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PRANEE  WONGTHET. 109  pp.   ISBN 974-653-391-6

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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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในชวงระยะยี่สิบกวาปที่ผานมา เร่ืองราวเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิงใน

สังคมไทยไดรับการศึกษาเปนอยางมาก   รวมทั้งการเกิดกระแสการเรียกรองสิทธิของสตรีในดาน
ตางๆ ที่สตรีควรไดรับในฐานะที่เปนมนุษยในสังคมเชนเดียวกับผูชาย ไดมีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานภาพและบทบาทสตรีมากมายที่เผยแพรทั้งในรูปแบบของบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ
เชน งานบทความและงานวิจัยของดร. กาญจนา แกวเทพ  ไดเนนศึกษาสถานภาพของผูหญิงดวย
แนวคิดเพศกับทฤษฎีการสื่อสารมวลชน  งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หรือหนาที่ของผูหญิงใน
สมัยกอนจากงานประพันธ เชน คัมภีรทางศาสนาและวรรณคดี งานศึกษาเกี่ยวกับปญหาสตรีจาก
การเก็บขอมูลภาคสนาม อยางเชน งานวิทยานิพนธคึกษาชีวิตผูหญิงหากินของศุลีมาน พงษสุภาพ
วิทยานิพนธเร่ืองความคาดหวังของครอบครัวและบทบาทของลูกสาวในชุมชนคาประเวณีในอําเภอ
แหงหนึ่ง จังหวัดพะเยา โดย     นิวัตร สุวรรณพัฒนา เปนตน

 ความเคลื่อนไหวในการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงที่ปรากฏในวงวิชาการไทยเหลานี้ แมวา
สวนหนึ่งอาจจะเนื่องจากการรับอิทธิพลทางความคิดของกระแสสตรีนิยมจากตะวันตก แตก็นับวา
เปนการเปดประเด็นใหเกิดความสนใจในความหมายของคําวา   เพศทางธรรมชาติ (sex) กับเพศ
ทางวัฒนธรรม (gender) ที่มีความแตกตางกัน แตเปนสิ่งที่ถูกมองขามในความรับรูของคนไทยโดย
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งองคกรและหนวยงานที่ทําการศึกษาและดําเนินงานเกี่ยวกับสตรีทั้ง
ในสวนของภาครัฐบาลและภาคเอกชนขึ้นในสังคมไทย  เชน คณะกรรมการสงเสริมและประสาน
งานสตรีแหงชาติ สังกัดปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มูลนิธิเพื่อนหญิง รวมทั้งการตั้งศูนยสตรีศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยอยางเชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน  ปรากฏ-
การณเหลานี้เปนแนวโนมที่ดีตอการทําความเขาใจในปญหาตางๆ ของผูหญิงซ่ึงเปนปญหาหนึ่งที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยในปจจุบัน  แตในขณะเดียวกันเปนสะทอนถึงการนําเอาแนวคิดและทัศนคติ
ในกรอบแนวคิดแบบตะวันตกมาศึกษาปญหาที่มีตอผูหญิงในสังคมไทย

ในการศึกษาทางมานุษยวิทยา ความคิดในเรื่องเพศสภาพ (gender) เปนวัฒนธรรมอยาง
หนึ่งของมนุษยที่ถูกสรางขึ้นมาจากความสัมพันธทางสังคม   ทั้งนี้เพราะสํานึกในความเปนผูหญิง
และผูชายและการสรางความสัมพันธระหวางเพศนั้นมิใชเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมากับมนุษยโดยธรรม-
ชาติแตกําเนิด   แตเปนสิ่งที่แตละสังคมสรางกรอบแหงความคิดและพฤติกรรมทางสังคม (social
behaviour) ของแตละเพศทางธรรมชาติ     โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เชน   การอบรม
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ส่ังสอน กิริยาทาทาง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  คติความเชื่อหรือขอหามตางๆ ทางสังคม  เปนตน    
ฉะนั้น  ในการทําความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาตางๆ ของผูหญิงและผูชายในสังคมจึงตองทํา
ความเขาใจในลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละสังคมอันเปนขอมูลพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

ลักษณะทางสังคมของชุมชนในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีรองรอยทาง
พิธีกรรมและคติบางประการ ที่แสดงถึงการใหความสําคัญตอเพศหญิงในฐานะผูนําหรือระดับผูนํา
ทางสังคม ดังที่มีผูศึกษาทางประวัติศาสตร โบราณคดี และนักคติชนวิทยา  แตเมื่อไดมีการรับ
วัฒนธรรมจากสังคมภายนอกอยางจีนและอินเดีย  กอเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใหความสําคัญ
ตอผูชายในสังคมในฐานะผูนําทั้งทางโลกและทางธรรม กระนั้นก็ดี รองรอยแหงความเปนผูนําของ
ผูหญิงยังปรากฏในการประกอบพิธีกรรมพื้นถ่ินที่เกี่ยวกับความเชื่อในผีและอํานาจเหนือธรรมชาติ
อันเปนความเชื่อดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ เชน การเขาทรง การรําผีฟา1 เปนตน

ดวยเหตุนี้จึงเกิดทัศนคติที่เขาใจวาในสังคมไทยผูชายมีอํานาจและสิทธิเหนือผูหญิง  แต
ในความเปนจริง        การรับวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนจะปรากฏในระดับชนช้ันสูงหรือชนชั้นผู
ปกครอง     สวนสังคมไทยทั่วไปมิไดเครงครัดในการสืบสายทางฝายพอ (patrilinear)   ดังที่สนิท 
สมัครการไดวิเคราะหวา สังคมไทยเปนสังคมที่จัดอยูในประเภทนับถือญาติทั้งสองฝาย

 การมองความสัมพันธทางสังคมระหวางเพศดวยประเด็นที่ชายมีอิทธิพลหรือสิทธิบาง
ประการเหนือผูหญิง   เปนแนวคิดหนึ่งที่มีพื้นฐานทางความคิดเกี่ยวกับคูตรงขาม (binary 
opposition)  สําหรับสังคมไทย  ความซับซอนในระบบความสัมพันธทางสังคมบางประการ เชน 
ความนับถือผูอาวุโส   ระบบอุปถัมภ  เปนตน  อาจเปนปจจัยตอความสัมพันธในแนวคิดของคูตรง
ขามระหวางเพศดวย    ดวยเหตุนี้ความรับรูบางประการ เชน การที่สังคมใหการยอมรับในความ
สัมพันธที่ผูใหญมีตอผูเยาว  ทําใหประเด็นเรื่องของการใชอํานาจระหวางเพศเดียวกันถูกมองขาม
ไป  หรือไมไดรับการพิจารณาเปนปญหาหลัก   อยางกรณีของการใชอํานาจระหวางเพศ

 งานศึกษานี้จึงเปนความพยายามที่จะทําความเขาใจสังคมไทยในอดีต  ดวยการมุงศึกษา
ในประเด็นเพศสภาพ (gender) กับแนวคิดเรื่องของอํานาจที่มีตอลักษณะความสัมพันธทางสังคม
ในแตละเพศและระหวางเพศ  ที่นาจะเปนพื้นฐานของการทําความเขาใจปญหาที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

                                                
1ปรานี  วงษเทศ, “ผูหญิงสยาม บทบาทและสถานภาพของผูหญิง รองรอยจากพิธีกรรมความเชื่อ,” ศิลปวัฒนธรรม 11,5 (มีนาคม 2533) :

108-118.
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ความสําคัญของงานวรรณกรรมในการศึกษาสังคมไทย
 กลาวกันวา งานวรรณกรรมเปนกระจกสะทอนสังคมที่วรรณกรรมนั้นถูกสรางขึ้น แม

วาวรรณกรรมจะสะทอนใหเห็นสภาพสังคมไดเพียงบางสวนเสี้ยวเทานั้น แตที่สําคัญคือ การนํา
เสนอถึงคานิยมบางเรื่องของยุคสมัยนั้น   และดวยเหตุที่งานวรรณกรรมมีทั้งผูเขียน  ผูอานหรือผู
เสพ และใชวรรณกรรมนั้นในชีวิตของตนสืบทอดกันมาเปนเวลานาน  ผูอานจํานวนหนึ่งยอมตองมี    
บทบาทอยูดวยไมนอย   วรรณกรรมทําใหผูอานไดทัศนะอันหนึ่ง  และทัศนะอันหนึ่งตั้งอยูได       
ก็ดวยความชื่นชมของผูอาน    กลาวโดยสรุป  วรรณกรรมและสังคมที่ผลิตวรรณกรรมนั้นยอมตอง
มีปฏิสัมพันธกัน2

งานวรรณกรรมมิไดมีคุณคาและความสําคัญในทางวรรณศิลปเทานั้น  สําหรับผูที่ศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ ในทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มิใชสาขาภาษาไทย  ไดอาศัยงาน
วรรณกรรมเปนขอมูลในการวิเคราะหศึกษาในปญหาตางๆ ทางสังคมดวย

 สําหรับการศึกษาในทางมานุษยวิทยา งานวรรณกรรมเปนผลงานทางศิลปะประเภท
หนึ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นโดยการใชภาษาเปนสื่อ   ดวยเหตุที่มุมมองทางมานุษยวิทยาที่มีตองาน
ศิลปะนั้นถือวา ไมมีผลงานของมนุษยช้ินใดที่จะถูกสรางขึ้นโดยปราศจากความหมาย     ดวยเหตุนี้
จึงศึกษางานศิลปะในฐานะที่เปนพฤติกรรมทางสังคมสวนหนึ่งของมนุษย       และเปนผลผลิตสวน
หนึ่งในสังคม3 โดยนัยนี้กลาวไดวา งานวรรณกรรมเปนผลผลิตทางสังคมที่สัมพันธกับคนและ
สังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง

สําหรับนักวรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ คุณคาสําคัญที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม
นอกเหนือไปจากคุณคาในเชิงสุนทรียะแลวก็คือ งานวรรณกรรมหรือกวีนิพนธนั้นๆ เปนหลักฐาน
ในการพรรณนาความเปนไป  ความคิดความอาน  และเหตุการณความเคลื่อนไหวของสังคมสมัย
นั้นๆ ซ่ึงในแงนี้เห็นไดวากวีหรือผูประพันธอยูใตอิทธิพลของสังคมที่ตนเองเปนสวนหนึ่งอยูไม
มากก็นอย นอกจากนี้ยังถือวางานวรรณกรรมหรือกวีนิพนธช้ินหนึ่งๆ ยอมสะทอนความคิดเห็น
หรือมโนคติของผูประพันธออกมาเสมอ ไมวาจะรูตัวหรือไมก็ตามที4   ดวยเหตุนี้ทั้งสังคมและผู
ประพันธตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน

 หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ   นักวรรณคดีวิจารณ  ไดกลาวถึงแงมุมที่นาสนใจ
ของวรรณกรรมไววา    “วรรณคดีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยจริง เมื่อวรรณคดีเปนสวนหนึ่งของ

                                                
2นิธิ  เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2527), 6.
3ปรานี  วงษเทศ, “ศิลปะกับสังคม,”  พื้นบานพื้นเมือง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเจาพระยา, 2525), 6-7.
4วิทย  ศิวะศรียานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (พระนคร : สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2504), 184-186.
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ชีวิตมนุษย และเราสนใจกับชีวิตมนุษยก็ตองศึกษาวรรณคดี”  และไดกลาวถึงงานวรรณกรรมหรือ 
วรรณคดีในดานของการเปนงานศิลปะวา

  ศิลปะคือการสื่อสาร  เมื่อมีศิลปะขึ้น มนุษยที่ไดยินไดเห็นไดสัมผัสงานศิลปะนั้นๆ  จะตองทํา
ความเขาใจกับผูสรางในทางใดทางหนึ่ง    ซึ่งอาจไมตรงกันแททีเดียวกับเจตนาของผูสรางศิลปกรรม
ในกรณีของวรรณคดี   การสื่อสารเปนไปโดยอาศัยภาษามนุษย      และในปจจุบันนี้     การประพันธ
สวนใหญปรากฏเปนตัวอักษรที่ตีพิมพ ผูที่กวีหรือผูประพันธสื่อสารดวยก็คือผูอาน5

 สําหรับในการศึกษาทางประวัติศาสตร งานวรรณกรรมเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
ประเภทลายลักษณอักษรที่มีประโยชนในการศึกษาทางประวัติศาสตร  เนื่องจากมีเนื้อความในเรื่อง
ที่ทําใหผูศึกษาสามารถรูขนบธรรมเนียม ชีวิตความเปนอยู และความรูสึกนึกคิดของคนในสมัยที่
เขียนงานขึ้นได6   ดังที่จะพบวาในงานศึกษาทางประวัติศาสตรสังคมของนักวิชาการบางทานได
ศึกษาและวิเคราะหโดยใชเอกสารประเภทงานวรรณกรรมเปนหลัก   เชน  ปากไกและใบเรือ    ของ
ศ.ดร.นิธิ   เอียวศรีวงศ      ที่ศึกษาประวัติศาสตรสังคมไทยจากงานวรรณกรรมยุคตนรัตนโกสินทร
บทพิจารณวาดวยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร โดย สมบัติ จันทรวงศ    ที่เปนการศึกษา
งานวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตนรัตนโกสินทรหลายเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติ-
ศาสตรการเมือง

 จากมุมมองของสาขาวิชาตางๆ ที่มีตองานวรรณกรรมแสดงวางานวรรณกรรมมิไดมี
คุณคาในฐานะที่เปนผลผลิตแหงการสรางสรรคของคนในสังคมทางวรรณศิลปเทานั้น แตประการ
สําคัญคือ ลักษณะรวมของความสัมพันธระหวางงานวรรณกรรมกับสังคมทําใหงานวรรณกรรมมี
คุณคาในการเปนภาพสะทอนของสังคมบางประการในยุคสมัยหนึ่ง ไมวาจะในมุมมองของผู
ประพันธและผูเสพงานวรรณกรรมนั้น ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลทั้งสองกลุมนี้ตางอยูรวมในสังคมเดียว
กัน สามารถสื่อสารและรับสารคือตัวงานวรรณกรรมได   โดยเฉพาะงานวรรณกรรมที่ไดรับความ
นิยมในสังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง ยอมทําหนาที่ในการเปนกระจกเงาสะทอนภาพของสังคมใน
ชวงระยะเวลาที่งานวรรณกรรมนั้นถูกประพันธขึ้นได นอกจากนี้ งานวรรณกรรมหลายเรื่องที่ได

                                                
5ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหวรรณคดีไทย (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2522), 1-2.
6นิธิ  เอียวศรีวงศ และอาคม พัฒิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณกิจ, 2525), 72.
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รับความนิยมเปนระยะเวลายาวนาน ยังแสดงถึงคานิยมบางประการที่ปรากฏแทรกในงาน
วรรณกรรมนั้นๆ  เปนสิ่งที่สังคมแตละยุคแตละสมัยใหคุณคาและความหมาย

การศึกษางานวรรณกรรมเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน
ในการศึกษาความสถานภาพและบทบาทในสัมพันธทางสังคมระหวางผูหญิงและผูชาย

ไทยในอดีตนี้ มีจุดมุงหมายในการศึกษาประเด็นดังกลาวจากงานเสภาขุนชาง-ขุนแผน ซ่ึงไดรับการ
ประพันธเปนลายลักษณอักษรในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร การเลือกศึกษาจากงานวรรณกรรมเรื่อง
นี้เนื่องจาก ตัวละครในเสภาขุนชางขุนแผนมีลักษณะเดนที่คือ ตัวละครเอกเปนสามัญชนที่เปน
ขุนนาง มิใชกลุมชนช้ันปกครองที่เปนกษัตริยหรือเชื้อพระวงศอยางในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ จึงมี
ความแตกตางจากงานวรรณกรรมที่รวมสมัยเดียวกัน นอกจากนี้ตัวละครยังมีหลายวัยซ่ึงจะใหภาพ
ของคนในสังคมไทยสมัยกอนที่มีความหลากหลาย

นอกจากนี้ งานวรรณกรรมเรื่องนี้ยังเปนที่รับรูกันอยางแพรหลายในสังคมไทยจวบจน
ปจจุบัน  โดยไมเพียงแตจะไดรับการเผยแพรในรูปแบบของกลอนเสภา สําหรับขับเพื่อเปนมหรสพ
ดานความบันเทิงเทานั้น  วรรณกรรมเรื่องนี้ยังไดรับการผลิตซํ้า (reproduction) และถูกเผยแพรใน
รูปแบบอื่นๆ สืบเนื่องเรื่อยมา เชน

- ไดรับการประพันธในรูปแบบของบทละครสําหรับการแสดงในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและกรมศิลปากรยังคงจัดการแสดงละครเรื่องนี้ในบางตอนอยูในปจจุบัน

-  บทเสภาสมัยรัชกาลที่ 2   ไดรับการตีพิมพ เพื่อเปนวรรณกรรมสําหรับการอาน   รวม
ทั้งมีการถอดความจากกลอนเสภาเปนงานรอยแกวสําหรับอานทําความเขาใจไดงาย โดยเฉพาะ
สําหรับเยาวชน

- ในยุคปจจุบันที่ระบบสื่อสารมวลชนไดมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทย งานภาพยนตร
และละครที่ไดรับการยอมรับใหเปนศิลปะแขนงที่เจ็ดของมนุษย งานวรรณกรรมเรื่องนี้ไดรับการ
เผยแพรในรูปแบบของละครโทรทัศนและภาพยนตรหลายครั้ง ยิ่งเปนการทําใหภาพของตัวละครที่
เคยอยูในจินตนาการของผูเสพวรรณกรรมจากการฟงและอาน ถูกเผยแพรในลักษณะที่เปน
รูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 -   ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไดบรรจุเร่ืองขุนชางขุนแผนไวใน
หนังสืออานประกอบเสริมแบบเรียนดวย

นอกจากนี้ส่ิงที่แสดงถึงความแพรหลายของงานวรรณกรรมเรื่องนี้ในสังคมไทยคือ การ
มีสุภาษิตสอนใจที่นํามาจากพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง คือ นางวันทองสองใจ ที่มีความหมาย
ในการประณามผูหญิงที่มีจิตใจโลเลไมแนนอนในความรัก       แสดงถึงความมักมากในกามคุณอัน
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เปนโทษอยางหนึ่งที่ผูหญิงไมพึงกระทํา  โดยอางนางวันทอง ตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผนเปน
ตัวอยาง7

การผลิตซ้ํางานวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่มีอยางสืบเนื่องในหลายรูปแบบเหลานี้ 
เปนสิ่งที่แสดงวา  ถึงแมวรรณกรรมเรื่องนี้จะเปนเรื่องราวในอดีต แตก็สามารถสรางความบันเทิง
ใหแกคนไทยสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย อันแฝงไวดวยความรับรูและความเขาใจในคานิยมบาง
ประการของตัวละครตางๆ ในเรื่องนี้ของคนไทยตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน และเปนงาน
วรรณกรรมที่คนไทยที่รับรูกันอยางแพรหลายเรื่องหนึ่ง  ประการสําคัญคือ งานวรรณกรรมไดชวย
เติมเต็มขอมูลทางประวัติศาสตรสังคม ในทามกลางการขาดแคลนเอกสารทางประวัติศาสตรที่ให
ภาพชีวิตของชาวบานในสังคมไทยสมัยกอน  เนื่องจากเอกสารของรัฐสวนใหญจะบันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับกษัตริยและพระราชวงศ  ถึงแมวาตัวละครในขุนชางขุนแผนจะเปนกลุมชนชั้นขุนนางซึ่ง
ถือวาเปนกลุมผูปกครองในระบบสังคมไทย แตวรรณกรรมเรื่องนี้ไดใหภาพชีวิตทางสังคมของ
ผูคนไวหลากหลายแงมุมที่นาศึกษายิ่ง

ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทย

ในสังคมไทยในอดีต สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร จากงานเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน โดยวิเคราะห
จากความสัมพันธของตัวละครตางๆ ในเรื่องนี้ ศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดบทบาทและสถานภาพของ
ผูหญิงและผูชาย อันจะเปนการทําความเขาใจในโครงสรางระบบความสัมพันธทางสังคมของคน
ในภาคกลางในระดับชุมชนเมืองที่สัมพันธกับเมืองหลวง ที่เปนศูนยกลางการปกครองในสมัยตน
รัตนโกสินทร

สมมติฐานในการศึกษา
การศึกษานี้มีสมมติฐานวา บทบาทและสถานภาพของผูหญิงและผูชายท่ีปรากฏผานตัว

ละครตางๆ ในเสภาขุนชางขุนแผนนี้  สะทอนภาพที่เปนแบบอยางหรือตัวแทนในลักษณะอุดมคติ
(ideal type) ของคนในสังคมในอดีตสมัย กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางทางสังคม
หลังสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อมีการรับวัฒนธรรมจากตะวันตก  ทั้งนี้ภาพของ
ตัวละครเอกในเสภาขุนชางขุนแผนโดยสวนใหญเปนบทบาทของกลุมชนชั้นปกครองในสังคมไทย
ในอดีต อันไดแก กลุมขุนนางและกษัตริย   แมวาวัฒนธรรมหลวงที่หมายถึง วัฒนธรรมและคานิยม

                                                
7ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, สํานวนไทยที่มาจากวรรณคดี (กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 118.
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ของชนชั้นสูงในสังคมซึ่งสวนใหญจะสัมพันธกับพุทธศาสนา ศาสนาฮินดูจากอินเดีย และสถาบัน
พระมหากษัตริยนั้น จะมีความแตกตางจากวัฒนธรรมราษฎร อันหมายถึง วัฒนธรรมในระดับ
ชุมชนพื้นถ่ินซึ่งมักสัมพันธกับความเชื่อในการนับถือผีและการใหความสําคัญตอเพศหญิง   แต
พฤติกรรมในดานตางๆ ของตัวละครในเรื่องุขนชางขุนแผนไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการ
สัมพันธระหวางวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร

ขอบเขตในการศึกษา
ศึกษาจากงานวรรณกรรมเรื่อง เสภาขุนชาง-ขุนแผน ฉบับหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่

ประพันธขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและกวีราชสํานัก

ขอจํากัดในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาผานงานวรรณกรรม ซ่ึงเปนเอกสารลายลักษณอักษร

ผลของการศึกษาอาจจะใหภาพที่จํากัดแตเพียงมุมมองของผูประพันธที่ปรากฏผานผลงาน โดยท่ีมิ
อาจจะประเมินผลของงานวรรณกรรมนี้ที่มีตอคนในสังคมไทยที่รวมสมัยกับผูประพันธโดยตรงได 
เนื่องจากไมปรากฏงานเอกสารลายลักษณอักษรใดที่กลาวถึงผลจากการเสพวรรณกรรมเรื่องนี้ใน
ยุคนั้น

ในสวนของเอกสารทางประวัติศาสตรที่นํามาใชประกอบในการศึกษาและคนควา หาก
เปนเอกสารไทยประเภทพงศาวดาร ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระรารชกรณียกิจพระมหากษัตริย
และเหตุการณในแตละรัชกาลเปนสําคัญ ในสวนภาพชีวิตของพลเมืองทั่วไปมักจะไดรับการบันทึก
ในเอกสารของชาวตางประเทศที่เขามาในสยามราวกลางสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร แตเนื่อง
จากโดยพื้นฐานของเอกสารประเภทนี้ถูกเขียนผานมุมมองการตีความของผูบันทึกเปนชาวตางประ- 
เทศซึ่งถือวาเปนคนนอกของสังคมไทย การนําเอกสารประเภทนี้มาใชจึงพยายามที่จะทําการเปรียบ
เทียบเนื้อความที่นําเสนอภาพของสังคมไทยในแนวทางเดียวกันที่ปรากฏในงานเอกสารประเภทนี้

แนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษานี้ไดนําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางในการศึกษาขอ

มูลอยางกวางๆ เพื่อเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้
-  แนวคิดเรื่องความสัมพันธของความรู อํานาจ และการตอตาน เปนแนวคิดของมิเชล

ฟูโกต (Michael Foucault) นักคิดและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
วาทกรรม (discourse)       วาเปนระบบและกระบวนการในการสรางหรือผลิตเอกลักษณ  (identity)
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และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู
ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง โดยวาทกรมเปนชุดสวนเสี้ยวที่ไมตอเนื่องสัมพันธกัน
แตตองมาอยูรวมกันในฐานะที่เปนชุดของวาทกรมที่มีความหลากหลาย และตางก็มียุทธศาสตร
เฉพาะตัวท่ีไมเหมือนกันในการมาอยูรวมกัน ขณะเดียวกัน วาทกรรมก็ทําหนาที่เก็บกดหรือปดกั้น
มิใหเอกลักษณและความหมายของบางอยางเกิดขึ้น หรือไมก็ทําใหเอกลักษณและความหมายของ
บางสิ่งที่ดํารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไปไดพรอมๆ กันดวย

ฟูโกตไดช้ีใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางความรูและอํานาจวาเปนแหลงที่สรางกฎ-
เกณฑที่วาทกรรมสรางขึ้นมาบังคับใชกับสรรพสิ่ง วาทกรรมเปนมากกวาเรื่องของภาษา คําพูดหรือ
การตีความ  แตเปนเรื่องของอํานาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริง
ของวาทกรรมในสังคม ในทุกสังคม การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจก
จายภายใตกฎเกณฑชุดหนึ่ง ซ่ึงมีหนาที่พลิกแพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นถึงอํานาจและอันตรายของ
วาทกรรม เพื่อใหวาทกรมดังกลาวดํารงความเหนือกวาในสังคม กฎเกณฑที่วานี้เปนอํานาจที่ไดรับ
การขัดเกลาในรูปของความรู (knowledge) วาดวยเร่ืองนั้นๆ อํานาจเปนที่ยอมรับก็เพราะสามารถ
ปกปดธาตุแท ความสําเร็จของอํานาจอยูที่ความสามารถในการปดอําพรางกลไกในการทํางาน และ
กลไกที่สําคัญในการทํางานของอํานาจเปนกฎเกณฑและจารีตปฏิบัติตางๆ มิใชกฎหมายอยางที่
นิยมเขาใจกัน เขามองวาในแตละสังคมมีความสัมพันธเชิงอํานาจชุดตางๆ ประกอบอยูหลายซับ
หลายซอน

ความรูและอํานาจในความคิดของฟูโกตเปนการแสดงถึงดานบวกของอํานาจ สําหรับ
ฟูโกต     ความโดดเดนของอํานาจอยูที่การผลิตหรือการสราง      และสิ่งที่สําคัญที่อํานาจสรางก็คือ
ความรู  เอกลักษณ   และความจริง

-  แนวคิดเรื่องเพศและการแบงงานระหวางเพศ    Michelle Rosaldo  กลาววา ความ
แตกตางอยางชัดเจนระหวางผูชายผูหญิงนั้น เปนลักษณะสากลที่สัมพันธกับการแบงแยกระหวาง
อาณาเขตหรือพื้นที่ของวิถีชีวิตภายในบานและสาธารณะ  กลาวคือ ผูหญิงในทุกแหงหนถูกมองวา
เปนสวนหนึ่งของขอบขายภายในบาน การที่ผูหญิงถูกมองเชนนี้เนื่องจากผูหญิงเปนผูใหกําเนิด
บุตรและมีความจําเปนในการเลี้ยงดูเด็ก โดยที่แกนแหงขอบเขตชีวิตนี้อยูที่ความสัมพันธระหวาง
แมและเด็ก ในทางตรงกันขาม ผูชายซ่ึงไมมีหนาที่ในการเลี้ยงดูเด็กจะเกี่ยวเนื่องกับขอบเขต
สาธารณะ อันเปนขอบเขตที่สัมพันธกับงานในบาน ในความหมายที่งานในบานถูกมองวาเปนรอง
กวางานสาธารณะ  ทําใหสถานภาพของผูหญิงเปนรองกวาชาย8

                                                
8Grant Evans,ed., Asia’s Culture Mosaic (Singapore : Prentice Hall,1993), 278, citing Michelle Zimbalist Rosaldo,

“Womam,culture and society : A theoretical overview,” Woman, Culture and Society (Stanford : Stanford University Press,1974).
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มีขอโตแยงตอแนวคิดของ Rosaldo วา มิใชทุกสังคมที่มีการแบงงานพื้นที่ตามเพศ  แต
แนวคิดของ Rosaldo มีความนาสนใจในการนํามาใชศึกษาสังคมไทยในอดีตวาจะมีลักษณะเปนไป
ตามแนวคิดของ Rosaldo หรือไม

- ทฤษฎีสื่อเชิงสตรีนิยม (Feminist Media Theory) เปนทฤษฎีที่ผสานระหวางทฤษฎี
ทางดานนิเทศศาสตรกับแนวความคิดดานเสรีนิยม ในการทําความเขาใจและศึกษาสื่อกับบทบาท
ชายหญิง   มีแนวคิดที่วา ส่ือเปนกลไกสําคัญทางวัฒนธรรมที่สรางโลกแหงสัญลักษณและความ
หมายที่มนุษยยึดถือ  ส่ือจึงเปนกลไกในการสถาปนาความหมายและจัดลําดับคุณคาแหงความเปน
หญิงและเปนชายของแตละสังคมวัฒนธรรม  ในแงนี้ส่ือจึงเปนเสมือนส่ิงที่ช้ีนําสังคม

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 - ชวยใหเขาใจถึงสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทยในอดีต อันจะเปน

พื้นฐานตอการทําความเขาใจตอการศึกษาบทบาทของผูหญิงและผูชายไทยในปจจุบัน
 - สถานภาพ บทบาท และความสัมพันธของผูหญิงและผูชายในสถานภาพ ชวงอายุ

ความแตกตางในชวงชั้นทางสังคมนี้จะเปนแบบอยางในการทําความเขาใจถึงความสืบเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงในสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร

การศึกษาวรรณกรรมขุนชางขุนแผนที่ผานมา
งานวรรณกรรมเสภาขุนชางขุนแผน  เปนวรรณกรรมไทยเรื่องหนึ่งถูกนําไปใชศึกษาใน

 ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจในหลายดาน  โดยสวนใหญแลวจะเปนการเนนศึกษางานวรรณกรรมนี้
เฉพาะดาน

 เสาวลักษณ  อนันตศานต  ไดนําเสนอภาพรวมของวรรณกรรมเรื่องนี้ในหนังสือเร่ือง
วรรณกรรมเอกของไทย : ขุนชางขุนแผน เปนการใหความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ในดานตางๆ
นับตั้งแตความเปนมาของเสภา เร่ืองยอของขุนชางขุนแผน วิเคราะหตัวละครเอกของเรื่องคือ
ขุนแผน ขุนชาง วันทอง เปนตน นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลทางคานิยมและวัฒนธรรมที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่องนี้ หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องขุน
ชางขุนแผนเปนสําคัญ โดยหนังสือนี้มีจุดเดนอยูที่การใหรายละเอียดเพื่อเปนคูมือพื้นฐานสําหรับ
ผูที่สนใจเรื่องขุนชางขุนแผน

 สวนงานวิทยานิพนธเร่ือง  “การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนจากเรื่องขุนชางขุนแผน”  ของ วรนันท  อักษรพงศ  เปนการใชวรรณกรรมเรื่องนี้ศึกษา
สังคมไทยในฐานะที่เปนเอกสารทางประวัติศาสตรประเภทหนึ่ง     โดยมี  3   ประเด็นสําคัญในการ
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ศึกษาสภาพสังคมไทยจากวรรณกรรมขุนชางขุนแผน คือ (1)ระบบการสมรส  (2)การศึกษาของชาย
หญิง  (3) ศาลและการพิจารณาคดี  ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นวาลักษณะทั้ง 3 ประการนี้เปนลักษณะ
พื้นฐานของทุกๆ สังคม แตนาสังเกตวา เร่ืองของระบบครอบครัว ซ่ึงเปนหนวยสังคมพื้นฐานใน
ระบบสังคมสากลไมไดรับการศึกษาเปนหัวขอเฉพาะในงานวิทยานิพนธนี้  นอกจากนี้วรนันทยัง
นําเสนอแงมุมทางวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเรื่อง คือ ประเพณีตางๆ ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร
และวิเคราะหตัวละครเอกของเรื่องคือ ขุนแผน ขุนชาง นางวันทอง และพระพันวษา โดยใชแนว
วิเคราะหทางจิตวิทยาของซิกมันด ฟรอยด เปนแนวทางสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร
เหลานี้  แนวทางของฟรอยดดังกลาวคือแนวคิดที่วาดวย ego superego และ it ที่นํามาใชในการ
วิเคราะหพฤติกรรมของมนุษย

การนําเอาแนวคิดทางจิตวิทยาเพียงอยางเดียวมาใชวิเคราะหตัวละครเอกดังกลาว เพื่อ
ศึกษาถึงลักษณะของคนในอดีตโดยปราศจากการศึกษารวมกับปจจัยทางสังคมนั้น อาจจะไมเพียง
พอที่จะทําความเขาใจในพฤติกรรมทางสังคมของคนไทยสมัยกอนไดอยางครอบคลุม  รวมทั้งคงมิ
อาจสรุปไดวาขอมูลจากการวิเคราะหดวยแนวคิดจิตวิทยาที่มีตอตัวละครจะเปนลักษณะสากลของ
คนไทยในอดีตได

 สวน บุญยงค  เกศเทศ    ผูศึกษาเรื่อง สถานภาพของสตรีไทย และร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ  ที่
ศึกษางานวิทยานิพนธเร่ือง “ตัวละครหญิงในวรรณคดีสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน” ได
ใชเรื่องขุนชางขุนแผนประกอบการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย
ในอดีต  ดวยพื้นฐานความคิดเชนเดียวกันวา งานวรรณกรรมเรื่องนี้เปนผลผลิตทางสังคมในชวง
สมัยหนึ่งจึงสามารถที่จะนําเสนอลักษณะของสังคมบางประการ ซ่ึงผูผลิตงานเปนสวนหนึ่งของ
สังคมในชวงเวลานั้น เปนการใชงานวรรณกรรมศึกษาในฐานะที่เปนเอกสารลายลักษณ บุญยงค
ไดศึกษาสถานภาพสตรีไทยจากงานวรรณคดีตั้งแตสมัยสุโขทัย ซ่ึงถือกันวาเปนยุคแรกที่ปรากฏ
หลักฐานอักษรไทย  มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  เปนระยะเวลาเกือบ 600 ป โดยบุญยงคได
จัดใหขุนชางขุนแผนเปนงานวรรณคดีในสมัยตนรัตนโกสินทร

ในการศึกษาสถานภาพของผูหญิงอันไดแก ฐานะ สิทธิ หนาที่ และบทบาทที่สตรีพึงมี
บุญยงคไดตั้งประเด็นในการศึกษา 5 ประเด็น ในกานรวิเคราะหงานวรรณคดีแตละยุคคือ (1) ดาน
การศึกษาอบรม  (2) ดานครอบครัว (3) ดานกฎหมาย (4) ดานสังคม และ (5) ดานการประกอบ
อาชีพ  จากการศึกษานี้ผูเขียนสรุปวา  สตรีไทยในอดีตนั้นยังไมมีสิทธิและเสรีภาพในสังคมเมื่อ
เทียบกับผูชาย รวมทั้งสตรีจําตองอยูในกรอบและอยูใตอํานาจของผูชายตั้งแตเด็กจนกระทั่งแตง
งานมีครอบครัว
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งานวิทยานิพนธของรื่นฤทัย สัจจพันธุ เปนการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกับบุญยงคคือ
ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบสถานภาพของผูหญิงไทยจากงานวรรณคดี แตร่ืนฤทัยศึกษางานวรรณ-
คดีสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร โดยนําเสนอถึงประวัติของการประพันธงานแตละเรื่อง
กระบวนการสรางตัวละคร  และลักษณะการประพันธ   โดยไดแบงวรรณคดีที่ศึกษาเปน 3 ประเภท
คือ วรรณคดีคําสอน วรรณคดีนิราศ  และวรรณคดีนิทานและการแสดง  ผูศึกษาพบวาตัวละครหญิง
ในวรรณคดีคําสอนมีลักษณะแบบอุดมคติดานความประพติและการปฏิบัติหนาที่ภรรยา โดยมีคุณ-
สมบัติที่กลาวไวตรงกันคือ  มีความซื่อสัตย  รักเดียวใจเดียว รูจักปรนนิบัติสามี และมีความรูใน
กิจการบานเรือน  แนวคิดของภรรยาในอุดมคติเชนนี้มีอิทธิพลตอการสรางตัวละครในนิราศ นิทาน
และวรรณคดีการแสดง  ตัวละครหญิงยังมีความสําคัญในดานการสรางสุนทรียรสใหเกิดแกผูเสพ
งานวรรณคดีนั้นๆ  นอกจากนี้  ตัวละครหญิงยังสะทอนถึงสังคมที่เปนอยูและสังคมที่พึงปรารถนา
ภาพของผูหญิงที่ร่ืนฤทัยไดจากการศึกษานี้มีลักษณะที่สอดคลองกับงานศึกษาของบุญยงค คือมี
รูปแบบในอุดมคติทางสังคมของผูหญิง และรูปแบบของผูหญิงที่มิใชแบบอุดมคติทางสังคมของ
ไทย รูปแบบของผูหญิงในอุดมคติคือผูหญิงที่มีความงามทั้งทางกาย วาจา และใจ  อยูในโอวาทของ
พอแมและสามี  รูจักงานบานงานเรือนเปนสําคัญ

เนื่องจากวรรณคดีที่นํามาใชศึกษาในงานของบุญยงคและร่ืนฤทัย เปนผลงานประพันธ
โดยบุคคลในราชสํานัก ซ่ึงถือวาเปนชนชั้นสูงในสังคมไทย  ภาพของสตรีในงานศึกษาของบุญยงค
และร่ืนฤทัยจึงเปนรูปแบบในอุดมคติของสตรีช้ันสูงเทานั้น มิใชลักษณะของสตรีไทยในทุกชนชั้น

 ณัฐ  สุขสวาง   เปนอีกผูหนึ่งที่ศึกษาสภาพสังคมไทยจากขุนชางขุนแผน  ในงานวิจัย
เร่ือง  วิเคราะหสังคมไทยระบบไพรในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทาที่ปรากฏใน
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  โดยเนนประเด็นศึกษาในดานสถานะทางสังคมของชนชั้นลางหรือผูถูก
ปกครองซึ่งเปนพลเมืองสวนใหญของสังคมไทย  ผูศึกษาเห็นวา  ระบบไพรและทาสเปนลักษณะ
พื้นฐานของสังคมไทย ลักษณะของไพรที่ผูเขียนทําการศึกษาจากงานวรรณกรรมเรื่องนี้ สวนใหญ
จะเปนบทบาทของไพรผูชายที่มีหนาที่ทางสังคมดวยการถูกเกณฑแรงงานรับใชกษัตริยและมูลนาย 
โดยผูเขียนไดทําการศึกษาเปรียบเทียบสถานะของไพรและทาสในสังคมไทยจากการศึกษางานเอก-
สารรวมสมัย เพื่อตรวจสอบลักษณะที่เปนจริงในสังคมไทย

 แมวางานศึกษานี้จะศึกษาลักษณะวิถีชีวิตทางสังคมของชนชั้นลาง แตภาพของไพรและ
ทาสที่ปรากฏในขุนชางขุนแผนเปนภาพของผูชายในคนกลุมนี้เทานั้น

 สุจิตต  วงษเทศ ไดวิเคราะหและวิจารณรายละเอียดดานประวัติศาสตรและสังคมไทย
ในขุนชางขุนแผนไวในหนังสือเร่ือง ขุนชางขุนแผนแสนสนุก  แสดงถึงคุณคาของวรรณกรรมเรื่อง
นี้ในดานประวัติศาสตรสังคมไทย     เชน     แสดงถึงความสัมพันธทางการเมืองระหวางอยุธยาและ
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ลานนา  เปนตน   นอกจากนี้ไดตีพิมพบทเสภาสํานวนของครูแจง ตอนขุนแผนตีดาบซื้อมาหากุมาร
ทอง ซ่ึงไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรมากอน

 นอกจากประเด็นการศึกษาเรื่องขุนชางขุนแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท
ของตัวละคร  ซ่ึงไดรับการประเมินในฐานี่เปนเอกสารทางประวัติศาสตรประเภทหนึ่งในงานศึกษา
ที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น มีผูศึกษาขุนชางขุนแผนในดานอื่นๆ เชน

 งานวิทยานิพนธของทัศนีย  สุจีนะพงศ  เร่ือง  “การใชไสยศาสตรในเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผน” เปนงานศึกษาในแงมุมดานระบบความเชื่อในสังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางดานไสยศาสตรที่ปรากฏในวรรณกรรมเสภาขุนชางวามีลักษณะเชนไร  โดยผูศึกษามี
ความเห็นวา  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรที่ปรากฏเหลานี้เปนคานิยมของคนไทยในอดีต งานศึกษานี้
เปนการนําเสนอขอมูลเฉพาะดานที่ปรากฏในเรื่องนี้เปนสําคัญ

 ดวยเหตุที่ลักษณะของงานเสภาขุนชางขุนแผนไดรับความนิยม โดยมีการดัดแปลงเปน
บทละครเพื่อการแสดง  ธีรเดช  ช่ืนประภานุสรณ  ไดนําเสนอในงานวิทยานิพนธเร่ือง  “การ
วิเคราะหบทบาทและคานิยมในสื่อพื้นบาน ละครเสภาขุนชางขุนแผน” ดวยแนวคิดดานการสื่อวาร
มวลชนในการศึกษาบทบาทของสื่อกับสังคม  วิเคราะหบทบาทคานิยม ความเชื่อที่ปรากฏในสื่อ
พื้นบานที่ธีรเดชเลือกศึกษาในงานวิทยานิพนธคือ ละครเสภาขุนชางขุนแผน  โดยไดวิเคราะห
บทบาททางสังคมของละครเสภาเรื่องนี้นับแตอดีตถึงปจจุบัน  และผูศึกษาไดเขาสังเกตการณแบบ
มีสวนรวมในการชมการแสดงละครเรื่องนี้ที่จัดแสดงโดยกรมศิลปากร  จากการศึกษาพบวา  ส่ือ
ชนิดนี้ไมเพียงแตใหความบันเทิง แตยังใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การเสนอแนะ
การดําเนินชีวิต วิพากษสังคมที่ปรากฏในละคร   และปจจัยที่กอใหเกิดความเสื่อมความนิยมของสื่อ
ชนิดนี้ในสังคมไทยปจจุบัน   ผูศึกษาพบวา ผูที่ยังคงชมละครนี้เพราะติดใจในตัวแสดงเอกมากกวา
ความพึงพอใจในเนื้อหาสาระของสื่อ  บทละครเรื่องขุนชางขุนแผนจึงเปนองคประกอบอยางหนึ่ง
ของสื่อการแสดงเทานั้น แตมิไดมีบทบาทหลักตอการแสดงละคร

ชลธิรา  สัตยาวัฒนา  ไดศึกษาวรรณคดีไทยโดยใชแบบแผนของวรรณคดีวิจารณแบบ
ตะวันตกมาใชศึกษาในงานวิทยานิพนธเร่ือง “การนําวรรณคดีวิจารณแผนใหมแบบตะวันตกมาใช
กับวรรณคดีไทย”  โดยในงานศึกษานี้ไดนําเอาขุนชางขุนแผนมาเปนกรณีตัวอยางหนึ่งของการใช
แบบแผนการวิจารณวรรณคคีแบบตะวันตก ดวยการใชหลักจิตวิทยาในการวิเคราะหตัวละครใน
เร่ืองขุนชางขุนแผน ซ่ึงผูศึกษาเนนการวิเคราะหดวยแนวคิดเรื่องความกาวราวที่ปรากฏในตัวละคร
เอกในงานเสภาเรื่องนี้ โดยใชแนวคิดของซิกมันด  ฟรอยด เร่ืองสัญชาตญาณมุงตาย กลาวคือ ตัว
ละครเอกทั้งหญิงและชายตางมีสัญชาตญาณมุงตายในการดําเนินชีวิต (ในเรื่อง) ผูศึกษาจะวิเคราะห
ถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครตางๆ ที่ปรากฏในเรื่องภายใตแนวคิดนี้
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การวิเคราะหตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผนดวยการใชหลักทางจิตวิทยาเปนแนวทาง
หนึ่งในการศึกษาวรรณคดีวิจารณดังกลาวมีความนาสนใจ  เปนการนําประเด็นเรื่องความกาวราว
อันเปนลักษณะพฤติกรรมในดานลบในสังคมไทยมาใชวิเคราะหตัวละครเอก แมจะมีแกนหลักอยูที่
การศึกษาเฉพาะรายละเอียดของตัวละคร  แตเปนการนําเสนอมุมมองที่นาสนใจตอการทําความเขา
ใจถึงพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  รวมทั้งแนวความคิดที่สังคมไทยมีตอพฤติกรรมการกาวราว
ดังกลาวดวย

 จากงานศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนในประเด็นตางๆ นี้  จะเห็นไดวา ถึงแม
วรรณกรรมเรื่องนี้จะไดรับการศึกษาในประเด็นที่แตกตางกันไป แตมีบางประเด็นที่นาสนใจและ
ยังไมไดมีผูทําการศึกษาเชน ลักษณะของโครงสรางความสัมพันธทางสังคม สถานภาพและบทบาท
ของผูหญิงและผูชาย  เปนตน  ซ่ึงมีรายละเอียดที่นาจะสามารถศึกษาไดจากงานวรรณกรรมเสภา
เ รื่ อ นี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทที่ 2
สังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร

ในบทนี้เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร    คือ
สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3  อันเปนชวงเวลาที่ผูประพันธเสภาขุนชางขุนแผนมีชีวิตอยูรวมสมัย
ดังกลาว ขอมูลที่นําเสนอในบทนี้ประสงคนําเสนอภาพรวมของสภาพสังคมโดยทั่วไปของยุคนั้น   

ในการตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนเมืองหลวงแหงใหมของสยาม พรอมกับการสถาปนา
ราชวงศที่ปกครองใหม  เปนการเริ่มหนาประวัติศาสตรไทยบทใหม แตก็มิอาจปฏิเสธไดวาใน
ทามกลางสิ่งใหมๆ ในชวงนั้น ลวนตั้งอยูบนรากฐานทางความคิดของกลุมคนที่สืบเนื่องมาแตคร้ัง
กรุงเกา  คือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเปนสําคัญ   ดังเห็นไดจากสิ่งที่เปนรูปธรรมคือ   พระบรม-
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    ศูนยกลางการปกครองของเมืองหลวงแหงใหมที่จําลอง
รูปแบบมาจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีสรรเพชญศูนยกลางของพระนครศรีอยุธยาเดิม

บนรากฐานแหงการสืบทอดมรดกทางความคิดมาแตคร้ังกรุงเกา ไดเปนพื้นฐานใหกับ
สังคมไทยยุคตนรัตนโกสินทร ที่มีการผสานกับการแปรเปลี่ยนทางสังคมตามกาลเวลาและปจจัย
ทางสังคมในดานอื่นๆ กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรางของสังคมไทยครั้งใหญใน
สมัยรัชกาลที่ 5

ในบทนี้จะนําเสนอขอมูลของลักษณะของสังคมไทยยุคตนรัตนโกสินทรใน 3 ดานคือ
 -    ลักษณะการปกครอง
 -    ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 -    ลักษณะทางสังคม
 -    ระบบครอบครัวในสังคมไทย

ลักษณะการปกครองของไทยยุคตนรัตนโกสินทร
รูปแบบการปกครองตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนแมแบบใหกับการจัดระบบการปกครอง

ของราชวงศจักรีในสมัยรัตนโกสินทร กลาวคือ เปนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระ
มหากษัตริยเปนผูมีอํานาจศูนยกลางในการปกครอง มีกลุมขุนนางชวยงานราชการ

ในเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริยนั้นเคยมีความเชื่อกันวาทรงเปนสมมติราช ดังที่ในพระ
ธรรมศาสตรกลาวไววา สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจาไดมาบังเกิดเปนพระมหาบุรุษในโลกนั้น  ก็คือ
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พระโพธิสัตวซ่ึงอาจหมายถึงพระพรหม   ซ่ึงเปนเทพในคติศาสนาฮินดูองคหนึ่งที่ไดจุติลงมาเพื่อ
ดับทุกขเข็ญของมนุษย ในสังคมไทยจารีตประเพณีเนนย้ําเปนพิเศษถึงทศพิธราชธรรม 10 ประการ
และจักรพรรดิจรรยา 12 ประการของผูปกครองบานเมือง การละเลยหรือหละหลวมในวัตรปฏิบัติ
เหลานี้จะยังใหเกิดความระส่ําระสายในโครงสรางแหงอํานาจทั้งเบบื้องบนและเบื้องลาง1 ความคิด
เร่ืองทศพิธราชธรรมกับสถานะของพระมหากษัตริยนี้เปนที่รับรูมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว ดังมี
ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1  รวมทั้งในมังรายศาสตรกฎหมายของทางลานนา   กษัตริยที่ดํารงอยู
ในความยุติธรรมและรักษาทศพิธราชธรรมมักสะทอนใหเห็นจากเรื่องราวในตํานาน  พงศาวดารใน
ทองถ่ิน ที่ถายทอดใหเกิดความรับรูและสํานึกในเรื่องสถานภาพของกษัตริยและบทบาทตอราษฎร
หากกษัตริยไมประพฤติตนใหอยูในธรรมราชาก็จะมีการติฉินนินทา ฉะนั้นในสังคมชาวพุทธ
พระมหากษัตริยมิไดเปนเทพเจาอวตาร แตหากเปนพระธรรมราชาที่ตองประพฤติธรรมและมีความ
ยุติธรรม2

แมวาสถานภาพขององคพระมหากษัตริยจะขึ้นอยูกับการอยูในจารีตดังกลาว แตถือวา
พระองคทรงเปน  เจาชีวิต  ที่มีความหมายวาพระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะประหาร
ชีวิตคนได  ทรงเปน  พระพุทธเจาอยูหัว หรือ พระเจาอยูหัว   หมายความวาทรงเปนที่เคารพสูงสุด
เสมือนกับวาประทับอยูบนหัวของคนทุกคน   และเปน พระเจาแผนดิน  ที่หมายความถึงการที่ทรง
เปนเจาของแผนดินในพระราชอาณาเขต และก็ถือกันวาพระเจาแผนดินตองมีพระราชภาระใน
ความอุดมสมบูรณของแผนดินดวย3

การจัดระบบการปกครอง
ในสังคมที่ราบลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยกลางของการปก-

ครอง มีตําแหนงพระมหาอุปราช เปนตําแหนงของผูที่จะสืบทอดเปนพระมหากษัตริยองคตอไป
โดยมักจะเปนพระราชโอรสหรือพระอนุชา   มีขุนนางเปนกลุมบุคคลที่ชวยในการบริหารราชการ
มานพ ถาวรวัฒนสกุล ไดศึกษาในเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับหนาที่ของขุนนางที่สรุปไดวา4

                                                
1สมเกียรติ  วันทะนะ, “เจา” คํา : รองรอยความคิด ความเชื่อไทย (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 257.
2ศรีศักร วัลลิโภดม, “กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย,”  กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ), 97-98.
3ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, “สังคมไทย,”  ลักษณะไทย เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 39-40.
4มานพ ถาวรวัฒนสกุล, ขุนนางอยุธยา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), 111-112.
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- ควบคุมดูแลไพรพลในกรมกองที่ตนเปนผูบังคับบัญชา ไพรพลเหลานี้ถือเปนไพร
หลวงซึ่งเปนไพรของพระมหากษัตริย

 - มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามแตหนาที่
 -   มีการจําแนกหนาที่ในการเปนผูพิพากษาคดีความตางๆ ที่อยูในอํานาจของกรมกองที่

ตนบังคับบัญชาไดเห็นการเคลื่อนไหวที่จะเปนผลรายตอกษัตริย
 -    ขุนนางมีหนาที่ตองรายงานแกพระมหากษัตริยทันทีที่ไดรู
การแตงตั้งขุนนางในระยะแรก ในวัยเด็ก บิดาซึ่งเปนขุนนางชั้นผูใหญจะนําเขาถวายตัว

เปนมหาดเล็ก หรือถวายตัวกับเจานายในกรมอื่นๆ เมื่อเปนผูใหญพอจะปฏิบัติงานราชการไดแลว
ขุนนางชั้นผูใหญจะพิจารณาคุณสมบัติและนําเขาถวายตัวตอพระมหากษัตริย5

ขุนนางผูปฏิบัติราชการจะมียศถาบรรดาศักดิ์และราชทินนาม  ตําแหนง ที่บงบอกหนาที่
ของขุนนางนั้นๆ ตามลําดับขั้น คือ สมเด็จเจาพระยาเปนตําแหนงสูงสุด รองลงมาคือ  เจาพระยา
พระยา  พระ  หลวง  ขุน  หมื่น พัน โดยในแตละตําแหนงจะมีศักดินาเปนเครื่องกําหนดความสูงต่ํา
ของยศศักดิ์ของขุนนางไดชัดเจน

ทั้งนี้ขุนนางที่มีศักดินาสูงกวายอมมีความสําคัญมากกวา    แมวาจะดํารงตําแหนงอยูใน
ระดับเดียวกันหรือมีบรรดาศักดิ์เทากันก็ตาม  ทั้งนี้บรรดาศักดิ์  ราชทินนาม  ตําแหนง  และศักดินา
ซ่ึงแสดงความสูงศักดิ์ของการเปนขุนนางมิใชส่ิงที่สามารถสืบทอดกันไดในวงศตระกูล และมิใช
ส่ิงที่ถาวร ความสูงศักดิ์เหลานี้จะดํารงอยูในชวงระยะเวลาที่ขุนนางยังอยูในตําแหนง   ขุนนางจะอยู
ในตําแหนงไดตลอดชีวิตหากไมไดประพฤติผิด ถูกพระมหากษัตริยถอดถอนจากตําแหนง หรือมี
ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง6

แมวาในทางนิตินัย พระมหากษัตริยจะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง  แตในหนา
ประวัติศาสตรคร้ังอยุธยา การแกงแยงราชบัลลังกโดยกลุมเจานายและขุนนางชั้นสูงเปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นบอยครั้ง  ดังในชวงระยะเวลา 417 ปของราชอาณาจักรอยุธยา  มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศที่
ปกครอง 5 ราชวงศ คือ เชียงราย สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง และบานพลูหลวง  เนื่องดวย
ระบบการเมืองการปกครองไดเปดชองทางใหเชื้อพระวงศและขุนนางสามารถมีอํานาจได

                                                
5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมไทย  (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-    ธิราช, 2533), 137.
6มานพ ถาวรวัฒนสกุล, ขุนนางอยุธยา, 109-110.
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ตัวบทกฎหมาย
กฎหมายเปนเครื่องมือในการปกครองแผนดินและดูแลทุกขสุขของประชาราษฎร ใน

สมัยกรุงศรีอยุธยามีการตรากฎหมายตางๆ ที่ใชในการปกครองบานเมือง  ซ่ึงหลังจากสงครามคราว
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 หลักฐานลายลักษณเหลานี้ไดกระจัดกระจายสูญหาย  ตอมาพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดโปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมายครั้งกรุงเกาทั้งมวล  โดย
ใหอารักษบันทึกไว รูจักกันในนาม  กฎหมายตราสามดวง กฎหมายตราสามดวงนี้นับเนื่องเปน
กฎหมายแบบจารีต (customary law) ที่มีความสัมพันธกับระบบความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม  และ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่มีการสืบทอดมาหลายยุคหลายสมัย7  มูลเหตุที่เรียกวากฎหมายตรา
สามดวงนั้นก็เนื่องจาก  ในสมัยรัชกาลที่ 1  เมื่อไดชําระกฎหมายครั้งกรุงเกาแลว อาลักษณไดลงไว
ในสมุด 3 ชุด โดยประทับตราสามดวง คือ ตราคชสีห ราชสีห และบัวแกวไว

กฎหมายตางๆ ในกฎหมายตราสามดวงประกอบไปดวย
พระธรรมสาตร, กฎมณเฑียรบาล, พระธรรมนนูน, พระไอยการพรมศักดิ์, พระไอยการ

ตําแหนงนาพลเรือน,พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง, พระไอยการบานแผนก, พระไอยการ
ลักษณรับฟอง, พระไอยการลักษณภญาน, พีสูทดําน้ํา พีสูทลุยเพลิง, พระไอยการลักษณะ
ตระลาการ, พระไอยการลักษณะอุธร, พระไอยการลักษณะผัวเมีย, พระไอยการลักษณทาส, พระ
ไอยการลักษณลักภา ลูกเมีย ผูคน ทาน, พระไอยการลักษณมรดก, พระไอยการลักษณกูหนี้, พระ
อายการเบดเสรจ, พระไอยการลักษณวิวาทตีดากัน, พระไอยการลักษณโจร, พระอยการอาชาหลวง,
พระไอยการอาชาราษ, พระไอยการกระบดศึก, กฎพระสงฆ, กฎ 36 ขอ, พระราชบัญญัติ, พระราช
กําหนดเกา (ตัวสะกดตามตนฉบับ)

พระไอยการตางๆ ในกฎหมายตราสามดวง  เปนบทบัญญัติการตัดสินลงโทษที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสถานการณตางๆ ในวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

กฎหมายนี้ไมเพียงแตจะเปนกรอบทางสังคมอยางเปนทางการ แตยังนับเนื่องเปนเอกสาร
ทางประวัติศาสตรสําคัญที่สะทอนความคิด ความเชื่อ คานิยม ในสังคมไทยที่แฝงความหมายอยูใน
กฎหมายนี้

ลักษณะระบบเศรษฐกิจยุคตนรัตนโกสินทร
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของยุคตนรัตนโกสินทรยังคงมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากครั้ง

                                                
7ศรีศักร วัลลิโภดม, “กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย,”  กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย, 93.
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กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แตในขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบการตลาดดวย8

 พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาอยูที่เกษตรกรรมและการประกอบกิจการคาขายทั้งภาย
ในและภายนอกประเทศโดยเกษตรกรรมเปนที่มาของรายไดหลักของรัฐในรูปภาษีผลผลิตตางๆ ที่
เรียกวา  อากร ซ่ึงรัฐเรียกเก็บจากการทํานา  ทําไร  ทําสวน  การประมง  ผลผลิตจากปา  สวนการคา
ทําใหรัฐมีรายไดจากการที่รัฐผูกขาดสินคาในการดําเนินการคา  และในรูปของภาษีศุลกากร ภาษีคา
ผานดาน9

 ศุภรัตน เลิศพานิชกุล ไดวิเคราะหระบบเศรษฐกิจในสมัยตนรัตนโกสินทรไววา   แมวา
เศรษฐกิจยุคตนรัตนโกสินทรยังคงสืบเนื่องจากระบบโครงสรางเศรษฐกิจพอยังชีพ  แตในสมัยนี้ได
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญหลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของปริมาณการคากับตาง
ประเทศ  การที่สินคาสงออกมีความหลากหลายมากขึ้น  และสวนใหญเปนสินคาที่ตองอาศัย
แรงงานในกระบวนการผลิต เร่ิมมีการลงทุนตางๆ เพื่อผลิตสินคาสนองความตองการของตลาด
เปนตน   ความเปลี่ยนแปลงหลายประการเหลานี้ไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในเขตภาคกลางและหัวเมืองชายทะเลตะวันออกใหเร่ิมมีการพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจแบบตลาด การ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนดวยเงินตรามีมากขึ้นกวาเดิม  แตเนื่องจากปริมาณของเงินตรามีจํากัด  การแลก
เปลี่ยนสินคาโดยตรงจึงยังคงมีอยู  ทําใหเศรษฐกิจแบบตลาดไมสามารถหลุดพนจากโครงสรางของ
สังคมแบบพอยังชีพไดทั้งหมด  ทั้งนี้การเกษตรยังคงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของอาณาจักร
โดยชาวบานมีการทํากิจกรรมเสริม เชน ปลูกฝายทอผา ปลูกผักผลไมเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัว
เรือนเปนหลัก  เมื่อเหลือจากความตองการจึงนําไปขาย สําหรับการเกษตรเพื่อการคา เมื่อแรกเริ่มจะ
อยูในแถบภาคกลางและชายทะเลตะวันออก มีพืชสําคัญทางเศรษฐกิจคือ ฝาย ยาสูบ ออย10

 ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ไดกลาวถึงที่มาของรายไดหลัก
ของรัฐในยุคนั้นมาจากการเก็บสวยอากรตางๆ คือ อากรสุรา อากรบอนเบี้ย อากรขนอนตลาด คาน้ํา
เก็บตามเครื่องมือ อากรสมพัตสร อากรสวน แตคานาเก็บเปนหางขาว และเก็บของสวยสินคาตางๆ
เงินที่ไดจากภาษีอากรปละไมมากนัก ผลประโยชนที่ไดมากในครั้งนั้นคือการคาสําเภา11  การคา
ขายกับตางประเทศเปนที่มาของรายไดของกษัตริยและชนชั้นขุนนาง โดยกษัตริยและขุนนางเหลา
นี้จะมีเรือสําเภาสําหรับบรรทุกสินคาไปขายของตนเอง         โดยสินคาสวนใหญเปนการเกณฑสวย

                                                
8นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ, 112.
9มานพ ถาวรวัฒนสกุล, ขุนนางอยุธยา, 25.
10ศุภรัตน เลิศพานิชกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2544), 16-22.
11พระราชพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ (พระนคร : คลังวิทยา, 2505), 300 อางถึงใน ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ พ.ศ.

2352-2453 พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541), 36.
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ที่มูลนายไดจากไพร โดยประเทศคูคาที่สําคัญคือ จีน มีศัพทเรียกการคาเชนนี้วา “แตงสําเภา”  เรือ
สําเภาที่วาเปนลักษณะของเรือแบบจีนที่มีรูปรางเทอะทะ แตกินน้ําตื้นและบรรทุกสินคาไดมาก12

 จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจในยุคตนรัตนโกสินทรมีลักษณะพื้นฐานแบบดั้งเดิม แตก็
เร่ิมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสูลักษณะทุนนิยมหรือการผลิตเพื่อการตลาด  แตกลุมผูดําเนินการ
และผูที่ไดรับผลประโยชนหลักเปนกลุมชนชั้นสูงและขุนนาง ทําใหกษัตริยและขุนนางมีบทบาท
ในการกําหนดระเบียบทางเศรษฐกิจของแผนดิน13

ลักษณะสังคมยุคตนรัตนโกสินทร
ในการทําความเขาใจตอสังคมใดก็ตาม  ส่ิงที่เปนกุญแจสําคัญตอการศึกษาในเบื้องตน

คือ การเขาใจในโครงสรางทางสังคม (social structure) ของสังคมนั้นๆ  โครงสรางทางสังคมหมาย
ถึง การจัดระเบียบทางสังคม (social organization) ทั้งหมด14

โครงสรางทางสังคมกอใหเกิดรูปแบบความสัมพันธของคนในสังคม (social relation-
ship)  ที่เปนเครื่องมือหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพทางสังคม  นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได
สรุปถึงลักษณะสําคัญ 7 ประการ ที่เปรียบดั่งลูกโซที่ประกอบเปนโครงสรางทางสังคมคือ  บทบาท
ฐานะ  อํานาจบังคับบัญชา   สิทธิและหนาที่   จุดประสงค   อาณาเขต   และระเบียบขอบังคับ   ทั้งนี้
ในโครงสรางทางสังคมจะมีคานิยม (value) คือ สภาวะที่พึงปรารถนาซึ่งบุคคลในกลุมสังคม
ประเมินวาส่ิงใดดีส่ิงใดไมดี เปนเสมือนมาตรฐานที่บงบอกถึงพฤติกรรมทางสังคมวาส่ิงใดเปนที่
พึงประสงคและเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม คานิยมจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่แสดงถึงสภาวะใน
อุดมคติอัน พึงปรารถนาของสังคมนั้นๆ15

 หากจะแบงกลุมคนในโครงสรางของสังคมไทยสมัยอยุธยา-ตนรัตนโกสินทร สามารถ
จําแนกอยางกวางๆ ไดเปน

. ชนชั้นผูปกครอง  ไดแก กษัตริย พระราชวงศ และขุนนาง

. ชนชั้นผูถูกปกครอง  ไดแก ไพรและทาส
 นอกจากนี้มี พระสงฆ ชี  ฤาษี  ซ่ึงถือเปนกลุมคนพิเศษในสังคมไทย

                                                
12ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2352-2453,  48.
13ศุภรัตน เลิศพานิชกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย, 37.
14ไพบูลย  ชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร:แพรพิทยา, 2516), 179 อางถึงใน ทองปลิว  แชมชื่น,โครงสรางสังคม

ไทย (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 1.
15ทองปลิว  แชมชื่น,โครงสรางสังคมไทย, 3-4.
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 ทั้งชนชั้นผูปกครองและผูถูกปกครองตางมีบทบาท  หนาที่  และสถานภาพทางสังคมใน
ลักษณะที่คนกลุมที่หนึ่งจะมีสิทธิและอํานาจทางสังคมบางประการเหนือคนกลุมที่สอง

 ส่ิงที่เปนแกนหลักสําคัญของระบบโครงสรางทางสังคมของไทยในระบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตครั้งอยุธยาถึงรัชกาลที่ 5 คือ ระบบศักดินาและระบบไพรและทาส
ทั้งสองระบบนี้มีความสําคัญตอกลุมคน ทั้งชนชั้นผูปกครองและผูถูกปกครองในสังคมไทยเปน
อยางยิ่ง

ระบบศักดินา : เคร่ืองกําหนดหนาท่ีและสิทธิของคนในสังคมไทย
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่มีการแบงชนชั้น  ระบบศักดินาเปนระบบโครงสราง

สําคัญที่กําหนดสิทธิ อํานาจ  หนาที่ ทรัพยสินของคนไทยทุกคน โดยท่ัวไป คนไทยทุกคนมีศักดินา
คือ   หนวยที่ใชกําหนดสถานะทางสังคมและความแตกตางของบุคคล  ในระยะแรกเขาใจวาศักดินา
เปนสิ่งที่กําหนดความสามารถในการครอบครองที่ดิน แตตอมามีผูศึกษาทางประวัติศาสตรไทยไม
พบการถือครองที่ดินตามหนวยจริงของศักดินาที่กําหนด จึงเชื่อวาศักดินานาจะเปนเครื่องบงชี้สิทธิ
ในการมีไพรอยูใตปกครอง ระบบศักดินาเปนการแบงชนช้ันบุคคลในสังคมที่ปรากฏในสังคมไทย
ตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร

ทั้งนี้ ศักดินา ยศ ราชทินนาม และตําแหนง เปนสิ่งบงบอกถึงอํานาจและเกียรติยศของ
ขุนนาง ศักดินาของขุนนางจะลดหลั่นกันไปตามลําดับยศตั้งแตสมเด็จเจาพระยาซึ่งเปนยศสูงสุด
ลงไปจนถึงยศพัน ซ่ึงถือศักดินาต่ําสุดคือ 10016   สําหรับขุนนางที่ถือศักดินาตั้งแต 400 ขึ้นไป ถือวา
อยูในชนชั้นขุนนางและแสดงตัวเปนนายได    นอกจากนี้ ขาในพระองคไมวาจะถือศักดินาใดถือวา
อยูในชั้นขุนนาง     ทั้งนี้เพราะไดผานพิธีถวายตัวเชนเดียวกับขุนนางถือศักดินา 400 ขึ้นไป   บุตร
ขุนนางไมถูกสักเปนไพร   เนื่องจากมีโอกาสที่จะไดเขาพิธีถวายตัวและมีตําแหนงในราชการ   แต
ถาหากไมเขาเฝาถวายตัวบุตรขุนนางนั้นก็จะหลุดจากแวดวงราชสํานัก   และแมวาบุตรขุนนางคน
นั้นจะไมถูกสักเปนไพรแตลูกของตนอาจจะตองเปนไพร เนื่องจากมีขอยกเวนการสักใหเฉพาะลูก
ของขุนนางเทานั้น17

ศักดินาจึงเปนเครื่องมือซ่ึงทําหนาที่ช้ีใหเห็นความแตกตางกันของฐานะของคนในสังคม 
และการที่ขุนนางมีกําลังคนในความควบคุมอยางเปนทางการนี้          เปนแหลงที่มาทางอํานาจของ

                                                
16มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมไทย, 132.
17ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน, “ระบบอุปถัมภและโครงสรางชนชั้นสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,”  ระบบอุปถัมภ, 150-151.
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ขุนนาง18  กฎหมายตราสามดวงกําหนดจํานวนศักดินาไวสําหรับคนในสังคม     สําหรับคนที่ต่ําที่
สุดในสังคมคือ  ยาจก  วรรณิพก  ทาส  ลูกทาษ  กฎหมายกําหนดไวใหมีศักดินาคนละ 5  ถัดขึ้นมา
คือไพร แบงออกเปนไพรหัวงาน (นา 25) ไพรมี... (นา 20) ไพรราบ (นา 15) และไพรเลว (นา 10)19

ทําเนียบศักดินามิไดเปนการจําแนกฐานะทางสังคมของบุคคลแตเพียงอยางเดียว หาก
เปนการกําหนดหนาที่การงานของขุนนางที่สังกัดกรมกองตางๆ ดวย20

มานพ ถาวรวัฒนสกุล  กลาวสรุปถึงระบบศักดินาวา  เปนระบบที่เชื่อมโยงการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของอยุธยา    ใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันดวยการจําแนกบุคคล
ในสังคมออกเปนระดับชั้นตางๆ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่  สิทธิ  ทรัพยสิน  และความสัมพันธ
ระหวางกลุมชนในระดับช้ันตางๆ ที่มีตอกัน   จากต่ําสุด คือทาสไพร   ขึ้นไปจนถึงชั้นขุนนาง เจา
นาย และกษัตริยที่อยูบนยอดสูงสุด   กลุมชั้นลางหรือชนชั้นต่ําอันประกอบดวย ทาส ไพร  และขา
ราชการที่เรียกวา ขุนหมื่น   จะเปนกลุมที่ไดสิทธิและทรัพยสินนอยที่สุด  แตกลับมีหนาที่ทั้งตอรัฐ
ตอมูลนายและตอสังคมมากที่สุด   ในขณะที่กลุมชนช้ันเจานาย ขุนนาง  ไดรับสิทธิ  อํานาจ  ทรัพย
สินนานานาประการมากมาย อาจกลาวไดวา ระบบศักดินาเปนพัฒนาการของการจัดระเบียบสังคม
ที่สําคัญ ที่แสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของชนชั้นปกครองอยุธยาที่สามารถปลูกฝงระบบ   ศักดินาค
รอบงําสังคมลุมน้ําเจาพระยามานับเปนระยะเวลาเกือบหาศตวรรษนับจากสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถในพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5  แหงกรุงรัตนโกสินทร ในพุทธศตวรรษที่ 2521

 ดวยเหตุที่ความจําเปนในการใชคนเปนลักษณะสําคัญของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใตมาแตอดีตกาล  ดังที่ในการสูรบระหวางบานเมืองฝายชนะจะเกณฑผูคนพลเมืองของ
ฝายที่พายแพใหมาเปนกําลังของบานเมืองของฝายที่ชนะสงคราม  กําลังคนมีความจําเปนตอระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง กลาวคือ เปนกําลังในการผลิตและเปนกําลังของกองทัพ ดวย
เหตุนี้ ในสังคมไทยจึงมีการกําหนดใหราษฎรทุกคนตองลงทะเบียนอยูภายใต “นาย” คนใดคนหนึ่ง
นายมีหนาที่นําคนภายในอาณัติเขาสูสงครามตาม   พระราชบัญชาของพระมหากษัตริย คนที่ตองมา
ลงทะเบียนอยูใตบังคับของนาย  เรียกวา  “ไพร” ประกอบดวยชาวไรชาวนาสวนใหญของประเทศ

                                                
18มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมไทย, 132.
19ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน, “สังคมไทยในกฎหมายตราสามดวง,”  กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร:    สํานักงานคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.), 47.
20มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมไทย, 129.
21มานพ ถาวรวัฒนสกุล, ขุนนางอยุธยา, 24-25.
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สวน “นาย” ก็คือชนพวกเจานายในราชวงศและขุนนาง22

ดวยเหตุนี้ ความสัมพันธระหวางนาย-ไพรหรือทาส เปนโครงสรางพื้นฐานอยางหนึ่ง
ของสังคมไทยในอดีตที่สัมพันธกับอํานาจและการใชแรงงาน “นาย” ในฐานะการเปนผูปกครอง
มีสิทธิและอํานาจเหนือไพรและทาสซึ่งอยูใตการปกครอง แตการใชอํานาจของนายอยูภายใต
กฎหมาย   ทั้งนี้ถือวาไพรและทาสเปนสมบัติของนาย

ลักษณะความสัมพันธของชนชั้นผูปกครองกับผูถูกปกครองหรือ ความสัมพันธระหวาง
มูลนายกับไพรและทาสเชนนี้ เปนรูปแบบความสัมพันธในแนวดิ่ง ไดมีผูวิเคราะหวาความสัมพันธ
ในแนวดิ่งที่มีในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวยปจจัย 3 ประการคือ

- การควบคุมแรงงาน ที่จําแนกในลักษณะของอํานาจกับสถานภาพทางสังคม
- การปฏิบัติของมนุษย ที่แสดงออกในกรอบของการเงิน
- ดวยเหตุที่รัฐใหความคุมครอง และความมั่นคงทางการเงินต่ํา ทําใหระบบอุปถัมภเปน
ส่ิงจําเปนและมีความสําคัญตอการไดรับความคุมครองและการสนับสนุน23

สังคมไทยมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากขอสรุปขางตน โดยเฉพาะในประการที่ 1 และ
3   ระบบศักดินาซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของสังคมการปกครองของสยามในอดีตนั้นไดระบุศักดิ์
ของแตละคนที่สัมพันธกับแรงงานไพรที่สามารถมีในสังกัด  ในขณะที่ระบบอุปถัมภเปนระบบ
ความสัมพันธในสังคมไทยระหวางชนชั้นผูปกครองและผูถูกปกครองในอดีต  ที่ไดชวยสนับสนุน
อํานาจและศักดิ์ของมูลนายในการที่จะมีคนอยูภายใตอํานาจการควบคุม  ในขณะที่ความคุมครอง
ของมูลนายตอไพรและทาสนายเปนประโยชนที่ผูใตปกครองเหลานี้จะไดรับ

ระบบไพรและทาส
ระบบไพร  คือ  การเกณฑแรงงานโดยที่รัฐไมตองจายคาแรงแตรัฐจะใหความคุมครอง

ทางกฎหมายตอบแทน24   ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนไพรในสังกัดมูลนายจะไดรับความคุมครองผิดกับคน
ที่มิไดขึ้นทะเบียน
                                                

22ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน, “ระบบอุปถัมภและโครงสรางชนชั้นสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,”  ระบบอุปถัมภ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2539), 140-141.

23Anthony Reids, Southeast Asia in the Age of Commerce  Volume One The Land Below  the Winds (Chiang Mai :
Silkworm Books, 1988), 129.

24ปยะฉัตร  ปตะวรรณ, ระบบไพรในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2453 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 1
อ า ง ถึ ง ใ น   ณัฐ  สุ ข ส ว า ง ,  วิ เ ค ร า ะ ห สั ง ค ม ร ะ บ บ ไ พร ใ น ส มั ย
อ ยุ ธ ย า ถึ ง ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร ต อ น ต น เ ท า ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ ส ภ า เรื่องขุนชาง
ขุนแผน (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชางศิลป, 2535), 9.
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สวน ไพร คือ ประชาชนของสังคมที่เปนสามัญชนที่มิไดเปนมูลนายและมิไดเปนทาส
แตตองขึ้นสังกัดกับมูลนายตามกรมกองแหงใดแหงหนึ่ง  มีหนาที่ตองเขาเวรรับราชการตามระยะ
เวลาที่ทางการกําหนดทุกป มิฉะนั้นก็ตองสงเงินหรือส่ิงของแทนการถูกเกณฑแรงงาน25   ไพรแบง
ไดเปน

 ไพรหลวง เปนไพรที่ขึ้นตอพระมหากษัตริย  โดยลงทะเบียนเปนของหนวยงานใด
หนวยหนึ่ง มีหนาที่ตองเขาเวรหรือเขาเดือนใหหลวงเรียกใชราชการปละ 6 เดือน เรียก “เขาเดือน
ออกเดือน”  ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดใหไรหลวงรับราชการเหลือปละ 4 เดือน  และตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 2 มีประกาศใหไพรหลวงเขารับราชการเพียงปละ 3 เดือน

ไพรสม ไดแกไพรที่พระมหากษัตริยพระราชทานใหแกเจานายหรือขุนนาง ถือวาเปน
สมบัติสวนหนึ่งของนายที่มูลนายสามารถขายหรือยกใหแกผูใดก็ได   เพื่อปองกันมิใหไพรสมใน
สังกัดของมูลนายเพิ่มจํานวนขึ้นอันจะเปนการเพิ่มอํานาจของมูลนาย    ไพรสมจะถูกเปลี่ยนเปน
ไพรหลวงเมื่อนายไดเสียชีวิตแลว26

ไพรอีกประเภทคือ ไพรสวย เปนไพรที่ถูกยกเวนจากการเขาเวรโดยการสงสวยที่เปน
ส่ิงของหรือเงินใหกับทางการแทน

ตั้งแตสมัยอยุธยามาแลว ไพรที่เปนสามัญชนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น   ไปจนถึง
60 ป  ที่กฎหมายบังคับใหตองขึ้นสังกัดกับมูลนาย  โดยสวนมากเปนลูกของผูที่เคยเปนไพร เพราะ
ทางการถือวาลูกไพรตองเปนไพรตามพอ27  นอกจากนี้ผูที่จะตองเปนไพรคือ

-   ผูที่สึกมาจากสมณเพศ
-   ทาสที่เปนไทแกตัว
-   มูลนายที่ทําผิดฉกรรจและถูกลงโทษโดยใหถอดเปนไพรตะพุนหญาชาง
บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเปนไพรไดแก ภิกษุ สามเณร พราหมณ และตาปะขาว
ผูเปนไพรตองมีเครื่องหมายชื่อ มูลนายและชื่อเมืองที่อยูสักที่ขอมือกํากับไว   ดวยเหตุนี้

แมไพรจะหลบหนีก็สามารถถูกสงกลับคืนมูลนายตามที่ถูกสักไว  บุคคลที่จะขึ้นบัญชีไวกับมูลนาย

                                                
25อัญชลี  สุสายัณห, “การเปลี่ยนแปลงของระบบไพรและผลกระทบตอสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” (วิทยา

นิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  ภาควิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 64-65.
26ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน, สังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416, พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร, 2427), 258.
27ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2352-2453, 68.
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นั้นจะตองเปนชายฉกรรจมีความสูงเสมอไหลสองศอกครึ่งขึ้นไป28 การสักขอมือไพรนี้ทําใหการ
ควบคุมกําลังไพรพลของรัฐมีความสะดวก

 ไพรทั้งสามประเภทตองรับราชการไปจนอายุครบ 70 ป จึงพนหนาที่ราชการ หรือมีลูก
ชายรับราชการไพรถึง 3 คน ก็พนจากการรับราชเหมือนกัน การพนจากการราชการนี้เรียกวา
ปลดชรา29

ไพรที่ตองถูกเกณฑแรงงานในลักษณะตางๆ ขางตนนี้ หมายถึงไพรชาย  ไพรหญิงไมถูก
เกณฑแรงงานอยางชาย

 ระบบทาส ทาสหรือขาคือกลุมคนที่ถูกขายหรือขายตัวเองเปนทาส  นอกจากจะมาจาก
คนที่อาจเคยเปนนายหรือไพร ยังมาจากเชลยศึกที่ถูกกวาดตอนมาจากฝายแพสงคราม ทาสมีทั้งชาย
และหญิง มีฐานะเปนเสมือนทรัพยสินสวนตัวของนายทาสหรือนายเงิน นายเงินมีสิทธิยกทาสให
แกผูใดก็ได รวมทั้งสามารถลงโทษเฆี่ยนตีทาสไดตามสมควร

 ตามกฎหมายลักษณะทาสแบงทาสเปน 7 ประเภทตามวิธีการที่ไดทาสมา คือ   ทาสไถ
มาทรัพย,  ลูกทาสที่เกิดในเรือน,  ทาสที่ไดมาแตบิดามารดา, ทาสมีผูให,  ทาสอันไดดวยชวยกังวล
แหงคนอันตองทัณฑโทษ,  ทาสอันไดเล้ียงไวในกาลเมื่อขาวยากหมากแพง, ทาสเมื่อนําธงชัยไปรบ
ศึกแลวแลไดมาเปนทาส30

แตโดยทั่วไปแบงทาสไดเปน 3 ประเภท คือ
ลูกทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย หมายถึงเด็กที่เกิดจากการบิดามารดาที่เปนทาสจึงถือเปนทาส

กฎหมายเรียกวาลูกทาสในเรือนเบี้ย    ทาสประเภทนี้ไมสามารถไถตัวเองได
 เชลยศึก หรือทาสเชลย    เปนทาสที่ไดมาจากการกวาดตอนฝายแพสงคราม ทาสพวกนี้

สามารถไถตัวได
 ทาสที่ขายตัวหรือถูกขายเปนทาส   ทาสพวกนี้สามารถไถถอนตัวเองไดตลอดเวลา
 ผูที่มีสิทธิขายผูอ่ืนเปนทาสไดแก บิดามารดามีสิทธิขายบุตรแกผูอ่ืน  สามีมีสิทธิขาย

ภรรยา และนายเงินมีสิทธิขายทาสในครอบครอง  การซื้อขายตองมีหนังสือที่เรียกวา สารกรมธรรม

                                                
28ปยะฉัตร  ปตะวรรณ, ระบบไพรในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2453, 1   อางถึงใน ณัฐ สุขสวาง, วิเคราะหสังคมระบบไพรในสมัยอยุธยาถึงสมัยรั

ตนโกสินทรตอนตนเทาที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, 10.
29ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2352-2453, 68.
30“ลักษณะทาส,”  ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 1, 370-372   อางถึงใน  ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน,  สังคมไทยสมัยตน                รัตนโกสินทร พ.ศ.

2325-2416, 146.
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ที่ระบุช่ือผูขาย นายประกัน นายเงินคนใหม และตัวทาส31  กฎหมายไทยถือวาทาสเปนทั้งวัตถุและ
บุคคลตามกฎหมาย

 เมื่อเปรียบเทียบสถานะของไพรและทาสแลว  ไพรเปนกลุมที่มีอิสระนอยกวาทาส  ทาส
ดูจะมีความมั่นคงกวาไพร  เพราะมูลนายตองเลี้ยงดูทาสแตไมตองเลี้ยงดูไพร32

 ไพรและทาสยังประโยชนแกมูลนายและกษัตริย  ในสวนของรัฐคนกลุมนี้เปนไพรพล
แกบานเมืองยามศึก  ในทางเศรษฐกิจ เปนแรงงานในการสรางผลผลิตหรือวัตถุดิบ  ทั้งในรูปแบบ
ของการเกณฑแรงงานและการเกณฑสวย เพื่อการดําเนินการคาสงออกหรือการคาสําเภาของ
กษัตริยและขุนนางที่เปนแหลงรายไดสําคัญของชนชั้นสูงตั้งแตสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร  ในทาง
สังคม   กลุมคนเหลานี้ทําหนาที่รับใชมูลนายในการงานทุกประการ

ลักษณะทางสังคมของกลุมชนชั้นถูกปกครองทั้งไพรและทาสแทบจะไมพบการกลาวถึง
ในเอกสารทางประวัติศาสตรทางการของไทยอยางเชนพงศาวดาร แตจะมีปรากฏอยูในบันทึกของ
ชาวตางประเทศ เชน บันทึกของลา ลูแบร  ราชทูตฝร่ังเศสที่ไดมาเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับ
สยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดบันทึกเกี่ยวกับประเทศสยามในหัวขอ
ที่วาดวยช้ันและบุคคลตางๆ ของชาวสยามวา “ในประเทศสยามนั้น บุคคลทุกคนถาไมเปนไทก็
ตองเปนทาสอยางใดอยางหนึ่ง ผูเปนมูลนายมีอํานาจทุกประการเหนือทาส เวนแตจะฆาทาสเสีย
มิไดเทานั้น...”33  และ “นายใชทาสของตนในการทํานาและทําสวน และทําการในบานเรือนลาง
ประการ หรือไมก็อนุญาตใหไปทํางานหาเลี้ยงตนเอง โดยกําหนดสงสวยใหตั้งแตส่ีบาทถึงแปด
บาทตอป...”34

ในบันทึกของนิโกลาส  แชรแวส บาทหลวงชาวฝรั่งเศสผูเดินทางสูสยามรวมสมัยกับ
ลา  ลูแบรไดเลาถึงลักษณะของผูคนในสังคมสยามยุคนั้นวา

ตามปรกตินั้น ราษฎรทุกคนจะตองทํางานใหหลวงปละ 6 เดือน แตไมไดเกณฑมาใชตัวพรอมๆ
กันทั้งหมดในคราวเดียว ไพรหลวงในพระองคนั้นทํางานหนึ่งเดือนหักหนึ่งเดือน แตไพรของขุนนาง
ตองทํางานรวดเดียวตลอดหกเดือน โดยผลัดเปลี่ยนกัน เชนขุนนางคนหนึ่งมีบาว (Bao) อันเปนนามที่

                                                
31ณัฐ สุขสวาง,  วิเคราะหสังคมระบบไพรในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทาที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, 13-14.
32สุติตต  วงษเทศ, อยุธยายศย่ิงฟา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2544), 194.
33เดอ ลา ลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, 2510), 341.
34เรื่องเดียวกัน, 342.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35
เขาใชเรียกคนรับใชจํานวน 30 คน  ก็ใชให 15 คน ทํางานครึ่งปแลวหยุดพัก  ใหอีก 15   คนทํางานตอ
ไปครึ่งปหลัง  เมื่อมีอายุได 16 ป ราษฎรทุกคนจะตองไปขึ้นทะเบียน35

แชรแวสไดบันทึกถึงชีวิตของไพรวา

...ถาหลบเลี่ยงงานก็ถูกตีตรวนหรือโบยดวยหวายอยางทารุณ...ถาบุคคลใดหลบหนีไมยอมไปทํา
งาน  เมื่อไดคนหาพอเปนพิธีแลว  พอแมและผูใกลเคียงของผูหลบหนีราชการงานหลวงก็จะถูกจับตัว
ไปใสคุก  และจะถูกขังอยูเชนนั้นจนกวาผูหลบหนีจะกลับมาแสดงตัว   เพราะฉะนั้นใครๆ จะพนจาก
การทํางานหลวงได ก็แตโดยชําระคารายหัวไปปละ 15 บาทเทานั้น หรือไมก็ไปเปนทาสหรือบวช
เปนพระภิกษุเสีย...โดยเหตุที่งานหลวงนี้เปนสิ่งหนักเหลือกําลัง บุคคลผูนาสงสารเหลานี้พากันพอใจ
ที่จะไปเปนทาสเขาเสียมากกวาที่จะทนไปเชนนั้นตลอดชีวิต36

ในบันทึกของสังฆราชปาลเลอกัวซ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสผูพํานักในกรุงสยามเพื่อเผย
แผคริสตศาสนาเปนเวลาเกือบ 30 ป ไดเขียนเรื่องราวของสยามในปพ.ศ. 2396  ใหภาพชีวิตของ
ไพรและทาสที่ไมตางไปจากที่ปรากฏในบันทึกของชาวฝรั่งเศสตั้งแตครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชวา

ราษฎรชายทุกคนที่มีอายุนับต้ังแต 20 ปขึ้นไป มีหนาที่ตองทํางานรับใชพระเจาแผนดิน  ราษฎร
สวนหน่ึงรับใชหลวงดวยการทํางานใหแกพระเจาแผนดินเปนระยะเวลา 3 เดือน   คนพวกนี้จะถูกใช
ใหทํางานนานาชนิด  นับตั้งแตสรางวัดหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ สรางปอมปราการ ขุดคลอง ตอเรือ ฯลฯ
คนอื่นๆ นอกนั้นมีหนาที่ตองเสียสวยทดแทน เปนกระเบื้องมุงหลังคาบาง เปนอิฐบาง ไมฝางบาง
ขี้ผึ่ง ไมกฤษณา  ไมแผนกระดาน  เสาไมหรือของอื่นๆบาง   คนที่ไมสามารถเขาทํางานหรือไม
สามารถจายสวยเปนสิ่งของไดก็จะชําระเปนเงินจํานวน 12 บาทหรือ 36 ฟรังก... ทุกๆ 3 ปมีทหาร
ประมาณหมื่นคนนับตั้งแตรุนพอไปจนถึงรุนลูกที่ตองรับราชการ 3 เดือนตอป ถาหากเกิดมีศึก
สงคราม   ก็จะมีการยกทัพกันไปอยางไมรูเหนือรูใต ไปทุกหนทุกแหงตามแตพระเตชเจาแผนดินจะมี
พระบัญชา”37

สังฆราชปาลเลอกัวซไดบันทึกเกี่ยวกับทาสไววา
                                                

35นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติแหงราชอาณาจักรสยาม (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, 2506), 131-132.
36เรื่องเดียวกัน.
37ฌอง  แบปติสต  ปาลเลอกัวซ, บันทึกเรื่องมิสซังแหงกรุงสยาม (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2524), 11-12.
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ในกรุงสยาม ทาสเกือบทุกคนสามารถไถถอนตัวเองได นั่นก็คือ  เมื่อจายเงินที่ตนเองเปนหนี้ให
แกนายแลว ก็จะสามารถไถถอนตนเองและกลับคืนสูอิสรภาพ ถาหากทาสไมพอใจที่จะอยูในบาน
นายคนใดคนหนึ่ง เขาก็จะนําเงินจากนายอีกคนมาจายเปนคาไถตัว และยังสามารถใชวิธีนี้เปลี่ยนเจา
นายกี่ครั้งก็ไดตามที่ตองการ...  กฎหมายใหสิทธิแกนายที่จะใชหวายตีหรือลามโซทาสของตน  แตถา
ทําทารุณกรรมตอทาสและทางฝายพอแมของทาสรองขอความเปนธรรม ทาสจะไดรับการปลดปลอย
เปนอิสระ และนายจะตองสูญเสียเงินทองของตนไป38

กลาวไดวาลักษณะทางทางสังคมของไพรและทาสตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงตน  
รัตนโกสินทรแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชนชั้นผูถูกปกครองนี้ ภาพของไพรและทาส
เหลานี้เปนลักษณะสภาพชีวิตของชายที่เปนไพรที่มีภาระทางสังคมกับรัฐ

ระบบครอบครัวในสังคมไทย
ครอบครัวเปนระบบความสัมพันธทางสังคมที่เปนหนวยพื้นฐานของระบบสังคมใหญ

ของทุกสังคม  ในทางมานุษยวิทยาครอบครัวหมายถึง กลุมคนที่เกี่ยวของกันโดยความเปนเครือ
ญาติ (kinship) หรือพันธะอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกับความเปนเครือญาติ ซ่ึงผูใหญ
(adults) ในกลุมดังกลาวถือเปนหนาที่และความรับผิดชขอบในการดูแลและอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ ที่
เปนลูกหลานโดนธรรมชาติ หรือที่รับเลี้ยงเปนลูกหลานบุญธรรมของพวกเขา39

 ความหมายดังกลาวแสดงถึงลักษณะทางสังคม 2 ประการของระบบครอบครัวคือ การ
เปนกลุมเครือญาติและการมีหนาที่ทางสังคมของครอบครัว  หนาที่ดังกลาวไดแก40

 - การรองรับกิจกรรมและวางกําหนดกฎเกณฑเร่ืองเพศ (regulation of sexual activity)
 - สรางสมาชิกรุนใหมออกมา (การผลิตซํ้าทางชีวภาพ biological reproduction)
 - การขัดเกลาพื้นฐานทางสังคมใหกับสมาชิกรุนใหม (primary socialization of

children) หรือการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction)
 - หนาที่ดานการใหความสนับสนุนทางอารมณแกสมาชิกในครอบครัว
 - หนาที่ดานเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม

                                                
38เรื่องเดียวกัน, 13.
39ฉลาดชาย  รมิตานนท, “การศึกษาครอบครัวไทย: ขอคิดและแนวทางการศึกษา,” สังคมศาสตร  11, 2 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 7.
40เรื่องเดียวกัน, 9-13.
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 ความสัมพันธขององคประกอบและหนาที่ของครอบครัว  ไดกอใหเกิดการกําหนดรูป
แบบความสัมพันธทางสังคม ทั้งในดานบทบาทและสถานภาพของความเปนผูหญิงและความเปน
ผูชายในสังคม

 การที่สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่มีชนชั้น กลาวคือ ชนชั้นสูงไดแกพวกชนชั้นผู
ปกครอง และชนชั้นลางคือชนชั้นผูถูกปกครอง  ซ่ึงคนทั้งสองกลุมนี้มีรูปแบบของวิถีชีวิต  คานิยม
ทางสังคมที่แตกตางกัน

ลักษณะระบบครอบครัวของชนชั้นสูง
 สังคมไทยเปนสังคมที่นับญาติแบบสายคู (bilaterial kinship) คือนับญาติทั้งฝายพอและ

แม แตดวยเหตุที่ชนชั้นสูงรับวัฒนธรรมจากอินเดียทั้งพุทธและพราหมณ ที่การใหความสําคัญตอ
การสืบสายโลหิตและการรับมรดก (rules of inheritance) ทางฝายชายจึงเปนเสมือนมาตรฐานของ
คนกลุมนี้

 ในดานรูปแบบครอบครัวของชนชั้นสูง มีลักษณะเปนครอบครัวเชิงซอน (compound
family) มีลักษณะที่ชายมีภรรยาไดหลายคนในขณะเดียวกัน  โดยภรรยาเหลานั้นรวมอยูในครอบ-
ครัวเดียวกัน ครอบครัวในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นในสังคมที่อนุญาตใหชายหรือหญิงมีภรรยาหรือ
สามีมากกวาหนึ่งคน41

 ในบันทึกชาวตางชาติไดกลาวไวตรงกันวา พวกชนชั้นขุนนางนิยมมีภรรยามากซึ่งชาว
ตะวันตกมีทัศนะวา การมีภรรยามากเชนนี้เปนคานิยมอยางหนึ่งซ่ึงแสดงถึงฐานะอันมั่งคั่งของชาย
ผูนั้น   การที่ขุนนางมีภรรยาหลายคนจะเปนคานิยมดังกลาวหรือไมก็ตาม ในกฎหมายมรดกมาตรา
5 แบงภรรยาเปน 3 ประเภทคือ ภรรยาที่สูขอมีขันหมาก ภรรยาอันทรงพระราชทานหรือภรรยาอัน
ขอพระราชทาน และทาสภรรยา แสดงถึงการยอมรับทางสังคมของไทยในการที่ชายจะมีภรรยาใน
คราวเดียวกันไดมากกวาหนึ่งคน และการมีภรรยาหลายคนยังสัมพันธกับสถานะทางการเมืองการ
ปกครองดวย ดังที่ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ใหความคิดเห็นวา การที่พระมหากษัตริยมีมเหสีหลายคน
เปนความตองการเสริมอํานาจทางการเมืองของเหลาขุนนาง โดยเอาสตรีที่เปนบุตรสาวของขาราช
การชั้นผูใหญมาเปนเจาจอม การมีเจาจอมหลายคนเปนเครื่องประดับบารมีและปองกันการคิดกบฏ
ของขาราชการชั้นผูใหญ42

                                                
41สนิท  สมัครการ, มีเงินนับวาเปนนอง มีทองก็นับวาเปนพี่ (พระนคร : บรรณกิจ , 2516), 14.
42ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, ประชุมปาฐกถาและคําอภิปรายของม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2509), 119  อางถึงใน  ดารารัตน

เมตตาริกานนท,  “ระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 6, 5   (มีนาคม   2527) : 25.
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หากพิจารณาจากปจจัยทางสังคมของขุนนางและกษัตริย การมีเมียมากเปนสิ่งที่สามารถ
กระทําได  ดารารัตน เมตตาริกานนท แสดงความคิดเห็นวา คานิยมการมีเมียมากของชายและการที่
กฎหมายใหสามีสามารถขายภรรยาและบุตรเปนทาสได เปนการเปดโอกาสใหชายมีสถานะและ
อํานาจเหนือผูหญิงได  เปนปจจัยอีกประการที่ทําใหสังคมไทยมีคานิยมการมีภรรยาหลายคน43

 การที่กฎหมายแบงประเภทของภรรยานั้นเพื่อผลในเรื่องของการแบงมรดกทรัพยสินใน
พระอัยการลักษณมรดกที่วา

...ภิริยาอันทรงพระกรรุณาพระราชทานนั้นใหไดทรัพย 3 สวนกึ่ง  ภิริยาอันสูขอมีขันมากบิดา
มานดายกใหไดนั้นใหไดทรัพย 3 สวน เหตุภิริยาอันพระราชทานใหนั้น   สูงศักดิกวาพิริยาอันมีขัน
มากบิดามานดายกให ภิริยาอันทูลขอพระราชทานให   แลนานาภิริยา คือวาอนุภิริยานั้นใหไดทรัพย
สองสวนกึ่ง...44

ในกลุมชนชั้นสูง มีลักษณะการปกครองที่ชายผูเปนสามีเปนใหญและมีอํานาจสิทธิขาด
ในครอบครัว  ในดานหนาที่ความรับผิดชอบการงานชายชั้นสูงสวนใหญจะมีบทบาทเกี่ยวของกับ
งานราชการรับใชรัฐหรืองานทางศาสนา  สวนผูหญิงจะเปนผูรับผิดชอบงานภายในบาน เปนผูถูก
ปกครอง  ทีมีการอบรมที่ดี และมีความซื่อสัตย45 การใหความสําคัญตอความแตกตางทางเพศเชนนี้
จะมีความแตกตางไปจากวิถีชีวิตทางสังคมของชนชั้นลาง

ลักษณะระบบครอบครัวของชนชั้นลาง
ในขณะที่ชนชั้นสูงมีการแบงขอบเขตของการทํางานที่แตกตางกันระหวางชายและหญิง

ชนชั้นลางผูถูกปกครองไดแก ไพรและทาสซึ่งเปนพลเมืองสวนใหญในสังคมผูมีพื้นฐานของการ
ดํารงชีวิตที่การทําการเกษตรเปนหลัก

                                                
43ดารารัตน  เมตตาริกานนท, “ระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทย,” 25.
44กฎหมายตราสามดวงเลม 3 (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2506), 26-27.
45Anthony Reids, Southeast Asia in the Age of Commerce  Volume One The Land Below  the Winds, 163.
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รูปแบบของระบบครอบครัวชนชั้นลางเปนแบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย  
ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) คือ ครอบครัวที่ประกอบไปดวย พอ แม และลูกเปน

สมาชิก
 ครอบครัวขยาย (extended family) ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวอยางนอย 2 ครอบครัว

มาอยูรวมกัน

ทั้งนี้ตามธรรมเนียมของการแตงงานในสังคมไทยมักเปนในลักษณะที่ผูชายแตงงานเขา
บานฝายหญิงโดยจะมีการทดสอบการทํางาน ความขยันหมั่นเพียรของผูเปนลูกเขยซักระยะหนึ่ง
เมื่อแตงงานไปแลวลูกสาวและลูกเขยอาจออกไปตั้งเรือนแยกไปจากบานเดิม  แตมีธรรมเนียมของ
การสืบทอดมรดกคือเรือนของพอแมใหกับลูกสาวคนเล็ก ดวยความคาดหวังวาลูกสาวคนเล็กจะ
เปนผูเล้ียงดูพอแมในยามชรา

ดวยภาระทางสังคมของชายชั้นไพรและทาสที่ตองถูกเกณฑแรงงานออกจากถิ่นไปรับ
ใชหลวงหรือมูลนาย ทําใหผูหญิงเปนผูรับผิดชอบในกิจการงานบานและการหาเลี้ยงครอบครัวดังที่
นิโกลาส  แชรแวส  บันทึกเกี่ยวกับการงานของผูหญิงชาวบานไววา  “หญิงที่มีฐานะต่ําลงมาก็ปน
ฝายและทอผา ทําเปนผานุงของสามีและเครื่องนุงหมของตนเอง  ถานางยากจนไมมีดายจะทอผา
หรือเมล็ดพันธุผักที่จะเพาะปลูกแลว  ก็ไปรับจางเขาทํางานเพื่อไดเงินมาจุนเจือทางครอบครัว  หรือ
ชวยเขาทําไรทําสวน  หรือนวดขาวฝดขาว...”46

ลา  ลูแบร เลาถึง การใชชีวิตตามปกติของชาวสยาม วา

...ในระหวางที่พวกผูชายถูกเกณฑไปเขาเวรยามมีกําหนด 6 เดือนนั้น  เปนงานหลวงที่เขาจะ
ตองอุทิศถวายเจาชีวิตทุกป ก็เปนภาระของภรรยา,   มารดาและธิดาเปนผูหาอาหารไปสงให   และแมเมื่อพน
กําหนดเกณฑแลวและกลับมาถึงบาน  ผูชายสวนมากก็ไมรูที่จะทํางานอะไรใหเปนล่ําเปนสัน  เพราะไมไดฝกงาน
อาชีพอยางใดไวไหเช่ียวชาญเปนพิเศษสักอยางเดียว ดวยพระเจาแผนดินไดทรงใชใหพวกนี้ทํางานหลายอยาง
ตางๆ กัน แลวแตพระราชประสงค เชนนี้จึงพออนุมานไดวาชีวิตตามปกติของชาวสยามนั้นดําเนินไปดวยความ
เกียจครานเปนประมาณ  เขาแทบจะไมไดทํางานอะไรเลยเมื่อพนราชการงานหลวงมาแลว  เที่ยวก็ไมเที่ยว   ลา
สัตวก็ไมไป   ไดแตนั่ง,   เอนหลัง,  กิน,    เลน,  สูบยาสูบแลวก็นอนไปวันหนึ่งๆ เทานั้น  ภรรยาจะปลุกใหเขาตื่น
ขึ้นราว 7 โมงเชา  เอาขาวปลาอาหารมาใหบริโภค  เสร็จแลวก็ลงนอนตอไปใหม     พอเที่ยงวันก็ลุกขึ้นมากินอีก
แลวก็มื้อเย็นอีกคํารบหนึ่ง. ระหวางเวลาอาหารมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนี้ เขาก็เอนหลังลงพักผอนเสียพักหนึ่ง  เวลา
ที่เหลืออยูนอกนั้นก็หมดไปดวยการพูดคุย และเลนการพนัน. พวกภรรยานั้นไปไถนา ไปขายของหรือ

                                                
46นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 117.
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ซื้อของที่ในเมือง...47

นอกจากในเอกสารของชาวตางประเทศแลว  สภาพชีวิตของชาวบานมีปรากฏในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังบางแหง เชน จิตรกรรมฝาผนังวัดบางแคใหญ ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีภาพ
หญิงชายรวมกันตําขาว  ภาพในลักษณะเชนเดียวกันนี้มีปรากฏในลายรดน้ําที่หอเขียน วังสวนผัก
กาดซึ่งมีอายุในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย48

ในจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปาแดด แมแจม เชียงใหม เขียนเมื่อราวพ.ศ. 2433 มีภาพหญิง
ชาวพื้นเมืองกําลังดํานา

ภาพชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนังดังกลาว  เปนการทํางานของผูหญิงที่นอกเหนือไปจาก
งานบาน เล้ียงดูเด็ก หรือทําอาหาร ซ่ึงเปนงานที่ถูกคาดหวังวาเปนงานในความรับผิดชอบของ
ผูหญิง แตผูหญิงชั้นลางยังมีหนาที่ในการงานที่ทํามาหาเลี้ยงครอบครัวดวย ภาพการทํางานของ
ผูหญิงในจิตรกรรมฝาผนังสอดคลองกับที่ชาวตาง    ประเทศไดบันทึกเปนเอกสารลายลักษณไว

นอกจากนี้ในภาพจิตรกรรมหลายแหงแสดงถึงอาชีพของผูหญิงคือ การเปนแมคา เชน
ในจิตรกรรมวัดพระสิงห ที่วัดมัชฌิมาวาสเปนภาพแมคาขายของขางพอคาชาวจีนในงานมหรสพ
เปนตน ซ่ึงในสมัยกอนนอกจากผูหญิงแลว ผูชายที่ทําการคาขายของเล็กๆ นอยๆ มักเปนชายชาว
จีน และไมปรากฏภาพชายชาวสยามที่เปนพอคาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง

นอกเหนือไปจากบทบาทของผูหญิงชั้นลางในหนาที่การงานแลว มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังบางภาพที่แสดงถึงปฏิสัมพันธและพฤติกรรมของสตรีชาวบานในที่สาธารณะ ซ่ึงชาวตะวัน-
ตกมักกลาวถึงอิสระของหญิงสยาม  ดังที่จิตรกรรมวัดดุสิดาราม มีภาพผูหญิงเดินพูดคุยกับชายชาว
จีน  หรือที่วัดวัง พัทลุง มีภาพสตรี 2 คนพูดคุยกับชายหนุม49

กลาวไดวาผูหญิงในครอบครัวชนชั้นลางจะมีหนาที่และบทบาทการงานทั้งงานในบาน
และงานนอกบาน ซ่ึงเปนงานที่สัมพันธกับเศรษฐกิจของครอบครัวเปนสําคัญดวยปจจัยทางสังคม
คือ การที่ชายตองถูกเกณฑแรงงาน หญิงชั้นลางเหลานี้ถูกคาดหวังจากครอบครัวและสังคมใน
ลักษณะที่แตกตางไปจากหญิงชั้นสูง และดวยหนาที่และภาระทางครอบครัว และเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนาที่ สิทธิ และอํานาจในครอบครัวของผูหญิงในชนชั้นผูปกครองหญิงชนชั้นลางเหลานี้ดูจะมี
สิ ท ธิ แ ล ะ อํ า น า จ ที่ ม า ก ก ว า ห ญิ ง ชั้ น สู ง  

                                                
47เดอ  ลา ลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม,  223-224.
48Napat  Sirisambhand and Alec Gordon,“THAI WOMEN IN LATE AYUTTHAYA STYLE PAINTINGS,”

JOURNAL OF SIAM SOCIETY. 87, Part I&II (1999) : 7.
49Ibid., 11.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
สถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายในสังคมไทยจากขุนชางขุนแผน

ในบทที่ 2 ไดกลาวถึงลักษณะของสังคมไทยวาประกอบดวยบุคคล 2 กลุมหลักคือ       ผู
ปกครองและผูถูกปกครอง  สถานภาพ บทบาท และความคาดหวังของสังคมที่มีตอผูหญิงและผูชาย
ในคนทั้งสองกลุมนี้มีความแตกตางกัน  สถานภาพและบทบาทเปนสิ่งบงชี้สถานะทางสังคมของ
บุคคลฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ดังนั้นสถานภาพและบทบาทเปนสวนหนึ่งของกรอบแหงการ
ประพฤติตนของบุคคลวาเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม

ในแตละสังคมมีแมแบบตายตัว (stereotype)  ทางสังคมของพฤติกรรมทางสังคมของ
สมาชิกทั้งชายและหญิงที่พึงปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ1 ความเชื่อแบบตายตัว (ste-
reotyping) เปนรูปแบบหนึ่งของการจําแนกประเภททางสังคม (Social typing)  เปนเรื่องของการ
สรุปเหมาคนลักษณะตางๆ ของกลุม วากลุมนั้นกลุมนี้เปนอยางไรแลวจะเอาขอสรุป (Generaliza-
tion) นั้นไปใชกับสมาชิกในแตละคนของกลุม ปญหาสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อแบบตายตัวก็คือ
ความเชื่อแบบตายตัวมีลักษณะเปนการสรุปเหมาเอางายๆ   นอกจากนี้ ความเชื่อแบบตายตัวทุก
ชนิดจะมีสวนประกอบที่สําคัญอันจะนําไปสูสภาวะที่วา “ความเปนไปตามคาดหวัง” หรือ “ความ
เปนไปตามคําทํานายที่มีลวงหนา”   (The self   fulfilling prophecy)2

แมแบบตายตัวจึงเปรียบดั่งภาพลักษณช้ีนําที่สังคมมีตอสมาชิกแตละคน ในสังคมไทยมี
แมแบบของพฤติกรรมทางสังคมที่คาดหวังใหสมาชิกปฏิบัติ  แตแมแบบดังกลาวอาจเปนเพียงแม
แบบทางคานิยมในอุดมคติของสังคม

กอนที่จะพิจารณาถึงลักษณะสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทย ที่ปรากฏ
ในเรื่องขุนชางขุนแผนนั้น จะนําเสนอถึงลักษณะทางสังคมของผูหญิงและผูชายไทยในอดีต ทั้ง
ช น ชั้ น ผู ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ช น ชั้ น ผู ถู ก ป ก ค ร อ ง

                                                
1Nigel  Dupport  and  Joanna  Overing, Social Culture Anthropology : the Key Concepts   (London :  Routledge,

2000),  37.
2สถิต นิยมญาติ, ความเชื่อแบบตายตัวเกี่ยวกับคุณลักษณะของสตรีไทย (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมวิทยาและมานุษย-วิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541),   4,6.
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ลักษณะทางสังคมของผูหญิงและผูชายในชนชั้นผูปกครอง
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมในดินแดนสยามสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากวัฒน-

ธรรมสังคมภายนอกในการปรุงแตงสูการสรางบูรณาการทางสังคม เชน กฎหมาย ศาสนา พิธีกรรม
ประเพณี  ความเชื่อ  เปนตน   รวมถึงแนวคิดเรื่องการใหความสําคัญตอผูชายในสังคม

การใหความสําคัญตอผูชายแสดงออกในลักษณะของความคาดหวังในการเลี้ยงดูเด็กชาย
นับแตเกิดที่มีพิธีกรรมตอทารกแรกเกิด หากเปนเด็กชายผูใหญจะจัดสมุดดินสอวางไวขางตัว  ถา
เปนเด็กหญิงจะจัดวางเข็มดาย เปนการถือเคล็ดวา เมื่อโตแลวเด็กผูชายจะมีความสามารถทาง
หนังสือจะไดมีโอกาสเขารับราชการเปนเจาคนนายคน  สวนเด็กหญิงจะเกงเรื่องการบานเรือน3

การมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อใหไดรับราชการเปนขุนนางหรือทหารเปนความคาดหวัง
ทางสังคมตอเด็กผูชายที่เปนคานิยมในอดีต  ลา ลูแบรไดเลาถึงคานิยมของชาวสยามที่มีตอการให
การศึกษาบุตรหลานวา

 เมื่อไดเลี้ยงบุตรมาเติบใหญถึงอายุ 7 หรือ 8 ขวบแลว ชาวสยามจะสงบุตรของตนใหไปอยูวัดกับ
พระภิกษุ และใหบวชนุงเหลืองหมเหลืองเสีย ดวยเปนอาชีพที่ไมมีขอผูกมัดแตประการใด จะสึกออก
มาเมื่อไรก็ไดโดยมิตองละอายใคร   ภิกษุนอยๆ  นี้เรียกวา    เณร (Nen)  เณรเหลานี้มิไดบริโภคอาหาร
ของวัดโดยบิดามารดาเปนผูสงไปถวายทุกวัน   ลางทีเณรลางรูปเปนลูกผูดีมีบรรดาศักดิ์ถึงแกมีทาสคน
หนึ่งหรือสองคนอยูคอยปรนนิบัติ.

 พระสงฆอันเปนอาจารยในวัดสอนอนุชนเหลานี้ใหรูจักอานเขียนและนับจํานวนเปนสําคัญดวย
วาไมมีสิ่งไรจะจําเปนแกพอคาและชาวสยามทั้งปวงยิ่งไปกวาการทําคาขาย ทั้งสอนองคศีลองคธรรม
และชาดกเกี่ยวกับพระสมณโคดม แตไมมีการสอนพงศาวดาร, กฎหมายหรือศาสตรอื่นๆ ดวย...4

ความคาดหวังอีกประการที่ผูเปนพอแมมีตอบุตรคือ การที่ลูกชายไดผานการบรรพชา
เปนพระสงฆ ดวยความเชื่อที่วาเปนการสรางผลบุญอันยิ่งใหญแกพอแมใหไดเกาะชายผาเหลือง
ของลูกสูสวรรคเมื่อส้ินอายุขัยในโลกมนุษย

ในกลุมชนชั้นสูง ความคาดหวังตอสถานภาพและบทบาททางสังคมของผูชายอยูที่การ
ทําหนาที่รับราชการแมวาการเปนขุนนางหรือทหารจะไมไดรับเงินเดือน  แตยศและศักดินาที่ไดรับ
เปนที่มาของการสรางรายไดแกครอบครัว  การเปนขุนนางจึงเปนหนทางแหงการมีสถานภาพทาง
สังคมที่สูงคืออยูในชนชั้นปกครอง   ผูชายไทยสมัยกอนจึงมีชีวิตที่มีภาระหนาที่ในสังคมสาธารณะ

                                                
3ประจักษ  ประภาพิทยากร, ประเพณีในขุนชางขุนแผน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพเจริญธรรม, 2520) อางถึงใน  ดารารัตน        เมตตาริกานนท,

“ประเพณีผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทย,” ศิลปวัฒนธรรม  6, 5 (มีนาคม 2527) : 27.
4เดอ ลา ลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, 2510),  265-266.
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ความนิยมใหผูชายรับราชการในหมูขุนนางนั้น จะนิยมใหมีการสืบทอดสถานะทาง
สังคมเชนนี้ดวยการที่บิดาพาเขาถวายตัว ดังกรณีของขุนชาง ที่ขุนศรีวิชัยไดนําลูกตนถวายตัวเปน
มหาดเล็กของพระพันวษา

สําหรับผูหญิงชนชั้นสูงไดรับการสั่งสอนใหเรียนรูเร่ืองการบานการเรือน  ดังธรรม-
เนียมที่มีตอเด็กแรกเกิดที่วางเข็มดายไวขางตัว อาจกลาวไดวาผูหญิงกลุมนี้ตองดําเนินชีวิตอยูภาย
ใตอํานาจของผูอ่ืนตั้งแตเด็กจนตายโดยพิจารณาไดจากคานิยมทางสังคมที่มีตอผูหญิงในกลุมชนชั้น
ผูปกครอง  คือ

- วิชาของกุลสตรี  ในโอวาทกระษัตรี ระบุถึงความรูที่ผูหญิงไดเรียนรูคือ ความรูเร่ือง
การบานการเรือน   การทําอาหาร   เย็บปกถักรอย   เปนตน   เพื่อทําหนาที่แมบานเมื่อมีครอบครัว5

การที่สังคมไทยไมใหเด็กผูหญิงเรียนวิชาการอยางเด็กผูชายก็มิไดหมายความวาผูหญิงจะไมมีสิทธิ
ไดเรียนรูการอานออกเขียนได  ดังที่ Van Valit เลาวา  “เด็กผูชายเมื่ออายุ 7 ขวบตองเขาเรียนในวัด
ในขณะที่เด็กผูหญิงจะมีอิสระตอการจะเรียนเขียนอาน”6 วิชาการบานเรือนที่ผูหญิงตองเรียนรูเหลา
นี้ ไดรับการสั่งสอนจากมารดาที่ถายทอดแบบแผนของความคิด คานิยม และลักษณะการงานสู
ลูกสาว  การที่ผูหญิงชั้นสูงมีความสามารถในวิชาของกุลสตรีเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของผูหญิงที่
จะมีผลตอสถานภาพหลังการแตงงาน โดยเฉพาะในครอบครัวที่สามีมีภรรยาหลายคน

- การแตงงาน  สําหรับผูหญิง  พอแมหวังวาลูกสาวเมื่อถึงวัยจะไดออกเรือนแตงงานไป
กับผูชายที่ดี  การแตงงานจึงเปนความคาดหวังที่สังคมมีตอผูหญิง  โดยวิชาการที่เด็กผูหญิงตอง
เรียนรูแตเด็กนั้น ก็เพื่อที่จะไดใชเมื่อตองทําหนาที่เปนแมเรือนหลังจากแตงงานไปแลว แมวา
ผูหญิงเมื่อยังโสดอาจจะสามารถเลือกคูที่จะชอบพอเองได แตพอแมเทานั้นที่จะเปนผูใหสิทธิใน
การอนุญาตแตงงานได   ดังใน พระไอยการลักษณะผัวเมีย มาตราที่ 79  บัญญัติวา

มาตราหนึ่ง บุตรีทานบิดามานดายังมิไดประกอบสามีภิริยาใหใช บิดามานดานั้นเปนอิศรแก
บุตร ถาชายใดพึงใจดวยบุตรีทานใหคํานับบิดามานดาตามประเพณี  ถาบิดามานดายกใหสามีจึ่ง
เปนอิศระแกภิริยา ถาชายมิไดไปสูขอคํานับบิดามานดาหญิงๆ ชายลักลอบรักใครทําชูกัน ในสะ-
ถานบานเรือนบิดามานดาหญิง บิดามานดาหญิงจับไดตีโบยทําโภยชายมิไดถึงษาหัดจะเอาโทษแก
บิดามานดาหญิงแลว พอแมญาติพ่ีนองหญิงแกลงตีโบยชายไซ      ใหลงโทษแกบิดามานดาแลญาติ

                                                
5ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 1893-2394)”         (วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 55.
6Anthony Reids, Southeast Asia in the Age of Commerce Volume One The Land Below  the Winds (Chiang Mai :

Silkworm  Books, 1988),  169.
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พ่ีนองแหงหญิงโดยพระราชกฤษฎีกา7

และในมาตราที่ 133 กําหนดไววา

มาตราหนึ่ง ชายหญิงลอบลักสมรสรักดวยกัน  บิดามานดาหญิงนั้นมิรู       ชายลักภาหญิงหนีไป
อยู ณ เรือนพอแมพ่ีนองแหงชายในที่ใกลไกลก็ดี  แลปลูกเรือนอยูมีลูกก็ดีหาลูกมิไดก็ดี   ทานวาหญิงไม
สิทธิแกชายเปนชูกัน  แมหญิงทําชูสูชายอื่นไซ ใหปรับไหมหญิงแลชายชูภายหลังนั้นโดยประถมผิดเมีย
เหตุชายชูลักลวงประเวณี   ทานใหเอาสีนไหมพิในเปนขาญาชางหลวง   แลวใหหญิงสิทธิแกบิดามานดา
หญิง จะใหสิทธิเปนเมียชายผูลักภานั้นมิได   เหดุชายหาคํานับแกบิดามานดาหญิงมิได  แลทรัพยสีงของ
หญิงนั้น ทานมิใหริบเอาไว แมนชายชูกอนริบเอาสีงสีนหญิงนั้นไวไซ  เสมอกันโชกแผนดินทาน   ทาน
ใหทวนดวยลวดหนังตามบันดาศักดิ ถานา 200 ขึ้นไป ทานใหจําใสฅาไวตามบันดาศักดิโดยมากแลนอย8

 นอกจากนี้ ในพระไอยการลักษณะผัวเมียซ่ึงเปนบทบัญญัติที่วาดวยอรรถคดีความตางๆ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธของสามี-ภรรยา ไดระบุถึงเงื่อนไขในการสูขอหญิงสาว  โดยการไดรับ
ความยินยอมจากบิดามารดาของหญิงไวหลายมาตรา เชน มาตราที่  102-122

 ดวยเหตุนี้  แมสตรีโสดจะสามารถเลือกคูครองเองได  แตการจะตกลงใหมีการแตงงาน
ระหวางหนุมสาวขึ้นไดขึ้นอยูกับสิทธิในการพิจารณษของบิดามารดาฝายหญิงที่จะยินยอมใหมีการ
แตงงานหรือไม  ในเอกสารชาวตางประเทศที่ไดมีโอกาสมาเยือนสยามในสมัยอยุธยาตอนกลาง ได
บันทึกถึงสถานะของหญิงสาว และการแตงงานไวเชนเดียวกัน  เชน

ในบันทึกของ นิโกลาส  แชรแวส  บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เยือนกรุงสยามในราวสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชไดเลาเรื่องวาดวยการแตงงานของชาวสยามวา

 ...กอนที่จะรวมหอลงโรงก็ดูทาทีกันอยูนานวัน ซึ่งตลอดเวลาเหลานั้น จะไมมีการเอาอกเอาใจ
และแสดงความรักใครกันฉันคูรักหนุมสาวเลย ถาผูชายเปนที่ถูกอกถูกใจฝายหญิง และบิดามารดา
ของฝายหญิงพอใจที่จะรับฝายชายไวเปนเขยแลว และเพื่อจะพิจารณากันใหแนลงไปอีกวา ชายผูนั้น
จะเหมาะสมแกบุตรีของตนหรือไม...9

ในจดหมายเหตุลา ลูแบร เลาไวในหัวขอ  การระวังรักษาบุตรี  วา

                                                
7กฎหมายตราสามดวง เลม 2 (พระนคร :  องคการคาของคุรุสภา, 2515), 253.
8เรื่องเดียวกัน, 279.
9นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา,       2506), 87.
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ประเพณีในประเทศนี้ ไมอนุญาตใหหญิงสาวสนทนาพาทีกับชายหนุม  มารดาจะเปนผูลงโทษ
 ถาจับไดวาลูกสาวของตนแอบไปพูดจาวิสาสะกับผูชายตามอําเภอใจ    แตพวกลูกสาวก็มักจะลักลอบ
 หลบหนีตามผูชายไปจนไดเมื่อสบชอง และขอนี้มิใชสิ่งสุดวิสัยที่จะหลบหนีออกไปไดในตอนพลบค่ํา10

- การเปนภรรยา    ในบันทึกของแชรแวส  มีกลาวถึงการที่ภรรยาชาวสยามตองใหเกียรติ
แกสามี เชน  ในบทที่วาดวยการกินอาหาร กลาววา

...ภายในครอบครัวนั้น  มีระเบียบการบริโภคอาหารดังนี้  สามีเปนผูกินกอนแตลําพังคนเดียว
ตอเมื่ออิ่มแลวภรรยาจึงเขานั่งกิน  และหลังจากมารดาแลวจึงจะถึงเวนพวกลูกๆ ซึ่งมีสํารับของตน
ตางหาก  ไมวาจะมีสัก 10 หรือ 15 คน ในหลังคาเดียวกัน    อาหารที่เหลือจากสํารับเหลานั้นก็แจก
จายใหบาวไพรไป...11

และลักษณะการงานของหญิงผูดี แชรแวสบันทึกไววา

หญิงผูมีฐานะดี ทํางานอยูในบานเรือนของตน เพื่ออํานวยความผาสุกแกสมาชิกในครัวเรือน
บงการใหทําอาหารการกินหรือลงมือปรุงอาหารดวยตนเองใหสามีบริโภค  และใชเวลาที่เหลือปก
สะดึงกรึงไหมทอง.   ไหมเงินและไหมธรรมดา  ซึ่งลางทีก็ประณีตเทียมเทาที่ทํากันในทวีปยุโรป
เหมือนกัน”12

การที่สังคมไทยยอมรับในการที่ชายมีภรรยาไดหลายคน ซ่ึงจะมีลักษณะเชนนี้ในกลุม
ผูชายที่เปนขุนนางหรือเชื้อพระวงศ  ในสายตาของชาวตะวันตกมีทัศนะตอประเด็นนี้วา

...พวกขุนนางถือวาการมีเมียนอยไดหลายคนนั้นเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาอยางสูง      ขุนนางคน
ใดไมมีเมียนอยก็ถือกันวาเปนคนอัตคัตเต็มที ที่นี่ก็เชนเดียวกันกับที่อื่น คือมีความแตกตางกันมาก
ระหวางเมียหลวงกับเมียนอย    เพราะพวกหลังนี้ไดรับใหเขามาอยูในบานโดยไมมีพิธีรีตองอะไร
เมื่อไมพอใจก็อาจสงกลับไปเสียได...13

                                                
10 เดอ ลา ลูแบร, ราชอาณาจักรสยาม, 225.
11นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 117.
12เรื่องเดียวกัน,  99.
13เรื่องเดียวกัน, 86-87.
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เชนเดียวกับในจดหมายเหตุของลา ลูแบร ราชทูตชาวฝรั่งเศสไดบันทึกวา  “ชายชาว
สยามอาจมีภรรยาไดหลายคน  มาตรวาจะรูดีอยูวามีภรรยาแตเพียงคนเดียวเทานั้นยอมดีกวา  จึงชั่ว
แตคนมั่งมีเทานั้นที่ริมีภรรยามากกวาคนเดียว  เพื่อประสงคใหภาคภูมิประดับบุญบารมีมากกวาจะ
เปนการแสดงออกทางดานกามารมณ”14

ในสมัยตนรัตนโกสินทร ปรากฏงานวรรณกรรมคําสอนสตรีมากมาย  บอกคุณสมบัติ
ตางๆ ที่เปนอุดมคติที่สตรีในชนชั้นสูงตองประพฤติตนอยูในกรอบแหงความประพฤติทางสังคม
ในวรรณกรรมเหลานี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติหนาที่ของเปนภรรยาที่ดี  วรรณกรรมคําสอนที่
รวมสมัยการประพันธกับเสภาขุนชางขุนแผน ไดแก

กฤษณาสอนนองคําฉันท  ประพันธโดย สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต-
ชิโนรส  นิพนธถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เพื่อจารึกไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมัง-
คลาราม วัดหลวงที่เปนแหลงความรูของชาวกรุงในยุคนั้น  วรรณกรรมเรื่องนี้ยังมีตนฉบับที่แตง
โดยผูอ่ืนอีก ไดแก ฉบับสมัยธนบุรีโดยพระภิกษุอินท และฉบับสมุดไทยสมัยอยุธยา (ยังไมไดรับ
การตีพิมพ) แตทั้งนี้ตางมีเนื้อความตรงกันโดยตลอด  ภาพจารีตของผูหญิงในงานวรรณกรรมนี้เปน
หญิงชาววังซ่ึงเปนกลุมชนชั้นสูงในสังคมไทย  มีสาระสําคัญที่นําเสนอคือ สตรีผูเปนภรรยานั้นจะ
ตองยกยองใหความสําคัญแกสามี  การที่หญิงหยารางสามีถือเปนความตกต่ําในชีวิต  ผูที่จะทําให
หญิงมีคุณคาคือชายที่เปนสามี  ภาพของสตรีในเรื่องนี้เปนภาพที่ผูหญิงตองใหความสําคัญตอผูชาย
ตองพึ่งอํานาจของผูชาย รวมทั้งใหความสําคัญตอการแตงงานมีสามีของสตรี15 เชน

โอวาทกระษัตรี  ใหความสําคัญกับภรรยาวา ภรรยาที่ดีจะเปนผูนําส่ิงที่ดีใหสามี  ภรรยา
ถือวาเปนสิริมงคลแกสามีและเปนเครื่องสนับสนุนใหสามีเจริญรุงเรือง  ทั้งนี้ ภรรยาที่ดีตองไมคิด
ช่ัวทํารายสามีและตองเปนผูอุปถัมภญาติของสามี16 คุณสมบัติของภรรยาในเรื่องนี้จะแตกตางตรงที่
ใหความสําคัญแกผูเปนภรรยา

ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ  ใหภาพของผูหญิงในลักษณะอุดมคติคือ  มีรูปสมบัติ ทรัพย
และปญญาสมบัติ  ทั้งนี้ผูหญิงมิไดผานการเลาเรียนวิชาอยางผูชาย  ความรูที่ผูหญิงไดเรียนรูคือ
ความรูเร่ืองการบานการเรือน   การทําอาหาร   เย็บปกถักรอย   เปนตน   เพื่อทําหนาที่แมบานเมื่อมี
ครอบครัว17         ในงานวรรณกรรมเรื่องนี้ไดแสดงความสามารถของนางนพมาศ ตัวเอกผูเปนแบบ
                                                

14 เดอ ลา ลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม,  229.
15ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 1893-2394) ,”           28-30, 51.
16เรื่องเดียวกัน, 41, 61.
17เรื่องเดียวกัน, 55.
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อยางในวรรณกรรมเรื่องนี้ในการเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคประดิษฐกระทง  แตทั้งนี้ความ
สามารถของนางนพมาศดังกลาวยังอยูในกรอบของการสรางความสําราญแกชายผูเปนสามี คือเอา
ใจกษัตริยเปนสําคัญ

สุภาษิตสอนหญิง   เปนวรรณกรรมเลมเดียวที่กลาวถึงคุณลักษณของสตรีโสดดวย
พรอมแนะนําการหาคูครองที่ดี  โดยบอกวาส่ิงสําคัญของสตรีโสดคือ การรักนวลสงวนตัว ผูหญิง
สาวและชายหนุมไมควรหนีตามกัน ควรประพฤติตนตามประเพณี  ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ ซ่ึงไดศึกษา
ภาพสตรีจากงานวรรณกรรมอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตน เห็นวา วรรณกรรมเรื่องนี้ใหภาพของ
หญิงที่มีอิสระในการที่จะเลือกสามี ไดสอนใหเลือกสามีที่ไมสูบฝนกินเหลา ไมเปนนักเลงหรือ
ทํามาหากินไมสุจริต หรือเปนนักพนัน   ไมควรเชื่อแมส่ือเพราะเปนดั่งปศาจที่จะกินแตสินบน
รวมทั้งสอนใหผูหญิงรูจักทํางานไมควรมัวแตแตงตัวใหสวยงามเทานั้น18

 ในยุคตนรัตนโกสินทร เปนชวงเวลาเริ่มตั้งบานเมือง ฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม และจิต
ใจของผูคนภายหลังการสูญเสียกรุงศรีอยุธยา  กลุมชนชั้นสูงไดพยายามสรางเอกลักษณทางวัฒน-
ธรรมของราชธานีแหงใหม ในราชวงศใหม สวนหนึ่งไดสะทอนใหเห็นในงานประพันธถึงโลก
ทัศนและคานิยมในชวงเวลานั้น  เปนที่นาสังเกตวา ในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ไดเกิดงานวรรณคดีใน
ลักษณะที่เปนวรรณกรรมคําสอนสตรีหลายเรื่อง ส่ังสอนสตรีในดานตางๆ  โดยเฉพาะในการทํา
หนาที่เปนภรรยาที่ดี  ซ่ึงสวนใหญเปนงานประพันธเพื่อการอาน  แตคานิยมที่มีในวรรณกรรมคํา
สอนเหลานี้ไดมีปรากฏอยูในเสภาขุนชางขุนแผนซึ่งเปนวรรณกรรมเพื่อการขับ อันเปนวิธีการหนึ่ง
ที่สามารถจะเผยแพรคานิยมทางสังคมที่มีตอสตรีของชนชั้นสูงสูชนชั้นลาง

ลักษณะทางสังคมของผูหญิงและผูชายชนชั้นผูถูกปกครอง
ผูชายไทยในชนชั้นนี้มีภาระที่ตองถูกเกณฑแรงงานรับใชรัฐในแตละปตามระยะเวลาที่

กําหนด  การที่ตองจากถิ่นฐานบานเรือนมาทํางานใหพระเจาแผนดินหรือมูลนาย ทําใหบทบาทการ
หาเลี้ยงครอบครัวอยูที่ผูหญิงเปนหลัก เวนแตไพรสวย ลา ลูแบรกลาวถึงความแตกตางระหวางไพร
หลวงและไพรสวยวา

ความแตกตางที่มีอยูระหวางทาสไพรหลวงของสมเด็จพระเจากรุงสยาม     กับไพรฟาที่มีฐานะ
เปนไททั้งหลายนั้น  คือทาสไพรหลวงตองเขารับราชการในพระองค พระองคทรงชุบเลี้ยงทาสไพร
หลวงเหลานั้น  สวนไพรฟาบรรดาที่เปนไปแกตัวนั้น ช่ัวแตตองเกณฑมาเขาเดือนรับราชการเพียง 6

                                                
18เรื่องเดียวกัน, 62-63.
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เดือนเทานั้น  แตตองหาเสื้อผาเครื่องนุงหมและเสบียงอาหารเลี้ยงชีพตนมาเอง19

สถานะทางสังคมของไพรและทาสตองอยูใตอํานาจการบัญชาของผูอ่ืน สําหรับไพร การ
จะหลุดพนจากสภาพเชนนี้ไดก็โดยการบวชเปนสมณเพศ และการทําคุณความดีในทางราชการเพื่อ
ที่จะไดเล่ือนสถานะทางสังคม  การบวชดูจะเปนหนทางที่ปฏิบัติไดงาย แตเพื่อเปนการมิใหมีผูหนี
จากการถูกเกณฑแรงงานมาก ลา ลูแบรไดบันทึกวา “สมเด็จพระเจากรุงสยามจึงโปรดใหมีการ
ทดสอบความรูบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเปนครั้งคราวเกี่ยวกับความรูภาษาบาลีและคัมภีรตางๆ และ
เมื่อเราไปถึงประเทศนั้น (สยาม) ก็ไดโปรดใหสึกพระภิกษุออกเปนฆราวาสเสียหลายพันรูปฐาน
ไมมีความรูลึกซึ่งเพียงพอ”20

เมื่อเปรียบเทียบสถานะทางสังคมอยางเปนทางการระหวางไพรกับทาสแลว  แมวาไพร
จะมีอิสรภาพในตนเองซึ่งดีกวาทาสซึ่งถูกถือวาเปนสมบัติของนายทาส แตทาสสามารถที่จะไถ
ถอนตนเองเปนอิสระไดและสามารถเลือกนายได  ในขณะที่ไพรไมมีโอกาสเชนนี้อยางทาส

จากการที่ผูชายในครอบครัวของชนชั้นลางตองรับใชรัฐ โดยท่ีผูหญิงที่เปนไพรไมตอง
ถูกเกณฑแรงงานอยางผูชาย  ผูหญิงตองหาเลี้ยงครอบครัว เปนผูสรางผลผลิตของครอบครัว เชื่อวา
หนาที่ในการทํางานของผูหญิงชั้นลางไมนาจะมีการแบงขอบเขตที่ชัดเจนอยางผูหญิงชั้นสูงที่มีบท-
บาทหลักอยูที่งานภายในบาน  ทําใหสถานภาพของผูหญิงในชนชั้นผูถูกปกครองนาที่จะมีสิทธิและ
อํานาจในครอบครัวมากกวาหญิงชั้นสูง

นิโกลาส  แชรแวส  บันทึกเกี่ยวกับการงานของผูหญิงชาวบานไววา

 หญิงที่มีฐานะต่ําลงมาก็ปนฝายและทอผา       ทําเปนผานุงของสามีและเครื่องนุงหมของตนเอง
ถานางยากจนไมมีดายจะทอผาหรือเมล็ดพันธุผักที่จะเพาะปลูกแลว   ก็ไปรับจางเขาทํางานเพื่อไดเงิน
มาจุนเจือทางครอบครัว  หรือชวยเขาทําไรทําสวน  หรือนวดขาวฝดขาว...21

การที่ผูหญิงชนชั้นลางที่เปนไพรตองรับภาระในเศรษฐกิจของครอบครัวดวย ทําให
ผูหญิงในชนชั้นนี้นาจะมีความสัมพันธหรือบทบาทกับเศรษฐกิจในระบบใหญ ที่เห็นชัดคือการเปน
แมคา ดังมีบันทึกในภาพจิตรกรรมสมัยกอนตามที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2

                                                
19เดอ ลา ลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม, 344.
20เรื่องเดียวกัน, 513.
21นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 117.
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ผูหญิงที่เปนทาสคงมีสภาพทางสังคมไมแตกตางไปจากผูชายในสถานะเดียวกัน  เวนเสีย
แตการเกิดกรณีที่นายทาสชายรับทาสหญิงเปนภรรยา ซ่ึงภรรยาประเภทนี้มีสถานะทางสังคมที่ดอย
กวาภรรยาประเภทอื่น เนื่องจากถือเปนสมบัติของสามีผูเปนนาย

ขุนชางขุนแผนกับการเปนกระจกสะทอนสภาพสังคมไทย
คุณคาของวรรณกรรมเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน อันเปนผลผลิตทางประวัติศาสตรแหง

ความบันเทิงจากประสบการณของผูแตงซ่ึงเปนคนที่มีชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2 อยูที่
วรรณกรรมเปนดั่งภาพสะทอนแหงอดีตสมัยของสังคม  ในอีกดานหนึ่ง วรรณกรรมยังถูกสรางดวย
วัตถุประสงคเปนสื่อที่ช้ีนําสังคม  อันหมายถึงการที่วรรณกรรมเปนเครื่องมือในการสรางภาพบาง
ประการ เพื่อเปนตัวอยางของแบบพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังใหสมาชิกในสังคมปฏิบัติตนตาม
สถานภาพตามแบบแผนที่สังคมยอมรับ   โศกนาฏกรรมที่เกิดกับชะตากรรมของตัวละครบางตัว
ในเรื่องจึงเปนดั่งตัวอยางที่เตือนสมาชิกในสังคมโดยนัยดวย ดวยเหตุนี้ภาพสะทอนจากงาน
วรรณกรรมจึงมีทั้งภาพสมมติตามจินตนาการของผูแตงผสานกับภาพแหงความเปนจริงทางสังคมที่
ผูประพันธตองการสื่อแกผูอานหรือผูเสพงานในขณะเดียวกันดวย

 ในบทนี้จะเปนการนําเสนอภาพของผูหญิงและผูชายในสังคมไทยในอดีตตามชวงเวลา
ที่ไดรับการประพันธ คือสมัยตนรัตนโกสินทร  โดยแบงตามสถานภาพหนาที่ในสังคมของตัว
ละครที่ปรากฏในขุนชางขุนแผน ทั้งนี้ตัวละครบางตัวมีหลายสถานภาพในสังคม ขึ้นอยูกับเครือ
ขายความสัมพันธทางสังคมและการดําเนินบทบาททางสังคม

จําแนกตัวละครในขุนชางขุนแผน
เร่ืองขุนชางขุนแผนเปนเรื่องราวที่ตัวละครหลักเปนขุนนางของราชสํานักอยุธยา  ใน

การศึกษานี้ไดจําแนกตัวละครตางๆ เปนกลุมหลักตามลักษณะของสถานภาพทางสังคมของผูคนใน
สมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร คือ กลุมผูปกครอง ไดแก กษัตริย และขุนนาง   และกลุมผูถูกปก-
ครอง คือกลุมไพรและทาส

กลุมผูปกครองในเรื่องขุนชางขุนแผน หมายถึง กลุมคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในทาง
ราชการและมีบริวาร ไพรในการควบคุม  ไดแก

ตัวละคร สถานะทางสังคม บทบาท
พระพันวษา กษัตริยกรุงศรีอยุธยา ปกครองบานเมืองและผูคนใน

ราชอาณาจักร
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ตัวละคร สถานะทางสังคม บทบาท
พระเจาเชียงใหม กษัตริยลานนา ปกครองบานเมืองและผูคนใน

ราชอาณาจักร
ขุนไกร ทหาร  ศักดินา 700 ทหารประจําสุพรรณบุรี

เปนบิดาของขุนแผน
นางทองประศรี ภรรยาขุนไกรซึ่งเปนทหาร มารดาของขุนแผน
ขุนศรีวิชัย ขุนนางและพอคา หนาที่ทางราชการคือ

เปนนายกรมชางกองนอก
เปนบิดาขุนชาง

นางเทพทอง ภรรยาขุนศรีวิชัย มารดาของขุนชาง
พันศรโยธา เปนพอคา เปนบิดาวันทอง
นางศรีประจัน ภรรยาพันศรโยธา เปนมารดาวันทอง
จมื่นศรี ขุนนาง ศักดินา 1,000 รับใชพระพันวษาในราชสํานัก

สังกัดกรมมหาดเล็กเวรเดช
เปนผูสอนวิชาใหพลายงามและ
นําเขาเฝาเพื่ออาสาไปทัพ

ขุนแผน ทหาร บรรดาศักดิ์เปนขุน หนาที่ในทางราชการสวนใหญ
ไดรับพระราชทานเลื่อน โดยการออกศึก  
ยศสูงสุดเปนเจาเมือง เปนบิดาของพลายงามและ
กาญจนบุรี ไดบรรดาศักดิ์เปน พลายชุมพล
พระสุรินทรฦาชัย

ขุนชาง มหาดเล็ก เขาเวรรับใชพระพันวษา
นางวันทอง ภรรยาของขุนแผน มีลูกชายกับขุนแผนคือ

ตอมาไดแตงงานอยูกับขุนชาง พลายงามหรือจมื่นไวย
จมื่นไวย ทหาร บรรดาศักดิ์คือ รับใชพระพันวษา

จมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่น
มหาดเล็กเวรขางฝายขวา

นางศรีมาลา ภรรยาพระไวยที่แตงงานกัน ลูกสาวเจาเมืองพิจิตร
นางสรอยฟา ภรรยาพระไวยที่ไดรับ เปนราชธิดาพระเจาเชียงใหม
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ตัวละคร สถานะทางสังคม บทบาท
พระราชทานจากพระพันวษา เมื่อเปนเชลยของอยุธยาพระ

พันวษาไดยกนางใหพระไวย
พลายชุมพล ทหาร บรรดาศักดิ์หลวง ลูกชายขุนแผนกับแกวกิริยา

นายฤทธิ์ สามารถจับเถรขวาดที่แปลงตัว
ทํารายผูคน

พระพิจิตร เจาเมืองพิจิตร ชวยเหลือขุนแผนและวันทอง
เมื่อคร้ังที่ออกจากปาเพื่อ
มอบตัว

นางบุษบา ภรรยาพระพิจิตร มารดาของนางศรีมาลา
หมื่นหาญ บรรดาศักดิ์เปนหมื่นหาญ บิดาของนางบัวคล่ี

นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่อยูในสถานะนี้แตไมมีบทบาทมากนัก เชน
 -  พระทายน้ํา พระพันวษาสั่งใหนําทัพไปรับนางสรอยทองจากพระเจาลานชาง

-  พระสุโขทัยเจาเมืองสุโขทัย  บิดาของนางแกวกิริยา
-  ขุนเพชรและขุนราม     นายทหารที่พระพันวษาใหนําทัพไปจับตัวขุนแผนเมื่อ
คร้ังที่ขุนแผนลักนางวันทองเขาปาและขุนชางเพ็ดทูลพระพันวษาวาขุนแผน
คิดกบฏ

-  พระยายมราช
-  แสนตรีเพชร    ขุนนางในราชสํานักพระเจาเชียงใหม
-  ทาวกรุงกาฬ     ขุนนางในราชสํานักพระเจาเชียงใหม
-  แสนคําแมน     นายแควนบานจอมทอง ซ่ึงอยูในเขตระหวางลําพูน-เชียงใหม
จากตําแหนงนาจะเปนขุนนางของทางลานนา มีภรรยาคือนางศรีเงินยวง และ
ลูกสาวชื่อ   ลาวทอง ซ่ึงไดยกใหเปนภรรยาขุนแผน

กลุมผูถูกปกครอง  ไดแก บาว ไพร ทาส   เนื่องจากในเรื่องนี้ ตัวละครในกลุมชนชั้นนี้
ไมมีบทบาทของปจเจกที่ชัดเจน  มีเฉพาะนางสายทอง พี่เล้ียงของนางพิมหรือวันทองเทานั้น  ซ่ึง
นางสายทองถือเปนบาวในเรือน  คอยรับใชและดูแลนางวันทอง

กลุมตัวละครท่ีมีสถานะพิเศษ  ไดแก ผูอยูในสมณเพศ คือ เถรขวาด ขรัวตาจู สมภารวัด
สมใหญ
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สถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงในเรื่องขุนชางขุนแผน
ความเปนผูหญิงในสังคมไทยในเรื่องนี้มีหลากรูปแบบที่แตกตางกันไปตามบทบาทและ

สถานะทางสังคมของแตละตัวละคร ภาพตัวละครหญิงในเรื่องนี้สะทอนความเปนผูหญิงในสังคม
ไทยทั้งในสวนที่เปนความคาดหวังของสังคมและภาคปฏิบัติ โดยสถานภาพของผูหญิงจากเรื่องนี้
ปรากฏใน 3 ลักษณะคือ   ผูหญิงในฐานะที่เปนภรรยา      ผูหญิงในฐานะเปนลูกสาว  และผูหญิงใน
ฐานะเปนมารดา

บทบาทของตัวละครผูหญิงท่ีเปนภรรยา
 ตัวละครหญิงที่เปนตัวเอกในเรื่องมีสถานะในการเปนภรรยาแทบจะทุกตัว  คือ นาง

วันทองเปนภรรยาของขุนแผนและขุนชาง    นางเทพทองเปนภรรยาของขุนศรีวิชัย นางทองประศรี
ภรรยาของขุนไกร   นางศรีประจันภรรยาของพันศรโยธา  นางลาวทองและนางแกวกิริยาภรรยา
ของขุนแผน   นางสรอยฟาและนางศรีมาลาภรรยาของจมื่นไวย   นางบุษบาภรรยาของพระพิจิตร

 หลุยส ดูปลาตร  นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่เขามาชวยงานราชการของไทยในสมัยรัช-
กาลที่ 6    ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของหญิงมีสามีในประเทศสยาม โดยการศึกษาจาก
กฎหมายตราสามดวงในสวนที่เกี่ยวกับสถานะของผูหญิงที่เปนภรรยา   พบวาสามารถแบงประเภท
ของภรรยาตามจุดมุงหมายในกฎหมายประเภทตางๆ คือ22

 กฎหมายลักษณะผัวเมีย  แบงภรรยาออกเปนเมียกลางเมืองและเมียกลางนอก เมียกลาง
นอกคือ ภรรยาที่มิไดผานการสมรสตามพิธีการ    สวนเมียกลางเมืองคือ ภริยาที่ทําการสมรสตาม
แบบพิธีการ ทั้งนี้ในพระไอยการลักษณะผัวเมียมีมาตรา 102  ไดใหสิทธิแกชายที่จะเล่ือนฐานะเมีย
กลางนอกคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นมาเปนเมียกลางเมือง  เมียกลางเมืองอาจไมจําเปนที่จะตองมี
เพียงคนเดียว  ทั้งนี้เมียกลางเมืองที่มาจากการสมรสนั้นสามารถพิสูจนถึงฐานะของตนเองใหสังคม
รับรูได แตเมียกลางเมืองที่มาจากการยกฐานะหลังการแตงงานจะพิสูจนไดก็แตเพียงอาศัยเจตนา
ของสามีเทานั้น

 เมียกลางเมืองตามกฎหมายอีกลักษณะไดแก ภรรยาพระราชทาน เชนนางสรอยฟาใน
เร่ืองขุนชางขุนแผน  กรณีนี้เปนอํานาจสูงสุดอยางหนึ่งที่พระมหากษัตริยทรงแสดงตอขาราช
บริพารซึ่งจะเปนไปในกรณีที่พิเศษจริงๆ  พระมหากษัตริยยังสามารถเลือกภริยาใหแกขาราชการที่
ขอมาได แตในกรณีนี้ภรรยา ดังกลาวจะมีฐานะเปนเพียงเมียกลางนอก

                                                
22หลุยส ดูปลาตร, สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,     2540),  17-23.
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การที่กฎหมายลักษณะผัวเมียแบงภรรยาเปน 2 ประเภทนี้ จะมีผลในกรณีที่หญิงมีชู โทษ
ที่ลงแกภรรยาทั้ง 2 ประเภทจะรุนแรงเทากัน แตชายชูจะไดรับโทษแตกตางกันไปแลวแตวาได
กระทําชูกับภรรยาประเภทใด  ถาชายชูไดทําชูกับเมียกลางเมืองจะถูกไหมเต็มตามพระราชกฤษฎีกา
แตหากทําชูกับเมียกลางนอกจะถูกไหมเพียง 5 ใน 6 สวนของโทษเต็ม

กฎหมายลักษณะกูหนี้   แบงภรรยาออกเปนเมียหลวงและเมียนอย ในทางกฎหมาย
ภรรยาคนแรกเปนภรรยาที่มีสิทธิจะกระทําการซึ่งผูกพันกับสามี เปนหัวหนาแมบาน เปนหุนสวน
ของสามี    ซ่ึงสามารถใหความไววางใจได  ในทางปฏิบัติ เมียหลวงมักจะเปนเมียที่มีการสมรส
อยางเปนพิธีการ ในขณะที่เมียนอยจะเปนเมียที่มาจากการอยูกินรวมกันเฉยๆ

 จากกฎหมายนี้แสดงถึงการที่ภรรยาหลวงมีสิทธิมากกวาภริยานอย  ภรรยาพระราชทาน
จะมีฐานะเปนเมียหลวงเสมอ  ในกรณีนี้สามีไมมีสิทธิจะเลือกใหเปนอยางอื่นได

กฎหมายลักษณะมรดก  แบงภรรยาเปน 3 ประเภทคือ  ภรรยาอันทรงพระกรุณาพระ-
ราชทาน   ภรรยาอันสูขอขันหมากบิดามารดากราบไหว  และภรรยาอันทูลขอและพระราชทานให

ส่ิงสําคัญคือ   รูปแบบของการสมรส การหมั้นจะตองทําตามประเพณี นั่นก็คือ ชายที่จะ
เปนสามี   ในอนาคตจะตองมอบขันหมากใหแกบิดามารดาของฝายหญิง    รูปแบบของการสมรส
จะกําหนดสิทธิในการสืบมรดก   อนึ่ง ภรรยาในลําดับรองมีฐานะเปนภริยาตามกฎหมายของสามี
หาไดมีฐานะเปนเพียงชูรัก

ภรรยาตามกฎหมายขางตนเปนการแบงตามสิทธิที่สังคมกําหนดไวอยางเปนทางการ แต
การที่มีภรรยาหลายประเภทในสังคมไทย สะทอนถึงคานิยมที่สังคมใหการยอมรับอยางเปนทาง
การในคานิยมการมีภรรยาหลายคนของชายไทยสมัยกอน
                                             

หนาท่ีของภรรยา    ในสังคมไทย หญิงที่เปนภรรยาจะอยูในฐานะของการเปนแมเรือนผู
ดูแลความเรียบรอยตางๆ  ที่เกี่ยวกับครอบครัว  ครัวเรือน   หนาที่ตางๆ ที่ตองภรรยาปฏิบัติ เชน  ดู
แลความสะอาดเรียบรอย ทําอาหารและขนมบํารุงคนในเรือนและแขกที่มาเยือน  โดยธรรมเนียม
ไทยหากมีผูมาเยือนก็จะจัดสํารับเลี้ยงดู โดยเฉพาะในครอบครัวของขุนนางยิ่งตองทําใหดี  มิฉะนั้น
อาจสงผลที่ไมดีตอสถานะทางสังคมของผูเปนสามี ดังที่ขุนแผนใหนางวันทองจัดสํารับมาเลี้ยงดู
ตํารวจในที่มาแจงขุนแผนหรือพลายงามในขณะนั้นใหเตรียมตัวไปทัพวา “ขาวปลาหาทําอยา
รําคาญ เขาอดจะประจานใหเจ็บใจ”23

                                                
23เสภาเรื่อง  ขุนชาง-ขุนแผน (พระนคร : สํานักพิมพบรรณาคาร, 2513),  177.
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หนาที่ของภรรยาในเรื่องขุนชางขุนแผนมีบทบาทในลักษณะของความสัมพันธตอชายผู
เปนสามี   โดยหนาที่ที่ผูเปนภริยาพึงปฏิบัติมีปรากฏในเรื่องนี้หลายตอน โดยเฉพาะในบทที่มารดา
สอนลูกสาวในคืนวันสงตัวเขาหอ คําส่ังสอนนี้เปนดั่งลักษณะจารีตทางสังคมที่คาดหวังกับสตรีผู
เปนภริยาเชน

นางศรีประจันสอนนางพิมในคืนวันแตงงานกับพลายแกววา
รอยช่ังจงฟงคํามารดา นี่คูเคยของเจามาแตกอนแลว
รอยคนพันคนไมดลใจ จําเพาะเจาะไดเจาพลายแกว
คร้ันเติบใหญจะไปเสียจากอก แมวิตกอยูดวยเจาจะเลี้ยงผัว
ฉวยขุกคําทําผิดแมคิดกลัว อยาทําชั่วช้ันเชิงใหชายชัง
เนื้อเย็นจะเปนซึ่งแมเรือน ทําใหเหมือนแมสอนมาแตหลัง
เขานอกออกในใหระวัง ลุกนั่งนบนอบแกสามี
อยาหึงหวงจวงจาบประจานเจิ่น อยากอเกินกอนผัวไมพอที่
แมเล้ียงมาหวังจะใหดี จงเปนศรีสวัสดิ์ทุกเวลา24

เนื้อความที่ศรีประจันสอนนางพิมคือ การเปนแมเรือนที่ดี เคารพนบนอบตอสามี รวมถึง
การไมทําตัวหึงหวง  ไมควรประพฤติตนไมดีใหสามีชัง

นางบุษบาสอนศรีมาลากอนแตงงานกับพลายงาม วา
แมสอนเจามาแตนอยวารอยพัน สุดสําคัญแตเพียงอดนั้นเปนตน
อยาทําชั่วเพราะวาตัวของตัวจน เขาเปรียบเทียบจงสูทนตองเกรงกลัว
ใครจะดาเจาะจังก็ชางเขา จงอดเอาอยาสําออยคอยฟองผัว
อันคนดีนานดอกจึงออกตัว ถาคนชั่วเขาคงเห็นเปนไปเอง
จงอุตสาหเสงี่ยมคอยเจียมตน อยาใหคนทั้งปวงลวงขมเหง
จงซื่อตรงตอผัวรูกลัวเกรง อยาครื้นเครงดาวากับขาไท
ปรนนิบัติอยาใหขัดน้ําใจเขา การเรือนการเหยาเอาใจใส
ขาวของสารพันหมื่นเก็บไว ระวังระไวดูแลอยาแชเชือน25

คําสอนบทนี้มีหลักสําคัญทั้งในดานพฤติกรรมและการปฏิบัติหนาที่ คือ การเปนภรรยาที่
ตองรูจักอดทนตอการถูกกลาวราย มีความซื่อตรง ดูแลงานภายในบานเรือนใหสะอาดเรียบรอย
                                                

24เรื่องเดียวกัน, 169.
25เรื่องเดียวกัน, 815.
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นางอัปสรมารดาของนางสรอยฟา ไดสอนลูกสาวใหรูถึงหนาที่ของการเปนภรรยาและ
ส่ิงที่ควรกระทํา  แมวานางสรอยฟาเดิมทีมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวาจมื่นไวยผูเปนสามี  แต
ลักษณะคําส่ังสอนของนางอัปสรซึ่งตามเนื้อเร่ืองเปนคนลานนา  ที่มีลักษณะทางสังคมแตกตางจาก
สังคมในลุมน้ําเจาพระยาอยางอยุธยา แตคําสอนบุตรของนางอัปสรมีคานิยมที่ไมตางจากที่นาง
บุษบาสอนนางศรีมาลา หรือนางศรีประจันสอนนางพิม กลาวคือ

ธรรมดาสตรีที่มีผัว ตองเกรงยําจํากลัวผัวขมเหง
เพราะถาผัวตัวนั้นยังคุมเกรง ถึงคนอื่นครื้นเครงมิเปนไร
ถาผัวทิ้งคนเดียวเปล่ียวอนาถ เหมือนส้ินชาติส้ินเชื้อที่เนื้อไข
หญิงที่ผัวทิ้งขวางหางเหไป จะเขาไหนเขากระหยิ่มยิ้มเยาะ
ถึงจะหาลูกผัวแกตัวใหม ก็ยากนักจักไดที่มั่นเหมาะ
ดวยส้ินพรหมจารีที่จําเพราะ เหมือนไสกลวงดวงเจาะรังเกียจกัน
ดวยเหตุนี้มีผัวอยาประมาท ถาพล้ังพลาดเพียงชีวาจะอาสัญ
ตองเอาใจสามีทุกวี่วัน ใหผัวนั้นเมตตาอยาจืดจาง
จงเคารพนบนอบตอสามี กิริยาพาทีอยาอางขนาง
จะยั่วยวนหรือวาที่มีระคาง ไวใหวางคนผูอยูที่ลับ
สังเกตดูอยางไรชอบใจผัว ส่ิงสําคัญนั้นก็ตัวของผูหญิง
ถารูจักประกอบใหชอบล้ิน ถึงแกส้ินเพราพริ้งไมทิ้งได
...
เสนหปลายจวักไมรูทํา หลงใหลไมกี่น้ําก็จําคลาย
...
อันเปนหญิงสุดแตส่ิงปรนนิบัติ ใครสันทัดผัวก็รักเปนหนักหนา
แมนเจาทําเหมือนคําของมารดา ดีกวายาแฝดฝงทั้งตาป26

นางบุษบาสอนสรอยฟาใหอยูใตอํานาจของสามีดวยเหตุผลที่วา สามีเปนเสมือนผูคุม
ครองภรรยา ผูหญิงใดที่สามีทิ้งไปจะเปนที่รังเกียจของสังคม  ดวยเหตุนี้จึงควรเอาใจใสปรนนบัติ
สามีและเคารพเชื่อฟงสามี

ในบทสั่งสอนที่นางเกสรมเหสีของพระเจาลานชาง  มารดาของนางสรอยทอง  ส่ังสอน
นางสรอยทองกอนที่จะถูกสงไปถวายตัวตอพระพันวษาที่กรุงศรีอยุธยา แสดงถึงคุณสมบัติของการ
เปนภรรยากษัตริยวา
                                                

26เรื่องเดียวกัน, 788-790.
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คําบุราณทานวามาแตกอน สําหรับสอนสตรีที่มีผัว
วาวิสัยภรรยาประพฤติตัว ดีช่ัวเจ็ดอยางตางตางกัน
อยางหนึ่งทุจริตคิดรายผัว อีกอยางมัวโลภโมโทสัน
อีกอยางหนึ่งการงานครานทั้งนั้น ทั่นวาเมียอุบาทวชาติกาลี
อันหญิงดีที่เปนภรรยา กําหนดไวในตําราวาเปนสี่
หนึ่งเลี้ยงดูภัสดาดวยปรานี หนึ่งรวมทุกขสุขมีเสมอกัน
หนึ่งนั้นเคารพนบนอบผัว หนึ่งยอมตัวใหใชไมเดียดฉันท
จึงอยูเย็นเปนสุขทุกคืนวัน ดวยผัวนั้นวางใจที่ในตัว
แตบริจามหากษัตริยนั้น ผิดกับหญิงสามัญที่มีผัว
ตองจงรักภักดีแลวเกรงกลัว เหมือนอยางตัวเปนขาฝาธุลี
ตั้งใจสนองรองบาทา ใหทรงพระกรุณาเปนราศี
ถึงขัดของหมองใจในบางที ไมควรที่ใหเคืองเบื้องบทมาลย27

คําส่ังสอนนางสรอยทองนี้สอนถึงลักษณะที่ไมดีของภรรยาคือ ภรรยาที่ไมซ่ือสัตยตอ
สามี ภรรยาที่เกียจครานในการงาน  สวนสิ่งที่ภรรยาที่ดีพึงปฏิบัติคือ การเลี้ยงดูเอาใจใสสามี  การ
ใหความเคารพตอสามี และการทําตามที่สามีส่ังทุกประการ  และสําหรับนางสรอยทองที่อยูใน
ฐานะภรรยาของกษัตริย จะตองปฏิบัติตนดั่งขาแผนดินที่ตองปฏิบัตหนาที่สนองพระราชประสงค
ของกษัตริยดั่งขารับใชนาย

นอกจากนี้ในตอนที่นางวันทองจะเดินทางไปหาพระไวย บุตรชาย ไดส่ังบาวไพรใหนํา
เอาพืชผักสวนครัวไปฝากลูกชายดวย   “ทั้งฟกทองเนื้อดีที่กูเพาะ อีเจาะไปตัดจัดเอามา” แสดงวา
การปลูกผักสวนครัวเปนหนึ่งในหนาที่ของการดูแลบานเรือนของผูหญิง  ซ่ึงมีนัยในทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่หญิงตองรับผิดชอบดูแลดวย

ในจํานวนคําส่ังสอนที่มารดามีตอบุตรสาวในความสัมพันธกับสามี  ซ่ึงเปนการเปลี่ยน
สถานภาพทางสังคมของผูหญิงจากสาวโสดมาเปนสตรีที่เปนภรรยา มีหนาที่และบทบาทที่พึง
ปฏิบัติ  คือ

-  สามีเปนที่พึ่งของผูเปนภรรยา
-  ผูหญิงไมควรแตงงานหลายครั้ง
- ตองใหความเคารพนอบนอมตอสามี  เชน การไมดาวาสามี  ไมทะเลาะเบาะแวง
เปนตน

                                                
27เรื่องเดียวกัน, 571.
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- กระทําในสิ่งที่สามีชอบ  เชน ทําขนมและอาหาร คําวา เสนหปลายจวัก จึงเปนคุณ
สมบัติ  อยางหนึ่งของหญิงผูเปนภรรยา  และมีนัยตอความสัมพันธของสามีและภรรยา
มากกวาจะเปนบุคคลอื่น

- ซ่ือสัตยตอสามี
- รูจักการดูแลเรือนครัวใหมีระเบียบเรียบรอย
-  มีความอดทน
- ไมควรทํากิริยาหึงหวงหรือรักใครในที่สาธารณะ

ความสั่งสอนของมารดาของตัวละครทั้งสามที่จะเปลี่ยนสถานะจากการเปนบุตรสาวมา 
สูการเปนภรรยาและมารดาที่นําเสนอขางตน สะทอนถึงการถายทอดพฤติกรรมที่สังคมใหความ
คาดหวังตอผูหญิงที่เปนภรรยาควรประพฤติปฏิบัติตอสามี ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอบทบาทคู
ความสัมพันธสามี-ภรรยา

 การเปนภรรยาขุนนาง เมื่อสามีตองโทษทางราชการ รัฐมีอํานาจเหนือทรัพยสินและ
ภรรยาของขุนนางที่ตองถูกริบเปนของหลวง  ดังเชน เมื่อขุนไกรถูกประหารชีวิต  นางทองประศรี
ตองรีบพาลูกหนีราชภัยจากการถูกริบเขาวัง ดังความที่เพื่อนของขุนไกรรีบสงขาวมาบอกทอง-
ประศรีวา

รับส่ังใหริบเอาลูกเมีย หนีเสียอยาอยูที่บานนั่น
ออกไปใหพนแดนสุพรรณ หนังสือมาณวันจงแจงใจ28

แตอํานาจของรัฐในลักษณะเชนนี้คงไมเครงครัดนัก  ตัวละครอยางทองประศรีไดหนี
ราชภัยไปกาญจนบุรี สามารถตั้งตัวจนมีฐานะทางสังคมอยูในระดับเปนผูมีอันจะกินในเมืองนั้น
โดยไมถูกตํารวจวังติดตาม

ตัวอยางอีกกรณีคือ การที่ขุนชางพยายามหลอกในนางพิมแตงงานกับตน ดวยการโกหก
วาพลายแกวตายในการศึกแลว   หากนางพิมไมแตงงานกับตนก็จะถูกหลวงมาริบตัวไปอยูในวัง

การเปนภรรยาของขุนนางจึงมิไดอยูใตสิทธิของสามีเทานั้น  แตในขณะเดียวกันยังถือวา
อยูใตสิทธิของรัฐโดยผานสถานะทางสังคมในการเปนขุนนางของสามี  ที่ไดมาโดยการที่รัฐมอบ
อํานาจอยางเปน  ทางการให

                                                
28เสภาเรื่อง ขุนชาง- ขุนแผน, 29.
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บทบาทของตัวละครผูหญิงท่ีเปนลูกสาว
สตรีโสดในสังคมไทยดูจะมีอิสระในการเลือกคูครองได โดยถึงแมวากฎหมายจะลง

โทษตอกรณีที่ผูหญิงและผูชายลักลอบไดเสียกันกอนแตงงาน  แตก็มิไดเปนบทลงโทษที่รุนแรง
เพราะนัยสําคัญจะอยูที่การที่บิดามารดาของฝายหญิงยอมรับรูในความสัมพันธระหวางหญิงชายคู
นั้นเปนสําคัญ   ซ่ึงแสดงถึงการที่ลูกสาวถือเปนสมบัติของพอแมเมื่อยังมิไดแตงงาน

ผูหญิงถูกคาดหวังจากผูเปนแมวาลูกสาวจะไดออกเรือน อันเปนสวนหนึ่งในคานิยมที่มี
ตอวัฏจักรแหงชีวิตทางสังคมของปจเจกบุคคล  ตัวละครหญิงในเรื่อง คือ นางวันทอง นางแกวกิริยา
นางลาวทอง บัวคล่ี สรอยฟา สรอยทอง ศรีมาลา  ตางก็ดําเนินชีวิตตามคุณสมบัตินี้

มีบทกลอนที่บอกถึงคุณสมบัติของสตรีที่จะไดแตงงานตองมีคุณลักษณะคือ
ถารูปชั่วตัวเปนมะเร็งเรื้อน ไมเทียมเพื่อนเห็นจะจนซึ่งคนขอ
ถารูปดีมีเงินเขาชมปรอ ไมพักทอเลยที่ชายจะหมายตาม
อดเปรี้ยวกินหวานตระการใจ ลูกไมหรือจะสุกไปกอนหาม29

 กลอนนี้บอกคุณสมบัติของสตรีที่ผูชายอยากจะแตงงานดวยคือ  รูปงามและมีทรัพย
และมีบทสั่งสอนคานิยมคือ อยาชิงสุกกอนหาม  ไมควรลักลอบไดเสียกันกอนการแตงงาน  คุณ
ลักษณะประการหลังนี้เปนแบบอุดมคติตอผูหญิงและผูชายไทย  เพราะจากในเรื่องนี้ ตัวละครเอก
ไมวาจะเปนขุนแผน วันทอง แกวกิริยา  พลายงาม  ศรีมาลา  ก็ลวนแตละเมิดคานิยมประการนี้  เปน
การละเมิดโดยตระหนักรูวาเปนพฤติกรรมที่ไมควรปฏิบัติ แตก็มิไดมีบทลงโทษใดตอการกระทํา
ผิดเชนนี้  ในเรื่องนี้มีกลอนที่บอกใหรูวาการลักลอบไดเสียกันเปนสิ่งไมควรกระทํา   ดังที่นางพิม
บอกพลายแกววา

ไปสูขอตอทานผูมารดา ถาเมตตาตามใจเจามุงหมาย
นองจะยอมพรอมใจไมระคาย แมวาชายอื่นเอื้อมมาเจรจา
ถึงคุณแมจะมอบใหครอบครอง ไมชอบใจนองจะขอวา
จะขืนใจเอาแตใจของมารดา ก็จงฆาฟนเถิดไมขอตัว
ถาเจาแกวขอแลวคุณแมให นองดีใจไดพอมาเปนผัว
ทําชูสูหาขานี้กลัว ความชั่วเขาติฉินไมยินดี30

                                                
29เรื่องเดียวกัน, 74.
30เรื่องเดียวกัน, 88.
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 กลอนบทนี้ไมเพียงแตสะทอนคานิยมของผูหญิงสาวเทานั้น แตยังบอกถึงนิสัยของตัว
ละครคือนางวันทองที่เปนคนดื้อ เพราะเมื่อขุนชางมาสูขอนางพิม นางก็ไมยอม ดาวาขุนชาง และ
เลือกที่จะแตงงานกับขุนแผน  แสดงวาสังคมเปดโอกาสใหสตรีโสดสามารถเลือกคูครองที่ตนพอ
ใจได  และในภายหลังเมื่อขุนชางหลอกนางศรีประจันเรื่องขุนแผนตายในการศึก แมนางศรีประจัน
มารดาของวันทองหรือนางพิม  จะยอมยกนางวันทองใหขุนชางแตนางวันทองก็ไมยอมเขาหองหอ
ดวย จนกระทั่งมีเร่ืองทะเลาะกับขุนแผนและถูกมารดาใชกําลังบังคับใหเขาหอกับขุนชาง

 อีกบทคือตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางแลวเขาหองผิดคือ เขาหองนางแกวกิริยา  แตก็
พยายามจะเกี้ยวนางแกวกิริยาใหยอมตนนั้น  แกวกิริยาไดบอกกับขุนแผนวา

ถาหมอมรักฉันแทไมทอดทิ้ง อยาดวนชิงเชิญงดใหงามหนา
อยาใหนองหมองสัตยที่สัญญา เชิญไปวากับคุณพอแตพอควร
หมอมรักใชฉันจะไมรักตอบ จะลักลอบกลัวผิดสักพันสวน
รักตัวกลัวอายเสียดายนวล สุดสงวนอยูแลวอยาวอนเลย31

  นอกจากนี้ในงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ในสมัยกอนตัวละครหญิงชายที่เปนโสด มักจะ
มีพฤติกรรมเชนนี้  ในบางเรื่องจะมีลักษณะของการที่เทพอุมสม คือเทวดาพาฝายชายลักลอบเขาหา
ฝายหญิง

 - ผูหญิงสาวไมควรเปนฝายเริ่มพูดจากับชายกอน   เชนเมื่อนางพิมพบพลายแกวตอนโต
จําไดวาเคยเปนเพื่อนเลนกันเมื่อยังเด็ก

เมื่อวันเทศนสังเกตก็รูจัก ครั้นจะทักตัวนองนี้เปนหญิง
อันน้ําใจใชนาจะชังชิง แตตรึกกริ่งกลัวคนจะนินทา32

นางพิมกลัวคนจะนินทาจึงไมกลาทักเณรแกว  การนินทาเปนการควบคุมพฤติกรรมทาง
สังคมของคนในชุมชนรูปแบบหนึ่ง การกลัวถูกนินทายังพบในเหตุการณตอนอื่นของเรื่อง เชน
ขุนชางสั่งบาวไพรใหจัดเครื่องกัณฑเทศนใหดี เนื่องจากเกรงคนจะนินทาได ทั้งนี้เพราะการนินทา
สามารถสงผลกระทบตอสถานะทางสังคมของปจเจกบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกันกับผูอ่ืนใน
ชุมชนได

                                                
31เรื่องเดียวกัน, 376.
32เรื่องเดียวกัน, 86.
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- สตรีโสดไมควรแสดงออกซึ่งความพึงพอใจในเพศตรงขามกอน    ในเรื่องจะเห็นวาใน
ความสัมพันธชูสาวระหวางเพศ ฝายชายจะเปนฝายที่เร่ิมเขาหาหรือพึงพอใจในผูหญิงกอน  คานิยม
ในเรื่องนี้มีอยูในบทกลอนที่เลาถึงความคิดของนางศรีมาลาที่มีตอพลายงาม

อกนองยากนักดวยเปนหญิง ตองซอนรักหนักนิ่งอยูกับที่
แมนเปนชายพอพลายเปนสตรี ค่ําวันนี้เปนตายจะหมายไป33

ความสัมพันธระหวางลูกสาว-บิดามารดา  ลูกสาวควรมีความกตัญตูอบิดามารดา
หากบิดามารดามีความประสงคจะใหลูกสาวทําอะไรก็ควรปฏิบัติตาม  คานิยมขอนี้มีความเกี่ยว
เนื่องกับการที่กฎหมายใหสิทธิอํานาจของบิดามารดาตอลูกสาว  ในเรื่องขุนชางขุนแผนจะเห็นการ
จัดการของบิดาเหนือลูกสาวในกรณีตางๆ คือ

 - สิทธิของพอแมตอการแตงงานของลูกสาว    การยกลูกสาวใหแตงงานกับชายที่บิดา
เลือกให   ในกรณีแรกมีความสัมพันธกับการสรางอํานาจในทางการเมืองการปกครอง โดยการ
สรางความสัมพันธทางเครือญาติ    ดังที่พระเจาลานชางยกนางสรอยทองใหพระพันวษา  เนื่องจาก
ไมอยากใหนางสรอยทองเปนสนมของพระเจาเชียงใหมที่สงสารมาสูขอพระธิดา การยกนาง
สรอยทองใหกษัตริยอยุธยา   ก็เพื่ออิงอํานาจทางการเมืองและทางทหารจากอยุธยาชวยเหลือ   หาก
ถูกรุกรานจากเชียงใหม     นางเกสร มารดาของสรอยทองไดอธิบายถึงภาระหนาที่ของสรอยที่ตอง
เปนถวายตัวแกพระพันวษาวา

แตชาวเมืองเรานั้นสิคร่ันคราม เกิดสงครามนากลัวจะเสียที
ก็จะเสียทั้งองคพระลูกรัก เสียศักดิ์เสียส้ินบุรีศรี
รอนใจไพรฟาประชาชี ดวยธานีตกเข็ญเปนเชลย
เพราะเหตุบานเมืองจะเคืองแคน แสนวิตกเทานี้ดอกลูกเอย
หาไมไหนเลาจะละเลย ใหทรามเชียพลัดพรากตองจากไป
จะเปลื้องทุกขพอแมก็แตเจา เหมือนสําเภาพาขามทะเลใหญ
ทั้งไพรฟาประชาชนจะพนภัย เพราะวาไดพึ่งองคพระลูกรัก34

ในกรณีของนางลาวทองที่บิดาคือ แสนคําแมน นายบานจอมทอง  ไดยกนางใหเปน
ภรรยาของขุนแผนเพื่อผูกพันกับขุนแผน  ซ่ึงเปนนายทหารของราชสํานักอยุธยา   เพราะตองการให

                                                
33เรื่องเดียวกัน, 641.
34เรื่องเดียวกัน, 468.
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ขุนแผนชวยคุมครองชุมชนของตนจากการถูกรุกรานได  แมวาแสนคําแมนจะรูวาลูกสาวตนจะตอง
อยูในสถานะของการเปนภรรยานอยก็ตาม  ซ่ึงนางลาวทองยอมทําตามความประสงคของบิดา

 -  สิทธิของพอแมที่มีเหนือตัวบุตร    การที่บิดาขายลูกสาวเปนอีกลักษณะที่บิดาใชสิทธิ
เหนือลูกสาวอันเปนสิทธิที่สังคมยอมรับ ในเรื่องนี้คือกรณีของนางแกวกิริยา ที่บิดาคือ พระสุโขทัย
ตองขายนางใหกับขุนชางซึ่งเปนลูกของเพื่อนที่สุพรรณบุรี เพื่อนําเงิน 15 ช่ังมาสงคลัง  โดยไดบอก
กับลูกสาววา

จึงปรึกษาลูกนอยเจารอยช่ัง ชวยหลังพอเถิดแกวกิริยา
ลูกสาวก็ยอมพรอมใจ จะขายไวกับใครคุณพอขา35

แมวาในเรื่องพระสุโขทัยจะไดปรึกษาและขอรองลูกสาวคือนางแกวกิริยาใหยอมถูกขาย
เปนทาสของขุนชาง  เพื่อชวยแกปญหาใหบิดาสามารถปฏิบัติหนาที่ในราชการไดลุลวง สวนหนึ่ง
เพราะคานิยมในเรื่องของความกตัญทูี่ลูกสาวพึงปฏิบัติตอพอแม ทําใหแกวกิริยายอมรับการตอง
เปลี่ยนสถานะจากการเปนลูกขุนนางที่เคยมีอิสระมาเปนคนที่ไมมีอิสระ รับใชนายเงิน  ในกรณีนี้
ยังสะทอนถึงสิทธิของบิดาที่จะขายลูกไดในสังคมไทย  โดยพระสุโขทัยไดสอนนางแกวกิริยาวา

จงเสงี่ยมเจียมตัวเปนขาทาน การงานเอาใจใสใหถวนถ่ี
ส่ิงชั่วอยาใหตัวเปนราคี ขาวของทานมีชวยปดงํา
ตัวเปนขาอยาใหผานั้นเหม็นสาบ จงสุภาพเจียมตนเปนคนขํา
อยานอนสายนายมุลจงเกรงยํา ขาวน้ําผักปลาหาใหนาย
เสียสินดีกวาอยาเสียศักดิ์ ที่ต่ําหนากวานักอยาพักหมาย
สงวนศักดิ์รักยศจนอดตาย สามเดือนปลายแลวพอจะกลับมา36

บทกลอนที่พระสุโขทัยส่ังสอนลูกสาวใหปฏิบัติตนในฐานะที่เปนขานี้ เปนคุณสมบัติที่
ขาที่ดีควรปฏิบัติตอนายทาส คือ เอาใจใสในการงาน ไมแอบลักขโมยของนาย ขยันขันแข็ง
รวมทั้งควบคุมความประพฤติของตนเองโดยการทําตัวสุภาพออนนอมตอนาย และรักษาความ
สะอาดของตน

นางบัวคล่ี เปนภรรยาคนหนึ่งของขุนแผนที่บิดายกให         ภายหลังจากที่ขุนแผนมาขอ
อาศัยอยูกับหมื่นหาญ และสามารถชวยชีวิตหมื่นหาญจากการถูกวัวปาขวิด   หมื่นหาญจึงตอบแทน
                                                

35เรื่องเดียวกัน, 314.
36เรื่องเดียวกัน, 314.
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ดวยการยกบัวคล่ีให   ซ่ึงนัยหนึ่งเปนการสรางความผูกพันทางเครือญาติกับขุนแผน  ผูซ่ึงหมื่นหาญ
เห็นวาเปนคนเกา จึงอยากไดไวชวยงานการ  ซ่ึงหมื่นหาญไดบอกกับภรรยาวา

จําตองเกื้อหนุนแทนคุณเขา ออบัวคล่ีลูกเราจะยกให
เห็นสมผัวสมเมียอยาเสียใจ ยายจะเห็นเปนอยางไรใหวามา37

ในกรณีของนางบัวคล่ีนี้ ภายหลังแตงงานกับขุนแผนแลว ขุนแผนไมชวยงานหมื่นหาญ
ทําใหพอตาไมพอใจ บอกลูกสาวใหวางยาพิษสามีตน  โดยนางบัวคล่ีเลือกที่ปฏิบัติตามบิดา
ประสงค  แตผิดจารีตของการเปนภรรยาที่ควรซ่ือสัตยตอสามี  หมื่นหาญไดใหเหตุผลแกบัวคล่ีวา

.......................................... ถึงรักผัวก็ไมยิ่งเทาพอตัว
อันสามีเขาจะรักสักเพียงไหน ลงบันไดสามขั้นก็ขาดผัว
ที่ตรงทานพอแมจนแกตัว ถึงลูกชั่วฉันใดขาดกัน38

วิชาความรูของลูกสาว   คุณสมบัติของหญิงสาวในการเปนผูมีความรูความชํานาญใน
งานฝมือ  เชน งานปกผามาน   เปนคุณสมบัติของสตรีที่ชายชื่นชม  ดังที่มีบรรยายในบทขุนแผนขึ้น
เรือนขุนชาง ช่ืนชมในฝมือปกมานของนางวันทองเปนเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอ
และภาพปาเขา ฝูงสัตวนานาในปาและหมูคนธรรพวิทยา

มานนี้ฝมือวันทองทํา จําไดไมผิดนัยนตาพี่
เสนไหมแมนเขียนแนบเนียนดี ส้ินฝมือแลวแตนางเดียว39

อีกตอนหนึ่งคือ ตอนที่พลายงามเขาหองนางศรีมาลา แลวชมฝมือการปกมานของนาง
ที่ปกเปนเรื่องอิเหนา  และนางลาวทองที่ปกมานจากเรื่องพุทธประวัติถวายเปนพุทธบูชาที่วัดใน
ลําพูนกอนที่จะตองตามขุนแผนผูเปนสามีสูกาญจนบุรี

แมวาบริบทจะแสดงคุณสมบัติของผูหญิงที่มีความชํานาญในงานฝมือ  เย็บปกถักรอย
แตการที่นําเอาเรื่องราวจากงานวรรณกรรมอยางลิลิตพระลอและอิเหนามาปก ก็สะทอนถึงการที่ลูก
ผูหญิงมีความรูในเรื่องของวรรณกรรมที่นิยมในหมูชนชั้นสูง  ผสานกับการสรางสรรคทางศิลปะ
ออกมาเปนผลงานที่ผูชายใหความชื่นชม

                                                
37เรื่องเดียวกัน, 339.
38เรื่องเดียวกัน, 349.
39เรื่องเดียวกัน, 379.
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สรุปคุณสมบัติของสตรีในฐานะของลูกสาวไดวา
-  มีความกตัญตูอบิดามารดา  ควรที่จะกระทําตามความประสงคของบิดามารดา
-  ในความสัมพันธกับผูชาย หญิงสาวควรรักนวลสงวนตัว
-  หญิงที่ดีไมควรแสดงออกซึ่งความพึงพอใจในเพศตรงขามกอน
-  มีความรูความชํานาญในงานบานงานเรือนคือ  เย็บปกถักรอย ทําอาหาร เปนตน

บทบาทของตัวละครผูหญิงท่ีเปนมารดา
ในเรื่องนี้ไดเลาถึงความสัมพันธระหวางมารดา-บุตร   นับตั้งแตตั้งครรภที่แสดงถึงความ

คาดหวังที่มารดามีตอลูกในทอง เชน นางทองประศรีตั้งครรภนิมิตวาไดแหวนเพชร ขุนไกรทํานาย
วาจะไดลูกชาย ซ่ึงก็คือพลายแกวหรือขุนแผน  แตในกรณีของนางเทพทองมารดาของขุนชาง เมื่อ
คลอดลูกออกมา นางมีความผิดหวังในรูปลักษณของลูกชาย และมิไดแสดงความรักใครอยางแมคน
อ่ืนๆ ในเรื่อง

นางเทพทองเหลียวหนาควาลูกชาย พลิกคว่ําพลิกหงายอยูตัวส่ัน
ทุดลูกบัดสีเหมือนผีปน หัวลานในครรภดังวงเดือน
เสียแรงอุมทองประคองมา ชกโคตรแมอายหมาขี้เร้ือนเปอน
เล้ียงมันไวไยอายเพื่อนเรือน หัวเหมือนโคตรขางไหนใหเกิดมา40

นอกจากกรณีของนางเทพทอง-ขุนชางแลว  คูความสัมพันธระหวางมารดากับบุตรหรือ
บุตรสาวในคูตัวละครอื่นในเรื่องไมปรากฏความขัดแยงในลักษณะเชนนี้

นาสังเกตวาในเรื่องนี้ความสัมพันธระหวางมารดา-บุตร ปรากฏมากกวาความสัมพันธ
บิดา-บุตร  โดยคูความสัมพันธมารดา-บุตรในเรื่องคือ ทองประศรี-ขุนแผน   ศรีประจัน-วันทอง
เทพทอง-ขุนชาง   มารดาทั้งสามทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูบุตรแทนสามีที่เสียชีวิต

หนาท่ีของมารดาในเรื่องขุนชางขุนแผน   มีลักษณะคือ
-  หนาที่ของมารดาคือ การเลี้ยงดูและใหการอบรมสั่งสอนลูก   มารดาของตัวเอกคือ

นางทองประศรี  ศรีประจัน   เทพทอง   ตางอยูในสถานะของการเปนมายเนื่องจากสามีเสียชีวิตดวย
เหตุตางกัน  แตมารดาทั้งสามก็สามารถเปนผูเล้ียงลูกและดูแลครอบครัวได   แมในทางอุดมคติ
ภรรยาจะตองพึ่งสามี แตผูหญิงก็สามารถที่จะเปนผูนําครอบครัวไดเชนกัน   เชนที่ขุนไกรไดส่ังเสีย
นางทองประศรีกอนออกจากบานไปราชการวา
                                                

40เรื่องเดียวกัน, 6.
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จึงเหลียวหนามาสั่งทองประศรี ลูกของเราเทานี้เอาใจใส
ยังเด็กออนนอนนั่งระวังระไว เจาเลี้ยงพลายแกวไวใหจงดี
ถาหากวาผิดพล้ังจงสั่งสอน อยาสลัดตัดรอนใหหนายหนี
อุตสาหสอนวิชาบรรดามี ใหลูกนี้สืบวงศพงศพลายไป41

เมื่อพลายแกวเร่ิมเติบใหญ   นางทองประศรีไดจัดการใหลูกชายไดเรียนหนังสือตามคา
นิยมของสังคม  โดยการพาไปบวชเปนสามเณรที่วัดสมใหญ     นอกจากนี้ ในคราวของพลายงาม
นางวันทองไดลอบใหลูกชายหนีจากการถูกขุนชางฆาไปอยูกับยาที่กาญจนบุรี  นางทองประศรีก็ได
ทําหนาที่เล้ียงดูและใหความรูแกหลานอยางพลายงามดวย

ในการออกเรือนของลูก  มารดาที่เปนมายสามารถทําหนาที่สูขอผูหญิงได เพราะอยูใน
ฐานะเปนผูปกครอง เชนที่นางทองประศรีเดินทางไปสูของนางพิมใหกับพลายแกว ลูกชาย

จะขอพันธฟกแฟงแตงน้ําเตา ที่ออเจาไปปลูกในไรขา
ทั้งอัตคัตขัดสนจนเงินตรา จะมาขายออแกวใหชวงใช42

ในการนี้   นางศรีประจัน มารดาของนางพิม ตัดสินใจที่ยกนางพิมใหแตงงานกับพลาย
แกว และเมื่อขุนชางสูขอนางวันทอง นางศรีประจันเปนผูยินยอมและตองการใหวันทองไดแตงงาน
กับเศรษฐีอยางขุนชาง จึงบังคับใหลูกสาวของตนแตงงานอีกครั้ง

- มารดาทําหนาที่อบรมหนาที่ของการเปนภรรยาที่ดีใหกับลูกสาวกอนออกเรือน  ซ่ึงไม
พบการอบรมในลักษณะเชนนี้ใหกับลูกชายเลย  การที่มารดาถายทอดคานิยมตามแบบอยางในอุดม
คติทางสังคมนี้ เนื่องจากสามีมีสิทธิในตัวของผูหญิงผูเปนภรรยา เทากับเปนสมบัติของชายในทาง
กฎหมายที่อนุญาตใหสามีขายภรรยาของตนได  การที่ชายมีอํานาจเหนือภรรยาอยางเปนทางการนี้
ทําใหภรรยาควรปฏิบัติตนใหเปนที่รักใครของสามี  เพื่อที่จะไมตองถูกขาย

อีกเหตุหนึ่งคือ การที่ลูกสาวที่เคยอยูใตการดูแลของบิดามารดา เมื่อตองเปลี่ยนสถาน
ภาพมาเปนผูดูแลครัวเรือนเอง  กลาวคือ จากที่ไมเคยตองรับผิดชอบตองกลายมาเปนผูปกครองบาว
ไพร  จึงตองมีการสั่งสอนสิ่งที่ควรทําเพื่อการประพฤติตนในบทบาทหนาที่ไดเหมาะสม

แตมีปจจัยที่ควรพิจารณาอีกประการคือ การที่นําเสนอความสั่งสอนหนาที่ของภรรยา
เปนวัตถุประสงคที่ผูประพันธตองการนําเสนอคานิยมทางสังคม        โดยการสื่อใหผูฟงเสภาที่เปน
                                                

41เรื่องเดียวกัน, 18.
42เรื่องเดียวกัน, 157.
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ผูหญิงไดปฏิบัติตามก็เปนได
นอกจากการสั่งสอนผูหญิง   มีการสั่งสอนคูบาวสาวในเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนวา

จงกลอมเกลี้ยงกันใหยืนยง กวาจะปลงชีวิตชีวาลัย
ผิดพล้ังส่ังสอนกันกอนหนา อยาตีดากันมี่หาดีไม43

จากขอมูลที่ไดนําเสนอขางตน  สรุปคุณสมบัติของสตรีผูเปนมารดาไดวา  เปนผูเล้ียงดู
และอบรมสั่งสอนบุตร นอกจากนี้ในกรณีมารดาที่เปนมาย จะมีสถานะทางสังคมที่มีสิทธิเทาเทียม
กับผูเปนบิดา  เปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดชีวิตของลูก โดยเฉพาะลูกสาว

สรุปถึงสถานะและบทบาทของตัวละครผูหญิงในเรื่องขุนชางขุนแผนที่ไดนําเสนอไป
นั้นมีคูความสัมพันธตัวละคร ๓ รูปแบบคือ

ความสัมพันธระหวางภรรยา-สามี
ความสัมพันธระหวางมารดา-บุตร
ความสัมพันธระหวางลูกสาว-บิดาและมารดา

คูความสัมพันธของตัวละครหญิงทั้ง ๓ รูปแบบนี้ตางมีลักษณะรวมกันคือ มีบทบาทและ
หนาที่ภายในครัวเรือน  แตมีส่ิงที่ตางกันคือ คูความสัมพันธระหวางภรรยา-สามี และความสัมพันธ
ระหวางลูกสาว-บิดาและมารดา  กลาวคือ ลูกสาวอยูในการดูแลและสิทธิของบิดามารดา  ภรรยาอยู
ในสิทธิและอํานาจของสามี ซ่ึงตรงกันขามกับความสัมพันธระหวางมารดา-บุตร ที่หญิงผูเปน
มารดาจะมีอํานาจเหนือบุตรโดยชอบธรรม  สถานะของผูหญิงในเรื่องขุนชางขุนแผนจึงมีความ
แตกตางไปตามปจจัยตางๆ เชน คานิยมของสังคม รูปแบบความสัมพันธทางสังคม   ที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมระดับครอบครัว

สถานภาพและบทบาทของตัวละครชายในเรื่องขุนชางขุนแผน
ในสวนนี้เปนการนําเสนอภาพของผูชายกับบทบาททางสังคมที่ปรากฏในเรื่องขุนชาง

ขุนแผน  มี 4 ลักษณะคือ    ผูชายในฐานะเปนสามี      ผูชายในฐานะเปนลูก  ผูชายในฐานะเปนบิดา
ผูชายในการเปนขุนนางหรือทหาร    และผูชายที่เปนกษัตริย

บทบาทของตัวละครผูชายท่ีเปนสามี
บทบาทของตัวละครที่เปนสามี  จะเปนลักษณะคูความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยาเปน

                                                
43เรื่องเดียวกัน, 169.
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สําคัญ มีลักษณะที่ปรากฏในเรื่องคือ
-  การที่สังคมไทยใหสิทธิสามีในการมีภรรยาไดหลายคน  สถานะของสามีในครอบครัว

จึงเปนที่พึ่งของภรรยา ดวยเหตุนี้หากภรรยามีความขัดแยงกันตางก็พยายามที่จะทําใหสามีรักตน
เพราะสามีเปนดั่งหลักของภรรยาและครอบครัวในสังคมไทย  ดังกลอนที่สรอยฟารําพันวา

โอพอตราชูของนองเอย กระไรเลยเอนเอียงหาเที่ยงไม
ยามรอนเมียจะผอนไปพึ่งใคร ทั้งญาติวงศอยูไกลกันตางเมือง44

ผูชายตระหนักถึงบทบาทของตนอยางที่ขุนแผนกลาวกับนางลาวทองที่กังวลในการจะ
ตองเปนภรรยานอยวา ขุนแผนจะใหความรักในภรรยาเทาเทียมกัน

- สามีเปนผูตัดสินใจเรื่องในครอบครัว  จะเห็นไดจากกรณีศรีมาลาและสรอยฟาที่
ทะเลาะกัน  พระไวยตองทําหนาที่ในการไกลเกลี่ย

-   การใชอํานาจของสามีเหนือภรรยา  การใชอํานาจที่ปรากฏในเรื่องเปนลักษณะที่สามี
ดาวาหรือทํารายภรรยา เชน วันทองทะเลาะกับขุนแผนเรื่องลาวทอง  ขุนแผนโมโหที่นางวันทองวา
ตนจึงดาวาวันทองและจะทําราย

เหมอีวันทองจองหองจาน จะมาพาลเอาผิดกูหรือนี่
เมื่อปรกลงมาคิดวาดี เดิมทีกูก็ยังไมรูกล
แกลงมารองไหพิไรบอก ยักยอกไมนอยอีสรอยสน
กูจึงมึงไดส้ินล้ินกะลาวน จวนจนกลัวกูจะขึ้นไป
...
อีชาติช่ัวเปนตัวเทาตัวหนอน ไชชอนดิบเดี้ยนจนตัวส่ัน
ถึงหายาใหส้ินถ่ินสุพรรณ วันเดียวก็ส้ินตํารายา
มึงตายเสียเถิดวันทองเอย อยาอยูเลยชักดาบออกเงื้องา
กระทืบโผงผางกลางนาวา จิกหัวเอามาฆาใหตาย45

และตอนที่พระไวยโดนเสนหนางสรอยฟา เขาใจวานางศรีมาลาทํารายสรอยฟาจึงเฆี่ยน
ตีศรีมาลา

วันนี้ยังมาพาโลอีก จะใหฉีกแลเนื้อไปถึงไหน
แมนมิทําบางเลยจะเคยใจ ฉวยไมตีตอนตลบมา

                                                
44เรื่องเดียวกัน,  919-920.
45เรื่องเดียวกัน, 283.
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ขวับขวับยับแตกตลอดหลัง ศรีมาลาแอบบังขางคุณยา
ทองประศรีรองอึงมึงอยามา ปากกลาไมกลัวจนผัวตี
แปรดแปรนแสนถอยนอยไปหรือ นามัดมือโยงเฆี่ยนใหเปนผี
ผัววากลับเถียงเปรี้ยงเปรี้ยงดี ถีบทําย่ํายีออสรอยฟา46

ผูหญิงเมื่ออยูในฐานะภรรยาเปนเสมือนสมบัติของสามี  การที่สามีสามารถทํารายภรรยา
ไดดูเหมือนวาจะไดรับการยอมรับมากกวาการที่ภรรยาจะวากลาวสามีได  อํานาจของสามีจึงเปน
อํานาจในฐานะผูเปนเจาของเหนือตัวตนของภรรยา

-  คุณลักษณะของสามีที่เปนแบบอยางที่ดี คือขุนชาง  ที่มีความรักและซื่อสัตยและไมทํา
รายภรรยาของตน  คร้ังที่แตงงานกับภรรยาคนแรก คือนางแกนแกว  ขุนชางก็มิไดมีภรรยาคนอื่น
เลยจนกระทั่งนางแกนแกวตาย  ขุนชางจึงสนใจและตองการแตงงานกับนางพิม  ตัวละครเอกชาย
ตัวอ่ืนๆ อยางขุนแผนและพระไวยจะมีภรรยามากกวาหนึ่งคน ตามคานิยมทางสังคมของผูชายที่
เปนขุนนางหรือกลุมชนชั้นสูง

บทบาทของ ตัวละครผูชายท่ีเปนบุตรชาย
 บุตรชายมีหนาที่ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ในดานตางๆ คือ
 -  เรียนรูวิทยาการตางๆ  คุณสมบัติหนึ่งที่ผูชายจะสามารถรับราชการไดคือ ตองมีวิชา

ความรู  โดยมีวัดเปนสถานที่ใหการศึกษาเบื้องตน ดังที่ขุนแผนขอใหทองประศรีพาไปฝากเรียนที่
วัดวา

อยากจะเปนทหารชาญชัย ใหเหมือนพอขุนไกรที่เปนผี
จึงออนวอนมารดาดวยปรานี ลูกนี้ใครจะไดวิชาการ
พระสงฆองคใดวิชาดี แมจงพาลูกนี้ไปฝากทาน
ใหเปนอุปชฌาจารย อธิษฐานบวชลูกเปนเณรไว47

วิชาความรูที่ศึกษามีความรูดานอานเขียน  ความรูตําราพิชัยสงคราม  วิชาดานไสยศาสตร
อาคมตางๆ  ซ่ึงขุนแผน พลายงาม พลายชุมพล ตางก็ผานการเลาเรียนวิชาเหลานี้

-  การออกบวช  แมวาตัวละครชายในเรื่องจะไมมีคนใดที่ผานการบรรพชา     แตคานิยม
                                                

46เรื่องเดียวกัน, 936.
47เรื่องเดียวกัน,  45.
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ของสังคมที่ลูกชายควรออกบวชมีกลาวถึง  ที่นางทองประศรีทักทวงพลายงามใหออกบวชกอน
แตงงานกับนางพิมวา

ทองประศรีวากรรมเอยกรรมแลว พอแกวแกวตาของแมเอย
บวชกอนเถิดอยาเพอมีเมียเลย แมจะไดชมเชยชายจีวร
พอเจาเขาก็ตายไปนานแลว ลูกแกวจงโปรดแกเสียกอน
บวชสักสองพรรษาอยาอาวรณ สึกมาแมจะผอนใหมีเมีย48

การบวชเปนคานิยมที่บิดามารดาคาดหวังจากลูกชาย   ดวยความเชื่อที่วาเปนหนทางที่ผู
เปนพอและแมจะไดบุญอันยิ่งใหญในชีวิต  เปนเสมือนการทดแทนคุณของพอแมในทางหนึ่ง  การ
บวชของผูชายยังไดรับการตีความหมายวาเปนการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม  โดยผูที่ผานการ
บวชเรียนจะไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความรูในชุมชน  และในเรื่องนี้มีเพียงขุนแผนที่เคยผานการ
บวชเณรเพื่อศึกษาความรู  ตัวละครชายตัวอ่ืนๆ ไมปรากฏบทบาทในดานนี้

 -   ความสัมพันธทางสังคมระหวางบิดา-บุตร  เปนลักษณะของความคาดหวังในการที่
บุตรจะมีบทบาทและหนาที่ทางสังคม คือ  การรับราชการ เปนทหารหรือขุนนาง  การเปนขุนนาง
เปนหนทางที่ผูชายไมตองถูกสักเปนไพร  ทั้งนี้ลูกของขุนนางจะไดรับการยกเวนอยูแลว  แตการได
รับใชพระมหากษัตริยเปนคานิยมอยางหนึ่งในสังคมไทย  ดวยเหตุนี้ เมื่อขุนชางโตพอสมควร
ขุนศรีวิชัย บิดาไดพาเขาถวายตัวเปนมหาดเล็ก  อันเปนการเปดโอกาสทางสังคมในการที่จะมียศ
บรรดาศักดิ์  ตัวละครชายในเรื่องที่สําคัญ ทั้งขุนชาง ขุนแผน พระไวย พลายชุมพล ตางก็รับราชการ
เปนขุนนางทั้งส้ิน

  ขุนชางเปนตัวอยางที่บิดา คือขุนศรีวิชัยตองการใหเปนขุนนาง โดยใชโอกาสทางสังคม
ในฐานะที่เปนขุนนางอยูแลว พาลูกชายเขาถวายตัวตอพระพันวษา

คร้ันอยูมาขุนศรีวิชัย กับเมียรักรวมใจทั้งสองนั่น
จึงปรึกษายินยอมลงพรอมกัน วาขุนชางลูกนั้นจําเริญวัย
ควรจะเขาไปเฝาพระพันวษา ถวายตัวลูกยาจึงจะได
ใหเปนขาบาทบงสทรงชวงใช บังไวความผิดจะติดตัว49

  

                                                
48เรื่องเดียวกัน,  151.
49เรื่องเดียวกัน, 12.
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สรุปลักษณะของบุตรชายในชนชั้นสูงของสังคมไทยมีลักษณะคานิยมทางสังคม คือ
-   รูจักศึกษาความรู ทั้งการอานออกเขียนได และตําราดานการเมืองการปกครอง
-   บิดามารดามีความคาดหวังใหลูกชายมีบทบาททางสังคมในการรับราชการ
- ลูกชายควรผานการบวชเพื่อเปนเนื้อนาบุญเนื่องจากเชื่อวาเปนการสรางบุญอันยิ่งใหญ

ใหแกบุพการี

บทบาทของตัวละครผูชายท่ีเปนบิดา
 -   ความสัมพันธระหวางบิดา-บุตร เปนไปในลักษณะที่บิดามีสิทธิเหนือตัวบุตร ในเรื่อง

นี้ตัวละครที่เปนบิดามีสิทธิและอํานาจเหนือตัวตนของบุตรสาว   การแตงงานของตัวละครหญิง
เชน นางลาวทอง บัวคล่ี สรอยทอง  เปนไปตามการตัดสินใจของบิดาที่ตองการยกลูกสาวใหแตง
งานเพื่อผลประโยชนบางประการ

สวนกรณีนางแกวกิริยา  พระสุโขทัยมีปญหาในการปฏิบัติหนาที่บกพรอง  จึงตัดสินใจ
ที่จะขายตัวบุตรสาวเพื่อแกปญหาการขาดเงินของตน

ในดานความสัมพันธบิดาที่เปนขุนนางกับบุตรชาย เปนในลักษณะที่บิดามีความคาด
หวังในตัวบุตรใหดํารงอยูในสถานะทางสังคมตามที่คาดหวัง  เชน การที่ขุนศรีวิชัยพาตัวลูกเขา
ถวายตัวเพื่อใหเปนขุนนาง

บทบาทของตัวละครผูชายท่ีเปนขุนนาง  ขาราชการ
บทบาทของขุนนางเปนลักษณะความสัมพันธทางสังคมระหวางขุนนาง-กษัตริย  และ

ความสัมพันธระหวางนาย-ไพร  เนื่องจากโดยศักดินาของขุนนางจะมีไพรในการปกครอง
สําหรับความสัมพันธขุนนาง-กษัตริย     เนื่องจากขุนนางมีหนาที่รับใชพระมหากษัตริย

ในดานตางๆ คุณสมบัติของขุนนางคือ  มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย    มีความกลาหาญใน
การศึกสงคราม  ดังที่ขุนแผนไดกลาวถึงขุนไกร  บิดาของตนไววา

.......................................... พอมิใชส้ินฤทธิ์คิดถอยหนี
หากรับสัตยพระพิพัฒนวารี ไมราคีคิดคดขบถใจ
สูยอมตายไวช่ือเชื้อทหาร มิใหทานผิดเสียความสัตยได
อาคมจึงเสื่อมทุกสิ่งไป ทานไมเล้ียงแลวก็ตามบุญ
ถาบิดาขาคดตอแผนดิน ละสัตยเสียส้ินก็จะวุน50

                                                
50เรื่องเดียวกัน,  121.
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สถานะของขุนนางขึ้นอยูกับความสามารถในการทําความดีความชอบใหเปนที่ถูกพระ-
ทัยของพระมหากษัตริยหรือไม  อยางขุนชางไมไดรับการเลื่อนขั้น  เพราะไมปรากฏผลงานใดๆ ที่
ทําคุณ  สวนพระทายน้ํา ซ่ึงถูกทัพเจาเชียงอินทรแหงเชียงใหมจับไปเมื่อคราวที่ลักพานางสรอยทอง
จากขบวนที่จะนํานางสูกรุงศรีอยุธยา เมื่อขุนแผนและพลายงามสามารถชนะเชียงใหมจับตัวเจา
เชียงอินทรมาราชสํานักอยุธยาได   พระพันวษาทรงเคืองพระทายน้ําที่ทําหนาที่บกพรอง

มีพระสีหนาทประภาษไป เหมอายทายน้ํามึงทํางาม
เสียแรงกูรักใครใหเปนพระ มิรูจะขี้ขลาดชาติสํ่าสาม
ใหกูหลงไวใจในสงคราม จนอายลาวเอาไปลามดังผูกลิง
.........
อายคนชั่วชาติขาขายหนา จงหมายถอดเปนไพรใชเฝาประตู51

เมื่อขุนนางเสียชีวิตหรือตองโทษ สมบัติและลูกเมียจะถูกริบเปนของหลวง
บทบาทของขุนนางในความสัมพันธระหวางนาย-ไพร  เปนไปตามฐานะของขุนนางที่มี

ไพรในการควบคุม  มีหนาที่สําคัญคือ  การสงตัวไพรไปตามที่หลวงตองการ  นายเปนผูเกณฑไพร
ใตปกครองของตนใหมารับราชการหรือใหไปรบ52 ในเรื่องขุนชางขุนแผน  ขุนไกรไดเกณฑคนไล
ตอนกระบือตามพระราชโองการของพระพันวษา

ครานั้นขุนไกรพลพาย ครั้นรุงเชาเรียกทนายอยูสับสน
แลวพาพวกอาสาหารอยคน เที่ยวไลคนกระบืออ้ืออึงไป53

สรุปบทบาทและสถานะของขุนนาง
- ขุนนางทําหนาที่รับใชกษัตริย  ความเปนขุนนางจะตองมีความจงรักภักดีและซ่ือสัตย

ตอพระมหากษัตริย
- ขุนนางเปนนายของไพร  มีอํานาจในการบังคับบัญชาใหไพรปฏิบัติงานทั้งงานของ

หลวงและงานของนาย  ในการทํางานของหลวง นายจึงเปนเสมือนตัวกลางแหงการใชอํานาจ กลาว
คือ มีสถานะเปนขาของกษัตริยและเปนนายของไพรในขณะเดียวกัน

                                                
51เรื่องเดียวกัน,  776.
52ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน, สังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,

2527), 113.
53เสภาเรื่อง ขุนชาง-ขุนแผน, 24.
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บทบาทของตัวละครผูชายท่ีเปนกษัตริย
 ตามกฎมณเฑียรบาลและในประวัติศาสตรการปกครองของสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตน-

โกสินทร ผูที่ครองราชยเปนกษัตริยเปนเพศชาย กษัตริยมีคุณลักษณอยางที่เจาเชียงอินทร เจาเมือง
เชียงใหมกลาววา    “ชาติกษัตริยถึงจะปนจนวายปราน  มิใหพานช่ือช่ัววากลัวใคร”

โดยคุณลักษณะหนึ่งของพระมหากษัตริยสยามคือ ทรงเปนดั่งเจาชีวิต เจาแผนดิน ตัว
อยางที่เห็นไดจากในเรื่องคือ  การที่ขุนไกร บิดาของขุนแผนถูกสั่งประหารชีวิต ในคราวที่พระ
พันวษามีพระประสงคจะลากระบือแตกระบือตื่นไมเขาคาย ขุนไกรเกรงกระบือจะทํารายผูคนจึงฆา
กระบือตายตอหนาพระองคทําใหทรงกริ้ว   ทั้งที่หากพิจารณาจากเหตุการณในเรื่องแลว  เจตนาการ
กระทําของขุนไกรเปนไปตามหนาที่แตทําใหพระพันวษาไมพอพระทัย

แมจะดูเหมือนวาพระมหากษัตริยจะมีอํานาจสูงสุด สามารถสั่งการใดก็ได   แตมีส่ิงที่
ควบคุมพระมหากษัตริยคือ การเปนผูมีธรรม เปนผูรักษาความยุติธรรม  และดูแลทุกขราษฎร  จาก
ในเรื่องพระพันวษาจะเปนผูทําหนาที่รวมตัดสินคดีความ  รวมทั้งพิจารณาฎีกาที่ชาวบานรองเรียน
พระองคจึงเปนผูรักษากฎของสังคม    หากผูใดทําความดี  พระองคก็จะพระราชทานรางวัลให

บทบาทของตัวละครผูชายท่ีเปนพระสงฆ
คนอีกกลุมที่มีสถานะพิเศษทางสังคมคือ  พระสงฆ  บทบาทของพระสงฆจะสัมพันธ

กับสังคม  ชุมชน  เปนบุคคลที่คนในสังคมนับถือวาเปนผูมีความรู  เปนผูอยูในเพศสถานะที่นา
เคารพนับถือเพราะถือพรหมจรรย เปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์   การเปนผูมี
ความรูไมเพียงแตจะเปนผูใหความรูแกคนในชุมชน  แตยังรวมถึงการเปนผูแกไขปญหาทางสังคม
แกชาวบานดวย  อยางที่เมื่อนางพิมไมสบายหนัก  นางศรีประจันไมรูจะรักษาลูกเชนไร จึงรีบไปหา
ขรัวตาจูที่วัดปาเลไลยก

 สรุปฐานะทางสังคมของพระสงฆคือ
 -  เปนศูนยกลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน
 -  เปนผูเผยแพรความรู อบรมสั่งสอนเด็กชาย
 -  เปนผูแกไขปญหาใหแกคนในชุมชน
 จะเห็นไดวาสถานะทางสังคมของพระสงฆเปนในลักษณะของการไดรับความยกยอง

จากคนในสังคมทั้งทางโลกและทางธรรม

กลาวโดยสรุปถึงสถานะและบทบาทของตัวละครชายในเรื่องขุนชางขุนแผน ปรากฏคู
ความสัมพันธของตัวละคร ๖ รูปแบบคือ
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ความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยา
ความสัมพันธระหวางบุตรชาย-บิดาและมารดา
ความสัมพันธระหวางบิดา-บุตร
ความสัมพันธระหวางกษัตริย-ขุนนาง
ความสัมพันธระหวางขุนนาง-กษัตริย และไพรทาส
ความสัมพันธระหวางพระสงฆ-ฆราวาส

บทบาทของผูชายในคูความสัมพันธเหลานี้ มีปรากฏทั้งบทบาทในบานและพื้นที่
สาธารณะ  โดยคูความสัมพันธสวนใหญแสดงถึงการที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูอ่ืน เวนแตกรณีของ
ความสัมพันธระหวางขุนนาง-กษัตริย และไพรทาส   ที่ขุนนางอยูใตอํานาจของกษัตริยแตในขณะ
เดียวกันก็มีอํานาจเหนือไพรและทาสในบังคับบัญชา  และความสัมพันธระหวางบุตรชาย-บิดาและ
มารดาเปนไปในลักษณะที่ผูเปนบิดามารดามีอํานาจเหนือบุตร

สถานะของไพรและทาสในเรื่องขุนชางขุนแผน
ไพรและทาสเปนกลุมคนชั้นลางในสังคม  อยูในฐานะของการเปนผูถูกปกครอง  ใน

เร่ืองขุนชางขุนแผนไมปรากฏตัวละครในชนชั้นนี้มีบทบาทที่ชัดเจน แตมีความบรรยายที่เปนองค
ประกอบรายละเอียดภายในเรื่องที่บอกใหไดรูถึงหนาที่ตางๆ ของไพรคือ

1. เมื่อมีศึกจะถูกเกณฑไปรวมรบ เชนที่พระพันวษาสั่งใหเตรียมทัพไปรบกับเชียงใหม
โดยใหพลายแกวเปนผูยกทัพ

จึงส่ังเกณฑไพรมิไดนาน ทั้งทหารพลเรือนกรมนอยใหญ
เรงรัดจัดกันในทันใด ใหถวนครบครันกันทันการ54

2. การถูกเกณฑแรงงาน  นอกจากการเกณฑไพรในการศึกแลว ในการราชการไพรจะถูก
เกณฑเพื่อรับใชตามเกณฑของการเขาเวร เชน ขุนไกรสั่งเกณฑไพรเตรียมการเสด็จลากระบือของ
พระพันวษา

ครานั้นขุนไกรใจหาญ รับหมายแลวอานหาชาไม
ส่ังนายหมวดพลันทันใด จงเที่ยวติดตามไพรใหรีบมา55

ไพรและทาสมีหนาที่คอยรับใชมูลนาย  โดยไพรที่อยูกับนายเปนไพรสม  ศักดินาของ
                                                

54เรื่องเดียวกัน,  180.
55เรื่องเดียวกัน, 17.
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ขุนนางจะเปนเครื่องกําหนดไพรภายใตการปกครองของมูลนายนั้นๆ  หากไพรทํางานดีเปนที่ถูกใจ
ของนายก็จะไดรับรางวัล เชนที่ขุนชางใหแหวนทองเหลืองนางเมือที่แกะมะละกอเปนรูปไดถูกใจ

3.  ไพรทาสเปนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม  ขาไพรยังเปนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม
ของนายในทางหนึ่งดวย ดังในบทกลอนดานลางนี้เปนตอนที่ขุนชางใหขายกของแหแหนไปวัดใน
วันเทศนมหาชาติที่ขุนชางรวมเปนเจากัณฑดวย

 คร้ันแลวจึงส่ังกับขาไท เอ็งยกเครื่องกัณฑไปใหอ้ืออึง
แหนแหแซถนนใหคนลือ ประจํากัณฑนี้ถือไปใหดี56

บาวไพรตองติดตามนายที่เปนขุนนางในเวลาเขาเฝา
คร้ันถึงเวลาจะเขาวัง พระไวยก็ส่ังใหหยิบผา
ผลัดผานุงพลันมิทันชา แลวออกจากบานมาวังใน
บาวไพรเดินตามหลามถนน ผูคนหลีกเลี่ยงอยูขวักไขว57

 การเปนไพรในสังคมไทยเปนพลเมืองที่ตองเขาเวร เพื่อทํางานใหรัฐและนาย  เมื่อ
ทํางานไมเปนที่ถูกใจก็สามารถถูกเฆี่ยนตีได ดังภาพที่บรรยายสภาพของไพรที่ถูกเกณฑมากั้นคอก
กระบือวา

ที่เหน็ดเหนื่อยเล่ือยลาก็อาวรณ มุลนายตีตอนตองกาวยาว
บางเหนื่อยนักหยุดพักลงนอนกรน ถูกนายหมวดหวดกนดังขวับขวาบ
ตื่นวิ่งตกใจไปเปนระนาว เกรียวกราวสาระพาฮาเฮโล
บางฉวยฉุดยุกลากกระชากอาด พวนขาดไมรัดเอารองโร
ทําคอกตอกหลักลงใหญ บางโหบางรองอยูกองไพร
ผูตรวจกวดขันรันโบยตี คนละทีสองทียกมือไหว
ถึงจะเบื่อเหลือทนก็จนใจ น้ําตาไหลหลีกหลบกระทบกัน58

เมื่อเณรแกวจะสึก สมภารไดหามวา
ฆราวาสนี้ชาติมันชั่วนัก จะสึกไปใหเขาสักเอ็งหรือหวา

                                                
56เรื่องเดียวกัน,  56.
57เรื่องเดียวกัน, 91.
58เรื่องเดียวกัน, 24.
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ขอมือดําแลวระกําทุกเวลา โพลกับบาแบกกันจนบรรลัย
ถามุลนายรักมั่งจะยังชั่ว เอ็นดูตัวหาใหทําการหนักไม
แมนชังก็จะใชใหเจ็บใจ เลื่อยไมลากซุงสารพา59

 หากไพรจะหนีจากการถูกเกณฑรัฐมีวิธีการจัดการ เชน
ตารางเกณฑกะลงสงบัญชี สัสดีเรียกเรงมิไดชา
ที่ใครหลบเลี่ยงหลีกหนี เฆี่ยนตีมี่ไปไมเลือกหนา60

เจาคุณผูใหญไดรับส่ัง ออกมายังศาลาลูกขุนใหญ
เรียกพันพุฒหวามาไวไว เกณฑไพรทหารแลพลเรือน
บัตรหมายกะเกณฑตามกระทรวง ไพรหลวงล้ีพลกลนเกล่ือน
กะเกณฑบอกออกไปนอกในเดือน ตักเตือนตีเกาะเอาตัวมา
ที่หลบหลีกลี้หนีหาย เอามุลนายแมพอมาตอวา61

ภาพของไพรชายท่ียกตัวอยางบางสวนมานี้  เปนวิถีชีวิตในการหนาที่ใหกับรัฐซึ่งอยูใน
ฐานะที่ถูกกดขี่และตองอยูใตอํานาจของนาย

 ลักษณะทาสในเรื่องขุนชางขุนแผน
ในเรื่องขุนชางขุนแผนมีกลาวถึงทาสประเภทตางๆ
- ทาสที่ถูกขาย  นางแกวกิริยานับเปนทาสประเภทนี้ เนื่องจากพระสุโขทัยนํานางมาขาย

กับขุนชางซึ่งเปนลูกชายของเพื่อน  สังคมไทยใหสิทธิของบิดาในการจะขายบุตรและภรรยาได นาง
แกวกิริยาในฐานะลูกยอมรับการถูกขายเปนทาส ซ่ึงทําใหนางตองลดสถานะทางสังคมจากการเปน
ลูกสาวขุนนางซึ่งเปนกลุมชนชั้นปกครอง มาเปนทาสที่ไมมีอิสระในตนเอง

เจาขรัวบอกไปมิไดชา สารทุกขหนักหนาเปนขอใหญ
จะเอานองสาวมาฝากไว ตองเรงเงินพินัยยังไมพอ
ลูกเกลอก็เหมือนกับลูกตัว ทูนหัวจงไดเอ็นดูพอ
จะเอาเงินสิบหาอยางรั้งรอ ขอเขียนกรมธรรมนั้นฝากไว62

                                                
59เรื่องเดียวกัน, 130.
60เรื่องเดียวกัน, 985.
61เรื่องเดียวกัน, 180-181.
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แตสถานะการเปนทาสของนางในเรือนขุนชางคอนขางดี มีหองสวนตัวอยูบนเรือนของ
ขุนชาง  เนื่องเพราะความสัมพันธระหวางแกวกิริยาเปนความสัมพันธฉันทญาติจากการที่บิดาของ
ทั้งสองเปนเพื่อนกัน  ทาสอยางนางแกวกิริยาเปนทาสที่สามารถไถตัวเองได โดยหลังจากที่ขุนแผน
ไดนางแกวกิริยาเปนภรรยาแลว ไดมอบเงินไวใหนางไถตัวเองจากการเปนทาสของขุนชาง

จะกลาวถึงนางแกวกิริยา แตไดเงินสิบหาขุนแผนให
ไถตัวออกจากขุนชางไป อยูในกรุงศรีอยุธยา63

 -   ทาสที่ถูกกวาดตอนจากการสงคราม เปนทาสเชลย ดังกลอนที่กลาวถึงการกวาดตอน
เชลยจากเมืองเชียงทองมากรุงศรีอยุธยา

ริบทั้งชางมาและวัวควาย ครอบครัวเงินทองของที่มี
ทั้งบรรดาหญิงชายชาวนคร ตองกวาดตอนเปนเชลยมาตามที่64

ภาพของไพรและทาสที่ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนมีมากกวาที่นําเสนอในขางตนนี้  
แมจะมีความแตกตางในสวนของรายละเอียดบาง แตโดยภาพรวมแลวไพรและทาสเปนกลุมที่เปน
คนสวนใหญในสังคมแตก็เปนกลุมที่มีชีวิตลําเค็ญ เนื่องจากทั้งสองกลุมนี้ตางมีชีวิตอยูใตอํานาจ
ของรัฐ กษัตริย มูลนาย ที่สําคัญคือ เปนกลุมคนไมมีอิสระในชีวิตของตนเอง  ในระบบความ
สัมพันธทางสังคม คนกลุมนี้ตองอยูภายใตอํานาจการจัดการในชีวิตโดยผูอ่ืน ทั้งนี้มีความแตกตาง
กั น ไ ป ต า ม ส ถ า น ะ ท า ง สั ง ค ม ข อ ง ไ พ ร แ ล ะ ท า ส ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ   

                                                                                                                                          
62เรื่องเดียวกัน, 314.
63เรื่องเดียวกัน, 470.
64เรื่องเดียวกัน, 742.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4
บทวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายในสังคมไทย

จากเนื้อเร่ืองของเสภาขุนชางขุนแผนที่สะทอนถึงภาพผูคนในสังคมไทยสมัยกอนที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 4  ภาพสะทอนจากเรื่องที่นําเสนอในบทที่ 3
อยูบนพื้นฐานของสังคมไทยใน 2 นัยคือ

1. กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  เปนพื้นฐานที่สรางสํานึกในสถานภาพและบทบาท
ของสมาชิกในสังคมในแตละเพศ  ตามความคาดหวังของสังคมโดยมีสถาบันครอบครัวเปนสถาบัน
หลักที่เริ่มตนการสรางสํานึกในเรื่องความสัมพันธทางสังคมใหแกสมาชิกรุนใหม โดยการถายทอด
รูปแบบอันเปนอุดมคติของความเปนเด็กผูชายและเด็กผูหญิงสวาการเปนผูชายและผูหญิงในสังคม
ไทย  ความสัมพันธในสวนนี้เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในสังคมระดับยอย

2. ความสัมพันธทางอํานาจของผูชายและผูหญิงในสังคมไทย  คงเปนการยากที่จะ
ปฏิเสธวา อํานาจเปนสิ่งที่ครอบงําและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตทางสังคมในทุกสังคม  สถานภาพและ
บทบาทของสมาชิกในสังคมดําเนินไปบนพื้นฐานที่สัมพันธกับการใชอํานาจ  ซ่ึงปรากฏในสังคม
ตั้งแตระดับครอบครัวซ่ึงเปนหนวยยอยไปจนถึงระดับรัฐ  กลาวไดวา สถานภาพ-บทบาท-อํานาจ
เปนปจจัยหลักของการเปนผูหญิงและการเปนผูชายในสังคมไทย

 ทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและความสัมพันธทางอํานาจเปนความสัมพันธของ
สมาชิกในสังคมในแนวดิ่ง โดยในดานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยูบนพื้นฐานคานิยมที่ผู
ใหญหรือผูปกครองไดแก พอแม ปูยาหรือตายาย พี่ปานาอา ส่ังสอนลูกหลานของตน เปนการถาย
ทอดในแนวดิ่ง คือจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง โดยผูอาวุโสสูผูเยาววัย  ในสวนของความสัมพันธ
ทางอํานาจเปนความสัมพันธที่มีพื้นฐานในการที่ฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเหนือกวาผูอ่ืน การมีสิทธิที่
เหนือกวานี้อาจนําไปสูการสรางอํานาจหรือการบังคับผูที่มีสถานภาพทางสังคมที่ต่ํากวาได

ทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจ เปนองคประกอบของ
การทําความเขาใจถึงสถานภาพและบทบาทของคนในสังคมทั้งผูหญิงและผูชาย ที่ปรากฏในเสภา
ขุนชางขุนแผน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของผูหญิงและผูชายในสังคมไทย
การขัดเกลาทางสังคมใหกับสมาชิกใหม (primary socialization of children) หรือการ
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ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) เปนหนาที่หนึ่งของสถาบันครอบครัว1    การสั่งสอน
ใหสมาชิกใหมไดเรียนรูบทบาทความเปนผูหญิงและผูชายดําเนินควบคูกับการเติบโตทางกายภาพ 
ซ่ึงผูทําหนาที่นี้คือ พอแมหรือผูใหญในครอบครัว

กาญจนา แกวเทพ ไดวิเคราะหถึงบทบาทของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมวา เปนวิธี
การแรกเริ่มที่สังคมจะทําการถายทอดโครงสรางทางจิต-เพศ (psycho-sexual structure) ที่สอดคลอง
กับสถานภาพทางสังคมใหแกคนแตละรุนใหมีความตอเนื่องกันไป  กระบวนการเหลานี้มิใชเปน
เพียงการถายทอดทางอุดมการณ หากแตเปนภาคปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันในทุกๆ
ดาน2

ในเรื่องขุนชางขุนแผน ตัวละครเอกคือ ขุนแผน นางพิมหรือวันทอง ขุนชาง ไดรับการ
เล้ียงดูและอบรมสั่งสอนโดยมารดา เนื่องจากบิดาของทั้งสามเสียชีวิตตั้งแตตัวละครยังเยาว สวน
พลายงามในชวง 8 ปแรกอยูกับมารดาคือนางวันทองและบิดาเลี้ยงคือ ขุนชาง  แตเมื่อเกิดเหตุการณ
ขุนชางพยายามฆาพลายงาม พลายงามไดหนีไปอยูกับยาคือ นางทองประศรี ซ่ึงยาไดเปนบุคคล
สําคัญที่ใหพลายงามไดเรียนรูวิทยาการตางๆ ที่เด็กผูชายควรเรียนรู สวนพลายชุมพล ลูกของ
ขุนแผนกับนางแกวกิริยาไดอาศัยอยูกับยาและครอบครัวของพี่ชายตางมารดาคือ จมื่นไวย  ตอมาจึง
ไปอยูกับตายายที่สุโขทัย  เปนที่นาสังเกตวาตัวละครหลักเหลานี้ในเนื้อเร่ืองไมปรากฏถึงความ
ผูกพันหรือไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดาในวัยเยาว  จากบทบาททางสังคมของผูหญิงสมัยกอน
ทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นลางจะสัมพันธกับการงานในบานเรือน มารดาจึงเปนบุคคลสําคัญที่ทํา
หนาที่ในการเลี้ยงดูลูกไปพรอมๆ กับการอบรมสั่งสอน เพื่อสืบทอดลักษณะอุดมคติทางสังคมให
แกบุตรหลาน

ในสังคมไทยสมัยกอน วิชาความรูที่ผูหญิงและผูชาย   ในชนชั้นสูงหรือชนชั้นผูปก-
ครองไดรับการถายทอดความแตกตางกันไป  ความแตกตางเหลานี้อยูบนพื้นฐานของความคาดหวัง
ทางสังคมที่มีตอเด็กผูหญิงและเด็กผูชายท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ เด็กผูหญิงถูกคาดหวังใหมีหนาที่
ในอนาคตคือ เปนแมบานแมเรือนที่ดี ซ่ึงไดรับการอบรมวาเปนคุณสมบัติของความเปนลูกผูหญิง
ซ่ึงวิชาความรูดานนี้สัมพันธกับงานในบานเปนสําคัญ  ที่สําคัญคือ  คตินิยมเรื่องความกตัญกูตเวที
ที่นับวาเปนแกนหลักของความสัมพันธในครอบครัวไทย  ถือวาบุญคุณของพอแมมีเหลือลน จนลูก
ไมอาจตอบแทนไดหมดส้ิน    หนทางในการที่ลูกชายจะตอบแทนพระคุณของพอแมก็ดวยการบวช

                                                
1ฉลาดชาย  รมิตานนท, “การศึกษาครอบครัวไทย : ขอคิดและแนวการศึกษา,” สังคมศาสตร 11,2 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 9-13.
2กาญจนา  แกวเทพ, มานแหงอคติ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเจนเดอรเพรส, ม.ป.ป.), 89.
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ในขณะที่ลูกสาวไมมีโอกาสเชนเดียวกันนี้3 การตอบแทนคุณบิดามารดาของลูกสาวจึงผูกพันกับ
การดูแลพอแมหรือปฏิบัติตนตามความคาดหวังของครอบครัว เพื่อทดแทนบุญคุณและเปนลูกสาว
ที่ดี4

สวนของเด็กผูชายในกลุมชนชั้นสูงจะถูกคาดหวังใหมีหนาที่การงานที่สัมพันธกับการ
เปนขุนนางหรือทหาร  นอกจากจะมียศถาบรรดาศักดิ์แลว  คนเหลานี้ไดรับการยกเวนจากการถูก
เกณฑแรงงาน อันเปนหนาที่ทางสังคมของผูชายไทยดังที่ปรากฏในลักษณะดังกลาวนี้ในกระบวน
การเรียนรูของตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผน

การเรียนรูวิชาการตางๆ
การเรียนรูของเด็กผูชาย ในชนชั้นสูงมีคานิยมของการใหลูกชายเปนผูสืบทอดสถานะ

ทางสังคม กลาวคือเมื่อพอเปนขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ แตเนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่พระมหา-
กษัตริยพระราชทานใหเฉพาะบุคคล ไมสามารถสืบทอดทางสายโลหิตได ผูเปนบิดามักปรารถนา
ใหลูกไดมีสถานะทางสังคมเชนที่ตนเปน คือ การเปนขุนนาง  คุณสมบัติของผูเปนขุนนางไดนั้น
การมีพอเปนขุนนางอยูกอนเปนโอกาสทางหนึ่ง แตยังตองประกอบดวยความสามารถของปจเจก
คือ มีความรู มีสติปญญา สามารถทําการงานราชกิจใหเปนที่พอพระทัยของพระมหากษัตริยดวย
การมีความรูคือ ความรูในดานการอานออกเขียนได และรูวิทยาการอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการรับ
ราชการ เชน รูตําราพิชัยสงคราม  เปนตน คุณสมบัติตางๆ  เหลานี้มีปรากฏในตัวละครอยางขุนแผน
พระไวย  พลายชุมพล

ขุนแผนเมื่ออายุ 15 ป ไดบวชเรียนรูวิชาการตางๆ โดยใหมารดาเปนผูพาไปฝากบวช
เรียนที่วัดสมใหญและวัดปาเลไลยก  เพื่อให “จะไดรูการรณรงคคงกระพัน   ใหเหมือนกันสืบตอ
พอขุนไกร”  โดยวิชาที่ขุนแผนเรียนก็มี

ตําหรับใหญพิชัยสงคราม สูรยจันทรฤกษยามก็รอบรู
อยูยงคงกระพันลองหน ภาพยนตรผูใชใหตอสู
รักทั้งเรียนเสกเปาเปนเจาชู ผูกจิตหญิงอยูไมเคลือนคลาย5

  
                                                

3นิธิ  เอียวศรีวงศ,  ผาขาวมา ผาซ่ินกางเกงใน และ ฯลฯ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2538), 102-103
4นิวัตร  สุวรรณพัฒนา, ชุมชนคาประเวณี (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,        2541),  286,291.
5เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน, ๕๐.
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จากบทกลอนไดบอกถึงวิชาตางๆ ที่ขุนแผนหรือพลายแกวในขณะนั้นไดเรียนรูจากการ
บวช นอกจากจะเปนวิชาที่เกี่ยวกับการปกครองและยังมีวิชาที่เปนศาสตรสัมพันธกับอํานาจนอก
เหนือธรรมชาติ เชน การผูกหุนยนตร การเลี้ยงโหงพราย เสกเปาคาถาอาคม เปนตน  แสดงถึง
ความเชื่อพุทธและผีที่อยูรวมในสังคมไทย

การที่ลูกผูชายในกลุมชั้นสูงควรเรียนรูเขียนอานไดนั้นเปนคุณสมบัติสําคัญดังในกลอน
ที่นางวันทองครวญกับพลายงามวา “ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ เจาจงอุตสาหทําสม่ําเสมอ”

ในกลอนที่ขุนแผนบอกกับพลายงามในวัย 10 กวาขวบวา
ถาแมเจาเลาเรียนความรูได จะพาไปพึ่งพระจมื่นศรี
ถวายตัวพระองคทรงธรณี จะไดมีเกียรติยศปรากฏไป6

กลอนบทนี้บอกชัดเจนถึงหนาที่ที่เด็กผูชายถูกคาดหวังใหพึงกระทําเมื่อเติบโต เพื่อสืบ
ทอดสถานะทางสังคมของบิดาหรือครอบครัวไว  กิจการงานในการเปนขุนนางถือเปนงานในพื้นที่
สาธารณะ  จะเห็นไดวาเด็กผูชายถูกอบรมใหดําเนินบทบาทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนอกบานตั้งแต
ยังเล็ก  นับตั้งแตกระบวนการศึกษาความรูของเด็กผูชายที่ตองไปเรียนที่วัด  หนาที่การงานเมื่อเติบ
ใหญก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   ซ่ึงจะแตกตางจากกระบวนการเรียนรูของเด็ก
ผูหญิงชนชั้นทางสังคมเดียวกัน

ตัวละครในเรื่องที่ผานกระบวนการศึกษาหาความรูสามารถสรางความดีความชอบ ได
รับการเลื่อนยศตําแหนง  ตรงกันขามกับขุนชาง ที่แมจะรับราชการมียศเนื่องจากการที่พอใชโอกาส
ทางสังคมพาเขาถวายตัวกับพระพันวษา แตเหตุที่ขุนชางไมเคยทําผลงานใหปรากฏ  จึงไมไดรับ
การเลื่อนยศเลย  สวนหนึ่งอาจเพราะความมั่งมีของขุนชางที่มาจากการเปนพอคามีความสําคัญตอ
การดํารงสถานะทางสังคมมากกวาการเปนขุนนาง

นอกจากการมีวิชาความรูแลว เด็กผูชายยังถูกหลอหลอมใหมีพฤติกรรมทางสังคมใน
ลักษณะอุดมคติ เชน  มีความกลาหาญ  ดังกรณีพลายงามและพลายชุมพลในวัยเยาวสามารถเดิน
ทางไปหาญาติตางเมืองไดแตเพียงลําพัง มีความกตัญ ู มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
เปนตน

การเรียนรูของเด็กผูหญิง   ดังที่ไดกลาวแลววาในสังคมชนชั้นสูงคาดหวังใหลูกสาวมี
คุณสมบัติของการเปนแมบานแมเรือน    วิชาความรูของลูกสาวจึงเปนวิชาที่เกี่ยวของกับงานภายใน
                                                

6เรื่องเดียวกัน, ๕๓๒.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
บทสรุป

งานวรรณกรรมเปนผลผลิตทางสังคมที่สามารถใชเปนขอมูลในการวิเคราะหศึกษาทาง
ประวัติศาสตรสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในทามกลางภาวะที่เอกสารประเภทลายลักษณอักษร
ประเภทพงศาวดารมักเปนเรื่องราวของพระมหากษัตริยเปนสําคัญ ในจํานวนงานวรรณกรรมทั้ง
หลายในยุคตนรัตนโกสินทร เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณกรรมที่รูจักกันอยางแพรหลายแม
จวบจนปจจุบัน ทั้งโดยลักษณะของเนื้อเร่ืองที่เกี่ยวกับความรักสามเสาที่จับใจผูฟงงานเสภา  ถึงแม
ตามประวัติจะกลาววาเปนการนําเอาเรื่องที่นิยมขับเสภามาแตคร้ังกรุงเกา แตเนื้อเรื่องที่รับรูกันแพร
กลายนี้เปนเรื่องที่แตงโดยกวีชายในราชสํานัก  วรรณกรรมเรื่องนี้จึงนับวาเปนความแยบคายของ
ชนชั้นสูงในการนําเอางานเสภาซึ่งเปนมหรสพเพื่อความบันเทิงที่นิยมของชาวบานมาปรุงแตงกอน
สงกลับเพื่อเผยแพรตอชาวบาน

ผลจากการศึกษาและวิเคราะหเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนพบวา วรรณกรรมเรื่องนี้สะทอน
สถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายในกลุมชนชั้นผูปกครองหรือชนช้ันสูงในสังคมไทยใน
อดีต และอาจกลาวไดวางานวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนนี้ เปนหนึ่งในงานวรรณกรรมที่รัฐ
สรางกรอบจารีตและแบบแผนคานิยมและลักษณะอุดมคติทางสังคมสูชาวบาน ซ่ึงเปนชนชั้นลาง
ผูนิยมเสพงานวรรณกรรมนี้ ในยุคตนรัตนโกสินทรซ่ึงเปนยุคแหงการฟนฟูบานเมืองและสราง
วัฒนธรรมทางสังคม ไดปรากฏการประพันธงานวรรณกรรมประเภทคําสอนผูหญิงหลายเรื่องซึ่ง
สวนใหญเปนงานประพันธโดยกลุมชนชั้นสูง  แมขุนชางขุนแผนจะไมไดเปนงานวรรณกรรมคํา
สอนโดยตรง แตภาพของผูหญิงและผูชายและเนื้อความที่แทรกเสริมเนื้อความในเชิงส่ังสอน
สะทอนถึงการพยายามของรัฐ ที่สรางรูปแบบแหงคานิยมแบบจารีตสูชนชั้นลางผูนิยมฟงงานเสภา
เร่ืองนี้  ลักษณะเชนนี้เปนความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรม ดังที่รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ไดกลาวถึง
ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมไทยระหวางวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร วัฒนธรรม
หลวงคือวัฒนธรรมในระดับบน สวนวัฒนธรรมราษฎรคือวัฒนธรรมในระดับลาง โดยวัฒนธรรม
หลวงเปนการสรางใหเกิดความคลายคลึงกันเหมือนกันในสังคม เพื่อจะไดเปนพวกเดียวกันกลุม
เดียวกัน1

                                                
1ศรีศักร  วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, 2544), 3-4.
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ตัวละครตางๆในขุนชางขุนแผนแมจะเปนสามัญชน แตตัวละครเอกสวนใหญจะเปน
ขุนนาง ภาพของผูหญิงและผูชายจากตัวละครในเรื่องนี้จึงสะทอนภาพของผูหญิงและผูชายที่อยูใน
กลุมชนชั้นปกครองเปนหลัก

ภาพตัวละครผูหญิงและผูชายในเรื่องขุนชางขุนแผน          สะทอนถึงการแบงบทบาท
หนาที่ทางสังคมระหวางผูหญิงและผูชายอยางชัดเจน ในวิถีชีวิตทางสังคมของชนชั้นผูปกครองใน
สังคมไทย นับแตกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีความแตกตางในแตละเพศ  วิชาที่เด็กชายและ
เด็กหญิงตองเรียนรู แสดงใหเห็นถึงการที่ผูปกครองมีความคาดหวังตอบทบาททางสังคมของเด็กที่
แตกตางกันเมื่อเติบโตเปนผูใหญ  ดังที่ Rosaldo กลาวถึงการแบงงานตามเพศวา ผูหญิงจะสัมพันธ
กับงานภายในบาน มีชีวิตที่อยูในขอบเขตของครอบครัว  สวนชายจะสัมพันธกับสังคมนอกบาน
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับชนช้ันลางแลวจะมีความแตกตางกัน

 สําหรับสังคมไทยในอดีต ครอบครัวเปนสถาบันหลักในการสรางกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม ที่สรางกรอบแหงความคิดและคานิยมตอพฤติกรรมทางสังคมของผูหญิงและผูชาย
ลักษณะโครงสรางของครอบครัวที่แตกตางกันระหวางชนชั้นปกครองและผูถูกปกครอง  ทําให
ลักษณะของบทบาท หนาที่ของผูหญิงผูชายมีความแตกตางกันตามสถานภาพทางสังคม

พุทธศาสนาซึ่งศาสนาหลักของชาวสยามแตโบราณเปนรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตางๆ ของสังคมไทย ไดมีอิทธิพลตอคานิยมที่มีตอผูหญิงและผูชายที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้ผูชายไดรับความสําคัญในทางศาสนามากกวาผูหญิง ดังเชน ความเชื่อในเรื่องการสราง
ผลบุญที่ยิ่งใหญใหแกบิดามารดาของลูกชาย ในขณะที่ลูกสาวไมมีโอกาสในทางศาสนาที่จะตอบ
แทนบิดามารดาไดเชนนี้ สําหรับผูหญิงการจะสรางบุญไดก็ดวยการใหการสนับสนุนทางศาสนา
เปนอุบาสิกา แตไมสามารถเขารวมเปนอยูในสถาบันศาสนาได  การมีโอกาสไดบวชของลูกชายไม
เพียงแตสรางบุญกุศลตามความเชื่ในเรื่องบุญกรรมเทานั้น แตยังมีความหมายในทางสังคมคือ การมี
โอกาสศึกษาเลาเรียนวิชาความรู ในวิถีชีวิตการบวชถือวาเปนชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานของชีวิต
ผูที่ผานการบวช เมื่อสึกออกมามักจะไดรับการยกยองและเคารพจากคนในชุมชนในฐานะที่เปนผูรู
ในการประกอบพิธีทางศาสนาบางอยางนอกจากพระสงฆแลว มีการอนุญาตใหฆราวาสผูชาย
เทานั้นที่สามารถมีสวนรวมหรืออยูในพื้นที่สําคัญของการประกอบพิธีกรรมได และการอยูใน
สมณเพศนั้นอยูในฐานะที่ไดรับการยกยองและเคารพจากคนในสังคม  ฐานะของผูชายในทาง
ศาสนาจึงไดรับการยกยองและยอมรับอยางเปนทางการมากกวาผูหญิง  การมีอํานาจทางศาสนาของ
ผูชายเปนสิ่งที่เสริมอํานาจทางโลกของผูชาย ทําใหผูชายมีอิทธิพลในครอบครัวดวย สวนผูหญิงใน
สังคมไทยมักจะมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ 
เชน การเปนรางทรง   เปนตน
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จากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน        ครอบครัวใหการอบรมสั่งสอนโดยนิยมใหเด็กชายสืบ
ทอดสถานะทางสังคมในการเปนขุนนาง     เพราะการเปนสมาชิกในกลุมชนชั้นผูปกครองทําใหได
รับอํานาจอยางเปนทางการผานศักดินา ซ่ึงเปนการใหสิทธิในการมีไพรใตการปกครอง และ
บรรดาศักดิ์ ซ่ึงบงบอกถึงตําแหนงหนาที่ทางสังคม  ระบบศักดินาเปนแกนหลักแหงอํานาจที่สําคัญ
ของชนชั้นสูง เพราะการมีกําลังคนใตการปกครองเปนที่มาของการสรางผลประโยชนทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง

สังคมไทยเปดโอกาสตอการเลื่อนสถานะทางสังคมจากการเปนขุนนางของตัวละครชาย
ปรากฏใน 2 ลักษณะคือ

- การที่บิดาใชโอกาสทางสังคม ใหลูกชายไดถวายตัวเปนขาของพระมหากษัตริย อยาง
กรณีของขุนชาง

- การที่ปจเจกบุคคลใชความสามารถทําคุณความดีใหเปนที่พอพระทัยแกกษัตริย  อยาง
กรณีของขุนแผน พลายงาม  และพลายชุมพล

การเปนขุนนางของตัวละครเอกชายในเรื่องแสดงถึงบทบาทของผูชายที่มีหนาที่ในพื้นที่
สาธารณะ รวมถึงการเปนผูนําของพื้นที่ภายในครอบครัวดวย ดังจะเห็นไดจากคําส่ังสอนของ
มารดาตอบุตรสาวกอนออกเรือน และวิชาการของเด็กผูหญิงที่ตองเรียนรูเพื่อสรางคุณสมบัติตอ
ตัวตนของปจเจก ที่เนนถึงคุณสมบัติการเปนภรรยาที่ดีตามแบบแผนอุดมคติทางสังคม   คําสอน
และแบบแผนเหลานี้ลวนแลวแตเปนไปในลักษณะของที่ผญิงผูเปนภรรยาตองพึ่งพิงชายผูเปนสามี
เปนหลัก

หนาที่และสถานภาพของผูชายในสังคมของชนชั้นสูงหรือชนชั้นผูปกครองที่ปรากฏใน
เร่ืองขุนชางขุนแผน จึงเปนผูที่มีอํานาจภายนอกบานตามตําแหนงอยางเปนทางการในสังคม และมี
อํานาจภายในบานตามคานิยมแหงจารีตทางสังคมไทย

ผูหญิงในกลุมชนชั้นสูง  แมจะไดสิทธิของการเปนผูดูและบานเรือนอันทําใหสามารถมี
อํานาจเหนือบาวไพรในเรือน  แตขอบเขตทางอํานาจของผูหญิงเหลานี้ ทายที่สุดแลวก็อิงอยูกับสามี
โดยเฉพาะในครอบครัวที่เปนครอบครัวเชิงซอน ที่สามีมีภรรยามากกวาหนึ่งคนอยูรวมกันใน
ครอบครัว  ผูหญิงในชนชั้นนี้จะมีอํานาจโดยผานผูชาย โดยในเรื่องขุนชางขุนแผนปรากฏการที่
ผูหญิงไดรับอํานาจใน 3 ลักษณะคือ

-  ผูหญิงมีอํานาจและสิทธิการจัดการในครอบครัวเมื่อสามีผูเปนหัวหนาครอบครัวเสีย
ชีวิต

- ผูหญิงไดรับการยกยองจากสังคมภายนอกโดยผานบรรดาศักดิ์ทางสังคมของสามี
- ผูหญิงสรางอํานาจแฝงเหนือผูชาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

กรณีการไดอํานาจของผูหญิงในสองประการแรกนั้นเปนรูปแบบที่สังคมยอมรับ  สวน
กรณีที่ 3 ซ่ึงในเรื่อง ไดแก การทําเสนหของสรอยฟา เปนการสรางอํานาจแฝงของผูหญิงในรูปแบบ
ที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม  ทําใหในทายที่สุดสรอยฟาถูกลงโทษจากการทําผิดจารีต  เปนที่นา
สังเกตวา  การทําเสนหของสรอยฟาเปนลักษณะของการที่ผูหญิงเปนผูกระทําตอผูชาย  การอยูใน
สถานะของการเปนผูกระทํา (active) ของผูหญิงในลักษณะเชนนี้ไมเปนที่ยอมรับของสังคมไทย
ในอดีต

ผูหญิงชนชั้นสูงจะอยูใตสิทธิและอํานาจของผูชายตลอดชีวิต คือ เมื่อเปนลูกมีชีวิตที่อยู
ใตสิทธิของบิดา หากบิดาตายก็อยูใตสิทธิของมารดา และเมื่อเปนภรรยาก็อยูใตสิทธิของสามี
ความสัมพันธทางสังคมของผูหญิงจึงเปนเสมือนผูถูกกระทํา (passive) อยูตลอดเวลา  กรณีของนาง
วันทองเปนตัวอยางของผูหญิงในชนชั้นนี้ ที่วิถีชีวิตของนางวันทองถูกกําหนดและดําเนินไปโดย
บุคคลอื่นตลอดชีวิต

แมวาในเรื่องขุนชางขุนแผนจะไมปรากฏภาพของผูหญิงในชนชั้นลางที่ชัดเจน  แตเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางลักษณะของผูหญิงในชนชั้นสูงจากเรื่องขุนชางขุนแผน กับขอมูลที่เกี่ยวกับ
ผูหญิงชนชั้นลางที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร อยางเชนเอกสารของชาวตางประเทศ
ลักษณะของสังคมที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดยุคตนรัตนโกสินทร  และลักษณะทาง
สังคมของชนชั้นผูถูกปกครองในอดีต ที่ผูชายมีหนาที่ตองรับใชรัฐเปนเวลาหลายเดือนในรอบป
แสดงถึงการที่ผูหญิงมีบทบาททั้งในงานบานและงานนอกบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดาน
เศรษฐกิจของครอบครัวในยุคที่สังคมสมัยกอนมีลักษณะทางเศรษฐกิจแบบยังชีพ ระบบการแลก
เปลี่ยนสินคาเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศ อันสัมพันธกับลักษณะของชุมชนเกษตร-
กรรม   ผูหญิงในชนชั้นผูถูกปกครองจึงมีบทบาทในการเปนผูสรางผลผลิตใหกับครอบครัว

ลักษณะของตัวละครผูหญิงและผูชายที่ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผน แสดงถึงลักษณะ
พื้นฐานของความสัมพันธทางสังคมของผูหญิงและผูชายไทยในอดีต โดยท่ีสถานะ บทบาท และ
อํานาจ  เปนโครงสรางสําคัญของความสัมพันธทางสังคม ที่มีรูปแบบของโครงสรางทางสังคมเปน
กรอบที่กําหนดขอบเขตแหงพฤติกรรมทางสังคมในแตละเพศและแตละสถานะทางสังคม

ขอเสนอแนะในการศึกษา
- การขยายขอบเขตของการศึกษาในลักษณะของบทบาทชายและหญิงในสังคมไทย

โดยการศึกษาผานงานวรรณกรรมในชวงสมัยหนึ่ง ซ่ึงจะใหภาพในการทําความเขาใจสังคมไทย
ใ น อ ดี ต ไ ด ชั ด เ จ น ม า ก ขึ้ น
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