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โทษสถานที่ ๑๐  ตามพระไอยการกบฏศึก 

กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น 

กฎหมายในมิติคณิตศาสตร์ 



      โทษสถานที่ ๑๐  
ตามพระไอยการกบฏศึก 

กฎหมายในมิติคณิตศาสตร์ 

“ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละต าลึงจนกว่าจะสิ้นมังสา” 



โทษสถานที่ ๑๐ ตามพระไอยการกบฏศึก 

 วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกบฏศึก บันทึกและอธิบายเอาไว้
อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหาร 21 วิธีการ หรือ 21 สถาน แต่ที่น่าสนใจ
คือสถาน 10 โดยให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละต าลึง 
จนกว่าจะสิ้นมังสา  
 จากการศึกษาเป็นที่น่าสงสัยว่าเนื้อของมนุษย์ 1 ต าลึงนั้น มีขนาด
ประมาณเท่าไร เราจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบกับมนุษย์ทั่วไปที่มีน้ าหนักโดย
เฉลี่ยประมาณ 60 กิโลกรัม ในการน ามีดมาเฉือนเนื้อทีละต าลึงนั้น 



โทษสถานที่ ๑๐ ตามพระไอยการกบฏศึก 

 

มาตราชั่งน้ าหนักสมัยโบราณ 

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 ชั่ง 

20 ชั่ง          เป็น    1 ตุล/ดุล 

20 ตุล          เป็น      1 ภารา 

50 ชั่ง         เป็น     1 หา 
  

ที่มาของภาพ : 
http://www.bloggang.com/data/samuian/picture/132543
7528.jpg 



ค านวณ จากน้ าหนักมนุษย์โดยเฉลี่ย 



กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น 

กฎหมายในมิติคณิตศาสตร์ 

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการเกณฑ์ราษฎร
ช่วยระงับการปล้นสดมภ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามมีก าลังไม่เพียง
พอที่จะระงับจับกุมคนร้าย หากเกิดโจรผู้ร้ายเข้าปล้นบ้านเรือนใด ให้ชาวบ้านที่
อยู่ในรัศมีห้าเส้น ของบ้านที่เกิดเหตุนั้นช่วยกันตีเกราะบอกสัญญาณกันต่อๆ ไป 
และช่วยกันจุดไฟให้สว่างเห็นตัวผู้ร้าย ล้อมโจร ต่อสู้ ติดตามจับกุมผู้ร้ายมาให้
ได้ หากละเลยไม่ช่วยเหลือกันจะมีความผิดฐานละเมิดกฎหมาย  



บ้านที่ถูกปล้น 

ระยะทาง 5 เส้น ระยะทาง 5 เส้น 

ระยะทาง 5 เส้น 

ระยะทาง 5 เส้น 

บ้านโดนรอบในรัศมีห้าเส้นมีหน้าที่ต้องช่วย 

N 



ท าไมต้องเป็นห้าเส้น? 

 จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวไปนั้นได้ข้อสันนิฐานว่า ที่ต้องใช้ระยะทาง
เป็น 5 เส้นเช่นนั้น คงเป็นเพราะว่าการปลูกบ้านเรือนในสมัยรัชกาลที่ 3 บ้าน
แต่ละหลังไม่ได้ปลูกติดกัน แต่เว้นช่วงระยะห่างของแต่ละหลังเพราะคนสมัย
นั้นด ารงชีพแบบเกษตรยังชีพจึงมีการปลูกพืชใช้สอยในครัวเรือน และในสมัย
นั้นบ้านเรือนมิได้นิยมปลูกบ้านสูง ระยะทาง 5 เส้นจึงเป็นระยะพอที่จะท าให้
เห็นคนร้ายได้ หากมีการปล้นสดมภ์เกิดขึ้น ท าให้ใช้เป็นระยะทาง 5 เส้น  



ห้าเส้นมีความยาวประมาณเท่าไร ? 

ที่มาของภาพ : http://www.dpt.go.th/download/PW/sport_place/space01.html 

สนามกรีฑาขนาดมาตรฐาน ความยาว 1 รอบ คือ 400 เมตร 
 ดังนั้น 5 เส้น ที่มีความยาว เท่ากับ 200 เมตร  
 จึงมีความยาวประมาณครึ่งรอบของสนามกรีฑาขนาดมาตรฐาน 



การประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 

กฎหมายในมิติคณิตศาสตร์ 

มีปรากฏใน “พระไอยการกระบดศึก” กฎหมายตราสามดวง  



อยากโดนประหารเจ็ดชั่วโคตรต้องท าอย่างไร? 

การประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 



แบบนี้ไม่โดนประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 



แผนผังวิธีการนับ “เจ็ดชั่วโคตร” 

นับขึ้น ๓ ชั้น 

นับลง ๓ ชั้น 

นับตัวเองเป็น ชั้นที่ ๑ รวมเป็น ๗ ชั้น # 
หรือ ๗ ชั่วโคตร 



ล าดับช้ัน คาดการอายุ 

ชั้นทวด 75 ปี ขึ้นไป 

ชั้นปู/่ตา 60 ปี ข้ึนไป 

ชั้นพ่อ 45 ปี ข้ึนไป 

ตัวผู้กระท าความผิด (นักโทษ) 30 ปี 

ชั้นลูก 15 ปี ลงมา 

ชั้นหลาน 0 

ชั้นเหลน - 

 

ตารางแสดงช่วงอายุของ 
ผู้ร่วมวงศาคณาญาติ 7 ชั่วโครตของผู้กระท าผิดขณะช่วงอายุต่ าสุดที่ 30 ปี 

การประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 



การประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 

ล าดับช้ัน คาดการอายุ 

ชั้นทวด 105 ปี ขึ้นไป 

ชั้นปู่ ตา 90   ปี ข้ึนไป 

ชั้นพ่อ 75   ปี ข้ึนไป 

ตัวผู้กระท าความผิด (นักโทษ) 60  ปี 

ชั้นลูก 45   ปี ลงมา 

ชั้นหลาน 30   ปี ลงมา 

ชั้นเหลน 15   ปี ลงมา  

 

ตารางแสดงช่วงอายุของ 
ผู้ร่วมวงศาคณาญาติ 7 ชั่วโครตของผู้กระท าผิดขณะช่วงอายุสูงสุดที่ 60 ปี 



การประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร 

สรุปจากตารางข้างตน้ทั้ง 2 ตาราง 
 จะเห็นว่าในช่วงระหว่างอายุ 30 - 60 ปีนี้ จะครอบคลุมรุ่นช่วงอายุ
คนในวงศาคณาญาติ ที่พอดี คือจะมีชั้นทวดที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกประหารคือ
ประมาณ 75 ปีเป็นอย่างต่ า ซึ่งหากยังคงเหลือชั้นพ่อของทวดที่ไม่ร่วมวงศ์  7 
ชั่วโครตด้วย ก็คงอายุ 90 ปีเป็นอย่างต่ าแล้ว คงไม่อาจกระท าความผิดอาจ
หาญข้ันเป็นกบฏหรือทรยศต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท าให้สวรรคตได้ และมีชั้น
เหลนที่อายุมากที่สุดที่ถูกประหารคือประมาณ 15 ปีเป็นอย่างมาก ซึ่งหาก
ยังคงเหลือชั้นลูกของเหลนที่ไม่ร่วมวงศ์ 7 ชั่วโครตด้วย ก็คงพึ่งเกิดพอดีหรือ
ยังไม่มีลูก คงไม่อาจกระท าความผิดอาจหาญขั้นเป็นกบฏหรือทรยศต่อเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดิน ท าให้สวรรคตได้เช่นกัน 
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