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  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทยในอดีต โดย
การศึกษาจากวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน ซึ่งประพันธโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและกวี
ราชสํานัก เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะเดนตรงที่ตัวละครเอกเปนสามัญชนมิใชกษัตริย แตกตางไป
จากวรรณกรรรมเรื่องอื่นๆ ในยุคสมัยนั้น

ในการศึกษาวิเคราะหตัวละครโดยแบงตามเพศเปนหลัก และแบงตามสถานะทางสังคมและความ
สัมพันธทางสังคมของตัวละคร    จากการศึกษาพบวา

  ตัวละครเอกที่เปนหญิงในเรื่องนี้เปนภาพสะทอนของผูหญิงในกลุมชนชั้นผูปกครองหรือกลุมขุนนาง  
ผูหญิงในชนชั้นนี้ตองอยูภายใตความคาดหวังทางสังคมในการสืบทอดสถานภาพทางสังคม ซึ่งแสดงออกใน
ลักษณะของการผลิตซ้ํารูปแบบของผูหญิงในอุดมคติ โดยมีกลไกแหงอํานาจทางสังคมครอบงําพฤติกรรมทาง
สังคมของผูหญิงชนชั้นนี้  การครอบงําแสดงออกในรูปของความสัมพันธเชิงอํานาจของคนตางวัย คือ บิดา
มารดาที่มีตอลูก  และความสัมพันธเชิงอํานาจของคนตางเพศ คือผูชายที่มีตอผูหญิง ที่ปรากฏในคานิยมของ
ความสัมพันธทางสังคมในการดําเนินวิถีชีวิตและในคติความเชื่อทางศาสนา  ซึ่งลักษณะของผูหญิงในอุดมคติ
แบบชนชั้นสูงนี้จะแตกตางจากผูหญิงชนชั้นลาง เนื่องดวยผูหญิงช้ันลางหรือผูถูกปกครองจะมีภาระและความ
รับผิดชอบทางสังคมที่เปดโอกาสใหหญิงชนชั้นลางมีสิทธิ มีอิสระ และมีอํานาจในการตัดสินใจมากกวาผูหญิง
ชนช้ันสูง

 ในสวนของตัวละครชายที่เปนกลุมชนชั้นผูปกครอง  สังคมมีความคาดหวังตอการดํารงสถานะทาง
สังคมเชนเดียวกับผูหญิง แตกลไกแหงอํานาจในการครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมของผูชายไมมีลักษณะที่
เครงครัดอยางผูหญิง  เพราะบทบาททางสังคมของผูชายจะสัมพันธกับการทํากิจกรรมกับสังคมภายนอก คือ การ
เกี่ยวของกับรัฐ ทั้งในสวนของการเปนขุนนางและไพร  ทั้งนี้ในกลุมไพร-ทาส กลไกอํานาจของรัฐจะครอบคลุม
วิถีชีวิต  ทําใหคนกลุมนี้ไมมีอิสระและตองอยูภายใตอํานาจของรัฐและมูลนาย

 กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะโครงสรางทางสังคมที่แตกตางกันของแตละชนชั้น  เปนปจจัยตอสถานะ
บทบาท  และอํานาจของผูหญิงและผูชายในสังคมไทยในอดีต
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This  purpose of this study is to study status and role of Siamese women and men in the past
reflected in Khun Chang Khun Phan, written by the royal poets. This literature is different from others that
the major characters are ordinary people not the king, which is different from other literature in the same
period.

This study analyze characters according to sex, social status and social role of the characters. From
the studying, I found that :

The major female characters reflect character of woman in noble class or ruler class. The women in
this class has to behave under the expectation of people in the family and society which is a way to maintain
their social status. This type of behavior is found repeatedly in female characters as an ideal women. Social
rule has great influences on women in this class. The power that influences women can be seen from the
relationship between older generation and younger generation such as parents have influence on their
children. And men have power over women which is the value, the way of life and religious faith. This ideal
type of woman in the noble class is different from the lower class, that women in lower class will have more
opportunity to have right, freedom and power to make a decision more than noble woman.

Male characters in the ruler class are also expected by people in the society as well. Men; however,
are not controled  as strict as women that is because the role of men both in the noble class and ordinary
class often relate to the activities beyond their family such as the state. But ordinary people and slave, who
live under the control by the state do not have much freedom and have to be under the control of the state or
the control of the noble class.

The difference of the structure of each social class could affect the status and role of women and
men  of Siamese society in the past.
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน ขาพเจาขอ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ปรานี วงษเทศ  ที่ไดใหคําแนะนําแนวความคิดที่สําคัญตอ
การทํางานวิทยานิพนธนี้ใหสําเร็จลงได ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานแหงภาควิชามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่อบรมสั่งสอนใหขาพเจาไดเรียนรูในศาสตรแขนงนี้ ขอบพระคุณ
รองศาสตราจารยธิดา สาระยา แหงภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูสนับสนุนใหขาพเจาศึกษาตอและใหความหวงใยในการศึกษาของขาพเจาตลอดมา
ขอบพระคุณคุณแมอรอนงค นิมศรีศักดิ์กุล และนองสาวขาพเจา อรอุมา อดุลยพิเชฏฐ ที่ใหกําลัง
ใจตลอดเวลาในการทํางานครั้งนี้   ขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษารวมรุนในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชามานุษยวิทยา ทุกคน  ที่ใหคําแนะนํา  ความชวยเหลือ และความเอื้อเฟอที่มีตลอดระยะเวลาที่
ศึกษารวมกันมา   และขอบคุณเพื่อนรวมงานที่สํานักพิมพเมืองโบราณทุกทาน
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