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การประหารชีวิตเจ็ดช่ัวโคตร 

เจ็ดช่ัวโคตร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่า หมายถึง วงศ์สกุลท่ีสืบสาย

โลหิตซึ่งนับต้ังแต่ตัวเองขึ้นไป 3 ช้ัน คือ ช้ันพ่อ ช้ันปู่ และช้ันทวด กับนับจากตัวเองลงมาอีก 3 ช้ัน คือ ช้ันลูก 

ช้ันหลาน และช้ันเหลน รวมเป็นเจ็ดช่ัวโคตร ไม่นับรวมผู้หญิงด้วย 

          ค า “เจ็ดช่ัวโคตร” มีปรากฏใน “พระไอยการกระบดศึก” กฎหมายตราสามดวง ซึ่งกล่าวถึง โทษของ

ผู้เป็นกบฏต่อแผ่นดิน หรือปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ หรือเอาใจออกหากเข้ากับฝ่ายศัตรู หรือกระท าการ

เป็นไส้ศึก ต้องมีโทษ 3 สถาน คือ (1) ริบราชบาตรแล้วให้ประหารให้ส้ินท้ังโคตร (2) ริบราชบาตรแล้วให้

ประหารเจ็ดช่ัวโคตร (3) ริบราชบาตรแล้วให้ประหารผู้กระท าผิด ส่วนโคตรท่ีเหลือนั้นอย่าให้เล้ียงไว้  ในพระ

ไอยการกระบดศึก ค านี้เขียนว่า “เจ็ดช่ัวโคตร” ในโทษสถานแรกนั้นท่ีให้ประหารให้ส้ินท้ังโคตร คือ ต้อง

ประหารหมดท้ังสกุล ไม่ว่าจะมีกี่ช่ัวโคตรหรือมีกี่ช้ันก็ตาม ส่วนโทษสถานท่ี 2 นั้นเป็นการประหารเจ็ดช่ัวโคตร 

ถ้าตามความหมายในพจนานุกรมคือ นับจากตัวผู้กระท าผิดขึ้นไปหรือลงมาให้ครบเจ็ดช่ัวโคตร คือ ครบ 7 ช้ัน 

เช่น พ่อ ปู่ ทวด 3 ช้ัน กับลูก หลาน เหลน 3 ช้ัน รวมกับตัวผู้กระท าผิดเป็น 7 ช้ัน  แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่า ถ้า

นับลงมาจากตัวมีแค่ 2 ช้ัน คือ ลูก และหลาน ยังไม่มีเหลน ก็อาจจะต้องนับข้ึนไปจากตัวอีก 4 ช้ัน เมื่อรวมกับ

ตัวผู้กระท าผิดแล้วก็จะครบ 7 ช้ัน คือ เจ็ดช่ัวโคตร ส่วนท่ีไม่นับรวมผู้หญิงด้วยนั้นคงเป็นเพราะในสมัยก่อน

อาจมองผู้หญิงเป็นเพียงทรัพย์สินและจะถูกริบไปโดยทางการ 

 ค าว่า “เจ็ดช่ัวโคตร” น่าจะเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะในสมัยนั้นมีความยาวนานถึง 417 ปี มี

กษัตริย์ ปกครองถึง 33 พระองค์ ในสมัยรัชกาลต่างๆ มีผู้คิดล้มล้างอ านาจของพระมหากษัตริย์ท่ีครองราชย์อยู่ 

จึงมีการตรากฎหมายว่า ใครท่ีคิดขบถต้องมีโทษประหารชีวิตเจ็ดช่ัวโคตร เพื่อไม่ให้เหลือเผ่าพันธุ์ของผู้ท่ีเป็น

ขบถให้อยู่เป็นเส้ียนหนามต่อไป ซึงหมายความว่าถ้ากระท าการขบถไม่ส าเร็จ ต้องโดนโทษประหารเจ็ดช่ัวโคตร

แน่นอน 

 เราเคยสงสัยไหมว่าท าไมต้องเป็น เจ็ดช่ัวโคตร ? เป็น สาม ส่ี ห้า หก ไม่ได้หรือ ดังนั้นเราจึงมา

ท าการศึกษาเรื่องนี้กัน  

หากเราลองก าหนดช่วงอายุผู้กระท าผิดอยู่ในช่วง 30 - 60 ปี เพราะ ความผิดท่ีจะถูกคาดโทษ

ประหาร 7 ช่ัวโครตนั้นเป็นความผิดลักษณะเป็นกบฏคิดคดทรยศต่อประเทศชาติและต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท า

ให้สวรรคต ได้นั้นคาดว่าอายุควรจะอยู่ในช่วงวัยท างาน และต้องมีอ านาจ ตลอดถึงไพร่พลท่ีจะอาจหาญ
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กระท าการเช่นว่าได้ จึงก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้กระท าผิดไว้ท่ี 30 เพราะ เริ่มมีปัจจัยเช่นว่าแล้ว และก าหนด

อายผู้กระท าผิดอายุสูงสุดท่ี 60 เพราะ หลังวัย 60 ส่วนมากก็เริ่มเปล่ียนผ่านอ านานสู่รุ่นลูกแล้ว 

ตารางแสดงช่วงอายุของผู้ร่วมวงศาคณาญาติ 7 ช่ัวโครตของผู้กระท าผิดขณะช่วงอายุต่ าสุดท่ี 30 ปี 
ค าอธิบาย  ก าหนดให้แต่ละช่วงคนมีอายุห่างกัน 15 ปี เป็นอย่างต่ า เพราะ มนุษย์โดยท่ัวไปในสมัยก่อนมักเข้า
สู่วัยเจริญพันธ์ที่อายุประมาณ 15 ปี นั่นหมายความว่า ในช้ัน พ่อ ปู่ ตา ทวด อาจมีอายุมากกว่าท่ีแสดงไว้ใน
ตารางได้ แต่โอกาสท่ีจะอายุน้อยกว่าดังท่ีแสดงในตารางน้อยมาก (เช่น หากผู้กระท าผิดอายุ 30 ปี ช้ันพ่อควร
อายุ 45 ปีหรือมากกว่านั้น) และช้ันลูก หลาน เหลน อาจมีอายุน้อยกว่าท่ีแสดงไว้ในตารางได้ แต่โอกาสท่ีจะ
อายุมากกว่าดังท่ีแสดงในตารางน้อยมาก(เช่น เช่น หากผู้กระท าผิดอายุ 30 ปี ช้ันลูกควรอายุ 15 ปีหรือน้อย
กว่านั้น) 
 

ล าดับชั้น คาดการอายุ 
ช้ันทวด 75  ขึ้นไป 
ช้ันปู่ ตา 60  ขึ้นไป 
ช้ัน พ่อ 45  ขึ้นไป 
ตัวผู้กระท าความผิด 30 
ช้ันลูก 15  ลงมา 
ช้ันหลาน 0 
ช้ันเหลน - 

 

ตารางแสดงช่วงอายุของผู้ร่วมวงศาคณาญาติ 7 ช่ัวโครตของผู้กระท าผิดขณะช่วงอายุสูงสุดท่ี 60 ปี 

ล าดับชั้น คาดการอายุ 
ช้ันทวด 105  ขึ้นไป 
ช้ันปู่ ตา 90  ขึ้นไป 
ช้ัน พ่อ 75  ขึ้นไป 
ตัวผู้กระท าความผิด 60 
ช้ันลูก 45  ลงมา 
ช้ันหลาน 30 ลงมา 
ช้ันเหลน 15 ลงมา  
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สรุปจากตารางข้างต้นท้ัง 2 ตาราง 

 จะเห็นว่าในช่วงระหว่างอายุ 30 - 60 ปีนี้ จะครอบคลุมรุ่นช่วงอายุคนในวงศาคณาญาติ ท่ีพอดี คือจะ

มีช้ันทวดท่ีอายุน้อยท่ีสุดท่ีถูกประหารคือประมาณ 75 ปีเป็นอย่างต่ า ซึ่งหากยังคงเหลือช้ันพ่อของทวดท่ีไม่

ร่วมวงศ์7ช่ัวโครตด้วย ก็คงอายุ 90 ปีเป็นอย่างต่ าแล้ว คงไม่อาจกระท าความผิดอาจหาญขั้นเป็นกบฏหรือ

ทรยศต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท าให้สวรรคตได้ และมีช้ันเหลนท่ีอายุมากท่ีสุดท่ีถูกประหารคือประมาณ 15 ปีเป็น

อย่างมาก ซึ่งหากยังคงเหลือช้ันลูกของเหลนท่ีไม่ร่วมวงศ์ 7 ช่ัวโครตด้วย ก็คงพึ่งเกิดพอดีหรือยังไม่มีลูก คงไม่

อาจกระท าความผิดอาจหาญขั้นเป็นกบฏหรือทรยศต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท าให้สวรรคตได้เช่นกัน 

 ด้วยเหตุนี้ การประหาร 7 ช่ัวโครตซึ่งเป็นโทษรองลงมาจากประหารให้ส้ินท้ังโครตจึงสามารถกวาด

ล้างวงศาคณาญาติได้เฉกเช่นเดียวกับการประหารส้ินท้ังโครต เพียงแต่ท าให้ดูผ่อนเบาลงมาแสดงถึงความ

เมตตายอมผ่อนปรนขององค์พระมหากษัตริย์ 

แผนผังการนับ “เจ็ดชั่วโคตร” 

 

 นับขึ้นไป ชั้นท่ี ๓ 

 นับขึ้นไป ชั้นท่ี ๒ 

 นับขึ้นไป ชั้นท่ี ๑ 

 นับชั้นตัวเองเป็น ๑ 

 นับลงไป ชั้นท่ี ๑ 

 นับลงไป ชั้นท่ี ๒ 

 นับลงไป ชั้นท่ี ๓ 

 

ทวด 

ปู่ 

พ่อ 

นักโทษ 

ลูก 

หลาน 

เหลน 

๓ ช้ัน ๗ ชั้น # 

๓ ช้ัน 

๓ ช้ัน 
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กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น 

กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้เป็น

กฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการเกณฑ์ราษฎรช่วยระงับการ

ปล้นสดมภ์ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปราบปรามมีก าลังไม่เพียง

พอท่ีจะระงับจับกุมคนร้าย หากเกิดโจรผู้ร้ายเข้าปล้นบ้านเรือนใด 

ให้ชาวบ้านท่ีอยู่ในรัศมีห้าเส้น ของบ้านท่ีเกิดเหตุนั้นช่วยกันตี

เกราะบอกสัญญาณกันต่อๆ ไป และช่วยกันจุดไฟให้สว่างเห็นตัว

ผู้ร้าย ล้อมโจร ต่อสู้ ติดตามจับกุมผู้ร้ายมาให้ได้ หากละเลยไม่

ช่วยเหลือกันจะมีความผิดฐานละเมิดกฎหมาย ถ้าผู้ร้ายปล้นเอา

ทรัพย์ไปได้ ชาวบ้านต้องถูกปรับไหมตามศักดินา ศักดินาสูงต้องจ่ายค่าปรับมาก ลดหล่ันกันไปตามศักดินา 

ส่วนคนท่ีมาช่วยจับโจรโดนฟันแทงได้รับบาดเจ็บ “ท่านว่าคุ้มโทษอย่าให้ปรับไหมเลย” แล้วให้ตระลาการเรียก

เก็บเงินปรับโทษราษฎรเอามาเก็บไว้เป็นส่วนกลางก่อน ถ้าจับตัวผู้ร้ายไม่ได้ เจ้าทรัพย์เสียทรัพย์ไปเท่าใดก็ให้

เจ้าทรัพย์สาบานตนแล้วให้เอาทรัพย์ท่ีผู้ร้ายเอาไปท าเป็น 3 ส่วน ยกให้เจ้าทรัพย์ 1 ส่วน อีก 2 ส่วนให้เอาจาก

เงินค่าปรับไหมของชาวบ้านมาใช้ ถ้าไม่พอให้ตระลาการเบิกเอาเงินหลวงมาใช้เจ้าของทรัพย์จนครบ หากเงิน

ค่าปรับไหมมีจ านวนมากเกินทุนทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์ให้ส่งเก็บท่ีพระคลังมหาสมบัติ เพื่อพระราชทานให้

เป็นบ าเหน็จแก่ผู้จับคนร้ายได้  

หากบุตรหลานญาติพี่น้องประพฤติไม่ดี ไม่

อยู่ในโอวาทค าส่ังสอน ห้ามปรามของบิดามารดา

ญาติพี่น้อง ไปปล้นสดมภ์เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็น

ของตน ไม่ให้บิดามารดาญาติพี่น้องช่วยปกปิดอ า

พราง หากกระท าต้องได้รับโทษด้วย ต้องมาบอก

กล่าวต่อนายเวรศาลาลูกขุนใน ให้นายเวรเรียน

ลูกขุนศาลาส่ังเจ้าพนักงานให้เอาตัวผู้นั้นมาจ าจอง 

จนกว่าจะมีผู้รับรอง บิดามารดาจึงจะพ้นโทษรอดตัว

ไป หากบิดามารดา ญาติพี่น้องไม่ได้มาว่ากล่าวบอก

ศาลา (การบอกศาลา ไม่ใช้การปิดประกาศป่าวร้อง
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ตามศาลาซึ่งมักปลูกอยู่ตามริมทางในสมัยก่อน แต่การบอกศาลา เป็นกฎหมายซึ่งอยู่ในกฎหมายลักษณะโจร ท่ี

บิดามารดาญาติพี่น้องจะต้องถือปฏิบัติ หากไม่ไปบอกศาลา ถ้าลูกหลาน กระท าความผิด บิดามารดาญาติพี่

น้องจะต้องมีความผิดได้รับโทษด้วย ) ไว้ก่อน ภายหลังบุตรหลานญาติพี่น้องผู้นั้นเป็นผู้ร้ายไปปล้นสดมภ์ 

จะต้องมีโทษถึง ริบราชบาทว์ (ริบราชบาตร ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

หมายความว่า ค าส่ังหลวง ริบราชบาตรเป็น โทษริบทรัพย์ มักใช้คู่กับ โทษประหารชีวิต เป็นการริบทรัพย์ของ

ผู้กระท าผิดทุกส่ิงท่ีมีอยู่ในขณะนั้นรวมท้ังลูกเมีย และทรัพย์สิน เงินทอง ให้ตกเป็นของหลวง ริบราชบาตร 

เป็นบทลงโทษท่ีมีอยู่ในกฎหมายตราสามดวงปรากฏในพระอัยการกบฏศึก มีบทลงโทษ ผู้กระท าผิด) และหาก

พี่น้องลูกหลานเป็นโจรปล้นสดมภ์ บิดามารดาต้องถูกลงโทษด้วย กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น ได้ถูกยกเลิกใช้

ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2442)  

 เราเคยสงสัยไหมว่า ท าไมต้องห้าเส้น? สาม ส่ี ห้า หก ไม่ได้หรือ ดังนั้นเราจึงมาท าการศึกษา

เรื่องนี้กันอย่างละเอียด แต่เราพบว่ามีข้อมูลค่อนข้างน้อยในเรื่องนี้ จึงใช้ข้อมูลเฉพาะเท่าท่ีเราศึกษาได้ 

จากข้อมูลข้างต้นท่ีได้กล่าวไปนั้นได้ข้อสันนิฐานว่า ท่ีต้องใช้ระยะทางเป็น ๕ เส้นเช่นนั้น คงเป็น

เพราะว่าการปลูกบ้านเรือนในสมัยรัชกาลท่ี 3 บ้านแต่ละหลังไม่ได้ปลูกติดกัน แต่เว้นช่วงระยะห่างของแต่ละ

หลังเพราะคนสมัยนั้นด ารงชีพแบบเกษตรยังชีพจึงมีการปลูกพืชใช้สอยในครัวเรือน และในสมัยนั้นบ้านเรือน

มิได้นิยมปลูกบ้านสูง ระยะทาง ๕ เส้นจึงเป็นระยะพอท่ีจะท าให้เห็นคนร้ายได้ หากมีการปล้นสดมภ์เกิดขึ้น ท า

ให้ใช้เป็นระยะทาง ๕ เส้น  

ห้าเส้นเท่ากับเท่าไหร่และเปรียบเท่ากับสิ่งใดใกล้ตัว ? 

 เรามาศึกษากันว่าห้าเส้นมีความยาวเท่าไรในปัจจุบัน โดยการเทียบกับมาตราวัดปัจจุบันอย่างง่ายๆ 

 

จากการเทียบเคียงข้างต้น 5 เส้น มีความยาวเท่ากับ 200 เมตร ถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เทียบ

ความยาวได้กับครึ่งรอบสนามฟุตบอลท่ีได้มาตราฐานนั่นเอง 

   เส้น มีความยาวเท่ากับ     เมตร 

1 เส้น มีความยาวเท่ากับ 40 เมตร 

5 เส้น จึงเท่ากับ  
    

 
  = 200 เมตร 
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โทษสถานท่ี 10 ของการประหารชีวิตตามพระไอยการกบฏศึก 

วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกบฏศึก บันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษ
ประหาร 21 วิธีหรือ 21 สถาน ซึ่งการประหารดังกล่าว จะน ามาใช้กับผู้ก่อการกบฏ คิดร้ายต่อเจ้านาย  และ
ราชวงศ์ และจะกระท าการประหารเจ็ดช่ัวโคตร ไม่เว้นสตรี และเด็ก  หากเป็นพระสงฆ์ก็จะถูกนิมนต์ให้สึก 
และรับโทษประหารตามบัญญัติเจ็ดช่ัวโคตรด้วย ซึ่งการประหารโดยท่ัวไปนั้น คือการบั่นคอ  

  แต่ท่ีน่าสนใจคือสถาน 10 โดยให้เอามีดท่ีคมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละต าลึง (น าเนื้อมาช่ัง
ให้ได้น้ าหนักหนึ่งต าลึง:มาตราวัดสมัยโบราณ) จนกว่าจะส้ินมังสา (เนื้อ) 

  

 

จากการศึกษาเป็นท่ีน่าสงสัยว่าเนื้อของมนุษย์  1 ต าลึง นั้น มีขนาดประมาณเท่าไร  เราจึง
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับมนุษย์ท่ัวไปท่ีมีน้ าหนักโดยเฉล่ียประมาณ 60 กิโลกรัม  

มาตราชั่งน้ าหนักสมัยโบราณ 

2 กล่อม (ฬส)         เป็น        1 กุเล่า (อัฐ) 

2 กุเล่า                 เป็น        1 ไพ 

4 ไพ                   เป็น        1 เฟื้อง 

2 เฟื้อง                 เป็น        1 สลึง 

4 สลึง                  เป็น        1 บาท 

4 บาท                  เป็น        1 ต าลึง 

20 ต าลึง               เป็น        1 ช่ัง 

20 ช่ัง                  เป็น        1 ตุล (ดุน, ดุล) 

20 ตุล                  เป็น        1 ภารา 

50 ช่ัง                  เป็น       1 หา 
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ในการน ามีดมาเฉือนเนื้อทีละต าลึงนั้น  

20 ต าลึง มีค่าเท่ากับ 1 ช่ัง 

 

 

ดังนั้นเราจึงต้องเฉือนเนื้อออกจากร่างกายท้ังหมดประมาณ 2000 ครั้ง (ครั้งละ 1 ต าลึง) จึงจะครบท้ัง
ร่างกาย 

 

 

ซ่ึงจากพระราชบัญญัติชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2542   

1 ช่ัง มีค่าเท่ากับ 600 กรัม 

      ต าลึง จึงมีค่าเท่ากับ 
   

  
     กรัม  

 

มนุษย์ทั่วไปมีน้ าหนัก 60 กิโลกรัม  

1000 กรัม = 1 กิโลกรัม 

30 กรัม = 0.03 กิโลกรัม 

0.03 กิโลกรัม = 1 ต าลึง 

60 กิโลกรัม จึงมีค่าเท่ากับ 
  

    
 = 2000 ต าลึง 
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