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เนือหา คําศัพท์ สํานวนภาษา และรู ปแบบการนําเสนอ
ใน
ศิลาจารึกหลักที 38 (ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร) และพระไอยการลักภา ในกฎหมายตรา 3 ดวง
อํานาจ ปักษาสุ ข

ศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) เป็ นจารึ กแผ่นหินชนวนสี เขียว รู ปใบ
เสมา สูง 108 เซนติเมตร กว้าง 65 เซนติเมตร หนา 14 เซนติเมตร จารึ กด้วยอักษรไทย ภาษาไทย มี
จํานวน 2 ด้าน มีการจารึ กทังสิ น 99 บรรทัด โดยด้านที 1 มี 45 บรรทัด ด้านที 2 มี 54 บรรทัด จารึ ก
หลักนีกรมทางหลวงแผ่นดินขุดพบขณะสร้างถนนจรดวิถีถ่องทีตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เมือปี พ.ศ. 2473 สันนิษฐานว่าจารึ กขึนเมือพุทธศตวรรษที 19-20 คือระหว่าง พ.ศ. 18561976 ปัจจุบนั ศิลาจารึ กหลักนีเก็บรักษาอยูท่ ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุ งเทพมหานคร1
สําหรับพระไอยการลักภา เป็ นกฎหมายทีปรากฏอยูใ่ นกฎหมายตรา 3 ดวง ซึงกฎหมายตรา
3 ดวงนีได้รับการชําระในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก โดยเมือชําระเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ว อาลัก ษณ์ได้เขียนบันทึ กไว้ในสมุดไทยจํานวน 3 ชุด เก็บไว้ทีห้องเครื องหนึ งชุ ด
หอหลวงหนึ งชุด และศาลหลวงหนึ งชุด มีการประทับตรา 3 ดวง คือ ราชสี ห์ คชสี ห์ และบัวแก้ว
ทุกเล่ม สันนิษฐานว่าเดิมกฎหมายตรา 3 ดวงชุดหนึงมี 41 เล่ม รวม 3 ชุดมี 123 เล่ม ปัจจุบนั เหลืออยู่
เพียง 79 เล่ม เก็บอยูท่ ีกระทรวงยุติธรรม 37 เล่ม หอสมุดแห่ งชาติ 42 เล่ม ทังนี กฎหมายตรา 3 ดวง
ตามฉบับทีตกทอดมาเขียนขึนปี ฉลู จ.ศ. 1167 ตรงกับ พ.ศ. 23482
จากการศึกษาศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) และพระไอยการลักภา
ในกฎหมายตรา 3 ดวง ในด้านเนือหา พบว่าเอกสารทังสองฉบับนันมีเนื อหาคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
ต่ างก็มีเนื อหาเป็ นกฎหมาย โดยในศิล าจารึ ก หลัก ที 38 (ศิลาจารึ ก กฎหมายลัก ษณะโจร) เป็ น
กฎหมายว่าด้ว ยลัก ษณะของโจรที ได้ข โมยข้าทาส สิ งของของผูอ้ ืน รวมถึงผูท้ ี ให้ค วามร่ วมมือ
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(กรุ งเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี , 2508), 25.
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ช่วยเหลือในการขโมยสิ งต่าง ๆ เหล่านัน ในขณะเดียวกันพระไอยการลักภาก็เป็ นกฎหมายว่าด้วย
การลักขโมยผูค้ น อันได้แก่ ข้า ทาส บริ วาร และลูกเมีย รวมถึงการขโมยทรัพย์สินสิ งของของผูอ้ ืน
เช่นเดียวกัน ทังนีกฎหมายทังสองฉบับนีมีเนือหาบางตอนทีกล่าวไว้ตรงกัน เช่น

“แลเห็นแผนกตนมันอันละเมิด.....ท่ านจักไหมตนขู่ท่านโดยศักดิ” (จารึ กหลักที 38)
“ผีแลผู้ใดมิทาํ ตามพระราชกฤษฎีกานีไซร้ ผู้นันเลมิดพระราชอาชญาให้ ไหโดยยศถาศักดิ”
(พระไอยการลักภา)
จากตัวอย่าง กฎหมายทังสองฉบับกล่าวว่าถ้าผูใ้ ดละเมิดกฎหมายทีบัญญัติไว้ ผูน้ ันจะถูก
ปรับไหมตามศักดิของตน
หรื ออีกตอนหนึงทีกล่าวว่า

“ผิผ้ ใู ดหากละเมิดและไว้ ข้าท่ านพ้ นสามวัน คนผู้.....นันไซร้ ท่ านจักไหมแลวันแลหมืน
พัน” (ศิลาจารึ กหลักที 38)
“...ถ้าใน ๓๕ } ผู้เอาคนท่ านไว้ ไปบอกแก่ เจ้ า ข้คนา } ท่ านว่ าบพึงเอาโทษแก่ ผ้ เู อาไว้ นันเลย ถ้ า
พ้ นกําหนดมิได้ บอกไซ้ ให้ ไหมเป็ นเบียวันละ ๑๑๐๐๐” (พระไอยการลักภา)

จากตัวอย่าง กล่าว่าหากผูใ้ ดนําคนของผูอ้ ืนไปโดยไม่บอกเจ้าของเกินระยะเวลาทีกําหนด
ไว้ (ศิลาจารึ กหลักที 38 กําหนดไว้ 3 วัน พระไอยการลักภากําหนดไว้ 3 วัน หากอยู่ในเมือง 5 วัน
หากอยูน่ อกเมือง) จะถูกปรับในอัตราวันละ 11000 เท่ากัน โดยในพระไอยการลักภากําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าถูกปรับเป็ นเบีย หากแต่ในศิลาจารึ กหลักที 38 ไม่ได้กล่าวไว้ว่าจะถูกปรับเป็ นอะไร
อนึง การทีกฎหมายทังสองฉบับนีมีเนือหาบางตอนทีตรงกันนันอาจเป็ นเพราะกฎหมายทัง
สองฉบับมีทีมาจากแหล่งเดียวกันคือ “พระธรรมศาสตร์” อันเป็ นคัมภีร์กฎหมายเก่าแก่ของอินเดียที
ไทยรับมาใช้
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ด้วยเหตุทีศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) และพระไอยการลักภา มี
เนือหาทีคล้ายคลึงกันและเนือหาบางตอนตรงกันดังทีได้กล่าวมา ดังนันจึงอาจนําศิลาจารึ กหลักที
38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) มาใช้ในการพิจารณาคดีร่วมกับพระไอยการลักภาได้
สําหรับด้านคําศัพท์ เนืองจากศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) และพระ
ไอยการลักภามีเนื อหาเป็ นกฎหมายเกียวกับการลักขโมย โดยเฉพาะการลักขโมยผูค้ น ดังนันจึ ง
พบว่ากฎหมายทังสองฉบับมีการใช้คาํ ศัพท์ทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม
คําศัพท์ทีใช้ในกฎหมายทังสองฉบับนันก็มีทงที
ั เหมือนและแตกต่างกัน
คําศัพท์ทีใช้ร่วมกันในกฎหมายทังสองฉบับ เช่น คําว่า “ไหม” ใช้ในความหมายว่า “ปรับ”
เช่น “ท่ านจักให้ ไหมแลวันแลหมืนพัน” (ศิลาจารึ กหลักที 38) “เอาข้ าคนท่ านซ่ อนไว้ จริ งให้ ไหม
เท่ าค่ าคนนัน” (พระไอยการลักภา) “พิจารณา” ใช้ในความหมายว่า “สอบสวน” เช่น “ให้ นายเจ้ า
บ้ านเจ้ าเรื อน.....พิจารณา ครั นรู้ ว่ าขโมยจริ ง” (ศิลาจารึ กหลักที 38) “ให้ กระลาการพิจารณาเอา
ผู้ร้ายจงได้ ” (พระไอยการลักภา) “เจ้าข้า” ใช้ในความหมายว่า “เจ้าของบ่าวไพร่ ” เช่น “บังคับให้ เจ้า
ข้ านัน” (ศิลาจารึ กหลักที 38) “แลมิได้ บอกแก่ เจ้า ข้คนา }” (พระไอยการลักภา) เป็ นต้น
สําหรับศัพท์ทีใช้ต่างกัน เช่นคําว่า “เจ้าบ้านเรื อนเจ้าเรื อน” และ “จ่าข้า” (หมายถึงเจ้าของ
ทาส)นัน พบในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) ในพระไอยการลักภาใช้คาํ ว่า
“เจ้าเย่าเจ้าเรื อน” และ “เจ้าทาษ” ทังนี คําว่า “เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าผัว” และ “พิไน” ซึงเป็ นค่าปรั บ
ประเภทหนึ ง” พบในพระไอยการลัก ภา แต่ ไม่ พบในศิลาจารึ ก หลัก ที 38 (ศิล าจารึ ก กฎหมาย
ลักษณะโจร) ในขณะทีคําว่า “เจ้าไท (เจ้านายผูใ้ หญ่ ) ดังอัน (ดังนัน)” พบในศิลาจารึ กหลักที 38
(ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) แต่ไม่พบในพระไอยการลักภา
จากตัวอย่างทีกล่าวมาพอให้เห็นเป็ นสังเขปว่าคําศัพท์ทีใช้ในกฎหมายทังสองฉบับนี นันมี
ทังทีใช้เหมือนกัน ต่างกัน และมีคาํ ศัพท์ทีพบใช้ในกฎหมายฉบับหนึงแต่ไม่พบในกฎหมายอีกฉบับ
หนึงด้วย
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ด้านสํานวนภาษาพบว่าทังศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) และพระ
ไอยการลักภามีลกั ษณะการเขียนเป็ นแบบร้อยแก้ว ทังนีในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมาย
ลักษณะโจร) แม้จะเป็ นร้อยแก้วแต่ก็มีการใช้สมั ผัสอยูบ่ า้ ง เช่น

“ท่ านได้ เสวยในอธิปตัย จักใคร่ ขัดพระราชสีมานี ด้ วยมนุษยธรรม (อย่ าง) พระยารามราช
อันฝูงสาธุแสดงยศ ปรากฏสุขชัวลูกหลาน” (ศิลาจารึ กหลักที 38)

จากตัวอย่าง อธิปตัย สัมผัสกับ ใคร่ และ ยศ สัมผัสกับ ปรากฏ เป็ นต้น
ในส่วนของการอธิบายบทลงโทษพบว่าจะการอธิบายมีอย่างคร่ าว ๆ และเนืองจากต้นฉบับ
ชํารุ ด จึงทําให้เนือความขาดความสมบูรณ์
ส่ ว นพระไอยการลัก ภาเป็ นร้ อยแก้ว ที มีก ารอธิ บายให้ร ายละเอียดตัวบทกฎหมายอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะทีกล่าวถึงบทลงโทษ เช่น

“๒๕ มาตราหนึง ผู้ใดลักไพร่ ฟ้ าข้ าคนทานฃายแก่ ประเทศต่ างเมืองฃายลงเรื อลงสําเภาก็ดี
เอาสีนจ้ างแลส่ งคนให้ แก่ ประเทศต่ างเมืองก็ดี จับได้ ร้ ู ด้ วยประการใด พิจารณาเป็ นสัจ ท่ านให้ ฆ่า
ผู้ร้ายนันเสีย ส่ วนต่ างประเทศนันให้ เกาะจําไว้ ให้ ไหมฉันโจร ส่ วนตัวมันผู้ไปด้ วยต่ างประเทศนัน
๑๔

}

ถ้าอายุศม ๑๒ ขวบขึนไปถึง ๑๖ ขวบ ให้ ทวนด้ วยลวดหนัง ๓๐ ที ส่ งตัวมันให้ เจ้ า ไพรข้า } คื น ถ้ ามิ
ทันขายมิทันส่ งมีผ้ จู ับได้ โจรแลคนนัน ท่ านให้ ทวนแลไหมกึงโทษฃายลงสําเภาไป...” (พระไอย
การลักภา)

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในพระไอยการลักภามีการอธิบายถึงการกระทําความผิดและการ
ลงโทษอย่างชัดเจน
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นอกจากนี จากการศึกษาทําให้เห็น ว่ากฎหมายทังสองฉบับมีการใช้ภาษาลักษณะหนึ งที
เหมือนกันคือ มีการใช้ศพั ท์นิบาต “ก็ดี” ลงท้ายข้อความเพือแสดงความหมายเป็ นส่ วน ๆ หรื อเน้น
ความให้มีนาํ หนักเท่ากัน ซึงการใช้ภาษาลักษณะนีปรากฏอยูม่ ากในกฎหมายทังสองฉบับ เช่น

“และมีโจรลัก วัวมอ ปอฟัน ท่ านไปกรายตนก็ดี ไปจอดเรื อนก็ดี” (ศิลาจารึ กหลักที 38)
“ถ้าเอาไปฃายก็ดี มิทันฃายก็ดี เอาไปทําชู้ ก็ดี เอาไปแทงฟั นบาดเจบก็ดี ให้ ไหมโดยพระ
ราชกฤษฎีกาตามคดีนัน” (พระไอยการลักภา)

จากตัว อย่างมีการใช้ “ก็ดี ” ท้ายข้อความเพือแสดงการเน้นความทําให้แต่ละข้อความมี
นําหนักเท่ากัน
สําหรับสํานวนทีปรากฏในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) และพระ
ไอยการลักภาพบว่ามีบางสํานวนทีใช้แตกต่างกัน เช่น สํานวนที มีคาํ ว่า “หนี ” ในจารึ กหลักที 38
(ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) ใช้ว่า “หนีพ่านไปสู่” ดังทีว่า “ข้ าชีบาพระอุปัธยาจารย์ อันหนีพ่าน
ไปสู่ บ้านสู่ช่องตน” หรื อใช้ว่า “หนี ไปสู่ ” ดังทีว่า “แม้ นท่ านหนีไปสู่ ตนก็ดี” แต่ในพระไอยการ
ลักภาจะใช้แตกต่างกันโดยใช้ว่า “หนี มาหาสู่ ” ดังทีว่า “ข้ าคนท่ านหนีมาสู่ หาตน มาขอบอบก็ดี”
หรื อสํานวนทีมีความหมายว่า “รับสินจ้าง” ก็มีการใช้ต่างกัน โดยในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ ก
กฎหมายลักษณะโจร) ใช้ว่า “กินสินจ้าง” ดังทีว่า “อันกล่าวว่ ากินสินจ้างขโมยและละ” ทังนีในพระ
ไอยการลักภาใช้ว่า “เอาสินจ้าง” ดังทีว่า “แลเอาสินจ้างเงินทองแก่ ท่านแล้ว”
นอกจากนีการใช้คาํ ว่า “ไหม” ซึงหมายถึง การปรับปรากฏว่าในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลา
จารึ กกฎหมายลักษณะโจร) นอกจากจะใช้ว่า “ไหม” แล้วยังมีใช้ว่า “บาดไหม” ในความหมายว่า
“ปรับ” ด้วย ในขณะทีสํานวน “บาดไหม” นีไม่ปรากฏในพระไอยการลักภา ส่วนคําทีมีความหมาย
ว่า “สอบสวน” นัน ในพระไอยการลักภามีการใช้ทงั “พิจารณา” และ “สวนสัพขับแท้” แต่ในจารึ ก
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้สาํ นวน “สวนสัพขับแท้” เป็ นต้น
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จากทีกล่าวมาแสดงให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมาย
ลักษณะโจร) และพระไอยการลักภาว่ามีทงส่
ั วนทีเหมือนกันและแตกต่างกัน
ในส่วนของการศึกษารู ปแบบการนําเสนอพบว่าทังศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมาย
ลัก ษณะโจร) และพระไอยการลัก ภามีก ารนําเสนอตัว บทกฎหมายที ละมาตรา อย่างไรก็ต าม
กฎหมายทังสองฉบับก็มีรู ปแบบทีแตกต่างกันไปบ้าง กล่าวคือ ในศิลาจารึ กหลักที 38 (ศิลาจารึ ก
กฎหมายลักษณะโจร) จะเสนอกฎหมายแต่ละมาตราต่อเนื องกันไป โดยมีสัญลักษณ์ “๐” คันเมือ
ต้องการเปลียนมาตราใหม่ เช่น

“...๐ มาตราหนึงโสด ขโมยตนก็จับกุมได้ ข้ าวของ ทํเนปร ข้ าคน วัวมอ ปอฟัน อันใดตนก็
ได้ ดังอันและกลายไปไว้ เมือง...๐ มาตราหนึงโสดในบ้ านของคนกล่าวนีแล และมีโจรลัก วัวมอ ปอ
ฟัน...” (ศิลาจารึ กกฎหมาย)

แต่สาํ หรับในพระไอยการลักภาจะเขียนแยกกฎหมายแต่ละมาตราด้วยย่อหน้า โดยจะมี
ตัวเลขกํากับหน้ามาตราแล้วตามด้วยคําว่า “มาตรหนึง” เช่น

“๑๐ มาตราหนึง โจรลักเอาข้ าคนท่ านไปขายถึงใต้ ฟ้าหล้ าเขียวแลมีผ้ ไู ถ่ ไว้ ถ้ าเจ้ า ข้คนา } มา
พบท่ านว่ าให้ เจ้ า ข้คนา } ไถ่เอาคืนโดยค่ าคนนัน...”
๑๑ มาตราหนึง เอาคนไปขายแห่ งหนึงก็ดีสองแห่ งก็ดี แลมีผ้พู ิพาษคนนัน...” (พระไอยการ
ลักภา)

นอกจากนีรู ปแบบทีแตกต่างกันอีกประการหนึงก็คือการนําเสนอจํานวน ในศิลาจารึ กหลัก
ที 38 (ศิลาจารึ กกฎหมายลักษณะโจร) จะมีการเขียนจํานวนด้วยตัวหนังสือ เช่น “ท่ านจักไหมแลวัน
แลหมืนพัน” (หมายถึงปรับวันละ11000) ในขณะทีพระไอยการลักภาจะเขียนจํานวนด้วยตัวเลข
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เช่น “ให้ ไหมเป็ นเบียวันละ ๑๑๐๐๐” (หมายถึงปรับวันละ 11000) ทังนีการเขียนจํานวนด้วยตัวเลข
จะช่วยให้เกิดความชัดเจนยิงขึน
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