
ภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง 
 
ความนํา 
 
  เม่ือพูดถึงภาษาใดก็ตาม คนท่ัวไปอาจนึกถึงหนาท่ีหลักของภาษาคือการเปนเครื่องมือส่ือสาร
ของคนในสังคมเพียงอยางเดียว แตภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนยังมีบทบาทสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ 
เปนแหลงขอมูลดานวัฒนธรรมดวย เพราะภาษาของแตละชนชาติไดบนทึกประวัติศาสตรสังคมของชนชาติ
นั้นไวอยางตอเนื่องและเปนไปโดยธรรมชาติ ในการศึกษาลักษณะของเสียงและสําเนียงของภาษาพูดอยางเปน
ระบบ นักสัท-ประวัติศาสตรสามารถสืบคนความเปนมาของชนชาติหรือคนกลุมหนึ่งได ภาษาพูดนั้นนับวา
เปล่ียนแปลงไดเรว็กวาภาษาเขียนโดยเกิดขึ้นจากภูมินิเวศหรือการติดตอกับคนจากภายนอก เชน การติดตอ
ดานการคาหรือการตกอยูในครอบงําของคนกลุมอ่ืน สวนภาษาเขียนนั้นเปนส่ิงท่ีมาท่ีหลังและทําหนาท่ีหลัก 
คือ การรักษาส่ิงท่ีสังคมหนึ่งยอมรับวาเปนมาตรฐานของสังคม โดยเฉพาะภาษาเขียนท่ีเปนสวนหนึ่งของ
คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิหรือเอกสารสําคัญท่ีสมาชิกในสังคมตองอางอิงถึงภาษาพูดจึงมีความเปล่ียนแปลงเร็วกวาภาษา
เขียน และบางทีคําหรือสํานวนท่ีเกิดขึ้นและเปนท่ีนิยมอยางรวมเร็วเหมือนไฟไหมฟางก็อาจไมไดยืนยาวจน
ถูกบรรจุในภาษาเขียนท่ีเปนทางการก็ได ในขณะเดียวกัน เนื่องจากภาษาเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอม
ของสังคม แมแตคําหรือสํานวนจํานวนมากท่ีถูกบันทึกไวในภาษาเขียน เชน ในพจนานุกรมท่ีประมวญขึ้นใน
สมัยหนึ่งแตกลับหายไปจากกระแสการใชในสมัยตอมา เพราะวามีคําอ่ืนเขามาทําหนาท่ี 
  ผูเขียนบทความนี้เปนนักประวัติศาสตรและพอใจท่ีจามองภาษาซ่ึงปรากฏในเอกสารตาง ๆ 
วา เปนนักประวัติศาสตรรวมสมัย ความท่ีเอกสารท่ีนํามาศึกษาอยูตางสมัยกัน ภาษาท่ีใชอยูในเอกสารเหลานั้น
จึงเปนหลักฐานอยางดีท่ีสุดอันหนึ่งในการท่ีจะศึกษาพัฒนาการของภาษาไปพรอมกับของสังคม ในบรรดา
เอกสารประวัติศาสตรไทยท่ีเปนมรดกตกทอดมา เห็นจะไมมีเอกสารใดสําคัญและยิ่งใหญไปกวาประมวล
กฎหมายจุลศักราช ๑๑๖๖ หรือท่ีรูจักกันในนาม “กฎหมายตราสามดวง” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 
ฯ โปรดเกลาฯใหชําระและประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๓๔๘ ประมวลกฎหมายนี้เปนท่ีรวมของ
นิติบัญญัติเกาท่ีแมจะผานการชําระแกไขบาง แตหลายสวนก็มีอายุยอนหลังไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลางเปน
อยางนอย คนโบราณทานถือวากฎหมายท่ีพระเจาแผนดินทรงประกาศใชเปนเอกสารศักดิ์สิทธ์ิ เพราะฉะนั้น
เคยเปนมาอยางไรก็ปลอยไวอยางนั้น เม่ือกรุงศรีอยุธยาแตกแกพมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น กฎหมายไทยหายไป
เสียเปนสวนใหญ ครั้นเม่ือรวบรวมชําระกันใหม ตนฉบับคงวิปลาสคลาดเคล่ือนไปบางและไมมีใหตรวจสอบ
อยางละเอียดในระยะเวลาอันส้ัน จึงทําใหกฎหมายตราสามดวงเปนผลมาจากการคัดลอกผิดพลาดบาง แต
คุณคาในดานภาษาของกฎหมายตราสามดวงมีอยูอยางมหาศาลเพราะตัวบทกฎหมายเกิดขึ้นมาเพ่ือขจัดความ
ขัดแยงในสังคม เรื่องท่ีมนุษยจะทะเลาะเบาะแวงเปนความกันนั้นก็มีมากมาย เนื้อหาและภาษาท่ีปรากฏในตัว
บทกฎหมายจึงเกี่ยวของกับสังคมและพฤติกรรมของมนุษย ในท่ีนี้การศึกษาภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง



จึงเปนเรื่องเกีย่วของกัน เพราะเม่ือประกอบกันเขาชวยใหทราบจากลักษณะของการใชคําและสํานวนวา ภาษา
เปล่ียนแปลงโดยสอดคลองกับบริบททางสังคมอยางไร 
  กฎหมายตราสามดวงเปนเอกสารท่ีอานยาก เพราะเต็มไปดวยโบราณศัพท ซ่ึงปจจุบันไมได
ใชแลว แตคําเกาเหลานี้ลวนทําใหสืบประวัติภาษาไทยไดเทา ๆ กับการเรียนรูอัจฉริยลักษณของภาษาไทย 
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง เราจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีวา ในสมัยกอน 
การใชภาษาไทยไดพัฒนาไปโดยกระบวนการธรรมชาติ และมิไดถูกมาตรฐานกลางกําหนดไววา คําหนึ่งควร
เขียนอยางไร และอานออกเสียงอยางไร ดวยเหตุนี้ เราจึงไดเห็นความสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางภาษาพูด
กับภาษาเขียน สําหรับคนเขียนแลว ไดยินอยางไรก็เขียนอยางนั้น ถาอาลักษณมีหลายทานก็อาจเขียนไปอยางท่ี
แตละทานถนัด  เชนคําเดิมวา ผูญาณ (ผูไดรูไดเห็น) ผูเขียนจดลงไวตางกันในกฎหมายตราสามดวงและ
เคล่ือนไปเปนภญาณ พญาน พยาน และพยาน ในท่ีสุด เปนตน ดังนั้นจึงมีประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของสอง
ประเด็นดวยกัน คือ ประเด็นแรก เราตองศึกษาภาษาไทยและภาษาอ่ืน ท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวงโดย
ไมพยายามใชเกณฑมาตรฐานของภาษาไทยและอ่ืน ๆ ในปจจุบันไดตัดสินวาถูกหรือผิด และประการท่ีสอง
ขอเท็จจริงวา ในสมัยโบราณไทยไมมีเกณฑอักขรวิธีท่ีเครงครัดและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงทําใหอาลักษณ
แตละทานเขียนในรูปแบบแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน ยุกระบัตร ยกกระบัตร หรือยุรบัตร และพิไย พิไนย 
หรือพินัย เปนตน แมแตราชทินนามซ่ึงในพระราชกําหนดบอกวา ใครก็ตามจะเขียนผิดไมได ก็ปรากฏวา 
เขียนไมคอยตรงกัน ท้ังนี้โดยท่ัวไปแลวการเขียนของคนไทยสมัยกอนมักอิงเสียงมากวาอิงอักขรวิธี ดังนั้น 
เวลาศึกษาคําเกาในกฎหมายตราสามดวง อาจจะเขาใจไดดีกวาดวยซํ้าจากการฟงคนอานมากวาพยายามท่ีจะ
แปลศัพทตามรูปเขียน 
  แรงจูงใจท่ีทําใหผูเขียนอานกฎหมายตราสามดวงมาแลวนับสิบ ๆรอบ ท้ังท่ีเปนเกสารท่ีอาน
ยาก ก็คือ ความมหัศจรรยของภาษาไทยในเอกสารดังกลาว ซ่ึงทําใหเขาใจรากฐานและประสบการณของคน
ทุกระดับในสังคมไทยในบทความส้ัน ๆ นี้ผูเขียนขอหยับยกประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจมากลาวไว ไดแกศัพท
กฎหมาย คําเกา คําภาษาตางชาติ และสํานวนไทยท่ีนาสนใจในกฎหมายตราสามดวง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ราชทินนาม : ช่ือนั้นสําคัญฉะนี ้
                                                                                                                                                      ผศ. จักรฤทธิ์   อุทโธ 

                                                                                                                                                           สาขาวิชาประวัติศาสตร   
                                                                                                                                                  คณะศิลปะศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  การพูดและการเขียนมีความสําคัญในการส่ือความหมายจากผูสงสารใหผูรับสารเขาใจ หากผู
สงสารพูดหรือเขียนผิดก็อาจจะทําใหผูรับสารไมเขาใจหรือเขาใจความหมายท่ีผิดไปจากขอเท็จจริงได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนการสงสารท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับองคพระมหากษัตริยและงานราชการใด ๆ ท่ี
ตองการความถูกตองแมนยําดวยแลว ยิ่งตองใหความใสใจในการสงสารเปนอยางมาก ความจริงในขอนี้
ปจจุบันก็ยังเปนท่ียอมรับและปฏิบัติกันอยู 
  กฎหมายตราสามดวงเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงภูมิปญญาของคนไทยโบราณในดานตาง ๆ  และ
ในเนื้อหาของกฎหมายตราสามดวงมีสวนหนึ่งท่ีแสดงถึงความพยายามในการวางหลักเกณฑการใชภาษาท้ัง
ในแงการพูดและการเขียนในระดับหนึ่งแลว 
 

ราชทินนาม :  เรียกผิดหรือเรียกไมครบอาจเสียเงินและเจ็บตัว 
 

  บุคคลซ่ึงมีบรรดาศักดิ์ หมายถึง ผูไดรับพระราชทานราชทินนาม ยศ ตําแหนงและศักดินา 
เชน บรรดาศักดิ์ของหลวงอินทราธิบดีศรีราชรองเมือง ประกอบดวย หลวง  (ยศ)  อินทราธิบดีศรีราชรองเมือง 
(ราชทินนาม) เจากรมกองกระเวนขวา (ตําแหนง) นา ๑๐๐๐ (ศักดินา) เปนตน นอกจากนี้บรรดาศักดิ์ยังหมาย
รวมถึงการไดรับพระราชทานเครื่องประกอบยศอ่ืน ๆ อีกดวย ดังนั้น ราชทินนามอันเปนสวนหนึ่งของส่ิงท่ี
พระมหากษัตริยพระราชทาน จึงมีความสําคัญอยางปฏิเสธไมได พระธรรมนูญ ซ่ึงเปนบทบัญญัติบทหนึ่งใน
กฎหมายตราสามดวงมีบทบัญญัติกลาวถึงระเบียบปฏิบัติวาดวยการอางอิงช่ือบุคคลโดยเฉพาะผูมีบรรดาศักดิ์
วา หากจะฟองรองผูมีบรรดาศักดิ์และใชหนังสือเกณฑราชการตาง ๆ ใหระบุช่ือบุคคลนั้นใหเต็มตาม “ตนช่ือ” 
อันหมายถึงยศ และราชทินนาม เชน การระบุถึง หลวงราชรักษา ซ่ึงเปนเจากรมหมอนวดขวา ก็ตองระบุวา 
หลวงราชรักษา ไมใชเพียง หลวงราช เทานั้น และส่ิงท่ีสําคัญยิ่งกวานั้น หนังสือราชการท่ีสงจากราชธานไีปยัง
หัวเมืองตาง ๆ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองระบุช่ือบุคคลนั้นใหครบถวน (เอกสารใชคําวา “ส้ินปลายช่ือ”) 
ตามบรรดาศักดิ์ท่ีมีในทําเนียบ เชน การกลางถึงผูเปนเจากรมพระสุรัศวดีกลาง คือ ออกพระราชสุภาวดีศรีจะ
เทพณรายสมุหะมาตยาธิบดีศรีสุเรนทราเมศวร นั้น จะระบุเพียง  “ออกพระราชสุภาวด”ี ไมได เพราเปนเพียง
ตนช่ือ ดังนั้นตองระบุท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนจึงจะเรียกวา “ส้ินปลายช่ือ” เปนตน ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาว
กําหนดวาเปนหนาท่ีของ พันพานณุราช ผูเปนหนึ่งในส่ีหัวพันกรมมหาดไท ( หัวพันมหาดไท ประกอบดวย 
พันภานณุราช พันจันทณุมาท พันเภาณุราช และพันพุทอณุราช)  นําตัวผูไมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวมา



ลงโทษดวยการปรับไหมแลวนําเงินคาปรับท่ีไดเขาเปนรายไดของรัฐ (พิไนย) ไวสําหรับซ้ือออยเล้ียงชาง
หลวง 
  พระราชกําหนดเกาฉบับหนึ่งท่ีตราขึ้นเม่ือ จ.ศ.๑๑๐๓ (พ.ศ.๒๒๘๔) ในแผนดินสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ กลาววาครั้งหนึ่งมีผูเอยถึง หลวงศรีทิพบาน เจากรมสนมฝายขวา ในกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล (วังหนา) วา “หลวงศร”ี โดยมิไดระบุราชทินนามเต็ม พระเจาอยูหัวทรงลงพระราชอาญาดวยการ
โบยผูกลาวเชนนั้นเสียหลายคน เอกสารเดียวกันยังกลาววาครั้งหนึ่ง   หม่ืนภัยณริน  (พระไอยการตําแหนงนา
ทหาร วา หม่ืนไภณรน)  ผูเปนหัวหม่ืนตํารวจนอกกราบบังคมทูลพระกรุณาถึง พระยมราช  ( พระไอยการ
ตําแหนงนาพลเรือน วา พญายมราชอินทราธิบดีศรีวิไชยบริรัโลกากรทัณทะราธรกรมพระนครบาล
บดีอะไภยพิริยบรากรมภาหุ เรียก “ตนช่ือ” ท่ีถูกตอง คือ พญายมราช ) ผูเปนเจากรมพระนครบาล เพียง “พระ
ยม” เทานั้น พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาใหลงพระราชอาญาหม่ืนภัยณรินหนาพระท่ีนั่งแลวใหถอนฟน
ออกมาดวย ยิ่งกวานั้น ขุนราชริน ( พระไอยการตําแหนงนาทหาร วา หลวงราชริน) ผูเปนเจากรมพระตํารวจ
นอกขวาซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของหม่ืนภัยณรินก็ถูกลงพระราชอาญาไปดวย ในฐานะท่ีไมไดวากลาวตักเตือน
ใหผูใตบังคับบัญชาระมัดระวังการเอยช่ือราชทินนาม 
  อยางไรก็ตาม กฎหมายก็ยังมีชวงเวลาท่ีอนุโลมสําหรับการเรียกช่ือบุคคลท่ีเพ่ิงไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์อยู กลาวคือ พระไอยการอาชญาหลวงปรากฏขอความตอนหนึ่งระบุวาหากบุคคลใด
เพ่ิงไดรบัพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนขาราชการมีศักดินาตั้งแต ๕๐๐-๖๐๐ ไรขึ้นไป ผูอ่ืนยังไม
ทราบและยังคงเรียกช่ือเดิมอยูก็ยังไมถือวามีความผิด ท้ังนี้ในเวลากําหนดสามเดือนเทานั้น หากพนกําหนด
ดังกลาวซ่ึงกฎหมายเห็นวา “เขารูทั่วแลว” หากยังปรากฏวามีผูยังเรียกช่ือเกาอยู ก็ถือวาผูนั้นมีความผิด ตองถูก
ปรับไหมโดยบรรดาศักดิ ์
  ส่ิงท่ีกลาวมาขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอการระบุช่ือบุคคลผูมีบรรดาศักดิ์ (ในท่ีนี้ 
คือ ราชทินนาม) ใหครบถวน หรืออยางนอยก็ใหอยูในระดับท่ีสามารถระบุไดวาเปนบุคคลใด เนื่องจากการ
เรียกช่ือเพียงยอ ๆ อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือสับสนได ส่ิงนี้สะทอนความพยายามของราชสํานักในการ
กําหนดรูปแบบมาตรฐานของการใชภาษาในแงหนึ่งดวย ยิ่งกวานั้น เม่ือพิจารณาวาเอกสารในกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารราชการแผนดินท่ีตองการความถูกตองและแมนยําอยางสูง ก็ยิ่งทําใหตองใสใจใหมาก
ยิ่งขึ้นไปดวย ดังจะเห็นไดวาแมเพียงการกราบบังคมทูลพระกรุณาดวยการระบุช่ือบุคคลเพียงยอ ๆ ก็ยังถูกลง
พระราชอาญามิใชนอย เหนือส่ิงอ่ืนใด การใหความสําคัญกับ “ช่ือ” ซ่ึงในท่ีนี้มิไดหมายถึงช่ือท่ีไดรับมาแต
กําเนิด หากเปนนามท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานให หรือ “ราชทินนาม” ยอมแสดงถึงการใหความสําคัญตอ
สถาบันพระมหากษัตริยและส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องดวยสถาบันดังกลาว ดังนั้น หากผูใดไมเรียกช่ือท่ีไดรับ
พระราชทานใหถูกตองก็ถือวามีความผิดฐานละเมิดตอพระราชอํานาจ ถึงแมจะไมใชความผิดใหญหลวงนัก 
เม่ือเทียบกับโทษลักษณะอ่ืน แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวาอาจทําใหบางคนตองเสียเงินทอง หรือถึงกับเจ็บตัว
เพราะถูกถอนฟนดังท่ีกลาวมาแลวก็เปนได 
 



คําและสํานวนในกฎหมายตราสามดวง 
สยาม  ภัทรานุประวัต ิ

อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
  กฎหมายตราสามดวงเปนวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญในฐานะกฎหมายไทยโบราณ และยังมี
คุณคาในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร  ภาษาและวรรณคดีอีกดวย เนื่องจากกฎหมายตราสามดวงเปน
กฎหมายเกาแกท่ีใชกันมายาวนานเม่ือครั้งสมัยอยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทร บทบัญญัติในพระไอยการตาง ๆ 
นั้นจึงเปนภาษาทางการท่ีใชในราชสํานักอยุธยา และเม่ือมีการตรวจชําระใหมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน    
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาหาราช     ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหราชบัณฑิต  นักกฎหมาย  
และอาลักษณ ๑๑ ทานรวมกันตรวจชําระเนื้อความในกฎหมายเกาท่ียังคงหลงเหลืออยูจากสมัยอยุธยาอยาง
ละเอียด 
 การตรวจชําระและการเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ทําใหภาษาและสํานวน
ท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวงเปนภาษาไทยมาตรฐานท่ีใชในราชสํานักอยุธยาและราชสํานักรัตนโกสินทร
ตอนตนดวย  การศึกษาภาษาในกฎหมายตราสามดวงจึงชวยใหเขาใจอักขรวิธีตลอดจนลักษณะของภาษาแบบ
แผนท่ีใชในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตนไดเปนอยางดี  
 เม่ือไดอานกฎหมายตราสามดวงโดยเฉพาพระไอยการท่ีตราขึ้นในสมัยอยุธยา    เชน พระไอยการ
ลักษณผัวเมีย พระไอยการลักษณทาส หรือพระไอยการลักษณเบดเสรจพบวาภาษาท่ีใชในพระไอยการเหลานี้
เปนภาษท่ีชัดเจนและกระชับ  นอกจากนี้ยังมีการใชสัมผัสดวย  การใชคําท่ีมีจังหวะสัมผัสนี้มีเปนจํานวนมาก 
เชน 
 

  ...ผูใดใหไปสูขอลูกสาวหลานสาวทาน  พอแมญาติแหงหญิงตกปากใหไดกินขันหมาก
ทานแลว  ชายหาผิดมิได  บิดามานดาญาติแหงหญิงคิดกินแหนงแคลงใจแกลงจะมิใหหญิงนั้นแก
ชาย  แปรปากหลากคําหาท่ีกลัวมิไดครั้นชายผูอื่นมาสูขออีก  พอแมหญิงนั้นก็รับ...(ผัวเมีย ๑๐๗) 

  
  ...บิดามานดาหญิงรัสีนสอดขันหมากแหงขายไวแลวแลกลับถอยคํามิใหเลาไช  ใหคิด

เอาขาตัวหญิงนั้นตามกระเสิยรอายุแลวใหคืนสีนสอดนั้นจงทวน  เหตุพล้ังปากเสียสีน พลาดตีน
ตกตนไม 

 

  ...ทําชูแลวมันทอดหญิงนั้นเสีย  ทานวาในทําใหลูกหลานทานนมบกอกพรอง (ผัวเมีย
๘๔) 

 

  มาตราหนึ่ง  ไถนาหมีทันหวานเขาลง มีผูหนึ่งมาไถซ้ําข่ีไถลงก็ดีไถเหนือตรุยก็ดีเหนือ
เซิงซังก็ดี สวนแทแพจริงไช  ใหไหม ๓ รอย ๆ ละ ๒๒๐๐๐๐  และใหไหมโดยยศถาศักดิเปนพิ
ไนยลาหนึ่ง ถาแลหมีไดมีตรุยปกใหไหม ๓ รอยรอละ ๓๓๐๐๐ (เบ็ดเสร็จ ๓๘) 



 ...หญิงรูมิไดรองฟองวากลาว แลมันปลูกเรือนบางตางเรือนแฝงอยูกินดวยกันโดยฉันผัวเมีย (ผัว
เมีย ๘๗) 

   

  ...ภาพวกเพื่อนไปดวยก็ดี  เขากุมเกาะเบาะฉะแลงลูกสาวหลานสาวแลเมียทานไปดวย
แรงตน (ผัวเมีย ๙๐) 

 

  มาตราหนึ่ง ขาคนทานหนีมาสูหาตน  มาขอนอนก็ดี มาขอกินก็ดีเอาขาคนทานซอนไว
เรือนตน  แลมีไดบอกแกเจาขา เจาคน ลางคาบคนไดในเรือนมายืนตอเถียง  เม่ือสวนสัพขับแท  
วาเอาขาคนทานซอนไวจริง ใหไหมเทาคาคนนั้น (ลักภา ๔) 

 

  มาตราหนึ่ง  ลูกเมียผูคนทาสไทผูใดหนีไปถึงดานแดนแวนแควนราชเสมา  มีผูชวยไถมา  
ทานวาไถเชิงเบ้ียขาด  มีผูมาพิพาษไช  ผูไถวาไถไดมาแตเมืองไกลมีกรมทันกันใดศักขิพญาณรู
เหนเปนคํานับ  สวนคําคนก็รับวาไถมาจริง  ถาเจาเงินเกาจะเอาขาคนตนคืนก็ใหเงินแกผูไถ
มาตามมากแลนอย (ลักภา ๑๙) 

 

  มาตราหนึ่ง ทาสแลทาสดุจกัน ใชพี่ใชนองพองพันธุกัน  เอากันไปซอนเรนไว  มีผูมา
บอกนายเงิน  นายเงินรู  เท่ียวหาทาษทาน  ตนพรางมิไดบอกตามจริง  อยูมาเจาทาษพบทาษของ
ทาน พิจารณาเปนสัจวา  มันเรนซอนกินอยูดวยมันจริง  ใหทวนมันผูภาเรนซอน  แลผูหนีดวย
ลวดหนังโดยสกรรมิสกรรม (ทาส ๗๗) 

 

  มาตราหนึ่ง  เศษฐีคหบดีทวยราษฎรกรมใด ๆ  มีทาษมากหลาย  ใชไปคาทางบกทางเรือ
ทางเหนือทางใตหนีไปในสถานท่ีใด ๆ ก็ดี (ทาส๗๙)  

 

****ในการอางอิงขอความจากพระไอยการตาง ๆ ผูเขียนจะใชช่ือพระไอยการขึ้นตน สวนตัวเลขนั้นหมายถึง
มาตรา เชน ผัวเมีย ๑๔ หมายถึงพระไอยการลักษณผัวเมีย มาตราท่ี ๑๔ ในกรณีท่ีไมมีตัวเลข หมายถึงขอความ
นั้นมาจากเนื้อความตอนตนพระไอยการ เชน ธรรมศาสตร หมายถึงขอความท่ีคัดมาอยูตอนตนของพระธรรม
ศาสตร เปนตน*** 

ตัวอยางคําสัมผัสคลองจองเหลานี้แสดงการซํ้าความหมายเพ่ือใหความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
เชน  ดานแดนแวนแควนราชเสนา  หมายถึงบริเวณโดยรอบพระนครและเขตอํานาจของอยุธยา  แปรปาก
หลากคํา  ซ่ึงหมายถึง พูดกลับไปมา  พูดไมเหมือนเดิม  หรือใชพ่ีใชนองพองพันธุ  หมายถึงมิไดเกี่ยวของกัน 
  นอกจากนี้ยังมีการใชคําซอนท่ีมีความหมายเหมือนกันมาซอนกันเพ่ือความหมายท่ีชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชน ปลงศพเผาผี  สถานบานเรือน หรือสังเวศสหลดจิตรคิดอับประหยดอดสู  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

  ...ลักษณวิวาทดวยพระราชทรัพยอากรจนอรตะหลาด  เปนตน (ธรรมศาสตร) 
  

  ...ทานวาใหผูวานนั้นชวยปลงศภเผาผีทําบุญใหถาคนนั้นจางไปทานมิใหใชคาคนนั้น
เลย (เบ็ดเตล็ด ๑๐๙) 

 

  ...ชายลอบรักใครทําชูกัน  ในสะถานบานเรือน (ผัวเมีย ๘๑) 
 



  ...ครั้นรําพึงด่ังนั้นก็สังเวศสหลดจิตรคิดอับประหยดอดสูแกหมูมนุษทังหลายแลว 
(ธรรมศาสตร) 

  

  การใชคําซอนในกฎหมายตราสามดวงปรากฏอยูมาก จนเปนลักษณะเฉพาะของภาษาใน
กฎหมายตราสามดวง ซ่ึง ดุษฎีพร ชํานิโรคศานตแสดงความเห็นวา  “การซอนคําในกฎหมายตราสามดวงเปน
การซอนคําในลักษณะท่ีไมใชการประกอบคํา แตเปนเพียงการนําคําท่ีมีความหมายคลายกันมาเรียงตอกัน
เทานั้น”  
  ขอสันนิษฐานของดุษฎีพร  ชํานิโรคศานต  นาสนวาการซอนคําในกฎหมายตราสามดวงนั้น
เปนเพียงการนําคําท่ีมีความหมายคลายกันตอมากันเทานั้นหรือ  แลวผูท่ีมีความรูทางภาษาในสมัยอยุธยามี
วัตถุประสงคในการทํานั้นเพ่ืออะไร  ประเด็นนี้ดุษฎีพร ชํานิโรคศานตมิไดอธิบายไว 
  ผูเขียนเขาใจวาการใชคําซํ้าหรือการซอนคําในกฎหมายตราสามดวงนั้นเปนความตั้งใจของ
ผูเขียนกฎหมายตราสามดวง  ท่ีใชคําท่ีมีความหมายคลายกันมารวมกันเพ่ือย้ําความหมายใหหนักแนนหรือ
เดนชัดยิ่งขึ้นซ่ึงอาจจะเปนลักษณะเฉพาะของภาษาในสมัยอยุธยาเพราะการซํ้าคําหรือซอนคํานี้ปรากฏใน
วรรณคดีสมัยอยุธยาจํานวนมาก ซ่ึงขอสันนิษฐานนี้ก็คลายกับขอสันนิษฐานของนววรรณ พันธุเมธาวา  การ
ซํ้าคําในวรรณคดีอยุธยามีการซํ้าเพ่ือส่ือความหมายดวย 
  ลักษณะการซํ้าคําหรือซอนกันเพ่ือใหความหมายชัดเจนหนักแนนนี้คงจะเปนท่ีนิยมเฉพาะ
ในสมัยอยุธยาตอนตนถึงชวงกลางอยุธยาเทานั้น  เพราะเม่ือพิจารณาการใชภาษาในกฎหมายท่ีตราขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทรเชน  พระราชกําหนดเกา  หลักไชย  กฎพระสงฆ และพระราชกําหนด
ใหมแลวจะพบวามีการใชภาษาท่ีแตกตางกันไปจากกฎหมายท่ีตราขึ้นในสมัยอยุธยา  โดยกฎหมายท่ีตราขึ้น
ในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตนไมเนนการใชคําซอนเพ่ือความหมายหรือการใชสัมผัส
คลองจอง         ท่ีพบมีจํานวนนอยกวาพระไอยการท่ีตราขึ้นในสมัยอยุธยามาก  แตยังพบบางเชน “ทนง
จิตรอิศระ”     “ไมรักษาอิศริยายศอดใจ”      “ระงับดับโทสะ”  (พระราชกําหนดใหม ๒๒)  เปนตน 
  เม่ือพิจารณากลุมคําในกฎหมายตราสามดวงแลวจะพบวาลีลาภาษาในกฎหมายตราสามดวง
นั้นเปนภาษาท่ีเกา  บางสวนก็เปนคําเกาท่ีเคยใชอยูในสมัยสุโขทัยเชน   ผิดแผกแสดอาง หรือผิดแผกแสกวาง
ดังความในพระไอยการลักษณเบ็ดเสร็จตอไปนี ้
 

“ ...ทวยราษฎรผูใดผิดแผกแซกอางเปนกรนีษาเหดุแกกันพน ๗ เดือนเอาเปนสาเหดุนั้น
มิได ถาใน ๗ เดือนผูรายลอบฟนแทงทุบตีมีบาศเจบลัมตายฉกลักปลนสดมเผาเรือนแลฟนแทง
ชามาโคกระบือ และลักสิ่งของใน ทํารายประการใด ๆ พิจารณาเปนสัจ ใหลงโทษแลปรับไหม
โดยขนาด” (เบ็ดเสร็จ ๑๓๙) 

 
 “ มาตราหนึ่ง ผูใดผิดแผกแซกอางกันจางวานหมอใหกระทําหมอเหนแกเบ้ียสีนจางขวัน

เขารับจางรับวานแลวแลหมอยังมิทันกระทําแกทาน ทานจับได...”(เบ็ดเสร็จ ๑๖๗) 
 



  คําวาผิดแผกแสกอาง หรือผิดแผกแสกวางนั้นก็พบในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ดานท่ี ๑ เชนกันดัง
ความวา 
 

“ ไพรฟาลูกเจาลูกขุนผิผิดแผกแสกลางกัน สวนดูแทแล จึ่งแลงความแกขาดวยช่ือ บเขาผู
ลักมักผูซอน เห็นขาวทานบใครพิน เห็นสินทานบใครเดือน...” 
 

  นอกจากนี้การใชคําในกฎหมายตราสามดวงนั้นเปนการใชคําท่ีกระชับและส่ือความหมายท่ี
ชัดเจน คําท่ีใชบางคําเปนคําเกาท่ีไมใชแลวในภาษาไทยปจจุบันแตยังคงพบอยูในภาษาถ่ิน  เชน  คําวา ขบ 
(กัด)  คุง (ถึง) ลุก (มา) ทา (รอ) 
  ลักษณะท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือสํานวนในกฎหมายตราสามดวงท่ีมีลักษณะท่ีพิเศษท่ี
แสดงท้ังความรอบรูทางภาษาและความคิดท่ีแหลมคมของคนในสมัยอยุธยาเชน 
 

 ...ทรัพยสิ่งของทังปวงนั้นก็สิทธิแกชาย  เหตุวาเรือนทานเคยอยูอูทานเคยนอน  
หมอนทานเคยเรียง เสบียงทานเคยกิน (ผัวเมีย ๓๗)  

 
  สํานวน “เรือนทานเคยอยู อูทานเคยนอน หมอนทานเคยเรียง เสบียงทานเคยกิน” ขอความนี้
แสดงความคิดของคนในสมัยอยุธยาท่ีกลาวเปรียบส่ิงท่ีตนคุนเคยกับของรอบตัวเชน เรือน ท่ีนอน หมอน และ
อาหาร สํานวนนี้ หมายถึง “คุนเคย” ซ่ึงใชกับความสัมพันธแบบสามีภรรยา สํานวนนี้ตรงกับสํานวน “วันเคย
ขามาเคยขี”่ ท่ีใชในเรื่องขุนชางขุนแผนตอนขุนชางขุนแผนวา 
 

“มึงถือวาอีวันทองเปนแมตัว  ไมเกรงกลัวเวโวทําโมหันธ 
ไปรับใยไมไปในกลางวัน  อายแผนพอนั้นก็เปนใจ 
มันเหมือนวัยเคยขามาเคยข่ี  ถึงบอกวากุวาดีหาเช่ือไม 
อายชางมันก็ฟองเปนสองนัย  วาอายไวยลักแมใหบิดา” 
 

  ดังท่ีผูเขียนไดกลาวไวแลววาลักษณะของภาษาในสมัยตอมามีการเปล่ียนแปลงไป  ในสมัย
อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตนก็ใชคําและสํานวนท่ีตางไปจากสมัยอยุธยาตอนตน  ตัวอยางการ
เปล่ียนแปลงของการใชภาษาทางการท่ีเห็นไดชัดเจนคือการใชคําราชกิจจาอุเบกขาในรัชกาลท่ี   ๔ ซ่ึงถือวา
เปนเอกสารทางราชการท่ีมีความสําคัญมาก  ในราชกิจจาอุเบกขามีคําหรือสํานวนท่ีนาสนใจเชน  หารัดหา
เปรียบ  ชอบเนื้อเจริญใจ  ติดเนื้อตองใจ  ไวเนื้อเช่ือใจ  ขึ้นเนื้อขึ้นใจ แงงอนคอนคัด  เหลิงเจิ่งเลิงแมว 
  หนังสือนิทานวชิรญาณและเรื่องสันในสมัยรัชกาลท่ี ๕  ก็มีสํานวนและคําท่ีนิยมใชในสมัย
นั้นเชนกัน  เชน  “เลนแรแปรธาตุ ผาขาดเปนวา เรียนปริศนาลายแทง ทองแหงเหมือนหมา” หรือ “หอคิ้ว”  
(ขมวดคิ้ว) “ยืนจงโง”  (ยืนหอไหล)  “กระตุกกระตาก” (กระโตกกระตาก) “ปลูกหอลงโรง”(รวมหอลงโรง) 
“หมดปญญาจวนตรอก” (จนตรอก) “กะปกกะปวน” (กังวล) 



  กลุมคําและสํานวนแบบใหมนี้มีลักษณะตางไปจากคําหรือสํานวนท่ีพบในกฎหมายตราสาม
ดวงมาก เพราะกลุมคําหรือสํานวนในสมัยนี้เปนการสรางคําขึ้นในบริบทของสังคมขณะนั้นซ่ึงตางไปจากคํา
หรือสํานวนท่ีเคยเปนภาษาแบบแผนในใยอยุธยา 
  สํานวนสวนใหญในกฎหมายตราสามดวงถูกลืมเลือนไปในสมัยรัตนโกสินทรดังจะเห็นได
จากเรื่องโคลงสุภาษิตคําเปรียบ และโครงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวโปรดใหจารึกไวใตภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จํานวน ๒๐๘ บท นั้นไมพบกลุมคําหรือสํานวนท่ีเคยใชในกฎหมายตราสามดวงเลย ซ่ึงก็อาจแสดงวากลุมคํา
และสํานวนเกา ๆ ในกฎหมายตราสามดวง  เชน “ผิดแผกแสกอาง” “สวนสัพขับแท” “กุมเกาะเบาะฉะแลง” 
“พล้ังปากเสิยสีน พลาดตีนตกตนไม” หรือ “นมบกอกพรอง” ไมเปนท่ีรูจักอีกตอไป 
  ตัวอยางคําและสํานวนในกฎหมายตราสามดวงจนตลอดจนการใชคําและสํานวนแบบใหม
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ ท่ีผูเขียนไดกลาวถึงนี้แสดงการเปล่ียนแปลงลักษณะภาษามาตรฐานในแต
ละสมัยซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปได  เพราะในขณะเดี่ยวกันสํานวน “หารัดหาเปรียบ” “แงงอนคอนคัด” 
“เหลิงเจิ่งเลิงแมว” ก็ไมมีผูใดใชแลว คําบางสวนท่ีตกทอดมาจําถึงปจจุบันก็มีการเปล่ียนแปลงไปบาง เชน 
“หมดปญญาจวนตรอก”  นั้นเปล่ียนแปลงเปน “จนตรอก”  หรือ  “กะปกกะปวน” อาจเปล่ียนแปลงเปน 
“กระอักกระอวน”  เปนตน 
  ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางภาษาเหลานี้ถือเปนเรื่องธรรมดาของภาษาท่ีมีการใชอยูใน
สังคมเพราะภาษาท่ีจะคล่ีคลายจากภาษาท่ียากสูภาษาท่ีงายและเขากับบริบททางสังคมไดมากขึ้นนั่นเอง 
  ท้ังนี้อาจจะมีผูตั้งคําถามวาในสังคมปจจุบันนี้เยาวชนจะอานเอกสารโบราณ  วรรณคดีเกา ๆ 
หรือเขาใจคําในกฎหมาตราสามดวงเพ่ือประโยชนอะไรท้ัง ๆ ท่ีเปนเรื่องท่ีพนสมัยไปแลว  อยางไรก็ตาม
ผูเขียนเห็นวาการเรียนรูท้ังภาษาทายโบราณในวรรณคดีเกา ๆ หรือกฎหมายตราสามดวงแมจะเปนเรื่องท่ีผาน
ไปนานแลว  แตก็จะเปนประโยชนอยางมากเพราะจะชวยใหเยาวชนเขาใจเรื่องราวความเปนมาท้ังภาษาและ
วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเขาใจธรรมชาติของภาษาไทยท่ีมีการแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลาจะทําใหเกิดการ
เรียนรู  และรูจักภาษาทายอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของภาษา และนี้เองจะทําใหคนไทยเขาใจภาษไทย
ท่ีเปนรากฐานของภาษาและวัฒนธรรมตนเองอยางลึกซ้ึง ซ่ึงจะเปนการชวยใหเยาวชนไทยเขาใจตนมากยิ่งขึ้น 
และหากเยาวชนเขาใจภาษและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  สุดทายคงไมตองเกรงวาเยาวชนจะใชภาษาท่ี
ผิดเพ้ียนหรือภาษาตางประเทศจนลืมภาษาไทย  อนาคตของในภาษาไทยคงจะไมเปนดังท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกลาวไวในบทพระราชนิพนธกลอนไดอรีซึมทราบวา 
 

“คําฝาหรั่งต้ังแตกอนก็เคยใช  เหมือนคําไขไอสติม,ก็แคลวคลอง 
ท้ังเต็มเปา,เขาก็พากันพูดพรอง  ถากรองกรองคํงไดอีกหลายคํา 
ถึงพูดแผลงแปลงคําก็จําเพาะ                ท่ีเหมาะเหมะเปนตลํกหฤาขําขํา 

                               แตเด๋ียวนี้ใชเผือพูดเพรื่อพรํา                จํนเหลือจําไมรูถาวากระไร  
***จากกลอนไดอรีซึมทราบ ตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราศทาวสุภัตติการภักดี และกลอนนารีรมย 



วาดวย “หญิงแพศยา” และ “ชายชู” ในกฎหมายตราสามดวง 
อติรุจ   ตันบุญเจริญ 

ผูชวยผูพิพากษา  สํานักงานศาลยุติธรรม 
นักวิจัยในโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

  
การปฏิรูปกฎหมายไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบกฎหมายไทย  รวมถึงการใชภาษาท้ังในทางกฎหมายและชีวิตประจําวัน  เนื่องดวยการ
ปฏิรูปกฎหมายดังกลาวมีการยกเลิกโทษอันรุนแรงในกฎหมายเดิมแลว  ถอยคําท่ีรุนแรงในกฎหมายไดมีการ
ยกเลิกใชไปดวย  ท้ังนี้ยังรวมถึงคําศัพทกฎหมายไทยเดิมท่ีมีความสละสลวยสวยงามไดมีการยกเลิกใชไป
มากมายดวยเชนกัน  ผูเขียนจะขอหยิบยกตัวอยางคําศัพทกฎหมายท่ีนาสนใจในกฎหมายตราสามดวง ซ่ึงใน
ปจจุบันไมมีใชทางกฎหมายแลว  หากแตบางคําก็ยังเปนมรดกตกทอดทางภาษาและความคดมาถึงปจจุบันดวย  
โดยในท่ีนี้ผูเขียนขอยกตัวอยางศัพทท่ีปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมียท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันในทํานองชู
สาว  เพ่ือใหเขากับสถานการณปจจุบันสักเรื่อง  โดยขอเสนอคําวา  “หญิงแพศยา” และ “ชายชู” ดังนี้ 

 

หญิงแพศยา 
คําวา “หญิงแพศยา” ปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตรา ๒ โดยกฎหมายกลาวถึง

ลักษณะของหญิงแพศยาไวดังนี ้
“ ...หญิงใดทําชูนอกใจผัว มันเอาชายชูนั้นมารวมประเวณีในวันเดียว ๒ คนข้ึน
ไป  ทานวาเปนหญิงแพศยา มิใหปรับไหมชายชูนั้นเลย ใหเอาปูนเขียนหนาหญิงรานนั้น
เปนตะราง  รอยดอกฉะบาเปนมาไลยใสศีศะใสคอแลวเอาข้ึนขาหยางผจาน โดยพระราช
กฤษฎีกา  สวนชายนั้นใหจําคา ใหนั่งไตขาหยางผจาน ๓ วันแลวใหทวนชายทวนหญิง
โดยสกันมิสกัน” 

 

  กรณีนี้จํานวนของ “ชายชู” ถือเปนองคประกอบในการทําให “หญิงมีผัวธรรมดา” เปน  
“หญิงแพศยา” หญิงแพศยาจึงมีนัยของการมักมากในกาม 
  เม่ือทราบความหมายของ “หญิงแพศยา” แลว มาพิจารณาความหมายของ “ชู” กันบาง 
 

ชายชู 
ความหมายของคําวา ชู คือ ชายผูลอบลักลวงประเวณีกับหญิงซ่ึงเปนภรรยาฤาบุตรีของผูอ่ืน  

อันเปนไปดวยความยินยอมของหญิงนั้น แตมิไดเปนความยินยอมของสามีฤาบิดาของหญิงท่ีชายนั้นรวม
ประเวณี แลหญิงซ่ึงลอบลักรวมประเวณีกับชายท่ีเปนสามีของหญิงอ่ืน  โดยมิไดรับอนุญาตจากภรรยาของ
ชายนั้น 

เม่ือพิจารณาความหมายขางตนแลว  ผูเขียนขอตั้งขอสังเกตไวเพ่ือความเทาเทียมกันทางเพศ
วา หากตําแหนง “หญิงแพศยา” ถูกสงวนไวสําหรับเพศหญิงเทานั้น ตําแหนง “ชู” นั้น ก็ถูกสวนไวสําหรับเพศ 



“ชาย” เชนกัน แมกระท่ังในกฎหมายปจจุบันก็ยังคงสงวนตําแหนงนี้ใหกับบรรดาเพศชายไวอยางม่ันคง โดย
กําหนดใหสามีสามารถฟองหยาภริยาของตนได หากปรากฏวาวฝายภริยา “มีชู” รวมท้ังใหสิทธิสามีเรียกคา
ทดแทนจากภริยาและชูได  (แตเดิม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑๖(๑) บัญญัติวา “ สามีอุปา
ระเล้ียงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนฉันภริยาหรือภริยามีชู อีกฝายหนึ่งฟองหยา ได  นั่นหมายความวา ลําพังเพียง
ภริยามีชูครั้งเดียว สามีก็ฟองหยาภริยาได แตหากภริยาตองการฟองหยาสามี ตองปรากฏไดความวา สามีน้ันไป
ยกยองหญิงอ่ืนฉันภริยาของตน ตอเม่ือมีการแกไขบทบัญญัติมาตราดังกลาว ในเดือนกันยายน ๒๕๕๐ โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ๑๖)พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาเสียใหม เปน “สามีหรือภริยาอุปการะเล้ียงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวม
ประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได”   แมถอยคําในกฎหมายไดถูกแกไขเปล่ียนแปลงไป แต
ตําแหนงชูก็ยังตกเปนของฝายชายอยูเชนเดิม กลาวคือ ในเหตุแหงการฟองหยา กรณีมีชูนั้น อาจเขียนใหเขาใจ
ใหมไดวา “สามีเปนชู” (กับภริยาของผูอ่ืน) หรือ ภริยามี(ชาย)ชู นั่นเอง ) 

“ชู” ในกฎหมายตราสามดวงก็ยังคงความนาสนใจควรแกการพิจารณาท้ังนี้เนื่องจาก การเปน
ชูในกฎหมายตราสามดวงนั้นมีหลายประเภท ผลทางกฎหมายก็ตาตางกันดวย ดังนี ้

 

ชูเหนือขันหมาก  หมายถึง ชายท่ีลักลอบไดเสียกับหญิงซ่ึงชายอ่ืนหม้ันกันไวแลว  (ใน
ปจจุบัน กฎหมายกําหนดใหสิทธิแกชายท่ีจะเรียกคาทดแทนจากชายอ่ืนผูรวมประเวณีกับคูหม่ันของตน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔๕ แตมิไดใชคําวา “ชู” แตอยางใด คงสงวนคําวาชูไวใชกับ
กรณี หญิงมีสามีแลวเทานั้น แตผลของการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวมาแลวในเชิงอรรถท่ี ๑ ก็ทําให แม
หญิงก็มีสิทธิเรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีมารวมประเวณีกับชายคูหม้ันของตนได) 
ปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตรา ๑๐๗ ดังนี้ 

 

“ มาตราหนึ่ง ชายใดใหสูขอลูกสาวหลานสาวทานแลเอาขันหมากสามขันไป
กลาวถามพอแมพี่นองหญิงรับเอาไววาใหลูกสาวหลานสาวแกทาน ๆ คํานับไวในกํา
หนฎซึ่งวากลาวกันวานั้นยังเปนเมียชาย ถาชายใดทําชูสูหญิงนั้น ทานวาผิดเมียทานใน
ขันหมาก ทานใหเอาขันหมากต้ังไหมขันหมากกลาวถามนั้น ๑๑ ขัน ๆ หมากหม้ัน ๕๐ 
ขัน ปน ๖๑ ขัน ใหตีคาขันหมากกลาวถามนั้นขันละเฟอง ใหตีขันหมากหม้ันนั้นขันละ
สะหลึง เอาฃันหมากทังนั้นบวกกันเฃาแลวใหไหมทวีคูน  ยกทุนใหเจาของเหลือนั้นเปน
สีนไหมกึ่งพิไนกึ่ง  ถาถึงกําหนฏซึ่งวากลาวนัดหมายกันไวนั้น  ชายมิไดเอาฃันหมาก
ใหญมาแตงงานตามสันญานัด  ทานวาหญิงนั้นมิไดเปนเมียชายเลย  หญิงมีชูผัวอื่นหา
โทษมิได แลขันหมาก ๓ ฃันนั้นชายจะคืนเอามิได เหดุวาพนกําหนฎซึ่งวากลาวกันนั้น
แลว” 
 

ชูเหนือผัว  หมายถึง  ชายท่ีลอบไดเสียกับเมียทานเม่ือผัวยังอยู  คํานี้ปรากฏในพระอัยการ
ลักษณะผัวเมีย  มาตรา ๕  มาตรา ๙  และมาตรา ๑๘ ดังนี้ 

 



มาตรา ๕ “ มาตราหนึ่ง  หญิงอันแรงทําชูเหนือผัว  ผัวมันเอาสีนไหมถึง ๒ ถา
แลว  มันยังทําชูสูชายเหนือผัวมันอีกเลาไซ  ทานวามิใหไหมชายชูนั้นเลย” 
 

 มาตรา ๙ มาตราหนึ่ง  หญิงใดทําชูเหนือผัว  ผัวจับชูไดมิทันพิจารณาบันดาล
โกรธตีดาฆาฟนแทงชายชูนั้นตายไชพิจารณา  ถาเปนสัจวาชายทําชูดวยเมียมันจริง  มิให
เอาโทษแกชายเจาเมียนั้นเลย  ถาชายผูผัวบทันฆาตีหญิง หญิงหนีรอด  ใหเอาหญิงนั้นเป
นคนหลวง ทานจะใหลงโทษประการใด  ตามพระราชอาญาทานนั้นแล 
 

มาตรา ๑๘ มาตราหนึ่ง หญิงทําชูเหนือผัว ไหมชายชูใหแกเจาเมียแลวเจาเมียมิ
เลี้ยงหญิงจะขายหญิงนั้นเลาไซมิไดทานวาชายเจาผัวไดสีนไหมแลว จมาขายหญิงเลาน
ชายผูผัวจะไดสองสวนด่ังนั้นมิชอบมิควรยิน ใหชายผูผัวไดแตสีนไหมเทานั้น ถาชาย
ชวยหญิงนั้นมาเลี้ยงเปนเมีย มีจาตัวมานอยเทาใด หญิงหาบุตรมิได  ก็ใหหญิงนั้นสงขา
ตัวจงถวนาแลวเวนตัวหญิงแกพอแมพี่นองพวกพองพงพันธ เจางานหม่ืนขุนหุนนาย
หญิงนั้น 

 

ชูเหนือผี  หมายถึง  ชายท่ีลอบไดเสียกับหญิงท่ีผัวตาย  เม่ือศพผัวยังอยูบนเรือน ปรากฏใน
พระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตรา ๓๐ ดังนี้ 
  

“มาตราหนึ่ง ผัวตายหงายไวทังโลงสภยังอยูกับเรือน หญิงเมียนั้นน้ําตาตกแลคลอยใจ
กําหนัดชักเอาชายมานอน แลผีตายหงายรับกันอยูด่ังนั้น ถาพี่นองชายผูตายรูเหนเอาค
วามมารองฟอง เม่ือสวนสับชับแทแพจริงไช ทานใหสานกะตรอตากลวยครอบศรีศะ
หญิงนั้นลงเพียงตา ใหทะเวนรอบเรือนท่ีผีผัวอยูนั้นสามรอบแลวใหไหมชายชูเปนเบ้ีย 
๑๐ แสน ใหแกญาติพี่นองเผาผีผูตาย” 

 

จากการพิจารณาศัพทกฎหมายท้ังสองคําดังกลาวขางตน  รวมท้ังพิจารณาเนื้อหาในพระ
อัยการลักษณะผัวเมีย  ซ่ึงจัดเปนบทบัญญัติมาตราไดถึง ๑๓๘ มาตรา โดยทุกมาตรามีเนื้อหาเกีย่วของสัมพันธ
กับระหวางความสัมพันธระวาง “ผัว” “เมีย” และ “ชู” ดังนั้นอาจกลาวไดวา เรื่อง “ชูสาว” จึงไมใชเปนเพียง
เรื่องเล็ก ๆ นองยๆ ในยุคโบราณแตอยางใด หากแตเปนเรื่องใหญท่ีสรางความวุนวายใหแกสังคมไมนอย
ทีเดยีว นอกจากนั้น การทําชูไมวาจะฝายชายชูหรือหญิงท่ีมีสามีแลว ไมใชเปนการทําผิดตอเฉพาะชายผูเปน
สามีของหญิงนั้นเทานั้น แตเปนการละเมิดเกียรติของบรรดาพอแมและญาติของคูสมรสท้ังสองฝายดวย และ
แมวาปจจุบันในกระแสโลกาภิวัตน จะทําใหแนวคิดหรือทัศนคติและคานิยมของคนในสังคมเกี่ยวกับปญหาชู
สาวจะเปล่ียนแปลงไปบาง และอิทธิพลของการเรียกรองความเทาเทียมกันทางเพศ  จะสงผลใหมีการแกไข
กฎหมายในปจจุบันใหแตกตางจากในอดีต  แตก็ตองยอมรับวา ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาแต
โบราณ และคงยังเปนปญหาท่ีสรางความวุนวายใหแกสังคมตอไปนี้อีกตราบนานเทานาน  ตราบใดท่ีมนุษยยัง
มีกิเลสมักมากในกาม  และขาดความยับยั้งช่ังใจในการดําเนินชีวิตคู   ดังนั้นศีลขอสามตามคําสอนของพระ
พุทธองค  จึงยังคงเปนโอสถทิพยช้ันดีท่ีระงับยับยั้งโรคแพศยาและโรคชูไดอยางชะงัด ตลอดมา และตลอดไป 



คําศัพทกฎหมายเกา 
กฤษฎา บุณยสมิต 

อัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ ๓ 
รองประธานกรรมการชําระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ  

ราชบัณฑิตยสถาน 
*********************************** 

 
คําวา “กฎหมาย” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายใน

ปจจุบันไววา “กฎท่ีสถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับ
นับถือ เพ่ือใชในการบริหารประเทศ เพ่ือใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพ่ือกําหนดระเบียบแหง
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ” ความหมายดังกลาวนี้จะเห็นไดวามีความครอบคลุม
และยังใชสําหรับความหมายของกฎหมายในอดีตกาลไดเปนอยางด ี
  กําเนิดกฎหมายของชนชาติท้ังหลายในโลกแตดั้งเดิมคงเกิดจากจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติ
ตอเนื่องกันมาเปนเวลานานและเปนท่ีถูกใจตองตามประสงคและสมประโยชนของชนหมูมากในสังคมนั้น ๆ 
โดยไมไดจดจารึกไวเปนลายลักษณอักษร จารีตประเพณีจึงเปนท่ีมาอันสําคัญยิ่งของกฎหมายในทุกชาติทุก
ภาษา เม่ือสังคมในชาตินั้นเจริญมากขึ้น ความเกี่ยวพันระหวางบุคคลตอรัฐ และบุคคลตอบุคคลมีลักษณะ
ซับซอนมากขึ้นจึงจําเปนตองบัญญัติกฎหมายเปนลายลักษณอักษรขึ้นเพ่ือประโยชนในการอางอิง เพ่ือ
ประโยชนในการเผยแพร และมีสภาพบังคับท่ีท่ัวถึงและเสมอภาค 
  ชนชาติไทยเปนชาติเกาแก มีท่ีอยูเปนหลักแหลงถาวร มีอารยธรรมและประวัติความเปนมา
นานนับพันป  การดํารงอยูอยางตอเนืองและยาวนานของชนชาติไทยเปนบอเกิดของขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี การละเลน ภาษาวรรณคดี การปกครอง กฎหมาย และอ่ืน ๆ การกําเนิดของกฎหมายไทยแตดั้งเดิมก็
คงเปนเชนเดียวกับกฎหมายของชนชาติท้ังหลายในโลก กลาวคือเกิดจากจารีตประเพณีกอนและไดพัฒนาเปน
ตัวบทกฎหมาย แมในกฎหมายไทยสมัยปจจุบันในทางแพงยังคงยอมรับความสําคัญของจารีตประเพณีและให
น้ําหนักวาอยูเหนือกวาบทกฎหมายใกลเคียงและหลลักกฎหมายท่ัวไปยิ่งกวา 
  ศัพทกฎหมายเปนคําท่ีมีความหมายเฉพาะในทางกฎหมาย หากศัพทกฎหมายบางคําอาจมี
ความหมายท่ังไปดวย เชนคา “ทุจริต” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมาย
ท่ัวไปวา “ [ทุดจะหฺริด]” น. ความประพฤติช่ัว ถาเปนความประพฤติช่ัวทางกาย เรียกวา กายทุจริต , ถาเปน
ความประพฤติช่ัวทางใจ เรียกวา มโนทุจริต ก. โกง เชน ทุจริตในการสอบ , คดโกง , ฉอโกง, เชน ทุจริตตอ
หนาท่ี ว. ไมซ่ือตรง เชน คนทุจริต  (ป. ทุจฺจริต ในความหมาย สําหรับคนท่ัวไปยอมเขาใจวา นักวิขาการรายนี้
นําผลงานทางวิชาการท่ีไมใชของตนเองมาเสนอ แตในความหมายเฉพาะทางกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา
จําตองมีกรอบและความรัดกุมสําหรับการตีวามเพ่ือใหบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ เพราะ
การกลาวหาวาบุคคลใดกระทําการโดยทุจริตในฐานความผิดตาง ๆ เชน เจาพระนักงานกระทําความผิดตอ



ตําแหนงท่ีราชการ การลักทรัพย การฉอโกง ยักยอก ฯลฯ อันมีผลทําใหบุคคลตองรับโทษอาญาอ่ืน ๆสําหรับ
การกระทําผิดนั้น ๆ ตองไดรับการพิสูจนวาเปนจริงตามความหมายของการกระทําโดยทุจริตตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ คําวา    “โดยทุจริต” จึงเปนศัพทกฎหมายท่ีมีความหมายเฉพาะ ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑
(๑) ใหความหมายวา “โดยทุจริต” หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน “ และยังตองนําความหมายดังกลาวไปปรับเขากับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในแตละคดี เพ่ือ
พิเคราะหเจตนาในการกระทํา และคํานึงถึงองคประกอบความผิดในแตละฐานความผิด ฯลฯ  ซ่ึงเปนช้ันตอน
ในการพิจารณาทางกฎหมายและตองอธิบายกันอีกยืดยาว และมีคําพิพากษาของศาลสูงเปนจํานวนมากท่ี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอท่ีจะกลาวถึงเพราะมิใชวัตถุประสงคหลักของบทความนี ้
  ชนชาติไทยเปนชาตเิกาแกดังกลาวมาแลว จึงมีศัพทกฎหมายท่ีเกานาสนใจเปนจํานวนมาก 
โดยมีแหลงขอมูลศัพทกฎหมายเกาท่ีสําคัญท่ีสุดคือในกฎหมายตราสามดวง จากนั้นยังมีศัพทกฎหมายเกาท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ ในกฎหมายตราสามดวง จากนั้นยังมีศัพทกฎหมายเกาในกฎหมายท่ีตราขึ้นใหมตั้งแตรัชกาลท่ี 
๒ เปนตนมาจนถึงชวงเวลากอนมีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งใหญในรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงอาจถือไดวามี
การเปนปฏิรูปดังกลาวเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนตั้งแต ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) โดยมีประกาศตั้งกระทรวง
ยุติธรรมและศัพทกฎหมายเกาในกฎหมายตาง ท่ีตราขึ้นในชวงเวลาหลังการปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
สืบเนื่องมาจนถึงมีการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
  กฎหมายตราสามดวงไดรับยกยองวาเปน ประมวลกฎหมายฉบับแรกแหงสมัยรัตนโกสินทร 
จึงเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “ประมวลกฎหมาย รัชกาลท่ี ๑” เนื่องจากเปนการนําบทกฎหมายลักษณะตาง ๆอันมีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา มาจัดรวบรวมเปนหมวดหมู และชําระดัดแปลงบางบทท่ีวิปลาสทําใหเสียความยุติธรรม
ออกไป กฎหมายตราสามดวงเปนประมวลกฎหมายท่ีมีโครงสรางและองคประกอบครบถวนสมบูรณท่ีสุด
ฉบับหนึ่งของโลก เนื่องจากเปนการประมวลพระราชกําหนดบทพระอัยการในเรื่องตาง ๆ ท้ังการปกครอง  
การบริหารราชการแผนดิน การกําหนดและบังคับใหบุคคลปฏิบัติตามระเบียบแหงความสัมพันธระหวาง
บุคคลดวยกันเอง และระหวางบุคคลตอรัฐ ซ่ึงหากนับเวลาตั้งแตตนอยุธยาจนถึงมีการปฏิรูปกฎหมายและการ
ศาลครั้งใหญในรัชกาลท่ี ๕  แหงกรุงรัตนโกสินทร ตัวบทกฎหมายตาง ๆ ในกฎหมายตราสามดวงไดใชมาเปน
ระยะยาวนานกวา ๕๐๐ ป กฎหมายตราสามดวงจึงเปนเอกสารประวัติศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย ถือไดวา
เปนหลักฐานช้ันตนท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองทางนิติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยในอดีต อีก
ท้ังยังแสดงถึงวิวัฒนาการ ปรัชญาและเจตนารมณของกฎหมายตลอดจนเปาหมายในการบริหารประเทศ 
บทบัญญัติและบทมาตราในกฎหมายฉบับตาง ๆท่ีประกอบอยูในกฎหมายตราสามดวงยังสะทอนใหเห็นถึง
สภาพสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพการเมืองและสถาบันหลักและมีอิทธิพลตอสังคมใน
สมัยโบราณ วิธีคิดของผูใชอํานาจปกครอง การยอมรับนับถือของผูอยูใตปกครอง การปองกัน ปราบปราม
และลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย การใหรางวัลหรือปูนบําเหน็จแกผูปฏิบัติตามหรือกระทําความชอบใหแกแผนดิน 
  ศัพทกฎหมายเกาในกฎหมายตราสามดวงมีเปนจํานวนมาก บทความนี้ขอยกตัวอยางศัพท
กฎหมายเกาบางคํามาเปนกรณีศึกษาดังนี ้



หลบฝาก และ ฝากบําเรอ 
 คําวาหลบฝากมีใชอยูในพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๖ สวน ฝากบําเรอ มี
ใชอยูในมาตรา ๑๐๒ แล ๑๐๗ ดังนี้ 
 ๑๐๒      มาตราหนึ่ง ชายขอลูกสาวทานถึงหลบฝากยังแตจะทํางาน แล   
พอ       ๒   พอ 
แม       ๓   แม 
หญิงใหชายอยูดวยกันไซทานวาเปนเมียสิทธิแกเจาผัวเสมือนเมียทํางาน ถาแลชายผูใดก็ดี แลชายเจาผัวฟน

แทง                ซ่ึงทําชูดวยกันตายทังสองไซ ทานวาอยาเอาโทษแกชายผูฟนแทงเลย เพราะผูตายนั้นทํา

นอกประเวณีแผนดินทาน 

 ๑๑๖    มาตราหนึ่ง  ชายใหสูขอลูกสาวหลานสาวทานถึงหลบฝาก แลหญิงมีชูดวยชายอ่ืนก็ดี ตามชาย

อ่ืนไปก็ดีทานวาใหชายผูสูขอคิดเอาคาขันหมากแตแรกมาสูขอเถาถึงขันหมากหม้ันเอาหนึ่งเปนสอง ถาชายผู

สูฃอเหนหญิง         บาทเจบถึงตายไซ ทานวาชายผูสูขอนั้นเลมิดใหลงโทษตามพระอายการผูราย

ฟนแทงโดยบาทเจบถึงตายนั้น 

 ๑๑๗ มาตราหนึ่ง ชายสูขอหญิงแลชายเขามาฝากบําเรอ แลวมันละเสียไปไดเมียอ่ืน มันกลับมาทํา

หนังสือ กลาวความเปนประมาทประจาร        หญิง ใหเรียกใหสงหญิงนั้น แลหญิงนั้น 

ยังมิไดทํางานเวนสาดหมอนหญิงนั้นยังสิทธิอยูแก   จะสงหญิงใหแกมันนั้นมิไดเลย  

 ๑๑๘  มาตราหนึ่ง  ชายสูขอลูกสาวหลานสาวทาน แลชายไดไปฝากบําเรอยังมิไดทํางานเวนสาด
หมอนกอน ชายผูนั้นมันทําทะนงองคอาจหยาบชา ผลักไส ขมเหงลูกสาวทาน มันมิเกรง  
แลพ่ีนองหญิงจริงไซ ทานใหขับไลมันผูนั้นเสีย อยาใหลูกสาวแกมัน 
 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวา “หลบฝาก” วา 
  “(โน)น. ประเพณีท่ีชายเขาไปอาศัยรับใชการงานใหกับหญิง.” 
 
 พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิทรงพระอธิบายไวในกฎหมายราชบุรี เลม ๑ วา “หลบ
ฝากนั้น คือใหเปนผัวเมียกันแลว แตยังไมออกนา ฝากบําเรอหนั้น คือ ใหเล้ียงดูเปนสามีภริยา” 

หญิงใหชายฝากบําเรอ แลทํากินอยูดวยกันเปน ป แล 

ชาย  
หญิง 

ชาย  
หญิง 

พอ 
แม 

พอ 
แม 

บิดา 
มารดา 

พอตา 
แมยาย 



พจนานุกรมกฎหมาย ของขุนสมาหารหิตะคดี (โป โปรคุปต) พิมพครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๔ ไดให
ความหมายคําวา “หลบฝาก” ไววา “ชายผูสูขอหญิงมาอยู เรือนบิดามารดาหญิงและทําการใหโดยมี
กําหนดเวลา แลวชายจึงจะไดหญิงเปนภรรยา” และคําวา “ฝากบําเรอ” วา “ชายผูสูขอหญิงมาอยูเรือนบาดา
มารดาหญิง และหาเล้ียงโดยมีกําหนดเวลา แลวชายจึงจะไดหญิงเปนภรรยา” 
 

 ซิมง เดอ ลาลูแบร (Simon d la loubere) ราชฑูตฝรั่งเศสซ่ึงเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี
อยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชไดบันทึกไวในจดหมายเหตุลาลูแบร กลาวถังการแตงงานของ
ชาวสยาม มีขอความตอนหนึ่งวา 
  “เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการแตงงาน บิดารมารดาของฝายชายก็จัดหญิงเฒาแกผูมีช่ือเสียงดีไป
ดําเนินการสูขอตอบิดามารดาของฝายหญิง ถาบิดามารของฝายหญิงพอใจ ก็จะใหคําตอบในทํานองเอ้ือเฟอ...
ถาเปนการปรองดองจะทําการแตงงานกันแลวไซรฝายชายก็จะไดมาหาสูฝายหญิง ๓ ครั้ง นําเอาหมากพลูและ
ผลไมไปใหเปนของกํานัล ไมมีของมีคาอันใดกลานั้นในการเยี่ยมครั้งท่ี ๓ ดวย ชวยกันนับเงินทุนของเจาสาว
และทรัพยสินเงินทองท่ีจะใหเจาบาวเทาใด...การแตงงานไมวาบานไหนเมืองใด ยอมเปนธรรมเนียมจัดใหมี
การเล้ียงและจัดมหรสพมาใหชม ...งานนี้จัดขึ้นท่ีบานของฝายเจาสาว ซ่ึงเจาบาวตองเอาเปนธุระปลูกโรง
สําหรับทําพิธีขึ้นหลังหนึ่งโดยเฉพาะ ในบริเวณท่ีหางออกไปจากเรือนใหญ และจากท่ีนั่นเขาก็นําคูบาวสาวไป
ยังเรือนหอซ่ึงตั้งอยูโดดเดี่ยวอีกหลังหนึ่ง เปนภาระของเจาบาวท่ีจะตองปลูกสรางขึ้นดวยทุนรอนของตนเอง
อีกเหมอนกัน ตั้งอยูภายในรั้วไมไผอันเปนภายในบริเวณบานบิดามารดาของฝายหญิง... 
  ลางคนบอกขาพเจาถึงเรื่องผูท่ีจะเปนพอตาวา กอนท่ีจะตกลงแตงงานบุตรีของตนกับบุตรเขย 
ตองเอาตัวผูท่ีจะเปนลูกเขยมาใชงานในเรือนของตนเสียกอนเปนเวลา ๖ เดือน เพ่ือดูอัธยาศัยใจคอลางคนก็
ปฏิเสธวาเรื่องนี้ไมมีมูลความจริงเลย ตามความเห็นของขาพเจาการท่ีมีชองใหพูดเชนนี้ได ก็เพราะเจาบาวตอง
มีภาระจัดใหสรางโรงพิธีสําหรับการแตงงานและเรือนหอซ่ึงจะตองปลูกสรางขึ้นในบริเวณบานของผูพอตา
ในระยะนั้นอยูก็เปนได ซ่ึงตองใชเวลาราว ๒ หรือ ๓ เดือนเปนอยางมาก...” 
  จากความหมายตามท่ีพจนานุกรมตาง ๆ ใหไวดังกลาวมาแลว ประกอบความจากจดหมาย
เหตุลาลูแบร และพระอธิบายของพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ นํามาพิจารณาประกอบกับ
ความในบทมาตราตาง ๆท่ีเกี่ยวของตามพระอัยการลักษณะผัวเมีย จะเห็นความชัดเจนวา “หลบฝาก” และ 
“ฝากบําเรอ” มีความหมายเฉพาะในทางกฎหมาย กลาวคือ หลบฝากเปนขึ้นตอนแรกของการท่ีฝายชายตองเขา
ไปอยูอาศัยในเรือนของฝายหญิงกอนเพ่ือทํางานใหครอบครัวของฝายหญิง ดังความในมาตรา ๑๐๒ ท่ีวา “ชาย
ขอลูกสาวทานถึงหลบฝากยังแตจะทํางาน” แตยังไมไดอยูกันฉันสามีภริยากับหญิงดังจะเห็นตอไปในมาตรา 
๑๑๖ วาขั้นตอนการ “หลบฝาก” หากหญิงมีชูดวยชายอ่ืนหรือตามชายอ่ืนไป ชายผูสูขอถึงขั้นหลบฝากคิด
คาเสียหายเปนสองเทาของคาขันหมากแตแรกมาสูขอถึงขันหมากหม้ัน ซ่ึงความตอนนี้สอดคลองกับเรื่องท่ี
ลาลูแบรบันทึกไววาฝายชายท่ีมาสูขอตองมาหาฝายหญิงหลายครั้ง ชายผูสูขอถึงขั้นหลบฝากไมมีสิทธิทําราย
รางกายหญิงหรือชายชูใหถึงแกความตายได หากฝาฝนกระทํามีความผิดเสมือนเปนผูรายฆาคน แตหากชายผูสู



ขอเลยช้ันหลบฝาก ไปจนถึงขั้นฝากบําเรอ คือ พอแมหญิงยอมใหชายหญิงอยูกินกันฉันสามีภรรยาเปนนานถึง 
๒ หรือ ๓ ปแลว ถือวาหญิงเปนเมียชายและเปนสิทธิแกผัวแลวเสมือนทําพิธีตางงานกันแลว หากหญิงมีชู ชาย
ผูผัวฆาหญิงหรือชายชูไดโดยไมมีความผิด 
  การ “ฝากบําเรอ” ท่ีจะเกิดสิทธิตองมีระยะเวลาติดตอกัน ๒หรือ ๓ ปและพอแมหญิงยินยอม 
ฝายชายจึงจะไดสิทธิตามกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาในมาตรา ๑๑๗ แมชายจะฝากบําเรอตอหญิงแลว หากชาย
ละท้ิงหญิงไปมีเมียอ่ืน และทําหนังสือหม่ินประมาทพอแมหญิง หรือตามาตรา ๑๑๘ แมชายจะฝากบําเราตอ
หญิงแลว หากชายขมเหงรังแกหญิง โดยไมเกรงกลัวพอแมหรือญาติพ่ีนองฝายหญิง หากพอแมยังไมได 
“ทํางานเวนสาดหมอน” ซ่ึงนาจะหมายถึงการทําพิธีแตงงานใหโดยชอบดวยประเพณี หญิงนั้นยังตกเปนสิทธิ
ของบิดามารดาอยู 
  

สักมือ ศักมือ ศักดิมือ หรือศักดิ์มือ 
สักไม  ศักไม ศักดิไม หรือศักดิ์ไม 
สักเหลก สักเหล็ก ศักเหลก ศกเหล็ก ศักดิเหลก ศักดิเหล็ก ศักดิ์เหลก หรือศักดิ์เหล็ก  
สักเหลกมีคม สักเหล็กมีคม ศักเหลกมีคม ศักเหล็กมีคม ศักดิเหลกมีคม ศักดิเหล็กมีคม ศักดิ์
เหลกมีคม หรือศักเหล็กมีคม 

 

  โครงสรางสังคมไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตาน ตามท่ีปรากฏในกฎหมายตรา
สามดวงเปนสังคมท่ียึดถือระบบศักดินาเปนหลัก พระอัยการตําแหนงนาพลเรือและพระอัยการตําแหนงนา
ทหารหัวเมือง กําหนดหนาท่ีและสิทธิของพลเมืองใหตากตางกันไปตามศักดินาท่ีกําหนดขึ้น เชนพระบรม
วงศานุวงศ พระราชโอรส ขาราชการฝายใน ขาราชการฝายทหารและพลเรือนในราชธานีและหัวเมืองทุกกรม
กอง พระภิกษุ ไพร ทาส ตางมีศักดินาตามฐานะในสังคมและตําแหนงของตน เชน ทาสมีศักดินา ๕ ไพร ซ่ึง
หมายถึงประชาชนท่ัวไปมีศักดินา ๒๕ สําหรับผูมีตําแหนงจะมีศักดินาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ตั้งแตศักดินา ๕๐ 
จนถึงศักดินา ๑๐,๐๐๐ สวนเจานายช้ันสูงจะมีศักดินาไดมากกวานี้ท้ังนี้ศักดินาจะเพ่ิมขึ้นไดดวยการทําความดี
ความชอบในราชการหรือประกอบอาชีพท่ีทําประโยชนแกสังคม ในทางตรงกันขามศักดินาก็ลดลงไดเชนกัน
ถาทําผิดกฎหมาย กลาวโดยสรุป คือ ศักดินาซ่ึงทุกคนมีอยูประจําตัวเปนเครื่องกําหนดสิทธิหนาท่ีความ
รับผิดชอบและฐานะของคนทุกกลุมในสังคมระบบศักดินาจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการจัดระบบสังคมใน
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน พระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะสูงสุดของสังคม รองลงมาคือ เจานาย 
ขุนนาง ไพร และทาส สังคมไทยจึงแบงออกเปน ๒ กลุมคือ ชนช้ันปกครอง และชนช้ันถูกปกครอง ตามพระ
อัยการตําแหนงนาพลเรือนและพระอัยการตําแหนงนาทหารหัวเมืองกําหนดใหคนระดับลางสุดของสังคมคือ 
ยาจก วณิพก และทาสลูกทาส ถือนาคนละ ๕ ดวยแสดงวาศักดินา ๕ คือระดับต่ําท่ีสุดในสังคมไทย  
  นอกจากนี้ ในพระอัยการตําแหนงนาทหารนาหัวเมือง มีการเทียบศักดินากับพระภิกษุ
สามเณรในพุทธศาสนาดวย เชน สามเณรรูธรรมและไมรูธรรม  มีศักดินาเทียบเทาฆราวาสผูท่ีมีศักดา ๓๐๐ 



และ ๒๐๐  ตามลําดับ พระภิกษุรูธรรม และไมรูธรรม มีศักดินาเทียบเทาฆราวาสผูมีศักดินา ๖๐๐ และ๔๐๐ 
ตามลําดับ 
  เม่ือเกิดกรณีพิพาททํารายรางกายกันจนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย หลักเกณฑในการ
กําหนดคาสินไหมทดแทนกรณีทําใหผูอ่ืนเสียหายแกชีวิตหรือรางกายนั้นเปนไปตามพระไอยการพรมศักดิ ซ่ึง
เปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการกําหนดคาตัวของบุคคลตามเพศ วัยและสถานะตาง ๆและเปนบทบัญญัติวาดวย
หลักเกณฑท่ีผูพิพากษาจะกําหนดคาสินไหมทดแทนและคาปรับในกรณีตาง ๆ  โดยยึดศักดินาของผูเสียหายแก
ชีวิต รางกาย ช่ือเสียง และผูทําใหเกิดความเสียหายดังกลาวเปนหลักลักษณะพรมศักดิ์บทปรับในพระไอยการ
ฉบับดังกลาว  กําหนดรายละเอียดอัตราปรับความผิดฐานทํารายผูอ่ืนดวยกําลังกาย เชน ทุบตี ฟน แทง เปนเหตุ
ใหไดรับอันตรายในลักษณะตาง ๆ เชน ฟก ชํ้า แตกหักหรือถึงแกความตายไวสําหรับการกระทําความผิดใน
กรณีตาง ๆ โดยกําหนดเบ้ียปรับของการกระทําความผดดวยมือเปลาไวเรียกวา “สักมือ ศักมือ ศิกดิมือ ศักดิ์
มือ” 
  ถาใชไมเปนเครื่องมือกระทําผิดใหเพ่ิมจํานวนเบ้ียปรับขึ้นอีกกึ่งหนึ่งเรียกวา “สักไม ศักไม 
ศักดิไม ศักดิ์ไม” 

ถาใชเหล็กเปนเครื่องมือกระทําผิดใหเพ่ิมจํานวนเบ้ียปรับเปนสองเทาเรียกวา “สักเหลก สัก
เหล็ก ศักเหลก ศกเหล็ก ศักดิเหลก ศักดิเหล็ก ศักดิ์เหลก หรือศักดิเ์หล็ก” 

นอกจานี้ยังมีโทษไหม ๒ เทาของศักดิ์เหล็ก ซ่ึงเปนกรณีใชเหล็กมีคมหรือใชไฟเปนศาต
ราวุธทํารายผูอ่ืนถือเปนเหตุรายแรงท่ีสุด จึงเรียกวา “สักเหลกมีคม สักเหล็กมีคม ศักเหลกมีคม ศักเหล็กมีคม 
ศักดิเหลกมีคม ศักดิเหล็กมีคม ศักดิ์เหลกมีคม หรือศักดิ์เหล็กมีคม” 

เนื้อความของตัวบทในพระไอยการพรมศักดิ มีรายละเอียด ดังนี้  
“แลเบ้ียในตัวตําแหนงนา แลเบ้ียพี่นองลูกหลานแตนา ๕ ไร ข้ึนไปถึงนา ๑๐๐๐๐ นั้นแตถานมือแล 
ถาตีดวยไม ใหต้ังเบ้ียถานมือลงเอากึ่งหนึ่งบวกเปนสักไม ถาตีฟนแทงดวยเหลก ต้ังเบ้ียถานมือลงบวกขึ้น

อีกเทาหนึ่งเปนสองเทามือเปนสักเหลกแล 
[ตอจากนี้ ในตนฉบับ แสดงเบ้ียปรับตามศักดินาต้ังแต ๕ ไร จนถึง ๑๐๐๐๐ไร] 
แลเบ้ียกรมศักดินี้เปนแตเบ้ียชกตีถองถานมือ ถาตีกันดวยไมใหบวกเบ้ียเขาอีกกึ่งมือ ถาฟนตีกันดวยเหลก 

ใหบวกเบ้ียเขาเปนสองเทามือ” 
  พระอัยการ “วิวาทดาต”ีไดกําหนดรายละเอียดการใชกําลังกายทํารายผูอ่ืนในลักษณะตาง ๆ 
ท้ังท่ีเปนการทํารายโดยไมมีอาวุธ และการทํารายโดยมีอาวุธท่ีเปนของแข็งไมมีคมและของแข็งมีคม รวมท้ัง
ส่ิงท่ีมิไดเปนอาวุธโดยสภาพแตนํามาใชเปนอาวุธไวหลายกรณีเพ่ือปรับไหมผูกระทําความผิดมีรายละเอียดท่ี
นาสนใจ ดังนี้ 

๑. เอาน้ําผ้ึง น้ําออย น้ํามัน และเมล็ดขาเปลือกสาดซัดผูอ่ืนใหไหมกึ่งสักมือ หรือศักดิ์มือ ดังปรากฏ
รายละเอียดใน มาตรา ๒๔ ความวา  

 
 



“๒๔ มาตราหนึ่ง วิวาทกันจับเอาดินเปยกเขาเปยกช้ิน      สดทรายเปยกท้ิงซัดทานก็ดี ใหไหม 
 
                                  เสมอศักด์ิถาสาดซัดทานดวยน้ําผึ้งน้ําออยน้ํามันแลเมดเขาเปลือกก็ดีใหไหมกึ่งศักดิมือ” 

 
๒. ตามมาตรา ๒๔ ตอนตนหากเอาส่ิงท่ีไมใชของแข็ง เชน ดินเปยก ขาวเปยก ช้ินเนื้อ ช้ินปลาสด ทราย

เปยกขวางใสทํารายผูอ่ืน ใหไหมเสมอ  “สักมือ ศักมือ ศิกดิมือ ศักดิ์มือ” 
๓. วิวาทชกตีทุบถองบิดขวนดวยมือ ใชถึงใชผาตีผูอ่ืน ผลักผูอ่ืนไปกระแทกถูกของแข็งเชน กระเอง ไม

หนาม อิฐ ใหไหมเสมอ “สักมือ ศักมือ ศิกดิมือ ศักดิ์มือ” ดังปรากฏในมาตรา ๒๓ ความวา 
 

“๒๓ มาตราหนึ่ง วิวาทชกตีทุบถองตบบิดขวนดวยมือก็ดี เอา   ฟาดดีทานก็ดี แลผลักไส 
 
                                 ทานใหกระทบกระเบ้ีองไมหนามอิดสินลาแลงก็ดีประการเทานี้ใหไหมเสมอศักด์ิมือ” 
 

๔. เอาส่ิงโสโครกท้ิงซัดถูกผูอ่ืน ถมน้ําลายรดถูกผูอ่ืน สังคมไทยโบราณรังเกียจส่ิงโสโครก กฎหมาย
กําหนดใหปรับไหมเสมอทําราดวยของแขงไมมีคม ดังท่ีเรียกวา เสมอ “สักไม  ศักไม ศักดิไม หรือ
ศักดิ์ไม”ดังปรากฏรายละเอียดในมาตรา ๒๕ ความวา 

             “ ๒๕ มาตราหนึ่ง วิวาทดาตีกันแลมันเอาสิ่งอันโสโครกท้ังซัดตองทานก็ดี ถมน้ําลายรดทานตองทานก็ 
             ดี ใหไหมเสมอดวยศักดิไม” 

 
๕. ใชไมตีทํารายไดรับบาดเจ็บ หรือเอาส่ิงท่ีเปนของแข็งเชนสันมี สันพรา สันหอก สันดาป กอนอิฐ 

กอนดิน ขาวกอแหง ขนมแหง ปลาแหง ตีหรือขวาง ใส ทํารายผูอ่ืน หยิกดวยเล็บ กัดดวยฟน ไหม
เสมอ “สักไม  ศักไม ศักดิไม หรือศักดิ์ไม” ดึงปรากฏรายละเอียดใน มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ 
ความวา  

“๒๖ มาตราหนึ่ง ชกตีกันบชํ้าแลฟกชํ้าดําซับแตกฉลาย ขนหักบอดตายก็ดี ถาตีดวยไม ใหบวกกึ่งมือ... 
  ๒๗ มาตาหนึ่ง วิวาทตีกันจับเอาสันมีสันพราสันหอกสันดาป กอนอิดกอนดินกระเบ้ืองเมดกรวดหินสิน
ลาแลงนองาเข้ียวกระดูกหอยเอนก็ดี เขากอนแหงขนมแหงเขาตังแหงน้ําตานปกน้ําออยงบ แลสรรพฟองแลตนเขา
ตนหญาหยากเยื่อ กอนเนื้อแหงปลาแหงตัวปลาสดเบ้ียชันหนังดายเขดจุกกะเทียมจุกหอมฃาขิงกลวยทอนออยแล
ข้ีมาข้ีวัวข้ีควายชาง ลูกไมใบไมทังกิ่งกะลาเชือกเถาวัลหวายฟาดตีท้ังซัดทานก็ดี แลจําทานใหตายดวยฃ่ือคาโซร 
ตรวนก็ดี ผลักทานใหทะทบหอดดาบมีตพราขวาสี่วแหลนเหลกหลาว แหลกฉมวกตักมีบาทเจบก็ดี แลทําทานให
จมน้ําก็ดี  เอากสุนยิงทานก็ดี หยิกดวยเลบกัดดวยฟนก็ดีประการเทานี้ ใหไหมเสมอสักดิไม” 

 
๖. ฟนแทงทํารายผูอ่ืนดวยเหล็ก ใหปรับไหมสองเทาของการทํารายดวยมือ เรียกวา “สักเหลก สักเหล็ก 

ศักเหลก ศักเหล็ก ศักดิเหลก ศักดิเหล็ก ศักดิ์เหลก หรือศักดิ์เหล็ก” ดังปรากฏในมาตรา ๒๖ ตอนทาย 
หรือทํารายรางกายผูอ่ืนโดยเอาไฟจุด นี้รายราดทํารายผูอ่ืน เอาโลหะตาง ๆ ท่ีไมคมไมแหลมฟนแทง

เนื้อ 
ปลา 

ถุง 
ผา 



ผูอ่ืนบาดเจ็บ ปนยิง ไหมเสมอ “ศักดิเหล็ก” หรือเอาหนังสือตีผูอ่ืนสังคมไทยโบราณถือเปนเหตุจัญไร 
“ใหไหมเทาเหลกสักเหลก” ดังปรากฏรายละเอียดในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ 
            “ ๒๖ มาตราหนึ่ง ชกตีกันบชํ้าแลฟกชํ้าดําซับแตกฉลาย ขนหักบอด ตายก็ดี ถาตีดวยไม ใหบวกกึ่งมือ ถา
ฟนแทงดวยเหลก ใหไหม ๒ เทามือ 
 ๒๘ มาตราหนึ่ง วิวาทกันจับเอาไฟจุดน้ํารอนรดสาดทานก็ดี เอาทองคําเงินทองแดงสําริด ทองเหลือง
ทองขาวสังกะสีดีบุก ชันรอนหอกดาบมีดพรา ขวานสิ่วแหลนเหลกหลาวเหลกฉมวก อันมิไดคมมิไดแหลม ฟนแทง
ทานตองเนื้อหนักแตกพังบาทเจบก็ดี เอาปนยิงทานก็ดี ประการเทานี้ใหไหมเสมอ ศักดิเหลก ถาเอาหนังสือตีทานให
ไหมเทานเหลกเหตุทําใหเปนจันไรแกทาน” 

  
๗. เอาเหล็กมีคมมีแหลมไปตีฟนทํารายผูอ่ืน เอาเครื่องศาสตราวุธเปนไฟไปถูกตองผูอ่ืน “ใหไหม ๒ เทา

เหลก” เรียกวา “สักเหลกมีคม สักเหล็กมีคม ศักเหลกมีคม ศักเหล็กมีคม ศักดิเหลกมีคม ศักดิเหล็กมี
คม ศักดิ์เหลกมีคม หรือศักดิ์เหล็กมีคม” 
นอกจากนั้นการเอาบาตรโขกหรือตีผูอ่ืน บาตรนั้นเปนภาชนะของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
ในการใชบิณฑบาตอันเปนกิจสําคัญของสงฆสังคมไทยโบราณถือเปนเหตุรายแรง ใหปรับไหม
รุนแรงถึง ๒ เทา “สักเหล็ก” ดวย ดงัปรากฏรายละเอียดในมาตรา ๒๘ ตอนทาย 
 
“๒๘ มาตราหนึ่ง วิวาทกันถาเอาบาตร                    ทานไหไหม ๒ เทาเหลก อนึ่งเอาเหลกมีคมมีแหลมแล 
 
   เครื่องสาตราวุธเปนไฟไปตองไปตีฟนแทงทาน ใหไหม ๒ เทาเหลก” 
 

พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับของเจ คาสเวล และเจ เอช แชนเบอร ()ใหความหมายของคําวา 
“ศักมือ ศักไม และศักเหลก” ไววา 

“ศักมือ นั้นคือบุกคลท่ีชกตีวิวาทกัน แลเปนบาดแผลดวยมือชกตอยกันนั้น แลคนท่ีเปน
บาดแผลปวยเจบ ไปฟองรองวากลาวตามกระทรวงครั้นสืบสมเปนลัจวาเปนบาดแผลดวยมือแท ก็ปรับไหม
ไปตามมือท่ีทําแตกหักนั้น อยางนี้แลเรียกวาปรับไหมตามศักมือ อนึ่งคือคนศักขอมือเปนตนนั้นก็เรียกวา ศัก
มือ 

ศักไม นั้นคือบุกคลท่ีชกตีวิวาทกันดวยไมแตกหัก แลคนท่ีแตกหักไปฟองรองตามกระทรวง 
ครั้งสืบสมเปนลัจจริงวาแตกหักดวยไม ก็ปรับไหมตามศักไม อยางนี้เรียกวาศักไม ” 

ศักเหลก นั้นคือวิวาททีมแทงกันดวยอาวุทธครั้นสืบสมเปนลัจ ก็ปรับไหมตามอาวุทธ อยางนี้
ก็เรียกวาศักเหลก” 

สวนพจนาจุกรม อักขราภิธานศรับท ของหมอบรัดเล (Dictionary of the Siamese Language 
BY C.B. BRADLEY) ใหความหมายของคําวา “ศักดิ์มือ ศักดิ์ไม ศักดิ์เหล็ก และศักดิ์มีด” ไววา 

โขก 
ตี 



ศักดิ์มือ คือความปรับไหม , เชนคนวิวาทกันแลชกตีกัน,ฝายขางมีรอยบาดแผลเพราะมือ , ก็
ปรับผูทํานัน้เปนถานศักดิ์มือ ,คือปรับเอาทรัพยแตนอย, ถามีบาดแผลเพราะมือไมฤาเหล็กก็ปรับมากกวาทํา
ดวยมือ , ถามีแผลเพราะเหล็กก็ปรับมากกวามือกวาไมนั้น. 

ศักดิ์ไม คือปรับเอาทรัพยตามถานทําดวยไม , ตามกฎหมายนั้น.  ศักดิ์เหล็ก คือปรับไหมเอา
ทรัพยตามถานท่ีกระทํากับเขาดวยเหล็กมากกวาทําดวยมือแลไมนั้น 

ศักดิ์มีด     คือปรับเอาทรัพยตามถานกระทําเขาดวยเหล็กนั้น   ,จะปรับแยกตามเครื่องอาวุธ
หามิได ” 

 ศัพทกฎหมายเกาในกฎหมายตราสามดวงท่ียกมาเปนตัวอยางจะเห็นไดวาคําวา “หลบฝาก” 
และ “ฝากบําเรอ” เปนการอธิบายจารีตประเพณีบางประการเกี่ยวกับการสมรส และผลทางกฎหมายท่ีเกิดขึ้น
แกท่ังตัวชายหญิงท่ีจะสมรสกันและพอแมญาติพ่ีนองของท้ังสองฝายของสังคมไทยในอดีต หรือ หลักเกณฑ
ในการกําหนดคาปรับไหมกรณีทํารายรางกายกันดวยมือเปลา ใชไม เหล็กไมมีคม หรือเหล็กมีคม เปนอาวุธใน
การกระทําความผิดเปนเหมือนภาพสะทอนสังคมไทยโบราณใหเห็นถึงสภาพของสังคมท้ังในเรื่องการแบงชน
ช้ันของสังคม คติความช่ือ ความสัมพันธของพุทธจักรและอาณาจักร ความอยูรวมกันของบุคคลตาง ๆ ใน
สังคม การกําหนดบทบัญญัติท่ีหลากหลายเพ่ือปองกัน ปราบปรามและลงโทษผูท่ีใชความรุนแรงทําราย
รางกายผูอ่ืน และศัพทกฎหมายเกาในกฎหมายตราสามดวงนั้นยังมีอีกจํานวนมากท่ีลวนแตทรงคุณคาควรแก
การศึกษาทําความเขาใจ และเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งสําหรับผูสนใจวิชาประวัติศาสตรทุกทานท่ีจะ
ทําการสืบคนและไขขอสงสัยหลายประการทางประวัติศาสตรไทย 

 
*************************** 

 


