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การวิจัยเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง มีวัตถุประสงค์สาม
ประการ คือ 1) หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง 2) ศึกษาความส าคัญของ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง และ 3) เข้าในเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละ
ฉบับเพ่ือท าความเข้าใจถึงสภาพของกฎหมาย 
      ผลการศึกษาพบว่า ประเภทโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง ได้แก่ พิไนย สินไหม ปรับไหม 
และสมายมุแปลง  หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับในกฎหมายตราสามดวงมีความแตกต่างกันเนื่องจาก
กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ         
การกระท าความผิด การก าหนดโทษ และบทลงโทษ  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับจากการศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง ได้แก่ การใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาและอ านาจเหนือธรรมชาติเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ คือ อคติธรรม
ทั้ง 4  ศีล 5 ขันธ์ 5 และกุศลกรรมบท 10 เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษปรับ ลักษณะร่ วมของ
หลักธรรมเหล่านี้ คือ การละเมิดทางใจ การละเมิดทางวาจา และการละเมิดทางกาย ส่งผลให้หลักเกณฑ์
การพิจารณาโทษปรับต่างกันซึ่งขึ้นอยู่ว่าเป็นพระอัยการฉบับใดและใช้ลงโทษผู้ใด ส่วนความเชื่ออ านาจ
เหนือธรรมชาติ คือ ความเชื่อเรื่องผี” เป็นเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับดังปรากฏในพระอัยการเบ็ดเสร็จ
ว่าด้วยเรื่องฉมบ จะกละ กระสือ และกระหาง  การก าหนดระวางและฐานความผิด พระอัยการต่างๆใน
กฎหมายตราสามดวงต่างก าหนดระวางและฐานความผิดแตกต่างกัน อาทิ พระอัยการอาชญาหลวง
ก าหนดการพิจารณาความผิดแบ่งเป็น 4 ระวาง ได้แก่ ส่วนพระอัยการพรมศักดิ์ก าหนดรายละเอียดเบี้ย
ปรับของการกระท าความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายในลักษณะต่างๆ อัตรา
เบี้ยปรับจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของพฤติการณ์ในการกระท าความผิดเป็นส าคัญ พระอัยการ
วิวาทตีด่า ก าหนดรายละเอียดการใช้ก าลังการท าร้ายผู้อื่นในลักษณะต่างๆ เพ่ือปรับไหมผู้กระท าความผิด 
นอกจากนี้ พระอัยการอ่ืนๆ ในกฎหมายตราสามดวงยังระบุฐานความผิด และโทษปรับแต่ละฐานไว้
แตกต่างกัน โดยใช้ศักดินาเป็นจุดอ้างอิงในการรับโทษด้วย พิกัดเกษียณอายุเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การคิดค่าเสียหายจากค่าตัวของผู้เสียหาย ผู้ถูกท าร้ายหรือผู้ถูกท าให้ถึงแก่ความตาย ประเภทคดีและ
ความร้ายแรงของคดี คดีความที่เกิดขึ้นเกิดจากการฝ่าฝืนพระราชก าหนดบทพระอัยการในกฎหมายตรา
สามดวงทั้งหลายจ าแนกได้เป็น 5 คดี ได้แก่ ความแพ่ง ความอาชญา ความนครบาล ความอุทธรณ์         
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ความมรดก การบังคับใช้กฎหมายแต่ละคดีพิจารณาจากพฤติการณ์ ความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
และผลแห่งการกระท าความผิด  
 ความส าคัญของหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับจากการศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง ได้แก่ 
การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ในการน าไปสู่          
การพิจารณาโทษปรับดังปรากฏในพระอัยการเบ็ดเสร็จว่าด้วยเรื่องฉมบ จะกละ กระสือ และกระหาง 
มาตราดังกล่าวเป็นการวางหลักของการพิสูจน์ความเชื่อเหนือธรรมชาติเพื่อป้องกันมิให้ลงโทษผู้บริสุทธิ์อัน
เกิดจากการใส่ร้ายป้ายสี ในทางกลับกันหากผู้กล่าวหาพูดเท็จ จะถูกลงโทษเช่นกัน และการก าหนดขนาด
หรือจ านวนค่าปรับกระทบต่อฐานะทางสังคมและชื่อเสียงของผู้กระท าความผิด  สืบเนื่องจากฐานะทาง
สังคมของคนในสังคมสยามถูกก าหนดโดยพิกัดเกษียรอายุตามพระอัยการพรมศักดิ์ ระบบมูลนาย -ไพร่
และยศถาศักดิ์ ได้แก่ เครื่องยศ ยศ ฐานะ ศักดินา และเครื่องประกอบยศ  
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ABSTRACT 
 

This research is The criteria for penalty : The case in Law of The Three Seals.  
There were three objectives of this research : 1) The criteria for penalty : The case in 
Law of The Three Seals. 2) To study the significance to the criteria for penalty : The case 
in Law of The Three Seals. 3) To comprehension of spirit of law by category order which 
as state law comprehension. 

The result shown that  category of penalty  in Law of The Three Seals were as 
follow, “Pinai” , “Sinmai” , “Prubmai”and“Sayayoomplang”. The penalty in Law of The 
Three Seals was variety dedicated because each of them was concluded the penalty as 
suitable for the specific offences, the imposition and the punishment.  

The criteria for penalty in Law of The Three Seals was notified  as follow: The 
penalty was composed by the principle of Buddhist and the supernatural power such as  
the 4 Prejudices,the 5 commandments, 5 Khandas and Dasa Kusala-karm. These 
principles were corresponded to the mental harm,the defamation and the bodily harm 
so this effected different result of penalty which depended on law and order also who 
was the offender. About the supernatural power mean “The Ghosts”, that was the 
principle of penalty as mentioned in the Law of Ghosts. The Law of the Three Seals 
provided different liability and specific offences as The Pra Aiyakarn Artchayaluang was 
contained 4 liabilities. Pra Aiyakarn Promanasak was mentioned information of fine for 
the offence of bodily harm, and there by causes any of the bodily harm specifications, 
the fine’s rate depended on the grievous bodily harm. Pra Aiyakarn Wiwat Theeda was 
mentioned the specific of doing harm on another person to penalty.. Furthermore the 
other Pra Aiyakarn of the Three Seals contained the offences liability. The feudalism was   
corresponded to the punishment liability. The tariff on retire was specific fines from the 
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cost of the injured party, the victim or the death person harmed. The crime’s category 
and levels of punishment : as Civil Law, Criminal Law, The Trial by Ordeal, The Appellate 
in sentence, The Succession Law, also The Consideration operated the legal reason as 
circumstances, grievous and result of the offences which leaded to specific punishments.  
 The significance of the criteria for penalty: The case in Law of The Three Seals 
was as the principle of Buddhist and the faith in supernatural power. This was 
importance accusation which had to proof and investigate for the truth. Because this 
was a sort of public punishment then effected to scare people and nobody 
communicated. So this was the main reason that the suspect needed to proof. This 
section originated the principal of the supernatural power investigation to protect the 
innocence person from the imputation in other word if the suspect tell a lie shall be 
punished. 

The criteria for penalty was a sort of preventive justice and defeat for the re-
commission of offences. The offender received an effective to social status because of 
the range and amount of fine adjustment. According to the Siam social status composed 
by the tariff on retire which mentioned in “Pra Aiyakarn Promasak” , the bureau crazy-
citizen (“Prai”) and the prestiges as insignia ,appellative, position, the area of land and 
badge.      
    
 
 
 
 


