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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำเรื่องไตรภูมิพระร่วงกับกำรเมืองไทยนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงที่มำของวรรณกรรมเรื่อง
ไตรภูมิพระร่วง ตลอดจนศึกษำถึงอิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงที่มีต่อปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยวิธี
กำรศึกษำเป็นกำรค้นคว้ำ ข้อมูลจำก ต ำรำ บทควำม เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
     1. แนวคิดในเรื่องของบุญ จะเน้นในเรื่องของพระศรีอำริยเมตตรัยและเอกะบุรุษผู้เปี่ยมไปด้วย
อ ำนำจบุญบำรมี มำสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะเป็นในกรณีของกำรเกิดกบฏชำวนำหรือ
ขบวนกำรผู้มีบุญ ตลอดจนกำรน ำพุทธศำสนำมำผสมผสำนกับควำมเชื่อในท้องถิ่นดั้งเดิมท ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ
พุทธผสมผี 
    2. แนวคิดในเรื่องของกำรจัดเรียงชนชั้น โดยชนชั้นน ำทำงกำรเมืองเป็นชนชั้นที่มีบุญบำรมีติดตัวมำ
ตั้งแต่ภพก่อน เกิดมำพร้อมกับลักษณะของเอกะบุรุษจึงสมควรมีอ ำนำจและควำมชอบธรรมในกำรที่จะ
ปกครองอำณำจักร และมีกำรใช้หลักจริยธรรมในกำรควบคุมควำมประพฤติของประชำชน 
ค าส าคัญ: แนวคิดในเรื่องของบุญ,กำรจัดเรียงชนชั้น,  ไตรภูมิพระร่วง 
 
Abstract 
    The study was “ The influence of the Trai Bhumi Pra Ruang towards political 
phenomenon of Thailand.” , the purpose of the research was to study the origins of literary 
TraiBhumiPraRuang and influence of TraiBhumiPraRuang in the Thai political. This study 
method was the seeks the information from textbooks, articles and related documents. 
    1. The concept of merit. We focus on the issue of the Sri Ariya'sMaitTrai and the great 
humannitythe political legitimacy, whether it is in the case of the peasant revolt movement 
who have merit. As well as bringing Buddhism to integrate with the local traditional beliefs 
cause what is called mixed Buddhist with ghost. 



 
 

 

 2. The concept of sorting classes. The political elite is working with a halo fitting since 
the previous incarnation. Born with the nature of man, so it should have the authority and 
legitimacy to rule the kingdom. And is used to regulate the ethical conduct of the public 
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บทน า 
ควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่ำงภำษำ (Language) วรรณกรรม(Literature)และกำรเมือง(Politics) ของ
มนุษย์นั่นคือกำรอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมของมนุษย์ยึดโยงกันด้วยภำษำและกำรสื่อสำรถ้ำไม่มีภำษำร่วมกัน
สังคมก็แตกสลำยกระจัดกระจำยสิ่งที่จะท ำให้มนุษย์สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆและสร้ำงโลกกำรรับรู้ร่วมกันได้
จึงต้องใช้ภำษำที่สื่อสำรร่วมกันกล่ำวคือภำษำเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รับรู้และเข้ำใจโลกได้ร่วมกันมีคนเคยกล่ำว
ไว้ว่ำ “ในพ้ืนที่ใดก็ตำมที่มีสิ่งมีชีวิตมำกกว่ำหนึ่งชีวิตขึ้นไปย่อมมีกำรเมืองเกิดขึ้นเสมอ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
กำรมีอยู่ของกำรเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำรมีสังคมแม้กระทั่งในสังคมเล็กๆอย่ำงครอบครัวก็มีกำรเมืองเกิดขึ้น
กำรเมืองจึงเป็นสิ่งที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้และนั่นเองที่ท ำให้มนุษย์กลำยเป็น “สัตว์กำรเมือง” ทั้งนี้หมำยถึงกำร
เป็นสมำชิกของสังคมที่ยึดโยงกันด้วยภำษำและกำรสื่อสำรภำษำจึงมีควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกำรเมือง
อย่ำงแนบแน่นต่ำงขยำยควำมซึ่งกันและกันจนบ่อยครั้ งที่ภำษำคือกำรเมืองและกำรเมืองคือภำษำ(ไชยรัตน์
เจริญสินโอฬำร, 2556 : 11) ขณะเดียวกัน “กำรเมือง” ก็คือสิ่งที่ภำษำสร้ำงขึ้นถ้ำกำรเมืองเป็นเรื่องของภำษำ
และควำมหมำยของภำษำก็มิได้หยุดนิ่งหำกแต่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัยนั่นจึงไม่มีควำมจริงทำงกำรเมืองที่
เป็นสำกลเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงอำจกล่ำวได้ว่ำเรำสำมำรถศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองผ่ำนกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงของงำนวรรณกรรมได้เหตุเพรำะ “วรรณกรรม” คือสื่อศิลปะในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร
ตำมเป้ำประสงค์ตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรเล่ำ(ไชยรัตน์เจริญสินโอฬำร,  2556 : 253) วรรณกรรมจึงสื่อให้เห็น
ถึงควำมคิดของผู้ประพันธ์ที่มีต่อสิ่งต่ำงๆในสังคมที่เขำอำศัยอยู่ทั้งในเชิงกำยภำพและในเชิงจินตนำกำรเป็น
กำรประกอบสร้ำงเรื่องรำวและควำมหมำยซึ่งแสดงให้เห็นว่ำวรรณกรรมเป็นปฏิบัติกำรทำงภำษำแบบหนึ่งที่มี
บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมคิดและอุดมกำรณ์อะไรบำงอย่ำงแก่ผู้ที่อำศัยอยู่ร่วมกันในสังคมกล่ำวได้ว่ำทุก
วรรณกรรมล้วนมีควำมสัมพันธ์กับกำรเมืองและสังคมดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและสังคมย่อมมี
อิทธิพลต่อวรรณกรรมด้วยเช่นกันวรรณกรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงงำนทำงกำรใช้วรรณศิลป์หรือเป็นงำนศิลปะ
บริสุทธิ์ในกำรสื่อสำรแต่วรรณกรรมคือพ้ืนที่ของกำรเชื่อมต่อระหว่ำงวิธีกำรเขียนกำรอ่ำนและควำมพร่ำมัวของ
ควำมหมำยที่มำบรรจบกันในพ้ืนที่เดียวกันวรรณกรรมในนัยนี้จึงมิได้เป็นเพียงศิลปะของกำรเขียนโดยทั่วไป
หรือเป็นภำษำเฉพำะแบบหนึ่งแต่วรรณกรรมในที่นี้คือ “วิถีทำงประวัติศำสตร์ของกำรปรำกฏตัวของกำรเขียน
กำรเชื่อมต่อที่เฉพำะเจำะจงระหว่ำงระบบควำมหมำยของค ำในภำษำกับระบบของกำรปรำกฏตัวของสรรพ
สิ่ง” แนวคิดเรื่องไตรภูมิเป็นระบบแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจำกศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดูมำสู่พระพุทธศำสนำ
กล่ำวถึงระบบภูมิจักรวำลที่แฝงไปด้วยแนวคิดคติควำมเชื่อต่ำงๆที่เกิดขึ้นและมีอิทธิพลอยู่มำกในดินแดน
อุษำคเนย์ตั้งแต่สมัยรัฐโบรำณไม่ว่ำจะเป็นรัฐศรีวิชัยตำมพรลิงค์จำมปำขอมพม่ำรำมัญและรัฐสยำมวัฒนธรรม



 
 

 

ควำมเชื่อในเรื่องนี้เข้ำมำอยู่ในวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนมีอิทธิพลทำงกำรเมืองกำรปกครองรวมไปถึง
ประเพณีวัฒนธรรมต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นชนชั้นสูงถึงสำมัญชน(ณรงค์กรรณรอดทรัพย์, ภูศิษฐ์แสวงกิจ, นิพัทธพงศ์
พุมมำ, 2557 : 34) 
 วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิกถำนับเป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่มีควำมส ำคัญมำกจนได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของวรรณคดีไทยเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมในโครงกำรวรรณกรรมอำเซียน คติไตรภูมิในพระพุทธศำสนำมี
อิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อควำมเชื่อทำงศำสนำศิลปะวัฒนธรรมและทัศนคติทำงสังคมและจริ ยธรรมของคนไทย
อิทธิพลส ำคัญจำกคติไตรภูมิคือควำมเชื่อเรื่องบำปบุญกำรเวียนว่ำยตำยเกิดใน3ภพภูมิกำรหลุดพ้นจำก
สงสำรวัฏด้วยกำรเข้ำถึงพระนิพพำนควำมเชื่อเหล่ำนี้คือแก่นธรรมของพระพุทธศำสนำวรรณคดีเรื่องไตรภูมิ
กถำพระรำชนิพนธ์ของพระมหำธรรมรำชำลิไทน ำเสนอควำมคิดเหล่ำนี้อย่ ำงชัดเจนสร้ำงควำมศรัทธำแก่
พุทธศำสนิกชนอย่ำงแน่นแฟ้นตลอดมำ นอกจำกนี้จินตนำกำรมหัศจรรย์ของกวีโบรำณที่สร้ำงสรรค์เพ่ืออธิบำย
และสนับสนุนควำมเชื่อเกี่ยวกับอำยุของโลกกำรสร้ำงโลกภูมิศำสตร์จักรวำล ตลอดจนกำรแสดงถึงนัยยะทำง
กำรเมืองในประเด็นต่ำงๆที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในวรรณกรรมฉบับดังกล่ำว และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำวรรณกรรม
ดังกล่ำวถูกสร้ำงขึ้นมำท่ำมกลำงสภำวกำรณ์ที่เต็มไปด้วยควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองของอำณำจักรสุโขทัย จน
เป็นเหตุให้วรรณกรรมเล่มนี้มีคุณค่ำมำกทำงด้ำนประวัติศำสตร์และกำรเมืองกำรปกครอง 
วัตถุประสงค์ของบทความ 
 1. เพ่ือศึกษำประวัติและท่ีมำของของวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง 
 2. เพ่ือศึกษำแนวคิดทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีถูกสอดแทรกในเนื้อหำของวรรณกรรม 
วิธีด าเนินการ 

กำรศึกษำครั้งนี้ใช้กำรศึกษำเชิงคุณภำพเพ่ือศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงต่อปรำกฎกำรณ์ทำง
กำรเมืองของไทยโดยมวีิธีด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นดังต่อไปนี้ 
  1. กำรศึกษำข้อมูล 
  2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล 
ผลการศึกษา 
ในส่วนของกำรวิเครำะห์เรื่อง อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงที่มีต่อปรำกฎกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยนั้น 
ผู้ด ำเนินกำรศึกษำได้ท ำกำรสรุปประเด็นส ำคัญท่ีจะน ำเสนอเอำไว้ 2 ประเด็น1ได้แก่ (1) แนวคิดในเรื่องของบุญ 
(2) แนวคิดในเรื่องของกำรจัดเรียงชนชั้น  
 
 
1.แนวคิดเรื่องของบุญ 

                                                           
1นรพัชร เสำธงทอง.(2558).อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงที่มีต่อปรำกฎกำรณ์ในสังคมไทย.คณะรัฐศำสตร์.มหำวิทยำลัยปทุมธำนี. 



 
 

 

  1.1 แนวคิดเรื่องพระศรีอาริยเมตตรัยและเอกะบุรุษโดยเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอำริย
เมตตรัยเป็นเนื้อหำในส่วนที่อยู่ในส่วนของพุทธท ำนำย ซึ่งเป็นเนื้อหำในส่วนที่เกิดขึ้นหลังจำกพระพุทธศำสนำ
ด ำเนินไปเป็นระยะเวลำกว่ำ 5,000ปี ตำมพุทธท ำนำยนั้นจะกล่ำวถึงกลียุคที ่ก ำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกึ่งพุทธกำล
และพระศรีอำริยเมตตรัยจะแบ่งภำคลงมำเกิดเพ่ือช่วยเหลือและเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชำชนจนสำมำรถผ่ำนพ้น
ยุคสมัยไปได้ประชำชนที่เชื่อเกี่ยวกับกำรลงมำช่วยเหลือของพระศรีอำริยเมตตรัยจึงได้สืบทอดแนวคิดดังกล่ำว
สืบต่อกันมำ ชนชั้นน ำทำงกำรเมืองในยุคของอำณำจักรสุโขทัยจึงได้ใช้นัยยะดังกล่ำวมำสร้ำงควำมชอบธรรม
ทำงกำรเมืองให้แก่ตนเองด้วยกำรบ ำเพ็ญบำรมีหรือกำรสร้ำงศำสนสถำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมชอบธรรมของ
ตนเองให้เป็นที่ยอมรับมำกยิ่งขึ้น กำรกระท ำดังกล่ำวส่งผลให้เกิดแนวคิดเรื่องของเอกะบุรุษในเวลำต่อมำ(นร
พัชร เสำธงทอง,2558 : 149) 
  1.2 การเกิดขบวนการผู้มีบุญหรือกบฏชาวนาปัจจัยทำงวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ควำมเคลื่อนไหวในหมู่ชำวนำก็คือควำมเชื่อในเรื่องพระศรีอำริย์ ควำมเชื่อผู้มีบุญ ผู้มีอ ำนำจ ผู้วิเศษ และผู้
แสดงตัวอยู่เหนือธรรมชำติต่ำงๆหรืออีกนัยหนึ่งก็คือวัฒนธรรมย่อยของชำวนำถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมำเพ่ือต่อต้ำน
วัฒนธรรมใหญ่(นรพัชร เสำธงทอง,2558 : 150) กำรเกิดขึ้นของขบวนกำรผู้มีบุญหรือที่เรำเรียกกันว่ำกบฏผู้มี
บุญ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในยุคสมัยใดก็ตำมผู้น ำทำงกำรเมืองที่ลุกขึ้นก่อกำรต่อต้ำนอ ำนำจรัฐ จะใช้ควำมเชื่อของ
ประชำชนในเรื่องของพระศรีอำริยเมตรัยมำเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงอุดมกำรณ์ร่วมกันของชำวบ้ำน เพ่ือใช้
เป็นฐำนในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองและสร้ำงบำรมีทำงกำรเมืองในอนำคตต่อไป (นรพัชร เสำธง
ทอง,2558 : 150)  ทั้งนี้แนวคิดในเรื่องของผู้มีบุญและกำรเกิดขบวนกำรผู้มีบุญจะมีควำมสัมพันธ์กันกับกำรใช้
อ ำนำจรัฐไม่เป็นธรรม ประชำชนได้รับควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีพ ประเด็นดังกล่ำวล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่
ท ำให้ประชำชนเห็นว่ำเกิดกลียุคข้ึนตำมพุทธท ำนำยและรอคอยพระศรีอำริยเมตรัยมำช่วยเหลือ 
   1.3 การแยกกษัตริย์ออกจากประชาชน  ประกอบด้วย 
  1.ภาพลักษณ์ของสมมติเทพ ภำยใต้กำรปกครองของพระธรรมิกรำชคือสมเด็จพระมหำ
ธรรมรำชำลิไทนั้นเปี่ยมด้วยพระรำชกฤษฎำภินิหำรและบุญญำธิกำรเสมอเหมือนด้วยองค์สมเด็จพระมหำธรรม
รำชำลิไท เช่นนี้เจ้ำผู้ครองเมืองทั้งหลำยในแถบนี้จึงควรค่ำแก่กำรที่มำสวำมิภักดิ์ต่อพระองค์ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
ควำมยอมรับพระองค์จำกภำยในจิตใจของเจ้ำผู้ครองเมืองโดยมิต้องใช้แสนยำนุภำพทำงทหำรไปบังคับขู่เข็ญ
(นรพัชร เสำธงทอง,2558 : 150) กำรสร้ำงบุญญำธิกำรของพระยำลิไทจึงเสมือนกำรแบ่งภำคลงมำสั่งสมบุญ
ของพระศรีอำริยเมตตรัยตำมหลักกำรของไตรภูมิ 
   2.ภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่สมมติเทพ ในส่วนของภำพลักษณ์ขององค์พระมหำกษัตริย์ที่มีควำม
แตกต่ำงออกไปจำกสมมติเทพจะพิจำรณำได้จำกกรณีของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช โดย
พระองค์เป็นพระมหำกษัตริย์ที่เชี่ยวชำญทำงกำรรบ และอำจจะด้วยเหตุที่ว่ำสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองในยุคสมัย
นั้นยังไม่มีควำมสงบสุขจึงจ ำเป็นที่จะต้องตัดงบประมำณและรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลงไป ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำตำกสินนั้นได้แสดงออกมำในอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่ำงจำกสมมติเทพดังเช่น
พระมหำกษัตริย์ในรัชกำลก่อนๆ(นรพัชร เสำธงทอง,2558 : 150) 



 
 

 

  1.4 การสถาปนาพุทธผสมผี ศำสนำผีเป็นศำสนำเก่ำแก่ท่ีสุดในโลกคนทั้งโลกนับถือศำสนำผี
ก่อนศำสนำอ่ืนๆซึ่งมีขึ้นยุคหลังๆ[ศำสนำหมำยถึงระบบควำมเชื่ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง , ผีหมำยถึงอ ำนำจเหนือ
ธรรมชำติ] ในไทยนับถือศำสนำไทยมีนักปรำชญ์ร่วมสมัยเคยอธิบำยว่ำหมำยถึงศำสนำผีที่เคลือบด้วยพรำหมณ์
กับพุทธเฉพำะไม่ขัดกับหลักผีคนไทยโดยทั่วไปคิดว่ำตนนับถือศำสนำพุทธแต่ในบ้ำนและในวัดมีศำลผี , ศำล
พระภูมิแล้วทรงเจ้ำเข้ำผีมำกกว่ำอย่ำงอ่ืน (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2558 :1) ในระบบควำมสัมพันธ์ที่มนุษย์มีควำมไม่
เท่ำเทียมกันท ำให้ง่ำยต่อกำรยอมรับโครงสร้ำงควำมเป็นล ำดับชั้นกำรยอมรับว่ำผู้น ำแบบไทยมีควำมส ำคัญต่อ
ควำมอยู่รอดและควำมเจริญของชำติไทยอย่ำงตั้งมั่นและพุทธศำสนำแบบพุทธปนผีของไทยที่เน้นเรื่องศรัทธำ
น ำทำงก็เป็นแหล่งที่มำทำงศีลธรรมที่ท ำให้เรำไม่ต้องมีระบบควบคุมตรวจสอบ (นรพัชร เสำธงทอง ,2558 : 
151)ซึ่งไตรภูมิพระร่วงจัดเป็นวรรณกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงกำรรับเอำหลักกำรพุทธมำผสมกับควำมเชื่อเรื่องผีที่เป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมอย่ำงชัดเจน 
  1.5 การสร้างความชอบธรรม  
  นอกจำกหลักกำรในไตรภูมิจะใช้แนวคิดเรื่องของบุญมำใช้ในกำรอ้ำงควำมชอบธรรมแล้ว ผล
จำกกำรสร้ำงควำมชอบธรรมยังพบได้จำกจำรึกต่ำงๆ เช่นกรณีหลักศิลำจำรึกที่ถูกตั้ง ข้อสังเกตว่ำมิได้สร้ำง
เพ่ือให้ประชำชนเป็นผู้อ่ำน แต่ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมำยทำงกำรเมืองบำงประกำร(นรพัชร เสำธงทอง,2558 : 
151) เช่นกำรประกำศให้ผีสำงเทวดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ถึงบุญบำรมีที่ได้กระท ำฯลฯดังนั้นหลักศิลำจำรึกจึง
สมควรที่จะถูกค้นพบในสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์กำรสร้ำงจำรึกวัดศรีชุมแม้จะยังไม่ปรำกฏผู้สร้ำงที่แน่ชัด แต่ด้วย
เนื้อควำมในจำรึกที่ยกย่องผู้สืบเชื้อสำยจำกตระกูลพ่อขุนผำเมืองอย่ำงมีนัยยะว่ำเป็นหน่อพุทธำงกูรแท้จริง 
ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนถึงฐำนะของพระยำลิไทยโดยตรงเป็นเหตุให้พระยำลิไทยต้องท ำศิลำจำรึกขึ้นมำ
แสดงบุคลำธิษฐำนของตนบ้ำงทั้งนี้ก็เพ่ือประกำศให้ผีสำงเทวดำรู้ว่ำตนก็มีบุญญำธิกำรอันสูงส่งยิ่งกว่ำตำม
หลักกำรของไตรภูมิจำรึกในยุคโบรำณจึงได้รับอิทธิพลของไตรภูมิและถูกสร้ำงเพ่ือประกำศถึงบุญญำธิกำรและ
ควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง 
  1.6 การยุติปัญหาด้วยการบวช 
  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรบวชนั้นหำกย้อนไปถึงในสมัยของอำณำจักรสุโขทัยตอนปลำย 
เริ่มตั้งแต่ในยุคของพระลิไทเป็นต้นมำ อำจจะด้วยปัญหำในเรื่องของควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมืองของ
ภำยในอำณำจักรเอง ที่ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์จลำจลขึ้นในกรุงสุโขทัยซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระยำลิไท(นรพัชร 
เสำธงทอง,2558 : 152) มุมมองของกษัตริย์ในยุคของพระยำลิไทนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกรูปแบบเดิมคือ 
แนวคิดทำงกำรปกครองได้เคลื่อนจำกแนวคิดเดิมที่ฉำยภำพในลักษณะของพ่อปกครองลูก กลำยเป็นระบบ
ธรรมรำชำที่เปี่ยมไปด้วยอ ำนำจของบุญและวำสนำ ดังนั้นกำรบวชของพระยำลิไทจึงมีนัยยะทำงกำรเมืองคือ
เพ่ือสร้ำงบุญญำธิกำรและลดภำพของกำรนองเลือดในอำณำจักร ตลอดจนสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง
หลังจำกที่มีกำรปรำมปรำมศัตรูทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นภำยในอำณำจักรในส่วนของเหตุกำรณ์ในช่วงตอนปลำย
ของอำณำจักรอยุธยำเองก็พบกรณีตัวอย่ำงเช่น “พระเจ้ำอุทุมพรทรงเห็นว่ำพระเชษฐำอยำ กครองรำชย์
พระองค์ใฝ่สงบ ทั้งที่เพ่ิงครองรำชย์ได้2เดือนก็ได้ทรงยกรำชสมบัติถวำยแล้วเสด็จออกผนวชเจ้ำฟ้ำเอกทัศน์ก็



 
 

 

ขึ้นครองรำชย์เป็นสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระที่นั่งสุริยำศน์อมรินทร์ต่อมำไม่นำนพม่ำยกทัพมำรุ กรำนพระเจ้ำ
เอกทัศน์คงไม่ถนัดกำรศึกเป็นเหตุให้เจ้ำฟ้ำอุทุมพรต้องลำผนวชมำว่ำรำชกำรแผ่นดินรักษำเมืองจนข้ำศึกถอย
กลับไปพอข้ำศึกพ้นไปพระเจ้ำเอกทัศน์ก็ทรงแสดงพระอำกำรระแวงเกรงว่ำเจ้ำฟ้ำอุทุมพรจะแย่งรำชสมบัติเจ้ำ
ฟ้ำอุทุมพรก็ทรงผนวชอีกจนได้พระสมญำว่ำขุนหลวงหำวัด ”(นรพัชร เสำธงทอง,2558 : 153)นอกจำกนี้ยังมี
เหตุกำรณ์ในสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรีได้แก่ “เกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญอันน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแผ่นดินจำกสมัยกรุง
ธนบุรีไปสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พวกก่อกำรจลำจลเริ่มข้ึนในเมืองอยุธยำและเมื่อสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
ทรงทรำบจึงโปรดให้พระยำสรรค์ซึ่งเข้ำใจว่ำเป็นเจ้ำเมืองชัยนำทซึ่งเดินทำงมำรำชกำรที่กรุงธนบุรีในเวลำนั้น
ขึ้นไปปรำบปรำมพวกก่อกบฏที่อยุธยำแต่พระยำสรรค์กลับร่วมมือยอมเป็นหัวหน้ำกลุ่มกบฏแล้วยกพลเข้ำล้อม
พระรำชวังหลวงสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชทรงยอมแพ้พร้อมกับทรงขอผนวช” (นรพัชร เสำธงทอง,2558 
: 153) แสดงให้เห็นว่ำกำรบวชในยุคนั้นนอกจำกจะหมำยถึงกำรสั่งสมบุญแล้วยังเป็นกำรแสดงควำมประสงค์
ว่ำจะไม่ยุ่งเก่ียวกับทำงกำรเมือง 
2.แนวคิดในเรื่องของการจัดเรียงชนชั้น แบ่งเป็น2 ประเด็น คือ  
 2.1 ชนชั้นปกครองตามหลักไตรภูมิ ใช้หลักกำรและแนวคิดในเรื่องของบุญบำรมีที่เป็นตัวก ำหนด
สถำนะทำงสังคม และใช้สิ่งที่เรียกว่ำบุญนั้นมำสร้ำงควำมชอบธรรมผ่ำนวำทกรรมทำงกำรเมืองในยุคสมัยนั้น
ได้แก่ กำรเกิดขึ้นของขุนนำงแก้ว/เมียแก้ว/ลูกแก้ว ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่คอยช่วยเหลือพระยำ
จักรพรรดิรำชที่มีบุญญำธิกำรตำมคติของไตรภูมิกำรแสดงแนวควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภำวะที่อยู่
เหนือมนุษย์อันเกิดขึ้นมำจำกกำรสั่งสมของบุญบำรมี(นรพัชร เสำธงทอง ,2558 : 153) ซึ่งนอกจำกจะมีจักร
แก้วคู่บำรมีท่ีถือก ำเนิดมำพร้อมกับพระยำจักรพรรดิรำชแล้ว ผลของอ ำนำจบุญบำรมีที่มำจำกกำรสะสมในชำติ
ก่อนๆยังส่งผลให้เกิดผู้ติดตำมของพระยำจักรพรรดิด้วยซึ่งได้แก่ เมียแก้ว,ลูกแก้ว,ขุนคลังแก้ว,ขุนพลแก้ว ฯลฯ 
 2.2 ชนชั้นใต้ปกครองตามหลักไตรภูมิจำกกำรที่ผู้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยได้ท ำกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล
พบว่ำ เนื้อหำในไตรภูมินั้นได้สร้ำงโครงสร้ำงของระบบชนชั้นในสังคมขึ้นมำ โดยใช้เรื่องของอ ำนำจที่มำจำกบุญ
บำรมีที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อทำงศำสนำมำเป็นตัวก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนนั้นแสดงให้เห็นถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงชนชั้นได้เป็นอย่ำงดี(นรพัชร เสำธงทอง ,2558 : 153) เริ่มจำกชนชั้นปกครองจะเป็นผู้น ำที่มี
บำรมีติดตัวมำตั้งแต่ถือก ำเนิดเช่นกำรมีรัศมีพวยพุ่งออกมำจำกครรภ์มำรดำหรือกำรเกิดแผ่นดินไหวเมื่อผู้มี
บุญญำบำรมีมำเกิด ในขณะที่ชนชั้นใต้ปกครองนั้นเด็กที่อยู่ในครรภ์มำรดำจะด ำเนินไปด้วยควำมเรียบง่ำย
เสมือนปุถุชนโดยทั่วไป(นรพัชร เสำธงทอง ,2558 : 153) โดยไตรภูมิพระร่วงในควำมหมำยนี้เท่ำกับเป็น
วรรณกรรมทำงกำรเมืองที่สอดแทรกแนวคิดทำงกำรเมืองเอำไว้อย่ำงมำก 
 
 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  



 
 

 

 อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงที่มีต่อปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทย ผู้เขียนบทควำมได้ท ำกำรส ำรวจ
ข้อมูลและเอกสำรจำกแหล่งต่ำงๆพบว่ำไตรภูมิพระร่วงนั้น แม้จะยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนว่ำวรรณกรรมเรื่องนี้ถูก
แต่งข้ึนมำในยุคสมัยใดก็ตำม แต่ควำมโน้มเอียงยังคงเชื่อกันว่ำแต่งข้ึนมำในสมัยพระยำลิไทแห่งกรุงสุโขทัย โดย
มีวัตถุประสงค์ในกำรแต่งเพ่ือถวำยพระมำรดำ นอกจำกนี้ยังเป็นวรรณกรรมที่ถูกผลิตขึ้นจำกพระยำลิไทที่เป็น
ชนชั้นน ำทำงกำรเมือง เนื้อหำในวรรณกรรมดังกล่ำวจึงแฝงไว้ด้วยนัยยะทำงกำรเมือง เริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงฐำน
อ ำนำจทำงกำรเมืองด้วยบุญบำรมีที่พิเศษกว่ำปุถุชนทั่วไปจนเกิดแนวคิดที่เก่ียวกับเอกะบุรุษหรือผู้น ำที่เปี่ยมไป
ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถและจริยธรรมสำมำรถน ำพำประชำชนในอำณำจักรให้รอดพ้นจำกวิกฤติกำรณ์ได้ใน
ยำมเกิดภัยพิบัติ นอกจำกนี้กำรใช้หลักกำรทำงไตรภูมิ มำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของอำณำจักรเช่นกำรจัด
ระเบียบโครงสร้ำงของสังคมว่ำชนชั้นน ำทำงกำรเมืองนั้นเป็นชนชั้นที่มีบุญบำรมีติดตัวมำตั้งแต่ภพก่อน เกิดมำ
พร้อมกับลักษณะของเอกะบุรุษจึงสมควรมีอ ำนำจและควำมชอบธรรมในกำรที่จะปกครองอำณำจักร ซึ่งล ำดับ
ขั้นกำรปกครองลดหลั่นกันลงมำด้วยอ ำนำจของบุญบำรมี ประชำชนปุถุชนธรรมดำที่ยังไม่มีบุญบำรมีจึง
จ ำเป็นต้องแสวงหำบุญเพ่ือช่วยเหลือค้ ำจุนตนเองให้มีบุญบำรมีติดตัวไปในภพหน้ำ อำณำจักรสุโขทัยตำม
หลักกำรของไตรภูมิจึงเป็นเมืองพุทธศำสนำที่ขับเคลื่อนไปด้วยบุญบำรมี และใช้หลักจริยธรรมในกำรควบคุม
ควำมประพฤติของทั้งชนชั้นน ำและประชำชน ประกอบกับกำรใช้ประโยชน์จำกหลักกำรของไตรภูมิในกำร
สร้ำงอำณำจักรเช่นกำรจัดวำงผังของปรำสำทรำชวังตำมหลักจักรวำลวิทยำ กำรจัดวำงสิ่งก่อสร้ำงในอำณำจักร
หรือศำสนสถำนที่ถูกจัดวำงตำมต ำแหน่งของหลักกำรในไตรภูมิ ยิ่งท ำให้ภำพของอำณำจักรสุโขทัยนั้นถูกฉำย
ออกมำในลักษณะของเมืองในอุดมคติของพุทธศำสนำที่มีต ำนำนควำมเชื่อว่ำเป็นยุคของพระศรี อำริยเมตตรัย 
นอกจำกนี้หลักกำรของไตรภูมิพระร่วงยังมีประโยชน์ในกำรจัดกำรแหล่งน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย เช่นกำร
จ ำลองสระอโนดำตเอำไว้ในพระนครเพ่ือเก็บกักน้ ำ จนพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงสระน้ ำขนำดใหญ่ในเวลำต่อ เป็นที่
น่ำสังเกตว่ำหลักกำรของไตรภูมินั้น แม้ว่ำจะถูกอ้ำงว่ำเป็นวรรณกรรมทำงพุทธศำสนำก็ตำม แต่โดยเนื้อหำส่วน
ใหญ่นั้นยังคงเป็นกำรน ำพุทธศำสนำมำผสมผสำนกับควำมเชื่อในท้องถิ่นดั้งเดิม ท ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำพุทธผสม
ผีขึ้นซึ่งเข้ำกันได้ดีกับบริบทสังคมไทยและคนไทยจ ำนวนมำกเองก็ยังคงถือคตินี้มำจนถึงยุคปัจจุบันสอดคล้อง
กับแนวคดิดังต่อไปนี้คือ 
 1.แนวคิดในเรื่องของกำรสร้ำงรัฐในอุดมคติโดยตำมหลักกำรของไตรภูมิแล้วจะให้ควำมส ำคัญแก่ตัว
ปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งจริยธรรมและเปี่ยมไปด้วยอ ำนำจของบุญบำรมี โดยยุคสมัยดังกล่ำวนั้นเป็นยุค
ของพระศรีอำริยเมตรัยซึ่งเป็นดินแดนแห่งควำมสงบสุขและได้ฉำยภำพของรัฐในอุดมคติข้ึนมำ ท ำให้ประชำชน
ต่ำงเร่งสร้ำงบุญบำรมีประกอบแต่ควำมดีงำมเพ่ือให้ได้ไปเกิดในดินแดนของรัฐในอุดมคติซึ่งเป็นยุคของพระศรี
อำริยเมตรัย 
 2.แนวคิดในเรื่องของรำชำปรำชญ์ซึ่งตำมหลักกำรของไตรภูมินั้นจะเน้นไปที่กำรเกิดขึ้นของผู้น ำตำม

บุรุษ ที่ด ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมอันดีงำม มีควำมรอบรู้ สลักษณะของเอกะ ำมำรถน ำพำรัฐของตนให้เจริญรุ่งเรือง
และในยำมเกิดวิกฤติสำมำรถน ำพำรัฐให้ก้ำวข้ำมวิกฤติกำรณ์ต่ำงๆได้ 
 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.รัฐบำลควรให้กำรส่งเสริมวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงให้แก่ประชำชนได้ศึกษำถึงประวัติ ที่มำ 
ตลอดจนเนื้อหำในวรรณกรรมฉบับดังกล่ำว 
 2.รัฐควรเผยแพร่นัยยะทำงกำรเมืองในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงด้ำนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องให้แก่ประชำชน 
 3.รัฐควรส่งเสริมกำรวิจัยในวรรณกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและเป็นกำรให้ประชำชน
ได้เรียนรู้หรือปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยที่ถูกสอดแทรกไว้ในวรรณกรรมต่ำงๆ 
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