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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษากระบวนการสร้างและการน าเสนอ “หญิงชั่ว” ในประวัติศาสตร์
ไทย โดยศึกษาประวัติและภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ถูกตีตราและเข้าข่ายชั่วในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมความชั่วและ
เป็นตัวก ากับการสร้างความดีความชั่วให้แก่ผู้หญิง ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ส านึก ค่านิยมและจารีต
ทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของ“หญิงชั่ว”ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ - 
พ.ศ. 2477 เกิดจากมโนทัศน์และค่านิยมของผู้ชาย ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ “หญิงชั่ว”ถูกเสนอใน
ภาพของผู้หญิงที่ละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนา และในยุคถัดมาคือ สมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2477 
“หญิงชั่ว”ถูกเสนอในภาพของผู้หญิงที่ละเมิดจารีตเดิมและต่อต้านอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคมสยาม 
การเขียนประวัติศาสตร์ของผู้ชายยังสะท้อนถึงค่านิยมบางประการที่ผู้ชายคาดหวังต่อผู้หญิงและความ
คาดหวังเหล่านี้ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของ
ผู้ชายในรูปแบบของหญิงชั่วที่หญิงดีไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 

 
ค าส าคัญ:  หญิงชั่ว, การสร้างความเป็นหญิง, ชนชั้นน าสยาม 
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to examine the process of construction and presentation 

of “Harlots” in Thai history by exploring the stories and images of women who were 
labelled as “bad” in historical sources. It shows that the social and cultural contexts 
in each historical period played a role in shaping and directing good and bad 
behaviors for women through the dissemination of social knowledge, consciousness, 
value and tradition. The thesis argues that the image of “Harlots”in Thai history from 
the early Bangkok period to 1934 were imposed by men’s standards and values. In 
the early Bangkok period, “Harlots” were presented as immoral women. In the next 
period, the reign of King Rama IV- 1934, “Harlots” were presented as the women 
who acted against the old traditional ways and the women who denied men's 
authority. Furthermore, historical writings by men also reflected some expected 
values, and these expectations were shown in the form of the construction of 
“unacceptable” female behaviors that decent women should not follow. 
 
Keywords: Harlot, Construction of Femininity, Siamese Elite 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกว.) ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ 
สกว.ที่ให้โอกาสและทุนสนับสนุนในการท าวิทยานิพนธ์ หากวิทยานิพนธ์นี้มีข้อบกพร่องผิ ดพลาด
ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทั้งหมด 
 วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลุล่วงไปได้ มิใช่เพราะล าพังผู้เขียนคนเดียวเท่านั้น แต่เกิดจากความ
ช่วยเหลือและความเมตตาของอาจารย์หลายท่าน แรกสุด ขอบพระคุณ อ.ดร.ปรีดี หงษ์สต้น อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศของวิทยานิพนธ์นี้ รวมไปถึงงานเขียนอ่ืนๆของผู้เขียน 
อาจารย์ให้ความรู้ ข้อชี้แนะ ค าปรึกษา ตรวจแก้งาน ทั้งยังสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือและเป็นธุระใน
การด าเนินการเรื่องต่างๆด้วยความใส่ใจมาโดยตลอด  
 ขอบพระคุณ ผศ.ดร. วิศรุต พ่ึงสุนทร  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ประจ ากลุ่มวิจัยสกว. ตั้งแต่แรกเริ่มที่ผู้เขียนได้เข้ามานั่งเรียนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ อาจารย์เป็น
ผู้ให้ความรู้ เป็นธุระในการด าเนินการเรื่องทุนวิจัยและให้ความเมตตาต่อผู้เขียนมาโดยตลอด 
 ขอบพระคุณ ผศ.ดร. วิลลา วิลัยทอง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาสละเวลาให้
ความรู้ ค าชี้แนะและตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยความใจดีและความเมตตา ค าแนะน าที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างยิ่ง 
 ขอบพระคุณ อ.ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มวิจัย
สกว. ค าชี้แนะและข้อคิดที่ได้รับจากอาจารย์ช่วยเปิดโลกใบเล็กๆของผู้เขียนให้กว้างขึ้น ที่ส าคัญคือ
อารมณ์ขันของอาจารย์ตุลย์ท าให้การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องจืดชืดอย่าง
ที่เคยคิด 
 ขอบพระคุณรศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ที่รับเชิญมาร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นใน
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและให้ค าแนะน ารวมทั้งข้อคิดอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์นี้  
 ขอบพระคุณคณาจารย์ภาคประวัติศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความเมตตา รวมทั้งได้ให้
โอกาสผู้เขียนได้เข้ามาศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ขอบคุณคุณ Karin Hongsaton Zackari และพ่ีชานันท์ ยอดหงษ์ ที่สละเวลามาพูดคุย
เพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ผู้เขียนในช่วงต้นของการท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอบคุณมิตรสหายรุ่นพ่ีรุ่นน้องภาคประวัติศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะ
มิตรสหายรุ่นตกเครื่องที่ได้ร่วมเรียนและร่วมรบบนโต๊ะอาหารมานับครั้งไม่ถ้วน ท าให้ชีวิ ตนักเรียน
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ประวัติศาสตร์ของผู้เขียนมีสีสัน เสียงหัวเราะ ประสบการณ์และความทรงจ าร่วมกัน มิตรภาพและ
วีรกรรมของพวกเราเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เขียนอดยิ้มไม่ได้ทุกครั้งที่นึกถึง ขอขอบคุณจากใจ วิภาวี ณัฐพงศ์ 
อารยา และพ่ีกวินวัฒน์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้เขียนในโค้งสุดท้ายของวิทยานิพนธ์นี้ 
 ขอบคุณจิตตมาศ รุ่นน้องภาคประวัติศาสตร์ ที่ช่วยแก้ไขและตรวจทานบรรณานุกรมอัน
ยุ่งเหยิงที่ผู้เขียนได้ก่อไว้ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ขอบคุณครอบครัวที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้เขียนในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน 
และขอบคุณเพ่ือนรักชาวศิลปากรทั้ง 2 คน ส าหรับก าลังใจและมิตรภาพกว่า 12 ปีที่ไม่เคยแปร
เปลี่ยนไป 
 ท้ายสุดขอขอบคุณเป็นพิเศษ ผู้ชายคนส าคัญในชีวิต 2 คน ที่เป็นแหล่งก าลังใจและ
แหล่งก าลังทรัพย์มาโดยตลอดการเรียน 4 ปี ร่วมทุกข์ร่วมสุขและอดทนฟังเสียงเคาะแป้นพิมพ์ในยาม
วิกาลอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะผู้ชายตัวเล็กๆที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจ ความหวัง และความสุขของผู้เขียน  
                หากวิทยานิพนธ์นี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ขอมอบคุณความดีและอุทิศให้แก่ “หญิงชั่ว” 
ผู้โลดแล่นมีชีวิตอีกครั้งในวิทยานิพนธ์นี้ 
 
 

นางวรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ผู้หญิงถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จาก 

ต านาน มุขปาฐะ และจารึก กระทั่งถึงยุคประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง
พงศาวดาร บันทึกชาวต่างชาติ1 ปรากฏเรื่องราวของผู้หญิงถูกบันทึกไว้เป็นจ านวนมาก แต่ทว่าเรื่อง
ของผู้หญิงกลับถูกละเลยความส าคัญเนื่องจากความเฟ่ืองฟูของการศึกษาประวัติศาสตร์แบบมหาบุรุษ
ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของผู้ชาย รวมทั้งประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมภายใต้การสนับสนุนจากรัฐ   
เครก เรย์โนลด์ เสนอว่า ประวัติศาสตร์เป็นการเล่าเรื่องอย่างหนึ่ง ท าให้สถานะของงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ไม่ต่างกับเรื่องเล่า ต านาน นิยายที่แฝงไปด้วยอคติของผู้เล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์2 
ธงชัย วินิจจะกูลได้ให้ความหมายและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ โครงเรื่อง (plot) ในประวัติศาสตร์ 
ว่า การเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นโดยอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดโครงเรื่อง (plot) ใน
ประวัติศาสตร์โดยที่ผู้เล่าเรื่องอาจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใส่อคติลงไปในเรื่องเล่านี้ด้วย3 และประวัติศาสตร์
เป็นผล ผลิตจากโครงเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ไทยมีโครงเรื่องที่พันผูกอยู่กับ
ประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์มหาบุรุษซึ่งเป็นแม่แบบในการก าหนดเรื่องราวเนื้ อหาของ
ประวัติศาสตร์4 เสนอภาพลักษณ์และการผลิตซ้ าในเรื่องการเมือง สงคราม และอ านาจของผู้ชาย ท า
ให้เรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์เป็นเพียงชิ้นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มให้ภาพของผู้ชายในประวัติศาสตร์
ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

                                                 
1จิรานุช โสภา, "บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542). 
2เครก เจ. เรย์โนลด์ส, “โครงเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” ใน เจ้าสัว 

ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ (กรุงเทพ:มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
, 2550) 

3ธงชัย วินิจจะกูล, “เรื่อง, ล าดับเรื่อง, และโครงเรื่อง กับความรู้ประวัติศาสตร์,” จุลสารหอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 12 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552): 9-10. 

4ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอ าพราง สู่
ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน,” ศิลปวัฒนธรรม 23,1 (พฤศจิกายน
2544): 56-65. 
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 หลังการตั้งค าถามของนักประวัติศาสตร์สังคมในประเด็นที่ว่าผู้หญิงหายไปไหนบนหน้า
ประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าจะมีความตื่นตัวในการศึกษาเรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น 
จากการส ารวจงานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทยของวารุณี โอสถารมย์ ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้ม
การศึกษาและเขียนงานประวัติศาสตร์ผู้หญิงหลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารุณีได้จ าแนกตามกลุ่มเรื่องและการวิเคราะห์ และเสนอให้เห็นว่าภาพ
ของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ค่อยๆ คลี่คลายจากการศึกษาและให้ค าอธิบายผ่านงานเขียน
ประวัติศาสตร์จ านวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของผู้หญิงยังคงมีความคลุมเครือซับซ้อนเนื่องจาก
ข้อจ ากัดของหลักฐาน อุดมการณ์และทัศนคติของสังคมในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเฟ่ืองฟูของ
ประวัติศาสตร์กระแสหลักที่บดบังประเด็นอ่ืนๆ ในประวัติศาสตร์ไปเพราะถูกแทนที่ด้วยอุดมการณ์
ชาตินิยมและประวัติศาสตร์แบบมหาบุรุษ5  งานศึกษาเรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์กระแสหลักถูก
น าเสนออกมาในรูปของภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หญิงชนชั้นสูงในสังคมจารีตของสยาม 6 การเขียน
ประวัติศาสตร์ผู้หญิงจึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือเน้นย้ าถึงความส าคัญของผู้ชาย เพราะผู้หญิงที่ดี คือผู้หญิง
ที่เชื่อฟังผู้ชาย ซึ่งไม่ได้หลุดออกจากกรอบของประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เน้นความส าคัญไปที่ผู้ชาย 
ผู้หญิงในประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวของผู้ชาย งานศึกษาทางด้านสตรีให้
ความส าคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเน้นอธิบายเรื่องอ านาจและความสามารถของ
ผู้หญิงซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย แต่กระนั้นก็ตามงานทั้งหมดกลับมีเป้าหมายไปที่เรื่องคุณค่าความดี
ของผู้หญิง ได้แก่ งานเขียนที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพและความรู้ความสามารถของผู้หญิงในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย7 งานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับ

                                                 
5วารุณี โอสถานนท์, “งานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทย,” วารสารรวมบทความ

ประวัติศาสตร์, ฉ.25  (2546): 81-144. 
6งานเขียนในลักษณะนี้ ได้แก่ งานเขียนประวัติศาสตร์วีรสตรี เช่นบทความของ อัญชลี สุ

สายัณห์, ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร. สุนทรีย์ อาสะไวย, ผู้หญิงกับอ านาจในประวัติศาสตร์ต้น
รัตนโกสินทร์: ศึกษากรณีสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอทั้งสองในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช. สายพิน  แก้วงามประเสริฐ, “ภาพลักษณ์ท้าวสุรนารีในประวัติศาสตร์ไทย,” จิรานุช โสภา, 
"บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ,” รวมทั้งงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ซึ่งดึงดูดความสนใจจากสังคมไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

7งานเขียนในลักษณะนี้ได้แก่ ดารณี ศรีหทัย, สมเด็จรีเยนต์. องค์ บรรจุน, หญิงมอญ อ านาจ
และราชส านัก. Dhiravat na Pombejra, “VOC Employees and their Relationships with 
Mon and Siamese Women: A Case Study of Osoet Pegua” in Barbara Watson Andaya 
ed., Other Pasts. Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia. 
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ประเด็นของเพศสภาพ ชนชั้นของผู้หญิง ปรากฏออกมาในงานศึกษาเรื่องผู้หญิงที่มีความขัดแย้งกับ
ผู้ชาย โดยใช้หลักฐานจากเอกสารราชการประเภทคดีความในศาลเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนปัญหาความ
ขัดแย้งในขั้นไม่ปกติของพวกเธอ8 ท าให้ภาพของผู้หญิงเหล่านี้ถูกผลิตออกมาในรูปของผู้หญิงที่ต่อสู้
เพ่ือตัวตนและร่างกายของตนเองและถูกลดคุณค่าเพราะมีปัญหาข้อพิพาทกับผู้ชาย ผู้เขียนมีความ
สนใจว่า ผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าความดีนั้นถูกกล่าวถึงในเอกสารอ่ืนหรือไม่นอกเหนือจากเอกสารทางศาล 
และมีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใดของประวัติศาสตร์ 

ท่ามกลางประวัติศาสตร์กระแสหลักอันทรงพลัง งานศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่
ผ่านมามุ่งเน้นอธิบายบทบาทของผู้หญิงดีและผู้หญิงไม่ดี9   ทว่าประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างความ
ดีความชั่วให้แก่ผู้หญิงในประวัติศาสตร์กลับถูกละเลยไป งานที่อธิบายถึงผู้หญิงดีในประวัติศาสตร์
มักจะอยู่ในรูปของวีรสตรี ซึ่งเป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หญิงชนชั้นสูงในสังคมจารีตของ
สยาม แต่ในทางกลับกันเรื่องของผู้หญิงชั่ว ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่น้อย แต่ทว่ากลับถูกละเลย
ความส าคัญและถูกมองข้ามไปว่าในการตีตราและตอกย้ าความชั่วของผู้หญิงเหล่านั้นมีเหตุมีผล มี
ความสัมพันธ์กับบริบทอะไรและอย่างไรในประวัติศาสตร์นั้น 

 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาการสร้างและการน าเสนอ “หญิงชั่ว” ในประวัติศาสตร์ไทย โดย
ศึกษาภาพลักษณ์ และพฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกบันทึกว่า “ชั่ว” ในเอกสารทางประวัติศาสตร์   
รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวก าหนดและหล่อหลอมมโนทัศน์ของคนในสังคม  
นิยามค าว่า หญิงชั่ว ในวิทยานิพนธ์นี้หมายถึง ผู้หญิงที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์
อักษรว่ากระท าความผิดและถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในทางร่างกายหรือถูกลงโทษทางจิตใจเช่น 
การถูกประณาม หรือถูกติเตียน อนุมานว่าหญิงนั้นเป็นหญิงที่ ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ชายหรือเป็น
หญิงนอกอุดมคติในสังคมสมัยนั้น โดยเฉพาะการท าความผิดในเรื่องความประพฤติทางเพศ โดยมีชน
ชั้นเป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยกและตีตราความชั่วของผู้หญิง  

วิทยานิพนธ์นี้เสนอให้เห็นว่า “หญิงชั่ว” ในประวัติศาสตร์ไทยถูกสร้างโดยมโนทัศน์และ
ค่านิยมของผู้ชายในสังคมซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเขียนประวัติศาสตร์โดยผู้ชาย ในแต่ละ
ยุคสมัยภาพของหญิงชั่วในประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

                                                 
8วารุณี โอสถารมย์, “งานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทย,” 136. 
 9งานเขียนประวัติศาสตร์ที่เสนอภาพลักษณ์ของหญิงดีและหญิงไม่ดีอย่างชัดเจน คืองาน

เขียนประวัติศาสตร์เรื่องของผู้หญิงดีอย่างพระสุริโยทัย ซ่ึงเสนอบทบาทของผู้หญิงชนชั้นสูงที่ดีในภาพ
ของนางแก้วและมักน าเสนอควบคู่ไปกับการเสนอภาพผู้หญิงไม่ดีอย่างท้าวศรีสุดาจันทร์ กระนั้นก็ตาม
เรื่องของผู้หญิงทั้งสองคนกลับเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวของผู้ชายในการกอบกู้เอกราชของกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งกล่าวถึงการเมือง สงคราม และอ านาจของผู้ชายในประวัติศาสตร์มหาบุรุษ 
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ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พุทธศาสนาเป็นมาตรฐานหลักของความดีความชั่วในสังคม “หญิงชั่ว” ที่
ประพฤติผิดทางเพศจึงถูกน าเสนอในภาพของผู้หญิงที่ละเมิดศีลธรรมทางพุทธศาสนา  และในยุคถัด
มา สมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2477  สังคมสยามภายใต้การปะทะระหว่างจารีตเดิมและความเป็น
สมัยใหม่ ส่งผลให้มโนทัศน์ของผู้ชายและผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงไป  “หญิงชั่ว” ในยุคสมัยนี้จึงถูก
น าเสนอในภาพของผู้หญิงที่ละเมิดจารีตเดิมและต่อต้านอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคมสยาม  
 เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกล่าวถึงแต่เพียงบทบาทของผู้หญิงเท่านั้น เพราะประเด็นการศึกษา
เรื่องผู้หญิงผูกพันอยู่กับเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถี อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย
ในสังคม และมีความจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงผู้ชายด้วย ซึ่ง “ผู้ชาย”ในวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นส่วนเติม
เต็มให้ภาพของผู้หญิงในประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งมีความสมบูรณ์แจ่มชัดขึ้นเฉกเช่นเดียวกัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

  
1. ศึกษาปัจจัยและกระบวนการสร้างและมโนทัศน์เรื่องหญิงชั่ว ผ่านการเขียนประวัติ 

ศาสตร์ภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงพุทธศักราช 2477 โดยพิจารณา
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเขียนถึงหญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทย 
 2. ศึกษาประวัติและภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ถูกตีตราและเข้าข่าย “ชั่ว” ในบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ และผู้หญิงชั่วในวรรณคดีที่เป็นต้นแบบของการสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ดีและชั่วใน
สังคม 

 
1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

  
 ศึกษาเอกสารประเภทลายลักษณ์อักษร รวมทั้งงานวรรณกรรมที่บันทึกเรื่องของผู้หญิง

ที่ถูกบันทึกหรือเข้าข่าย “หญิงชั่ว” ในสมัยเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงพุทธศักราช 2477 โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนตามบริบทเวลา  ในส่วนแรก บทที่3 อธิบายเรื่องราวของหญิงชั่วที่ถูกบันทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาเฉพาะหญิงชั่วในพระราชพงศาวดาร และเอกสารอ่ืนที่กล่าวซ้ าถึงหญิงชั่ว 
ได้แก่ พระนิพนธ์และบันทึกส่วนตัวของชนชั้นสูง เนื่องจากข้อจ ากัดของหลักฐานในช่วงสมัยต้น
รัตนโกสินทร์เอกสารส่วนมากเป็นเอกสารที่ถูกบันทึกโดยรัฐและมีส่วนที่กล่าวถึงผู้หญิงน้อยมาก ทั้งยัง
จ ากัดในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงอันมีความสัมพันธ์กับชนชั้นน าผู้ชายเท่านั้น  ในส่วนที่สอง บทที่  4 
อธิบายเรื่องราวของหญิงชั่วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพุทธศักราช  2477 
ศึกษาเรื่องหญิงชั่วซึ่งถูกบันทึกในหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งพระราชพงศาวดาร พระราชหัตถเลขา 
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ราชกิจจานุเบกษา พระนิพนธ์ และเอกสารทางศาล และเอกสารอ่ืนที่กล่าวซ้ าถึงหญิงชั่ว ซึ่งในส่วนนี้
ศึกษาความหลากหลายของหลักฐานและบริบททางสังคม ส่งผลต่อรูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ถึง
หญิงชั่วและบทลงโทษที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ในด้านหลักฐาน ใช้เอกสารทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองเนื่องจากวิทยานิพนธ์
นี้ต้องการศึกษาถึงกระบวนการสร้างความชั่วให้แก่ผู้หญิงบนหน้าประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดในหลักฐานชั้นรองด้วย เพ่ือความกระจ่างชัดในการอธิบายถึง
แนวคิดและกระบวนการสร้างความชั่วให้แก่ผู้หญิง รวมทั้งบริบททางสังคมอันเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อตัวผู้เขียนประวัติศาสตร์ ในส่วนของหลักฐานชั้นต้น ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระราชหัตถเลขา ราชกิจจานุเบกษา พระนิพนธ์และบันทึกส่วนพระองค์ บันทึกของชาวต่างชาติ 
ได้แก่ บันทึกของหมอบรัดเลย์ บันทึกของหมอสมิธ บันทึกของคาร์ล บ็อค สื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย ได้แก่ 
จดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์ หลักฐานชั้นรอง ได้แก่งานวิจัย งานวิชาการรวมทั้งงานเขียนประเภท
สารคดี ที่ศึกษาและกล่าวซ้ าถึงหญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทย 

 ระยะเวลาที่ศึกษานั้น ตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงพุทธศักราช 2477 ช่วงเริ่มต้น
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและการเมือง ทั้งรับเอาค่านิยมและ
จารีตประเพณีของรัฐอยุธยาและการปรับแต่งเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการเมืองของ
กรุงรัตนโกสินทร์ การเน้นความส าคัญของพุทธศาสนาโดยชนชั้นน าสยามน าพุทธศาสนามาเป็น
หลักการในการจัดระเบียบและควบคุมสังคม โดยเฉพาะมาตรฐานทางศีลธรรม ท าให้คุณค่าในตัว
บุคคลถูกประเมินจากมาตรฐานทางศีลธรรมในพุทธศาสนา อันส่งผลต่อการก าหนดมาตรฐานหญิงดี
หญิงชั่วและการตีตราผู้หญิงที่ละเมิดศีลธรรม 

พุทธศักราช 2477 เป็นปีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียง 77 ต่อ19 ให้สามี
จดทะเบียนภริยาได้คนเดียว น าไปสู่การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  5 
ครอบครัวในพุทธศักราช 2478 ถือว่าเป็นการสถาปนาหลักผัวเดียวเมียเดียวผ่านระบบกฎหมาย 
รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวรองรับค่านิยมนี้  อันที่จริงสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา
ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 ว่าด้วยครอบครัวในปีพุทธศักราช 2476  หลักผัวเดียว
เมียเดียวนี้ได้รับการยืนยันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2477 
และประกาศใช้ในปีพุทธศักราช 2478 การวางหลักผัวเดียวเมียเดียวลงในกฎหมายย่อมหมายถึงการ
ประกาศยกวัฒนธรรมชนชั้นกลางที่สมาทานมโนทัศน์ผัวเดียวเมียเดียวให้ขึ้นมาแทนที่ระบบผัวเดียว
หลายเมียที่มีภาพลักษณ์ว่าเป็นของชนชั้นสูง10  หลังการประกาศใช้กฎหมายบรรพ 5 ครอบครัว โดย

                                                 
10สุรเชษฐ์ สุขลาภกิจ, “‘ผัวเดียวเมียเดียว’ ในสังคมไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2410 ถึง

ทศวรรษ2480,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
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รัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มปัญญาชนเป็นส่วนใหญ่ ท าให้กลุ่มของชนชั้นน าไม่ได้มีบทบาทหลักใน
สร้างความเป็นหญิงมากเท่าในอดีต ถือเป็นการยุติระบบครอบครัวแบบจารีตสยามและเป็นการท้า
ทายขนบครอบครัวผัวเดียวหลายเมียแบบเดิมที่อิงกับพุทธศาสนา โดยยกเลิกกฎหมายลักษณผัวเมีย
ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐมาอย่างยาวนานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 กรุงศรีอยุธยา 
แม้ว่ าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กฎหมาย เกี่ยวกับผู้หญิง ได้ถูกปรับปรุงแก้ ไขในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบ
จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถูกยกเลิกไป  ซึ่งแม้ว่าในทางปฏิบัติจริง 
กฎหมายผัวเดียวเมียเดียวยังไม่สามารถครอบคลุมบังคับใช้ได้ทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและโลกทัศน์ในสังคมในแง่ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงและการสร้างความเป็น
หญิงรูปแบบใหม่ในสังคม  

 สาระส าคัญของกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่คือ ในการสมรสต้องจดทะเบียนผู้ที่มีคู่
สมรสอยู่แล้วจะจดทะเบียนสมรสอีกไม่ได้ ถ้าจดทะเบียนซ้อนการสมรสครั้งหลังเป็นโมฆะ การหย่า
ร้างและการแบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้คนละครึ่งส่วนเท่าๆกัน11  เป็นที่น่าสังเกตว่าในเรื่องของ
ภรรยามีชู้ กฎหมายใหม่ยังคงก าหนดตามพระไอยการลักษณผัวเมียว่าหากภรรยามีชู้ สามีฟ้องหย่า
ได้12 และเมื่อศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันแล้ว สามีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากภรรยาและชู้ 13 และ 
ชายสามารถฟ้องหย่าได้หากภรรยามีชู้ แต่ภรรยาไม่สามารถฟ้องหย่าได้หากสามีมีชู้  การก าหนดให้
หญิงหม้ายสมรสครั้งใหม่ได้ เมื่อการสมรสครั้งก่อนผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน14 รวมทั้งสิทธิของ
ชายคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากชายอื่น ผู้ท าการล่วงเกินหญิงคู่หมั้นในทางประเวณี15 

 
1.4 สมมติฐานการศึกษา 

 
 1. หญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทยถูกสร้างขึ้นโดยมโนทัศน์และค่านิยมของผู้ชาย ผ่าน

                                                                                                                                            

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556). 
11ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 อ้างถึงใน เครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองคือ

สภาพแห่งสตรี, บรรณาธิการโดย อารียา สินธุจริวัตร (กรุงเทพฯ: สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
แห่งประเทศไทยฯ, 2535), 76-77. 

12ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 มาตรา1500 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 89. 
13ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 มาตรา1505 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 90. 
14ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 มาตรา1445 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 82. 
15ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 มาตรา1443 อ้างถึงใน  เรื่องเดียวกัน, 82. 
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กระบวนการการเลือกสรร จัดล าดับแบ่งประเภท และน าเสนอหญิงชั่ว ในบริบทภายใต้โลกทัศน์แบบ
สังคมชายเป็นใหญ่ เพ่ือต้องการสร้างผู้หญิงที่ดีหรือผู้หญิงในอุดมคติในโลกทัศน์แบบสังคมชายเป็น
ใหญ ่

 2. หญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทยถูกตีความตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความดี
ความชั่วเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางสังคมและวัฒนธรรม “หญิงชั่ว”ถูกตัดสินโดย
ค่านิยมในสังคมชายเป็นใหญ่ ซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นกรอบความคิดในการสร้างและตัดสินพฤติกรรมการ
กระท าของผู้หญิง ผ่านทางกฎหมาย วรรณคดีและคตินิยมวัฒนธรรมในการก าหนดเรื่องความดีความ
ชั่วและศีลธรรมของคนในสังคม 

 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 งานศึกษาเรื่อง “หญิงชั่ว”ในประวัติศาสตร์ไทย: การสร้างความเป็นหญิงโดยชนชั้นน า
สยามช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถึงพ.ศ. 2477 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยยึดแนวทางระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์และน าเสนอในรูปแบบการบรรยายวิเคราะห์ ตามข้ันตอนดังนี ้
  1. การศึกษาเอกสาร โดยศึกษาจากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทั้งเอกสารชั้น
  ต้นและเอกสารชั้นรอง รวมทั้งงานวรรณกรรม งานเขียนวิชาการ และงานเขียนบันเทิง
  คดีท่ีปรากฏเรื่องราวของหญิงชั่ว 

2. การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารโดยการวิพากษ์
 และการตีความข้อมูล 

3. ก าหนดกรอบคิดและแสวงหาทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยเริ่มจากการตั้ง
 ประเด็นที่จะศึกษาขอบเขตในการศึกษา แนวทางการศึกษาและอภิปรายสรุปจากหลัก
 ฐาน 
           4. สังเคราะห์และวิเคราะห์จากเอกสารผ่านขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัย
  ทางประวัติศาสตร์ 

5. เขียนงานวิจัยโดยอธิบายข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 
1.6 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ท่ามกลางประวัติศาสตร์กระแสหลักอันทรงพลังในวงวิชาการไทยในอดีตที่ผ่านมาเน้น
ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของการเมือง ท าให้บทบาทผู้หญิงใน
ประวัติศาสตร์ไทยที่น่าจะมีมากกว่าการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัฐชาติและความเป็นชายกลับเลือน



Ref. code: 25595606030061GWM

8 

 

หายไป ทั้งๆ ทีเ่รื่องของผู้หญิงถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไว้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของผู้ชาย เครก เจ เรย์
โนลด์ส (Craig J. Reynolds) นักวิชาการประวัติศาสตร์สังคม ได้ตั้งข้อสังเกตในงานเขียนเรื่อง
Engendering Thai16  ว่า ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์แต่ทว่าประเด็นหลักของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยกลับไม่มีเรื่องของเพศสภาพในประวัติศาสตร์ ทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย
และบทบาทของผู้หญิงถูกกล่าวถึงอยู่เสมอในหลายๆมิติในประวัติศาสตร์  เรย์โนลด์สชี้ให้เห็นว่า 
อิทธิพลของการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองแบบรัฐชาติในวงวิชาการไทยซึ่งสนับสนุนโดยรัฐสยาม 
ส่งผลประเด็นเรื่องเพศสภาพและบทบาทผู้หญิงถูกบดบังและแทนที่ด้วยความเป็นชายแบบการเมือง
มหาบุรุษ จนละเลยความส าคัญมิติอ่ืนๆในประวัติศาสตร์ไป 

 ในงานศึกษาของมาลี พฤกษพงศาวลีเรื่องย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง17 เป็น
งานเขียนซึ่งปรับปรุงมาจากงานวิจัยในด้านสตรีศึกษา รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาทและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของผู้หญิง รวมทั้งการคลี่คลายสถานภาพทางกฎหมายของ
ผู้หญิงซึ่งมีพัฒนาการตั้งแต่ “ความเป็นควาย” ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มาสู่สถานะของ “ความเป็น
บุคคล” ตามกฎหมายในช่วงของการก้าวเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ของสยาม   มาลีชี้ให้เห็นว่า การศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยแบบเน้นศูนย์ไปที่เรื่องของรัฐชาติ พระมหากษัตริย์ และสงครามการสู้รบช่วงชิง
ระหว่างกลุ่มอ านาจทางการเมืองในช่วงต่างๆท าให้บทบาทของผู้หญิงถูกบดบังหายไป แม้ว่าจะมีการ
กล่าวถึงผู้หญิงอยู่บ้าง แต่อยู่ในลักษณะของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นศูนย์กลางแห่ง
อ านาจ เช่น ผู้หญิงในฐานะพระมเหสี พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และผู้หญิงที่ถูกยกย่องว่าเป็น
วีรสตรี  และยังสรุปได้ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยไม่เห็นถึงความส าคัญของบทบาทผู้หญิง 
จนท าให้เห็นว่าไม่มีผู้หญิงอยู่ในประวัติศาสตร์18  เนื่องมาจากประเด็นศึกษาสถานภาพ บทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศในประวัติศาสตร์ถูกละเลยจากนักประวัติศาสตร์กระแสหลักที่มุ่งให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองแบบมหาบุรุษ ในขณะที่พอจะเห็นร่องรอยของผู้หญิงใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่ทว่าความขาดแคลนหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของไพร่และสามัญชนใน
ยุคเริ่มต้น ซึ่ งหลักฐานที่พบนั้นมีไม่มากพอที่จะท าความเข้าใจเรื่องสถานภาพบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายได้อย่างละเอียด โดยในงานชิ้นนี้มาลีได้สืบย้อนกลับไปถึงสมัยทวารดี 

                                                 
16Craig J. Reynolds, “Engendering Thai historical Writing,” in Seditious histories: 

contesting Thai and Southeast Asian pasts (Seattle: University of Washington Press in 
association with Singapore University Press, 2006), 122-140. 

17มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551). 

18เรื่องเดียวกัน, 35. 
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สุโขทัย อยุธยาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์เพ่ือเสาะหาร่องรอยของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัย  
และชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของพัฒนาการทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสถานภาพของผู้หญิงในฐานะ
พลเมืองของรัฐ การคลี่คลายสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิง จากความเป็นควายในสมัยโบราณมา
สู่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนในที่สุด  

 เป็นที่ถกเถียงในวงวิชาการว่าแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า 
สถานะของงานเขียนทางประวัติศาสตร์ไม่ต่างกับเรื่องเล่า ต านาน นิยายที่แฝงไปด้วยอคติของผู้เล่า
เรื่องทางประวัติศาสตร์นั้น งานอีกชิ้นของเรย์โนลด์ส  “โครงเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย : ทฤษฎีและ
การปฏิบัติ”19  ซึ่งอธิบายว่า ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นโดยการสร้าง “โครงเรื่อง” หรือ “Plot” ทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการเลือกสรร การสร้างความสัมพันธ์ต่อเหตุการณ์และตัวละคร โดย
ประเภทของเรื่องที่นักประวัติศาสตร์ใช้มักอิงแอบอยู่กับโครงสร้างส่วนลึกในจิตส านึกของเราเอง
นอกจากนี้เรย์โนลด์สยังชี้ให้เห็นว่าการเล่าเรื่องเป็นส่วนส าคัญของการเขียนประวัติศาสตร์ ดังนั้นการ
เขียนประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์ คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ได้เลือกและตัดสิน  ผ่านการ
เรียบเรียงคัดเลือกตัดทอนและตกลงใจที่เขียนขึ้น   งานศึกษาเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงของ
ธเนศ วงศ์ยานนาวา เรื่อง “ผู้หญิงและอ านาจ: การเขียนแบบผู้ชาย”20 อธิบายถึงการเขียนถึงผู้หญิง
ในประวัติศาสตร์ตะวันตกว่า เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ชายที่แสดงออกถึงความจงเกลียดจงชัง
ผู้หญิงไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นความจริงหรือจินตนาการ สิ่งส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของความคิด
เหล่านี้ก็คือความกลัว โดยผู้ชายใช้วิธีจัดการควบคุมกับความกลัวเหล่านี้โดยการเขียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่
ให้ความคงทนถาวรมากกว่าค าพูด  ดังนั้นการเขียนเป็นกิจกรรมของการท าลายล้าง การบีบบังคับ
เพ่ือให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการ เมื่อการเขียนที่กระท าโดยผู้ชายโดยมีเนื้อหา
อยู่ที่ผู้หญิง  ย่อมหมายความว่า การเขียนนั้นต้องมีผลในการท าลายล้างความเป็นผู้หญิง โดยมีจุด
มุ่งหวังที่จะให้ทั้งหมดเข้ารวมศูนย์อยู่ที่ความเป็นชายซึ่งการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการควบคุมนี้
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายรองรับให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตาม 

 หลังจากการตั้งข้อสงสัยและค าถามของนักประวัติศาสตร์สังคม ในแง่ที่ว่าผู้หญิงไม่เคยมี
บทบาทส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์เลย งานศึกษาในวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยดูเหมือนจะมีการ
ตื่นตัวให้ความสนใจเรื่องของผู้หญิงเพ่ิมขึ้น มีงานศึกษาที่เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นจ านวน

                                                 
19เครก เจ. เรย์โนลด์ส, “โครงเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ,” 197-

230. 
20ธเนศ วงศ์ยานนาวา, "ผู้หญิงและอ านาจ: การเขียนแบบผู้ชาย,” ใน สตรีศึกษา1: ผู้หญิงกับ

ประเด็นต่างๆ, รวบรวมโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กรุงเทพ: 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541), 165-215. 
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พอสมควร แต่ส่วนมากเป็นงานศึกษาปัจเจกบุคคลในรูปของวีรสตรี วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลักษณ์
ท้าวสุรนารีในประวัติศาสตร์ไทย”21 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างวีรสตรีอันสัมพันธ์กับการสร้าง
อุดมการณ์ของรัฐชาติ โดยการใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการเมือง แม้ว่างานศึกษาประเภทวีร
สตรีนี้จะให้ความส าคัญกับผู้หญิงแต่ก็ยังเป็นเพียงการศึกษาเรื่องของผู้หญิงที่ถูกควบคุมจัดการโดย
ผู้ชายภายใต้อ านาจทางการเมือง ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์
ไทย”22  ได้อธิบายถึงผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์ว่า การสร้างวีรสตรีในประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคใหม่ มี
ความสัมพันธ์กับแนวคิดอุดมการณ์เรื่อง รัฐชาติ และชาตินิยมเป็นหลัก ในงานศึกษานี้จิรานุชใช้
หลักฐานของส่วนกลางคือกรุงเทพเท่านั้น และไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักฐานของหัวเมืองอ่ืนรวมทั้ง
ประเทศราชที่มีอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยในแง่การเลือกสรรและการตัดสินใจ
ของนักประวัติศาสตร์ 

 นอกเหนือไปจากงานศึกษาผู้หญิงในรูปของวีรสตรีที่ยังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ประวัติศาสตร์การเมืองมหาบุรุษ ยังมีงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของอ านาจของผู้หญิง ในแง่ที่ว่า
ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่มีสิทธิเสรีภาพอันจ ากัด แต่ผู้หญิงกลุ่ม
นี้ยังมีพลังอ านาจบางประการที่ผู้หญิงเหล่านี้ใช้ต่อรองกับผู้ชาย ในงานเขียนเรื่อง  หญิงมอญ อ านาจ
และราชส านัก 23 องค์ บรรจุน อธิบายการจับกลุ่มทางสายสัมพันธ์เครือญาติของหญิงมอญในราช
ส านักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ตระกูลบุนนาค ตระกูลเจ้าคุณชูโต ตระกูลคชเสนี ตระกูลบาง
ช้าง มีลักษณะพิเศษและมีความเข้มแข็ง ท าให้สามารถมีอ านาจต่อรองทางการเมืองได้ ซึ่งแตกต่าง
จากหญิงในราชส านักฝ่ายในที่มาจากสายตระกูลอื่นๆ  ผู้หญิงมอญที่มีบทบาทและอ านาจในราชส านัก
ฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์โดยการให้ลูกหลานที่ เป็นผู้หญิงถวายตัว เป็นบาทบริจาริกาของ
พระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งพระสนมหรือพนักงานข้าหลวงฝ่ายใน ซึ่งมีบทบาทต่อการเมือง
แม้ว่าจะเป็นบทบาททางอ้อมก็ตาม ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าหญิงมอญเหล่านี้แทรกซึมอ านาจ
และอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์ของราช
ส านักสยาม  การถวายความจงรักภักดีของขุนนางที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยการถวายลูกหลาน
ผู้หญิงให้เข้าไปรับใช้ในราชส านักฝ่ายใน เป็นเครื่องประกันความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นอกจากนี้ องค์ บรรจุนยังเสนอประเด็นส าคัญเรื่องบทบาทของผู้หญิงที่มากกว่าการเป็นเมียหรือ

                                                 
21สายพิน  แก้วงามประเสริฐ, “ภาพลักษณ์ท้าวสุรนารีในประวัติศาสตร์ไทย,” (วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537). 
22จิรานุช โสภา, “บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542). 
23องค์ บรรจุน, หญิงมอญ อ านาจและราชส านัก (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550). 
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เครื่องมือตอบสนองทางเพศ  โดยแสดงให้เห็นว่า อ านาจของผู้หญิงจะเพ่ิมพูนมากขึ้นเมื่อเป็น “แม่” 
เนื่องจากลูกชายหรือพระโอรสเจริญพระชันษาขึ้น สามารถมีต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญในราชส านัก ซึ่ง
ต าแหน่งและอ านาจของแม่จะเพ่ิมพูนตามลูกไปด้วย ซึ่งผู้หญิงมอญเหล่านี้ได้ใช้ “ความเป็นแม่” ใน
การบริหารควบคุมอ านาจทางการเมืองผ่านสายสัมพันธ์ของแม่กับลูก 

 เนื่องจากการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในของสยามผูกพันและวนเวียนอยู่
ในเรื่องของการเมืองเป็นหลัก ทั้งๆ ที่ผู้หญิงเหล่านี้แทบจะไม่เคยได้ใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงแต่
ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจการเมืองกับเพศวิถีของผู้หญิงชนชั้นสูงนั้นถูกใช้และถูกควบคุมโดย
ผู้ชาย  งานศึกษาเรื่อง “นางใน : ชีวิตทางสังคมและบทบาทสังคมไทย สมัยรัชกาลที่5”24  ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของชนชั้นปกครองในสยาม ระหว่างกษัตริย์กับตระกูลขุนนางที่มีผู้หญิงเป็น
ตัวกลางของความสัมพันธ์ในการถ่ายเทอ านาจซึ่งกันและกันของชนชั้นปกครอง ชีวิตของกลุ่มผู้หญิงที่
รับราชการฐานะนางในของพระมหากษัตริย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง 
จ าแนกเป็นกลุ่มพระภรรยาเจ้า กลุ่มเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม  การที่ผู้หญิงฝ่ายในถวายตัวต่อ
พระมหากษัตริย์นับเป็นตัวแทนของชนชั้นปกครองที่ถูกส่งไปเจริญสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์เป็นการ
สร้างพันธมิตรทางการเมืองโดยการแต่งงาน โดยผู้หญิงทั้งหมดมาจากตระกูลที่มีสถานะต่างกัน อัน
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่ต่างกันในราชส านักด้วย คุณสมบัติส่วนตัวด้านความรู้ความสามารถของ
นางในเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ด ารงอยู่ต่อไป นางในจึงต้องแสดงถึง
ลักษณะเด่นของตนเองให้มีโอกาสได้ถวายปรนนิบัติรับใช้ รวมทั้งรักษาสถานะของตนไว้ ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างนางในด้วยกันนั้น มีทั้งเชิงมิตรภาพ เกื้อกูลกัน และแข่งขันไม่ไว้วางใจต่อกัน   

 งานศึกษาเรื่องโครงสร้างและพัฒนาการของราชส านักฝ่ายใน วิทยานิพนธ์เรื่อง “สตรี
ในราชส านักสยามตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394- 2468”25อธิบายถึงพัฒนาการของราชส านักฝ่ายในตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยประเด็นการศึกษาเน้นเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกคืออิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก และปัจจัยภายในคือปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง

                                                 
24พรศิริ บูรณเขตต์, “นางใน : ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่5,” 

(วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต , สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540). 

25สาระ มีผลกิจ, “สตรีในราชส านักสยามตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ .ศ. 2394-2468,” (วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542). 
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ในสยามซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในกลุ่มของเจ้านายฝ่ายใน งานเขียนนี้
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของผู้หญิงในราชส านักที่เปิ ดรับต่อสิ่ง
แปลกใหม่จากตะวันตก แต่งานนี้ ไม่ได้วิ เคราะห์รวมไปถึงความคิด โลกทัศน์ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้านายฝ่ายใน 

 งานศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโลกทัศน์และความสัมพันธ์ระหว่างนางใน วิทยานิพนธ์
เรื่อง “แนวคิดการเป็นข้าช่วงใช้ จากมุมมองของสตรีผู้ เป็นข้าราชส านักฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่สี่ 
รัชกาลที่ห้า และและรัชกาลที่หก”26  ศึกษาความคิดของไทยในการถวายงานของนางในราชส านัก 
ในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของราชส านักฝ่ายใน โดยใช้กรอบมุมมอง
ความคิดของไทยที่มองสังคมไทย “นางใน”ในวิทยานิพนธ์นี้รวมถึงผู้หญิงที่ถวายเป็นพระภรรยาเจ้า 
ภรรยาเจ้า และผู้หญิงที่ท างานในราชส านักมีหน้าที่การงานแตกต่างกันไป   ทัศนติของนางในคือการ
ได้ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใดๆ ก็ตามเป็นความหวังและจินตนาการอัน
สูงสุดของข้าแผ่นดิน การถวายตัวล้วนมาด้วยความเต็มใจของบิดามารดารวมทั้งเจ้าตัว เนื่องจากความ
ปรารถนาที่จะได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิด หรือได้มีโอกาสเข้าไปท างานในราชส านัก เนื่องจากราชส านัก
เป็นสถานที่เดียวที่สตรีเหล่านี้จะได้รับการศึกษา การฝึกอบรมในทักษะที่กุลสตรีชั้นสูงพึงมี ผลจาก
การศึกษาพบว่า แม้ว่าพวกเธอจะอยู่ในสถานะของข้าช่วงใช้ แต่ทัศนคติของนางในเหล่านี้กลับมองว่า 
สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้จากโลกภายนอกราชส านัก 
 งานวิจัยเรื่อง“การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายในรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 
7”27 ศึกษาบทบาทผู้หญิงชั้นสูงในสังคมไทย ตามกรอบแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์จากความสัมพันธ์
ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับขุนนาง และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายฝ่ายในกับข้าราชบริพาร ทั้งนี้ 
วีณาชี้ว่า การพ่ึงพากันระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับขุนนางเป็นรูปแบบสังคมจารีตของราชส านักไทย 
และอธิบายว่าราชส านักฝ่ายในคือกลุ่มสตรีที่มีจ านวนมากและใกล้ชิดกับผู้น าประเทศในช่วงเวลาการ
เปลี่ยนผ่านจากการเมืองและสังคมแบบจารีตเป็นกระบวนการท าให้เป็นแบบตะวันตก ราชส านักฝ่าย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้านายฝ่ายใน ได้แก่พระมเหสี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมซึ่ง

                                                 
26บี เมลานี อ้นตระการ, “แนวคิดการเป็นข้าช่วงใช้ จากมุมมองของสตรีผู้เป็นข้าราชส านัก

ฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่สี่ รัชกาลที่ห้า และรัชกาลที่หก ,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 

27วีณา เอ่ียมประไพ, “การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง
รัชกาลที่ 7,” (รายงานการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 
2555) ใน http://ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/681/1/065-55.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2557). 



Ref. code: 25595606030061GWM

13 

 

มีบทบาทต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับวงศ์ตระกูลของตน โดยพิจารณาจาก
ภูมิหลังพระมเหสีบางพระองค์ รวมทั้งพ้ืนฐานครอบครัวซึ่งมีต าแหน่งส าคัญเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง
และเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ราชส านักฝ่ายในเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมชั้นเลิศ การถวายตัวของ
ข้าราชบริพารต่อเจ้านายฝ่ายในเพ่ือให้ได้รับการเรียนรู้  ฝึกอบรมด้านกริยามารยาท ระเบียบประเพณี 
งานศิลปะ  ดังนั้นเจ้านายฝ่ายในจึงมีบทบาทส าคัญต่อการถ่ายทอดภูมิความรู้ดังกล่าวและเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมเหล่านี้ด ารงอยู่ในสังคมไทยสืบเนื่องถึงปัจจุบัน 

  การถกเถียงถึงบทบาทและความสัมพันธ์เรื่องผู้หญิงในกรอบของพุทธศาสนาเป็น
ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง งานศึกษาจ านวนมากที่มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา
เถรวาทและผู้หญิงในพ้ืนที่ของพุทธศาสนา รวมทั้งค าอธิบายเรื่องบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทย
ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนา ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาปรากฏเรื่องเพศเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
เครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่ากระบวนการจัดการด้านเพศสัมพันธ์มีผลอย่างยิ่งต่อเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงพรหมจรรย์ พุทธศาสนาจึงก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติที่เรียกว่าแนวทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้น เพ่ือควบคุมและละวางกามารมณ์ที่
น าไปสู่กระบวนการมีเพศสัมพันธ์  แม้ว่าค าสอนในพุทธศาสนาไม่ได้อธิบายถึงเรื่องเพศว่าเป็นเรื่อง
ต้องห้าม แต่ทว่าก็มีค าสอนที่ตีความได้ว่า เรื่องเพศนั้นต้องกระท าในที่ทางและกับบุคคลที่ถูกต้องและ
เหมาะสม งานศึกษาของ พรวิภา วัฒรัชนากูล28 เกี่ยวกับวรรณกรรมทางศาสนา ได้แก่ชาดกที่ให้ภาพ
ของผู้หญิงทางพุทธศาสนา มีการก าหนดคุณลักษณะของหญิงที่ดีและหญิงชั่วเอาไว้ เนื้อเรื่องชาดก
กล่าวถึงลักษณะที่ไม่ดีของผู้หญิง อาทิ ผู้หญิงมักประทุษร้ายสามี  ผู้หญิงมักยั่วยวนชาย ถือเป็นตัวการ
ในการขัดขวางการเข้าถึงนิพพาน การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เพศชาย  งาน
ศึกษาเรื่องสิทธิสตรีในพุทธศาสนาเถรวาท29 ศึกษาสิทธิ หน้าที่ สถานภาพ และบทบาททางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของสตรี ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี อรรถกา และเอกสารทาง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง โดยงานนี้เสนอว่า แม้ว่าในวรรณกรรมของพุทธศาสนาเถร
วาทจะไม่มีค าสอนอันเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพ สิทธิและบทบาทของผู้หญิงในทางสังคม เศรษฐกิจ 

                                                 
28พรวิภา วัฒรัชนากูล, “การศึกษาบทบาทผู้หญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แต่งใน

ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534). 

29ชาญณรงค์ บุญหนุน, “สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท,” (โครงการวิจัยพุทธศาสนากับ
สังคมไทยและความเป็นคนไทย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544) ใน 
http://www.cubs.chula.ac.th/images/research/56_3/Full_WomensRightsInTheravadaBu
ddhism.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557). 
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และการเมืองโดยตรง แต่ทว่าค าสอนบางเรื่องตีความได้ว่า มีบางต าแหน่งแห่งที่ในจักรวาลนี้ที่ผู้หญิง
เข้าถึงไม่ได้ และผู้หญิงไม่อาจเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองได้   งานวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจาก แนวคิดพรตนิยม ของศาสนาพราหมณ์ซึ่งซ้อนเหลื่อมกับ
ระบบที่ให้ความส าคัญกับผู้ชาย แม้ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้สิทธิกับผู้หญิงในทางพระพุทธศาสนาแต่
ไม่ได้ให้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการท าให้บทบาทของผู้หญิงในทางพุทธ ศาสนา
ถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศ โดยเฉพาะกรณี ภิกษุณี 

การถกเถียงเรื่องอคติทางเพศของพุทธศาสนาที่เอ้ือให้ผู้ชายเข้าถึงได้มากกว่าผู้หญิง งาน
ศึกษาของเอ โทมัส เคิร์ช (A. Thomas Kirsch) เรื่อง “Economy, Polity and Religion”30 อธิบาย
ถึงพุทธศาสนาว่าเป็นรูปแบบในการจัดการโครงสร้างของสังคม ซึ่งพุทธศาสนามีบทบาทในการก าหนด
รูปแบบชีวิตคน ในสังคมโดยชายไทยแทบทุกคนจะต้องมีช่วงเวลาในชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่บวชเป็น
ภิกษุในพุทธศาสนา เคิร์ชชี้ให้เห็นว่าการบวชเรียนเพ่ือบ าเพ็ญเพียรเป็นหนทางไปสู่นิพพานอันเป็น
หัวใจส าคัญของพุทธศาสนา เป็นกระบวนการท างานของพุทธศาสนาที่สถาปนาอ านาจให้แก่เพศชาย 
สถานะของพระสงฆ์จึงอยู่ในสถานะที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้มากขึ้น  กระบวนการของพุทธศาสนา
เช่นนี้น าไปสู่การกดทับผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงไม่สามารถจะเข้าถึงพุทธศาสนาในรูปของนักบวชอันเป็น
สถานะที่ถือว่ารับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรงได้ เคิร์ชยังอธิบายว่าพุทธศาสนามีการจัดล าดับของบุญ-
กรรม โดยมีการแบ่งล าดับบุญมากบุญน้อย โดยวัดที่คุณค่าของศีลธรรม น าไปสู่การจัดล าดับชนชั้น
ทางสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแบ่งแยกชนชั้นทางเพศ  ผู้หญิงไม่สามารถรับใช้พุทธศาสนาได้
โดยตรง  เคิร์ชเสนอว่า 1.บทบาทของผู้หญิงไม่ได้ถูกยกย่องในทางพุทธศาสนาเท่าใดนัก สาเหตุมาก
จากการที่พุทธศาสนากีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงพุทธศาสนาโดยการบวชเป็นพระสงฆ์เนื่องมาจาก 
ผู้หญิงมีความอาลัยอาวรณ์กับเรื่องทางโลกมากกว่าผู้ชาย  ไม่สามารถแยกตัวออกจากเรื่องทางโลกได้  
ซึ่งพุทธศาสนามองว่า ผู้ชายมีความสามารถที่จะตัดขาดหรืองดเว้นเรื่องทางโลกได้ส าเร็จมากกว่า
ผู้หญิง 2. ผู้หญิงสนใจแต่เรื่องของการท าบุญ มากกว่าการบ าเพ็ญเพียรเพื่อจะน าไปสู่นิพพาน ซึ่งผู้ชาย
มีความต้องการที่จะไปถึงนิพพานมากกว่า 3. โครงสร้างสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากปรัชญาในศาสนา 
น าไปสู่การก าหนดและจัดการระบบความเชื่อ โลกทัศน์ และสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมของคนใน
สังคม เช่นเดียวกับงานของเพนนี แวน เอสเตริค (Penny Van Esterik) ที่เสนอไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยการศึกษาเรื่องฆราวาสหญิงในพุทธศาสนาโดยอาศัยวิธีทางมานุษยวิทยาใน “Laywomen  in  

                                                 
30A. Thomas Kirsch, “Economy, Polity and Religion,” in Change and 

Persistence in Thai Society, ed. G. William Skinner and A. Thomas Kirsch (New York: 
Cornell University Press, 1975), 172-196. 
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Theravada Buddhism”31  อธิบายว่าสถานะของฆราวาสหญิงและแม่ชีในพุทธศาสนาเถรวาทไทย 
อยู่ในสถานะลักลั่นที่รัฐและพุทธศาสนาไม่ได้ให้การรับรองหรือยกย่อง  สถานะของผู้หญิงในทางพุทธ
ศาสนานั้นถูกกดข่ีและด้อยค่า การไปถึงนิพพานไม่ใช่ความสามารถท่ีผู้หญิงจะมีได้ 

 กระนั้นก็ตาม ยังมีข้อถกเถียงในประเด็นที่พุทธศาสนาไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท าให้เกิดการ
กดขี่ผู้หญิงในสังคม ในงานศึกษาของชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) เรื่อง “Mother and 
Mistress but Never a Monk: Buddhist Notions of Female Gender in Rural Thailand”32 
อธิบายว่า บทบาทของผู้หญิงในทางศาสนา มีเพียงบทบาทของ แม่ เมียและโสเภณี แต่พุทธศาสนา
ไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวที่ท าให้เกิดการกดขี่ผู้หญิงในสังคม คายส์ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงมุ่งเข้าสู่อาชีพโสเภณีในเมืองใหญ่    คายส์อธิบายสภาพของสังคมชนบทใน
ไทยว่าเมื่อผู้หญิงเหล่านี้เลิกอาชีพโสเภณีแล้วยังสามารถกลับสู่ภูมิล าเนาของตนเอง แต่งงานและใช้
ชีวิตแบบคนทั่วไปในสังคมได้ พุทธศาสนาไม่ได้จ ากัดและริดรอนสิทธิของผู้หญิ งอย่างที่หลายๆ งาน
เขียนอ้างถึง  แต่ยังมีปัจจัยอื่นทั้งด้านเศรษฐกิจและความเจริญของเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 แม้ว่าการจัดระเบียบผู้หญิงในสังคมจะท าให้ผู้หญิงส่วนมากถูกครอบง าความเชื่อ โลก
ทัศน์และความประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมและถูกท านองคลองธรรมของผู้ชาย  ทว่ายังมีพ้ืนที่ที่ผู้ชาย
และพุทธศาสนาไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลหรือครอบง าอย่างเบ็ดเสร็จได้  ในสังคมชนชั้นล่างในสยาม
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีลักษณะสังคมหญิงเป็นใหญ่  หรือแม้แต่ในปริมณฑลของผู้หญิงล้วนอย่าง
ราชส านักฝ่ายในในสังคมชนชั้นสูง  งานศึกษาของทามาร่า ลูส์ (Tamara Loos) อธิบายถึงอ านาจทาง
การเมืองของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน ผ่านการศึกษาเรื่องระบบพหุภรรยาในราชส านักเพ่ืออธิบายถึง
ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเพศสภาพของชนชั้นสูง   ใน “Sex in the Inner City: The fidelity 
between sex and politics in Siam”33  น าเสนอประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเพศ
สภาพของชนชั้นสูงสยามช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20 โดยศึกษาราชส านัก
ฝ่ายในของสยาม ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายและความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ลูส์ 
                                                 

31Penny Van Estrik, “Laywomen in Theravada Buddhism,” in Women of 
Southeast Asia (Dekalb, Illinois: Northern Illinois University Center for Southeast Asian 
Studies, 1982): 55-78. 

32Charles F. Keyes, “Mother and Mistress but Never a Monk : Buddhist Notions 
of Female Gender in Rural Thailand,” American Ethnologist 11, no. 2 (May, 1984): 
223–241. 

33Tamara Loos, “Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in 
Siam,” The Journal ofAsian Studies 64, no. 4 (November, 2005): 881-909. 
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เชื่อมโยงประเด็นเรื่องเพศกับการเมืองเข้าไว้ด้วยกันและชี้ ให้เห็นถึงอ านาจของผู้ชายในสังคมระบบ
ชายเป็นใหญ่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเพศและร่างกายของผู้หญิง  ลูส์สรุปว่าเรื่องระบบพหุภรรยาที่เป็น
จารีตในราชส านักสยามมีความเชื่อมโยงและหลอมรวมระหว่างเรื่องเพศกับการเมืองอย่างแยกจากกัน
ไม่ได้  ระบบพหุภรรยาในราชส านักสยามนั้นเป็นไปเพ่ือสร้างระบบเครือข่ายทางการเมืองในลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชนชั้นปกครองสยาม แม้ว่าเรื่องพหุภรรยาของราชส านักฝ่ายในจะดู
สวนทางขัดแย้งกับความเป็นสมัยใหม่ที่สยามพยายามปรับตัวให้ทัดเทียมตะวันตก   ซึ่งลูส์ชี้ให้เห็นว่า 
กฎหมายเรื่องเพศควบคุมและจ ากัดเฉพาะแต่ผู้หญิงชั้นสูงเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงผู้หญิงทุกสถานะทุกชน
ชั้นในสังคม ท าให้ผู้หญิงชนชั้นล่างในสยามมีเสรีภาพและสิทธิมากกว่าผู้หญิงชั้นสูง ดังนั้นจึง ไม่
สามารถสรุปได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานของสังคมสยาม 

 งานอีกชิ้นของลูส์ คือ Subject Siam :Family Law and Colonial Modernity in 
Thailand34 เสนอเรื่องเพศวิถีและการเมืองในช่วงที่สยามมีการปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งเป็นผลจาก
การรับอิทธิพลจากอาณานิคมตะวันตกเป็นประเด็นหลักในงานศึกษาผ่านการศึกษาและพิจารณา
กฎหมายครอบครัว  ลูส์อธิบายถึงเพศสภาพสมัยก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศของสยาม จากสังคม
ที่เคยเป็นแบบผัวเดียวหลายเมียกลายเป็นสังคมที่มีมาตรฐานระบบการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและบริบทสังคม ซึ่งลูส์เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบ 
ครัวและเพศสภาวะในสยามไม่ได้เป็นเพียงสถานการณ์ภายในสยามเท่านั้น แต่ยังเกิดจากบริบท
ภายนอกโดยสยามรับเอาอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาครอบง าส านึกทางวัฒนธรรม และ
อิทธิพลเหล่านี้มีบทบาทในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการก าหนดรูปแบบใหม่ๆใน
การด าเนินชีวิต 

 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่ได้เสนอว่าเป็นสังคมชนชั้นล่างสยามเป็น"สังคมแบบหญิงเป็น
ใหญ่" งานของธีรวัต ณ ป้อมเพชร ที่เสนอเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้หญิงสามัญชน 
“VOC Employees and their Relationships with Mon and Siamese Women. A Case 
Study of Osoet Pegua”35 งานศึกษานี้เป็นงานที่ย้อนสืบกลับไปไกลถึงสมัยอยุธยา น าเสนอ
เรื่องราวของผู้หญิงในโลกเก่าที่ไม่ได้ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพอย่างที่หลายๆ งานอ้างถึง ธีรวัตศึกษาเรื่อง

                                                 
34Tamara Loos, Subject Siam: Family, Law, and Colonial Modernity in 

Thailand (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006). 
35Dhiravat na Pombejra, “VOC Employees and their Relationships with Mon 

and Siamese Women: A Case Study of Osoet Pegua,” in Other Pasts. Women, Gender 
and History in Early Modern Southeast Asia, ed. Barbara Watson Andaya (Honolulu: 
Center for Southeast Asian Studies, University of Hawaii at Manoa ,2000), 195-214. 
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ของ Osoet Peguaผู้หญิงมอญสามัญชนคนหนึ่งในสังคมสมัยอยุธยา โดยใช้เอกสารหลักฐานจาก
ข้อมูลของบริษัทการค้าตะวันออกของรัฐบาลฮอลันดาหรือ VOC  โดยเสนอให้เห็นว่า Osoet Pegua
นอกจากจะมีบทบาททางเศรษฐกิจ โดยการเป็นผู้แทนการเจรจาต่อรองระหว่างราชส านักสยามกับ
ผู้อ านวยการการค้าบริษัทVOCแล้ว เธอยังสามารถต่อรองและหน่วงเหนี่ยวอ านาจของผู้ชาย
ชาวตะวันตกซึ่งเป็นอดีตสามีและยังเป็นผู้บริหารบริษัทการค้าVOC ในกรณีพิพาทเรื่องบุตรสาวที่เกิด
จากชายชาวฮอลันดานั้น  โดยการใช้ความสัมพันธ์ของเธอที่มีต่อราชส านักสยามและอ านาจทาง
เศรษฐกิจของเธอ 

  วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่ 3 - 
5”36 อธิบายถึง ความสัมพันธ์ของผู้หญิงสามัญชนกับรัฐและบทบาทของผู้หญิงสามัญชนในทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยชี้ให้เห็นว่าระบบเงินตรา
และความเจริญทางการค้าท าให้ผู้หญิงสามัญชนเหล่านี้มีการด าเนินวิถีชีวิตที่หลากหลาย จากเดิม
ผู้หญิงสามัญชนเป็นแรงงานการผลิตในครอบครัวได้ปรับเปลี่ยนมามีบทบาททางการค้ามากขึ้น
เนื่องจากผู้ชายในครอบครัวต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ วิทยานิพนธ์นี้เสนอว่า ความสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างผู้หญิงสามัญชนกับรัฐ โดยไม่ผ่านตัวกลางแบบผู้น าชุมชนหรือเจ้าขุนมูลนายในรูปแบบของ
ไพร่ โดยการติดต่อการค้ากับรัฐ การเรียกเก็บภาษีอากรจากรัฐ รวมทั้ งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของรัฐที่พยายามรวมอ านาจสู่ศูนย์กลาง ผู้หญิงสามัญชนมีอ านาจการตัดสินใจทั้งทางเศรษฐกิจ การ
เผชิญหน้ากับปัญหา และการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตด้านอื่นๆรวมทั้งการบริหารจัดการการเงินและ
วิถีชีวิตของคนในครอบครัว   

 การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ผู้หญิงผ่านกฎหมาย โดยท าความเข้าใจกับสถานะของ
ผู้หญิงและสภาพสังคม ค่านิยมของคนในสังคมโดยใช้หลักฐานทางกฎหมาย สามารถสะท้อนภาพของ
ผู้หญิงนอกเหนือไปจากผู้หญิงชั้นสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตในสังคมให้ปรากฏขึ้นมาได้ใน
ระดับหนึ่ง  งานศึกษาของหลุยส์ ดูปลาตร์“สถานะของหญิงมีสามีในประเทศไทย”37  เสนอว่าสถานะ
ของผู้หญิงในสยามมีสถานะที่ดีกว่าผู้หญิงในอีกหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
การศึกษาผ่านกฎหมายตราสามดวง  วิทยานิพนธ์เรื่อง“สิทธิและหน้าที่สตรีตามกฎหมายไทยในสมัย

                                                 
36ตวงทอง เหล่าวรรธนะกูล, “ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่ 

3-5,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539). 

37หลุยส์ ดูปลาตร์, สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม, แปลโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533). 
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รัตนโกสินทร์”38 ศึกษาวิวัฒนาการแห่งสิทธิและหน้าที่ของผู้หญิงไทยในกฎหมายต่างๆ ซึ่งล าพรรณ
ชี้ให้เห็นว่า ฐานะของผู้หญิงตามกฎหมายไทยสมัยก่อนด้อยกว่าผู้ชายมาก ผู้หญิงมีแต่ภาระหน้าที่ 
ส่วนสิทธิแทบจะไม่มีเลยต่างจากผู้ชายที่กฎหมายรับรองเรื่องสิทธิ  แม้ว่าหลังจากประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2478 แล้ว สิทธิของผู้หญิงก้าวหน้าขึ้นมากแต่ทว่าก็ยังคงไม่
เท่ากับผู้ชายทุกประการ  งานศึกษาของจุนโกะ โคอิซูมิ (Junko Koizumi) ใน “From a water 
buffalo to a human being woman and the family in Siam history”39  อธิบายเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น2ยุค 
ในยุคแรกนั้น คือ การศึกษาสถานะของผู้หญิงในสยามช่วงสมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้กฎหมาย
ตราสามดวงมาวิเคราะห์สถานะของผู้หญิงในสังคมสยาม และ ในสมัยถัดมาคือรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างความหมายใหม่เรื่องสถานะของผู้หญิง โคอิซูมิเสนอว่าการปฏิรูป
อ านาจฝ่ายในเกิดจากการตอบสนองต่อตะวันตก  ซึ่งโคอิซูมิเน้นเรื่องความแตกต่างทางมโนทัศน์ของ
ชนชั้นน าสยามที่มีต่อผู้หญิง ในประเด็นเรื่องสิทธิสตรีของสยามภายใต้การเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
โดยการตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและสถานะของผู้หญิงในสยาม  ผู้หญิง
สยามโดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นล่างหรือหญิงชาวบ้านมีสิทธิเสรีภาพอยู่มากพอสมควร แต่กลุ่มผู้หญิงที่
ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพและถูกกดทับโดยระบบชายเป็นใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงเท่านั้น 

 มีนักวิชาการให้ความสนใจในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของหญิงสามัญชนนี้อยู่มาก ท า
ให้งานศึกษาในประเด็นนี้มีความหลากหลายและมีมิติอ่ืนๆ งานศึกษาเรื่อง “ผู้หญิงไทยในกฎหมาย
ตราสามดวง: จากผู้หญิงเป็นใหญ่ ถึงผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคน”40 เสนอว่า ฐานะทางสังคมที่ตกต่ า
ของผู้หญิงไทยเป็นผลมาจากการพัฒนากฎหมายของรัฐรวมทั้งอิทธิพลจากลัทธิฮินดูและศาสนาพุทธ
ในสังคมไทย ซึ่งลดทอนสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงลงไปเรื่อยๆ ท าให้ผู้หญิงเป็นเพียงทรัพย์

                                                 
38ล าพรรณ น่วมบุญลือ, “สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ,”  

(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2519). 

39Junko Koizumi, “From water buffalo to a human being: women and the 
family in Siamese history,” in Other Pasts. Women, Gender and History in Early 
Modern Southeast Asia, ed. Barbara Watson Andaya (Honolulu: Center for Southeast 
Asian Studies, University of Hawaii at Manoa ,2000), 254-268. 

40พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, “ผู้หญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง : จากผู้หญิงเป็นใหญ่ ถึงผู้หญิง
เป็นควายผู้ชายเป็นคน,” วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32, ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546): 
246-302. 
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สมบัติของผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงอาจถูกขายเป็นทาสโดยบิดามารดาหรือสามี และอาจถูกทอดทิ้งได้ 
และเนื่องจากผู้หญิงต้องรับภาระทางเศรษฐกิจและฐานะที่ต่ าต้อยทางสังคมท าให้ผู้หญิงสามัญชนไม่มี
โอกาสแสดงความสามารถในด้านการเมืองยกเว้นหญิงชนชั้นสูงในราชส านักที่มีโอกาสในการสร้าง
บทบาททางการเมืองได้ 

 วิทยานิพนธ์ “ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพ.ศ. 2478 : ศึกษาจากคดีความและฎีกา”41 ศึกษาการต่อสู้ของผู้หญิงใน
กระบวนการยุติธรรมและสิทธิของผู้หญิงในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จนถึง พุทธศักราช 2478 จากเอกสารคดีความและฎีกา ภาวิณีอธิบายว่า การต่อสู้ทางกฎหมายของ
ผู้หญิงเกิดจากมโนทัศน์เรื่องความเป็นปัจเจกซ่ึงเป็นมโนทัศน์ที่ยอมรับความเท่าเทียมกันในสังคม ทว่า
ความเป็นปัจเจกนี้กลับขัดแย้งกับมโนทัศน์เดิมในสังคมจารีตคือ มโนทัศน์อ านาจศักดินา แม้ว่าบริบท
ทางสังคมขณะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
การต่อสู้ทางกฎหมายของผู้หญิงจึงชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ การต่อสู้ทาง
กฎหมายของผู้หญิงจึงถูกจ ากัดสิทธิภายใต้ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมคือชนชั้นระหว่างผู้ปกครอง
กับผู้ใต้ปกครอง อีกท้ังยังไม่เท่าเทียมกันทางเพศระหว่างเพศหญิงเพศชาย   

 ในช่วงที่สยามเข้าสู่ภาวะการเผชิญหน้าทางการเมืองและอ านาจจากตะวันตก  ความ
เป็นสมัยใหม่หรือความศิวิไลซ์ที่ถือเป็นความคิดแบบตะวันตก มีอิทธิพลต่อชนชั้นน าสยามทั้งแง่ของ
วัฒนธรรม ทัศนคติรวมทั้งความคาดหวังต่อผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ความจ าเป็นจากการ
ปรับเปลี่ยนประเทศให้ทันสมัยส่งผลต่อการการจัดการศึกษาของสตรีโดยเน้นไปที่การเรียนการสอน
วิชาแม่บ้านแม่เรือนและความรู้แบบกุลสตรี กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจากชน
ชั้นสูง ดังนั้นการก าหนดวิชาการเรียนการสอนต่อผู้หญิงนี้จึงเป็นไปเพ่ือผลิตผู้หญิงชนชั้นสูงที่มี
คุณภาพซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายคือผู้ที่จัดการควบคุมกฎเกณฑ์การเรียนการสอนของผู้หญิง เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในหนังสือเรียนโดยเฉพาะวรรณกรรมสอนหญิงซึ่งล้วนแล้วแต่เขียนขึ้นโดยผู้ชาย งานศึกษา
เรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชายโดยการอ้างถึงคุณงามความ
ดีศีลธรรมและหน้าที่ที่ดีของกุลสตรี ในงานเรื่อง “การผลิตซ้ าทางอุดมการณ์ ‘ปิตาธิปไตย’ ในหนังสือ
เรียนการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ”42 เสนอว่าการผลิตซ้ าอุดมการณ์ปิตาธิปไตยของ

                                                 
41ภาวิณี บุนนาค, “ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพ.ศ.2478 : ศึกษาจากคดีความและฎีกา,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, ภาคประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554). 

42ปารณีย์ ชะหงส์รัมย์ และคณะ, “การผลิตซ้ าทางอุดมการณ์ ‘ปิตาธิปไตย’ ในหนังสือเรียน
การศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ,” ศรีวนาลัยวิจัย 3, ฉ. 5 (2556): 12-30. 
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สังคมสยาม โดยการปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้หญิงดีมีศีลธรรมผ่านสถาบันการศึกษา ทั้งในแบบเรียน 
การอบรมสั่งสอนจากครู โดยเฉพาะการศึกษาของผู้หญิงที่เน้นวิชาความรู้แบบกุลสตรีและการเป็น
แม่บ้านแม่เรือน แม้ว่าผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในการออกกฎเกณฑ์ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง แต่
ทว่าก็เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของผู้ชายมากกว่าที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้หญิงด้วยกัน 

 ในขณะที่สภาวะการณ์ของสังคมสยามเผชิญหน้ากับอ านาจตะวันตกทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจ  แนวคิดของชนชั้นน าสยามเป็นจุดเริ่มต้นของการรับและปรับเปลี่ยนตามตะวันตก ที่
ค่อยๆ แพร่กระจายออกไปจนกลายเป็นความนิยมของคนในสังคม  นอกจากชนชั้นน าผู้ชายที่ปรับตัว
ตามกระแสความศิวิไลซ์ทันสมัยในสังคม ผู้หญิงเองก็มีการปรับเปลี่ยนสถานะการด าเนินชีวิต โดยทั้งที่
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ส่วนหนึ่งเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชายแต่อีกส่วนหนึ่งจ าต้องกระท า
เพ่ือความอยู่รอดของตนเอง งานศึกษาที่อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในช่วงสมัยนี้คืองานศึกษา
เรื่อง “การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกของเจ้านายฝ่ายในใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 
2394 - พ.ศ. 2468)”43 ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด วิถีชีวิต ครอบครัวและบทบาททางสังคม
ของผู้หญิงในราชส านัก ตั้ งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรม
ตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ราชส านักสยาม  ราชส านักสยามมีการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าแบบประเทศตะวันตก ส่งอิทธิพลต่อราชส านักฝ่ายในที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนิน
ชีวิตให้สอดคล้องกับพระราชนิยมด้วย ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในจึงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสองกระแส
ระหว่างการด าเนินชีวิตภายใต้จารีตประเพณีที่เคร่งครัดกับการเปิดรับต่อสิ่งใหม่ทั้งด้านความรู้และ
วัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้มีความเจริญทันสมัยกว่าผู้หญิงที่อยู่ภายนอกวัง และยังเป็นผู้น าความคิดริเริ่ม
ที่กลายเป็นต้นแบบที่ปฏิบัติตามของผู้หญิงชนชั้นอื่นในสังคมในภายหลัง การปรับเปลี่ยนนี้มีผลให้การ
ด าเนิน ชีวิตและทัศนะการมองสังคมเปลี่ยนแปลงไป  การปรับเปลี่ยนที่ส าคัญของเจ้านายฝ่ายในซึ่ง
นับได้ว่าเป็นบทบาทใหม่คือบทบาทต่อสาธารณะที่เริ่มมีการต้อนรับแขกเมืองและการเข้าร่วมสมาคม
แทนธรรมเนียมปฏิบัติแบบจารีตประเพณีโบราณที่สืบเนื่องจากรัตนโกสินทร์ตอนต้น  จึงเป็นการเพ่ิม
พ้ืนที่และโอกาสในการออกสู่พ้ืนที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น  ทั้งบทบาททางการเมืองการปกครองรวมทั้ง
บทบาทในการบ าเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคม เพ่ือสอดคล้องและรับกับนโยบายของการ

                                                 
43วรรณพร บุญญาสถิตย์, “การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบ

ตะวันตกของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2468),” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548).   
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ปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ความทันสมัยของฝ่ายหน้า  แนวคิดการท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมได้ถูก
ปลูกฝังจนกลายเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของเจ้านายฝ่ายใน และได้รับการสืบทอดมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน    

 งานศึกษาประเด็นเรื่องผู้หญิงในช่วงการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศทั้งทางการเมือง
และสังคมในช่วงสมัยใหม่นั้น Woman, Man, Bangkok : Love, Sex, and Popular Culture in 
Thailand44 น าเสนอเรื่องของเพศสภาพของชนชั้นกลางในสยาม ช่วงการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็น
สมัยใหม่ของสยามที่รับอิทธิพลความเป็นสมัยใหม่จากตะวันตก ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุคของการถูกล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่19เกิดส านึกเรื่องของชาตินิยมจน
แพร่กระจายเข้ามาสู่สยาม  ซึ่งการเข้ามาของตะวันตกตกสู่เอเชีย ยังน าแนวคิดเรื่องความเป็น
สมัยใหม่รวมทั้งกระแสเรื่องสตรีนิยมเข้ามาในสยาม งานชิ้นนี้ของสก็อต บาร์เม่ (Scot Barme) เน้น
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมนิยม สื่อสมัยใหม่ในสังคมสยาม ปรากฏในหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ 
โดยแสดงให้เห็นว่า ประเด็นเรื่องเพศสภาพเข้ามาอยู่ในสังคมสยามโดยผ่านเรื่องความเป็นสมัยใหม่
โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นตัวแพร่กระจาย ชนชั้นกลางสยามอันประกอบด้วยปัญญาชน นักคิดหัวก้าวหน้ามี
แนวคิดเรื่องเสรีภาพและการพัฒนาความเจริญทางสังคมอันน าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริง 
กลุ่มชนชั้นกลางเหล่านี้มีความเห็นเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้หญิงควรทัดเทียมกับผู้ชายทั้งด้าน
การศึกษา โอกาสในการท างานรวมทั้งเรื่องการเมืองจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลที่จะน าพาประเทศ
ไปสู่ความทันสมัยได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา  

 อย่างไรก็ตามอุดมคติเรื่องความศิวิไลซ์ส่งผลต่อมโนทัศน์ของผู้หญิงชนชั้นน าเอง งาน
ศึกษาของลิซ่า ฮอง (Lysa Hong) ในบทความเรื่อง “Palace Women at the Margins of Social 
Change: An Aspect of the Politics of Social History in the Reign of King 
Chulalongkorn”45 กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตสยามไปสู่ความเป็นสมัยใหม่นั้นแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวังหรือโลกเก่ากับเมืองหรือโลกใหม่ ผู้หญิงต้องเผชิญภายใต้การปะทะ
ระหว่างสังคมแบบจารีตกับความศิวิไลซ์ โดยผู้หญิงชนชั้นน ามีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของความ
เป็นปัจเจก ภายใต้มโนทัศน์เรื่องของสิทธิเสรีภาพเหนือเนื้อตัวร่างกายของตนเอง การแสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งการพยายามหาทางออกโดยไม่ยอมจ านนภายใต้อ านาจของผู้ชายกลับ

                                                 
44Scot Barme, Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular Culture in 

Thailand (New York: Oxford, 2002). 
45Lysa Hong, “Palace Women at the Margins of Social Change: An Aspect of 

the Politics of Social History in the Reign of King Chulalongkorn,” Journal of 
Southeast Asian Studies 30, no.2 (September, 1999): 310-324. 
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กลายเป็นเรื่องผิดจารีตและศีลธรรม โดยผู้ชายได้สร้างวาทกรรมเชิงลบให้แก่ผู้หญิงที่ไม่ประพฤติตน
ตามกรอบศีลธรรมที่ผู้ชายวางเอาไว้ 

 งานศึกษาในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา วิทยานิพนธ์เรื่อง   “มโน
ทัศน์เรื่องเมียในสังคมไทย: พ.ศ. 2394 - 2478” 46 เสนอว่า มโนทัศน์เรื่อง “เมีย” ในสังคมไทยเป็น
เรื่องท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัว ระหว่างสามีกับภรรยาและระหว่างภรรยาด้วย
กันเอง เนื่องจากความแตกต่างทางด้านชนชั้นและฐานะทางเศรษฐกิจ  อิรภัทรอธิบายถึงความคิดและ
รูปแบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในสังคมไทยโดยมีกลไกในสังคม  ทั้งอ านาจรัฐ 
ความเชื่อค่านิยม อิทธิพลจากตะวันตกและการศึกษา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่องเมีย ใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอิทธิพลจากตะวันตกเรื่องผัวเดียวเมียเดียว ที่เข้ามาวิพากษ์ระบบผัวเดียวหลาย
เมียของสยาม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่องเมียในสังคม กระทั่งน าไปสู่การออกกฎหมาย
ครอบครัวให้เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว  เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ “‘ผัวเดียวเมียเดียว’ ในสังคมไทย
สมัยใหม่จากทศวรรษ2410ถึงทศวรรษ2480”47 แสดงให้เห็นถึงการต่อรองและพลิกแพลงมโนทัศน์ 
ผัวเดียวเมียเดียวที่มาพร้อมกับอ านาจของจักรวรรดินิยมตะวันตกในสังคมสยาม โดย สุรเชษฐ์ชี้ให้เห็น
ถึงความคิดของชนชั้นน าสยามที่มีต่อคุณค่าภายนอกและภายใน  การยอมรับผัวเดียวเมียเดียวใน
สังคมไทยย่อมหมายถึงการยอมรับต่ออิทธิพลตะวันตกและศาสนาคริสต์อย่างกลายๆ แต่ทว่าเงื่อนไข
ส าคัญที่ท าให้ชนชั้นน าสยามต้องมาคิดทบทวนเรื่องผัวเดียวเมียเดียวอย่างจริงจังเกิดขึ้นเมื่อสยามเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต  และตกอยู่ในภาวะกึ่งอาณานิคมที่จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้าแทรกแซง
การเมืองสยามได้ แต่ทว่าเมื่อความตึงเครียดในปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของสยามเริ่มคลี่คลาย
และผ่อนปรนลง ประเด็นเรื่องผัวเดียวเมียเดียวก็ดูเหมือนจะถูกทอดเวลาออกไป โดยยังไม่มีการตกลง
วางหลักกฎหมายใดอันจะน าไปสู่การบังคับใช้อย่างจริงจัง  ชนชั้นน าสยามเองดูเหมือนจะกังวลต่อ
ผลประโยชน์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตน การปะทะกันระหว่างความศิวิไลซ์ของชาติกับการรักษา
โครงสร้างสังคมแบบจารีตระหว่างชนชั้นกลางและชนชั้นน า น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กับอ านาจในการวิจารณ์ของชนชั้นกลางที่มีแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและ

                                                 
46อิรภัทร สุริยพันธุ์, “มโนทัศน์เรื่องเมียในสังคมไทย : พ.ศ. 2394-2478,” วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552). 

47สุรเชษฐ์ สุขลาภกิจ, “‘ผัวเดียวเมียเดียว’ ในสังคมไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2410 ถึง
ทศวรรษ2480,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556). 
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ความเท่าเทียมทางเพศ  ในที่สุดแล้วความตึงเครียดสิ้นสุดลงโดยการออกกฎหมายครอบครัวที่รองรับ
ผัวเดียวเมียเดียว การประกาศหลักผัวเดียวเมียวเดียวในสังคมเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตและอ านาจ
ของชนชั้นกลางที่เป็นสถาบันใหม่ในสังคมไทย แต่ท้ายที่สุดผัวเดียวเมียเดียวในสังคมไทยไม่ได้รับเอา
แบบอย่างจากตะวันตกมาทั้งหมดแต่มีการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงให้เข้ากันได้กับจารีตสังคมแบบผัว
เดียวหลายเมีย 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1. เข้าใจกระบวนการและจุดมุ่งหมายในการสร้าง “หญิงชั่ว”เพ่ือเป็นแบบอย่างให้เห็น
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่พึงประสงค์ 

2. เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมชนชั้นน าสยาม ภายใต้อิทธิพลพุทธศาสนา
และบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความชั่วของผู้หญิง  

แต่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์และภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชาย
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บทที่ 2 
มโนทัศน์และการจัดการควบคุมเพศวิถีในผู้หญิงของชนช้ันน าสยาม 

 

 ในบทนี้มุ่งเน้นการอภิปรายและเสนอให้เห็นว่าเรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์พันผูก
กับการ “เขียน”ประวัติศาสตร์ของผู้ชายและบริบททางสังคมภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคม
สยามซึ่งยึดผู้ชายเป็นศูนย์กลางและเห็นว่าผู้ชายเป็นเพศที่เหนือกว่าและมีอ านาจน าเหนือผู้หญิง เป็น
ตัวหล่อหลอมให้เกิดมโนทัศน์เรื่องหญิงดีหญิงชั่วอันได้แก่ พุทธศาสนาเถรวาทไทยซึ่งเป็นรากฐานของ
ความคิดในสังคมรัตนโกสินทร์และกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐ และชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กฎหมายในแต่ละครั้งซึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องของผู้หญิงส่งผลต่อการจัดการและควบคุมเพศวิถีใน
ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นน า รวมทั้งอภิปรายในเรื่องการแบ่งแยกและการจัดประเภทผู้หญิงชั่ว  
ศึกษาลักษณะของหญิงชั่วจากหลักฐานประเภทกฎหมายและกฎมนเทียรบาล โดยจ าแนกออกเป็น
หญิงชั่วที่มีความผิดในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และหญิงชั่วที่มีความผิดในเรื่องของความ
ประพฤติโดยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งภาพของผู้หญิงไม่ดีถูกน าเสนอผ่านกฎหมายตราสามดวง  
กฎมนเทียรบาล และวรรณคดี 
 
2.1 งานเขียนเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์ 

 
 กระแสชาตินิยมท าให้ประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือประวัติศาสตร์ของผู้ชายนิยมสร้าง

เรื่องราวของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ ในบทบาทของ วีรสตรีแห่งชาติ ซึ่งสังเกตได้ว่าวีรสตรีของชาติ
และท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นพระสุริโยไท ท้าวสุรนารี ท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทร ล้วนมีบทบาทหลักคือ
เป็นภรรยาของผู้ครองเมืองหรือชนชั้นน าที่มีบทบาททางการเมืองสูง ผู้หญิงเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทางการเมืองโดยการท าหน้าที่ในการรบแทนผู้ชายและมีความเข้มแข็งกล้าหาญแบบผู้ชาย   

 วารุณี โอสถารมย์ ได้ส ารวจงานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทยและชี้ให้เห็นถึง
ความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงการรับรู้และตีความเรื่องของผู้หญิงในอดีต ซึ่งได้เคยถูกบดบังและซ่อนอยู่
ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะลัทธิชาตินิยม  ทั้งนี้การศึกษาเรื่องผู้หญิงในอดีตยังถูกจ ากัด
ด้วยหลักฐานข้อมูล โดยเฉพาะเอกสารราชการที่ถูกน ามาศึกษา ได้แก่ กฎหมาย คดีความเป็นเรื่องราว
ที่สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในขั้นไม่ปกติของพวกเธอ ในขณะที่เรื่องราวชีวิตประจ าวันของผู้หญิงยัง
มีการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ1ความแห้งแล้งของข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้หญิง

                                                 
1วารุณี โอสถานนท์, “งานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทย,” วารสารรวมบทความ
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โดยเฉพาะหญิงสามัญชนท าให้ภาพของผู้หญิงในประวัติศาสตร์จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้หญิงชนชั้นน าที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระราชพงศาวดารที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนในการด าเนินเรื่อง เรื่องของผู้หญิงในเอกสาร
ราชการของสยามจึงเป็นเรื่องของผู้หญิงชนชั้นสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองการปกครองและ
สถาบันพระมหากษัตริย์  แทบจะไม่พบเรื่องผู้หญิงสามัญชนในเอกสารราชการเลยนอกจากเป็นผู้หญิง
ที่มีกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับราชส านักและชนชั้นปกครองเท่านั้น   

 แต่หากสืบย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐอยุธยาเรื่อยมา จะพบหลักฐานที่ปรากฏเรื่องราวของ
ผู้หญิงสยาม ทั้งผู้หญิงชนชั้นสูงและผู้หญิงสามัญชนในสังคม บทบาทของผู้หญิงในสังคมปรากฏใน
เอกสารของชาวต่างชาติ ซึ่งมีมิติที่หลากหลายและมากกว่าเรื่องของการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์กับชนชั้นเจ้าขุนมูลนายในรูปแบบต่างๆ บันทึกของชาวต่างชาติหลายเรื่องที่ สังเกตถึง
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเด็นเรื่องเพศสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชายในสยาม  ฌัง-บัปติสต์  ปาลเลกัวซ์ (Jean-Baptiste Pallegoix) บาทหลวงที่ปฏิบัติ
หน้าที่มิชชันนารีเป็นเวลาหลายปีในสยาม ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เขียนบันทึกเรื่อง Description du Royaume Thai 
ou Siam ต่อมาได้รับการตีพิมพ์และแปลเป็นฉบับภาษาไทยชื่อเล่าเรื่องกรุงสยาม ได้กล่าวถึงผู้หญิง
สยามซึ่งมีสถานะทางสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชายสยามว่า “โดยทั่วไปหญิงไทยมักได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดีจากสามี และมีสิทธิมีเสียงมากในการปกครองบ้าน นางได้รับการยกย่อง มีเสรีภาพมาก....ไปใน
เมืองหรือไปตามบ้านนอกได้ตามสะดวก ไม่ก่อให้เกิดความหึงหวงขึ้นแก่สามีเลย  จะมีหญิงที่มิได้รับ
ความผาสุกก็แต่คนที่ตกเป็นทาสเท่านั้น”2 เช่นเดียวกับบันทึกของอ็องรี มูโอต์ (Henri Mouhot) นัก
ส ารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส เขาอาศัยในสยามเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บันทึกของเขากล่าวถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของผู้หญิง
สยามไว้ว่า 

ภรรยามักได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากสามี เธอดูจะมีอ านาจสิทธิ์ 
ขาดในบ้านหามีผู้โต้แย้งไม่ ได้รับการยกย่องและมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ 
แทนที่จะถูกกักตัวไว้ในบ้านเหมือนในเมืองจีน ภรรยาชาวสยามได้ออก
นอกบ้าน ไปตลาด ไปเยี่ยมเยียนผู้คนและรับแขก ยามออกไปเที่ยวเล่นใน
เมือง ตามบ้านนอกหรือออกไปวัด ก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวเต็มที่ นุ่งห่มเสื้อผ้า

                                                                                                                                            

ประวัติศาสตร์, ฉ.25  (2546): 81-144. 
2ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552), 156. 
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สวยๆงามๆใส่เครื่องประดับที่สามีหามาให้ด้วยความรักและภูมิใจ พวก
เธอแทบไม่เคยท าให้สามีเสียใจที่ยอมไว้วางใจเช่นนี้เลย3 
 ในมุมมองของชาวต่างชาติมีทั้งมองว่าผู้หญิงสยามเป็นคนขยัน มีความสามารถในการ

รับภาระเลี้ยงดูครอบครัว มีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติ
บางคนกลับมองว่าผู้หญิงสยามถูกกดขี่ ต้องรับภาระท างานหนักเกินความจ าเป็นเพราะความไม่เท่า
เทียมทางเพศและระบบไพร่ในสังคมศักดินา  เนื่องจากบันทึกของปาลเลกัวซ์เป็นคู่มือนักเดินทางเล่ม
แรกๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามสมัยรัตนโกสินทร์ ท าให้บันทึกของชาววตะวันตกใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่เดินทางเข้ามายังสยามรุ่นถัดมาส่วนมากมักอ้างอิงจากบันทึกของปาลเลกัวซ์อีก
ชั้นหนึ่ง  ชาวตะวันตกที่เข้ามาท ากิจกรรมและใช้ชีวิตในสยามทั้งอยู่นานหลายปีหรือเป็นเพียงจุดแวะ
พักการเดินทางอันยาวไกล มักจะเขียนบันทึกเรื่องที่พบเห็นทั้งสยามและรัฐอ่ืนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บันทึกเหล่านี้มีลักษณะที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และบางครั้งยังแฝงด้วยอคติ
เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา  อย่างไรก็ตามอ็องรี มูโอต์ได้ ตระหนัก
ถึงเรื่องนี้ว่า “มีผู้กล่าวไว้เสมอว่าเราไม่อาจตัดสินบ้านหนึ่งเมืองใดก็ตามที่เราได้พบเห็นเพียงแค่เดิน
ทางผ่าน เฉพาะผู้ที่พ านักอยู่นานพอควรเท่านั้นจึงจะท าได้ ข้าพเจ้ายอมรับว่า การอยู่เพียงชั่วสั้นๆ
(แล้วน ามาวิจารณ์) อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดอย่างยิ่ง”4 

 ภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคมซึ่งให้ความส าคัญกับผู้ชายและลดทอนคุณค่า
ของผู้หญิงลง ส่งอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องการสู้รบสงครามและอ านาจทางการ
เมืองของผู้ชาย ท าให้การศึกษาเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์ถูกผูกติดกับภาพของวีรสตรีแบบ
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมภายใต้ความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แห่งเพศชายแล้ว  ในมุมมองทางสตรีศึกษาผู้หญิง
ในประวัติศาสตร์ถูกเสนอภาพว่าถูกกดข่ีจนดูเหมือน “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน” จากสถานภาพ
ของผู้หญิงทางกฎหมายรวมทั้งค่านิยมชายเป็นใหญ่ในสังคมสยามท าให้ผู้หญิงต้อยต่ ากว่าผู้ชาย งาน
ศึกษาเรื่องสิทธิสตรีหลายงานที่อธิบายถึงสถานะทางสังคมของผู้หญิงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ถูกบีบ
คั้นกดดันจากสังคมชายเป็นใหญ่ งานของพรเพ็ญ ฮ่ันตระกูลชี้ให้เห็นว่า สถาน ภาพของผู้หญิงในยุค
ต้นรัตนโกสินทร์มีความตกต่ าอย่างมาก เนื่องจากในทางกฎหมายผู้หญิงมีสถานะเป็นเพียงสมบัติของ
ผู้ชาย ผู้หญิงอาจถูกขายเป็นทาสโดยบิดามารดาหรือสามีและอาจถูกทอดทิ้งได้ สะท้อนให้เห็นถึง
ความโหดร้ายของสังคมชายเป็นใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมองได้ว่าการขายลูกเมียเป็นทาสอาจ
เป็นการล้มละลายของผู้ชายในชนบท ซึ่งสาเหตุของการล่มสลายของครอบครัวอาจมาจากปัญหาทาง
                                                 

3อ็องรี มูโอต์, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และ
อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ, แปลโดย กรรณิกา จรรย์แสง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 24. 

4เรื่องเดียวกัน, 144. 
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เศรษฐกิจ  การขยายตัวของระบบขุนนางและพัฒนาการของเมืองไปสู่ราชอาณาจักร ท าให้เกิดการขูด
รีดภาษีอากรจากราษฎรเนื่องจากความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น  ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่ถูก
ขายเป็นทาส ผู้ชายเองก็ขายตัวลงเป็นทาสเช่นกัน5 

  ค าอธิบายเหล่านี้มักมาคู่กับเรื่องของสถานภาพของผู้ชายในสังคมชายเป็นใหญ่
โดยเฉพาะสังคมศักดินาและระบบผัวเดียวหลายเมีย อย่างไรก็ตามมีข้อโต้แย้งเรื่องสถานภาพทาง
สังคมของผู้หญิงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ได้ถูกกดทับสิทธิหรือถูกกดขี่ทางเพศ งานของมาลี พฤกษ์
พงศาวลีชี้ให้เห็นถึงร่องรอยสิทธิผู้หญิงสยามว่าสถานภาพทางสังคม เฉพาะหญิงสามัญชนเท่านั้นที่มี
อ านาจในทางเศรษฐกิจและครอบครัวแต่สถานภาพทางกฎหมายกลับไม่เท่าเทียมทางเพศและชนชั้น
ท าให้ผู้หญิงถูกจ ากัดสิทธิทางกฎหมายอยู่มาก6 

  
2.2 สถาบันครอบครัวในสังคมสยาม 

    
 ค าอธิบายจากนักมานุษยวิทยาเกี่ยวกับสังคมเกษตรกรรมชี้ให้เห็นว่า สังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยหรือหญิงเป็นใหญ่ หรืออย่างน้อยที่สุด
ผู้หญิงก็มีฐานะสูงในสังคมอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเกี่ยวข้องและรับอิทธิพลจากอินเดีย7

ในสังคมท่ียังชีพด้วยการเพาะปลูกในยุคแรกเริ่มมีการยอมรับความมีอ านาจสูงสุดของเพศหญิง8 ระบบ
พิธีกรรมท าให้ผู้หญิงสามารถควบคุมอ านาจบางส่วนได้   หลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมากยืนยันว่า
ในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาทในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของ
สังคม9 งานวิจัยทางโบราณคดีแสดงให้เห็นร่องรอยของการบูชาเทพมารดาในสังคมที่ยกย่องผู้หญิงซึ่ง

                                                 
5พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, “ผู้หญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง ,” วารสารอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32, ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546): 246-302. 
6มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551). 
7ปรานี วงษ์เทศ, เพศและวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2544). 
8N.N. Bhattacharya, Indian mother goddess (Culcutta: Indian Studies, 1971), 

71. อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์, ผู้หญิงยิงเรือ  ผู้หญิง ธรรมชาติ อ านาจ และวัฒนธรรมก าหนด 
สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: นาคร, 2556), 72. 

  9Cholthira Satayawadhna, “The feminine time and women's space,” Tai 
culture: Interdisciplinary Tai studies series 19, no. 1 (2006): 12. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 
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มีรากฐานมาจากอารยธรรมของสังคมเกษตรกรรม   ในประเทศไทยพบหลักฐานเกี่ยวกับคติความเชื่อ
ในเรื่องของเทพมารดา และการสืบสายเลือดในรูปแบบของการสืบสายเลือดทางแม่เช่นเดียวกับรัฐ
อ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10 

 อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการท่ีแยกแยะว่า ในสังคมสยามการยึดระบบมาตาธิปไตยที่ถือ
หญิงเป็นใหญ่เป็นลักษณะของสังคมชนบทจ ากัดอยู่ในกลุ่มสามัญชน งานของมาลี พฤกษ์พงศาวลี
อธิบายถึงลักษณะของสังคมหญิงเป็นใหญ่ในกลุ่มสามัญชนสยามว่าผู้หญิงสยามมีอ านาจทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่ผู้ชายมีอ านาจในทางการเมือง เนื่องจากระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่ท าให้ผู้ชายต้องออกไป
เข้าเวรรับใช้สังกัดมูลนาย ผู้หญิงจึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส าคัญในการท ามาหากินและดูแลครอบครัว 
การเกษตรและการค้าขายจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวไป
โดยปริยาย ผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยที่ผู้ชายมีบทบาททางการเมืองการปกครองใน
ลักษณะของการท างานให้บ้านเมือง เข้าเวรท างานรับใช้มูลนายหรือร่วมทัพออกศึกสงคราม แต่
ข้อเท็จจริงนี้เป็นคนละประเด็นกับเรื่องสถานภาพทางกฎหมายระหว่างหญิงและชายซึ่งแน่นอนว่าไม่
เท่าเทียมกัน11 

 มาลีเห็นว่าการกล่าวว่าสังคมสยามแบบดั้งเดิมเป็นสังคมระบบมาตาธิปไตยก็ดูจะเป็น
ข้อสรุปที่ง่ายเกินไป เนื่องจากขัดแย้งกับหลักกฎหมายเก่ารวมทั้งความแตกต่างระหว่างสังคมชนชั้น
ปกครองและสังคมสามัญชน โดยสังคมชนชั้นสูงยึดถือการสืบสายเลือดทางพ่อ นอกจากนี้มาลีได้ตั้ง
ข้อสังเกตเรื่องระบบชายเป็นใหญ่ในสังคมสยามว่า   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมสยามยกย่องและให้
คุณค่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นผลมาจากระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่ เนื่องจากการให้
ความส าคัญกับเรื่องของแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของรัฐในสมัยนั้น ความต้องการแรงงานเพ่ือการ
หักร้างถางพงในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ผู้ชายมีความส าคัญและมีคุณค่าสูงขึ้นในสังคม
เกษตรกรรม เนื่องจากแรงงานชายสามารถท างานหนักได้มากกว่า ความส าคัญของผู้ชายจะเพ่ิมมาก
ขึ้นในสถานการณ์ยามศึกสงคราม เนื่องจากผู้ชายเป็นก าลังพลในสงคราม ความเสี่ยงในการสูญเสีย
ไพร่พลและความเสี่ยงต่อการอยู่รอดของชุมชนและสังคม ท าให้ความส าคัญของผู้ชายเพ่ิมขึ้นเป็นเงา
ตามตัว  แนวคิดในเรื่องแรงงานท าให้เพศหญิงมีความส าคัญในการตั้งท้องและคลอดลูก ท าให้ผู้หญิง
เป็นเพศที่ต้องถูกปกครองและควบคุม  ส าหรับชนชั้นล่างแล้วเพศหญิงจึงอยู่ในฐานะผู้ผลิตมนุษย์ซึ่ง
เป็นจะมาเป็นแรงงานของรัฐ แต่ส าหรับชนชั้นสูงเพศหญิงยังเป็นแหล่งก าเนิดของชนชั้นปกครองที่จะ

                                                                                                                                            

72. 
10ปรานี วงษ์เทศ, เพศและวัฒนธรรม. 
11มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง. 
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มาท าหน้าที่ปกครองบริหารบ้านเมืองต่อไป12 และในงานศึกษาของอคิน รพีพัฒน์ เสนอว่าระบบเครือ
ญาติของสยาม ไม่มีระบบการสืบเชื้อสายนับจากฝ่ายพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการสืบ
เชื้อสายนับจากท้ังฝ่ายพ่อและแม่13 

   ในสังคมชนชั้นสูงสยามการยึดถือระบบการสืบเชื้อสายฝ่ายพ่อยังคงปรากฏจนกระทั่ง
ในสมัยรัตนโกสินทร์  ข้อความตอนหนึ่งในประกาศพระราชบัญญัติลักภา จ .ศ.1230 มีส่วนที่แสดงให้
เห็นถึงระบบการสืบเชื้อสายฝ่ายพ่อในชนชั้นน าสยาม“เพราะบุตรเกิดมาเขานับถือขึ้นชื่อตามหมู่บิดา 
ถ้าชายชาติต่ าช้ามาเป็นผัวหญิงบุตรผู้ดี มีบุตรเกิดขึ้นมาก็คงจะต้องรู้ ต้องเรียกเป็นบุตรไพร่ตาม
ตระกูล จะเชิดชูตามฝ่ายมารดาไม่ได้”14 

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สุโขทัยเรื่อยมาจะพบว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
เพศชาย ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าพระมหากษัตริย์สามารถเป็นเพศหญิงได้ ยกเว้นในกรณี
พระราชมารดาหรือพระราชินีนาถที่ทรงส าเร็จราชการแทนในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในบันทึกของลาลูแบร์
ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ตามธรรมดานั้น สมเด็จพระโอรสาธิราชพระองค์ใหญ่ของพระอัครมเหสีมักเป็น
ผู้ทรงสืบราชสมบัติตามนิติประเพณี. . .พระราชธิดาจะทรงเป็นมกุฎราชกุมารีสืบสันตติวงศ์หาได้ไม่”15 

 อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียนอกจากจะท าให้สังคมชนชั้นสูงเป็นสังคมแบบชายเป็น
ใหญ่แล้ว ยังส่งผลต่อค่านิยมการมีภรรยาหลายคน ชนชั้นสูงโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และเชื้อพระ
วงศ์นิยมมีนางสนม นอกจากความเชื่อในเรื่ององค์พระมหากษัตริย์คือองค์อวตารจากพระอินทร์แล้ว 
พหุภรรยาในราชส านักยังเป็นเครือข่ายอ านาจระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับขุนนางหรือประเทศ
ราช16 ทั้งยังเป็นเครื่องประกันความซื่อสัตย์จงรักภักดีจากขุนนางหรือเจ้าเมืองประเทศราชที่ถวายธิดา
                                                 

12เรื่องเดียวกัน, 150-151. 
13ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416, แปลโดย 

ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข, พรรณี ฉัตรพลรักษ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527), 23. 

14พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2548), 468-
469. 

15ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมล
บุตร, พิมพ์ครั้งที4่ (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2557), 305.  

16Craig J. Reynolds, A Thai Buddhist Defence of Polygamy in Seditious histories 
: contesting Thai and Southeast Asian pasts (Seattle: University of Washington Press 
in association with Singapore University Press, 2006), 185-213. 
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เป็นพระสนมเจ้าจอม 

 การมีสนมเป็นจ านวนมากเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสนุกสนาน
ส่วนพระองค์ของพระราชาเท่านั้น แต่คล้ายกับพระอินทร์ เทพเจ้าผู้มีนาง
อัปสรเป็นจ านวนพันๆบ ารุงบ าเรออยู่บนสวรรค์. . .ประเพณีก็สนับสนุน
ด้วยพระราชาควรต้องมีสนมหลายคน การมีสนมหลายคนก็เป็นเครื่อง
สนับสนุนทางด้านการเมืองด้วย พระราชาอาจผูกพันความซื่อสัตย์ของเจ้า
ประเทศราชและขุนนางผู้มีอ านาจได้โดยทรงรับธิดาของท่านเหล่านั้นมา
เป็นเจ้าจอม นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ก็สมควรที่จะมีผู้สามารถ
สืบราชสมบัติลงมาต่อจากพระองค์อีกหลายองค์17 
 ปาลเลกัวซ์มองว่า การที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระสนมเจ้าจอมจ านวนมากๆ นั้นเป็น

เรื่องของพระราชอ านาจและพระบารมี 

 พวกเศรษฐีโดยมากมีภรรยาสองคน ขุนนางผู้ใหญ่มีกันถึง12  เจ้านายมี
หม่อมตั้ง20, 30, 40หรือมากกว่านั้น พระเจ้าแผ่นดินทรงมีเป็นร้อยๆแต่
บรรดาหม่อมห้ามเหล่านี้ได้รับการชุบเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวังเพ่ือ
ประดับพระบารมีมากกว่าเพ่ือกามารมณ์ และควรได้ชื่อว่าเป็นทาสีหรือ
คนรับใช้มากกว่าเพราะว่าตกอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าจอมใหญ่ๆ18 
 ระบบผัวเดียวหลายเมียเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติในหลายสังคมในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นผลมาจากความต้องการแรงงานของรัฐและไพร่พลในยามศึกสงคราม การขาดก าลังไพร่พล
เป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเนื่องมาจากสงครามท าให้มีความ
จ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมเพ่ืออ านวยประโยชน์ในการรวบรวมก าลังไพร่พล 19 เนื่องจาก
ระบบผัวเดียวหลายเมียเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ชายซึ่งสามารถให้ก าเนิดบุตรได้ไม่จ ากัด แตกต่างกับผู้หญิงที่
มีข้อจ ากัดทางกายภาพในการให้ก าเนิดบุตร  ระบบพหุภรรยาหรือผัวเดียวหลายเมียในสยามได้รับ
ความนิยมจนกระท่ังเป็นจารีตวัฒนธรรมของชนชั้นน าสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนชั้นปกครอง 

                                                 
17อเล็กซานเดอร์ เบราน์ กริสโวลด์, ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม พระราชนิพนธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้า เจ้ากรุงสยาม, แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จ ากัด, 
2537), 42-43. 

18ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 155-156. 
19ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416, 26-31. 
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หลักฐานบางชิ้นกล่าวอ้างถึงจ านวนพระมเหสีและพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวว่ามีจ านวนมากถึง 600 คน20 นายแพทย์มัลคอล์ม สมิธ แพทย์ประจ าพระองค์สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้โต้แย้งเรื่องนี้ในบันทึกของเขาว่าตัวเลขเกี่ยวกับจ านวนมเหสีของ
พระมหากษัตริย์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง และเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาข้อเท็จจริงเพราะไม่ใช่เรื่องที่
ใครจะยอมเปิดเผย21 ตัวเลขที่น่าเหลือเชื่อนั้นอาจประกอบไปด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดในราชส านัก
ฝ่ายใน ได้แก่พระมเหสีสนมเจ้าจอม พระธิดา เชื้อพระวงศ์หญิง ข้าราชส านักฝ่ายใน เจ้าพนักงาน
ต่างๆ โขลน และทาส 

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19 ซึ่งตรงกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จักรวรรดินิยมตะวันตกได้แผ่กระจายเข้าสู่ซีกโลกตะวันออก รัฐในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกครอบง าด้วยอิทธิพลจากจักรวรรดินิยมตะวันตกโดยการคืบคลานเข้ามาใน
รูปแบบของการค้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งภารกิจที่จะน าอารยธรรมมาสู่ชนชาติที่ยัง
ด้อยอารยธรรมกว่า โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสถานภาพของผู้หญิงในโลกตะวันออกถูกน ามาเป็น
มาตรฐานชี้วัดจากอารยธรรมตะวันตก  การวิพากษ์ระบบผัวเดียวหลายเมียของสยามโดยชาวต่างชาติ 
เป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยครั้งในบันทึกร่วมสมัยของชาวต่างชาติ เนื่องจากความนิยมในการมีภรรยาหลาย
คนของผู้ชายสยามในสังคมผัวเดียวหลายเมียนั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่ายกย่องชื่นชมในทัศนะของชาวต่างชาติ
ที่นับถือคริสต์ศาสนา ระบบผัวเดียวหลายเมียนี้ถูกวิพากษ์ว่าเป็นความล้าหลังและกดขี่ทางเพศจาก
ชาวตะวันตกในสยามผู้แสวงหาอาณานิคมและเผยแผ่คริสต์ศาสนาอันยึดมั่นในระบบผัวเดียวเมียเดียว 
ปาลเลกัวซ์มองว่าการมีหลายเมียเป็นผลร้ายมากกว่าดี “ดูเหมือนกามโรคจะระบาด มากในหมู่คนมั่งมี
ก็เป็น การลงโทษอันเหมาะสมแล้วส าหรับคนที่มีเมียมากและหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ”22 

ในขณะที่บันทึกของแชรแวสกล่าวว่า "คนสยามไม่มีกฎทางศาสนาหรือทางมนุษยธรรม
อันใดที่ห้ามการมีภรรยาหลายคน ปรากฏว่าทั่วราชอาณาจักรนอกรีตนี้ ได้มีประเพณีดึกด าบรรพ์
อนุญาตให้ท าได้อยู่ และถือว่าเป็นความจ าเป็นเสียด้วย”23 และในบันทึกของนายแพทย์เห็นตรงกันใน
เรื่องนี้ว่า“สามีไม่มีวันพบกับความสงบสุข แต่จะโทษใครเล่า ในเมื่อเลือกมีครอบครัวด้วยวิธีนั้นก็ต้อง

                                                 
20อ็องรี มูโอต์, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และ

อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ, 47. 
21มัลคอล์ม สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, แปลโดย พิมาน แจ่มจรัส (กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์, 

2542), 241. 
22ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 228 
23นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย 

สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), 93.  
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ก้มหน้ายอมรับผลที่ติดตามมา”24 และ “การตามใจตัวเองทางเพศของชาวสยามเฉกเช่นเดียวกับชน  
ชาติอ่ืนๆในเขตร้อนใช้ชีวิตทางกามารมณ์เลยเถิดถึงระดับที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่จะต้องเห็นว่าเป็นไป
ไม่ได”้25 

 อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าในครอบครัวของสามัญชนสยามนั้นนิยมมีภรรยาเพียง
คนเดียว การมีภรรยาหลายคนกระท าในหมู่ชนชั้นน าและขุนนางเท่านั้น ค่านิยมการมีภรรยาหลายคน 
ในชนชั้นสูงและการมีภรรยาคนเดียวในชนชั้นล่างอาจสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ลาลูแบร์ได้แสดง
ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “ชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ริมีภรรยามากกว่าคนเดียวเพ่ือประสงค์ให้ภาคภูมิ
ประดับบุญบารมีมากกว่าจะเป็นการแสดงออกทางด้านกามารมณ์”26 

 นอกจากนี้ชนชั้นทาสยังไม่สามารถมีภรรยาได้เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ทาส
สามารถมีสามีภรรยาได้ตามชอบใจเพราะปัญหาเรื่องค่าตัวทาสและสิทธิในตัวลูกทาสจะเป็นของนาย
เงิน27 ปาลเลกัวซ์มองว่าการที่สยามมีพลเมืองเป็นจ านวนมากนอกจากเป็นเพราะมีคนจีนอพยพเข้ามา
มากแล้วยังเป็น “เพราะเหตุว่าทาสมีมากและลัทธิมีเมียมาก ซึ่งทาสส่วนใหญ่ไม่มีเมีย ผู้หญิงส่วนใหญ่
ไม่อาจมีบุตรได้”28 จะเห็นได้ว่าบันทึกจากชาวต่างชาติในเรื่องของจารีตประเพณีของสยามนั้น
ค่อนข้างเต็มไปด้วยอคติอยู่มาก เหตุผลประการหนึ่งเพราะชาวต่างชาติเหล่านี้มีเป้าหมายในการ
เผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามในบทบาทของมิชชันนารีหรืออย่างน้อยผู้บันทึกก็ได้รับอิทธิพลความคิด
จากบันทึกของมิชชันนารีและนักเดินทางรุ่นก่อนหน้า การวิพากษ์เรื่องระบบผัวเดียวหลายเมียใน
สังคมสยามของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยอคติและโจมตีพุทธศาสนา 

 ก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กฎหมาย
ตราสามดวงที่บังคับใช้ในรัฐสยามได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียซึ่งยึดถือระบบชายเป็นใหญ่ 
ในการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับเอากฎหมายตราสามดวงบางส่วนจากรัฐอยุธยารวมทั้งมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตราสามดวงในการช าระกฎหมายตราสามดวงในสมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
นอกจากนี้ยังมีการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียในเรื่องของผัวเดียวหลายเมีย ส่งผลให้กฎหมายตราสาม
ดวงอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนโดยที่ภรรยาไม่สามารถเอาผิดฟ้องร้องได้ ความเห็นของนัก
                                                 

24มัลคอล์ม สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, 246. 
25เรื่องเดียวกัน, 247. 
26ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 164. 
27พระไอยการบานแผนก มาตรา15 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2529), 281.  

28ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 162.  
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กฎหมายอย่าง หลุยส์  ดูปลาตร์ มองว่า ระบบผัวเดียวหลายเมียไม่ได้มีผลร้ายแก่ผู้หญิงเสมอไป และมี
ข้อน่าสังเกตว่า ผู้หญิงสยามอยู่ในสถานะที่ดีกว่าผู้หญิงฝรั่งเศสและกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้ย่ ายี
ฐานะของผู้หญิงดุจทาส29 แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวงจะ
ชี้ให้เห็นถึงร่องรอยที่ผู้หญิงถูกกดทับและไร้ซึ่งอิสรภาพ รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชาย แต่
จากหลักฐานอ่ืนที่ไม่ใช่เอกสารของทางราชการ ทั้งบันทึกชาวต่างชาติ และวรรณกรรมไทยบางเรื่อง
แสดงให้เห็นสิทธิและความเสรีในการด าเนินชีวิตของผู้หญิงสามัญชน ดังนั้นหากจะกล่าวว่าผู้หญิง
สยามมีสิทธิและเสรีภาพในสังคมย่อมมิอาจหมายรวมถึงผู้หญิงทั้งหมดในสังคมได้ซึ่งในกลุ่มของผู้หญิง
ชนชั้นสูงนั้นมีเงื่อนไขหลายประการที่ก าหนดกรอบการด าเนินชีวิตและความประพฤติ นอกจาก
ค่านิยมจารีตประเพณีแล้ว กฎหมายที่ใช้ควบคุมความประพฤติและบทลงโทษยังแตกต่างจากผู้หญิง
สามัญชนอีกด้วย  หากผู้หญิงชนชั้นสูงท าผิดในเรื่องทางเพศ ความรุนแรงของบทลงโทษทางกฎหมาย
จะแตกต่างกันไปตามฐานันดรศักดิ์ของหญิงนั้น  ผู้หญิงในฐานันดรศักดิ์สูงจะมีโทษรุนแรงมากกว่า
ผู้หญิงที่อยู่ฐานันดรศักดิ์รองลงมา  ในขณะที่ถ้าเป็นหญิงสามัญชนท าเรื่องเดียวกัน อาจจะได้รับโทษที่
เบาบางหรืออาจจะไม่ได้รับโทษอะไรเลยก็เป็นได้ แต่ถ้าผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในจะอยู่ภายใต้ กฎ
มนเทียรบาล ซึ่งเป็นกฎเฉพาะส าหรับควบคุมและลงโทษสมาชิกในราชส านักของพระมหากษัตริย์
เท่านั้น 

 
2.3 พุทธศาสนากับการก าหนดคุณค่าของผู้หญิง 

  
โครงสร้างสังคมไทยมีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาเถรวาทไทย แนวคิดในเรื่องของชั้นทาง

สังคม การแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายและการให้คุณค่าต่อเพศชายและเพศหญิงไม่เท่าเทียมกันได้รับ
อิทธิพลจากปรัชญาในพุทธศาสนาแบบจารีตน าไปสู่การก าหนดและจัดการระบบความเชื่อ โลกทัศน์ 
และสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมของคนในสังคม  พุทธศาสนาเถรวาทไทยมีแนวคิดเรื่องการจัดล าดับ
ของบุญ โดยมีการแบ่งล าดับบุญมากบุญน้อย โดยวัดที่คุณค่าของศีลธรรม น าไปสู่การจัดล าดับชนชั้น
ทางสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแบ่งแยกชนชั้นทางเพศ30 แม้ว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรง

                                                 
29หลุยส์  ดูปลาตร์, สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม, แปลโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), 6. 
30A. Thomas Kirsch, “Economy, Polity and Religion” in G. William Skinner and 

A.Thomas Kirsch, eds., Change and Persistence in Thai Society (New York: Cornell 
University Press, 1975), 172-196. 
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ประกาศว่า ผู้หญิงเสมอกับผู้ชายในความสามารถที่จะบรรลุนิพพานแต่ผู้หญิงกลับถูกให้ค่าในทางพุทธ
ศาสนาด้อยกว่าผู้ชายเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าผู้หญิงเป็นต้นธารของกิเลสทั้งปวง ประเด็นเรื่องอคติทาง
เพศในพุทธศาสนาเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์บ่อยครั้งในวงวิชาการ โดยกลุ่มสตรีนิยมให้ความเห็นว่า 
โครงสร้างของพระไตรปิฎก คัมภีร์ส าคัญของพุทธศาสนามีลักษณะชายเป็นใหญ่ เพราะเขียนจาก
มุมมองของผู้ชาย เนื้อหาก็ถูกบันทึกโดยพระภิกษุซึ่งเป็นเพศชาย จึงมีลักษณะให้ความส าคัญแก่ผู้ชาย 
อีกท้ังเพศชายยังเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องจากความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่า ผู้ชายจะต้องมี
ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่มีบทบาทในทางศาสนาโดยตรงคือ การบวชเป็นพระสงฆ์อย่างน้อยครั้งหนึ่งใน
ชีวิตจึงจะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากใน
สังคมสยามสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
การศึกษาของเด็กจะจ ากัดอยู่ที่วัดและบ้าน เด็กหญิงและเด็กชายจะเรียนรู้ในเรื่องที่ต่างกันออกไป 
ส าหรับเด็กหญิงนั้นจะถูกอบรมสั่งสอนโดยสมาชิกผู้หญิงในบ้านสอนเรื่องมารยาทและความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นแม่บ้านแม่เรือน หน้าที่ของภรรยาที่ดี และวิธีเอาอกเอาใจสามี  ในขณะที่เด็กชายจะเล่าเรียน
ที่วัด มีพระภิกษุเป็นครูท าหน้าที่อบรมสั่งสอนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็จะบวชเป็น
พระภิกษุในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต  การบวชนับเป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักรชีวิตชายไทยแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ
แต่ก็เพ่ือให้เข้าใจหลักธรรมอันจะน ามาประพฤติและขัดเกลาจิตใจต่อไป31 

 พุทธศาสนาอนุญาตให้ผู้หญิงมีบทบาทในพ้ืนที่ของศาสนาได้ แต่ทว่าผู้หญิงถูกจ ากัด
บทบาทอยู่เพียงการเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาในรูปของอุบาสิกาหรือฆราวาสหญิงเท่านั้น ในขณะที่การสืบ
ทอดพุทธศาสนาในรูปของการบวชเป็นภิกษุซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการเข้าถึงนิพพานกลับถูกสงวนไว้ให้
เพศชายเท่านั้น  อ็องรี มูโอต์เล่าถึงกิจกรรมทางศาสนาของผู้หญิงสามัญชนสยามในแถบจังหวัดลพบุรี
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ว่า ในครอบครัวฐานะยากจน ภรรยาหรือบุตรสาวจะคุกเข่ารอใส่บาตรที่หน้า
ประตูบ้าน ด้วยกิริยาอาการที่นอบน้อม นอกจากนี้ยังไปฟังเทศน์และน าดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปที่
วัดเดือนละ3-4ครั้ง ส าหรับในครอบครัวที่มีฐานะดี นายหญิงของบ้านมักนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ถือ
เป็นกิจกรรมที่เชิดหน้าชูตา ของที่ถวายพระมักจะเป็นของดีราคาแพงและมีจ านวนมาก โดยมูโอต์
เปรียบเทียบว่า คล้ายกับในตะวันตก นายหญิงของบ้านที่มีฐานะดีมักจะจัดงานบอลรูมหรือคอนเสิร์ต
เพ่ืออวดรวยหรืออวดยศศักดิ์ “สตรีเพศอันเป็นกึ่งหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่เองที่เป็นฐานค้ าจุน
สนับสนุนสถาบันสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นมั่นคงท่ีสุด”32 

แม้ว่าค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาทจะไม่มีค าสอนอันเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพ สิทธิ

                                                 
31ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416, 22. 
32อ็องรี มูโอต์, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และ

อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ, 314-315. 
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และบทบาทของผู้หญิงในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดยตรง แต่ก็มีค าสอนบางเรื่องที่ตีความได้
ว่ามีบางต าแหน่งแห่งที่ในจักรวาลนี้ที่ผู้หญิงเข้าถึงไม่ได้ และผู้หญิงไม่อาจเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรม
ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองได้33 มีนักวิชาการท่ีแสดงความเห็นว่า ในคัมภีร์พุทธศาสนามีค าสอนเรื่อง
เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ค าสอนที่กล่าวถึงผู้หญิงในลักษณะยกย่องและแสดงให้เห็นถึง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย แต่ในบางค าสอนที่ถูกตีความว่ามีลักษณะดูหมิ่นผู้หญิงกลับถูก
อนุมานว่าค าสอนในลักษณะนี้ถูกแต่งเติมเสริมแต่งเข้าไปจากคนรุ่นหลังเอง 34  ในขณะที่ค าสอนที่มี
ลักษณะยกย่องผู้หญิงไม่ถูกวิจารณ์มากเท่าใดนัก มนตรี สืบด้วงวิเคราะห์ว่า ความคิดเรื่องอคติทาง
เพศในพุทธศาสนาเกิดจากกลุ่มสตรีนิยมที่ได้ศึกษาแนวคิดทางตะวันตกในเรื่องการเรียกร้องสิทธิและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย และได้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อนักวิชาการด้านสตรีพบค า
สอนที่มีลักษณะดูหมิ่นผู้หญิง หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ใช่ค าสอนของพระพุทธเจ้า แต่เมื่อพบค า
สอนที่มีลักษณะยกย่องผู้หญิง กลับยอมรับและยืนยันว่าเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ตั้งข้อ
สงสัยใดๆ35 คงเป็นที่ถกเถียงกันว่าพุทธศาสนาดูหมิ่นผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในชาดก ซึ่ง
ชาดกกล่าวถึงเรื่องราวของผู้หญิงไว้อย่างมีนัยยะส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของหญิงดีและ
หญิงชั่ว มหาเวสสันดรชาดกปรากฏบทบาทของหญิงดี เช่น พระแม่ธรณี เทพมารดาที่มีบทบาทใน
ฐานะของสักขีพยานในการบ าเพ็ญธรรมของพระพุทธเจ้า และยังเป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าในครั้งที่
พระเทวทัตประทุษร้ายพระพุทธองค์ โดยบันดาลให้เกิดธรณีสูบพระเทวทัต 36  ในสุชาตาชาดก 
พระพุทธเจ้าทรงสอนนางสุชาดาสะใภ้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางเป็นผู้ส าคัญตนว่าตนเองเกิดใน
ตระกูลสูง ไม่มีความเคารพสามีรวมทั้งบิดามารดาของสามี  ทั้งยังชอบเที่ยวตีดุด่าข้าทาสรับใช้ กระทั่ง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโอวาทเรื่องภริยาสูตร  พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนางสุชาดา
อธิบายลักษณะภรรยา 7 จ าพวก คือ 

“1. ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล  ยินดีใน
ชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์  พยายามจะฆ่าผัว เรียก

                                                 
33ชาญณรงค์ บุญหนุน, “สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท,” (กรุงเทพฯ: ศูนย์พุทธศาสน์

ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544) ในhttp://www.cubs.chula.ac.th/images/research/ 
56_3/Full_WomensRightsInTheravadaBuddhism.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559). 

34มนตรี สืบด้วง, สตรีในพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2556), 3. 

35เรื่องเดียวกัน, 8. 
36ธัญญา สังขพันธานนท์, ผู้หญิงยิงเรือ  ผู้หญิง ธรรมชาติ อ านาจ และวัฒนธรรมก าหนด 

สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย,77-81. 
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ว่าวธกาภริยา  ภริยาเสมอด้วยเพชรฆาต   
2. ภรรยาผู้ปรารถนาจะยักยอกทรัพย์ของสามี  อันสามีประกอบ
ศิลปกรรม พานิชยกรรม และกสิกรรมได้ทรัพย์นั้นมาแม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย 
เรียกว่าโจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร                          
3. ภรรยาผู้ไม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้ายปากกล้า ร้าย
กาจ กล่าวค าหยาบ ข่มขี่ผัวผู้ขยันขันแข็ง เรียกว่าอัยยาภริยา ภริยาเสมอ
ด้วยนาย 
4. ภรรยาผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูล ตามรักษาสามีดุจมารดารักษา
บุตร รักษาทรัพย์ของสามี เรียกว่ามาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา 
5. ภรรยาผู้มีความเคารพในสามีของตน เป็นคนละอายบาป เป็นไปตาม
อ านาจสามี เรียกว่าภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว 
6. ภรรยาผู้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดี เหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา 
เป็นหญิงมีตระกูล มีศีลมีวัตรปฏิบัติสามี เรียกว่าสขีภริยา ภริยาเสมอด้วย
เพ่ือน 
7. ภรรยาผู้อดทนได้ แม้ถูกสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอก ก็ไม่คิดพิโรธโกรธตอบ
สามี เป็นไปตามอ านาจของสามี เรียกว่าทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วย
ทาส”37 
 จะเห็นว่า ในภริยาสูตรนี้มีทั้งลักษณะของภรรยาที่ดี และภรรยาที่ไม่ดี ซึ่งในบรรดาค า

สอนที่เกี่ยวกับผู้หญิงในชาดกไม่ได้ก าหนดว่าผู้หญิงจะต้องเป็นภรรยาแบบใดเพียงแต่ให้ภาพของ
ภรรยาบางจ าพวกที่จะต้องไปบังเกิดในนรก และภรรยาบางจ าพวกที่จะได้บังเกิดในสวรรค์  ซึ่งมี
ข้อสังเกตว่าผู้หญิงที่ถูกต าหนิมักอยู่ในฐานะภรรยา ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้หญิงคือศัตรูของพรหมจรรย์ ที่
ส าคัญคือผู้หญิงในบทบาทของแม่จะได้รับการยกย่อง แต่ผู้หญิงที่เป็นลูกในชาดกไม่มีบทบาทใดเป็น
พิเศษ38 

 ความคิดของคนในสังคมจารีตผูกพันอยู่กับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ เชื่อในกฎของ
ธรรมชาติคือธรรมะและกฎแห่งกรรมที่เป็นตัวก าหนด ถ้ามนุษย์ท ากุศลกรรมหรือกรรมดี จะได้ไปเกิด
ในช่วงเวลาที่ดีและมีอายุยืนยาว ถ้าท าอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วจะได้ไปเกิดในช่วงเวลาที่เลว เช่นกลี

                                                 
37ภริยาสูตร. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=23&A=1977&Z=2035 (สืบค้น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559). 
38อัญชลี สุสายัณห์, “สถานภาพของผู้หญิงไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน รวม

บทความวิชาการของอาจารย์อัญชลี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545), 60. 



Ref. code: 25595606030061GWM

37 

 

ยุค39 จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นตัวก าหนดสถานะของผู้หญิงในสังคมจารีตสยาม โดยเสนอภาพ
ของความสัมพันธ์ของสามีภรรยาในอุดมคติอย่างสมเด็จพระบรมจักพรรดิราชและนางแก้วคู่บุญ40 
นางแก้วเป็น 1 ในแก้ว 7 ประการตามคติจักรพรรดิราช ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้พระมหากษัตริย์บรรลุ
ถึงความเป็นพระจักรพรรดิได้  อิตถีรัตนะหรือนางแก้วที่เกิดมาเพ่ือคู่บุญญาบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน
นั้นมีที่มาจากคติไตรภูมิที่อธิบายถึงการมีนางแก้วคู่บุญสมเด็จพระบรมจักรพรรดิราช41 ตามที่ปรากฏ
ในไตรภูมิกถา มนุสสภูมิอธิบายลักษณะทางกายภาพของนางแก้วว่า 

 อันว่านางแก้วนั้นโสดบมิต่ าบมิสูงพองามพอดี สมควรถูกเนื้อจ าเริญ
ใจฝูงคนทั้งหลาย แลมีฉวีวรรณเกลาเกลี้ยงหมดใสงามหนักหนา มาตรว่า
ละอองธุลีผงน้อยหนึ่งจะติดแปดกายนั้นก็บ่มีเลยดุจดังดอกบัวแลถูกน้ า
นั้นแลฯ ในกายแห่งนางแก้วนั้นมีลักษณะอันอุดมถ้วนทุกแห่ง งามเพิงใจ
คนทั้งหลายทุกคนในเมืองมนุษย์เรานี้แลฯ แต่เท่าว่ามิเท่านางฟ้าเมืองไตร
ตรึงษาสวรรค์นั้น เพราะเหตุหารัศมีบ่มิได้แลฯ อันว่านางฟ้าทั้งหลายใน
ส านักพระอินทร์มีรัศมีออกจากตัวเขาไกลนัก เมื่อนั้นบุญนางแก้วนั้นมี
รัศมีไหลออกจากตัวนางแก้วนั้นได้แล 10 ศอก ทั้งหลายรอบตัวนางนั้น
แม้นว่ามืดเท่าใดก็ดีบมิพักหาเทียนแลชวาลาเลย แลนางแก้วมีพระพักตร์
เกลาเกลี้ยงหมดใสงามนักหนา แลเนื้อแลหนังนั้นอ่อนดังส าลีอันพานสพัด
ได้ละร้อยคาบแลชุบเปรียงประโคจามรีอันใสงามนักหนาฯ เมื่อตัวพระญา
มหาจักรพรรดิราชนั้นเย็นแลหนาวไส้ตัวนางแก้วนั้นอุ่น เมื่อใดมหา 
จักรพรรดิราชนั้นร้อนไส้ ตัวนางแก้วนั้นเย็น ตัวนางแก้วนั้นหอมดังแก่น
จันทน์กฤษณษอันบดแล้วแลปรุงลงด้วยคันธรสอันหอมทั้ง 4 ประการแล
ห้องฟุ้งอยู่นักหนาทุกเมื่อแลฯ เมื่อแลนางแก้วเจรจาก็ดี หัวร่อก็ดี กลิ่น
ปากนางแก้ว นั้นหอมฟุ้งออกดังกลิ่นดอกบัวอันชื่อว่า นิลุบล แลจงกลนี 

                                                 
39อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 - 

พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 10-11. 
40Craig J. Reynolds, “A Thai Buddhist Defence of Polygamy,” in Seditious 

histories: contesting Thai and Southeast Asian pasts (Seattle: University of 
Washington Press in association with Singapore University Press, 2006), 187. 

41สุพจน์ แจ้งเร็ว, “นางนพมาศ เรื่องจริงหรือนิยาย?,” ใน ศิลปวัฒนรรม ฉบับพิเศษ ไม่มีนาง
นพมาศ ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย, บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 
2530), 230. 
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เมื่อบานอยู่นั้น อันว่ากลิ่นปากแห่งนางแก้วนี้หอมอยู่ดังนั้นทุกเมื่อแลฯ 
เมื่อใดแลพระญามาหามาสู่นางแก้ว นางแก้วนั้นมิได้นั่งอยู่ในที่อยู่ตนนั้น
ย่อมลุกไปต้อนรับพระญาแล้ว แล้วเอาหมอนทองมานั่งเฝ้าอยู่พัดพระญา
นั้นแล้ว  แล้วนางจึงนวดฟ้ันคั้นบาทแลกรของพระญานั้นแล้วจึงนั่งอยู่
เบื้องต่ า นางแก้วนั้นบ่ห่อนจะขึ้นนอนเหนือแท่นแก้วก่อนพระญามหา
จักรพรรดิราชนั้นเลยสักคาบ นางแก้วนั้นบห่อนลงจากแท่นแก้วนั้น
ภายหลังพระญาเลยสักคาบฯ แม้นว่านางแก้วนั้นจะกระท าการงานอัน
ใดๆก็ดีย่อมไหว้ทูลแต่พระญานั้นให้ธรู้ก่อน เมื่อใดพระญาสั่งให้ นางจึงท า 
นางนั้น บ่ห่อนละเมิดท่านผู้เป็นผัวเลยสักคาบ กระท าอันใดๆก็ดีย่อมชอบ
ใจผัวทุกประการ ว่ากล่าวอันใดๆก็ดีย่อมพึงพอใจผัวทุกประการแลเท่าแต่
พระญาจักรพรรดิราชผู้เดียว แลหากได้เป็นผัวนางไส้ ส่วนอันว่าชายผู้อ่ืน
ไส้จะได้เป็นผัวนางแก้วนั้นหามิได้ฯ อันว่านางแก้วนั้นจักได้เอาใจออกหาก
พระญานั้นน้อยหนึ่งก็หามิได้แก่นางแก้วเลย อิตถีรัตนวัณณนา นิฏฐิตา 
กล่าวเถิงนางแก้วแล้วเท่านี้ โดยสังเขปแล42 
 นางแก้วเป็นหญิงดีตามคติจักรพรรดิราชในไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมชิ้นส าคัญของ

พุทธศาสนา ลักษณะของนางแก้วต้องดีทั้งกายภาพคือ ร่างกายงดงาม หน้าตางดงาม กิริยามารยาท
งดงาม และยังมีคุณสมบัติของภรรยาที่ดีคือ การดูแลเอาใจใส่รักษาพยาบาลยามสามีเจ็บไข้ ร่วมทุกข์
ร่วมสุข ให้ก าเนิดทายาทเพ่ือสืบตระกูล ปรนนิบัติรับใช้สามีให้มีความสุข ให้ความเคารพต่อสามี ไม่ท า
นอกเหนือค าสั่งสามีและการกระท าใดๆ ก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากสามีก่อน นอกจากนี้ความซื่อสัตย์
จงรักภักดีต่อสามีของนางแก้วถูกเน้นย้ าเป็นพิเศษ เนื่องจากความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของภรรยาที่ดีในชนชั้นสูง วารุณี โอสถารมย์ได้วิเคราะห์ว่า นางแก้วเป็นรูปแบบของจินตนาการ
เชิงอุดมการณ์ โดยเป็นภาพลักษณ์ตัวตนของผู้หญิงชนชั้นสูงในโลกเก่าและดูเหมือนจะเป็นบทบาทที่
เลียนแบบเพศชายมากกว่า43 ภาพลักษณ์นางแก้วถูกน ามาเป็นต้นแบบหญิงดีในงานวรรณกรรมต่างๆ
ซึ่งส่งผลต่อความคาดหวังหญิงดีในอุดมคติของคนในสังคมโดยเฉพาะชนชั้นสูง จะเห็นได้ว่า หญิงดีใน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนาจะมีภาพลักษณ์ของนางแก้ว เช่น พระนางมัทรี ตัวเอกหญิงในมหา
เวสสันดรชาดก พระนางมัทรีเป็นตัวอย่างภรรยาที่ซื่อสัตย์และเสียสละต่อสามี  นางแก้วให้ภาพของ
ภรรยาในอุดมคติของชนชั้นสูงที่มีคุณสมบัติของการเป็นทั้งแม่ ภรรยา และบ่าวคอยปรนนิบัติรับใช้  

                                                 
42พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิ

ไทย ฉบับตรวจสอบช าระใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 67-68. 
43วารุณี โอสถารมย์, “งานเขียนประวัติศาสตร์ผู้หญิงในสังคมไทย,” 117-118. 
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สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ชายในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของภรรยาที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูง
ปรารถนา44  คุณลักษณะของภรรยาที่ดีตามทัศนคติของชนชั้นน าไม่ว่าจะเป็นภรรยาของชนชั้นสูงหรือ
สามัญชน ต้องมีความประพฤติในกรอบศีลธรรมโดยเฉพาะเรื่องทางเพศ ดังนั้นผู้หญิงที่กระท า
ความผิดในเรื่องทางเพศโดยเฉพาะการมีชู้จึงมีความผิดทั้งทางกฎหมายและผิดจารีตประเพณี  
 
2.4 หญิงช่ัวในกฎหมายตราสามดวง 
 

 ความผิดของผู้หญิงที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง ประกอบด้วยความผิดเรื่อง
ทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับร่างกายและชีวิต และความผิดในเรื่องทางเพศ ค าเรียกผู้หญิงที่กระท า
ความผิดในกฎหมายตราสามดวง จะพบค าว่า หญิงอันร้าย หญิงอันแรง หญิงแพศยา  หญิงชั่ว  ปรากฏ
ในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งให้นัยยะความหมายของผู้หญิงที่ประพฤติผิดทางเพศเป็นหลัก “หญิงอัน
ร้าย หญิงอันแรง หญิงชั่ว”จะถูกกล่าวถึงหญิงท่ีท าความผิดในเรื่องทางเพศ หรือหญิงที่มีชู้ไม่เกิน2ครั้ง 
ส่วน “หญิงแพศยา” มีนัยยะรวมถึงหญิงโสเภณี และให้น้ าหนักของความผิดที่ร้ายแรงมากกว่า ได้แก่ 
หญิงที่มีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ หรือกระท าความผิดโดยการมีชู้ซ้ าๆ รวมทั้งหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชายจ านวนมากท าให้ถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนหญิงโสเภณี โดยใช้พฤติกรรมทางเพศของหญิง
โสเภณีที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ไม่ใช่สามีคราวละหลายๆ คนเป็นตัวเปรียบเทียบ  บทบัญญัติที่
กล่าวถึงผู้หญิงไว้มากที่สุดคือพระไอยการลักษณผัวเมีย ในส่วนนี้จะอภิปรายถึงลักษณะของหญิงชั่วใน
กฎหมายตราสามดวง  โดยจะจ าแนกประเภทของหญิงชั่วตามสถานภาพของผู้หญิงในกฎหมายตรา 
สามดวง ได้แก่ ภรรยา แม่ และลูกสาว 
 
 2.4.1 หญิงมีชู้: มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตราสามดวง 

        กฎหมายตราสามดวงที่บังคับใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกถูกแก้ไขและดัดแปลงมาจากกฎหมายโบราณ    สาเหตุส าคัญของการช าระกฎหมายนี้ เกิดจากข้อ
พิพาทปัญหาครอบครัวในเรื่องของภรรยามีชู้ กฎหมายตราสามดวงได้รองรับการมีภรรยาหลายคน
ของผู้ชายโดยอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคนแต่ภรรยาเอกนั้นจะมีได้เพียงคนเดียว ในพระไอยการ  
ลักษณผัวเมีย แบ่งลักษณะของภรรยาออกเป็นประเภทการจ าแนกประเภทของภรรยาก็เพ่ือก าหนด
บทลงโทษต่อชายที่ละเมิดต่อหญิงนั้น ไม่ว่าเป็นภรรยาประเภทต่างๆ รวมทั้งภรรยาที่เป็นหญิงเชลย
จากศึกสงครามหากชายรับมาเลี้ยงดูเป็นภรรยาหลวง หรืออนุภรรยาหรือทาสภรรยา ประเภทของ
หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน ได้แก่ลูกสาว พ่ีสาวหรือน้องสาวที่อยู่ใต้การปกครองของหัวหน้าครอบครัว 

                                                 
44อัญชลี สุสายัณห์, “สถานภาพของผู้หญิงไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” 70. 
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หากมีชายอ่ืนมาท าชู้ ก็จะถูกปรับไหมเช่นกัน45 ในขณะที่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของชาวต่างชาติ 
เซอร์จอห์น เบาว์ริ่งมองว่า การแบ่งลักษณะภรยาของสยามเกิดจากความนึกคิดมากกว่าจะเป็น
ต าแหน่งทางกฎหมาย และภรรยามีเพียง 2 ระดับคือเมียหลวงและเมียน้อยเท่านั้น46 

 ส าหรับค าอธิบายเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันได้มี
ผู้ท าการศึกษาไว้อยู่เป็นจ านวนมากแล้ว ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จะไม่อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนนี้อีก แต่จะ
ศึกษาและให้ค าอธิบายเฉพาะส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงและส่งผลต่อสถานภาพ
ของผู้หญิงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 มูลเหตุของการช าระกฎหมายตราสามดวงครั้งนี้ปรากฏในประกาศพระราชปรารภซึ่ง
ปรากฏในหน้าต้นของกฎหมายตราสามดวงฉบับหลวงทุกฉบับ สาระส าคัญของประกาศพระราช 
ปรารภนี้คือ นายบุญศรี ช่างเหล็กหลวงได้ถวายฎีการ้องทุกข์กล่าวโทษ พระเกษมและนายราชาอรรถ 
ใจความว่า อ าแดงป้อม ภรรยานอกใจท าชู้กับนายราชาอรรถแล้วมาฟ้องหย่านายบุญศรีแต่นายบุญศรี
ไม่ยอมหย่า พระเกษม ผู้พิพากษาคดีกลับพูดจาแพละโลมอ าแดงป้อมและพิจารณาความไม่เป็นธรรม
เข้าข้างอ าแดงป้อมโดยพิจารณาตามตัวบทกฎหมายว่าเป็นหญิงหย่าชายให้หย่าได้ จึงตัดสินให้ทั้งสอง
คนขาดจากความเป็นผัวเมียกันตามกฎหมาย นายบุญศรีจึงได้ถวายฎีการ้องทุกข์กล่าวโทษครั้งนี้  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า“หญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้อง
หย่า ลูกขุนปฤกษาให้หย่ากันนั้น หาเปนยุติธรรมไม่”47 และทรงโปรดเกล้าให้มีการตรวจสอบตัวบท
กฎหมายของศาลหลวง เทียบกับฉบับหอหลวงและฉบับข้างท่ีพบว่าตรงกันทุกฉบับว่า “ชายหาผิดมิได้ 
หญิงขอหย่า ท่านว่าเปนหญิงหย่าชาย หย่าได้” ท าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่ากฎหมายที่
ฟ่ันเฟือนวิปริตผิดซ้ านี้อาจมีผู้ลักลอบดัดแปลงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวแต่เสียความยุติธรรมแก่
แผ่นดิน48  จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้มีการช าระดัดแปลงกฎหมายเก่าทั้งหมดให้มี
ความยุติธรรมโดยจัดท า3 ฉบับ คือไว้ที่ห้องเครื่อง หอหลวง และศาลหลวงส าหรับลูกขุน ปิดตรา

                                                 
45พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา32 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2529), 20. 

46จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม1, แปลโดย อนันต์ ศรีอุดม, กัณฐิกา 
ศรีอุดม, พีรศรี โพวาทอง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547), 180. 

47มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 
พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 
2529), 2. 

48เรื่องเดียวกัน, 3. 
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ราชสีห์ คชสีห์และบัวแก้ว และให้ลูกขุนพิจารณาคดียึดถือกฎหมายตราสามดวงนี้เป็นหลัก 
  ข้อกฎหมายเรื่องการหย่าร้างของสามีภรรยาอันเป็นเหตุให้เกิดการช าระกฎหมายตรา

สามดวงขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พิจารณาได้ว่ากฎหมายที่
บังคับใช้ในสมัยก่อนรัตนโกสินทร์นั้นให้สิทธิในเรื่องคู่ครองของผู้หญิงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในสามัญ
ชน เพราะภรรยาสามารถขอหย่าจากชายผู้เป็นสามีได้ เมื่อสามีไม่ยินยอมก็มีสิทธิในการฟ้องร้องต่อ
ศาลเพ่ือหย่าจากสามี ซึ่งโดยส่วนมากแล้วสามีมักจะยินยอมเสมอในสมัยรัตนโกสินทร์เรื่องการหย่า
ร้างเป็นเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไป แต่จะพบการฟ้องร้องคดีหย่าร้างในกลุ่มของสามัญชนเท่านั้น ใน
สังคมชนชั้นสูงสามีภรรยาจะไม่หย่าร้างกันตามประเพณีหรือกฎหมายใดๆแต่สามีมักจะรับผิดชอบ
เลี้ยงดูภรรยาต่อไป กฎหมายตราสามดวงอนุญาตให้สามีภรรยาหย่าร้างกันได้ตามความสมัครใจเพราะ 
“เหตุว่าเขาทั้งสองสิ้นบุญกันแล้ว จะให้จ าใจอยู่ด้วยกันนั้นมิได้”49 ปาลเลกัวซ์ได้กล่าวถึงการหย่าร้าง
ของชาวสยามว่า “การหย่าร้างมีอยู่บ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างพวกชาวบ้าน เมื่อ
ภรรยาร้องขอหย่าเป็นลายลักษณ์อักษรสามีมักจะไม่ปฏิเสธเลย เพราะเหตุว่าถึงอย่างไรตุลาการก็จะ
พิจารณาเขายินยอมจนได้”50 แม้กระทั่งหญิงนั้นมีชู้ก็ยังขอหย่าสามีได้แม้ว่าชายผู้เป็นสามีไม่มี
ความผิดใดๆทั้งในบทกฎหมายไม่ได้ระบุถึงการห้ามหญิงมีชู้มาฟ้องหย่าสามีและไม่มีบทลงโทษต่อ
ภรรยาที่มีชู้แล้วมาฟ้องหย่าสามี  ทั้งนี้อาจเป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการฟ้องหย่าที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งในกลุ่มสามัญชน 

 2.4.2 ลักษณะของ”หญิงแพศยา”ในกฎหมายตราสามดวง 
         “หญิงแพศยา” ที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงนั้นอนุมานได้ว่าเป็นค าจ ากัด

ความของหญิงมีชู้และหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายหลายคน ลักษณะของการท าชู้ที่จะถูกตี
ตราว่าเป็นหญิงแพศยา ได้แก่ การท าชู้เหนือผัว โดยเฉพาะการมีชู้ในขณะที่สามีไปราชการหรือไป
สงครามจะมีโทษสถานหนักเท่าตัว การท าชู้ในกฎหมายตราสามดวงยังรวมถึงเพศสัมพันธ์นอกการ
สมรส นอกจากนี้ “หญิงแพศยา” ยังรวมถึงหญิงโสเภณี ซึ่งถือเป็นหญิงไม่ดีเพราะมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับผู้ชายหลายคน 

 พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา6 กล่าวถึงเรื่องของหญิงท าชู้เหนือผัว คือ อ าแดงอู 
ภรรยาของพระจุลไภยซึ่งเป็นชู้กับ หลวงราชริน ต่อมาป็นชู้กับเจ้าชาด  พระจุลาไภยทราบเรื่องจึง
ถวายฎีการ้องทุกข์ กล่าวโทษหลวงราชรินและเจ้าชาด ในกฎหมายมาตรานี้ อธิบายความเรื่องโทษ
ของหญิงมีชู้เช่นอ าแดงอูว่า ให้ประจานหญิงและชายชู้นั้นโดยคนทั้งคู่ต้องแบกแอกไถนาเป็นเวลาสาม

                                                 
49พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา67 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 33. 
50ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 156.   
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วัน หากสามียังรักใคร่อาลัยในตัวหญิงมีชู้นี้ห้ามไม่ให้ประจานไถนา ให้ตัวสามีถูกประจานไถนาแทน
ชายชู้นั้นและไม่ต้องปรับไหมชายชู้ นอกจากนี้ในมาตรา 6 ยังอธิบายถึงชายที่สู่ขอเอาหญิงคนขับคน
ร าเที่ยวขอทางเลี้ยงชีวิต หรือหญิงโสเภณีมาเลี้ยงดูเป็นภรรยา หากหญิงดังกล่าวนี้ท าชู้เหนือผัว ให้
ประจานหญิงและชายชู้โดยการเทียมแอกไถนา3 วัน ส่วน “หญิงอันร้าย”มีโทษเพ่ิมเติมคือประจาน
โดยเฉลวทาหน้า ทัดดอกชบาแดงทั้งสองหู ร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใส่คอ51 ในมาตรา 7 หญิงท าชู้
โดยร่วมประเวณีกับชาย2 คนข้ึนไปในวันเดียวกัน ถือว่าเป็นหญิงแพศยา” ชายชู้จะไม่ถูกปรับไหมเลย 
แต่หญิงและชายนั้นจะถูกแห่ประจานโดย “หญิงร้าย” นั้นจะถูกปูนเขียนหน้าเป็นตาราง สวมมาลัย
ดอกชบาแดงที่คอ ขึ้นขาหย่างประจานพร้อมกับชายชู้ ซึ่งชายชู้จะถูกจองจ าในเครื่องจ า คือ คาและ
นั่งใต้ขาหย่างแห่ประจานเป็นเวลา3 วันและลงโทษโดยการทวนเป็นจ านวนเท่ากัน52 

 จะเห็นได้ว่าลักษณะของหญิงแพศยาที่ไม่ต้องปรับไหมชายชู้นั้น ได้แก่หญิงโสเภณี หญิง
คนขับคนร า หญิงมีชู้ที่ร่วมประเวณีกับชาย 2 คนขึ้นไปในวันเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายยังให้สิทธิ
ผู้ชายที่เป็นสามีไม่ต้องเลี้ยงดูภรรยาได้โดยไม่ผิดกฎหมายถ้าหาก “หญิงนั้นเปนผู้ประพฤติชั่วในกาม 
เปนคนส าส่อน หรือเปนหญิงนครโสเภณี”53 

 นอกจากนี้ ลักษณะของหญิงไปหาชายถึงบ้าน ยอมให้ชายท าชู้ จะไม่สามารถร้องทุกข์
กล่าวโทษแก่ชายได้ ศาลจะไม่รับฟ้องและไม่ต้องลงโทษชายนั้น54  ลักษณะของหญิงแพศยายังมีผล
ในทางกฎหมายอ่ืนด้วย ในพระไอยการลักษณภญาณพยานก าหนดให้ หญิงแพศยา หญิงนครโสเภณี 
หญิงมีครรภ์ อยู่ในกลุ่มของบุคคลที่ไม่สามารถให้การฐานะพยาน55 เบาว์ริ่งยังกล่าวถึงลักษณะของ
หญิงที่ไม่สามารถเป็นพยานในศาลได้ ได้แก่ หญิงนครโสเภณี หญิงเต้นร า หญิงสามผัว คนคบชู้56 

 นอกจากการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิง ผู้ชายเองก็ถูกควบคุมเช่นกัน ชายใด
ที่เลือกผู้หญิงไม่ดีมาเลี้ยงดูเป็นภรรยา กฎหมายไม่รับรองหญิงนั้นหากหญิงมีชู้จะไม่สามารถเอาผิด
ปรับไหมชายชู้ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นสามีอาจจะถูกลงโทษไปด้วย เช่น ในพระไอยการลักษณผัวเมีย 
มาตรา6 ก าหนดลักษณะหญิงแพศยาที่ไม่ต้องปรับไหมชายชู้   มาตรา 15 ถ้าภรรยามีชู้และถูกจับได้ 

                                                 
51พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา6 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 5. 
52พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา7 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 6. 
53พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา6 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 5. 
54เรื่องเดียวกัน, 40-41.  
55 พระไอยการลักษณภญาน อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวล

กฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 1, 333. 
56จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม1, 174. 
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เรื่องราวยังอยู่ในขั้นตอนศาลฟ้องร้องสินไหมกันอยู่ หากสามีได้เข้าหาภรรยามีความสั มพันธ์กัน 
ค่าปรับไหมที่ควรจะได้รับจากชายชู้จะถูกน าเข้าท้องพระคลังแทน และสามีจะได้ไม่ได้สินไหมนั้น
เพราะ “มันยังรักเมียมัน”57 แสดงให้เห็นว่า กฎหมายบังคับทางอ้อมให้สามีเลิกราหย่าขาดจากภรรยา
ที่มีชู้นั้นเสีย เพราะหากสามียังรักใคร่อาลัยในตัวภรรยาผู้มีชู้นั้น สามีจะต้องได้รับผลเสียหรือถูกลงโทษ 
ไปด้วย 
 2.4.3 ประเภทของการท าชู้ในกฎหมายตราสามดวง 

          ลักษณะการท าชู้ในพระไอยการลักษณผัวเมียก าหนดลักษณะการท าชู้โดยแบ่ง
ออกเป็น ชู้ถึงช าเราและชู้ไม่ถึงช าเรา  โดยชู้ไม่ถึงช าเรามี 5 ประการ ได้แก่ ชายยุดมือถือนมหยอกเมีย
ท่าน สามีไม่อยู่ชายนั้นขึ้นไปหาเมียท่านถึงบนเรือน  ชายนั้นไปหาเมียท่านในที่ลับ ชายนั้นลักลอบ
พูดจาด้วยเมียท่าน ชายนั้นไปหาเมียท่านถึงในห้องนอน  ถือว่าผิดภรรยาผู้อ่ืนแต่ยังไม่ถึงช าเรา จะถูก
ปรับไหม58  หากมีผู้ชักสื่อก็จะถูกปรับไหมก่ึงหนึ่งของชายชู้ ในข้อหาสมรู้ร่วมคิด แต่หากเจ้านายใช้ให้
ข้าทาสเป็นผู้ชักสื่อ กฎหมายให้ปรับไหมเจ้านายแทนข้าทาสเนื่องจากพิจารณาว่าข้าทาสจ าเป็นต้อง
เชื่อฟังและท าตามค าสั่งเจ้านาย59แต่ถ้าหากหญิงไปหาชายถึงบ้าน ยอมให้ชายท าชู้ กล่าวโทษแก่ชาย
ไม่ได้ และไม่ต้องลงโทษชายนั้น60ภรรยาที่ท าชู้เมื่อสามีไปราชการ หรือตามเสด็จ หรือออกศึกสงคราม 
ชายชู้จะถูกปรับไหมเป็นสองเท่า61 และถ้าหากภรรยานอกใจสามีและถูกจับได้คาหนังคาเขาใน
ลักษณะของหญิงนอนหงายชายนอนคว่ า สามีมีสิทธิที่จะฆ่าชายชู้ถึงตายโดยไม่ผิดกฎหมาย  แต่มีข้อ
แม้ว่าต้องฆ่าทั้งภรรยาและชายชู้นั้น62แต่ถ้าหากหญิงหนีรอดมาได้ หญิงนั้นถือเป็นคนของหลวงและ
จะถูกพิจารณาคดีโดยรัฐ63หรือถ้าสามีฆ่าหญิงนั้นตาย แต่ชายชู้รอดชีวิต ชายชู้จะถูกปรับไหมสอง
เท่า64 รวมทั้งหญิงม่ายสามีตายยังไม่ทันเผาศพสามีให้เรียบร้อย แต่กลับไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอ่ืน
โดยศพสามีนั้นยังตั้งไว้อยู่บนเรือน จะถูกเรียกว่า “ชู้เหนือผี” ซึ่งการพิจารณาโทษของการท าชู้นั้นจะ
พิจารณาตามบรรดาศักดิ์ของชายชู้และสามีของหญิงที่ท าชู้ ถ้าหากมีการลักพาหญิงมาท าชู้ในเรือน

                                                 
57พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา16 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 9. 
58เรื่องเดียวกัน, 3.  
59พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา4 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 4. 
60เรื่องเดียวกัน, 40-41 
61พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา3 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 4. 
62พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา8 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 6. 
63พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา9 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 7.  
64พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา11 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 7.  
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และเจ้าของเรือนรู้เห็นและช่วยปกปิดการท าชู้ของชายหญิงโดยไม่แจ้งแก่บิดามารดาหรือผู้มีอ านาจ
ปกครองหญิง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าเรือนนั้นจะมีความผิดถูกลงโทษไปด้วย65 

 2.4.4 โทษของหญิงชั่วมีชู้ในกฎหมายตราสามดวง 
         โทษขั้นพ้ืนฐานของหญิงมีชู้คือ การประจานและโทษทางร่างกาย เป็นที่น่าสังเกต

ว่าในกรณีของสามัญชน โทษของการมีชู้นั้นเน้นไปที่เรื่องของการประจานหญิงและปรับไหมชายชู้
มากกว่าที่จะลงโทษทางร่างกายอย่างร้ายแรง ยกเว้นในกรณีที่สามีจับได้ว่าภรรยามีชู้ในลักษณะที่
ก าลังมีเพศสัมพันธ์กับชายชู้  สามีบันดาลโทสะสามารถท าร้ายหรือฆ่าให้ตายได้  และในกรณีของการ
ที่ชายท าชู้กับภรรยาของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  ทั้งหญิงและชายจะถูกประจานโดยถูกศักหน้า เอา
เชือกหนังผูกคอใส่เครื่องจองจ าแล้วแห่ประจานรอบตลาด ขึ้นขาหย่างแล้วยิงด้วยลูกสันโดด ตีด้วย
ลวดหลังจากนั้นน าไปลอยแพออกนอกเมือง66 การประจานเป็นวิธีลงโทษหญิงมีชู้มาตั้งแต่รัฐอยุธยา
บันทึกของแชรแวสเล่าถึงการที่ภรรยามีชู้ซึ่งมักเป็นภรรยารองหรือเมียน้อยที่คบชู้ว่า “ถ้าถูกจับได้ว่า
เล่นชู้สู่ชายแล้ว เมียหลวงก็จะน าความไปแจ้งแก่สามีให้ลงโทษจับโกนหัวเสีย ท านองเดียวกับใน
ประเทศฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความอัปยศและเป็นการประจานกันอย่างรุนแรงที่สุด
ส าหรับสตรีเพศ”67 

ส าหรับหญิงทาสมีชู้นั้น ในพระไอยการทาสอธิบายถึงลักษณะ "หญิงร้าย" ที่อยู่ใน
สถานะหญิงทาส หากถูกนายเงินหรือญาติพ่ีน้องของนายเงินเข้าหาหวังข่มขืน ต้องแสดงความไม่
ยินยอมพร้อมใจออกมา โดยมีสักขีพยานรู้เห็นการไม่ยินยอมนี้ ศาลจึงจะรับฟ้อง หากหญิงทาสถูก
ข่มขืนมาแล้วสองครั้งแต่มิได้แสดงความไม่ยินยอมและไม่มีสักขีพยานรู้เห็น จะถือว่า "เป็นหญิงร้ายจะ
แกล้งประบัดสีนท่าน จึ่งได้กล่าวโทษเจ้าเงินแลพ่ีน้องลูกหลานเจ้าเงิน”68  หากหญิงทาสท าชู้ด้วยชาย
สองคนไม่ว่านายเงินจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตาม  หากชายทั้งสองตีฟันแทงกันตาย ท่านว่าให้ฆ่าชายผู้
ตีฟันแทงนั้นตกไปตามกัน  ถ้าทรงพระกรุณาเว้นโทษตาย ให้ลงโทษปรับไหมตามพระราชกฤษฎีกา 
ส่วนหญิงทาสที่ท าชู้นั้นจะถูกลงโทษโดย “ตัวหญิงร้ายนั้นให้ประจารดุจหญิงหาผัวมิได้ มีชู้สองชู้นั้น 
อย่าให้ไถ่ประจานเปนอันขาดทีเดียว ให้ทวนด้วยลวดหนัง 30 ทีแล้วส่งตัวคืนแก่นายเงินมัน”69 
                                                 

65พระไอยการลักภาลูกเมียผู้คนท่าน มาตรา8 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 129. 
66พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา35 และมาตรา36 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 17. 
67นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 93. 
68พระไอยการลักษณรับฟ้อง มาตรา14 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 300. 
69พระไอยการลักษณทาษ มาตรา14 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 161. 
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 ในแต่ละบทบัญญัติ จะเห็นได้ว่าโทษของชายชู้นั้นมีเพียงโทษปรับไหม และไม่พบข้อ
กฎหมายที่กล่าวถึงชายชู้ที่ท าความผิดมีชู้ซ้ า กฎหมายก าหนดโทษให้เพียงปรับไหมชายชู้และจบคดี
โดยไม่กล่าวถึงว่าหากชายชู้นั้นเคยท าชู้มาก่อนแล้วจะเพ่ิมบทลงโทษอย่างไร แต่ส าหรับภรรยามีชู้นั้น 
จะถูกนับจ านวนการท าความผิดฐานมีชู้และบทลงโทษจะรุนแรงมากขึ้นและหากสามีไม่สมัครใจจะ
เลี้ยงดูหญิงเป็นภรรยาอีกต่อไป สามีสามารถไล่ไปโดยให้ทรัพย์สินติดตัวเพียงผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืน
หนึ่งเท่านั้น70 ทรัพย์สินทั้งสินบริคณห์และสินสมรสจะตกเป็นของสามีทั้งหมด หญิงนั้นจะไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องทรัพย์สินจากสามีได้เลย แต่ในขณะเดียวกันสามีได้รับสินไหมจากชายชู้แล้วก็ไม่
สามารถขายภรรยาซ้ าได้อีกแต่จะไล่ให้ไปหรือส่งตัวคืนแก่บิดามารดาของหญิงนั้นได้71 

 แม้การสัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ถือเป็นการท าชู้อย่างหนึ่ง ตามพระ
ไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 82 กล่าวว่า "เพราะเขาทั้งสองเปนคู่ส้างกันมาแต่กาลก่อนเปนสัตรีภาพ
อย่าให้มีชายสัมผัดถูกต้องตัวถึงสอง”72 ค าว่าสัตรีภาพนี้ ธาวิต สุขพานิช อธิบายว่า  คติเกี่ยวกับการ
รักนวลสงวนตัวไม่เก่ียวข้องกับพรหมจารีหรือหน้าที่ของผู้หญิงแต่เป็นเรื่องของสิทธิ โดยเฉพาะหญิงที่
มีสามีแล้ว เนื่องจากในกฎหมายโบราณเรียกสิทธินี้ว่าเป็น สัตรีภาพ แปลว่า อย่าให้มีชายมาสัมผัส
ถูกต้องตัวถึงสอง หมายถึงห้ามชายอ่ืนมาลวนลาม นอกเหนือไปจากนี้ยังเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ชาย
ที่ห้ามมิให้ละเมิดสิทธินี้ เช่น ห้ามยุ่งเก่ียวกับลูกเมียของชายคนอ่ืน ดังนั้นการรักนวลสงวนตัวในสมัย 
ก่อนจึงสัมพันธ์กับหญิงที่มีสามีแล้วเป็นหลัก73 
 2.4.5 ประเภทของหญิงชั่วในกฎหมายตราสามดวง 

2.4.5.1 หญิงช่ัว: ภรรยาที่ไม่ดี   
                 ค าว่า“หญิงอันร้าย หญิงอันแรง หญิงแพศยา  หญิงชั่ว”พบในหลายมาตรา

ในกฎหมายตราสามดวงโดยเฉพาะในพระไอยการลักษณผัวเมีย ซึ่งใช้เรียกแทนภรรยาที่มีชู้นั้น กฎ 
หมายก าหนดให้หญิงนั้นถูกลงโทษประจานโดยการเปลื้องผ้า เอาเฉลวปะหน้า ทัดดอกชบาแดงทั้งสอง
หู ร้อยดอกชบาเป็นมาลัยใส่คอและจะถูกน าไปประจานโดยมีการตีฆ้องร้องบอกและแห่ไปรอบๆ เป็น
เวลา3วัน ถ้าหากต้องการไถ่โทษประจาน ค่าไถ่จะปรับตามอายุของหญิงมีชู้นั้น และค่าไถ่จะตกเป็นค่า
หญ้าของช้างหลวง และถ้าชายผู้เป็นสามียังรักใคร่อาลัยในตัวหญิงมีชู้ไม่ยอมให้น าไปประจาน สามีจะ
ถูกปรับไหม และหากหญิงนั้นยังท าชู้กับชายคนเดิมถึงสองครั้ง ชายชู้จะถูกปรับไหมเป็นสองเท่า และ

                                                 
70พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา10 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 7. 
71พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา18 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 10. 
72พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา82 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 44. 
73ธาวิต สุขพานิช, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้: แต่ไม่เคยรู้เพราะหลงนึกว่ารู้ๆดีกันอยู่แล้ว 

(กรุงเทพฯ: ดูมายเบส, 2558), 61-62. 
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ถ้าหากหญิงนั้นท าชู้กับชาย 2 คนข้ึนไป จะถูกประจานโดยโกนผม น าตัวขึ้นขาหยั่งประจานรอบตลาด 
ทวนด้วยลวดหนัง 20 ที ถ้าหากสามียังรักใคร่ไม่ยอมให้ลงโทษภรรยาผู้มีชู้ สามีจะถูกปรับไหม และถ้า
หญิงนั้นยังท าชู้ซ้ าอีกไม่ต้องปรับไหมชายชู้นั้นแล้ว แต่หญิงนั้นจะถูกลงโทษและเพ่ิมโทษสักแก้ม ซึ่งถ้า
หากสามียังรักใคร่อาลัยในตัวภรรยาอีก สามีจะต้องถูกสักแก้มไปด้วย74  ในกรณีของหญิงหม้ายที่มี
สามีใหม่ก่อนเผาศพสามีเก่าที่ตาย ถือเป็นหญิงไม่ดี แม้ว่าการมีสามีใหม่จะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็มี
เงื่อนไขหลายประการ เช่น กฎหมายอนุญาตให้หญิงหม้ายแต่งงานใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเผาศพสามีเรี ยบ 
ร้อยแล้ว แต่ถ้าหากหญิงนั้นมีชู้ในขณะที่ยังไม่ได้เผาศพสามีก่อนจะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม
มาตรา30 กล่าวว่าหากสามีตาย และศพยังอยู่บนเรือนมิทันได้เผา หากภรรยาหม้ายนั้นเกิดตัณหาพา
ผู้ชายอ่ืนมาร่วมหลับนอนบนเรือน ถ้ามีผู้พบเห็นฟ้องร้อง หญิงนั้นจะถูกสานตะกร้อตากลวยครอบ
ศีรษะหญิงไว้และตระเวนแห่ประจานรอบเรือนที่มีศพสามีตั้งอยู่ 3 รอบ และปรับไหมชายชู้เป็นเบี้ย 
10 แสน ให้แก่ญาติพ่ีน้องของสามีที่เสียชีวิต75   นอกจากนี้การมีสามีใหม่ของหญิงหม้ายยังมีผลถึง
มรดกที่หญิงผู้เป็นภรรยามีสิทธิพึงได้รับตามกฎหมาย หากเป็น “หญิงม่ายมีผัวสองคน หญิงม่ายมีผัว
สามคน หญิงม่ายมีผัว 4 คน อย่าให้หญิงนั้นได้ทรัพยมรดกพราหมผู้มรณภาพนั้นเลย เหตุใดจึ่งหมิได้
ทรัพยส่วนแบ่งปัน เหตุว่าหญิงนั้นเปนแพศยามีผัว 2 3 4 คนแล้ว มิควรแบ่งปัน”76 จะเห็นได้ว่าหญิง
ที่มีสามีมาแล้วหลายคนจะไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการรับมรดกจากสามีผู้ล่วงลับ และยังถือว่าหญิง
นั้นเป็น “หญิงแพศยา”เช่นเดียวกับหญิงมีชู้อีกด้วย ในบันทึกของจอห์น เบาว์ริ่งที่อธิบายว่า “สตรีที่
แต่งงานเป็นหนที่ 4 จะถูกประณามว่าเป็นผู้มักมากในกามารมณ์”77  แสดงให้เห็นว่าแม้การแต่งงาน
ใหม่หลายๆครั้งของผู้หญิงจะไม่มีข้อห้ามหรือบทลงโทษที่แน่ชัดในทางกฎหมายแต่ในทางสังคมมีค า
พิพากษาต่อหญิงนั้นว่าจัดเป็นหญิงแพศยาได้  นอกจากนี้การก าหนดห้ามไม่ให้หญิงม่ายสามีตาย
แต่งงานใหม่ภายใน   ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความแน่ชัดในตัวของบุตรหากหญิงนั้นมีครรภ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ย
ระหว่างการอยู่กินกับสามีเก่าและสามีใหม่  นอกจากนี้ ภรรยาที่ไม่ดีได้แก่ ภรรยาที่ทุ่มเถียงด่าทอค า
หยาบต่อสามี  เพราะสามีมีสิทธิจะปรามหรือโบยตีภรรยาได้หากภรรยาท าความผิด หากภรรยาไม่
ยอมและด่าทอสามี ภรรยาต้องน าข้าวตอกดอกไม้ขอขมาโทษแก่สามี78ในขณะเดียวกันกฎหมาย

                                                 
74มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 

พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 2-3. 
75พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา30 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 15. 
76พระไอยการลักษณมรดก มาตรา43 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 161. 
77จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม1, 180. 
78พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา60 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 
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ปกป้องสิทธิของภรรยาอยู่บ้างแต่ไม่เท่ากับสิทธิของสามี หากภรรยาจับได้ว่าสามีพาหญิงอ่ืนเข้ามาท า
ชู้ในบ้านเรือนของตน ภรรยามีสิทธิที่จะด่าตีหญิงชู้นั้นได้แต่ห้ามท าร้ายถึงสาหัส หากท าร้ายหญิงนั้น
สาหัส ภรรยาจะถูกปรับไหมรวมทั้งสามีจะต้องถูกปรับไหมนั้นด้วยเพราะ “ชายปราบเมียตนมิได้”79   

 บทน าของพระไอยการลักษณผัวเมียกล่าวถึง "หญิงร้าย" คือภรรยามีชู้ เสนอภาพให้เห็น
ถึงความชั่วร้ายและบทลงโทษที่หนักที่สุดอยู่รูปของการมีชู้   ชายชู้จะถูกปรับไหม ส่วนภรรยาที่มีชู้นั้น 
จะถูกลงโทษทางร่างกาย แห่ประจานในที่สาธารณะ ถูกสักแก้ม สามีมีสิทธิจะทอดทิ้งได้โดยไม่ผิด
กฎหมายและภรรยาจะไม่ได้รับทรัพย์สินหรือมรดกเลย นอกจากนี้สามีที่ยังมีความรักใครอาลัยในตัว
ภรรยาที่มีชู้จะต้องถูกปรับไหมหรือประจานโดยการสักแก้มไปด้วย  แสดงให้เห็นว่ากฎหมายพยายาม
ให้ภาพภรรยามีชู้เป็นเรื่ออัปยศส าหรับสามี  และก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้สามีเกิดความเกรงกลัวไม่
กล้าที่จะอาลัยรักใคร่ภรรยามีชู้ เพราะกลัวถูกลงโทษไปด้วย และผลของการเป็นหญิงที่มีชู้ในที่สุดจะ
พบกับความเลวร้ายและสิ้นหนทาง เป็นที่รังเกียจในสังคมและสร้างความอับอายขายหน้าโดยการตี
ตราความชั่วจากรอยสักที่หน้า ชาวต่างชาติคริสตศาสนิกชนที่ยึดมั่นในระบบผัวเดียวเมียเดียวยังมี
ความเห็นในเรื่องของการลงโทษผู้ที่คบชู้ว่าว่า “ความผิดบางอย่างมักถูกลงโทษอย่างป่าเถื่อนมาก. . .
ผู้ประพฤติตนคบชู้จะถูกใช้เหล็กเผาไฟนาบหน้าบริเวณแก้ม”80 จะเห็นได้ว่ากฎหมายตราสามดวง
กล่าวถึงผู้หญิงไว้เป็นอย่างมาก และยังชี้ให้เห็นถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ชายอันมีมากกว่าผู้หญิง
อย่างมากรวมทั้งการลดทอนสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงลงไปเรื่อยๆ โดยกฎหมายบังคับ
ทางอ้อมให้ผู้หญิงต้องรักษากรอบประเพณี81 มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ในการลงโทษความผิด
โดยเฉพาะเรื่องชู้นั้นแม้ว่าจะถูกลงโทษด้วยกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ผู้หญิงจะถูกลงโทษสถานหนัก
กว่าชายชู้เสมอ 

2.4.5.2 หญิงช่ัว: ลูกสาวท่ีไม่ดี 
                 กฎหมายให้การคุ้มครองและรับรองสถานภาพผู้หญิงที่ยังไม่มีสามี  หาก

ชายมิได้ค านับสู่ขอ กระท าอนาจาร หรือลักลอบท าชู้ ข่มขืน หรือพาหนี ให้ลงโทษชายนั้น ตามมาตรา
76 กล่าวถึงลักษณะหญิง 7 ประการ คือ 1. มาตุรกขิกตา หญิงอันอยู่ด้วยมารดาๆ หากรักษา 2. ปิตุ
รกขิตา หญิงอันอยู่ด้วยบิดาๆ หากรักษา3.มาตาปิตุรกขิตา หญิงอันอยู่ด้วยบิดามารดา 4.โคตรกขิตา 
5. ภาตุรกขิตา หญิงอันอยู่พ่ีชายพ่ีสาว 6. ญาติรกขิตา หญิงอันอยู่ด้วยญาติ 7. สารกขา หญิงอันอยู่

                                                                                                                                            

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 30. 
79พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา34 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 16. 
80จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม1, 177. 
81พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, “ผู้หญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง,” 296. 



Ref. code: 25595606030061GWM

48 

 

ด้วยท่านผู้ใดผู้หนึ่ง82 จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้การคุ้มครองผู้หญิงที่อยู่กับบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะ
เป็นบิดามารดา พ่ีน้อง ญาติหรือแม้กระทั่งผู้มีอ านาจปกครองในตัวหญิงนั้น ไม่ผิดนักหากจะชี้ให้เห็น
ว่าผู้หญิงประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากนี้ เช่น โสเภณี หญิงที่ไม่มีผู้คุ้มครอง หญิงเร่ร่อนเป็นคนขับคนร า
หาเลี้ยงชีพ กฎหมายตราสามดวงไม่คุ้มครองต่อหญิงประเภทนั้นหากถูกชายล่วงประเวณี และชายผู้
ล่วงละเมิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายยอมรับการเป็นสามีภรรยาโดยฝ่ายชายได้สู่
ขอหมั้นหมายจากบิดามารดาและบิดามารดาได้เต็มใจจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาแก่ชายนั้นแม้ว่าจะ
ยังไม่ได้ประกอบพิธีแต่งงานหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็ตาม การอยู่กินฉันสามีภรรยามีการเลี้ยงดูและ
มีบุตรสืบสกุลจนเป็นที่รับรู้ของคนในสังคมก็ถือว่าเป็นสามีภรรยา  ความหมายของชู้ตามกฎหมายตรา
สามดวงนอกจากจะหมายถึงภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนแล้ว ยังหมายความถึง
ชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานตามประเพณีหรือยังไม่มีการสู่ขอหมั้นหมาย โดยมีผู้มีอ านาจอิสระเหนือ
หญิงนั้นมิได้ตกลงยินยอมยกหญิงให้แก่ชาย ท าให้การที่ชายลอบเข้าหาหรือลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับ
หญิงโดยที่บิดามารดาหรือผู้มีอ านาจปกครองไม่รู้เห็นหรือไม่ยินยอมหรือชายหญิงลักลอบหนีตามกัน
ไป พฤติกรรมนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทการท าชู้เช่นกัน ปาลเลกัวซ์เห็นว่า การที่หญิงสาวหนีตามชายชู้ไป
นี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุด บันทึกของเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า   

ธรรมชาติของประเทศร้อนท าให้มีการสุกก่อนห่ามเป็นอันมาก เขา
แต่งงานกันอายุน้อยเหลือเกิน ระหว่าง 15 ถึง17 ปี กฎเกณฑ์ดังนี้ก็น่าจะ
นับว่ารอบคอบอยู่ เพราะว่าถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปหญิงสาวมักจะถูกชาย
หนุ่มล่อลวงท าให้ใจแตก และลอบหลบจากบ้านบิดามารดาหนีตามชายชู้
ไป เมื่ออยู่กินด้วยกันประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว คู่ที่หลบหนีก็จะพากัน
กลับมาและจัดให้ผู้หลักผู้ใหญ่น าไปส่งที่บ้าน ทั้งคู่ก็ต้องจะขอขมาต่อบิดา
มารดา ฝ่ายชายจะต้องน าสิ่งของตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย มีผ้านุ่งพาน
ธูปเทียนและดอกไม้ เข้าไปแสดงตนและกราบสามครั้งขอขมาลาโทษต่อ
บิดามารดาฝ่ายหญิง ถ้าบิดามารดาฝ่ายหญิงปฏิเสธก็จะต้องพ่ึงกฎหมาย
บังคับไปตามบทระบิล83 
 หากบิดามารดาตั้งใจจะขายลูกสาวเพราะความยากจนแต่หากลูกสาวไม่รู้บุญคุณบิดา

มารดาลอบหนีตามชายอ่ืนไป  ให้ชายนั้นจ่ายเงินชดเชยแก่บิดามารดาของหญิง เพราะบิดามารดา
เลี้ยงดูหญิงนั้นมาด้วยความล าบากทุกข์ยากถือเป็นค่าน้ านมค่าข้าวค่าเลี้ยงดูหญิง  และหากมีการ
                                                 

82มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 
พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 40-41. 

83ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 154. 
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ฟ้องร้องให้รีบพิจารณาตัดสินคดีให้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องปรับไหมเนื่องจาก “มันเปนพ่อลูกแม่ลูกกันอยู่ 
ถ้ามันเกิดลูกหลานไปภายหน้า จะมาญินดีกันเล่า”84 จะเห็นว่า “การลอบท าชู้ไม่ได้สู่ขอ”ของลูกสาวที่
ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีการหมั้นหมายสู่ขอ  มีบทลงโทษที่ไม่ร้ายแรงเท่าการท าชู้เหนือผัวและชู้เหนือผี  
กฎหมายให้โอกาสลูกสาวที่ลอบท าชู้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายโดยไม่ได้แต่งงานหรือมีการให้สินสอด
ขันหมากแก่บิดามารดาฝ่ายหญิงหรือหนีตามชายไป ให้มาค านับสู่ขอบิดามารดาฝ่ายหญิงได้ใน
ภายหลัง85 นอกจากนี้ ภาพของลูกสาวที่ไม่ดีในกฎหมายตราสามดวงยังพบในบทบัญญัติอ่ืนๆ
นอกเหนือจากเรื่องเพศสัมพันธ์ พระไอยการลักษณะมรดกกล่าวถึงลูกสาวที่ไม่เชื่อฟังแข็งขืนไม่เคารพ
บิดามารดา และได้ขับไล่ไม่ให้อาศัยในบ้าน เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลูกสาวไม่มีสิทธิได้รับมรดกเลย86 

จะเห็นได้ว่า ภาพของลูกสาวที่ไม่ดีในกฎหมายตราสามดวงจะไม่ร้ายแรงเท่ากับภาพของ
ภรรยาที่ไม่ดี และแม้ว่าหญิงที่เป็นลูกสาวท าความผิดฐานมีชู้ บทลงโทษทางกฎหมายกลับไม่หนัก
เท่ากับการที่ภรรยามีชู้ กฎหมายตราสามดวงให้โอกาสผู้หญิงในฐานะลูกสาวของบิดามารดามากกว่า
ให้โอกาสผู้หญิงในฐานะภรรยาของสามีในแง่ของการคบชู้ ภาพของลูกสาวที่ไม่ดีถูกสะท้อนออกมาใน
รูปของการไม่กตัญญูรู้คุณบิดามารดามากกว่าการละเมิดอ านาจอิสระของบิดามารดา 

 ภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวง มีสถานะเป็นมารดา ภรรยา 
และลูกสาว จากการศึกษาพบว่า สถานะของภรรยาและลูกสาว ปรากฏภาพของหญิงไม่ดีในความผิด
เรื่องทางเพศและเรื่องความประพฤติอ่ืนทั่วไป เช่นภรรยามีชู้ ภรรยาที่ไม่เคารพทุ่มเถียงด่าทอสามี 
ภรรยาที่ไม่ปรนนิบัติสามี และภาพของลูกสาวที่ไม่ดี เช่น การหนีตามผู้ชายโดยที่ฝ่ายชายไม่มีการสู่ขอ
จากบิดามารดาฝ่ายหญิงหรือผู้มีอ านาจอิสระเหนือหญิงนั้น การท าชู้โดยมีเพศสัมพันธ์หรือยังไม่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งยังไม่มีการสู่ขอ การนัดแนะพบปะผู้ชายในเวลาและสถานที่อันไม่เหมาะสม 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งภาพของลูกสาวที่ไม่ดีถูกน าเสนอในบทบัญญัติพระไอยการลักษณผัวเมีย 
ส่วนมากเป็นเรื่องการละเมิดอ านาจอิสระของบิดามารดา บทลงโทษของลูกสาวที่ไม่ดีจะไม่ร้ายแรง
เท่ากับการเป็นภรรยาที่ไม่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการท าชู้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพลักษณ์และบทบาท
ของการเป็นมารดานั้น กฎหมายตราสามดวงค่อนข้างให้อภิสิทธิ์ผู้หญิงในสถานะของการเป็นมารดา
มาก กว่าสถานะใดทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติหลายมาตราที่กล่าวถึงการปกป้องสิทธิของบิดา
มารดา บิดามารดามีสิทธิได้รับสินไหมจากผู้ชายที่ท าการละเมิดลูกสาวในกรณีต่างๆ หากลูกสาวหนี
ตามชายชู้ไป บิดามารดามีสิทธิที่จะไม่ยกมรดกให้หรือเรียกทรัพย์สินที่ลูกสาวลักลอบน าไปกลับคืนมา

                                                 
84พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา139 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2, 68. 
85พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา96 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 50. 
86พระไอยการลักษณมรดก มาตรา23 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 153. 
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ได้87 บิดามารดามีสิทธิได้รับมรดกของลูกสาวที่ฝ่าฝืนแต่งงานโดยที่บิดามารดาไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเมื่อ
ลูกสาวเสียชีวิต88 และบิดามารดามีสิทธิที่จะขายลูกสาวหากลูกสาวกระท าความผิดมีชู้อันเป็นเหตุให้
เกิดการฆ่าฟันกันในภายหลัง89 สามีของลูกสาวหรือลูกเขยต้องเคารพให้เกียรติบิดามารดาของภรรยา 
หากมีการด่าทอหรือกล่าวให้ร้ายหมิ่นประมาท หรือท าร้ายบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของภรรยาแต่
ไม่สาหัส ลูกเขยต้องขอขมาโทษต่อบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ของภรรยา แต่หากลูกเขยท าร้ายบิดามารดา
หรือญาติผู้ใหญ่ของภรรยาจนถึงขั้นสาหัสหรือหากลูกเขยเป็นโจรผู้ร้าย บิดามารดามีสิทธิริบทรัพย์
สมบัติของชายนั้นและขับไล่ตัดความสัมพันธ์สามีภรรยากับลูกสาวตนได้ หากลูกสาวยินยอมจะตาม
สามีไปลูกสาวจะไม่ได้รับมรดกจากบิดามารดาเลย90 พึงสังเกตว่าอ านาจและสิทธิของผู้ในสถานะของ
การเป็นมารดานั้นจะอยู่ภายใต้อ านาจอิสระเหนือหญิงของบิดามารดา  ภาพลักษณ์ของมารดาที่ไม่ดี
จึงไม่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงอย่างชัดเจน นอกจากการเป็นแม่ม่ายที่แต่งงานมีสามีใหม่เกิน2
ครั้งข้ึนไปจึงจะส่งผลต่อการรับมรดกของลูก91 

อันที่จริงผู้หญิงไม่ได้ถูกจ ากัดและกดทับสิทธิ ในเรื่องของการด าเนินชีวิตและสิทธิใน
ทรัพย์ สินมรดก แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ท าให้ผู้หญิงมีสิทธิได้รับมรดกน้อยกว่าผู้ชายก็ตาม ใน
กรณีที่สามีตาย ภรรยาจะได้รับมรดกตามประเภทของภรรยา และอายุบุตร แต่หากเป็นหญิงม่ายที่มี
สามีมาแล้ว2คนข้ึนไปจะไม่มีสิทธิรับมรดกเลย นอกจากนี้หญิงผู้เป็นภรรยายังสามารถฟ้องร้องสามีได้
หากสามีมีหญิงอ่ืนและทอดทิ้งตนหรือเลี้ยงดูไม่เป็นธรรม92  โดยในการหย่าร้างกันสามีจะได้รับ
ทรัพย์สินในสินสมรสสองในสามและภรรยามีสิทธิได้รับทรัพย์สินหนึ่งในสาม 93แต่ถ้าหากหย่าร้าง
เพราะภรรยามีชู้ ภรรยานั้นจะไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินทั้งสินบริคณห์และสินสมรสเลย ดังนั้นจะเห็นได้
ว่ากฎหมายให้สิทธิแก่ผู้หญิงอยู่ตามสมควรในสถานะต่างๆตามกฎหมายทั้งลูกสาว ภรรยา มารดา 
นอกเสียจากผู้หญิงนั้นจะกระท าผิดกฎหมายในเรื่องทางเพศโดยเฉพาะเรื่องของการมีชู้ แต่บทลงโทษ
นั้นไม่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต นอกเสียจากถูกสามีจับได้คาหนังคาเขาว่าก าลังมีเพศสัมพันธ์กับชายชู้ 
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการลงโทษการมีชู้ตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่โดยส่วนมากแล้ว 

                                                 
87พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา132 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 65. 
88พระไอยการลักษณมรดก มาตรา22 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 153. 
89พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา83 และมาตรา93 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 45, 48-49. 
90พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา57, มาตรา58, มาตรา61 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 28-

30. 
91พระไอยการลักษณมรดก มาตรา42 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 161. 
92พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา55 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 27. 
93พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา68  อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 33-34. 
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การมีชู้จะถูกโทษประจานและปรับไหมเป็นหลัก 
 
2.5 หญิงช่ัวในความรับรู้ของสังคม   

 
 นับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ปรากฏหลักฐาน
ว่าชาวต่างชาติตะวันตกได้แก่ บาทหลวง มิชชันนารี กงสุล ผู้แทนการค้า เข้ามาใช้ชีวิตในสยามและมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมสยามทั้งในและนอกราชส านัก พวกเขาให้ความสนใจในกิจกรรมอย่างหนึ่งคือการ
สังเกตความเป็นไปของสยามทั้งเรื่องสังคม การเมืองเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชาวสยาม ความรับรู้
เหล่านี้ถูกผลิตออกมาเป็นงานเขียนในรูปของบันทึกส่วนตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่
ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางเมืองของประเทศตนเองหรือเพ่ือเรียนรู้และเป็นคู่มือของนักเดินทาง
รุ่นหลัง  ซึ่งหลายๆ งานเขียนได้ถูกจัดพิมพ์ออกมาหลายครั้ งหลายวาระ อาทิ บันทึกของปาลเลกัวซ์
บันทึกของจอห์น เบาว์ริ่ง และงานเขียนของหมอบรัดเลย์ งานเขียนเหล่านี้มีทั้งส่วนที่น่าเชื่อถือสอบ
เทียบกับหลักฐานของทางฝ่ายสยามพบว่าตรงกับข้อเท็จจริง และมีส่วนที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากอคติ
ส่วนบุคคล ความไม่เข้าใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และอุปสรรคทางภาษา 

 นอกจากชาวต่างชาติจะนิยมการเขียนบันทึกส่วนตัวแล้ว ยังนิยมเขียนงานพจนานุกรม 
ในบรรดาพจนานุกรมที่ชาวต่างชาติจัดท าขึ้นและถูกน ามาศึกษาในปัจจุบัน94 เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่งว่าพจนานุกรมบางฉบับเหล่านี้มีค าที่จ าแนกลักษณะของหญิงเอาไว้ ได้แก่ สัพะ พะจะนะ พาสาไท  
พจนานุกรม4ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย – ภาษาละติน – ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ครั้งแรกที่
ประเทศฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช 2397 อักขราภิธานศรับท์พจนานุกรมภาษาไทย- ภาษาไทย ตีพิมพ์
ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2416 และลิปิกรมายนพจนานุกรมภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ครั้งแรก
เมื่อพุทธศักราช 2434  ในส่วนนี้จะอธิบายค าที่เกี่ยวข้องกับหญิงไม่ดี  ซึ่งจะช่วยให้เห็นค่านิยมใน
สังคมสยามสมัยนั้นว่า หญิงไม่ดี มีลักษณะเป็นอย่างไร และถูกจัดประเภทไว้อย่างไร 

                                                 
94นอกจากนี้ในบรรดาพจนานุกรมที่จัดท าขึ้นโดยชาวตะวันตกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ยังมีอีกหลายฉบับและที่ยังหลงเหลือต้นฉบับอยู่ถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ พจนานุกรมของเจ คัสแวล (Jesse Caswell) พจนานุกรมของเจ.เอส. แซนเลอร์ (J. H. 
Chandler) พจนานุกรมของยอร์ช บี.แมคฟาแลนด์ (George B. McFarland) ศริพจน์ภาษาไทย์ของ
ชอง-บาตีส ปาเลอกัวซ์ (Jean Baptist Pallegoise) โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ธีระพันธ์ ล.
ทองค า, การท าพจนานุกรมไทย-ไทย: อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2389 - 2533). อนึ่ง ในบทนี้จะอธิบาย
เฉพาะเรื่องของค าที่นิยามถึงลักษณะและพฤติกรรมหญิงชั่วในบริบทสังคม ดังนั้นจึงศึกษาเฉพาะค าใน
พจนานุกรมท่ีบัญญัติถึงค าติเตียนผู้หญิงเท่านั้น 
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  อักขราภิศรับท์ของหมอบรัดเลย์  ได้จ าแนกค าและให้ความหมายของค าที่เกี่ยวกับหญิง
ไม่ดีได้แก่  ค าว่า   

 หญิงชั่ว: เปนหญิงดอกทองนั้น เหมือนอย่างพวกหญิงจ้างหาเงินตามส าเพง
 หญิงดอกทอง: เปนหญิงคนชั่วนั้น เหมือนอย่างหญิงพวกตรอกส าเพง 
 หญิงนครโสเภณี : เปนหญิงยังเมืองให้งาม เหมือนอย่างหญิงแพรศยา 
 หญิงแพศยา : เปนชื่ออย่างหญิงไม่ดี มักมากชู้ หลายผัว95 
 ในส่วนของค าศัพท์ที่เป็นค าบริภาษ  ค าติเตียน ค าประณามหญิง  บัญญัติไว้อยู่ในส่วน

ของค าที่ข้ึนต้นว่า“อี”รวมทั้งหมด 24 ค า ค าว่า อี และอ่ี อักขราภิธานศรับท์อธิบายความว่า “เป็นค า
หยาบที่ใช้ส าหรับเรียกชื่อหญิงคนยากเช่นหญิงทาส และเป็นค าหยาบค าต่ าที่คนเป็นเจ้านายใช้เรียก
ทาส”96 ซึ่งในหลักฐานของสยามจะพบค าว่า “อี” เป็นค าที่นายใช้เรียกบ่าวไพร่ทาสในนัยยะปกติ ใน 
อักขราภิศรับท์ปรากฏค าบริภาษในเรื่องทั่วไปทางสติปัญญา พฤติกรรม ฐานะชาติก าเนิด ได้แก่ ค าว่า 

 อีกาก  เปนค าหยาบส าหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว ด้วยนั้น เพราะหญิงนั้น
เปรียบเหมือนของกากท้ังปวงนั้น 
 อีโกง  เปนค าเขาด่าหญิงที่พูจไม่จริงว่าอีคนโกง 
 อีขี้ข้า  เปนค าหยาบส าหรับด่าหญิงทาษีทั้งปวง, เปนค าด่าประจานหญิง
นั้นว่าเปนข้าเขา   
 อีเคอะ  คือค าหยาบด่าหญิงชั่วแล้วโง่ด้วยนั้น, มีหญิงบ้าไม่ใคร่รู้อะไรเปน
ต้น 
 อีฉุยอีแฉก  การที่คนใช้สรอยข้าวของเงินทองสรุ้ยสร้ายนั้น มีหญิงนักเลง
มักง่ายเปนต้น 
 อีชาติชั่ว   คือค าหยาบด่าถึงหญิงที่ไม่ดีนั้น 
 อีตอแหล   คือค าหยาบด่าหญิงโกหก 
 อีหน้าเกือก  เปนค าหยาบด่าประจานผู้หญิงว่า หน้าแข็ง ไม่มีอายอย่าง
หนังเกือกเปนต้นนั้น 
 อีหน้าด้าน  คือเปนค าหยาบด่าประจานหญิงว่า หญิงนั้นไม่มีอาย หน้า
ด้านเหมือนส้นตีนนั้น 
 อีเปรต   คือค าเขาด่าหญิงโดยโกรธ ว่าอีเปรตๆนั้นเปนก าเนิดต่ าช้า  คน
ตายไปเกิดบ้างสัตว์นะรกมาเกิดเปนเปรตบ้าง 

                                                 
95แดน บีช บรัดเลย์,  หนังสืออักขราภิธานศรับท์ (พระนคร: คุรุสภา, 2514), 204. 
96เรื่องเดียวกัน, 786-787. 
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 อีผีทะเล  คือค าด่าหญิงโดยโกรธ ว่ามึงเหมือนผีที่มันอยู่ที่ทะเลๆคือคน
เรือล่ม จมน้ าตาย เปนต้นนั้น 
 อียักขินี   คือค าด่าหญิงโดยโกรธ ว่ามึงราวกับอียักขินีนั้น มันร้ายกาจกิน
เนื้อมะนุษ ฤาเนื้อสัตว์เปนอาหาร ต่ าชาตินัก 
 อีระย า    คือค าด่าหญิงที่ท าให้เคืองใจ เขาด่าว่าอีระย า คือคนนั้น
เปนหญิงที่ชั่วถ่อยหลายอย่าง 

 อีเสเพล   เปนค าด่าหญิงชั่วว่าอีเสเพล คือหญิงต่ าชาติ ต่ าสกูลไม่มีผู้ใดนับ
 ถือเปนหญิงนักเลง  

 อีห่าฟัด   เปนค าด่าหญิงโดยโกรธว่าอีห่าฟัด ความว่าให้ผีห่าเช่นโรคลง
ราก เปนต้น เบียดเบียฬนั้น97 

 ส่วนค าบริภาษที่มีความหมายหรือนัยยะที่ส่อถึงความผิดทางเพศของผู้หญิงโดยเฉพาะ
ได้แก่ ค าว่า 

อีขี้เย็ด  คือเปนค าหยาบด่าหญิงชั่วที่อยากมีผัวมากๆนั้น 
 อีแดกแห้ง  เปนค าหยาบด่าประจานหญิงเด็กๆ ว่าหญิงนั้นมีผัวตั้งแต่อายุ
สิบสองปี ยังแห้งอยู่ ยังไม่ระดู เปนต้น 
 อีดอกทอง อีดอกกะทือ  คือค าด่าหญิง เปนค าผวนส านวนกลับนั้น 
 อีทิ้มขึ้น   คือค าหยาบด่าประจานผู้หญิงว่า หญิงนั้นนอนเบื้องบนผัวๆ
นอนเบื้องล่าง เปนต้นนั้น 
 อีหน้าเปน คือค าหยาบด่าประจานหญิง ว่าหน้าเปนคือไม่สลด เช่นหญิง
ชั่วมากชู้หลายผัว , หัวเราะอยู่ เสมอ เปนต้น 
 อีหน้าสด   คือเปนค าหยาบด่าประจานหญิงว่าหน้าไม่แห้ง รื่นเริงอยู่เปน
นิตย,เช่นหญิงคนชั่วนั้น 
 อีร้อยควย  เปนค าด่าหญิงว่าอีมีผัวร้อยคน  ถ้าหญิงใดคบกับชายมากก็
ย่อมเปนที่อายนัก 
 อีร้อยซ้อน เปนค าด่าหญิงชั่วว่าอีร้อยซ้อน อะธิบายว่ามีผัวอยู่แล้วคบชาย
อีกร้อยคนนั้น98 
อี.บี. มิเชลล์ (E.B. Michell) ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เรียบเรียงพจนานุกรมภาษาไทย- ภาษาอังกฤษในชื่อลิปิกรมายน พบค า

                                                 
97เรื่องเดียวกัน, 786-787. 
98เรื่องเดียวกัน. 
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ที่อธิบายเกี่ยวกับหญิงไม่ดีไว้ ได้แก่ 

 หญิงชั่วคนชั่ว prostitute99  แพสยา (paasa'yah) courtesan100 หญิงส าเพง 
courtesan101   อีดอกทอง courtesan102 จะเห็นได้ว่า ค าว่าหญิงชั่ว หญิงแพสยา หญิงส าเพง อี
ดอกทอง มีค าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าcourtesan ซึ่ง courtesanมีความหมายว่าโสเภณี 
เช่นเดียวกับในหนังสือพจนานุกรมร่วมสมัยอย่างสัพะ พะจะนะ พาสาไทของ ชอง-บาตีส ปาเลอกัว 
(Jean Baptist Pallegoise) ปรากฏค าว่า อ่ีดอกทอง ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Courtesan 
(expression of abuse often use to women)103 สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมสมัยช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ ค่านิยมในการจ าแนกหญิงไม่ดีหรือหญิงที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ชายจะให้ความส าคัญ
กับเรื่องความประพฤติทางเพศของหญิงเป็นหลัก สังคมรังเกียจหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย
หลายคนหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่นท่ีไม่ใช่สามี  นอกจากจะรังเกียจและประณามหญิงที่มี
ความประพฤติผิดทางเพศ แม้กระท่ังหญิงจ าพวกหนึ่งที่ “ไม่สลด” “หัวเราะอยู่เสมอ” “ร่าเริงอยู่เป็น
นิตย” และ “นอนในท่ีสูงกว่าสามี” ก็เข้าข่ายหญิงไม่ดีถูกติเตียนหรือประณามได้เช่นกัน  ในความรับรู้
ของสังคมหญิงชั่วจึงมีนัยยะสื่อถึงหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายที่ไม่ใช่สามี หรือหญิงมี
เพศสัมพันธ์กับชายหลายคน  หญิงที่มีสามีมาหลายคน หญิงที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส แม้กระทั่งหญิง
ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ชายก็เข้าข่ายหญิงไม่ดีที่น่ารังเกียจเช่นเดียวกับที่สังคม
สมัยนั้นประณามโสเภณีว่าเป็น“หญิงน่ารังเกียจ”และ“หญิงแพศยา” 

  
2.6 อ านาจอิศระเหนือหญิง 

 
 ในกฎหมายตราสามดวง จะพบว่าค าว่า “อิศระ” และ“อ านาจอิศระ” ปรากฏใน

กฎหมายตราสามดวงหลายมาตรา โดยกระจายในพระไอยการต่างๆ อ านาจอิสระนี้ ได้แก่อ านาจใน
การปกครอง อ านาจในการปกป้องคุ้มครองมิให้ผู้อ่ืนมาท ามิดีมิร้ายแก่หญิง อ านาจตักเตือนว่ากล่าว 

                                                 
99E.B. Michell, Siamese-English Dictionary (N.p.: n.p., n.d.), 74. 
100Ibid., 183. 
101Ibid., 281. 
102Ibid., 306. 
103ชอง-บาตีส ปาเลอกัว, สัพะ พะจะนะ พาสาไท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, 2542), 176. 
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อ านาจในการลงโทษ รวมทั้งอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของผู้หญิง104  อ านาจอิสระนี้ปรากฏใน
สังคมมานานตั้งแต่สมัยอยุธยา ลาลูแบร์ได้อธิบายเรื่องอ านาจอิสระนี้ไว้ว่า 

 สามีเป็นผู้ทรงมีอ านาจเด็ดขาดในครอบครัว ถึงขนาดอาจขายบุตรและ
ภรรยาทั้งหลายเสียก็ได้ ยกเว้นภรรยาหลวงแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่เขาจะท า
ได้เพียงขับไล่ไปเสียให้พ้นเท่านั้น. . .การฆาตกรรมทั้งมวลเป็นข้อห้าม
อย่างกวดขัน ไม่ว่าที่ไหนเหล่าธิดาก็มิได้รับอนุญาตให้ท าการตามอ าเภอใจ
ในประการที่เป็นการฝ่าฝืนอ านาจของเป็นบิดา อันเป็นสิทธิที่ยอมรับกัน
มาเป็นประเพณีแล้วได้105 
 งานศึกษาของทามาร่า ลูส์ (Tamara Loos) ชี้ให้เห็นว่า อิสรภาพ มีความหมายถึง

อ านาจสูงสุด  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจสูงสุดในแผ่นดินคืออ านาจของ
พระมหากษัตริย์และอ านาจของพระเจ้าที่เป็นเพศชาย106 ในลิปิกรมายน อธิบายค าว่า อิศะระ อิศโร  
(issa'ra') แปลว่า principal superior cheif king107 และในสัพะ พะจะนะ พาสาไท อธิบายค าว่า อิศ
รา อิศราภาพ และ อิศรวา อิศรวาภาพ มีค าแปลในภาษาอังกฤษเหมือนกันคือ Supreme power108 
ดังนั้นอ านาจอิสระ จึงเป็นความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างผู้ที่มีอ านาจปกครองและผู้ที่อยู่ใต้อ านาจ
ปกครอง ไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าอิสรภาพและเสรีภาพดังที่เข้าใจกันในปัจจุบัน 

 เนื่องจากสถานภาพทางกฎหมายตราสามดวงผู้หญิงจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจอิสระนี้
ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเริ่มตั้งแต่เกิดผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้อ านาจอิสระของบิดาจนกระทั่งแต่งงานอยู่
ภายใต้อ านาจอิสระของสามี หรือหากมีการหมั้นหมายแต่ยังไม่ได้แต่งงาน คู่หมั้นจะมีอ านาจอิสระ
เหนือหญิงนั้น ในสถานะของลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานผู้หญิงจะอยู่ในอ านาจอิสระของบิดามารดา ถ้า
บิดามารดายกให้ชายที่สู่ขอแต่งงานตามประเพณี หญิงนั้นจะอยู่ในอ านาจอิสระของสามี  แต่ถ้าหาก
ชายมิได้ไปสู่ขอหรือแต่งงานตามประเพณี ลอบท าชู้กันในบ้านของฝ่ายหญิง ถ้าบิดามารดาของฝ่าย
หญิงจับได้มีสิทธิที่จะโบยตีชายนั้นโดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย109  กฎหมายตราสามดวงให้สิทธิ
                                                 

104มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 163. 
105ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 168-169. 
106Tamara Loos, “ISSARAPHAP: Limits of Individual Liberty in Thai 

Jurisprudence,” Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies 
12, no. 1 (1998): 35-75. 

107E.B. Michell, Siamese-English Dictionary, 306. 
108ชอง-บาตีส ปาเลอกัว, สัพะ พะจะนะ พาสาไท, 176. 
109พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา79 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ



Ref. code: 25595606030061GWM

56 

 

บิดามารดาในการโบยตีชายที่เข้ามาลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวในเรือนของตนเท่านั้น และการ
โบยตีนั้นจะต้องไม่ถึงกับได้รับบาดเจ็บสาหัส  และห้ามถึงกับฆ่าชายนั้นตาย110  เพราะกฎหมายยังให้
โอกาสชายที่ลอบท าชู้กับลูกสาวว่า หากชายมาขอขมาและสู่ขอค านับแต่งงานตามประเพณีให้ยกหญิง
นั้นเป็นภรรยาของชายได้  บิดามารดาของฝ่ายหญิงควรรับการขอขมาและยกให้ชาย แต่ถ้าหากชายไม่
มาขอขมาแต่กลับทอดทิ้งหญิงนั้น ถือว่าท าให้ฝ่ายหญิงเสียหาย ฝ่ายชายจะต้องถูกปรับไหม และหาก
ฝ่ายชายมาขอขมาและสู่ขอแล้ว แต่หากบิดามารดาฝ่ายหญิงไม่ยินยอมยกลูกสาวให้กลับยกให้ชายอ่ืน
ไปแทน ทั้งชายอ่ืนและบิดามารดาของฝ่ายหญิงจะมีโทษปรับไหม111   และหากลูกสาวหย่ากับสามีแล้ว 
กลบัมาอาศัยอยู่กับบิดามารดาดังเดิม อ านาจอิสระจะกลับคืนเป็นของบิดามารดา 

 อ านาจอิสระของสามีนั้นจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อบิดามารดายินยอมยกลูกสาวให้เป็นภรรยา
หรือมีการแต่งงานกันตามประเพณี โดยอ านาจอิสระนี้ยังมีผลต่อการรับมรดกของหญิงนั้นด้วยพระ
ไอยการลักษณะมรดก มาตรา 20 ระบุว่า บุตรีอยู่กับบิดามารดาจะได้เป็นผู้รับมรดก เหตุเพราะบิดา
มารดานั้นเปนอิศระแก่บุตรี ถ้าบุตรีนั้นออกไปจากเรือนบิดามารดาแล้ว บิดามารดามิได้เปนใหญ่แก่
บุตรีนั้นเลย สามีนั้นได้เปนอิศราแก่บุตรีนั้นแล112  หากภรรยาลอบมีชู้ สามีมีสิทธิที่จะฆ่าชายชู้และ
ภรรยาได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าจะต้องจับได้ในลักษณะหญิงนอนหงายชายนอนคว่ า และ
จะต้องฆ่าทั้งชายชู้และภรรยารวมทั้งการฆ่านั้นต้องอยู่ในดุลยพินิจของศาลว่าเป็นไปเพราะบันดาล
โทสะ สามีจึงจะไม่มีความผิดใดๆ ในพระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 9 ระบุว่า หญิงใดท าชู้เหนือผัว 
ผัวจับชู้ได้มิทันพิจารณาบันดาลโทสะโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชู้นั่นตายไซร้ให้พิจารณา ถ้าเปนสัจว่า
ชายท าชู้ด้วยเมียมันจริง มิให้เอาโทษแก่ชายเจ้าเมียนั้นเลย113   มาลี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อ านาจอิสระ
ของสามีนั้นเป็นอ านาจที่เด็ดขาดมากกว่าอ านาจของบิดามารดา เห็นได้จากกฎหมายที่ให้สิทธิสามีใน
การฆ่าภรรยาและชายชู้ได้แต่บิดามารดาไม่มีสิทธินี้114   

 นอกจากผู้หญิงจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจอิสระตลอดชีวิตแล้ว บิดามารดาสิทธิที่จะใช้
อ านาจอิสระนี้ขายลูกไปเป็นทาสหรือยกให้แต่งงานกับชายใดก็ได้ สามีมีสิทธิที่จะขายภรรยาไปเป็น
                                                                                                                                            

การเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 43. 
และ พระไอยการลักษณมรดก มาตรา20 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 152. 

110พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 80 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 43-44. 
111พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 82 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 44. 
112พระไอยการลักษณมรดก มาตรา20 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 152. 
113พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา9 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 6. 
114มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 165. 
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ทาสก็ได้  กฎหมายให้สิทธิบิดามารดาและสามีมีอ านาจเหนือหญิงนั้นสามารถที่จะขายหรือยกให้ใครก็
ได้โดยไม่ต้องถามความสมัครใจของหญิง  การขายลูกหรือภรรยาไปเป็นทาสนั้นปรากฏว่ามักกระท า
ในกลุ่มของสามัญชน อาจเกิดขึ้นในกรณีของขุนนางที่อาจขายลูกสาวที่มีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศไป
เป็นโสเภณี ปรากฏในพระไอยการลักษณผัวเมียว่า หากบุตรสาวให้ชายชู้มาหาถึงบ้านและบิดามารดา
พ่ีน้องของหญิงนั้น ฆ่าชายนั้นตายเพราะเข้าใจว่าเป็นขโมย ให้ขายหญิงนั้นแล้วได้ค่าตัวเท่าใดให้ชดใช้
แก่บิดามารดาฝ่ายชายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของบิดามารดาฝ่ายหญิง แต่หากแกล้งไม่รู้จงใจฆ่าตาย 
ค่าตัวของหญิงนั้นต้องชดใช้แก่บิดามารดาฝ่ายชายทั้งหมด115 เช่นเดียวกับระบบผัวเดียวหลายเมีย 
อ านาจอิสระนี้ก็ถูกชาวตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์ว่า 

พ่อแม่อาจขายลูกตนเองเสมือนปลดเปลื้องสินค้าชิ้นหนึ่งไปง่ายๆ หรือ
สามีอาจจะขายภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากตามอ าเภอใจไปเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากผู้
เป็นพ่อแม่จะมีสิทธิ์ขายลูกแล้ว หัวหน้าครอบครัวก็มีสิทธิ์ที่จะท า
เช่นเดียวกันกับคู่ของตัวเองได้ ส าหรับหญิงที่ฝ่ายชายซื้อมาซึ่งถือเป็นเรื่อง
ทั่วไปในหมู่คนชั้นล่าง ถ้าสามีพอใจจะขายต่อเมื่อใด ก็ไม่มีปัญหาเลย
แม้แต่น้อย  แต่เขาจะกระท าเช่นว่านี้ตามอ าเภอใจไม่ได้ ถ้าภรรยาเป็น
ฝ่ายน าสินสอดมาให้ตอนแต่งงาน ผู้เป็นสามีมีสิทธิ์ที่จะขาย (เธอ)ต่อ ก็
ต่อเมื่อมีสัญญารับว่าตนเป็นหนี้โดยความเห็นชอบของภรรยา อันเป็นข้อ
ผูกมัดภรรยาด้วยเสรีภาพของเธอเอง116 
 กฎหมายตราสามดวงให้สิทธิบิดามารดาและสามีมีอ านาจอิสระเหนือผู้หญิง โดยจะขาย

เป็นทาสหรือยกให้เป็นภรรยาของชายใดก็ได้  ในพระไอยการทาส มาตรา1ก าหนดว่า “ถ้าผัวแลพ่อ
แม่นายเงิน เอาชื่อลูกเมียข้าคนใส่ในกรมธรรขาย ท่านว่าเปนสิทธ แม้นว่าเจ้าสีนบอกก็ดีมิได้บอกก็ดี
แก่ตัวเรือนเบี้ย ซึ่งมีชื่ออยู่ในกรมธรรม์นั้น ท่านว่าเปนสิทธิได้โดยกระบิลเมืองท่าน เหดุว่าเจ้าผัวพ่อแม่
นายเงินนั้นเปนอิศรภาพแล”117   แต่ในขณะเดียวกันภรรยาหรือลูกสาวกลับไม่มีอ านาจอิสระเหนือ
บิดามารดาและสามีได้ คือไม่สามารถขายบิดามารดาหรือสามีเป็นทาสได้   ในพระไอยการทาสมาตรา
2ก าหนดว่า “เมียก็ดีลูกก็ดีเอาชื่อพ่อแม่แลผัวใส่ในกรมธรรม์ขาย ท่านว่ามิเปนสิทธเลย เหดุว่าเมียลูก
                                                 

115พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา83 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 45. 

116อ็องรี มูโอต์, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และ
อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ, 24. 

117พระไอยการทาษ มาตรา1 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 2, 74-75. 
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นั้นมิได้เปนอิศระแก่ผัวแลพ่อแม่นั้นเลย”118 
ตามบทบัญญัติในกฎหมายตราสามดวง ท าให้อาจสรุปได้ว่าผู้หญิงไม่สามารถมีอ านาจ

อิสระเหนือผู้ชายได้และผู้หญิงต้องอยู่ในอ านาจอิสระของผู้ชายตลอดชีวิต ในพระไอยการลักษณผัว
เมีย มาตรา 79 ก าหนดว่าลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานหรือบิดามารดายังไม่ได้ยกให้เป็นภรรยาหรือคู่หมั้น
ชายใดนั้น บิดามารดาจะเป็นอิสระแก่บุตร จนกว่าบิดามารดายกให้เป็นภรรยาของชายใด ชายผู้เป็น
สามีจะเป็นอิสระแก่ภรรยา119 ดังนั้นการไม่ยินยอมหรือขัดขืนต่ออ านาจอิสระนี้จึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
ท าให้ผู้หญิงไม่เคยมีสิทธิเหนือร่างกายเนื้อตัวของตนเองทั้งยังมีสถานะเป็นเพียงทรัพย์สินของบิดา
มารดาหรือสามี เมื่อเกิดข้อพิพาทคดีความในศาล ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิง  เนื่องจากการ
ตัดสินคดีตุลาการต้องยึดหลักพิจารณาตามบทกฎหมาย กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรที่ทุกข์ร้อนได้ทูลเกล้าถวายฎีกาอันน าไปสู่
การแก้ไขกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในสังคมสยาม 

 อ านาจอิสระนี้ถูกเน้นย้ าให้มีความส าคัญและมีความชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติ 3ฉบับอันน าไปสู่การ
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้หญิง  ฉบับแรกคือประกาศพระราชบัญญัติลักษณลักพาเรื่อง
อ าแดงเหมือนทูลเกล้าถวายฎีกา  ฉบับที่สองคือประกาศพระราชบัญญัตลักษณลักพาเรื่องอ าแดงจั่น
ถูกสามีลักชื่อไปขายเป็นทาส และฉบับที่สามคือ ประกาศพระราชบัญญัติเรื่องผัวขายเมียบิดามารดา
ขายบุตร 
 
2.7 ความผัวเมีย: ปัญหาครอบครัวสู่การแก้ไขกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
     พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายหรือการออกประกาศพระราชบัญญัติ

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีที่มาจากปัญหาเรื่องครอบครัว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกเกิดคดีภรรยามีชู้แล้วมาฟ้องหย่าสามี น าไปสู่การช าระกฎหมายตราสามดวงขึ้นใหม่ กระทั่ง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คดีของหญิงสามัญชนถวายฎีการ้องทุกข์เนื่องจาก
ถูกบิดามารดาบังคับให้แต่งงานโดยเธอไม่สมัครใจ และคดีของสามีน าชื่อภรรยาไปขายเป็นทาสโดย
ภรรยาไม่ยินยอม   

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศ
                                                 

118พระไอยการทาษ มาตรา 2 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 75. 
119พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 79 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 43. 
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พระราชบัญญัติลักษณลักพาฉบับแรกในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2408 หลังทรงมีพระ
บรมราชวินิจฉัยในคดีของหญิงสามัญชนคนหนึ่ง สืบเนื่องจากฎีการ้องทุกข์ของอ าแดงเหมือน ผู้หญิง
สามัญชนที่ถูกบิดามารดาบังคับให้แต่งงานกับนายภู  แต่อ าแดงเหมือนรักใคร่อยู่กับนายริดและสมัคร
ใจเป็นภรรยาของนายริด  สาระส าคัญของฎีกาฉบับนี้คือ อ าแดงเหมือน อายุ 21 ปี รักใคร่เป็นชู้กัน
กับนายริด โดยที่บิดามารดาของอ าแดงเหมือนไม่ทราบเรื่องนี้ ต่อมานายภูให้เถ้าแก่มาสู่ขออ าแดง
เหมือน ซึ่งบิดามารดาของอ าแดงเหมือนตกลงใจยินยอมจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของนายภู แต่ทว่า
อ าแดงเหมือนไม่ยินยอมและยังสมัครใจเป็นภรรยาของนายริด คดีนี้มีการสู้ความกันมาก่อนในชั้นศาล 
อ าแดงเหมือนถูกจับขังในคุกพบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนจนกระทั่งเธอทูลเกล้าถวายฎีการ้องทุกข์  
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าให้อ าแดงเหมือนผู้ร้อง
ฎีกาตกเป็นภรรยานายริดชายชู้เดิมตามความสมัครใจ เพราะฝ่ายหญิงนั้นอายุก็มากถึง 20 ปีเศษแล้ว 
ควรจะเลือกสามีตามความสมัครใจได้ แต่ให้นายริดเสียเบี้ยค่าละเมิดให้บิดามารดาอ าแดงเหมือนและ
นายภู นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิฉัยว่า 

บิดามารดาไม่ได้เปนเจ้าของบุตรชายบุตรหญิง ดังหนึ่งคนเปนเจ้าของโค
กระบือช้างม้า จะตั้งราคาขายตามชอบใจได้ฤๅ ดังนายเงินเปนเจ้าของ
ทาสที่มีค่าตัวจนจะขายทาสนั้นตามค่าตัวเดิมได้ เมื่อบิดามารดาจนจะ
ขายบุตรต่อบุตรยอมให้ขายจึงขายได้ ถ้าไม่ยอมให้ขายก็ขายไม่ได้ ฤๅยอม
ให้ขายถ้าบุตรยอมรับหนี้ค่าตัวเพียงเท่าไรก็ขายได้แต่เพียงเท่านั้น 
กฎหมายเก่าอย่างไรผิดไปจากอย่างนี้อย่าเอา120  
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากฎหมายเก่าปฏิบัติต่อหญิง

และชายไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งการตัดสินคดีเพศชายมักได้เปรียบกว่าเนื่องจากผู้ตัดสินคดีเป็นเพศชาย 
ดังนั้นจึงตัดสินไปตามความคิดความเชื่อของเพศแห่งตน 121 ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า “ลัทธิผู้ชาย” 

 ตามลัทธิผู้ชายในบ้านในเมืองทุกวันนี้ พอใจถือว่าหญิงคนใดชายได้พาเข้า
ไปในที่ลับจับต้องถึงตัวแล้ว ก็พอใจถือตัวว่าเปนเจ้าผัว ความก็ว่าอย่างนั้น 
ผู้ตัดสินก็ว่าอย่างนั้น แล้วตัดสินให้ผัวเปนเจ้าของ แลให้เมียเปนดังสัตว์
เดียรฉาน เพราะลัทธิอย่างนั้นแลจึงได้ตัดสินในเวลาหนึ่ง ให้เลิกกฎหมาย

                                                 
120พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 410. 
121มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 19. 
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เก่าว่าหญิงอย่าชายอย่าได้นั้นให้ยก กฎหมายนั้นต้องยุติธรรมอยู่ให้เอา
เปนประมาณ122 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติลักษณลักพาฉบับนี้ ในวงวิชาการสตรีศึกษาจะถือว่าเป็นหมุด

หมายของการให้สิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงสยาม แต่เนื้อความครึ่งหลังของประกาศ
พระราชบัญญัติลักษณลักพาฉบับนี้ มีอรรถาธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินคดีในเรื่องของหญิงสมัคร
ใจเป็นภรรยาของชาย ให้ค านึงถึงบรรดาศักดิ์ของหญิงนั้นด้วย โดยทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 
กรณี คือ กรณีแรกภรรยาของหลวงเสนาภักดีที่บิดามารดาได้น าเธอมาขายตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อโตเป็น
สาวเธอได้เป็นภรรยาของหลวงเสนาภักดี ต่อมาบิดามารดาของเธอน าเงินมาไถ่ตัวเธอและยกเธอให้
เป็นภรรยาผู้อื่น ซึ่งเธอไม่ยินยอมและได้ถวายฎีการ้องทุกข์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณาตัดสินความตามความสมัครใจของหญิงชายที่รักใคร่กันนั้น แต่ส าหรับ
หญิงมีบรรดาศักดิ์นั้น การพิจารณาตัดสินคดีจะแตกต่างออกไป โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมคือ
ต้องค านึงถึงบรรดาศักดิ์ของหญิงนั้นเป็นหลัก โดยทรงยกตัวอย่างกรณีของทรัพย์ บุตรพระยาเทพ
อรชุน เดิมทรัพย์เป็นภรรยาของนายรองชิด ซึ่งต่อมาได้เลื่อนต าแหน่งเป็นขุนนครเขตรเกษมศรีรอง
ปลัดกรมกองตระเวนขวา ทรัพย์เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและยังเคยได้รับพระราชทานเงินมา
บ้าง ต่อมาทั้งคู่โกรธเคืองกันและแยกบ้านกันอยู่ ทรัพย์เป็นชู้กับพันสรสิทธิ์ปั่นในกรมพระต ารวจ นาย
รองชิดสามีจับได้คาหนังคาเขาในที่นอนในบ้านของเธอ ซึ่งขณะนั้นบิดาของเธอคือพระยาเทพอรชุนไม่
อยู่บ้านไปราชการที่มณฑลนครศรีธรรมราช  นายรองชิดน าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา การ
ตัดสินคดีคณะลูกขุนได้ปรับไหมชายชู้ตามศักดินาแล้ว แต่เนื่องจาก “ทรัพย์เปนบุตรขุนนางมีบรรดา
ศักดิ ไม่เปนหญิงบุตรบิดามารดาสามัญเสมอราษฎร จะโปรดให้เปนไปตามใจทรัพย์แลชายชู้ของ
ทรัพย์ไม่ได้” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด ารัสถามญาติพ่ีน้องของทรัพย์
เนื่องจากพระยาเทพอรชุนบิดาของทรัพย์ไม่อยู่  ว่าจะยินยอมให้ทรัพย์ไปอยู่กับชายชู้ตามความสมัคร
ใจของเธอหรือไม่ ซึ่งพ่ีชายของทรัพย์ไม่ยินยอมและคาดว่าบิดาของเธอต้องไม่ยินยอมด้วยเป็นแน่ 
ดังนั้นจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้มอบตัวทรัพย์ให้พี่ชายน าไปจ าไว้ก่อนเพ่ือรอบิดาของเธอกลับมา
ตัดสินในภายหลัง และทรงมีพระราชวินิจฉัยในการตัดสินคดีแต่ละคดีนี้ว่า “ซึ่งทรงตัดสินต่างๆ ไปนั้น 
ตามบรรดาศักดิ์ชาติตระกูลของหญิงแลชาย แลเกี่ยวข้องในที่สูงที่ต่ ามีที่ก าหนดผิดกันอยู่ จึงทรง
ตัดสินยักเยื้องไป”123 

 นอกจากเหตุผลในเรื่องของบรรดาศักดิ์และคุณค่าของชนชั้นสูงแล้ว ยังมีเหตุผลในแง่

                                                 
122พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 410-411. 
123เรื่องเดียวกัน, 411. 
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ของการเมืองซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เนื่องจากทรงเห็นว่า 

หญิงในตระกูลนั้นไม่เคยตกไปเปนภรรยาผัวที่ต่ าศักดิเสมอกับชายที่หญิง
นั้นรักนั้นเลย ชายคนนั้นมักใหญ่ใฝ่สูงเอ้ือมเข้าไปสมคบกับหญิงในตระกูล
สูงเช่นนั้น เปนที่แปลกใจคนในตระกูลนั้นทั้งสิ้น ถ้าจะตัดสินให้ตามใจ
หญิงแล้ว คนในตระกูลนั้นทั้งสิ้นเขาคงคิดว่าผู้ครองแผ่นดินลดศักดิ
ตระกูลเขาให้ต่ าไป  ตัวอย่างจะเปนที่ให้เขาเสียใจไม่รู้หาย124 
 และท้ายสุดของประกาศทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงการตัดสินคดีความต่างๆว่าให้ตุลา

การพิจารณาสังเกตตระกูลหญิงตระกูลชาย และเปรียบเทียบให้คล้ายกับกระแสพระราชด าริว่า“ก็ซึ่ง
ถือลัทธิว่าชายถูกต้องหญิงแล้ว ก็ชื่อว่าเปนเมียนั้นใช้ไม่ได้ ให้บังคับตามใจสมัคในตระกูลหญิงที่ต่ า แล
ตามใจบิดามารดาพี่น้องหญิงในตระกูลที่สูงศักดิตามบังคับนี้เถิด”125 

 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2410 ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราช 
บัญญัติเรื่องผัวขายเมียบิดามารดาขายบุตร  สืบเนื่องจากอ าแดงจั่ นทูลเกล้าถวายฎีการ้องทุกข์ 
กล่าวโทษนายเอ่ียมผู้เป็นสามี ว่าเป็นผู้ลักลอบน าชื่อของเธอไปขายเป็นทาสโดยที่เธอไม่ยินยอม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริว่า “ผัวลักเอาชื่อภรรยาไปขายภรรยาไม่ได้รู้
ได้เห็นด้วย จะเรียกว่าเปนเรือนเบี้ยไม่ควร” และทรงมีพระบรมราชโองการให้คณะลูกขุนคัดตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทูลเกล้าถวายเพื่อทรงพิจารณา ในกฎหมายระบุว่า 

ถ้าผัวแลพ่อแม่นายเงินเอาชื่อลูกเมียข้าคนลงในกรมธรรม์ขายท่านว่าเปน
สิทธิ์ แม้นว่าเจ้าสินบอกก็ดีมิได้บอกก็ดี แต่ตัวเรือนเบี้ยซึ่งมีชื่ออยู่ใน
กรมธรรม์นั้นท่านว่าเปนสิทธิ์ได้โดยกระบินเมืองท่าน เหตุว่าเจ้าผัวแลพ่อ
แม่นายเงินนั้นเปนอิศรภาพ บทหนึ่งว่าเมียก็ดีลูกก็ดี เอาชื่อพ่อแม่ผัวลงใน
กรมธรรม์ขายท่านว่ามิเปนสิทธิ์เหตุว่าเมียลูกนั้นมิได้เปนอิศรแก่ผัวแลพ่อ
แม่นั้น126 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริว่า “กฎหมายบทนี้เมื่อ

พิเคราะห์ดูเหมือนผู้หญิงเปนควาย ผู้ชายเปนคนไป หาเปนยุติธรรมไม่ ให้ยกเสีย”127 และทรงมี
พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายนี้ว่าหากสามีจะขายภรรยาเป็นทาสนั้น ต้องให้ภรรยายินยอมและลง
ลายมือแกงไดพร้อมกับมีผู้เขียนสารกรมธรรม์และพยานรับรู้เท่านั้นจึงจะถือว่าขายได้  และทรง
                                                 

124เรื่องเดียวกัน, 412. 
125เรื่องเดียวกัน. 
126เรื่องเดียวกัน, 458. 
127เรื่องเดียวกัน. 
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พิจารณาถึงกรณีสามีลักลอบน าชื่อภรรยามาขายเป็นทาสนั้น “ในการอย่างนี้ต้องเปนความล าบากแก่
ผู้มักง่าย เชื่อกฎหมายเก่าว่าผู้หญิงเปนควายผู้ชายเปนคน”128 นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชบัญญัติใน
เรื่องบิดามารดาขายบุตรว่า หากบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี บิดามารดามีสิทธิขายบุตรได้ แต่ถ้าหากบุตร
อายุเกิน15ปีต้องมีการลงลายมือแกงไดยินยอมและมีพยานรู้เห็นจึงจะขายได้  โดยประกาศฉบับนี้ทรง
เน้นย้ าถึงการลงแกงได หรือลงลายมือยินยอมและมีพยานรู้เห็นเป็นส าคัญจึงจะถือว่าขายเป็นทาสได้
เท่านั้น 

 หนึ่งปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้
ประกาศพระราชบัญญัติลักษณลักพาขึ้นอีกฉบับหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2411 สาระส าคัญของประกาศลักพาฉบับนี้กล่าวถึงเรื่องการมีคู่ครองของหญิงมีบรรดาศักดิ์ เนื่องจาก
สังคมชนชั้นสูงสยามยึดการสืบเชื้อสายฝ่ายพ่อ หากมารดาเป็นหญิงชนชั้นสูงแต่มีคู่ครองเป็นชายต่ า
ศักดิ์หรือสามัญชน บุตรที่เกิดมาก็ต้องถือเป็นสามัญชนตามบิดาและจะท าให้เสื่อมเสียเกียรติยศต่อ
ราชตระกูลของหญิงนั้นได้ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า 

ถ้าผู้มีบรรดาศักดิ์จะกักบุตรหญิงไว้ไม่ให้มีผัวเพราะกลัวจะปนระคนด้วย
ชาติต่ าช้า เพราะบุตรเกิดมาเขานับถือขึ้นชื่อตามหมู่บิดา ถ้าชายชาติต่ า
ช้ามาเปนผัวหญิงบุตรผู้ดี มีบุตรเกิดขึ้นก็คงจะต้องรู้ต้องเรียกเปนบุตรไพร่ 
ตามตระกูลบิดาจะเชิดชูตามฝ่ายมารดามิได้ ด้วยเหตุนี้บิดาของหญิงที่มี
บรรดาศักดิ์จะขังจะกักบุตรหญิงของตัวไว้ ด้วยกลัวจะปะปนระคนด้วย
คนต่ าๆ ก็ควร129 
 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก าหนดให้ผู้ที่มีศักดินา 400 ขึ้นไปให้ถือ

ว่าเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ หากบิดาจะยกลูกสาวให้แต่งงาน โดยฝ่ายชายมีศักดินาเสมอกันหรือสูงกว่าฝ่าย
หญิง ให้ตัดสินตามความสมัครใจฝ่ายหญิง เพราะถือว่าฝ่ายชายเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ แต่หากชายต่ า
บรรดาศักดิ์กว่าหรือเป็นชายสามัญชน ให้ถือตามการตัดสินของบิดาฝ่ายหญิงเท่านั้น หากทั้งฝ่ายชาย
และหญิงมีบรรดาศักดิ์เสมอกันให้ถือความสมัครใจของฝ่ายหญิง หากหญิงชายหนีตามกันไปและได้
กลับมาขอขมาต่อบิดามารดาหญิงแล้วไม่ต้องปรับไหมค่าละเมิด แต่หากหญิงชายน าทรัพย์สินบิดา
มารดาติดตัวไปในขณะที่หนีตามกัน หากบิดามารดาไม่ยอมยกทรัพย์สินนั้นให้  ฝ่ายชายต้องเป็นผู้ใช้
คืน แต่หากเป็นการเก่ียวข้องกับผู้มีบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นการหนีตามกันไปและหลบหนีเข้าไปอาศัย
ในวังของผู้มีบรรดาศักดิ์นั้น ต้องกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบตัดสินหรือแจ้งต่อเสนาบดีเพราะ 
“แต่การในเรื่องอย่างนี้ก็ไม่เปนวิสัยที่ลูกขุนจะตัดสินได้ ต้องเรียนท่านเสนาบดีให้ตัดสิน ฤๅกราบทูล

                                                 
128เรื่องเดียวกัน. 
129เรื่องเดียวกัน, 468-469. 
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พระกรุณาให้ทรงทราบตัดสินเพราะในการในทิศในทางที่ไม่เคย ถ้าตัดสินไม่ชอบกลก็จะเปนเยี่ยงเปน 
อย่างไป ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตัดสินจึงควร” หากหญิงมีบรรดาศักดิ์ฝ่าฝืนมีคู่ครองเป็นชายที่ต่ า
บรรดาศักดิ์กว่าตนและบิดาของหญิงนั้นตัดความสัมพันธ์ในตัวลูกสาวเพราะไม่สามารถห้ามปรามลูก
สาวของตนเองได้แล้ว “ถ้าผู้หญิงคบชายที่ไม่ควรแท้ พระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระราชด าริห์ตัดสินให้ท า
โทษชายแลจ าจองหญิงตามอ านาจแผ่นดินไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติยศแก่ราชตระกูล” นอกจากนี้ยังทรงมี
พระราชวินิจฉัยในเรื่องของหญิงที่หนีตามชายไปนั้นโดยบิดามารดาไม่ได้ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่มี
สินสอดมาให้ ให้ถือว่าหญิงนั้นเป็น “หญิงไม่ด”ี และฝ่ายชายไม่สามารถจะถือว่าหญิงนั้นเป็นภรรยาได้ 
เมื่อฝ่ายหญิงหนีกลับมาหาบิดามารดาหรือมีชู้ ฝ่ายชายจะฟ้องร้องหรือปรับไหมชายชู้ไม่ได้  เพราะ 
“ก็ถ้าเมื่อหญิงอยู่ในเรือนชาย คบชายอ่ืนเปนชู้เข้ามาในเรือนตัว ชายที่เปนผัวจับได้ ถ้าสืบความได้
ชายที่เปนผัวควรจะร้องฟ้องว่ากล่าว ให้มีเบี้ยปรับใหมเหมือนอย่างผู้ร้ายขึ้นเรือน แต่เรื่องท าชู้ในเมีย
ให้ยกเสีย เพราะเมียเปนหญิงไม่ดีมาแต่เดิมแล้ว”130 

  แม้ว่าประกาศฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสยามนั้นจะผ่อนคลาย
อ านาจอิสระของบิดามารดาและสามีลง และถือว่าเป็นการให้สิทธิผู้หญิงในฐานะพลเรือนตาม
กฎหมาย แต่ยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงสามัญชนเท่านั้น  มีข้อสังเกตคือในพระราชบัญญัติทั้งสาม
ฉบับนี้มีการแยกแยะความแตกต่างและก าหนดมาตรฐานการตัดสินระหว่างหญิงมีบรรดาศักดิ์กับหญิง
สามัญชน โดยหญิงสามัญชนนั้นมีสิทธิในการเลือกคู่ครองตามความสมัครใจของตน แต่ในผู้หญิงชน
ชั้นสูงนั้นกลับมีเงื่อนไขรายละเอียดอยู่มาก เนื่องจากต้องค านึงถึงบรรดาศักดิ์ของฝ่ายชายที่จะมาเป็น
คู่ครอง อ านาจอิสระของบิดา และพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการตัดสินข้อพิพาทหากบิดา
ฝ่ายหญิงไม่สามารถจัดการเองได้ “เพ่ือมิให้เสื่อมเสียเกียรติยศแก่ราชตระกูล”131 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของความเป็นชนชั้นสูงและยังเป็นการเน้นย้ าอ านาจอิสระเหนือหญิงในชนชั้นสูงให้เข้มข้นและมี 

ความส าคัญมากข้ึนกว่าเดิม  
 

2.8 จากความเป็นควายสู่ความเป็นคน: การคลี่คลายสถานภาพตามกฎหมายของผู้หญิงสยาม   

 
“ดูเหมือนผู้หญิงเปนควาย ผู้ชายเปนคนไป หาเปนยุติธรรมไม่ ให้ยกเสีย” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในประกาศพระราชบัญญัติผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร พ.ศ.2410 

                                                 
130เรื่องเดียวกัน, 470. 
131เรื่องเดียวกัน, 469. 
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 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
พระราชอ านาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเพ่ือความยุติธรรมและเป็นการเริ่มต้นของการ
ปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายแบบจารีตของสยามให้เข้าสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่  การปรับเปลี่ยน
กฎหมายในสมัยนี้มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยการออกกฎหมายเป็นรายฉบับมา
แก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะประกาศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งในระดับราษฎร
และส่วนพระองค์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายและสังคมของผู้หญิง132 

 ภายหลังการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง โดยการประกาศ
พระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ท าให้หญิงสามัญชนมีสิทธิในการตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองหรือสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของเธอเองอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องถูกบังคับ
ขืนใจภายใต้อ านาจอิสระของบิดามารดาหรือสามี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่าหากหญิงนั้นมีอายุเกิน 20
ปีให้ถือความสมัครใจของตัวหญิงเป็นหลัก มาลีได้ให้ข้อสังเกตว่า การหลุดพ้นจากภาวะความเป็น
ควายและค่อยๆ ได้รับการสถาปนาสถานะความเป็นคนของผู้หญิงสยามนั้น ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถานภาพของผู้หญิงในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษก็เปรียบเปรยผู้หญิงว่ามีลักษณะเป็นวัว (cattle) 
เช่นกัน133  ซึ่งการผ่อนคลายอ านาจอิสระนี้ปรากฏเฉพาะในกลุ่มของหญิงสามัญชนเท่านั้น ในขณะที่
ผู้หญิงชนชั้นสูงกลับแตกต่างออกไป โดยเฉพาะผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน 

 ก่อนการผ่อนคลายอ านาจอิสระเหนือหญิงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น สถานะของผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวงเป็นเพียงทรัพย์สินของผู้ชาย ผู้หญิงต้องอยู่
ภายใต้อ านาจอิสระนี้ไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือสามี หลังการออกประกาศพระราชทานอนุญาตให้
ข้าราชการฝ่ายในทูลลาออก 4 ฉบับซึ่งมีผลต่อผู้หญิงชนชั้นสูงในราชส านักฝ่ายใน และพระราชบัญญัติ 
3 ฉบับมีผลบังคับใช้เฉพาะหญิงสามัญชนนั้น แสดงให้เห็นถึงอ านาจอิสระเหนือหญิงที่ถูกจ ากัดขอบ 
เขตลงในหญิงสามัญชน และถูกนิยามขึ้นใหม่ให้มีความส าคัญและเข้มงวดขึ้นมากกว่าเดิมในผู้หญิงชน
ชั้นสูง การเข้มงวดในเรื่องทางเพศของผู้หญิงชนชั้นสูงโดยอาศัยอ านาจอิสระในการปกป้องเกียรติยศ
ของความเป็นชนชั้นสูงโดยเฉพาะเรื่องการมีคู่ครอง เนื่องจากหญิงชนชั้นสูงจ าเป็นต้องค านึงถึง
เกียรติยศของราชตระกูลและคุณค่าของความเป็นชนชั้นสูง ซึ่งแตกต่างจากหญิงสามัญชนที่ถูก
พิจารณาว่าการมีคู่ครองผูกติดกับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้ไม่อาจกล่าวโดยเหมารวมว่า 
ผู้หญิงในสังคมสยามนั้นได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันหมด แต่ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างทาง
ชนชั้นเป็นหลักด้วย  ท าให้ผู้หญิงชนชั้นล่างในสยามมีเสรีภาพและสิทธิมากกว่าผู้หญิงชั้นสูง ดังนั้นจึง
                                                 

132มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 199-200. 
133เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานของสังคมสยาม แต่อย่างน้อยอาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงสยาม
นั้นมีสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของตนเองอยู่บ้าง แม้จะมีเงื่อนไขรายละเอียดอีกหลายประการก็ตาม 

ดูจะไม่เกินเลยไปนักหากจะกล่าวว่า ก่อนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและสถานะ
ของผู้หญิงในสยาม ผู้หญิงสยามโดยเฉพาะผู้หญิงสามัญชนมีสิทธิเสรีภาพอยู่มากพอสมควร แต่กลุ่ม
ผู้หญิงที่ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพและถูกกดทับโดยระบบชายเป็นใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงเท่า 
นั้น134 ในกลุ่มของหญิงชนชั้นสูงจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างกับหญิงสามัญชน ผู้หญิงชน
ชั้นสูงจะต้องด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบจารีตประเพณีที่เคร่งครัดและอยู่ภายใต้กฎมนเทียรบาล ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้ควบคุมและก าหนดบทลงโทษผู้หญิงชนชั้นสูง โดยเฉพาะผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน 

  
 2.8.1 อ านาจอิศระ - อิสรภาพ กับผู้หญิงชนชั้นสูง   
     เนื่องจากมีงานเกี่ยวกับสตรีศึกษาได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องสิทธิและอิสรภาพของ

ผู้หญิงสยามมาบ้างแล้ว ในวิทยานิพนธ์นี้จะเสนอประเด็นที่แตกต่างออกไปเพ่ือชี้ให้เห็นว่า อิสรภาพ
ของผู้หญิงชนชั้นสูงในสังคมสยามนั้นแตกต่างกับผู้หญิงสามัญ เนื่องจากเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อย
หลายประการรวมองค์ประกอบที่ส าคัญคือ มโนทัศน์และจารีตค่านิยมในชนชั้นสูง โดยเฉพาะชนชั้น
เจ้านายในราชส านัก 

การถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในราชส านักฝ่ายในนั้นเป็นธรรมเนียมที่เจ้านายขุนนาง
ถือปฏิบัติกันทั่วไปเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นเครื่องประกันความมั่นคงปลอดภัย นอกจาก
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วยังเป็นเรื่องของความมุ่งหวังในเกียรติยศ อ านาจทางการเมืองและฐานะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้การมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระราชวงศ์ จะถือว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนา
และท าให้มีหน้ามีตาในสังคม ท าให้การถวายลูกสาวหลานสาวเป็นบาทบริจาริกาในองค์
พระมหากษัตริย์นั้นเกิดข้ึนตลอดรัชสมัยและทุกรัชสมัย 

 ในบางคราวมักจะมีเรื่องที่ขุนนางใช้อ านาจบังคับฉุดผู้หญิงชาวบ้านน าไปถวายตัวเป็น
บาทบริจาริกาเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเรื่องการกวาดต้อนหญิงไป
ไว้ในพระราชวังซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายที่จะน าผู้หญิงเหล่านั้นถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา แต่ทว่าเป็นไป
เพ่ือความต้องการหารายได้เข้าท้องพระคลัง ลาลูแบร์เล่าว่า 

                                                 
134Junko Koizumi, “From water buffalo to a human being: women and the 

family in Siamese history,” in Other pasts Women gender and history in early 
modern Southeast Asia, ed. Andaya (Honolulu, Hawaii: Center for Southeast Asian 
Studies, University of Hawaii at Manoa, 2000), 254-268. 
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ลางครั้งลางคราว ในกรุงสยามก็มีธรรมเนียมกว้านผู้หญิงเข้าไปไว้ส าหรับ
ราชการในพระบรมมหาราชวัง หรือเป็นราชบาทบริจาริกาของ
พระมหากษัตริย์สุดแท้แต่พระองค์จะทรงพึงพระทัยในสตรีนางใดแต่ชาว
สยามยอมถวายลูกสาวเพราะจ านนต่อกระบวนการกดขี่กรรโชกเท่านั้น 
ด้วยว่าการกว้านเอาผู้หญิงไปเป็นจ านวนมากๆก็ชั่วเจตนาจะคืนให้แก่บิดา
มารดาเพ่ือแลกกับค่าไถ่ตัวเท่านั้น135 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมีเหตุการณ์บังคับใจหญิงถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาเกิดขึ้นอยู่ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาพิพิธฤทธิเดชผู้ส าเร็จราชการเมืองตราดได้
น าหลานสาวสามคนถวายตัวท าราชการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ให้หัดละคร
มโหรี และให้อยู่กับเจ้าจอมและญาติที่รับราชการในพระบรมมหาราชวังตามธรรมเนียม ต่อมาบิดา
มารดาของหญิงคนหนึ่งทูลเกล้าถวายฎีการ้องทุกข์กล่าวโทษพระยาพิพิธฤทธิเดชบังคับข่มเหงน าหญิง
มาถวายแต่บิดามารดาไม่ยินยอมถวายลูกสาว  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ถามความสมัครใจของหญิงนั้นว่าจะท าราชการต่อหรือไม่ ซึ่งหญิงนั้นจะขอกราบทูลถวาย
บังคมลาออกและกลับไปอยู่กับบิดามารดาดังเดิม ส่วนหญิงอีกสองคนนั้นสมัครใจจะท าราชการต่อไป  
และยังมีผู้ถวายฎีกากล่าวโทษเรื่องพระยาพิพิธฤทธิเดชบังคับข่มเหงน าหญิงมาถวายอีกหลายราย ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนี้ว่าพระยาพิพิธฤทธิเดชนั้น 

 เป็นผู้ใหญ่ในพวกพ้องวงศ์ญาติของพระยาพิพิธสมบัติสืบๆมา ทั้งหญิงทั้ง
ชายทั้งสิ้นควรจะเป็นที่พ่ึงที่นับถือของพวกญาติทุกคน แลซึ่งพระยาพิพิธ
จัดแจงเก็บหญิงเด็กๆ เป็นบุตรหลานนับเนื่องในเครือญาติ ส่งเข้าถวายตัว
ให้ท าราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ ก็จะท าด้วยคิดว่าตัวเป็น
ผู้ใหญ่ในวงศ์ญาติ จะจัดแจงให้บุตรหลานเข้ามาท าราชการอยู่ให้อุ่นหนา
ฝาคั่งข้างกับเจ้าจอมมารดาผู้น้อง และพระองค์เจ้าผู้หลาน ให้สมควรเป็น
เกียรติยศ แลจะให้บิดามารดาของหญิงเด็กๆพวกนั้นได้มีหน้าแลมีบรรดา 
ศักดิ์ว่าบุตรท าราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ความคิดของบิดามารดา
หญิงเด็กเหล่านั้น เป็นคนนอกกรุง ไม่รู้ว่าอะไรจะงามไม่งาม จะเป็นคุณ
เป็นโทษ ความคิดเหมือนคนเสียจริต จะเอาเป็นประมาณไม่ได้ พระยา
พิพิธฤทธิเดชจะคิดดังนี้ จึงกดขี่ช่มเหงเอาตามใจตัว ด้วยคิดว่าตัวเป็น
ใหญ่ในวงศ์ญาติ รู้จักดีชั่ว งามไม่งาม มิใช่ว่าไปข่มเหง ฉุดลากผู้อ่ืน ซึ่ง

                                                 
135ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 304. 
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ไม่ได้เป็นญาติ เป็นข้าเจ้าบ่าวนายอื่นมา จะเห็นว่าเป็นผิดไม่ได้136 
 นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หญิงที่มีผู้

น ามาถวายตัวให้ท าราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อหญิงนั้นจะออกนอกราชการ ให้มากราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอถวายบังคมลาออกตามเหตุผลที่เป็นจริง จะทรงโปรดเกล้าให้ลาออกได้ตาม
ความสมัครใจโดยไม่ทรงถือว่าเป็นความผิดและจะไม่ทรงเรียกคืนสิ่งของที่พระราชทานให้ เนื่องจากใน
บางครั้งบิดามารดาของหญิงที่ไม่สมัครใจจะท าราชการต่อ มักจะให้เจ้าจอมข้างในช่วยกราบทูลขอ
หรือมักจะหานายหน้าจัดแจงธุระท าเรื่องขอลาออกให้ ท าให้ต้องเสียเงินค่านายหน้าเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีบางคนน าฎีกาไปถวายทูลเกล้าหน้าพระที่นั่งสุทไธศวริย์137 “แลเก็บเอาความข้างในใส่
เรื่องราวไปร้องถวายฎีกาหน้าพระท่ีนั่งสุทไธศวริย์ ให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศไปดังนี้”138และทรง
มีพระราชด าริว่า“อนึ่งหญิงบ้านนอกคอกนาเป็นลูกเลกไพร่หลวงไพร่สมทาสขุนนางในหลวงไม่เอาเป็น 
เมียดอก เกลือกมีลูกออกมาจะเสียพระเกียรติยศ แต่เมื่อผู้น าเอาหญิงงามๆมาให้ก็ดีใจอยู่ด้วยจะให้มี
กิตติศัพท์เล่าลือว่า ยังไม่ชราภาพนักจึงมีผู้หาเมียให้เท่านั้นดอกจึงรับไว้”139  

 การนิยมถวายตัวลูกหลานผู้หญิงเพื่อมาเป็นบาทบริจาริกานั้น อเล็กซานเดอร์ กริสโวลด์
ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

ราษฎรของพระองค์ก็ต้องการที่จะได้พระองค์เป็นบุตรเขย และอยากที่จะ
มีหลานเป็นเจ้า จึงพยายามที่จะถวายบุตรสาวแก่พระองค์ยิ่งกว่าที่
พระองค์จะทรงยินดีรับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯมีพระราชด ารัส
อยู่เสมอว่า พระองค์ทรงมีพระสนมเกินพระราชประสงค์ และประกาศ
ฉบับหนึ่งของพระองค์ก็วางกฎขึ้นเป็นพิเศษ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้สนมเหล่านี้กราบถวายบังคมลาออกไปสมรสกับบุคคลสามัญ
ได้140 

                                                 
136พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 , 198-199. 
137ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุทไธศวรรย์เป็นที่ประทับ

ส าหรับทอดพระเนตรพิธีแห่ในงานพระราชพิธีส าคัญ 
138พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 199. 
139เรื่องเดียวกัน, 200.  
140อเล็กซานเดอร์ เบราน์ กริสโวลด์ , ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม พระราชนิพนธ์ 
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ในขณะที่ “ประกาศพระราชบัญญัติลักพา” ถูกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิสตรีใน
สังคมสยามและเป็นการให้ผู้สิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่ครองของหญิงสามัญชน  แต่อันที่จริ งก่อนมี
การประกาศพระราชบัญญัติลักพานั้น  ราชส านักฝ่ายในได้เริ่มมีการให้สิทธิในผู้หญิงชนชั้นสูงก่อนแล้ว 
โดยการประกาศทรงอนุญาตข้าราชการฝ่ายในทูลลาออก รวม 4 ฉบับ สาระส าคัญของประกาศทั้ง4 
ฉบับนี้คือ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการฝ่ายในที่ไม่สมัครใจจะท าราชการต่อไป
สามารถกราบถวายบังคมทูลลาออกได้ และหากต้องการแต่งงานหรือมีสามีใหม่ก็จะไม่ทรงถือว่ามี
ความผิด   

 พุทธศักราช 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศทรงอนุญาตข้าราชการฝ่ายในทูลลาออก   สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้คือ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมที่ไม่ปรารถนาจะท าราชการฝ่ายในต่อ สามารถกราบ
ถวายบังคมลาออกจากราชการได้และยังสามารถแต่งงานใหม่ได้โดยไม่ทรงถือว่าเป็นความผิดแต่มีข้อ
แม้ว่า “ห้ามแต่อย่าให้สนสื่อหาชู้หาผัวแต่ตัวยังอยู่ในราชการด้วยอุบายทางใดทางหนึ่งก่อนกราบ
บังคมทูลพระกรุณาเปนอันขาดทีเดียว”141 

 แต่ทั้งนี้ เจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้าแล้ว ไม่อนุญาตให้กราบถวายบังคมทูลลาออกได้ 
เนื่องจากทรงเห็นว่าจะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศแห่งพระเจ้าลูกเธอ แต่หากต้องการจะลาออก
จากราชการฝ่ายในโดยที่ไม่แต่งงานใหม่ พระองค์ก็จะทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ตามความสมัครใจ “แต่เจ้าจอมมารดาในพระเจ้าลูกเธอ จะโปรดให้ออกนอกราชการไปมีผัวไม่ได้ 
จะเสียพระเกียรติยศพระเจ้าลูกเธอไป เมื่อจะใคร่ออกนอกราชการเพียงจะอยู่กับพระเจ้าลูกเธอ ไม่มี
ผัวก็จะทรงพระกรุณาโปรด”142 

 หากต้องการกราบบังคมทูลลาออกจากราชการฝ่ายในและต้องการแต่งงานใหม่ ให้ตัด 
ขาดความเป็นแม่ลูกกับพระองค์เจ้าเสียก่อน หากไม่กราบทูลให้ทรงทราบฝ่าฝืนโดยพลการจะถูกลง
พระราชอาญาทั้งตัวเจ้าจอมและสามีใหม่ โดยทรงพิจารณาโทษว่าหากสามีใหม่เป็นชายมีบรรดาศักดิ์
หรือชนชั้นเจ้า ให้ลงพระราชอาญางดเบี้ยหวัดและเสียค่าปรับภาษี แต่หากสามีใหม่เป็นสามัญชนให้ลง
พระราชอาญาริบราชบาตรและศักลงหญ้าช้างแก่ชายนั้น ส่วนเจ้าจอมจะถูกพระราชอาญาจ าสนมจน

                                                                                                                                            

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้า เจ้ากรุงสยาม, 43. 

141พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 56. 

142เรื่องเดียวกัน. 
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ตายจนกว่าพระองค์เจ้าจะกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษ นอกจากนี้ให้ถอดยศเหลือเพียงมารดา
ไม่ให้เรียกเจ้าจอมอีกต่อไป 

อนึ่งเจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าในแผ่นดินล่วงแล้วมา ถ้ายังมีพระองค์เจ้า
อยู่ก็อย่าให้มีผัว ถ้าอยากจะมีผัวให้ได้ก็ให้มากราบทูลพระกรุณาว่าตัด
รอนพระองค์เจ้าให้ขาดเสียก่อน อย่าให้เรียกว่าเจ้าจอมมารดาเลย ถ้า
พระองค์เจ้ายอมตัดไม่นับถือแล้วจะโปรดให้มีผัวตามสบาย ถ้าไม่กราบทูล
พระกรุณาขืนมีผัว ถ้าผัวเปนพระองค์เจ้า ก็จะโปรดลดเบี้ยหวัดเสียกึ่ง
หนึ่ง ถ้าผัวเปนหม่อมเจ้า เปนข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ก็ดี จะยกเบี้ยหวัด
เสีย แล้วจะให้เสียภาษีปีละ 12 ต าลึง ถ้ามีผัวข้าราชการมีบรรดาศักดิ์
น้อยแลไพร่จะให้ลงพระราชอาญา แล้วผัวจะให้ริบราชบาทว์แล้วเอาตัว
ส่งหญ้าช้าง ตัวหญิงจะให้ลงพระราชอาญาจ าไว้จนตาย ถ้าพระองค์เจ้า
สงสารกราบทูลขอ ก็จะพระราชทานให้ไปอยู่กับพระองค์เจ้า รับ
พระราชทานเบี้ยหวัดเหมือนอย่างนางนม ให้เรียกแต่ว่ามารดา ไม่ให้ใส่ค า
น าเรียกว่าเจ้าจอม143 
 นอกจากนี้ยังทรงพิจารณาว่าเจ้าจอมมารดาที่ทูลลาออกจากราชการหากไม่ได้แต่งงาน

ใหม่จะทรงพระราชทานเบี้ยหวัดให้เพ่ือเป็นก าลังทรัพย์ในการเลี้ยงดูหม่อมเจ้า แต่ถ้าหากแต่งงานมี
สามีใหม่ “ก็เม่ือไม่อยู่เลี้ยงหม่อมเจ้าไปมีผัวก็ควรให้คนผู้เปนผัวเสียภาษีให้แก่หม่อมเจ้า” 

  จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้เจ้าจอมที่ยังไม่มีพระองค์เจ้ากราบถวายบังคมลาออกได้ตามความสมัครใจ โดยไม่
ทรงถือโทษหากเจ้าจอมอยู่งานจะกราบถวายบังคมลาออกจากราชการฝ่ายในแล้วไปแต่งงานมีสามี
ใหม่ เพียงแต่สามีใหม่นั้นควรจะเป็นชายมีบรรดาศักดิ์ “เป็นนางห้ามเจ้านายที่ทรงพระกรุณาให้มี
บรรดาศักดิ์ใหญ่ๆ หรือเป็นภรรยาข้าราชการที่มีศักดินามาก”144 และ“ถ้ามารดาหม่อมเจ้ามีผัวเปน 
พระองค์เจ้า ไม่เสียเกียรติยศอันใด เปนแต่โปรดให้ยกเบี้ยหวัดให้ไปให้พระองค์เจ้าผู้ผัวเลี้ยงเถิด”145 
แต่หากเจ้าจอมมีสามีใหม่เป็นชายสามัญชน จะถือว่าเป็นการมิบังควรและจ าเป็นต้องลงพระราชอาญา
โดยเฉพาะเจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้า จะต้องตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกเสียก่อน เพ่ือเป็นการ
ปกป้องพระเกียรติยศของพระเจ้าลูกเธอ 

 ในปีพุทธศักราช 2401 พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรม
                                                 

143เรื่องเดียวกัน, 57. 
144เรื่องเดียวกัน, 56. 
145เรื่องเดียวกัน, 57. 
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ราชโองการให้ออกประกาศเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมอยู่งานกราบถวายบังคม
ลาออกได้ แลว่าด้วยเจ้าจอมมารดาแลหม่อมห้ามที่มีหม่อมเจ้ามีผัว  ประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาเดียวกับ
ประกาศก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช 2397 วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้คือ ทรงโปรดเกล้าฯให้
ประกาศซ้ ามาอีกเพ่ือจะให้ทราบมั่นคงตามฉบับเดิม146    

 ในเดือนถัดมา ปีพุทธศักราช 2401 มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตข้าราชการฝ่ายในกราบถวายบังคมลาออก 12 คน  สาระของประกาศฉบับนี้กล่าวถึง
ข้าราชการฝ่ายในที่กราบถวายบังคมลาออก มีทั้งเจ้าจอมอยู่งาน พนักงานฝ่ายใน ที่สมัครใจลาออก
เอง บิดามารดาเห็นชอบให้ลาออก ผู้ที่มีอาการป่วย และผู้ใหญ่ในพระราชวังเห็นควรให้ออก  ได้แก่ 
เจ้าจอมในรัชกาลก่อน 2 คน  เจ้าจอมอยู่งานในรัชกาลปัจจุบัน 1 คน นางละคร 5 คน พนักงานฝ่าย
ใน 4 คน ทรงมีพระราชด าริถึง สารภี นางละครคนหนึ่งที่ทูลลาออกว่า “รูปพรรณ์ก็ชอบกลอยู่ ครั้น
จะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเปนเจ้าจอมอยู่งาน ก็ทรงเหนว่ามีกิริยาแง่งอนศึกษามากเกินการไป ทรง
เหนว่าจะเปนที่ชอบใจของคนที่ชอบอย่างนั้นเปนอันมาก จึงโปรดว่าจะออกเสียก็ตามเถิด จึงออก
เสีย”147 นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชด าริ ในการเลือกคู่ครองของหญิงที่ทูลลาออกราชการนั้นว่า  

ถ้าจะไปถวายตัวในวังเจ้าก็ดีจะรับไว้ก็ได้ จะเข้าฝากตัวในบ้านขุนนางจะ
รับไว้ก็ได้ หรือเจ้านายแลขุนนางผู้ใดชอบใจคนใด จะเกลี้ยกล่อมสู่ขอไป
จากบิดามารดาเอาไปเลี้ยงเปนนางห้ามเปนภรรยาก็ตาม ทรงทราบจะ
ทรงยินดีโดยสุจริตไม่กระดากกระเดื่องเคืองขัดอะไรเลย เพราะมีพระราช
ประสงค์จะให้ผู้ที่จะใคร่ได้ภรรยาได้ภรรยา แลให้ผู้ที่ออกได้ชื่นชมสม
ประสงค์ด้วย ครั้นจะยกพระราชทานมาตามทรงพระราชด าริห์ ก็กลัวชาย
แลหญิงจะไม่ต้องใจกัน แลบิดามารดาของหญิงจะไม่ยินดี ก็จะเปนทีว่า
ร้อนรนไป พระราชประสงค์จะให้ราชธรรมเนียมใหม่อันนี้ปรากฏเป็น
อย่างไปในภายภาคหน้า แลเป็นพระเกียรติยศด้วย คนที่ออกไม่ต้องเสีย
เงินเสียทองอะไร ดังครั้งแผ่นดินก่อนๆมาเลย148 
 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2404 ประกาศให้ข้างในกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ 

สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้คือทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หญิงที่ถวายตัวท าราชการ
กราบถวายบังคมลาออกจากราชการได้ ไม่วาจะเป็นเจ้าจอมอยู่งานชั้นกลางที่ยังไม่มีพระองค์เจ้า นาง
ละคร พนักงาน เนื่องจาก“ข้าราชการฝ่ายในถวายตัวขึ้นทุกปี ตลอดสิบเอ็ดปีมา เงินเบี้ยหวัดก็เปลือง

                                                 
146เรื่องเดียวกัน, 184. 
147เรื่องเดียวกัน, 186. 
148เรื่องเดียวกัน, 187. 
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มากขึ้น”149 ทั้งนี้ทรงย้ าว่าผู้ที่พาบุตรหลานหญิงมาถวายตัวนั้นมารับตัวหญิงกลับคืนได้และหากหญิง
นั้นประสงค์จะแต่งงานหรือถวายตัวในวังของพระองค์เจ้าต่างกรม ก็จะทรงพระราชทานคืนให้ยกเว้น 
“เจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้าก็ดี มีเครื่องยศเปนเครื่องทองค าแล้วก็ดี ไม่ยอมพระราชทานให้ใคร 
ไม่โปรดให้ออก ใครๆ อย่าพาโลค าประกาศนี้แล้ว แลแต่งแม่สื่อมาลุยลายวุ่นวายในพระราชวัง”150 

 ปีพุทธศักราช 2406 มีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราชทานอนุญาตให้ข้าราช 
การฝ่ายในทูลลาออกนอกราชการได้ ทรงมีพระราชด ารัสว่าจ านวนสมาชิกในราชส านักฝ่ายในเพ่ิมมาก
ขึ้นเนื่องจากมีผู้น าหญิงสาวมาถวายตัวท าราชการเพ่ิมขึ้นๆทุกปี บางคนก็ทรงจ าชื่อไม่ได้ จ าหน้าไม่ได้ 
คนที่พระองค์ได้ใช้สอยงานการต่างๆก็เป็นเพียงไม่กี่คน ผู้ที่ถวายตัวท าราชการนั้นย่อมต้องได้รับเบี้ย
หวัด และเบี้ยหวัดนี้เพิ่มตามจ านวนปีที่รับราชการฝ่ายในมา ท าให้รายจ่ายในเบี้ยหวัดแต่ละปีเป็นเงิน
จ านวนมาก ในเรื่องนี้ทรงมีพระราชปรารภว่า 

ข้าพเจ้าไม่เสียใจเสียดายเงินดอก นึกว่าเพ่ิมเบี้ยหวัดให้ท่านทั้งหลายทั้ง
ปวงที่มีความจงรักภักดี เป็นอันช่วยเลี้ยงบุตรเลี้ยงหลานท่าน เมื่อท่าน
ไม่ให้บุตรหลานท่านเข้ามาอยู่ในวังท่านก็ต้องเสียเงินเป็นเครื่องเลี้ยงบุตร
หลานท่าน เมื่อให้เข้ามาอยู่ในวังข้าพเจ้าก็ช่วยเข้าบ้างไม่ว่าไรดอก แต่
เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าวิตกว่าผู้หญิงเป็นอันมากมาต้องกักต้องขังอยู่ยัดเยียด
เบียดเสียดกัน ก็ไม่ต้องการให้เปลืองอายุผู้หญิงเหล่านั้นไป แลเป็นที่ให้คน
ที่ไม่รู้จักผิดชอบตื้นลึกหนาบางเห็นไปว่า ใจข้าพเจ้าละโมบโลภในสตรี
มากหวงกันกักขังไว้ ความจริงไม่เป็นดังนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้รู้ ประมาณรู้
เวลาว่าราชการแลบ าเพ็ญการกุศลสวดมนต์ภาวนา จะเพลิดเพลินไปด้วย
สตรีไม่มีเวลาก็หามิได้151 
ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ หญิงที่มีเบี้ยหวัดต่ ากว่า 200 บาท บิดามารดาหรือผู้ที่พา

มาถวายตัวมารับตัวกลับคืนไปได้ ยกเว้นเจ้าจอมที่มีพระองค์เจ้า เจ้าจอมที่มีเบี้ยหวัด 200 บาทขึ้นไป
แม้จะไม่มีพระองค์เจ้า รวมทั้งบุตรหลานของข้าราชบริพารเดิมที่บิดาได้ทูลฝากฝังไว้กับพระองค์ นาง
ละครที่เป็นตัวพระนาง ผู้ที่มีสารกรมธรรม์ขายตัวเป็นทาสและผู้ที่กู้ยืมเป็นหนี้พระองค์ รวมทั้งบุตร
ของพระยาบ าเรอภักดิ์และบุตรของพระยาบุรุษยรัตน์ ซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าของพระองค์ ทั้งหมดนี้
ไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทูลลาออกได้ 

                                                 
149เรื่องเดียวกัน, 278. 
150เรื่องเดียวกัน, 279. 
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 นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชด าริว่าจะไม่ทรงใช้พระราชอ านาจแห่งพระมหากษัตริย์
พระราชทานผู้หญิงข้าราชการฝ่ายในให้แก่ผู้อ่ืนตามพระทัย เพราะทรงเห็นว่า “แต่ถ้าท าดังนั้นก็จะ
เป็นที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้เป็นบิดามารดาแลญาติของหญิงเหล่านั้น จะคิดจะว่าข้าพเจ้าส าคัญบุตร
หลานแลญาติของท่าน ซึ่งท่านทั้งหลายสวามิภักดิ์มาถวายตัวนั้นเป็นดังเชลยตีทัพมาได้” จึงทรงมีพระ
ราชประสงค์จะพระราชทานคืนให้แก่ผู้ที่น ามาถวายตัว และบิดามารดาของหญิงนั้นจะถวายให้เป็น
หม่อมหา้มของเจ้านายหรืยกให้ขุนนางใด พระองค์ก็จะไม่ทรงติเตียนใดๆ “ผู้หญิงที่เป็นเมียข้าพเจ้าอยู่
ก่อนลาออกไปมีผัวอยู่ข้างนอกก็หลายคน ผัวของหญิงเหล่านั้นกับข้าพเจ้าก็ดีกันหมด ไม่ได้ขัดเคือง
กระดากกระเดื่องกับใคร คนที่เป็นเมียข้าพเจ้าอยู่ก่อนบางคนมีผัวใหม่แล้วกลับมาหา ข้าพเจ้าก็พูดจา
ด้วยดีอยู”่152 

 ข้อสังเกตในประกาศฉบับนี้ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากฉบับก่อนหน้าคือ ทรงมีพระ
ราชปรารภว่า “อนึ่งจะใคร่เปลื้องการส าคัญของคนบางจ าพวก ซึ่งจะพึงคิดว่าข้าพเจ้ามีความละโมบ
โลภในสตรีหวงแหนไว้มากไม่ให้ใคร ข้าพเจ้าอยากจะใคร่ปลดปละสละเสียให้บางเบาไป จะหวงไว้แต่
ที่มีบุตรชายบุตรหญิงด้วยข้าพเจ้า”153 

  ในประกาศท้ัง 4 ฉบับที่กล่าวมานั้นเป็นการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เฉพาะ
เจ้าจอม พนักงาน นางละครในราชส านัก ที่ไม่สมัครใจจะท าราชการต่อกราบถวายบังคมทูลลาออกได้ 
ยกเว้นเจ้าจอมมารดาที่มีพระเจ้าลูกเธอ ซึ่งเป็นการป้องกันทางอ้อมมิให้เกิดกรณีเจ้าจอมคบชู้เนื่อง 
จากทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมที่ไม่สมัครใจจะท าราชการฝ่ายในต่อกราบถวาย
บังคมทูลลาออกได้และไปมีสามีใหม่โดยที่ไม่ทรงถือว่ามีความผิด 

 มีข้อสังเกตว่า ประกาศทรงอนุญาตให้สมาชิกในราชส านักฝ่ายในทูลลาออกได้ ทั้ง4 
ฉบับนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ าถึงเงื่อนไขนี้ในประกาศทั้ง4ฉบับว่าจะทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมกราบถวายบังคมทูลลาออกจากราชการได้ เฉพาะเจ้า
จอมที่ยังไม่มีพระองค์เจ้าเท่านั้น หากเป็นเจ้าจอมมารดา จะไม่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เนื่องจากทรงค านึงถึงพระเกียรติยศแห่งพระเจ้าลูกเธอ  นอกจากนี้หากเจ้าจอมมารดาประสงค์จะ
ถวายบังคมทูลลาออกนั้นต้องตัดความสัมพันธ์กับพระองค์เจ้าผู้เป็นลูกเสียก่อนและโทษปรับไหมของ
สามีใหม่อดีตเจ้าจอมมารดานั้นก็มากจนดูเหมือนว่าเป็นไม่อนุญาตในอีกทาง และคงจะไม่มีเจ้าจอม
มารดาคนไหนกล้าที่จะตัดสัมพันธ์กับลูก ท าให้ในรายชื่อของข้าราชการฝ่ายในที่กราบบังคมทูลลาออก
นั้นไม่ปรากฏว่ามีเจ้าจอมมารดาเลยแม้แต่รายเดียว จึงเป็นการป้องกันทางอ้อมมิให้เจ้าจอมมารดาทูล
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ลาออกได้154 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งในประกาศ 2 ฉบับหลัง คือประกาศใน
ปีพุทธศักราช 2404 และประกาศในปีพุทธศักราช 2406 มีใจความเรื่องจ านวนสมาชิกในราชส านัก
ฝ่ายในเพ่ิมมากขึ้นจากการที่มีผู้น าหญิงสาวมาถวายตัวมากขึ้นทุกปีๆ ท าให้รายจ่ายในเรื่องเบี้ยหวัด
ย่อมเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา สถานภาพทางกฎหมายของ
ผู้หญิงสยามคลี่คลายลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอิทธิพลตะวันตกมีส่วนที่ท าให้เกิดการคลี่คลายนี้ รวมทั้ง
พระปณิธานของพระองค์เองที่จะแสดงให้เห็นว่าสยามมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายขึ้น หลังจากที่ชนชั้นสูงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากอิทธิพลตะวันตกในเรื่อง
ของความเป็นสมัยใหม่ ปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและสิทธิของผู้หญิงครั้งนี้ 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการถูกตั้งค าถามจากมิชชันนารีเกี่ยวกับระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมสยาม 
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามที่เปลี่ยนประเทศไปสู่ความทันสมัย155  ดังที่
ทรงมีพระราชปรารภในเรื่องจ านวนของสมาชิกในราชส านักฝ่ายในว่า “อนึ่งจะใคร่เปลื้องการส าคัญ
ของคนบางจ าพวก ซึ่งจะพึงคิดว่าข้าพเจ้ามีความละโมบโลภในสตรีหวงแหนไว้มากไม่ให้ใคร” รวมทั้ง
กระแสตะวันตกที่ถาโถมสู่ชนชั้นน าในราชส านักท าให้จารีตประเพณีถูกลดความส าคัญลงและถูก
แทนที่โดยวาทกรรมความเป็นสมัยใหม่จากตะวันตกในบางส่วน156 
 
2.9 หญิงช่ัวในกฎมนเทียรบาล 
 

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ความแตกต่างระหว่างหญิงสามัญชนและหญิงชนชั้นสูง 
โดยเฉพาะสมาชิกในราชส านักฝ่ายใน นอกจากจะมีความแตกต่างในเรื่องวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้
กรอบจารีตประเพณีอันเคร่งครัด ค่านิยม และความคาดหวังที่สังคมมีต่อพวกเธอแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับและบทลงโทษที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กฎหมายที่ใช้ควบคุมชนชั้นสูงมีเงื่อนไขในการ
ควบคุมพฤติกรรมและก าหนดบทลงโทษแตกต่างจากกฎหมายตราสามดวงที่ใช้ในการควบคุมสามัญ

                                                 
154อิรภัทร สุริยพันธุ์, “มโนทัศน์เรื่องเมียในสังคมไทย: พ.ศ. 2394-2478,” วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 53. 

155มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 226-227. 
156Tamara Loos, “Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics 

in Siam,” The Journal of Asian Studies 64, no. 4 (November, 2005): 881-909. 
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ชน  สมาชิกในราชส านักฝ่ายในจะถูกควบคุมโดยกฎมนเทียรบาล157  ซึ่งเป็นกฎหมายหนึ่งในกฎหมาย
ตราสามดวงที่ใช้ควบคุมเฉพาะสมาชิกในเขตพระราชฐานของพระมหากษัตริย์เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ความวุ่นวาย กฎมนเทียรบาลมีลักษณะพิเศษคือมีการแบ่งแยกเพศโดยก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับ
ควบคุมความประพฤติของผู้หญิงและบทลงโทษบังคับใช้เฉพาะสมาชิกทั้งหมดในราชส านักฝ่ายใน 
สมาชิกในราชส านักฝ่ายในทั้งหมดเป็นเพศหญิง ประกอบด้วย พระมเหสี สนมเจ้าจอม พระราชธิดา 
เจ้านายในราชวงศ์  เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ต่างๆ  โขลนและทาส  ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในจะแบ่ง
ออกเป็น3ประเภท คือ เจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ธิดาขุนนางข้าราชการและเจ้านายระดับล่างที่รับ
เงินเบี้ยหวัดและโขลนทาส158  ซึ่งแต่ประเภทก็มีบรรดาศักดิ์และฐานะลดหลั่นลงไปปาลเลกัวซ์เล่าถึง
วิถีชีวิตของเหล่าผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในว่า 

พระราชฐานของพระราชินีและพระสนมมีลักษณะเป็นต าหนักใหญ่อยู่ติด
กับพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ ความโอ่โถงและวิจิตรสวยงาม
ลดหลั่นกันไปตามสถานะของแต่ละคน มีพนักงานฝ่ายในหรือคุณท้าวเป็น
ผู้ดูแลความเป็นไปทุกอย่าง โดยคุณท้าวจะมีนางก านัลในบังคับบัญชา
ประมาณหนึ่งร้อยคนท าหน้าที่ถวายอภิบาลแด่พระราชินีและเหล่าสนม
เจ้าจอมรวมทั้งพระราชธิดา และมีนางข้าหลวงในบังคับบัญชาอีกราวสอง
พันคนท าหน้าที่รับใช้ในพระราชฐานฝ่ายใน   บรรดาสตรีเหล่านี้ใช้ชีวิต
อยู่ในก าแพงล้อมรอบสามชั้นรับพระราชทานเงินปีจากพระมหากษัตริย์

                                                 
157อนึ่ง ในวิทยานิพนธ์นี้จะเลือกใช้การเขียนตัวสะกดของค าว่ากฎมณเฑียรบาล ดังนี้  ค าว่า 

“กฎมณเทียรบาล” จะหมายถึงชื่อเฉพาะของกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งการเขียนลักษณะนี้
เป็นอักขระการเขียนในยุคโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา และค าว่า “กฎมณเฑียรบาล”จะหมายถึงชื่อ
เฉพาะของกฎหมายที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา (โปรดดูค าอธิบายเพ่ิมเติมใน ฐากูร จุ
ลินทร, รายงานการศึกษาเรื่องการก าหนดกฎมณเฑียรบาลในรัฐธรรมนูญไทย , 2557) ส่วนค าว่า“กฎ
มนเทียรบาล” ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้ก าหนดใช้การเขียนลักษณะนี้อธิบายเนื้อหา ถือตามตัวสะกดตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2554 มีความหมายว่า “ข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับ
พระราชฐาน พระราชวงศ์ และระเบียบการปกครองในราชส านัก, โบราณใช้ว่า กฎมณเฑียรบาล หรือ 
กฎมณเทียรบาล ก็มี.” 

158พรศิริ บูรณเขตต์, “นางใน : ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5,” 
(วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต , สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540). 
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และทรงพระราชทานเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์พูนสุข ภายในพระราชฐาน
ชั้นในสุดมีอุทยานใหญ่งดงาม มีภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ทะเลสาบ หินผา 
ต้นไม้ดอกไม้ เรือ ร้านค้า ตลาด ในเวลากลางคืนก็จะจุดประทีปโคมไฟ
เพ่ือใช้เป็นสถานที่อาบน้ าและที่พักผ่อนหาความส าราญ เพ่ือปลอบใจที่
ถูกตัด ขาดจากโลกภายนอก. . .แม้ว่าพระมหากษัตริย์สยามจะทรงมีพระ
สนมเป็นจ านวนมากแต่จะมี เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะได้รับ
พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี พระมหากษัตริย์จะทรง
เลือกเจ้าหญิงหรือพระญาติใกล้ชิดในราชวงศ์หรือเจ้าหญิงในรัฐซึ่งเป็น
ประเทศราช ไม่มีประเพณีให้พระมหากษัตริย์ทรงสู่ขอเจ้าหญิงของ
ประชาชาติต่างด้าวมาเป็นพระราชินี159 
 มัลคอล์ม สมิธ นายแพทย์ชาวอังกฤษหรือที่รู้จักกันในนามของหมอสมิธ ซึ่งเป็นแพทย์

ประจ าพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หมอสมิธอธิบายถึงสถานะของมเหสีเจ้าจอม
ในราชส านักฝ่ายในว่าพระสนมเจ้าจอมส่วนมากจะเป็นที่โปรดปรานอยู่เพียง2 - 3ปีจากนั้น “หน้าใหม่
ก็ปรากฏโฉมเป็นที่โปรดปราน หน้าเก่าถูกทอดทิ้ง”160 

 ความประพฤติของผู้หญิงในราชส านักเป็นเรื่องที่เข้มงวดและเคร่งครัดอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ  ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในโดยเฉพาะในกลุ่มพระสนมเจ้าจอมจะถูกควบคุม
อย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษสถานหนัก  พระมเหสีหรือพระชายาระดับสูงมักเป็นพระญาติใกล้ชิด
หรือเป็นเจ้านายในราชวงศ์ เนื่องจากจารีตประเพณีในชนชั้นปกครองนิยมแต่งงานกันเองในหมู่พ่ีน้อง 
ท าให้เกิดความเหนียวแน่นทางสายเลือด อันเป็นลักษณะเด่นในระบบเครือญาติของชนชั้นสูงสยาม  
พระสนมส่วนมากจะเป็นธิดาของขุนนาง คหบดี แม้จะเป็นหญิงมีบรรดาศักดิ์ แต่ชาติก าเนิดเป็นสามัญ
ชน ไม่ใช่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ การถวายตัวเป็นพระสนมหรือบาทบริจาริกา จะท าให้ความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์เหนียวแน่นขึ้น นอกจากอ านาจทางการเมืองของขุนนางจะเพ่ิม
สูงขึ้นแล้ว สถานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจของตระกูลขุนนางก็จะสูงตามฐานะของพระสนม
ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลของตนและยิ่งไปกว่านั้นหากถวายประสูติพระโอรสจะเป็นการรับรองสถานะ
ทั้งทางการเมืองและทางสังคมของเจ้าจอมมารดาและตระกูลของเธอไปด้วย หมอสมิธเล่าว่า “พระ
มเหสีและเจ้าจอมต่างทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะมีพระราชโอรสธิดาเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ได้รับ
ต าแหน่งของตนให้สูงขึ้น”161 แต่ในขณะเดียวกันหากพระสนมท าความผิด โดยเฉพาะเรื่องการคบชู้

                                                 
159ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 190-191. 
160มัลคอล์ม สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, 245. 
161เรื่องเดียวกัน, 244. 
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อาจน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งอ านาจ ทรัพย์สมบัติและชีวิต 

 กฎมนเทียรบาลก าหนดความประพฤติของพระสนมเจ้าจอมรวมทั้งสมาชิกในราชส านัก
ฝ่ายในอ่ืนๆแม้ว่าจะเป็นพนักงานข้าหลวงก็ต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามเดียวกันแต่ส าหรับบทลงโทษจะ
แตกต่างกันตามความผิดและสถานะของสมาชิกในราชส านักผ่ายใน ในส่วนนี้จะอธิบายตามประเภท
ของความผิดและสถานะของสมาชิกในราชส านักฝ่ายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากสมาชิกในราชส านัก
ฝ่ายในกระท าความผิดเรื่องทางเพศ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจะมีบทลงโทษสถานหนักที่สุด และในกลุ่มของ
พระสนมเจ้าจอมมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต 
 

2.9.1 ความผิดในเรื่องเพศ 
2.9.1.1 การมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

     (1) การคบชู้ 
                      กฎมนเทียรบาลในส่วนของความประพฤติเรื่องทางเพศ ได้บัญญัติ

โทษของการมีชู้ไว้หลายข้อซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด โดยเฉพาะการคบชู้ของเหล่าพระสนมเจ้าจอม
ถือเป็นโทษร้ายแรงขั้นมหันตโทษ นอกเหนือไปจากโทษกบฏ เทียบได้เท่ากับท าผิดฐานกบฏตามพระ
ไอยการกระบดศึก ทั้งตัวของพระสนมเจ้าจอมและชายชู้จะถูกตัดสินโทษประหารชีวิต “อนึ่ง ผู้ใดท าชู้
ด้วย ชแม่พระสนมให้ฆ่าผู้นั้นเสีย3 วันจึ่งให้ตาย ส่วนหญิงนั้นก็ฆ่าเสียด้วย”162 ปาลเลกัวซ์เล่าว่า การ
คิดมุ่งร้ายในทางสวาทสัมพันธ์กับองค์พระราชินีก็ดี ต่อพระสนมก็ดี หรือต่อพระธิดาของพระองค์ท่าน
ก็ดีเป้นความผิดขั้นประทุษร้ายต่อเจ้าชีวิต บทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดคือ สวนทวารและทิ่มแทงให้ร่าง 
กายทะลุด้วยคมหอก แต่พระราชินีหรือพระสนมที่ประพฤติไม่ซื่อต่อพระองค์หรือพระธิดาผู้ทรง
ประพฤติผิด จะถูกจับตัวใส่กระสอบหนังมีก้อนหินถ่วงเย็บปากกระสอบแล้ว น าไปถ่วงในกลางแม่น้ า
เสียทั้งเป็น ส่วนพระโอรสที่ทรงกระท าความผิดจะถูกน าพระองค์ไปที่วัด ขึงพืดเข้ากับพ้ืนดิน แล้วใช้
ไม้จันทน์ขนาดใหญ่สองท่อนทุบต้นพระศอ เมื่อเห็นว่าสิ้นชีพตักษัยแล้ว ก็น าพระองค์ยัดเข้ากระสอบ
หนังมีก้อนหินถ่วงเย็บปากกระสอบแล้วน าไปถ่วงเสียกลางแม่น้ าเช่นเดียวกัน เป็นพระอภิสิทธิ์อันน่า
เศร้า ส าหรับบุคคลที่ถือก าเนิดมาเป็นเจ้านาย163 ในบันทึกของจอห์น เบาว์ริ่ง กล่าวถึงการลง
มหันตโทษส าหรับผู้มีฐานันดรศักดิ์ในสยามจัดว่าเป็นเรื่องไม่ปกติธรรมดา164 นอกจากนี้เขายังเล่าถึง
                                                 

162กฎมณเทียรบาล มาตรา120 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 97. 

163ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 181. 
164จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม1, 177. 
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การประพฤติผิดทางเพศของพระสนมเจ้าจอมและพระราชธิดาว่า 

 หากพระมเหสีหรือเจ้าจอมไม่ซื่อสัตย์ หรือหากพระราชธิดาไม่มีความ
บริสุทธิ์ จะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผู้กระท าผิด
ฝ่ายชายจะถูกเสียบประจานบนขาหยั่งและแทงด้วยแหลนหลาวจนตาย 
ส่วนฝ่ายหญิงจะถูกใส่ถุงหนังสัตว์ที่มีก้อนหินใหญ่ผูกอยู่แล้วน าไปถ่วงน้ า
ทั้งเป็น หากผู้กระท าผิดเป็นเจ้านายก็จะถูกน าไปส าเร็จโทษที่วัด165 
 เนื่องจากสมาชิกในราชส านักฝ่ายใน ประกอบไปด้วยพระมเหสี สนมเจ้าจอม พระราช

ธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ พนักงาน จ่าโขลน ทาส ในส่วนสมาชิกในราชส านักฝ่ายในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน
สถานะเจ้าจอม ถือว่าเป็นบาทบริจาริกาหรือนางในในองค์พระมหากษัตริย์  พฤติกรรมและเพศวิถีถูก
ก าหนดและควบคุมโดยกฎมนเทียรบาลเช่นเดียวกัน หากกระท าความผิดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศ จะ
ถูกลงโทษตามกฎมนเทียรบาล ซึ่งบทลงโทษจะแตกต่างออกไปตามสถานะและฐานันดรศักดิ์ 

 หากผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในลักลอบท าชู้กับผู้ชายในพระบรมมหาราชวัง จะถูก
ประหารชีวิต แต่ผู้ชายจะถูกโบยด้วยลวดหนัง 50 ที หากเป็นคนนอกราชส านักจะถูกลงโทษโดยการ
โบยตีเท่านั้น166  หากนางก านัลลอบท าชู้กับข้าราชบริพารชายให้ฝ่ายชายลงโทษโดยการทวน 50 ที 
ริบราชบาตรและศักลงหญ้าช้าง ฝ่ายหญิงจะถูกลงโทษโดยการทวนด้วยลวดหนัง 50 ทีแล้วประจาน 
และถูกลดต าแหน่งไปเป็นชาวสะดึง167 สุพจน์ แจ้งเร็ว ได้อธิบายบทลงโทษนี้ว่า ชาวสะดึงจะมีหน้าที่
ท างานหนัก เช่นซักผ้าโดยเฉพาะผ้าเก่า การถูกลงโทษให้เป็นชาวสะดึงเป็นการลงโทษที่ท าให้ผู้หญิง
ชาววัง โดยเฉพาะนางสนมกลัวที่สุดเนื่องจากสถานะชาวสะดึงจะไม่มีโอกาสกลับคืนเป็นนางสนม
อีก168 

(2) การเล่นเพื่อน 
                  ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงและหญิงถูกถือว่ า เป็นการมี

เพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและเป็นเพศสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรม กฎมนเทียรบาละบุโทษของพฤติกรรมการเล่น
เพ่ือนว่า “อนึ่ง สนมก านัลคบผู้หญิงหนึ่งกันท าดูจชายเปนชู้เมียกันให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ที ศัก

                                                 
165เรื่องเดียวกัน, 377. 
166กฎมณเทียรบาล มาตรา129 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 100. 
167กฎมณเทียรบาล มาตรา124 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 98. 
168สุพจน์ แจ้งเร็ว, “นางนพมาศ เรื่องจริงหรือนิยาย?,” 226. 
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คอประจานรอบพระราชวังทีหนึ่งให้เอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่งให้แก่ลูกเธอ หลานเธอ”169  

(3) มีความสัมพันธ์กับหญิงม่าย 
       หญิงม่ายในราชส านักฝ่ายในถือว่าเป็นนางใน การรับหญิงม่ายเป็น

ภรรยาหรือมีความสัมพันธ์กับหญิงม่ายจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อน จะเห็นได้ว่าโทษของ
การรับหญิงม่ายเป็นภรรยาโดยไม่ทูลขอพระบรมราชานุญาต จะถูกลงพระราชอาญาโดยการโบย30ที 
และมีโทษปรับไหมร่วมด้วยเสมือนการท าชู้ในกฎหมายตราสามดวงแต่ไม่ถึงขั้นประหารชีวิต รวมทั้งผู้
ที่รู้เห็นแต่ร่วมกันปกปิด ลงพระราชอาญาโบย 25 ทีและปรับไหมตามบรรดาศักดิ์170 หากหญิงม่ายนั้น
ยินยอม ลงพระราชอาญาโบยด้วยหวาย 25 ที ชายผู้ละเมิดลงพระราชอาญาโบยด้วยลวดหนัง 50 ที 
และหากมีการละเมิดภายในเขตพระบรมมหาราชวังจะถือว่ามีโทษเทียบเท่าลักพาคนหนีออกจาก
พระบรมมหาราชวัง171   

2.9.1.2 ความผิดที่ไม่ถึงข้ันมีเพศสัมพันธ์ 
                  ความผิดในส่วนนี้คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายอ่ืน แต่ยังไม่ถึงขั้นการมี

เพศสัมพันธ์แต่สามารถอนุมานได้ว่าอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ในภายหลัง ในกลุ่มของพระสนม
เจ้าจอมและนางก านัลฝ่ายใน หากมีการส่งหนังสือเพลงยาวหากันหรือลอบพบปะพูดจากันมีโทษ
ประหารชีวิตทั้งคู่172 แต่หากเป็นพนักงานในราชส านักฝ่ายในลอบพูดคุยกับผู้ชายจะถูกโบยตี 30 ที 
และผู้ชายถูกโบยตี 50 ที173 การพูดคุยจับต้องร่างกายของพนักงานข้าหลวงฝ่ายใน หากผู้หญิงไม่
ยินยอมโดยการร้องตะโกนให้ช่วยและต่อสู้ขัดขืนให้ลงโทษผู้ ชายโดนศักลงหญ้าช้าง แต่หากผู้หญิง
ยินยอมจะถูกโบยตี 20 ที ถูกประจานและขับออกจากพระบรมมหาราชวัง174 ข้าหลวงในราชส านัก
ฝ่ายในหากลักลอบคบหากับพระภิกษุลงพระราชอาญาโบยด้วยลวดหนัง 20 ทีและฝ่ายพระภิกษุจะ
ถูกขับออกจากวัด175 

 

                                                 
169กฎมณเทียรบาล มาตรา124 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 98-99. 
170กฎมณเทียรบาล มาตรา131 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 100. 
171กฎมณเทียรบาล มาตรา128 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
172กฎมณเทียรบาล มาตรา132 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 101. 
173กฎมณเทียรบาล มาตรา130 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 100. 
174กฎมณเทียรบาล มาตรา121 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 98. 
175กฎมณเทียรบาล มาตรา127 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 99. 
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2.9.2 ความผิดอ่ืนที่นอกเหนือจากเรื่องทางเพศ 
2.9.2.1 การฝ่าฝืนอาณาเขต 

                 ตั้งแต่สมัยรัฐอยุธยาเป็นต้นมาปรากฏข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกในราช
ส านักฝ่ายในออกนอกเขตพระบรมมหาราชวังโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาต  ลาลูแบร์เล่าว่า บรรดา
นารีในพระบรมมหาราชวังนั้น จะออกไปข้างไหนไม่ได้เลยนอกจากตามเสด็จพระราชด าเนิน176 การ
ออกไปนอกเขตพระราชวังต้องได้รับพระบรมราชนุญาตก่อนเสมอ หากพยายามหลบหนีออกจากวัง
โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต  หากเป็นสนมเจ้าจอมนางก านัลโทษประหารชีวิต แต่ถ้าเป็นพนัก 
งานฝ่ายในมีโทษโบยด้วยลวดหนัง 20 ที177  และหากมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นในการพาพระสนมเจ้า
จอมหนีออกจากวัง ผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษสถานหนักโดยการตัดศีรษะ ริบบ้านเรือนเป็นทรัพย์สิน
หลวง รวมทั้งบุตรและภรรยาก็จะถูกโทษทัณฑ์โดยการศักลงหญ้าช้าง178 รวมทั้งพระราชธิดาหาก
เสด็จออกไปนอกด่านจะถือว่ามีความผิด179 

 หนังสือโครงกระดูกในตู้กล่าวถึง การก าหนดอาณาเขตส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์และ
เจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์ว่า หากพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่าฝืนออกไปเกินอาณาเขตที่ก าหนดโดยไม่ได้
รับพระบรมราชานุญาตก่อน จะถือเป็นโทษร้ายแรงขั้นกบฏ 

 เสาหินปักบอกอาณาเขตทั้งสี่ทิศในกรุงเทพ  พระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จ
จากพระนครเกินเสาหินเหล่านั้นออกไปโดยไม่ได้กราบถวายบังคมลา 
และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไม่ได้ ถ้าขืนเสด็จออกไปโดย
พลการถือว่าเป็นโทษกบฏ  เจ้านายข้างในมีจารีตคุ้มครองหนักหนากว่า
เจ้านายฝ่ายหน้า180  
 นอกจากนี้ยังก าหนดพ้ืนที่ในการเข้าเฝ้าของพระสนมเจ้าจอม และห้ามล่วงล้ าเข้าไปใน

อาณาบริเวณที่ไม่อนุญาต เช่น พระที่นั่งอันถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ หรือพระราชฐานส่วนพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ181 และท้าวนางมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและห้าม

                                                 
176ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 300. 
177กฎมณเทียรบาล มาตรา125 อ้างถึงใน  มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 1, 99. 
178กฎมณเทียรบาล มาตรา123 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 98. 
179กฎมณเทียรบาล มาตรา133 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 101. 
180ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, โครงกระดูกในตู้ (พระนคร: ชัยฤทธิ์, 2514), หน้า 70. 
181กฎมณเทียรบาล มาตรา134 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 
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ปรามหากพระราชกุมารและพระราชกุมารีเสด็จมานอกเวลาที่ก าหนดให้เข้าเฝ้า ให้ผู้ตามเสด็จห้าม
ปรามเสียหากไม่ห้ามมีโทษโบยตีและประหารชีวิต182 โทษของนางในในการฝ่าฝืนอาณาเขต ลอบ
ออกไปหรือหนีออกจากพระบรมมหาราชวังหรือมีผู้พาออกไป ผู้ลักพาจะถูกลงโทษสักหน้าและ
ประจาน ข้อสังเกต คือ หากผู้ที่ฝ่าฝืนออกนอกเขตพระบรมมหาราชวัง มีอายุ 13 ปี ไม่ถึง16 ปีลงโทษ
ทวนด้วยลวดหนัง 15 ทีแต่หากอายุ 16 ปีขึ้นไปโทษจะเพ่ิมสูงขึ้น ในการลักลอบออกหรือหนีออกจาก
พระบรมมหาราชวัง 2 ครั้งข้ึนไปให้ตัดมือตัดเท้าเสีย183 

 “ท้าวนาง”คือต าแหน่งคุณท้าวและจ่าโขลนซึ่งท าหน้าที่คล้ายกับต ารวจวัง มีต าแหน่ง
หน้าที่ลดหลั่นกันไปและมีเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น มีหน้าที่ดูแลสอดส่องความประพฤติของเหล่าเจ้า
จอมรวมทั้งพระราชธิดาและเชื้อพระวงศ์ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน หากพนักงานจ่าโขลนฝ่าฝืนออก
นอกเขตพระบรมมหาราชวังโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ถือว่ามีความผิดร้ายแรงเช่นเดียวกับ
พระสนมเจ้าจอม โทษสถานหนักท่ีสุดคือฟันคอริบเรือน รองลงมาคือถอดจากต าแหน่งไปเป็นคนรับใช้ 
หรือทวนด้วยลวดหนัง 50 ที184 

 จะเห็นได้ว่าการฝ่าฝืนออกนอกอาณาเขตพระบรมมหาราชวัง สมาชิกในราชส านักฝ่าย
ในไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด จะถูกลงโทษลดหลั่นไปตามสถานะของผู้หญิง โทษสถานเบาที่สุดคือโบยตี
ด้วยลวดหนัง และเฉพาะในกลุ่มพระสนมเจ้าจอม มีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต 

2.9.2.2 ความผิดในเรื่องความประพฤติทั่วไป 
                  การฝ่าฝืนกฎข้อห้าม ในส่วนของความประพฤติอ่ืนๆที่ไม่ถือเป็นเรื่อง

ร้ายแรง ได้แก่ การลักลอบน าเหล้าเข้ามาในเขตพระบรมมหาราชวัง ให้ทวนด้วยลวดหนัง  20 ที185 

การที่มีผู้หญิงทะเลาะวิวาทตบตีจนเป็นเหตุให้ถึงเลือดตกยางออก กฎมนเทียรบาลระบุโทษว่า หากมี
การทะเลาะวิวาทในเขตพระบรมมหาราชวัง ผู้ทะเลาะนั้นให้ลงโทษด้วยหวาย 50 ที หากมีการถือมีด
พร้าเพ่ือท าร้ายกันจะถูกปอกเล็บมือ  หากท าร้ายฟันแทงกันบาดเจ็บให้ตัดมือข้างนั้นของผู้ถือมีดพร้า
และถูกปรับไหม186  การคลอดลูกหรือแท้งลูกในเขตพระบรมมหาราชวัง ถือว่าไม่เป็นมงคล เนื่องจาก
การเกิดหรือตายในเขตพระบรมมหาราชวังสงวนไว้ส าหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาใน

                                                                                                                                            

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 1, 101. 
182กฎมณเทียรบาล มาตรา118 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 97. 
183กฎมณเทียรบาล มาตรา138 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 102. 
184กฎมณเทียรบาล มาตรา135 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 101-102. 
185กฎมณเทียรบาล มาตรา125 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 99. 
186กฎมณเทียรบาล มาตรา126 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
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พระมหากษัตริย์เท่านั้น หากมีการคลอดลูกแท้งลูกให้ผู้นั้นท าพิธีบวงสรวงพลีกรรมตามธรรมเนียม187 
แต่ส าหรับกรณีนี้ไม่มีบทลงโทษอ่ืน นอกจากนี้หน้าที่อย่างหนึ่งของพระสนมเจ้าจอมคือการรักษา
ความลับ หากแพร่งพรายจะถูกลงโทษอย่างหนัก ซึ่งโทษของการไม่รักษาความลับให้ลงโทษ6สถาน188 

 นอกจากนี้มีการลงโทษที่ไม่ต้องรับความเจ็บปวดทางร่างกาย  แต่เป็นการลงโทษทาง
จิตใจมักใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษทางร่างกาย เช่นการถูกจ าสนมหรือกักบริเวณ หากเป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ จะมีการอัญเชิญพานใส่โซ่ทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการถูกจ าสนม  การถูกริบราชบาตร
โดยเรียกคืนของพระราชทานและเครื่องแสดงบรรดาศักดิ์ควบคู่ไปกับการลดพระอิสริยยศหรือลด
ฐานันดรศักดิ์  ในกรณีที่เจ้านายผู้หญิงท าความผิด ซึ่งการถูกลดอิสริยยศหรือลดฐานันดร น าไปสู่การ
ตัดรายได้ทางเศรษฐกิจในทางหนึ่งเนื่องจากเจ้านายผู้หญิงเหล่านี้มีรายได้หลักในการด ารงชีพจาก 
"เบี้ยหวัด" ซึ่งเป็นเงินรายปีได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ โดยเบี้ยหวัดของเจ้านายผู้หญิง
แปรผันตามพระอิสริยยศ  หากถูกลงโทษโดยการลดอิสริยยศ นอกจากรายได้ที่ลดลงรวมทั้งข้าหลวง
รับใช้จะต้องลดจ านวนลงด้วย  ท าให้เจ้านายผู้หญิงที่ต้องโทษลดพระอิสริยศต้องเผชิญภาวะฝืดเคือง
ทางเศรษฐกิจและประสบปัญหาทางจิตใจ เนื่องจากพวกเธอไม่สามารถหาทรัพย์สินได้เองด้วยวิธีอ่ืน 
และการถูกประจาน ซึ่งการลงโทษสมาชิกในราชส านักฝ่ายในโดยการประจานนั้นพบในความผิดเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศ เช่น การเล่นเพ่ือน จะถูกศักหน้า ศักคอ ศักแก้ม ศักอก  และโทษประจานอีก
รูปแบบหนึ่งที่ไม่ปรากฏบทลงโทษในกฎมนเทียรบาล แต่พบในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดคงคาราม
แสดงเรื่องราวของ มโหสถชาดก  ฉากที่บรรยายถึงหญิงชาววัง 2 คน ที่ไม่ใช่เจ้านายผู้หญิง ถูกชักลอย
ขึ้นไปแขวนอยู่ในสาแหรกเรียกว่า“การชักสาแหรก” เป็นการลงโทษแบบโบราณโดยการประจาน
ผู้หญิงที่ถูกพบว่าฝ่าฝืนประเพณีเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เป็นวิธีการที่ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นแต่ไม่ใช้กับ
ผู้ชายที่เป็นคู่ของเธอที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดด้วยกัน189 

 จะเห็นได้ว่า ความผิดที่ถูกลงโทษสถานหนักที่สุดคือการคบชู้ ซึ่งรวมถึงการที่ยังไม่มี
เพศสัมพันธ์แต่ลักลอบมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว ทั้งในกลุ่มของพระสนมเจ้าจอมและนางก านัลฝ่ายใน 
จะถูกลงโทษประหารชีวิต รวมทั้งความผิดในเรื่องอ่ืนๆเช่นการหนีออกจากพระบรมมหาราชวังหรือ
ลักลอบออกไป การบกพร่องต่อหน้าที่ในสถานะของพระสนมเจ้าจอมจะมีบทลงโทษที่ร้ายแรงกว่า

                                                 
187กฎมณเทียรบาล มาตรา139 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 103. 
188กฎมณเทียรบาล มาตรา136 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 102. 
189โปรดดู จักรพันธุ์ วิลาสินีกุล, “ผู้หญิงในจิตรกรรมฝาผนังไทย,” แปลจาก Alec Gordon, 

“Women in Thai Society as Depicted in Mural Painting”, Traditional T'ai Arts in 
Contemporary Perspective, (Bangkok: White Lotus, 1998), 185-191.  http://www. 
thaicritic.com/?p=132 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559). 
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ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในสถานะอ่ืนๆ เนื่องจากพระมเหสีและพระสนมเจ้าจอมถือเป็นกลุ่มที่ถูก
คาดหวังมากที่สุดในบทบาทของการเป็นภรรยาที่ดีในสังคมสยาม บทลงโทษของผู้หญิงกลุ่มนี้จึง
ร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดในเรื่องเพศ จะเห็นได้ว่าสมาชิกในราชส านักฝ่ายในกลุ่มที่ถูกควบคุมมาก
ที่สุดคือกลุ่มของพระสนมเจ้าจอม พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เนื่องจากพระสนมเจ้าจอม
มีจ านวนมากและเป็นบุคคลนอกกลุ่มเครือญาติในขณะที่พระมเหสี พระชายา พระธิดาและพระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายหญิงไม่ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์เคร่งครัดจ านวนมากเหล่านี้ เพราะมีความเหนียวแน่น
ทางสายเลือด190 

  
2.10 หญิงชั่วในวรรณคดี 

  
นางในวรรณคดีส่วนมากจะเป็นตัวอย่างของแบบฉบับหญิงดี ที่มีคุณลักษณะเพียบ 

พร้อม มีชาติก าเนิดท่ีสูง รูปลักษณ์งดงาม กิริยามารยาทเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องของความจงรักภักดี
ซื่อสัตย์ต่อชายผู้เป็นสามี แต่ทว่ากลับมีนางในวรรณคดีบางคนที่เป็นภาพลักษณ์ของหญิงไม่ดี มี
ลักษณะเป็นหญิงหลายใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี ส าส่อนทางเพศ โดยหญิงชั่วในวรรณคดีที่เป็นที่รู้จักกันดี 
และมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือเป็นหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายมากกว่า 1 คนขึ้นไป ได้แก่ 
นางวันทอง นางโมรา และนางกากี   

 วรรณคดีมีสถานะเป็นเงาสะท้อนของสังคม  ซึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์การน าวรรณคดี
มาวิเคราะห์จึงต้องมีความระมัดระวังระมัดระวัง  และเนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาประเด็นเฉพาะ
เรื่องของหญิงชั่วเป็นวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองแต่เกิดจากกระบวนการและ
กลไกทางสังคม  หญิงชั่วในวรรณคดีจึงเป็นการเสนอภาพต้นแบบของหญิงไม่ดี สังคมมุ่งสอนผู้หญิง
โดยการเสนอภาพลักษณ์ของหญิงชั่วว่าเป็นอย่างไร ผลร้ายของการเป็นหญิงชั่วและผลร้ายของการ
เลือกหญิงชั่วมาเป็นภรรยา เป็นให้ตัวอย่างเตือนใจแก่ทั้งหญิงและชายในสังคม ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้
จะเป็นการศึกษาและอธิบายเฉพาะภาพลักษณ์ การถูกนิยามและการถูกตีตราความชั่วและเสนอ
มุมมองที่มีแตกต่างออกไปของหญิงชั่ว3นางในวรรณคดีที่น ามาศึกษาเท่านั้น 

หญิงช่ัวสองใจ : นางวันทอง 

 เรื่องราวของนางวันทองเป็นที่รู้จักกันดีจากขุนช้างขุนแผน บทประพันธ์นี้ถูกวิเคราะห์ว่า
แต่งขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื้อเรื่องของเสภานี้กล่าวตัวละครหลายตัวแต่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ
เรื่องราวความรักของตัวเอก 3 คนคือ ขุนช้าง ขุนแผนและวันทอง  นางวันทองถูกให้ภาพว่าเป็น

                                                 
190พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, “ผู้หญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง,” 246-302. 
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ต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายทั้งหมด  ตอนที่สมเด็จพระพันวษาทรงช าระคดีที่ขุนช้างถวายฎีกาและทรง
ตัดสินโทษประหารชีวิตนางวันทองว่า “มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง จึงหึงหวงช่วงชิงยุ่งยิ่งอยู่”191 

 จากเสภาจะพบค าท่ีใช้ติเตียนพฤติกรรมของนางวันทองเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเรื่อง
การมีสามีสองคนว่าเป็นหญิงหลายใจซ้ ายังไม่อาจตัดสินใจ เลือกว่าจะอยู่กับขุนช้างหรือขุนแผน จน
เป็นที่มาของความรู้ในสังคมปัจจุบันที่กล่าวถึงนางวันทองมักจะมีค าสร้อยลงท้ายว่า “วันทองสองใจ” 

ในครั้งที่นางวันทองทะเลาะกับขุนแผนเพราะความหึงหวง จนขุนแผนทิ้งนางวันทองไป
และเป็นเหตุให้นางวันทองตกเป็นเมียขุนช้างในภายหลัง ขุนแผนด่าทอนางว่าเป็นอีหน้าด้าน ผัวไปไม่
ทันพ้นประตูก็คบชู้192 แม้ว่านางวันทองจะรู้สึกเสียใจและน้อยใจที่ตนเองนั้นสงวนตัวไม่ให้มัวหมองไร้
ราคีเพ่ือรอคอยขุนแผน แต่ทว่าเมื่อพบหน้ากันกลับทะเลาะกันจนถึงขั้นตัดสัมพันธ์ ต้นเหตุเป็นเพราะ
เรื่องขุนแผนพานางลาวทอง ภรรยาอีกคนมาด้วยแต่กระนั้นก็ตามนางวันทองเองกลับรู้สึกผิดที่ไปด่า
ทอขุนแผนก่อน จากนั้นนางวันทองยังคิดถึงอนาคตของตนเอง เมื่อถูกขุนแผนทิ้งแล้วจะหาข้ออ้างใด
ในการหลบเลี่ยงขุนช้าง193 

 ในขณะที่ตัวนางวันทองนั้นรอคอยขุนแผนอย่างมั่นคง แม้กระทั่งถูกมารดาบังคับให้
แต่งงานกับขุนช้างนางก็ดิ้นรนสู้สุดใจ นางวันทองยอมแต่งงานกับขุนช้างแบบตกกระไดพลอยโจน
รวมทั้งความเข้าใจผิดว่าขุนแผนเสียชีวิตแล้ว  และต่อมานางวันทองเสียใจที่ถูกขุนแผนทอดทิ้งและขับ
ไล่ นางวันทองจึงยอมตกเป็นเมียขุนช้างในที่สุด ตอนที่ขุนแผนมาพานางวันทองหนีจากขุนช้าง วัน
ทองตัดพ้อกับขุนแผนว่า การที่นางยอมเป็นเมียขุนช้างก็เพราะ “ได้เสียตัวเพราะผัวไม่ไยดี”194 นางวัน
ทองเองก็รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีในใจว่าตนเองเป็นคนชั่ว มีใจรักชู้ชังผัวเอาตัวรอดหนี195 

 นางวันทองเป็นภาพแทนผู้หญิงหลายใจที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับชายสองคน แม้ว่าใน
บทประพันธ์นางวันทองจะมีความรักต่อขุนแผนแต่ทว่าด้วยสถานการณ์บังคับท าให้นางวันทองต้อง
ยอมตกเป็นภรรยาของขุนช้างอย่างไม่ใคร่เต็มใจนัก ตัวละครนางวันทองเสนอภาพของผู้หญิงที่อ่อนแอ 
หัวอ่อน จ านนต่อโชคชะตาโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ถูกบิดามารดาหรือสามีก าหนดกะเกณฑ์ให้  ไม่มี
อ านาจและไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง แม้จะมีอิสรภาพในการเลือกคู่จากการเลือกขุนแผนเป็นคู่ครอง
ซึ่งนางวันทองด าเนินวิถีท่ีผิดจารีตประเพณีคือลักลอบได้เสียกับขุนแผนแม้ว่าจะมีการสู่ขอและขอขมา

                                                 
191หอพระสมุดวชิรญาณ, วรรณคดีไทย เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน ฉะบับหอสมุดวชิรญาณ (พระ

นคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 789. 
192เรื่องเดียวกัน, 258. 
193เรื่องเดียวกัน, 259. 
194เรื่องเดียวกัน, 353. 
195เรื่องเดียวกัน, 369. 
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บิดามารดาในภายหลัง  แต่ทว่าสุดท้ายวันทองก็ยอมจ านนต่ออ านาจของบิดามารดาในการยอมเป็น
ภรรยาขุนช้าง  นางวันทองเป็นผู้หญิงที่ยึดติดกับสามี ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงสมัยอยุธยาที่ให้
คุณค่าตนเองอยู่ที่การเป็นภรรยา ความรู้สึกของนางวันทองเองที่คิดว่าตนเองสองใจ แสดงให้เห็นว่า
นางวันทองไม่ได้ยินดีหรือเต็มใจที่จะมีสามีอีกคนแต่ทว่านางวันทองกลับไม่กล้าท าอะไรและไม่มีความ
เด็ดเดี่ยวพอ รวมทั้งในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อสมเด็จพระพันวษาตรัสถามให้เลือกว่าจะอยู่กับชาย
คนใดในสามคน ระหว่าง ขุนแผน พระไวย และขุนช้าง นางวันทองกลับไม่กล้าตัดสินใจเพราะความ
เกรงกลัว รวมทั้งความรักความผูกพันและความสงสารเห็นใจที่มีให้ชายทั้งสาม นางจึงทูลตอบแบบ
เป็นกลางว่าแล้วแต่จะทรงโปรดซึ่งกลับท าให้ทรงกริ้วหนักที่นางหลายใจ   

 ในบทประพันธ์นางวันทองถูกบริภาษอย่างร้ายแรงว่ายิ่งกว่าสัตว์เดียรฉานที่สมสู่ไม่เลือก 
ถูกดูหมิ่นว่าเป็นหญิงโสเภณี ซึ่งค าว่าอีท้ายเมือง มีความหมายถึงหญิงโสเภณีที่รับจ้างช าเรา เนื่องจาก
ในสมัยอยุธยา โรงโสเภณีมักตั้งอยู่นอกเขตเมืองหลวง เปรียบเทียบได้กับค าว่าหญิงแพศยาในกฎหมาย
ตราสามดวงที่มีนัยยะหมายถึงหญิงโสเภณี  ความไม่เด็ดเดี่ยวและความกลัว เป็นเหตุให้วันทองถูก
ลงโทษประหารชีวิต เอาขวานผ่าอก เอาใบตองรองเลือดให้สุนัขกิน ห้ามให้เลือดตกถึงแผ่นดินเพราะ
เป็นหญิงกาลกิณีอีแพศยา ถูกประจานให้หญิงชายดูเป็นตัวอย่าง 

อีแสนถ่อยจัญไรใจทมิฬ       ดังเพชรนิลเกิดข้ึนในอาจม 
รูปงามนามเพราะน้อยไปฤๅ     ใจไม่ซื่อสมศักดิเท่าเส้นผม 
แต่ใจสัตว์มันยังมีท่ีนิยม           สมาคมก็แต่ถึงฤดูมัน 
มึงนี่ถ่อยยิ่งกว่าถ่อยอีท้ายเมือง   จะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสรรพ์ 
ละโมบมากตัณหาตาเป็นมัน      สักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจ 
 ว่าหญิงชั่วผัวยังคราวละคนเดียว  หาตามตอมกันเกรียวเหมือนมึงไม่196 
  ในขณะที่ขุนแผนเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสน่ห์ของบุรุษเพศ  แต่นางวันทองกลับ

กลายเป็นสัญลักษณ์ของหญิงชั่วสองใจ กระทั่งในปัจจุบันเราต่างรู้จักนางวันทองเป็นอย่างดี จากการ
เปรียบเปรยผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับชายมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปก็อาจถูกสังคมประณามว่า เลว
ทรามราวนางวันทอง197 

 นอกจากนี้การน าเสนอจุดจบของหญิงสองใจอย่างนางวันทองแล้ว ขุนช้างขุนแผนยัง
แฝงไปด้วยค าสอนหญิง บทที่เกี่ยวกับการสอนลูกสาวให้เป็นภรรยาที่ดี ได้แก่ ตอนนางเกสรให้โอวาท
แก่นางสร้อยทอง พระธิดาพระเจ้าล้านช้างคราวที่ต้องถวายตัวเป็นพระมเหสีในพระพันวษา  นางเกสร

                                                 
196เรื่องเดียวกัน, 791. 
197จุฑารัตน์ กิตติก้องนภา, นางในวรรณคด ี(กรุงเทพฯ: บริษัทบวรสารการพิมพ์ จ ากัด, 

2536), 63. 
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ผู้เป็นมารดาสอนนางสร้อยทองในการปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดี 
 อนึ่งหญิงรูปทรงที่ส่งศรี     ย่อมมีทั้งผู้ดีมีทั้งไพร่ 
จะผิดกันแน่แท้แต่ที่ใจ       กับท่ีได้อบรมนิยมมา 
นางกษัตริย์เขาจัดว่าล้ าเลิศ     ประเสริฐด้วยสุริวงศ์พงศา 
ถือมั่นสัตย์ธรรม์จรรยา      ทั้งวาจามารยาทสะอาดดี 
ถึงจะผ่าเหล่าไปมิใคร่มี     เหตุนี้จึงนิยมชมทั่วไป198 
นอกจากนี้ยังสอนให้ปฏิบัติตนในฐานะบาทบริจาริกาของพระพันวษาว่า 
แต่หญิงบริจามหากษัตริย์นั้น   ผิดกับหญิงสามัญที่มีผัว 
ต้องจงรักภักแล้วเกรงกลัว      เหมือนอย่างตัวเป็นข้าฝ่าธุลี 
ตั้งใจสนองรองบาทา            ให้ทรงพระกรุณาเป็นราศี 
ถึงขัดข้องหมองใจในบางที      ไม่ควรที่ให้เคืองเบื้องบทมาลย์ 
เพราะถ้าจอมกษัตริย์ขัดพระทัย มักภัยอันตรายหลายสถาน 
ถ้าหากว่าพระองค์ทรงโปรดปราน   ก็ชุบเลี้ยงส าราญตระการใจ199 
 บทแม่สอนลูกสาวในการเป็นภรรยาที่ดียังพบในตอนที่32 นางอัปสรสอนลูก ในคราวที่

พระพันวษาทรงขอนางสร้อยฟ้าประทานให้แก่พระไวย นางอัปสรสอนนางสร้อยฟ้าลูกสาวว่า “เป็น
สัตรีมีผัวกันทั่วไป เพราะว่าเป็นวิสัยแห่งโลกีย์”200 แม้ว่าจะไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนแต่ก็สามารถ
ครองคู่อยู่กันไปได้ สอนให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เคารพนบนอบและเอาอกเอาใจให้สามีเมตตา และ
ชี้ให้เห็นถึงความอัปยศอดสูและความยากล าบากในชีวิตหากถูกสามีทอดทิ้ง 

ถ้าผัวทิ้งคนเดียวเปลี่ยนอนาถ      เหมือนสิ้นชาติสิ้นเชื้อที่เนื้อไข 
หญิงที่ผัวทิ้งขว้างห่างเหไป         จะเข้าไหนเขากระหยิ่มมักยิ้มเยาะ 
ถึงจะหาลูกผัวแก้ตัวใหม่        ก็ยากนักจักได้ที่มั่นเหมาะ 
ด้วยสิ้นพรหมจารีที่จ าเพาะ         เหมือนไส้กรวงด้วงเจาะรังเกียจกัน201 
  ตอนที่33นางบุษบาสอนนางศรีมาลาลูกสาวเมื่อถึงคราวที่จะต้องแต่งงานกับพระไวย 

แม้ว่านางบุษบาจะหวั่นวิตกว่า“อันเมียสองต้องห้ามตามโบราณ เป็นกับใครก็ร าคาญไม่เว้นคน”202 แต่
ก็ยังสอนลูกให้อดทน สงบเสงี่ยม อย่าท าชั่ว และต้องซื่อตรงต่อสามี 

                                                 
198หอพระสมุดวชิรญาณ, วรรณคดีไทย เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน ฉะบับหอสมุดวชิรญาณ, 522. 
199เรื่องเดียวกัน, 523. 
200เรื่องเดียวกัน, 719. 
201เรื่องเดียวกัน, 720. 
202เรื่องเดียวกัน, 743. 
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 ค าสอนของทั้งสามตอนเน้นไปที่เรื่องการประพฤติตนเป็นภรรยาที่ดี รู้จักผ่อนหนักผ่อน
เบา ดูแลบ้าน เอาอกเอาใจสามี แสดงความเคารพนบนอบและต้องซื่อสัตย์ต่อสามี เป็นคุณสมบัติของ
การเป็นภรรยาที่ดีท่ีจะช่วยให้การครองเรือนอยู่รอด ทั้งสามตอนแสดงให้เห็นโทษของการเป็นภรรยา
ที่ไม่ดีและโทษของการถูกสามีทอดทิ้ง เฉพาะตอนนางสร้อยทองเท่านั้นที่มีค าสอนเพ่ิมเติมเพราะนาง
สร้อยทองไม่ใช่ภรรยาของผู้ชายสามัญชนทั่วไปแต่ต้องถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระมหากษัตริย์ 
ดังนั้นค าสอนในเรื่องการเป็นบาทบริจาริกาที่ดี คุณสมบัติของชนชั้นสูงคือได้รับการอบรมในการ
ปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดี  มุ่งเน้นให้เห็นเรื่องคุณค่าของชนชั้นสูงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวของ
ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวงศ์ตระกูลด้วย 

 หญิงช่ัวฆ่าผัว : นางโมรา 
 เรื่อง จันทะโครบ มีเค้าโครงเรื่องบางส่วนคล้ายกับจุลลธนุคคหชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่อง

จุลลธนุคคหบัณฑิตและภรรยาซึ่งเป็นหญิงชั่วที่มีความรักใคร่ต่อชายอ่ืน  พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้แก่เหล่าภิกษุผู้กระสันอยากจะสึก  เรื่องจันทะโครบมีลักษณะเป็นนิทานค ากลอน ไม่
ปรากฏชื่อผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงวินิจฉัยว่าเป็นส านวน
กลอนของผู้อ่ืนแต่งตามอย่างสุนทรภู่ แล้วอาจขอให้สุนทรภู่ตรวจแก้ไข แต่นักวิชาการบางท่านมี
ความเห็นว่า สุนทรภู่เป็นผู้แต่งไว้ถึงตอนจันทโครบเข้าถ ้านางมุจลินท์แล้วคงจะมีผู้อ่ืนแต่งต่อ  เรื่องจัน
ทะโครบถูกน ามาพิมพ์ซ้ าหลายครั้งหลายส านวน ทั้งกลอนสุภาพ นิทานพ้ืนบ้าน และยังเป็นที่รู้จักกันดี
ในปัจจุบัน เนื้อหาของเรื่องจันทะโครบ มุ่งสอนผู้ชายในเรื่องโทษของการคบผู้หญิงไม่ดี203 

อนึ่งการโลกีย์ทั้งสี่ข้อ      ประโลมล่อสามัญให้ผันผวน 
คือหลงรักนารีมีกระบวน     กับหลงชวนเชยชื่นที่รูปงาม 
ทั้งเสภาดนตรีทั้งสี่สิ่ง      ใครรักนักมักกลิ้งลงกลางสนาม204 
 นางโมราเป็นตัวละครหญิงร้ายในเรื่องจันทะโครบ เป็นหญิงจ าแลงซึ่งฤาษีใช้เวทมนตร์

เสกนางขึ้นมาจากขนนกยูง นางจึงได้ชื่อว่าโมรา เป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงาม จันทะโครบรักและ
เสียสละต่อนางจนกระท่ังยอมกรีดเลือดตนให้นางดื่มแทนน้ า แต่ทว่านางกลับไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี 
นางพึงพอใจนายโจรทั้งๆ ที่นางเป็นชายาของจันทะโครบแล้ว เมื่อนายโจรฆ่าจันทะโครบส าเร็จเพราะ
ความช่วยเหลือของนาง นางกลับยินดีเป็นภรรยาของนายโจร ต่อมานางโมราถูกนายโจรทิ้งไว้กลางป่า
เพราะเห็นว่านางไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี หลังได้นางโมราเป็นภรรยาแล้วโจรป่ากลับตีค่าของนาง
โมราว่า 

เสียดายรูปกับอารมณ์ไม่สมทรง     จะพลอยเป็นอัปมงคลไม่มีดี 

                                                 
203จันทะโครบ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 1. 
204เรื่องเดียวกัน, 6. 
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จะโลมเลี้ยงเคียงคู่ประคองชิด       เหมือนคบพวกอสรพิษไม่พอพ่ี 
ใจอนงค์มิได้ตรงต่อสามี              กูเสียทีรบพุ่งจนเสียพล205 
 นางซัดเซพเนจรไปในป่ากระทั่งเมื่อพบพระอินทร์จ าแลงกายมาเป็นเหยี่ยวเพ่ือลองใจ

นาง เพ่ือแลกกับชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวคาบมานางถึงกับยอมเป็นภรรยาเหยี่ยวเพียงเพราะความหิว ในที่สุด
นางถูกพระอินทร์สาปให้กลายเป็นชะนีและถูกไล่เข้าป่าไป  พระอินทร์ทรงบริภาษนางโมราว่า เป็น
หญิงแพศยาที่มีสามี 3 คน ซึ่งมีทั้งมนุษย์ผู้ชายถึง 2 คนและนางยังยอมเป็นภรรยาของสัตว์เดรัจฉาน
เช่นพญาเหยี่ยวอีก 

สองมนุษย์แล้วมิหน ายังซ้ าสัตว์       พอแก้ขัดเข็ดฟันที่คันเขี้ยว 
มึงฆ่าผัวเสียจนตัวต้องเดินเดียว      จะซ้ าเหยี่ยวเข้าเป็นสามยามกันดาร 
กูเป็นเจ้าดาวดึงส์วิมานมาศ          อันสัญชาติหญิงร้ายไม่หมายสมาน  
กูรู้เช่นอยู่ว่าเป็นกาลีพาล          จะประจานไว้ให้แจ้งทั้งโลกา 
ว่าหญิงกาลกินีกาลีทวีป          จนสิ้นชีพมิให้ชายปรารถนา 
ให้ฝูงค่างกลางดงเป็นภัสดา           ชาวโลกาให้เขาเรียกชะนีนาง 
ให้สมจิตแพศยาที่ฆ่าผัว                ทั้งกายตัวก็ให้คล้ายกับกายค่าง206 
 เรื่องร้ายเกิดจากจันทะโครบฝ่าฝืนค าสั่งแอบเปิดผอบออกที่กลางป่าจึงเป็นเหตุให้เกิด

เรื่องทั้งหมดจนน าไปสู่ความตายของตนเอง แต่ทว่าคนที่ถูกประณามกลับเป็นนางโมรา “เพราะหญิง
ร้ายรักชายไม่เลือกเช่น  มันจึ่งเป็นทุจริตผิดวิสัย”207 จันทะโครบส านึกความผิดของตนเองเพียงข้อ
เดียวคือ “เอาหญิงกาลกินีเป็นเพ่ือนนอน”208 หลังจากฟ้ืนคืนชีพจากการชุบชีวิตของพระอินทร์ ดู
เหมือนจันทะโครบจะหายหน้ามืดตามัวจากความรู้สึกเดิมท่ีเคยมีต่อนางโมรา 

  “อันหญิงร้ายก็หายซึ่งความรัก     เสียดายศักดิ์ที่ได้ร่วมเสน่หา 
  ดังชายชั่วมัวเมาในกามา      พอเป็นตราตรึงจิตไว้จ าความ”209 
 นางโมราเป็นตัวละครที่โด่งดังและรู้จักกันดีจากบทบาทหญิงฆ่าผัวในบทประพันธ์เรื่อง

จันทะโครบ ในบทประพันธ์ตอนที่กล่าวถึงนางโมราเป็นเพียงตอนต้นของเรื่อง นางเอกตัวจริงของบท
ประพันธ์นี้คือนางมุจลินทร์แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักดีเท่าหญิงชั่วอย่างนางโมราฆ่าผัว นอกจากนี้นางโมรา

                                                 
205เรื่องเดียวกัน, 30. 
206เรื่องเดียวกัน, 36. 
207เรื่องเดียวกัน, 33. 
208เรื่องเดียวกัน, 38. 
209เรื่องเดียวกัน. 
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ยังเป็นที่มาของต านานพื้นบ้านเรื่องก าเนิดชะนี ในค ากลอนสุภาพตอนถูกสาปเป็นชะนี  กวีเล่าถึงที่มา
ของชะนีว่า “นั่นแลชะนีจึ่งไม่มีตัวผู้ผัว  เพราะหญิงชั่วสาระย าทุกแห่งหน”210 จะพบค าที่ผู้ประพันธ์
ประณามและเปรียบเปรยนางโมราว่า อีหญิงพาลกาลี  หญิงร้าย  หญิงกาลกินีกาลีทวีป  แพศยาฆ่าผัว 
หญิงชั่วสาระย า เป็นต้น แม้นางโมราจะถูกตีตราความชั่วในวรรณคดีว่าเป็นหญิงชั่วฆ่าผัว แต่หาก
พิจารณาลึกลงไปจะพบว่านางโมราเป็นหญิงที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา นางถูกปล่อยทิ้งไว้กลางป่า 
ด้วยความหิวจึงเลือกรักษาชีวิตมากกว่ารักนวลสงวนตัวไว้ให้สามีที่ตายไปแล้วอย่างจันทะโครบกับสามี
ที่ทอดทิ้งนางไปอย่างโจรป่า นางยินยอมตกลงเป็นภรรยาเหยี่ยวเพ่ือการเอาชีวิตรอดมากกว่าตัณหา
กามารมณ์  ทว่าความดิ้นรนเอาตัวรอดของนางกลับเป็นเหตุให้นางถูกสาปเป็นชะนีและถูกประจาน
ความชั่วโดยมีเสียงร้องโหยหวน 

 หญิงช่ัวมากชู้หลายผัว : กากี   
 เรื่องของนางกากี มีที่มาจากอรรถกถากากาติชาดก และถูกน ามาแต่งเป็นบทประพันธ์

หลายส านวนโดยกวีหลายคน ได้แก่ บทเห่เรื่องกากีของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กากีลิลิตแต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
กากีค าฉันท์ ซึ่งกรมศิลปากรตรวจสอบช าระและจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยส านวนที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุด
คือ กากีกลอนสุภาพของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในตอนต้นของบทประพันธ์ กวีได้แจ้งจุดประสงค์
ของชาดกนี้ว่า “หวังแสดงแห่งจิตหญิงพาล    ให้ชายชาญรู้เชิงกระสัตรี ฯ”211 

 นางกากีเป็นสัญลักษณ์ของความเย้ายวน และตัณหาราคะ ในบทประพันธ์กากีถูกผู้ชาย
ลอบเข้าหา และช่วงชิงลักพาตัวนางไปมา เนื่องจากนางมีรูปโฉมที่งดงาม กลิ่นกายที่หอมเย้ายวนใจ 
หากชายใดแตะต้องตัวนาง กลิ่นหอมนี้จะติดกายไปถึง7วัน นางกากีเป็นภาพแทนของหญิงที่มัวเมาใน
กามารมณ์ ความผิดของนางกากีเริ่มต้นจากนางกากีเป็นถึงมเหสีของท้าวบรมแห่งเมืองพาราณาสี 
ทว่ากลับมีใจหวามไหวไปกับชายอ่ืนที่ไม่ใช่สามีของตนเพียงเพราะรูปลักษณ์อันงดงามของมานพ
จ าแลง  นางกากีแตกต่างจากหญิงชั่วคนอ่ืนในวรรณคดีตรงที่นางเต็มใจที่จะมีสัมพันธ์กับชายชู้ เพราะ
เมื่อแรกพบกับพระยาครุฑจ าแลง นางมีใจให้ถึงกับ “เพลิงราคซ่านซาบเสียวกระสัน”212 กระนั้นก็ตาม
นางกากียังคงรู้สึกผิดชอบชั่วดีมียางอาย ในตอนที่พระยาครุฑลอบเข้าหานาง นางกล่าวเตือนสติพระ
ยาครุฑในขั้นแรกว่า 

เจ้าก็เป็นพระยาครุฑอุดมเดช       วิสัยเพศพงศ์ราชปักษี   
สถิตสถานพิมานทิพสิมพลี           เพราะบารมีอบรมสร้างสมมา 

                                                 
210เรื่องเดียวกัน, 37. 
211เจ้าพระยาพระคลัง(หน), วรรณคดี (พระนคร: บรรณาคาร, 2515), 1. 
212เรื่องเดียวกัน, 3. 
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ไยไม่ระวังองค์มาหลงผิด           ก าเริบจิตลุโลภด้วยโมหา 
เสพสมรมเยศกามา            มิจฉาจารพานกรรมเข้าใส่กาย 
ไม่ดีนะจงมีมโนหน่วง  ประหารห่วงบ่วงเดียวให้ห่างหาย 
เจ้าก็เรืองฤทธิ์เลิศประเสริฐชาย จงมุ่งหมายชมทิพพิมานทอง213 
 แต่ทว่าพระยาครุฑกลับไม่เกรงกลัวต่อกรรม  ตัวนางกากีเองก็ก าเริบรื่นในรสกรีฑา214 

กระทั่งเม่ือพญาครุฑถูกนางกากีลอบท าชู้กับนาฏกุเวรกลับคิดว่า เป็นชายหมิ่นชายต้องอายคน215 ทั้งๆ
ที่พญาครุฑเองเป็นชู้เช่นเดียวกัน 

 เมื่อท้าวพรหมทัตรู้ว่านางกากียอมเป็นชู้กับนาฏกุเวร ในครั้งแรกเพียงแต่คิดว่า “เมื่อ
หญิงร้ายชายโหดสันดานพาล ไม่ต้องการที่จะก่อเวราไป”216  แต่เมื่อรู้ว่านางกากีมีชู้ถึง2คนท้าว
พรหมทัตกลับบริภาษนางว่า 

“หนึ่งแล้วสองเล่าเจ้าซ ้าสาม           ช่างท างามพักตราน่ารับขวัญ 
  เมื่อเป็นหญิงแพศยาอาธรรม์ จะให้เลี้ยงนางนั้นประการใด ฯ”217 

  นางกากีถูกประณามโดยชายทั้งสามที่เป็นสามีของนางว่า หญิงพาล หญิงกลีเล่นลิ้น
พิรากล   หญิงแพศยาอาธรรม์ อย่างไรก็ตามงานเขียนที่กล่าวถึงนางกากีส่วนมากจะให้ภาพของหญิงที่
มักมากในกามารมณ์ และสรุปอย่างรวบรัดว่านางกากีเป็นตัวอย่างของหญิงส าส่อนมากผัวถูกผู้ชาย
รังเกียจและประณาม ท้ายสุดได้รับโทษลอยแพแต่ก็ยังมีงานอ่ืนๆที่ชี้ให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของความ
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง หนังสือเรื่องนางในวรรณคดี ผู้เขียนได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ชายทั้ง
สามคนในช่วงต้นชีวิตของนางกากีนั้น ท้าวบรมพรหมทัตนั้นไร้ความสามารถที่คุ้มครองป้องกันมเหสี
ตนเอง  พระยาครุฑผู้ไม่มีศีลธรรมและคุณธรรม  และนาฏกุเวรผู้ทรยศและไร้ยางอาย เป็นที่น่าแปลก
ใจว่า ชายทั้งสามนี้กลับไม่ถูกจารึกชื่อไว้ว่าเป็นชายโฉดเฉกเช่นนางกากี ผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า 
อาจจะเป็นความตั้งใจของกวีผู้ประพันธ์ที่นอกจากจะสอนเรื่องโทษการคบหญิงพาลที่มัวเมาในกามา 
รมณ์แล้ว ยังต้องการตีแผ่อุปนิสัยใจของผู้ชายในเรื่องของความโลเล ความริษยา ไม่รับผิดชอบเพ่ือเป็น
อุทาหรณ์สอนใจผู้หญิงไปด้วย218 หนังสือเรื่องนางในวรรณคดีกล่าวถึงเรื่องของนางกากีจนจบเรื่อง 
หลังจากท่ีกากีถูกท้าวพรหมทัตลงโทษโดยการลอยแพ จนกระทั่งไปนายส าเภามาพบและช่วยชีวิตนาง

                                                 
213เรื่องเดียวกัน, 5. 
214เรื่องเดียวกัน, 6. 
215เรื่องเดียวกัน, 25. 
216เรื่องเดียวกัน,  22. 
217เรื่องเดียวกัน, 29. 
218จุฑารัตน์ กิตติก้องนภา, นางในวรรณคดี, 86. 
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ไว้  ต่อมานายส าเภารับนางไว้เป็นภรรยาด้วยใจที่นึกดูหมิ่นรังเกียจนางด้วยไปด้วย หลังจากนั้นกากีถูก
โจรลักพาตัวไปเพราะหลงใหลในรูปโฉมของนาง เป็นเหตุให้กลุ่มโจรฆ่าฟันกันเองเพราะต้องการแย่ง
นาง เมื่อนางหนีรอดมาได้และพบกับท้าวทศวงศ์ กษัตริย์เมืองอภัยสาลี ซึ่งแต่งตั้งนางเป็นมเหสี แต่
ทว่านาฎกุเวรกลับมาชิงตัวนางคืนและยกทัพสู้รบกัน ในที่สุดนาฏกุเวรเป็นฝ่ายชนะได้ตัวนางกากี
กลับคืน 

 มีข้อสังเกตว่า ตัวละครหญิงชั่วนี้เป็นหญิงที่ไม่ใช่ชนชั้นเจ้านาย นางวันทองเป็นหญิง
สามัญชน ทั้งนางกากีและนางโมราเป็นอมนุษย์  แม้ว่านางในวรรณคดีทั้งสามจะถูกกล่าวหาว่าเป็น
หญิงชั่ว แต่ในบทประพันธ์ยังปรากฏฉากที่พวกนางรู้สึกส านึกผิดละอายใจต่อบาปที่มีสามีหลายคน มี
ข้อสังเกตว่านางกากีและนางโมราที่เป็นอมนุษย์นั้น มีความคิดในเรื่องกตัญญูรู้คุณและเจียมเนื้อเจียม
ตัวในชาติก าเนิดของตนเอง  นางโมรานั้นเพิ่งออกจากผอบมาเผชิญโลกภายนอก 

 “ฉันเคยอยู่มาจนใหญ่ในผอบ  ไม่เคยคบใครมาอยู่เป็นคู่สอง 
แม้นมิให้น้องอยู่ในผอบทอง             อย่าต้องน้องให้ระคนราคีมี”219 
และตอนที่จันทะโครบเกี้ยวพาราสีนางโมรา นางมีใจให้แต่ก็ยังคิดว่า 
“น้องมิใช่บุตรีกระษัตรา            เป็นชาวป่าฤๅจะนั่งบัลลังก์ทอง”220 
ส่วนโมราในบทประพันธ์มีตอนที่กล่าวถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและละอายใจของนาง    
“เมียท าผิดคิดนอกพระทัยท้าว              จนพ่อเจ้าสิ้นชีพมาอาสัญ 
ใครจะรักเมียเหมือนองค์พระทรงธรรม์   ตั้งแต่วันพิศวาสจนวายปราณ 
ที่ข้อแค้นพระมิให้ระคายจิต           เมียลืมคิดถึงพระคุณท าหักหาญ”221 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า กวีใช้ค าว่า เมียลืมคิดถึงพระคุณ ในเรื่องนางกากีรวมทั้งในตอนที่   

จันทะโครบเกี้ยวพาราสีนางโมรานั้น นางก็ตอบกลับว่าตนเองต้อยต่ าไม่คู่ควรเป็นมเหสี  “แต่เพียง
ทาสพอจะแทนพระคุณได้”222 

 จ าเป็นจะต้องกล่าวถึงตัวอย่างของหญิงดีในส่วนนี้ เพ่ือให้เห็นภาพของหญิงชั่วอย่าง
ชัดเจนและเป็นข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหญิงดีกับหญิงชั่ว ค าสอนในเรื่องของหญิงดีที่
มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่และลักษณะความประพฤติและมุ่งเน้นสอนหญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะกลุ่มของ
สนมเจ้าจอมเป็นพิเศษ ตัวอย่างของหญิงดีในงานวรรณกรรมท่ีเป็นที่รู้จักกันดีมาอย่างยาวนานคือ นาง
นพมาศ มีที่มาจากวรรณกรรมที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าแต่งขึ้นในสมัยใดและจุดประสงค์ในการแต่ง

                                                 
219จันทะโครบ, 11. 
220เรื่องเดียวกัน, 12. 
221เรื่องเดียวกัน, 31. 
222เรื่องเดียวกัน, 14. 
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วรรณกรรมนี้ มีข้อเสนอที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการไทย ในบทความเรื่องโลกของนางนพมาศของ นิธิ  
เอียวศรีวงศ์ ได้วิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายในการแต่งหนังสือเรื่องนางนพมาศว่า เป็นค าสอนเกี่ยวกับ
ความประพฤติที่ดีของหญิงฝ่ายใน  นอกจากนี้ เรื่องนางนพมาศยังคงเป็นข้อถกเถียงที่ยังมิอาจหา
ข้อสรุปได้ว่าผู้ที่แต่งหนังสือเรื่องนี้คือใคร มีความเป็นไปได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์เพ่ิมเติมแทรกลงในเนื้อหา223 ท าให้จุดมุ่งหมายเดิมของเรื่องนางนพมาศที่ต้องการ
เป็นค าสอนแก่หญิงดีทั่วไป ถูกเน้นให้เฉพาะลงไปที่กลุ่มนางในมากขึ้น สอดคล้องกับสุพจน์ แจ้งเร็ว ที่ 
อธิบายว่า ต ารับนางนพมาศเปรียบเสมือนคู่มือหรือต าราสอนพระสนม เนื้อหาว่าด้วยความประพฤติ
แห่งนางสนม สิ่งที่นางสนมพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ  โดยยกตัวอย่างนิทานอุปมาเรื่องหนึ่งที่เป็น
ตัวอย่างของค าสอนหลายๆเรื่อง ซึ่งนิทานเรื่อง นางนกกระเรียนคบนางนกไส้ช่างยุ แสดงถึงลักษณะ
ของ “ลามกสตรีอันเป็นฝ่ายข้างอัปยศ ที่ท าทุจริตลุอ านาจแก่ความรัก”224 

 ต าราคู่มือที่แต่งขึ้นเพ่ือมีจุดประสงค์ในการสอนนางในราชส านักนั้น มีจ านวนมากและ
เกือบทั้งหมดแต่งขึ้นโดยผู้ชาย ตัวอย่างเช่นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
"บทแอ่วเรื่องนิทานนายค าสอน" มีลักษณะเป็นนิทานภาษาลาว กล่าวถึงบุรุษผู้หนึ่งชื่อ นายค าสอน 
เมื่อถึงวัยที่จะมีครอบครัว  นายค าสอนไปหาบัณฑิตผู้หนึ่งเพ่ือขอค าแนะน าในการเลือกภรรยา โดย
บัณฑิตได้ให้ค าแนะน าแก่เขา เนื้อหานิทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหญิงดีเป็นอย่างไรและ
หญิงชั่วเป็นอย่างไร  โดยสอนว่าภรรยาที่ดีต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยดูแลปรนนิบัติเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน เช่นเตรียมไม้สีฟันให้แปรงฟันหลังตื่นนอน เวลารับประทานอาหารภรรยาต้องให้สามี
กินก่อน เมื่อถูกสามีดุด่าว่ากล่าวภรรยาที่ดีต้องไม่เถียงสามีหรือแผดเสียงดังใส่225 นอกจากนี้บทแอ่ว
เรื่องนิทานนายค าสอนกล่าวถึงลักษณะของหญิงดีและหญิงชั่วทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและความ
ประพฤติ  ลักษณะทางรูปลักษณ์ของหญิงดี ได้แก่ หญิงที่มีเส้นผมดกด า หลังเท้าอูม มีขี้แมงวันตรง
เต้านม เล็บมือสวย หญิงที่ท าอาหารรสชาติดีกลมกล่อม เป็นต้น ลักษณะทางรูปลักษณ์ของหญิงชั่ว 

                                                 
223นิธิ เอียวศรีวงศ์, “โลกของนางนพมาศ,” ใน ศิลปวัฒนรรม ฉบับพิเศษ ไม่มีนางนพมาศ 

ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย, บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2539), 
127. 

224สุพจน์ แจ้งเร็ว, “นางนพมาศ เรื่องจริงหรือนิยาย?,” 237. 
225พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทแอ่วเรื่องนิทานนายค าสอน คัดออกจากหนังสือ

บทแอ่วของพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและท าเนียบ
นามภาคที2่ ต าราต าแหน่งข้าราชการฝ่าย พระราชวังบวรสถานมงคล (พระนคร: พานิชศุภล, 2506), 
18-19. 
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ได้แก่ หญิงที่เดินลงฝีเท้าหนัก เสียงดัง ฝ่ามือใหญ่ฝ่าเท้ากว้าง หน้าผากกว้าง 226 และ “ซาติผัวขี้ฮ้าย
บ่อมีให้ข่มหัว ซายใดมาเปนผัวซิขี่ไปต่างช้าง ในข้อความนี้ สุพจน์ แจ้งเร็ว ได้อธิบายความหมายไว้ว่า 
ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ผัวข่มหัวหรือขี่ไปต่างช้าง ก็เป็นผู้หญิงเลวที่ไม่บังควรนางสนมจะถือเป็นแบบ227 

 บทแอ่วนิทานนายค าสอนถูกน ามาเปรียบเทียบกับ ต ารับนางนพมาศเพราะเป็นคู่มือ
สอนหญิงโดยเฉพาะกลุ่มพระสนมเจ้าจอม   แม้ว่าพระราชนิพนธ์บทแอ่วเรื่องนิทานนายค าสอน จะมี
ลักษณะเป็นภาษาลาว แต่ก็น่าเชื่อถือได้อยู่บ้างว่าอาจจะได้รับความนิยมหรือมีผู้อ่านผู้ฟังอยู่บ้าง
พอสมควรในหมู่ชนชั้นเจ้านาย เนื่องจากความนิยมในการเล่นแอ่วลาวในหมู่เจ้านายนั้นมีมากและ
แพร่หลายไปถึงราษฎรสามัญชน จนกระทั่งมีการประกาศห้ามมิให้เล่นแอ่วลาวและก าหนดโทษของผู้
ที่ฝ่าฝืน “เพราะพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกต าบลทั้งผู้ชายผู้หญิง . . .ถ้ามิฟังยังขืนเล่น
ลาวแคนอยู่จะให้เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะให้เรียกแต่เจ้าของที่แลผู้เล่น ถ้าลักเล่นจะต้องจับ
ปรับให้เสียภาษีสองต่อสามต่อ”228 

 เราจะพบหญิงดีในอุดมคติได้จากบทประพันธ์ประเภทสอนหญิง ซึ่งมุ่งสอนหน้าที่และ
กิริยาที่หญิงดีพึงปฏิบัติโดยเฉพาะหญิงชนชั้นสูง บทประพันธ์เหล่านี้มีทั้งที่เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันและได้รับการตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง และมีอีกหลายบทประพันธ์ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ 
หนังสือเรื่องประชุมสุภาษิตสอนหญิง รวบรวมหลักประพฤติปฏิบัติของสตรีตามค่านิยมของสังคมไทย 
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์รวม 11 เรื่อง229  ได้แก่ แม่สอนลูก สุภาษิตสอนหญิง กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ฉบับกรุง
ธนบุรี สุภาษิตสอนสาว ค าฉันท์สอนหญิง ค ากลอนสอนหญิง กฤษณาสอนน้องค าฉันท์พระนิพนธ์ 
สุภาษิตสอนสตรี  โอวาทกระสัตรี นารีศรีสวัสดิ์ธนญไชยเศรษฐีสอนนางวิสาขาและพิเภกสอนบุตร 
วรรณกรรมเหล่านี้มีจุดประสงค์หลักคือสอนผู้หญิงให้เป็นภรรยาที่ดี นอกจากนี้ยังใช้สอนผู้ชายในการ
เลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยา โดยแสดงให้เห็นตัวอย่างของหญิงดีหญิงชั่วและชี้ให้เห็นข้อดีของการได้
หญิงดีมาเป็นภรรยาและโทษของการได้หญิงชั่วมาเป็นภรรยา งานวรรณกรรมที่เน้นสอนหญิงทุกชน
ชั้น ได้แก่ สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ มีทั้งส านวนที่เคยตีพิมพ์และส านวนที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ เนื้อหา
หลักคือสอนความประพฤติปฏิบัติของผู้หญิงในเรื่องชีวิตประจ าวันและการปรนนิบัติสามี 

                                                 
226เรื่องเดียวกัน, 8-15. 
227สุพจน์ แจ้งเร็ว, “นางนพมาศ เรื่องจริงหรือนิยาย?,” 232. 
228พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 405. 
229ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์, บรรณาธิการ, ประชุมสุภาษิตสอนหญิง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2555). 
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 วรรณกรรมที่เน้นสอนหญิงชนชั้นสูงได้แก่เรื่อง กฤษณาค าฉันท์ พระนิพนธ์ในกรมพระ 
ปรมานุชิตชิโนรส  กล่าวถึงตัวเอกของเรื่องคือนางกฤษณาที่มีสามี 5คนแต่กลับไม่ได้ถูกประณาม
ดังเช่น นางกากี รวมทั้งนางในวรรณคดีอย่างนางมณโฑ นางไกยเกษี ที่มีสามีหลายคน ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะนางเหล่านี้เป็นหญิงชนชั้นสูงและการมีสามีหลายคนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง230 วรรณกรรมชิ้นนี้เน้นสอนหญิงดีมุ่งสอนเรื่องหน้าที่ของภรรยา และการ
ปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดี โดยค าสอนไม่ได้เน้นเรื่องกามารมณ์แบบมนุษย์ ในวินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอน
น้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตรวจสอบที่มาจากบาลีพบว่า 
“กลับติเตียนนางกฤษณาเป็นตัวอย่างของหญิงที่มีความปรารถนามากในกามคุณ จนมีสามีถึง 5 แล้ว
ยังเป็นชู้กับบุรุษเปลี้ย ไม่มีข้อค าสรรเสริญนางกฤษณาด้วยประการใดเลย  จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า 
"นางกฤษณาในค าฉันท์นั้นนอกจากมีสามี 5 คนแล้วต้องเป็นหญิงดี เพราะฉะนั้นจึงเป็นคนละทางกัน
กับท่ีแต่งเป็นค าฉันท์ไว้นั้นแท้ทีเดียว”231 ดังนั้นจึงทรงแต่งแก้ข้อความซึ่งมีแต่ติเตียนผู้หญิงเปล่าๆ ให้
เป็นค าสั่งสอนเสียบ้าง 

 การสร้างค่านิยมและมโนทัศน์ในเรื่องหญิงดีหญิงชั่วผ่านงานวรรณกรรมนั้นสะท้อนให้
เห็นค่านิยมและความต้องการของสังคม  นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ให้เห็นว่า ในวรรณกรรมเกี่ยวกับค าสอน
การเลือกคู่ครองของหมู่ชนชั้นสูงนั้นกลับไม่มีบทสอนโดยตรงของผู้หญิงในการเลือกสามี แม้ว่าใน
สุภาษิตสอนหญิงจะกล่าวถึงลักษณะของชายชั่วที่หญิงไม่พึงเลือกเป็นสามี แต่กระนั้นก็ตามสุนทรภู่
กลับไม่ได้แนะน าโดยตรง เพียงแต่กล่าวถึงผลร้ายที่จะบังเกิดความพินาศแก่ตัวหญิงหากหญิงนั้นไม่
หลีกหนีเสีย สุภาษิตสอนหญิงเน้นสอนความประพฤติของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานมากกว่าหญิงที่
แต่งงานแล้ว ค าสอนส่วนใหญ่ในสุภาษิตสอนหญิงเน้นเรื่องการรักนวลสงวนตัวมากกว่าเน้นสอน
กิริยามารยาท ลักษณะของผู้หญิงในสุภาษิตสอนหญิงจึงมีอิสระของตนเอง ในขณะที่กฤษณาสอนน้อง
มุ่งเน้นสอนหญิงชนชั้นสูงในสังคมศักดินา กฤษณาสอนน้องจึงให้ความส าคัญเฉพาะบทบาทของ
ภรรยาที่ดีเท่านั้น232 

                                                 
230สุมาลี วีระวงศ์, “บทบาทของสตรีในวรรณคดีไทย: เงาสะท้อนกับความเป็นจริง” วารสาร

ศิลปศาสตร์ 3, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546): 157-171. 
231“วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว,” http://www.vajirayana.org/กฤษณาสอนน้องค าฉันท์/วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560). 

232นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สุนทรภู่: มหากวีกระฎุมพี,” ใน ปากไก่และใบเรือ: รวมความเรียงว่า
ด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครั้งที่4 (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2555), 
248-249. 
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 พึงสังเกตว่า ผู้หญิงชนชั้นสูงในวรรณคดีมีอภิสิทธิ์และได้รับการปกป้องในเรื่องเพศมาก 
กว่าหญิงสามัญชน การมีเพศสัมพันธ์นอกกรอบศีลธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนาต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ ซึ่งจะท าให้ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงชั่ว ในขณะที่ภาพของหญิงสามัญชนใน
วรรณคดี ความเป็นสามัญชนท าให้ไม่มีเหตุผลเงื่อนไขทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง การมีเพศสัมพันธ์
นอกกรอบศีลธรรมจริยธรรมถูกมองว่าเป็นตัณหาราคะของเพศหญิง ในขณะที่ภาพของผู้ชายที่มี
ภรรยาหลายคนในวรรณคดีถูกน าเสนอในรูปของอ านาจบารมีและความมีเสน่ห์ของบุรุษเพศ 
 
2.11 หญิงชั่วในประวัติศาสตร์ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ 

  
ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่องของหญิงชั่วคบชู้ปรากฏในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึง

สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยธนบุรี  ประเด็นเรื่องการคบชู้ของผู้หญิงชนชั้นสูงในสมัยสุโขทัย อยุธยา
และธนบุรีถูกเลือกบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารที่ถูกจัดท าขึ้นหรือช าระในสมัยรัตนโกสินทร์  

 นางอั้วเชียงแสน สมัยสุโขทัย 
 นางอ้ัวเชียงแสนเป็นราชธิดาของกษัตริย์เชียงแสน และเป็นพระชายาในพญาง าเมือง 

ถูกกล่าวว่าคบชู้กับพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย โดยพระร่วง พญามังรายและพญาง าเมืองผู้ครองเมือง
พะเยาเป็นมิตรสหายกัน ฝ่ายพระร่วงคิดถึงพญาง าเมืองจึงได้เดินทางมาเยี่ยมที่เมืองพะเยา เมื่อมาถึง
พระร่วงได้พบกับพระชายาของพระยาง าเมืองชื่อ นางอ้ัวเชียงแสน  ซึ่งนางนี้รูปร่างงดงามบริสุทธิ์ดุจ
ดั่งเทพธิดา พระร่วงมีใจรักใคร่หมายปองต่อพระชายาของเพ่ือนรัก พระร่วงลอบเข้าหานางอ้ัวเชียง
แสน ด้วยกลอุบายนางจึงตกเป็นของพระร่วง ในประชุมพงศาวดารภาค 61 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

 ยังมีคืนหนึ่งพระร่วงก็แต่งตัวให้เหมือนง าเมืองแล้วเข้าไปถึงที่นอนของ
นางนั้น ก็ท าสมพาสด้วยนางพระยา ฝ่ายว่านางไม่รู้ก็หวังใจว่า ง าเมืองก็
นิ่งเสีย ครั้นพระร่วงกระท ากามคุณด้วยนางแล้วก็รีบออกจากห้องนาง มิ
ช้านานในทันใดนั้น ง าเมืองก็เข้าไปหานางอีก ฝ่ายนางเทวีก็ว่าในคืนนี้ดู
แปลกประหลาดนัก พระองค์เข้าห้องหม่อมฉัน 2 ครั้ง ฝ่ายง าเมือง
พิจารณาดูก็เข้าใจได้ว่านอกจากพระร่วงแล้วไม่มีใครจะแปลกปลอมมาได้ 
พระร่วงคิดกบฏ ต่อกูแล้ว ครั้นรุ่งเช้าง าเมืองก็เรียกรี้พลสุรเสนามา
ประชุม เหตุว่าจะจับพระร่วงให้ได้233 
 เรื่องนี้เป็นเหตุให้พญาง าเมืองกับพระร่วงบาดหมางใจ  พญาง าเมืองจึงอัญเชิญพระราช

สาสน์ไปเชิญพญามังรายและพระร่วงให้รับทราบถึงเหตุการณ์และพิจารณาความ   ในที่สุดพญามัง

                                                 
233กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาค 61 (พระนคร: โรงพิมพ์อักษรโสภณ, 2479), 31. 
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รายพร้อมด้วยเสนาบดีได้เข้ามาไกล่เกลี่ย “เพ่ือจะตัดความโทสะโมหะของพระยาทั้งสองให้เป็นเกลอ
เป็นมิตรกันต่อไปอย่างเดิม ตัดสินให้พระร่วงเสียทองค าหนักเท่าตัวนางให้ง าเมืองแล้ว พาเอาง าเมือง
และพระร่วงทั้งสองไปในบ้านแห่งหนึ่ง ตั้งให้เป็นเกลอสหายกันอย่างเดิม คือว่าเกณฑ์ให้เป็นสหายกัน
เหมือนเก่า”234 

 หลังการเจรจายุติความบาดหมาง พญาทั้งสามกลับมาเป็นมิตรสหายกันเหมือนเดิม 
พระร่วงเสด็จกลับเมืองสุโขทัย ส่วนพญามังรายได้ยก แก้ว 1 ลูก คืนเมืองให้แก่พญาง าเมือง รวมทั้งยัง
ยกพระชายาให้ 1 คน ท าให้พระอัครเทวีของพญาง าเมืองโกรธกริ้วมาก 

 ครั้นเสร็จแล้วพระร่วงก็เสด็จกลับเมืองของตน ฝ่ายง าเมืองก็อยู่ด้วย     
มังรายนานประมาณเอกมาสคือเดือนหนึ่ง  พระยามังรายก็ยกเทวีให้     
ง าเมืองผู้หนึ่ง แก้วลูกหนึ่ง สืบมาแต่พระยาลวะจังกราช และคืนเมืองแช่
พราน เมืองเชียงเคียนให้ง าเมืองดั่งเก่าแล จะกล่าวถึงนางอัครเทวีของ   
ง าเมืองอยู่เมืองพะเยา ครั้นได้ทราบข่าวง าเมืองเอาเมืองเชียงใหม่ ก็โกรธ
เคืองดั่งท่านเอาหอกแทงอุรา ออกปากว่าจะตามฆ่าเมียน้อยง าเมืองเสีย 
ว่าแล้วก็ทรงม้าออกจากเมืองไป พอถึงกลางทางก็ตายอกแตกเสียที่นั้น 
แล้วเสนาอ ามาตย์ก็เอาเนื้อความไปกราบทูลง าเมืองที่เชียงใหม่ทุก
ประการ ครั้นง าเมืองทราบแล้ว ก็เข้ากล่าวเหตุการณ์ทั้งนั้นกะมังรายทุก
ประการ แล้วก็ลากลับเมืองของตน ครั้นถึงแล้วปลงศพนางเทวีตามธรรม
เนียม235 
 เป็นที่น่าประหลาดใจว่า ทั้งพระร่วงและพญาง าเมืองยังกลับเป็นมิตรสหายกันได้ดังเดิม 

บทลงโทษของการเป็นชู้นั้น พระร่วงเสียทองค าหนักเท่าตัวนางอ้ัวเชียงแสนให้แก่พญาง าเมืองเท่านั้น  
และไม่ปรากฏในบันทึกว่า นางอ้ัวเชียงแสนได้รับโทษอย่างใดในกรณีคบชู้ 

 สมัยอยุธยา 
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ 
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ เป็นผู้หญิงที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในประวัติศาสตร์อยุธยา ทั้ง

บันทึกของชาวสยามและบันทึกชาวต่างชาติให้รายละเอียดเรื่องของท้าวศรีสุดาจันทร์มากกว่าผู้หญิง
คนอ่ืนๆ ในประวัติศาสตร์ในแง่ของความชั่วร้าย ทั้งกบฏ ลอบคบชู้และแต่งตั้งชู้ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
เป็นผู้ต้องสงสัยในการสวรรคตของพระไชยราชาพระสวามี รวมทั้งส าเร็ จโทษลูกแท้ๆ ของตน ซึ่ง
หลักฐานที่กล่าวถึงความผิดของท้าวศรีสุดาจันทร์มีทั้งส่วนที่น่าเชื่อถือและมีใจความตรงกันเมื่อ

                                                 
234เรื่องเดียวกัน, 31-32. 
235เรื่องเดียวกัน, 34. 
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ตรวจสอบเทียบกับหลักฐานฉบับอื่น และส่วนที่คลาดเคลื่อนจนไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง 
 ท้าวศรีสุดาจันทร์สืบเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทอง มีต าแหน่งเป็นพระสนมของพระไชย

ราชาธิราช ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นต าแหน่ง 1ใน4 สนมเอกของพระมหากษัตริย์อยุธยาตามที่ปรากฏใน
พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน กฎหมายตราสามดวงว่า “นางท้าวพระสนมเอกทั้งสี่ คือ  ท้าวอินสุ
เรนทร ท้าวศรีสุดาจัน ท้าวอินทรเทวี  ท้าวศรีจุลาลักษ”236ตามล าดับโดยแต่ละเมืองจะน าพระราช
ธิดามาถวายเป็นบาทบริจาริกาในพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา แสดงให้เห็นว่า ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ได้
เป็นเพียงสามัญชนแต่เป็นถึงเจ้านายในราชวงศ์อู่ทอง 

 หลังการสวรรคตของพระไชยราชาธิราช พระยอดฟ้าได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์  ซึ่งในประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพระโอรสของท้าวศรีสุดาจันทร์ การขึ้นครองราชย์
ของพระยอดฟ้าท าให้ท้าวศรีสุดาจันทร์มีต าแหน่งที่เพ่ิมพูนสูงขึ้นในฐานะนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดา
จันทร์ หรือแม่หยัวเมือง เป็นถึงผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์ 

 ความผิดของท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากคือ การคบชู้  
เนื่องจากท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงที่มีต าแหน่งสูงสุดในราชวงศ์สมัยอยุธยา  พระราชพงศาวดาร
รวมทั้งเอกสารจากชาวต่างชาติกล่าวตรงกันว่า ท้าวศรีสุดาจันทร์คบชู้ ฆ่าลูกและสถาปนาชู้รักขึ้นเป็น
พระมหากษัตริย์  ประเด็นเรื่องสาเหตุการสวรรคตของพระไชยราชานั้นยังคงเป็นที่คลุมเครือว่าเป็น
เพราะท้าวศรีสุดาจันทร์หรือไม่ เนื่องจากหลักฐานทั้งของฝ่ายสยามเองและบันทึกของต่างชาติมีความ
แตกต่างคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ ในบันทึกของวันวลิตกล่าวถึงการส าเร็จโทษโดยการวางยาพิษว่า 

 สนมของพระราชบิดาใช้เวทมนตร์และวางยาพิษพระองค์ พระสนมองค์นี้
มีความสนิทชิดชอบกับหมอผีซึ่งเข้าเฝ้าแปลนิทานเก่าแก่และประวัติ 
ศาสตร์ต่างประเทศ เป็นภาษาราชส านัก เพ่ือที่จะช่วยให้หมอผีได้รับ
ต าแหน่งก้าวหน้าขึ้นไปอีก พระสนมได้สมรู้ร่วมคิดกับหมอผีใช้เวทมนตร์
สะกดพระเจ้าแผ่นดินและลอบปลงพระชนม์ ทุกวันพระสนมจะน าหมอผี
ไปยังห้องพระบรรทมและขออยู่ตามล าพังกับพระเจ้าแผ่นดิน โดยอ้างว่า
จะขออ่านนิทานสนุกๆและข้อความที่ควรจะจดจ าให้พระเจ้าแผ่นดินสดับ 
และเม่ือหมอผีได้ใช้เวทมนตร์คาถาสะกดพระเจ้าแผ่นดินได้แล้ว พระสนม
ก็น ายาพิษมาถวาย โดยกล่าวว่าเป็นโอสถรักษาพระองค์ ดังนั้นพระเจ้า
แผ่นดินก็สิ้นพระชนม์ลง237   

                                                 
236พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 179. 
237เยเรเมียส ฟอน ฟลีต, รวมบันทึกประวัติศาสตร์ของฟาน ฟลีต (วัน วลิต), บรรณาธิการ
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 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า เมื่อพระไชยราชากลับถึงพระ
นครหลังการเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่แล้วจึงเสด็จสวรรคต แต่ไม่กล่าวถึงการคบชู้ของท้าวศรีสุดาจันทร์ 
ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้กล่าวเพียงว่า ขุนชินราชและท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นเหตุจึงเชิญสมเด็จพระ
เธียรราชธิราชเสวยราชสมบัติ238  บันทึกของปินโตกล่าวตรงกับบันทึกของวันวลิตในเรื่องการวางยา
พิษ โดยปินโตกล่าวรายละเอียดว่ามีการวางพิษในน้ านมเครื่องต้น   แต่จากบันทึกของปินโตยังคงมี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เอกสารชิ้นอ่ืนไม่พบการอธิบายถึงสาเหตุที่
สวรรคตว่าเป็นการถูกลอบปลงพระชนม์ 

ทั้งบันทึกของวันวลิตและพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ไม่ได้กล่าวว่า
ท้าวศรีสุดาจันทร์คบชู้ ในขณะที่พระราชพงศาวดารกรุงเก่ากลับกล่าวเรื่องการคบชู้ของท้าวศรีสุดา
จันทร์ไว้อย่างละเอียด 

ครั้นอยู่มานางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันท์ เสด็จไปประพาศเล่น ณ พระ
ที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพผู้เฝ้า
หอพระ ก็มีความเสน่หารักใคร่พันบุตรศรีเทพ จึ่งสั่งสาวใช้ให้เอาเมี่ยง
หมากห่อผ้าเช็ดหน้าไปพระราชทานพันบุตรศรีเทพๆรับแล้วก็รู้พระ
อัชฌาสัยว่า นางพระยามีพระไทยยินดีรักใคร่ พันบุตรศรีเทพจึงเอาดอก
จ าปาส่งให้สาวใช้ ให้เอาไปถวายแก่นางพระยา  นางพระยาก็ยิ่งมีความ
ก าหนัดในพันบุตรศรีเทพเป็นอันมาก239 
  หลังจากนั้นท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงมีพระราชเสาวนีย์แต่งตั้งพันบุตรศรีเทพเป็นขุนชิน

ราชมีหน้าที่รักษาหอพระข้างใน และลักลอบมีสัมพันธ์ชู้สาวกับขุนชินราช  

นางพระยาก็ลักลอบสมัคสังวาศกับด้วยขุนชินราชมาช้านานแล้วด าริห์จะ
เอาราชสมบัติให้สิทธิ์แก่ขุนชินราชจึ่งตรัสสั่งพระยาราชภักดีให้ขุนชินราช
เป็นขุนวรวงษาธิราช ให้ปลูก จวนอยู่ริมศาลาสารบาญชี ให้พิจารณาเลข
สมสังกัดพรรค์ หวังจะให้ก าลังมากขึ้น แล้วให้เตียงอันเป็นที่ราชอาศน์ ไป
ตั้งไว้ข้างหน้าส าหรับขุนวรวงษาธิราชนั่ง เพ่ือจะให้ขุนนางทั้งปวงอ่อน

                                                                                                                                            

โดย นันทนา ตันติเวสส และคณะ, แปลโดย นันทนา วรเนติวงศ์ และ วนาศรี สามนเสน (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2548), 202-203. 

238พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์) (พระนคร: กรมศิลปากร,  
2498 ), 141. 

239พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามต้นฉะบับของกรมราชบัณฑิต) (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย
เขษม, 2501), 14. 



Ref. code: 25595606030061GWM

98 

 

น้อมย าเกรง”240  
นอกจากข้อหาเรื่องการปลงพระชนม์พระสวามี  ประเด็นเรื่องการส าเร็จโทษพระยอด

ฟ้าหรือฆา่ลูกตัวเองนั้น พระราชพงศาวดารกรุงเก่าระบุว่า เมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงพระครรภ์จึงทรง
คิดการให้ขุนวรวงศาธิราชเสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อยุธยา 

  จึงคิดการว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายังเยาว์นักสลวนแต่จะเล่น จะว่า
ราชการแผ่นดินเห็นเหลือสติปัญญานัก อนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่าก็ยังมิ
เป็นปรกติ จะไว้ใจแก่ราชการมิได้ เราคิดจะให้ขุนวรวงษาธิราชว่าราชการ
แผ่นดิน จนกว่าพระราชบุตรเราจะจ าเริญวัยขึ้นจึงมีพระเสาวนีย์แต่งตั้งให้
ขุนวรวงษาธิราชว่าราชการแผ่นดิน ตั้งพระราชพิธีราชาภิเษกยกขุนว
รวงษาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาและส าเร็จโทษพระยอดฟ้า ขุนว
รวงษาธิราชเสวยราชย์ได้ราว 5 เดือนก็ถูกยึดอ านาจโดยขุนพิเรนทรเทพ
เชื้อพระวงศ์  ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หา หลวงศรียศบ้านลานตากฟ้า  
โดยทั้งขุนวรวงษาธิราช  แม่อยู่หัวศรีสุดาจันท์ และบุตรี ถูกฆ่าและน าศพ
เสียบประจาน ณ วัดแร้ง241   
 พงศาวดารราชอาณาจักรสยามโดยฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์  และจอห์น เบาว์ริ่ง น ามา

ถ่ายทอดโดยอ้างอิงจากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ไมได้ระบุ
รายละเอียดถึงสาเหตุการสวรรคตของพระไชยราชาแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ส าเร็จ
โทษลูกของตนเอง งานเขียนของปาลเลกัวซ์กล่าวแต่เพียงว่าพระไชยราชามีพระโอรสเพียง12 ชันษา
นามว่าพระยอดฟ้าและพระมารดาชื่อศรีสุดาจันทร์เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน “ต่อมาพระนางได้
สมคบกับพญาคนหนึ่งซึ่งอยู่กินกันอย่างเปิดเผยในพระบรมมหาราชวัง แล้วสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ 
จากนั้นนางมารดาผู้ผิดธรรมดามนุษย์นี้ก็ส าเร็จโทษบุตรของตนเสีย242 จากนั้นหนังสือเล่าเรื่องกรุง
สยามให้รายละเอียดถึงการส าเร็จโทษท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชว่าทั้งสองถูกขุนนางผู้หนึ่ง
ใช้ดาบแทง ซึ่งในงานเขียนนี้ไม่ได้เอ่ยนามของขุนวรวงศาธิราชแต่กลับเรียกเขาว่า “ผู้ปล้นราช
บัลลังก์”243 ในขณะที่พระราชพงศาวดารฉบับราชบัณฑิต ไม่นับขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรอยุธยา 

 มีข้อถกเถียงว่าพระยอดฟ้าอาจไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระนาง เนื่องจากพระราชพงศาวดาร

                                                 
240เรื่องเดียวกัน. 
241เรื่องเดียวกัน, 14-15. 
242ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 357. 
243เรื่องเดียวกัน. 
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ฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่า ท้าวศรีสุดาจันทร์มีพระราชโอรสซึ่งประสูติแต่พระไชยราชาธิราช 2 
พระองค์ คือ พระยอดฟ้าและพระศรีศิลป์244 แต่พระราชพงศาวดารฉบับกรุงเก่าระบุว่า พระนางมี
พระครรภ์กับขุนชินราชอีก 1 พระองค์245 ซึ่งพระยอดฟ้าถูกพระนางส าเร็จโทษหลังการครองราชย์
ของขุนวรวงศาธิราชแต่พระศรีศิลป์ไม่ได้ถูกส าเร็จโทษ ในบันทึกของวันวลิตระบุว่า “สนมของพระ
ราชบิดาใช้เวทมนตร์และวางยาพิษพระองค์” จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระยอดฟ้าอาจจะไม่ใช่พระโอรส
ของท้าวศรีสุดาจันทร์แต่เป็นพระโอรสที่ประสูติแต่พระไชยราชากับพระสนมอ่ืน 

 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุตรงกันกับพระราชพงศาวดารฉบับพระ
พนรัตน์ว่า ในท้ายที่สุดท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวงวรศาถูกส าเร็จโทษ ทั้งสามถูกลอบปลงพระชนม์บน
เรือ และศพถูกน าไปประจานที่วัดแร้ง ซึ่งแตกต่างจากพงศาวดารฉบับวันวลิตที่ระบุว่า ศพของขุนว
รวงศาถูกโยนให้สุนัขกิน ส่วนนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ถูกฆ่าด้วยดาบและโยนศพลงแม่น้ า
ไป246   

 ประเด็นเรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์คบชู้ก่อนหรือหลังจากพระไชยราชาสวรรคตนั้นแม้ว่าจะ
ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุถึงเหตุการณ์ที่ท้าวศรีสุดา
จันทร์พบพันบุตรศรีเทพและเกิดสมัครรักใคร่มีก าหนัดต่อกันหลังศักราช 890 ปีชวด สัมฤทธิศก247  
ตรงกับพุทธศักราช 2071 ซึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับนี้ระบุว่า  พระไชยราชาสวรรคตเมื่อศักราช 
889 ปีกุน นพศก ตรงกับพุทธศักราช 2070 แสดงว่า ท้าวศรีสุดาจันทร์และพันบุตรศรีเทพมี
ความสัมพันธ์ต่อกันภายหลังการสวรรคตของพระไชยราชา แต่ในสมัยอยุธยาไม่ว่าจะเป็นการมีชู้หรือมี
ความสัมพันธ์กับชายอื่นของหญิงหม้ายที่สามีตายของผู้หญิงชนชั้นสูง โดยเฉพาะผู้หญิงในราชส านักที่
มีสถานะสูงส่งอย่างพระมเหสีหรือพระสนมของกษัตริย์ ถือว่าเป็นการท าผิดจารีตประเพณีอย่าง
ร้ายแรง และยังผิดกฎมนเทียรบาลขั้นมหันตโทษ ในกรณีของท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งมีสถานะเป็นถึง
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินและพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเรื่องที่น าความเสื่อมเสียสู่
ราชวงศ ์

   พฤติกรรมของท้าวศรีสุดาจันทร์กลายเป็นข้ออ้างส าคัญที่ไม่ควรให้ผู้หญิงเข้ามายุ่ง
เกี่ยวทางการเมืองการปกครองในยุคหลังๆ ทั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าอารมณ์อันอ่อนไหวท าให้ผู้หญิงมีอคติ

                                                 
244สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ , พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 65. 
245พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามต้นฉะบับของกรมราชบัณฑิต), 15. 
246เยเรเมียส ฟอน ฟลีต, รวมบันทึกประวัติศาสตร์ของฟาน ฟลีต (วัน วลิต), 204. 
247พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 65-66. 
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และไม่สามารถท างานเพ่ือส่วนรวมได้248  ลักษณะและบทบาทของท้าวศรีสุดาจันทร์แสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็ง เด็ดขาดและกล้าต่อต้านจารีตประเพณีของชนชั้นสูงสมัยอยุธยา  แม้ในปัจจุบันจะมีงาน
วิชาการที่อธิบายถึงท้าวศรีสุดาจันทร์ว่า การต่อสู้และแย่งชิงอ านาจระหว่างราชวงศ์เป็นเหตุการณ์
ปกติที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐอยุธยา ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ท าให้เธอถูกประณามว่าท้าวศรีสุดาจันทร์
อาจเป็นเพียงผู้หญิงที่มีบทบาทอ านาจในการเมืองสูง249 และอาจถูกใส่ความโดยข่าวลือจากปัญหา
ความขัดแย้งภายในราชส านักทั้งๆ ที่ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงที่มีต าแหน่งและเกียรติที่ สูงสุดใน
สมัยอยุธยา250 แต่ทว่าด้วยงานเขียนในปัจจุบันที่ท าให้ภาพของท้าวศรีสุดาจันทร์กลายเป็นผู้หญิงที่รับ
บทนางร้ายตลอดกาลในประวัติศาสตร์ไทย 

 นอกจากท้าวศรีสุดาจันทร์แล้ว ชื่อของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย
อยู่บ่อยครั้ง แต่ถูกแบ่งเป็น2เรื่องคือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศในสมัยสุโขทัย ซึ่งถูกให้ภาพ
ว่าเป็นหญิงดี และท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมที่ถูกประหารชีวิตเพราะคบชู้ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์ 

 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระนามเดิมว่า แจ่ม เป็นพระสนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์ 
พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ทรงครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2199- 2231 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นบุตรี
ของท้าวศรีสัจจาหรือพระนมเปรมซึ่งเป็นผู้ถวายอภิบาลเลี้ยงดูสมเด็จพระนารายณ์มาแต่เยาว์วัย  และ
เป็นน้องสาวของจางวางกรมคชบาลขวา(ทองค า) ซึ่งภายหลังขึ้นครองราชย์พระนามว่า “พระเพท
ราชา” มีข้อสันนิษฐานว่า พระเพทราชาอาจเป็นเชื้อสายราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่ง เนื่องจากพระเพท
ราชามีพ้ืนเพเดิมอยู่ที่บ้านพลูหลวงซึ่งอยู่ในเขตเมืองสุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิ ดังนั้นท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์ผู้เป็นน้องสาว จึงต้องมีพ้ืนเพเดิมเป็นคนจากเมืองสุพรรณภูมิด้วย251 การที่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาและได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมเอกและเป็นที่โปรดปรานของพระนารายณ์ 
ท าให้พระเพทราชาผู้เป็นพ่ีชายมีอ านาจและก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ตามล าดับ มีข้อสันนิษฐานว่า
พระเพทราชาใช้น้องสาวเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างราชส านักกับอ านาจทางการเมืองของ

                                                 
248มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง, 142. 
249ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง, บรรณาธิการโดย ธ ารงศักดิ์ 

เพชรเลิศอนันต์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2542), 29-32. 
250นิพัทธพงศ์ พุมมา และ ณรงกรรณ รอดทรัพย์, “นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์: ผู้หญิง

กับอ านาจเชิงพ้ืนที่ในหลากมิติ,” วารสารมฉก.วิชาการ 15, ฉ.30 (มกราคม - มิถุนายน,2555): 71-
88. 

251พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “เจ้าแม่ศรีจุฬาลักษณ์ (มิใช่ชาวสุโขทัย),”  ใน ศาสนาและการเมือง
ในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2545), 97-108. 
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ตนเองจนกระท่ังพระเพทราชได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในที่สุด 
 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าคบชู้กับสมเด็จเจ้าฟ้าน้อย พระราช

โอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เจ้าฟ้าน้อยเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระนารายณ์  โดย
เจ้าฟ้าน้อยรั้งต าแหน่งพระมหาอุปราช เป็นรัชทายาทมีสิทธิล าดับแรกในการสืบราชบังลังก์ เจ้าฟ้า
น้อยเป็นที่โปรดปรานของพระนารายณ์เป็นอย่างมาก  พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าน้อย
อภิเษกกับสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ซึ่ง
ประสูติแต่พระอัครมเหสี และเป็นพระราชธิดาที่พระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง252  ซึ่งต่อมา
ภายหลังขึ้นครองราชย์ของพระเพทราชาทรงสถาปนากรมหลวงโยธาเทพเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้าย 
 ในบันทึกของเดอะ แบส กล่าวถึงความเป็นมาของท้าวศรีจุฬาลักษณ์และอธิบาย
พฤติกรรมของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่าเป็นหญิงใจทรามมากไปด้วยกามคุณ พฤติกรรมอ้ือฉาวเป็นที่
โจษจันไปทั่วในหมู่ประชนชน ถึงขั้นที่มีราษฎรแต่งค าขับในพฤติกรรมอ้ือฉาวระหว่างท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์กับทหารต่างชาติ แต่ในบันทึกยังกล่าวว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นพระสนมที่สมเด็จพระนารายณ์
ทรงโปรดปรานมาก จนกระทั่งเกือบจะมีสิทธิขาดในพระราชวังทีเดียว253  แสดงให้เห็นว่า ท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์ต้องมีอ านาจในพระราชวังอยู่มากพอสมควรและอาจจะมีขุนนางที่เป็นฝ่ายสนับสนุนท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ด้วย 

ต่อมาท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมมีความพึงพอใจในเจ้าฟ้าน้อย ตามบันทึกของเดอแบส 
กล่าวถึงเจ้าฟ้าน้อยว่าเป็นผู้ที่สุภาพ อยู่ในวัยหนุ่ม พระรูป โฉมสง่างาม พระจริยาวัตรงดงามมี
ความสามารถในงานประพันธ์กาพย์กลอนและยังเจ้าชู้ นอกจากนี้เจ้าฟ้าน้อยเป็นที่นิยมชมชอบทั้งใน
ราชส านักและประชาชนทั่วไป254 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ลอบเสพสังวาสด้วยกับเจ้าฟ้าน้อยเป็นการลับไม่
ทราบถึงพระเนตรพระกรรณ แต่ด้วยความสะเพร่าเข้าใจผิดของท้าวศรีจุฬาลักษณ์จึงเป็นเหตุให้เรื่อง
ถูกเปิดเผย เดอะ แบสเล่าว่าเมื่อเรื่องถูกสอบสวนนางก านัลของท้าวศรีจุฬาลักษณ์กลับเป็นฝ่ายทูล
ฟ้องเสียเอง 

ฝ่ายพวกนางก านัลและทาสีของพระสนมเห็นรูปการณ์กลับหน้ามือเป็น
หลังมือนั้นแล้ว และความระย าต าบอนทั้งหลายคงจะแตกข้ึนเป็นแน่แท้ 
จึงได้ชิงกันเข้ากราบบังคมทูลกล่าวโทษพระสนมเพ่ือกันชีวิตของพวกตน

                                                 
252เดอะ แบส, บันทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและการมรณกรรม

ของก็องสตังซ์ ฟอลคอน, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), 
94-96. 

253เรื่องเดียวกัน, 96 
254เรื่องเดียวกัน, 95-96. 
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เข้าไว้ก่อน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธเป็นอันมากท่ีได้มีผู้กระท าการ
อันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นนั้น และทรงขุ่นพระราชหฤทัยใน
ความอกตัญญูมิรู้คุณของบุคคลทั้งสอง ซึ่งพระองค์ได้ชุบเลี้ยงมาด้วยพระ
เมตตากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ255 
 เดอะ แบส เล่าว่า พระเพทราชาผู้เป็นพ่ีชายมิได้ขอพระราชทานอภัยโทษหรือคัดค้าน

ค าพิพากษาแต่กลับเป็นคนแรกที่เสนอให้มีการลงโทษ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ต้องระวางโทษโดยการจับ
โยนให้เสือกิน ซึ่งเป็นบทระวางโทษชนิดธรรมดาสามัญอย่างหนึ่ง256   ในเอกสารของสยามไม่ปรากฏ
การลงโทษโดยการจับโยนให้เสือกิน แต่ในบันทึกของลา ลู แบร์ ระบุถึงการพิสูจน์รูปแบบหนึ่งโดยการ
ส่งตัวโจทก์จ าเลยให้เสือพิสูจน์ คนใดที่เสือไม่ท าร้ายถือเป็นผู้บริสุทธิ์  แต่ถ้าเสือท าร้ายทั้งคู่ก็ตกอยู่ใน
ฐานทุจริตด้วยกันทั้งคู่257 ส่วนเจ้าฟ้าน้อยต้องระวางให้ส าเร็จโทษโดยใช้ไม้จันทน์สองท่อนบีบอัดเสีย
ให้สิ้นพระชนม์ โดยอย่าให้โลหิตตกลงแผ่นดิน แต่พระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อภัยโทษ 
โทษประหารเจ้าฟ้าน้อย แต่ให้ลงพระราชอาญาโบยด้วยหวาย โดยมีพระเพทราชาและพระปีย์เป็นผู้
ลงหวาย หลังถูกพระราชอาญาเจ้าฟ้าน้อยมีความพิกลพิการทางร่างกายพูดไม่ได้258   ซึ่งลาลูแบร์
กล่าวถึงการลงโทษประหารชีวิตในสมัยอยุธยาว่าการพิพากษาประหารชีวิตนั้นสงวนไว้เป็นพระบรม
ราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ผู้พิพากษาอ่ืนไม่มีสิทธิลงโทษขั้น
อุกฤษฏ์ประหารชีวิตได้เลย เว้นแต่รับพระราชทานอาญาสิทธิ์ให้โดยเฉพาะ259 

 ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 27 ไม่ได้ระบุถึงเหตุการณ์ลอบคบชู้ระหว่างท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์กับเจ้าฟ้าน้อยพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์ แต่กลับกล่าวถึงพระอนุชา 2พระองค์ว่าเป็น
ผู้ที่คิดมักใหญ่ใฝ่สูงและมีความประพฤติเลวทราม แต่พระเพทราชาทราบความคิดของพระอนุชาทั้ง
สองพระองค์จึงกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ จนสมเด็จพระนารายณ์ทรงเกลียดชังพระอนุชาทั้งสอง
พระองค์ และลงพระราชอาญาอย่างร้ายแรงและจ าขัง จนพระอนุชาทั้งสองพระองค์ องค์หนึ่งสติฟ่ัน
เฟือนแและอีกองค์ประชวรเป็นอัมพาต260 ซึ่งในประชุมพงศาวดารภาคที่27 ให้น้ าหนักของเรื่องไปที่

                                                 
255เรื่องเดียวกัน, 97-98. 
256เรื่องเดียวกัน, 96. 
257ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 263. 
258เดอะ แบส, บันทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและการมรณกรรม

ของก็องสตังซ์ ฟอลคอน, 99-100. 
259ซิมอน เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 264. 
260มองซิเออร์ ลันเย, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 27 เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเปนไมตรีกัน ครั้ง

แผ่นดินสมเด็จพระนารายน์, แปลโดย อรุณ อมาตยกุล (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
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พระเพทราชมี “ความกล้าหาญและคนไทยทั่วไปก็รักใคร่นับถือพระเพทราชามาก”261 รวมทั้งไม่ได้
เอ่ยนามและเรื่องราวของท้าวศรีจุฬาลักษณ์แม้แต่น้อย 

 ส่วนพระโอรสของท้าวศรีจุฬาลักษณ์  มีข้อสันนิษฐานว่าพระนารายณ์ทรงมีพระเมตตา
รอให้ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้มีประสูติกาลพระโอรสก่อนจึงถูกคุมตัวไปรับพระราชอาญาประหารชีวิต   
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไม่มีการสถาปนาพระโอรสองค์นี้แต่อย่างใด แต่หลังการขึ้นครองราชย์
ของพระเพทราชาทรงสถาปนา “หม่อมแก้ว” ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาที่ สมเด็จเจ้าฟ้าแก้ว กรม
ขุนเสนาบริรักษ์ ดังที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ว่า “ตั้งสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์แก้ว ซึ่งเป็นบุตรท้าวศรีจุฬาลักษณ์ อันเป็นพระราชกนิษฐาของพระองค์นั้น เป็นเจ้าฟ้ากรม
ขุนเสนาบริรักษ์”262 

  จากรายละเอียดในบันทึกของเดอะ แบสกล่าวถึงท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า “เป็นเจ้าเล่ห์
เจ้ากลและคล่องแคล่วว่องไว กอปรทั้งเป็นคนมีหน้ามีตาอยู่ในที่นั้น”263  แสดงให้เห็นว่า ท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์มีอ านาจในพระราชวังฝ่ายในมากพอสมควร อีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ดังนั้นข้อ
สันนิษฐานเรื่องการคบชู้ของท้าวศรีจุฬาลักษณ์กับเจ้าฟ้าน้อยนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจมีสาเหตุมา
จากความขัดแย้งทางการเมืองและเป็นที่น่าสังเกตว่าในบันทึกของเดอแบส กล่าวถึงการคบชู้ของพระ
สนมกับพระอนุชาว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธเป็นอันมากที่ได้มีผู้กระท าการอันเป็นการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพเช่นนั้น และทรงขุ่นพระราชหฤทัยในความอกตัญญูมิรู้คุณของบุคคลทั้งสอง”จะ
เห็นได้ว่า เดอะ แบส ซึ่งเป็นชาวตะวันตก ประณามท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า นางหญิงใจทราม มากด้วย
กามคุณ  และเรียกพฤติกรรมมีชู้ของเธอว่าเป็นความอกตัญญูมิรู้คุณ  

  เจ้าฟ้าสังวาลย์(เจ้าฟ้านิ่ม) 
  เจ้าฟ้าสังวาลย์เป็นพระสนมในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ  เจ้าฟ้าสังวาลย์หรือเจ้าฟ้านิ่ม 

เป็นพระราชธิดาของพระองค์เจ้าแก้ว พระโอรสของพระเพทราชากับเจ้าฟ้าเทพ พระราชธิดาของพระ
เจ้าอยู่หัวท้ายสระ  เจ้าฟ้าสังวาลย์ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าลอบคบชู้กับสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบ
ศร กรมขุนเสนาพิทักษ์ พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง พระราช
โอรสในสมเด็จพระเจ้าหัวบรมโกศที่ต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าหัวบรมโกศ 

                                                                                                                                            

2465), 209-210. 
261เรื่องเดียวกัน, 210. 
262พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา, 263. 
263เดอะ แบส, บันทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและการมรณกรรม

ของก็องสตังซ์ ฟอลคอน, 97. 
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 กรณีคบชู้ของเจ้าฟ้าสังวาลย์กับเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรถูกเปิดเผยนั้น เกิดจากกรมหมื่น
สุนทรเทพท าเรื่องกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศว่า เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรลอบท าชู้กับพระสนมใน
พระราชวัง  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่า เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรทรงประชวรด้วย
โรคบุรุษหรือกามโรค แต่พระราชพงศาวดรฉบับนายแก้วระบุว่าทรงประชวรด้วยโรคชรา และหนังสือ
พระประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรองในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรระบุว่าทรงประชวรด้วยโรคคุดทะราด  
ความคลาดเคลื่อนจากเอกสารระบุถึงพระอาการป่วยอันเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ทรงเข้าเฝ้าต่างกัน แต่ให้
สาระตรงกันว่าพระองค์ทรงประชวรรุนแรง ท าให้ต้องทรงรักษาพระองค์ภายในวังหน้าและไม่ได้เข้า
เฝ้าเป็นเวลาหลายปี พระอาการป่วยท าให้ทรงมีพระอารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร
ได้หาเรื่องเจ้าสามกรม ได้แก่ กรมหมื่นเทพพิพิธ กรมหมื่นเสพภักดี กรมหมื่นจิตรสุนทร ซึ่งเป็นพระ
อนุชาต่างพระมารดา  โดยการลงพระราชอาญาอย่างไร้เหตุผลบ่อยครั้ง  เป็นเหตุให้เจ้าสามกรมแค้น
เคืองเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร เมื่อสบโอกาสช่วงที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรประชวรไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าพระเจ้า
บรมโกศเป็นเวลานานถึงสามปี264  กรมหมื่นสุนทรเทพจึงสบโอกาสทูลต่อพระเจ้าบรมโกศเรื่องเจ้าฟ้า
ธรรมาธิเบศรลอบคบชู้กับพระสนม พระเจ้าบรมโกศจึงมีพระราชโองการให้ช าระความ เจ้าฟ้าสังวาลย์
ทรงรับเป็นสัตย์ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศทรงรับเป็นสัตย์ วันแรม1ค่ า เดือน9 พุทธศักราช2298 มีพระราช
โองการให้ลงพระราชอาชญาเฆี่ยนเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ต่อมาในวันแรม2ค่ าลงพระราชอาชญาเฆี่ยน
อีกครั้ง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรรับพระราชอาชญาเฆี่ยนจนสิ้นพระชนม์ เมื่อพระชนมายุประมาณ 50
พรรษา265  ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุโทษของทั้งสองพระองค์ว่า 

 โทษกรมพระราชวังบวรเป็นมหันตโทษถึงประหารชีวิตเป็นหลายข้อ จะ
ขอพระราชทานส าเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ตามขัตติยราชประเพณี จึงทรง
พระกรุณาตรัสขอชีวิตไว้ แต่ให้นาบพระนลาต ถอดเสียจากเจ้าเป็นไพร่ 
และเจ้าฟ้านิ่มเจ้าฟ้าสังวาลย์นั้น ให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนยกละสามสิบที 
ให้ถอดเป็นไพร่จ าไว้จนกว่าจะตาย แลเจ้าฟ้าสังวาลย์นั้นอยู่สามวันก็
 สิ้นพระชนม์ แต่กรมพระราชวังนั้นต้องรับพระราชอาญาเฆี่ยนอีกสี่ยก 
เป็นร้อยแปดสิบทีก็ดับสูญสิ้นพระชนม์จึงด ารัสสั่งให้เอาศพทั้งสองไปฝัง 
ณ วัดชัยวัฒนาราม266 

                                                 
264สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 

122. 
265เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร, พระประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรองในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 

(กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร,  2552), 12. 
266สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 
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  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่า  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรคบชู้กับพระ
สนมของพระราชบิดาถึง 2 คน คือ เจ้าฟ้าสังวาลย์กับเจ้าฟ้านิ่ม “อ้ายปิ่นกลาโหมคบหาท าชู้กับมารดา
เจ้ามิตร เป็นแต่ทาสภรรยา ให้เฆี่ยนถึง 700 ตายกับคา นี่มาคบหาท าชู้กับสามีภรรยา ทั้งสององค์ 
แล้วก็มีพระราชบุตรด้วยถึงสามพระองค์สี่พระองค์”267  ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
นายแก้วซึ่งระบุว่า “พระมหาอุปราชลักลอบสังวาสด้วยเจ้าฟ้าสังวาล1 เจ้าฟ้านิ่ม1 พระมหาอุปราช
เข้ามาในพระราชวังในเวลากลางคืนเป็นหลายครั้ง”268  ส าหรับประเด็นนี้กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเจ้าฟ้าสังวาลย์และเจ้าฟ้านิ่มน่าจะเป็นคนๆเดียวกัน 

  พระราชพงศาวดารฉบับนายแก้ว กล่าวถึงการลงพระราชอาญาพระมหาอุปราช โดยลง
พระราชอาญาเฆี่ยนทุกวันๆละ 20 ที ริบทรัพย์สมบัติ นาบเท้า นาบหน้าผาก มีข้อความที่เจ้ากรม
หมื่นเทพพิพิธทูลถามพระมหาอุปราชว่า 

 ไอ้ปิ่นกลาโหมท าชู้กาเมสุมิจฉากับด้วยมารดาเจ้ามิตร เป็นแต่ทาสภรรยา 
พระมหาอุปราชให้เฆี่ยนไอ้ปิ่นถึง 300 ที จนไอ้ปิ่นตาย พระมหาอุปราช
กระท าสังวาสด้วยสามีภรรยามีบุตรถึง 2-3 พระองค์แล้ว เป็นภริยาชอง
สมเด็จพระราชบิดา เป็นมหันตโทษ จะให้แบ่งที่เฆี่ยนไอ้ปิ่น 300 ทีนั้น
ออกเป็นสามส่วนยกเสียสองส่วนจะเอาแต่ส่วนหนึ่ง ให้เฆี่ยนแต่ 230 ที 
พระมหาอุปราชจะว่าประการใด269 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรต้องโทษฐานเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ มีความ

เป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองและความขัดแย้งส่วนพระองค์ เนื่องจากทรงด ารงต าแหน่ง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าทรงเป็นรัชทยาทล าดับแรกในการสืบราชสมบัติ 270 ใน
หนังสือต านานวังน่า ระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่า“เจ้าสามกรมหาเหตุร้ายฟ้องร้องกรมพระราชวังบวรฯจน
ต้องรับพระราชอาญา แลเลยทิวงคตเปนที่สุด”271 

                                                                                                                                            

123. 
267เรื่องเดียวกัน, 122-123. 
268พระราชพงศาวดารฉบับนายแก้ว  อ้างถึงใน  อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราช

พงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 239. 

269เรื่องเดียวกัน, 241. 
270เรื่องเดียวกัน. 
271สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานวังน่า (พระนคร: สภณพิพรรฒธนากร, 
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นอกจากนี้พระราชพงศาวดารฉบับนายแก้วกล่าวถึงเหตุวิวาทระหว่างพระองค์กับเจ้า
สามกรมบ่อยครั้งน าไปสู่การแต่งหนังสือทูลเกล้าฯกล่าวโทษเรื่องพระมหาอุปราชลอบคบชู้กับพระ
สนม ซึ่งเจ้าสามกรมเป็นผู้ที่ทูลฟ้องสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ และเจ้าสามกรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ช าระคดีนี้ด้วย 

 สมัยธนบุรี 
 หม่อมอุบล หม่อมฉิม 
 หม่อมอุบลและหม่อมฉิมเป็นพระสนมในสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยหม่อมอุบลเป็นพระ

ราชธิดาของกรมหมื่นเทพพิพิธ ส่วนหม่อมฉิมเป็นพระราชธิดาของเจ้าฟ้าจิตร พระราชพงศาวดารกรุง
ธนบุรีฉบับหมอบรัดเล ระบุถึงเหตุการณ์คบชู้ของทั้งสองว่า 

 อนึ่งซึ่งพระขัติยวงศ์ครั้งกรุงเก่านั้น บรรดาเจ้าหญิงทรงพระ
กรุณาโปรดเลี้ยงไว้ในพระราชวัง และเจ้าฟ้าสุริยา เจ้าฟ้าจันทวดี สอง
พระองค์นั้นดับสูญสิ้นพระชนม์ ยังอยู่แต่เจ้าฟ้าพินทวดี พระองค์เจ้า
ฟักทอง พระองค์เจ้าทับทิม ซึ่งเรียกว่าเจ้าครอกจันทบุรีนั้น และเจ้ามิตร
บุตรีกรมพระราชวัง โปรดให้ชื่อเจ้าประทุม  หม่อมเจ้ากระจาด บุตรีกรม
หมื่นจิตรสุนทร โปรดให้ชื่อเจ้าบุบผา กับหม่อมเจ้าอุบลบุตรีกรมหมื่นเทพ
พิพิธ หม่อมเจ้าฉิมบุตรีเจ้าฟ้าจิตร  ทั้งสี่องค์นี้ทรงพระกรุณา  เลี้ยงเป็น
ห้าม ถึงวันจันทร์เดือนเจ็ดแรมค่ าหนึ่ง ลุศักราช1131 ปีฉลูเอกศก หม่อม
เจ้าอุบลบุตรีกรมหมื่นเทพพิพิธ หม่อมเจ้าฉิมบุตรีเจ้าฟ้าจิตร กับนาง
ละครสี่คนเป็นชู้กับฝรั่งมหาดเล็กสองคน พิจารณาเป็นสัตย์แล้ว สั่งให้
ฝีพายทนายเลือกไปช าเราประจาน แล้วตัดแขน ตัดศีรษะผ่าอก ทั้งชาย
ทั้งหญิง อย่าให้ใครดูเยี่ยงกันสืบไป272 
 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุถึงเรื่องนี้ว่า “พิจารณาเป็นสัตย์แล้ว มี

พระราชโองการสั่งให้พวกฝีพายทนายเลือกไปท าช าเราประจาน แล้วให้ตัดแขนตัดศีรษะผ่าอกทั้งชาย
หญิง อย่าให้ใครดูเยี่ยงกันต่อไป”273   

 เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาว่าคบชู้ โดยมีเจ้าประทุมเป็นคนน าเรื่องขึ้นกราบทูลว่า หม่อม

                                                                                                                                            

2461), 11. 
272ศรีนิล น้อยบุญแนว, บรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรม

ราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล (ช าระโดยพระพนรัตน์) (กรุงเทพ: โฆษิต, 
2551), 40. 

273สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 171 
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อุบลและหม่อมฉมิคบชู้กับฝรั่ง 2 คนในวัง จดหมายเหตุความทรงจ ากรมหลวงนรินทรเทวีระบุไว้อย่าง
ละเอียดว่า 

 วิบัติหนูกัดพระวิสูตร รับสั่งให้ชิตภูบาล ชาญภูเบศร์ ฝรั่งคนโปรดทั้งคู่ให้
มาไล่จับหนูใต้ที่เสวยในที่ด้วย เจ้าประทุมทูลว่า ฝรั่งเป็นชู้กับหม่อมฉิม 
หม่อมอุบลกับคนร า 4 คนรวมเป็น 6 คนด้วยกัน รับสั่งถามหม่อมอุบลไม่
รับ หม่อมฉิมว่ายังจะอยู่เป็นมเหสีขี้ซ้อนหรือ มาตายเจ้าพ่อเถิด รับเป็น
สัตย์หมด ให้เฆี่ยนเอาน้ าเกลือรด ท าประจานด้วยแสนสาหัส ประหาร
ชีวิตผ่าอกเอาเกลือทา ตัดมือ ตัดเท้า ส าเร็จโทษแล้วไม่สบายพระทัย 
คิดถึงหม่อมอุบลว่ามีครรภ์อยู่ 2 เดือน ตรัสว่าจะตายตามหม่อมอุบลใคร
จะตายกับกูบ้าง274 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องนี้ความว่า 
 เรื่องเกิดหนูกัดพระวิสูตรนี้ ออกจะถือเปนอุบาทว์ ข้อที่ว่าฝรั่งเปนชิด
ภูบาล ชายภูเบศร์ ชื่อนายเวรมหาดเล็กวังหน้าก็ชอบกล ฝรั่งนี้เข้ าใจว่า
พวกโปรตุเกสอย่างพวกกดีจีน...ท านองเปนความสงสัยว่าเจ้าประทุมหึง
เจ้าอุบลแกล้งทูลใส่ความแต่ที่แท้ก็อาจจะเปนจริงได้ หม่อมอุบลทีจะเปน 
คนไม่สู้เหี้ยมหาญ หม่อมฉิมนั้นเห็นจะเปนคนที่มีโวหารกล้า ผู้รับเปนสัตย์
คงเปนหม่อมฉิมรับลงไปก่อน หม่อมอุบลจึงได้พลอยรับตาม แก้ความ
เสียหายด้วยท าทีเปนว่าแค้นขึ้นมาจึงได้รับ. . .ข้อที่ว่าจะตายตามหม่อม
อุบลนี้ เปนการปรากฏครั้งแรกในหนังสือนี้รับว่าพระสติอยู่ข้างฟ่ัน
เฟือน275 
จะเห็นได้ว่า เรื่องของหญิงชั่วคบชู้ปรากฏในพระราชพงศาวดารตั้งแต่กรุงสุโขทัย

จนกระทั่งถึงกรุงธนบุรี กรณีของนางอ้ัวเชียงแสนไม่ได้ถูกลงโทษและโทษของผู้ท าชู้อย่างพระร่วงคือ 
การปรับค่าเสียหายโดยเสียทองค าน้ าหนักเท่าตัวนางอ้ัวเชียงแสนให้แก่พระสวามีของนาง แต่ส าหรับ
หญิงมีชู้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาทั้งพระสนมที่คบชู้และผู้ชายที่เป็นชู้ต่างก็มีความส าคัญในราช

                                                 
274จดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพ่ิมเติม (พ.ศ. 

2310 - 2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 
2310 - 2369)  (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร,์ 2501), 3. 

275พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้า
ครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552), 60-61. 
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ส านักหรือบทบาททางการเมืองสูง  นอกจากนี้ผู้หญิงที่คบชู้ถูกให้ภาพของการท าชู้ว่าเป็นความ
อกตัญญูไม่รู้พระคุณ   

 
2.12 สรุป 

 
 ชนชั้นน าสยามให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์หญิงและชายโดยเฉพาะผู้หญิง สะท้อน
ออกมาในรูปของ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายหรือการออกประกาศพระราชบัญญัติในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ซึ่งมีที่มาจากปัญหาเรื่องครอบครัว โดยเฉพาะกฎหมายตราสามดวงให้ความส าคัญกับ
การควบคุมความประพฤติทางเพศของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเห็นได้จากบทบัญญัติในพระไอยการต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติทางเพศ  การให้ความส าคัญต่อผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวงอยู่ใน
ลักษณะของการก าหนดให้ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้หญิงจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
ลักษณะของผู้ปฏิบัติตามหรือเป็นผู้กระท าความผิดในขณะที่ผู้ชายเป็นผู้ก าหนดกฎหมายหรือเขียน
กฎหมายขึ้นมา276 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในทางกฎหมายจะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ชาย และน าไปสู่การฟ้องร้องคดีความในศาลซึ่งจะถูกพิจารณา
คดีโดยรัฐ ท าให้ผู้หญิงถูกจ ากัดสิทธิทางกฎหมายอยู่มาก 

จากการศึกษากฎหมายตราสามดวงพบว่า หญิงชั่วที่ถูกกล่าวถึงในกฎหมายตราสามดวง
จ าแนกความผิดและบทลงโทษตามสถานะของผู้หญิง ได้แก่ สถานะของมารดา ภรรยาและลูกสาว  
โดยแบ่งเป็นความผิดในเรื่องการประพฤติผิดทางเพศและความผิดอ่ืนที่เป็นความประพฤติทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้หญิงในสถานะภรรยาหากท าความผิดในเรื่องทางเพศโดยเฉพาะการมีชู้ จะมีบทลงโทษ
สถานหนักกว่าผู้หญิงในสถานะอ่ืน ในขณะที่กฎหมายตราสามดวงค่อนข้างประนีประนอมผู้หญิ งใน
สถานะของลูกสาว และให้อภิสิทธิ์ผู้หญิงในสถานะของมารดา  ในส่วนบทลงโทษความผิดของผู้หญิง
ในกฎหมายตราสามดวง โดยเฉพาะความผิดในเรื่องการมีชู้ เน้นการลงโทษทางร่างกายแต่ไม่ถึง
ประหารชีวิต การปรับสินไหม  และโทษประจานเพ่ือสร้างความอับอายแก่ผู้หญิง เพ่ือเป็นทั้งการ
ปราบและปรามผู้หญิงไม่ให้ท าความผิดซ้ าและเป็นตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อผู้หญิงอ่ืนใน
สังคม และหากเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงจะมีประเด็นเรื่องชนชั้นเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคดีและก าหนด
บทลงโทษ   ซึ่งในกลุ่มของหญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในจะอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกฎมนเทียรบาลซึ่งเป็นกฎหมายหนึ่งในกฎหมายตราสามดวง โดยเฉพาะกลุ่มของพระสนมเจ้า

                                                 
276พิสิทธิ์ กอบบุญ, “ผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวง,” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 5, ฉ.1 ( มกราคม-มิถุนายน 2552): 39-82.  
 



Ref. code: 25595606030061GWM

109 

 

จอม ความผิดของผู้หญิงในกฎมนเทียรบาลจะมีเงื่อนไขที่ละเอียดและซับซ้อน บทลงโทษลดหลั่นกัน
ไปตามสถานะของผู้หญิง โดยแบ่งเป็น ผู้หญิงกลุ่มพระภรรยาเจ้า ผู้หญิงกลุ่มเชื้อพระวงศ์ และผู้หญิง
ที่เป็นพนักงานในราชส านักฝ่ายใน แบ่งเป็นความผิดในเรื่องทางเพศและความประพฤติทั่วไป
เช่นเดียวกับกฎหมายตราสามดวง แต่กฎมนเทียรบาลจะมีโทษสถานหนักกว่ามาก จะเห็นได้ว่า
บทลงโทษของพระสนมเจ้าจอมมีชู้ร้ายแรงเทียบเท่าการเป็นกบฏ  นอกจากนี้กฎมนเทียรบาลยังให้
ความส าคัญเรื่องการบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม   

ส าหรับค่านิยมทางสังคมและจารีตประเพณี สถานะของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์นอก
กรอบเงื่อนไขของการแต่งงานจะถูกมองในแง่ลบซึ่งแตกต่างจากผู้ชาย ปรากฏในเอกสารประเภท
พจนานุกรมร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงการให้ค าจ ากัดความในผู้หญิงโดยใช้ความประพฤติทางเพศเป็น
ตัวก าหนด การน าเสนอภาพลักษณ์ของหญิงชั่วในวรรณคดีโดยเฉพาะชาดกต่างๆ สะท้อนถึงค่านิยม
และจารีตประเพณีท่ีมีรากฐานจากพุทธศาสนาเถรวาทไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างค่านิยมและมโน
ทัศน์ผู้หญิงที่ดีในสังคมและตอกย้ าความชั่วที่ผู้ หญิงดีไม่พึงท าตาม แต่ส าหรับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรปรากฏเรื่องของหญิงชั่วคบชู้ในพระราชพงศาวดารตั้งแต่กรุง
สุโขทัยจนกระทั่งถึงกรุงธนบุรี ตัวอย่างภาพลักษณ์ของผู้หญิงทั้งในงานเขียนประวัติศาสตร์และ
วรรณคดีต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าความผิดที่ถูกลงโทษร้ายแรงที่สุดและสังคมไม่ยอมรับ คือ การมีชู้  
และเป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพระราชพงศาวดารเน้นย้ าเรื่องหญิงมีชู้ใน
แง่ของการอกตัญญูมิรู้คุณและมีโทษเทียบเท่ากบฏ 

 ช่วงเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์มีการแก้ไขกฎหมายตราสามดวงและจัดการเสถียรภาพ
ทางการเมืองไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปพุทธศาสนาน าไปสู่การสังคายนาพระไตรปิฎกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชนชั้นน าสยามได้สถาปนาหลักค าสอนทางพุทธศาสนาให้
เป็นนโยบายหลักของสังคมเพ่ือใช้จัดระเบียบและควบคุมสังคม และใช้มาตรฐานศีลธรรมในพุทธ
ศาสนาเป็นมาตรฐานในการก าหนดความดีความชั่วของคนในสังคม ผู้หญิงที่ละเมิดศีลธรรมตามกรอบ
พุทธศาสนาจึงเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมและในขณะเดียวกันยังละเมิดต่อกฎหมายของรัฐอีก
ด้วย  นิยามของ “หญิงชั่ว” ในเอกสารประวัติศาสตร์จึงถูกน าเสนอในเรื่องเพศนอกศีลธรรมและ
จริยธรรม โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่สามี   
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บทที ่3 
จากหม่อมวันทาถึงเจ้าจอมอิ่ม: หญิงชั่ว สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 

 
ความแห้งแล้งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรในสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ท าให้การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนี้จ ากัดอยู่ในเอกสารของรัฐเป็น
หลัก โดยเฉพาะพระราชพงศาวดารถือเป็นเอกสารที่รวบรวมเรื่องราวภายในราชอาณาจักรที่มีความ
ต่อเนื่องในแต่ละรัชกาล เนื้อหาในพระราชพงศาวดารจ ากัดอยู่ในสังคมชนชั้นปกครองและอยู่ภายใต้
อิทธิพลพุทธศาสนาแต่ในพระราชพงศาวดารกลับปรากฏเรื่องราวของผู้หญิงรวมอยู่ แม้จะจ ากัดอยู่ใน
กลุ่มของผู้หญิงชนชั้นสูงในราชส านัก  

ผู้หญิงที่ถูกบันทึกว่าชั่วหรือกระท าความผิดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ตามหลักฐานพระ
ราชพงศาวดารพบว่าประเภทของความผิดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดเรื่องการเมืองโดยตรง 
ได้แก่ กบฏ และความผิดอีกประเภทคือ ความผิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและ
ชาย และความผิดที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ ได้แก่ การคบชู้ หรือการท าคุณไสย  ข้อสังเกตประการ
หนึ่ง หญิงชั่วที่ปรากฏพระราชพงศาวดารก่อนยุครัตนโกสินทร์ พบความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเมืองโดยตรงน้อยมาก โดยเฉพาะความผิดฐานกบฏไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ยกเว้นท้าวศรีสุดาจันทร์เท่านั้นที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องของการเมืองโดยตรงดังที่ได้อธิบายไว้แล้วใน
บทที่สอง แต่ในพระราชพงศาวดารต้นรัตนโกสินทร์พบเรื่องของผู้หญิงที่ถูกตัดสินโทษกบฏหลายคน 
โดยเป็นเจ้านายจากราชวงศ์ธนบุรีและเป็นเจ้านายจากประเทศราช ประเด็นเรื่องกบฏของผู้หญิง
เหล่านี้ยังคงมีความคลุมเครืออยู่ ในขณะเดียวกันพระราชพงศาวดารของกรุงรัตนโกสินทร์ที่น าเสนอ
ภาพของหญิงชั่วที่ท าความผิดในเรื่องทางเพศส่วนมากผู้หญิงจะเป็นเจ้านายในราชวงศ์เก่า หรือเป็น
เจ้าจอมท่ีคบชู้กับผู้ชายที่เป็นเจ้านายในราชวงศ์เก่า เนื่องจากสมัยต้นรัตนโกสินทร์ราชส านักเผชิญกับ
สภาวะตึงเครียดทางการเมืองจากการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ ท าให้เกิดกรณีกบฏหรือการทิ้งหนังสือให้
ร้ายอยู่บ่อยครั้ง  

   บทนี้มุ่งเน้นอภิปรายภาพลักษณ์และพฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกบันทึกว่าเป็น “หญิง
ชั่ว” ในพระราชพงศาวดาร จ านวน 8 คน โดยศึกษาพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-
4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์เป็นหลัก รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่กล่าวซ้ าเรื่องของหญิงชั่วในพระราช
พงศาวดาร ได้แก่ พระนิพนธ์และบันทึกส่วนพระองค์ของชนชั้นสูง นอกจากนี้จะอธิบายถึงสภาพ
สังคมและบริบทในการเขียนประวัติศาสตร์ของผู้ชายซึ่งส่งผลต่อเรื่องของหญิงชั่วที่ถูกบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ จุดประสงค์ของการอภิปรายนี้จะเสนอว่า หญิงชั่วที่ปรากฏในเอกสารสมัยต้น
รัตนโกสินทร์มีความสัมพันธ์กับการเมืองทางตรงและทางอ้อม ซึ่งความผิดในประเภทต่างๆของหญิง
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ชั่วนั้นมีบทลงโทษที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะความผิดในเรื่องเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนอกกรอบของ
ศีลธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนา ถูกท าให้เป็นความผิดร้ายแรง พระราชพงศาวดารบันทึกเรื่อง
ของผู้หญิงมีชู้ซึ่งเกิดขึ้นในทุกรัชกาลของสมัยต้นรัตนโกสินทร์ รวมทั้งยังมีการกล่าวถึงซ้ าในพระราช
พงศาวดารฉบับอ่ืน บันทึกส่วนตัวและเอกสารอ่ืนของรัฐ   โดยจ าแนกเรื่องของหญิงชั่วในพระราช
พงศาวดารออกเป็นประเภทของความผิด ได้แก่ 

      (1) ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรง 
      (1.1)  กบฏ 
      (2) ความผิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย 
   (2.1) เรื่องเพศสัมพันธ์ 
      (2.2) เรื่องความประพฤติ   
  

3.1 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
 พระราชพงศาวดารถือเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์แบบจารีตที่ท าต่อเนื่องกันมาอย่าง

ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 
วัตถุประสงค์หลักของการแต่งหรือช าระพระราชพงศาวดารเพ่ือให้ชนชั้นปกครองได้ศึกษาถึงประวัติ
ความเป็นมาของราชตระกูลและความรู้อ่ืนๆที่อาจแสวงหาได้ในพระราชพงศาวดาร1 ความหมายและ
ฐานะของพระราชพงศาวดารจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นต าราและจารีตส าหรับพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งยังเป็นสิ่งหวงแหนเฉพาะชนชั้นปกครองเท่านั้น  เนื่องจากพระราชพงศาวดารถูกเขียนขึ้นโดย
ค าสั่งหรือได้รับความอุปถัมภ์จากราชส านัก ภายในราชส านักตั้งแต่สมัยรัฐอยุธยาน่าจะมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ใน
ลักษณะนี้มีสืบต่อมาจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์2 

   งานศึกษาของอุษณีย์ ธงไชย จ าแนกการสร้างงานพระราชพงศาวดารในสมัย
รัตนโกสินทร์ว่า รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย เป็นยุคสมัยของการช าระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ส่วนงานเขียนพระราช

                                                 
1อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก,” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 198. 

2อุษณีย์ ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร หลักฐานที่สร้างขึ้นเพ่ือสถาบันกษัตริย์ , 
(เชียงใหม่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 12. 
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พงศาวดารยังไม่ปรากฏในช่วงสมัยนี้  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นต้นมา ถือเป็นยุคของการเรียบเรียงงานพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเขียน 
เรียบเรียงและค้นหาพระราชพงศาวดารและพงศาวดารของเมืองต่างๆเป็นจ านวนมาก3  พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผ่านการช าระพระราชพงศาวดารในสมัย
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีพระราชพงศาวดารที่เชื่อว่ายังมิได้ถูกน าเข้าสู่
กระบวนการช าระพระราชพงศาวดารอย่างน้อย 4 ฉบับได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ฉบับหอวชิรญาณ  ฉบับความเก่าและฉบับวันวลิต4 

 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ตั้งข้อสังเกตว่า การช าระพระราชพงศาวดารนั้นพบการแก้ไขในรูปของ
การดัดแปลง ตัดทอน และเพ่ิมเติม รวมทั้งการงดเว้นไม่กล่าวถึงข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งประเด็น
ส าคัญอยู่ที่การที่นักประวัติศาสตร์เลือกบันทึกเหตุการณ์หนึ่งและเลือกละเลยเหตุการณ์หนึ่งเพราะ
การตัดสินใจเลือกข้อเท็จจริงมาน าเสนอนี้ผูกพันกับมาตรฐานของตัวนักประวัติศาสตร์เอง5 การที่พระ
ราชพงศาวดารแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากการจัดท าพระราช
พงศาวดารเป็นกิจกรรมของราชส านักเท่านั้นและพระราชพงศาวดารถือเป็นสมบัติของชนชั้นสูง หาก
สามัญชนมีพระราชพงศาวดารในครอบครองถือเป็นความผิดร้ายแรงเช่นเดียวกับมีกฎหมายไว้ใน
ครอบครอง ดังนั้นพระราชพงศาวดารจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหวงห้ามเฉพาะชนชั้นปกครองเท่านั้นที่มี
สิทธิ์เข้าถึง กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้หมอบรัดเลย์เป็นผู้พิมพ์พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการตีพิมพ์พระราชพงศาวดารเพ่ือเป็น
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองและประโยชน์ในการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป สะท้อนให้เห็น
การคลี่คลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระราชพงศาวดารลง แต่ทั้งนี้การคลี่คลายจากหลวงสู่ราษฎร์ในเพียง
บางส่วนของอดีตที่ถูกช าระ แก้ไข ตรวจสอบจากราชส านักแล้ว แสดงให้เห็นถึงการที่ราชส านัก
เผยแพร่เฉพาะสิ่งที่อยากให้ประชาชนรู้เท่านั้น6  

 
 
                                                 

3เรื่องเดียวกัน, 17-18. 
4เรื่องเดียวกัน, 33. 
5นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 

[แก้ไขและเพ่ิมเติม] (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 29. 
6ภมรี สุรเกียรติ, “เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร:  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยที่ไม่ควรมองข้าม

,” วารสารธรรมศาสตร์ 26, ฉ.2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2543), 62. 
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3.2 อิทธิพลจากพุทธศาสนาในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
  
 สมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โลกทัศน์ของคนในสังคมสยามผูกพันกับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้  ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ อันประกอบด้วยความ
เชื่อเรื่องอดีตชาติ ภพปัจจุบัน และภพหน้า รวมทั้งความเชื่อในนรกสวรรค์ บาปบุญอันเกิดจากกรรม
ของมนุษย์ เป็นกรอบความคิดที่ถูกน ามาจัดระเบียบสังคม โดยมีไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมส าคัญ
ทางพุทธศาสนาเถรวาทที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยพระยาลิไทแห่งกรุงสุโขทัยเป็นแม่แบบในการจัดระเบียบ
และควบคุมสังคม  ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงวัฏฏะสงสารของมนุษย์ การเวียนว่ายตายเกิดและการ
สะสมบุญบารมีในแต่ละภพชาติ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมรวมทั้งความไม่เท่าเทียมทางชนชั้นและ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศถูกอธิบายและให้ค าตอบโดยโลกทัศน์แบบไตรภูมิว่า มนุษย์เกิดมาเพราะผล
ของบุญกรรมที่เคยได้ท าไว้แต่ชาติปางก่อนและความทุกข์ยากในภพชาตินี้เป็นผลจากการท ากรรมชั่ว
ในอดีตชาติ 

 ผู้ช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีภูมิ
หลังเป็นพระสงฆ์หรือเคยบวชเป็นพระสงฆ์หรืออย่างน้อยก็เคยศึกษาความรู้จากวัดโดยมีพระภิกษุเป็น
ผู้สอน ท าให้พระราชพงศาวดารได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาสูงมาก7พระมหากษัตริย์ในพระราช
พงศาวดารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแบบทศพิธราชธรรม และมีสถานะเปรียบดังองค์
อวตารจากเทพเจ้ามาปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นลักษณะความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ซึ่งมี
อิทธิพลสูงในดินแดนแถบอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมา8 อิทธิพลความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา มีผลท าให้ผู้ช าระพระราชพงศาวดารตั้งแต่ปลายอยุธยา กรุงธนบุรี และในช่วงเริ่ม
กรุงรัตนโกสินทร์นั้นมองประวัติศาสตร์ราชวงศ์เป็นวงกลม หรือวัฏจักรซึ่งหมุนเวียนไปด้วยพลังอ านาจ
ของบุญบารมี เมื่อถึงจุดสูงสุดและจุดเสื่อมของบุญบารมีที่สั่งสมมาในลักษณะของการหมดอ านาจทาง
การเมือง9 คติที่เกี่ยวข้องกับรัฐและพระมหากษัตริย์ของพุทธศาสนานี้ถูกเน้นให้เด่นชัดขึ้นในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ข้อความในพระราชพงศาวดารจึงมีลักษณะเน้นย้ าถึงบุญญาธิการและความสัมพันธ์

                                                 
7อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก,” 133. 
8อุษณีย์ ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร หลักฐานที่สร้างขึ้นเพ่ือสถาบันกษัตริย์ , 

4. 
9อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก,” 139. 
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ระหว่างสถาบันพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูป
ภัมถก มีพระราชกรณียกิจในการสังคายนาพระไตรปิฎกและท านุบ ารุงพุทธศาสนา นอกจากนี้ที่
พระมหากษัตริย์ทรงน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ ทศพิธราชธรรม มาใช้ในการปกครองบ้านเมือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏควบคู่กันไปในพระราช
พงศาวดาร ตัวอย่างงานเขียนพระราชพงศาวดารฉบับที่เห็นภาพความสัมพันธ์นี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด 
คือ พระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ ซึ่งจัดท าขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องของจักรพรรดิราชตามคติพุทธศาสนา ความเชื่อคติไตรภูมิปรากฏในรูปของการถือ
พระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางจักรวาลและพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธ
ศาสนูปถัมภก10 ผู้ช าระพระราชพงศาวดารมุ่งเรียบเรียงพระราชพงศาวดารเป็นแนวทางปฏิบัติของ
พระบรมวงศานุวงศ์ จึงน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบรรยายเหตุการณ์11

มาตรฐานของความดีความชั่วที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของคนที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารที่ช าระใน
สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มักจะเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมของพุทธศาสนาอยู่เสมอ12 

 
3.3 พระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 

  
 พระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ถูกจัดว่าเป็นเอกสารส าคัญล าดับต้นของ

การศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุมต่อเนื่องตั้งแต่รัชสมัยพระ 
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในหลายมิติ  ความเป็นมา
ของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์นั้น ในขั้นแรกจัดท าขึ้นเพ่ือถวาย
เป็นความรู้ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นผู้จัดท าพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าถวายโดยพระองค์
ทรงตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความ ต่อจากนั้น ผู้ช านาญการในกรมพระอาลักษณ์เป็นผู้
ตรวจทานและแก้ไขอีกชั้นหนึ่ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ตีพิมพ์พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษา โดย
พระเจ้าน้องยาเธอ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เป็นผู้ตรวจช าระอีกชั้นหนึ่งก่อนการตีพิมพ์
                                                 

10นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, 89. 
11อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก,” 203. 
12นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, 35. 
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เผยแพร่ครั้งแรกในพุทธศักราช244413 
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ผู้จัดท าพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเสนาบดีในราช

นิกูลบุนนาค และด ารงต าแหน่งส าคัญ ได้แก่ ผู้ส าเร็จราชการในกิจการต่างประเทศ ที่ปรึกษาราชการ
แผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับความไว้วางพระทัยในการจัดท าพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  
และมีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติขุนนางส าคัญในสมัยนั้น 

 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้รับอิทธิพลอย่าง
สมบูรณ์จากการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 14  งาน
เขียนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์รักษาแบบแผนของการเขียนพงศาวดารแบบเดิมโดยไม่ปรากฏอิทธิพล
ของแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบตะวันตกใดๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่า งานเขียนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
เป็นงานเขียนประวัติศาสตร์ไทยแแบบเก่ารุ่นสุดท้าย15 งานศึกษาของจีรพล เกตุจุมพลได้ชี้เห็นว่า 
พระราชพงศาวดารฉบับนี้เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้นถึงความหมายของพระราชพงศาวดารที่ดูจะ
เขยิบเหลื่อมจากความเชื่อเดิมมาสู่ความพยายามในการเริ่มต้นที่จะชี้ให้เห็นถึงสัมพันธภาพทางอ านาจ
ที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างแยบคายในพระราชพงศาวดาร16 

 
3.4 หญิงช่ัวในพระราชพงศาวดาร 

  
 แม้ว่าพระราชพงศาวดารจะเป็นเอกสารที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของผู้ชายและเรื่อง

                                                 
13จีรพล เกตุจุมพล, “การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ของกลุ่มชนชั้นน าสยาม

รุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2438 : ศึกษากรณีการช าระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4,” 
(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539), 150. 

14ฉลอง สุนทราวาณิชย์, “วิวัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์ไทยจากเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ศึกษาเปรียบเทียบพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์รัชกาลที่2,” ใน ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทย, บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2519), 71. 

15เรื่องเดียวกัน, 66. 
16จีรพล เกตุจุมพล, “การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ของกลุ่มชนชั้นน าสยาม

รุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2438 : ศึกษากรณีการช าระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4,” 
17-18. 
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การเมือง ตลอดจนอยู่ในฐานะของเอกสารที่ถูกนักประวัติศาสตร์มองว่าเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้แบบ
ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่กล่าวถึงเรื่องของการเมืองการปกครองและการสู้รบของผู้ชายเท่านั้น กระทั่ง
ละเลยเรื่องอ่ืนๆไป17 แต่ทว่าในพระราชพงศาวดารตั้งแต่ยุคสุโขทัยเรื่อยมาจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์
กลับปรากฏเรื่องราวของผู้หญิงรวมอยู่ด้วย ซึ่งในพระราชพงศาวดารปรากฏเรื่องของผู้หญิงอยู่ 2
ประเภท คือ ผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ไม่ดี ในทัศนคติของผู้จัดท าพระราชพงศาวดาร การเลือกบันทึก
เรื่องของหญิงชั่วเอาไว้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเรื่องของหญิงชั่วนี้มีความส าคัญในระดับหนึ่ง พร้อมๆ กับ
การเขียนประวัติศาสตร์หญิงดีในรูปของนางแก้วในคติจักรพรรดิราชซึ่งถูกเน้นให้มีความส าคัญในยุค
สมัยนี้ เป็นที่แน่นอนว่าเรื่องของผู้หญิงดีนั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องการเมืองในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเกื้อหนุนและส่งเสริมให้ผู้ชายประสบความส าเร็จ แต่ทั้งนี้บทบาทของผู้หญิงดี ส่ วนมากจะ
จ ากัดอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงชนชั้นสูงในราชส านัก  เช่นพระราชมารดา เจ้าจอมมเหสี และพระราชธิดา 
โดยบทบาทของผู้หญิงเหล่านี้มีขอบเขตอ านาจที่จ ากัดและอยู่ภายใต้การปกครองควบคุมของผู้ชาย
เท่านั้น คุณลักษณะของผู้หญิงที่ถูกยกย่องว่าดีตามที่พบในพระราชพงศาวดารประกอบไปด้วย การ
เป็นหญิงที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของผู้ชาย และมีกิจกรรมที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์และต้องส่งผลดี
แก่ผู้ชาย ในส่วนของผู้หญิงไม่ดีที่กระท าความผิดในพระราชพงศาวดารนั้น พบความผิดอยู่ 2 ประเภท 
คือ ความผิดในเรื่องการเมืองและความผิดในเรื่องทางเพศ  แม้ว่าพระราชพงศาวดารจะถูกนับว่าเป็น
ประวัติศาสตร์แบบจารีตที่ อิงกับพุทธศาสนาและให้ความส าคัญกับเรื่องของการเมืองและ
พระมหากษัตริย์เป็นแกนกลางในการด าเนินเรื่อง แต่กลับมีการบันทึกเรื่องผู้หญิงที่กระท าความผิดไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองอย่างโทษกบฏ การทิ้งหนังสือให้ร้ายผู้อ่ืน หรือแม้กระทั่งความผิดเรื่องเพศ
อย่างการมีชู้   

 
 3.4.1 ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรง 

3.4.1.1 กบฏ 
              รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปรากฏเรื่องราวของ

ผู้หญิงชนชั้นสูงคนหนึ่งซึ่งรอดพ้นจากการถูกพระราชอาญาโทษกบฏ คือ นักองค์อี เจ้าจอมในสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และเป็นเจ้าจอมมารดาของพระองค์
เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร เจ้าจอมมารดานักองค์อีถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ยุยงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
ท าการกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องจากมีพระยาเขมรผู้หนึ่ง 
เป็นขุนนางในพระอุไทยราชา เบิกความว่า นักองค์อีเป็นผู้ยุยงกรมพระราชวัง ในกรณีเรื่องวังหลวงกับ

                                                 
17นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, 44-45. 
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วังหน้าบาดหมางกัน18 หนังสือพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
จดหมายเหตุความทรงจ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี กล่าวถงึเหตุการณ์นี้ว่า 

เมื่อเกิดเคลือบแคลงกันขึ้นในระหว่างวังหลวงกับวังหน้า ในหนังสือฉบับนี้
พูดเปนฝ่ายข้างวังหน้า ว่าวังหลวงเกณฑ์เขมรลากปืนขึ้นก่อน กรม
พระราชวังใช้ให้นักองค์อีไปสืบสวนความจากเขมร . . .วังหลวงก าลังกริ้ว
เจ้าล าดวนเจ้าอินทปัต แลขัดเคืองนักองค์อีอยู่ จึงให้ช าระ พระยาเขมรผู้
หนึ่ง ซึ่งเปนขุนนางอยู่ในองค์พระอุไทยราชา กลับเบิกความปรักปร าเอา
นักองค์อี19 
แต่เจ้าจอมมารดานักองค์อี รอดพ้นจากพระราชอาญาโทษประหาร เนื่องจากค าให้การ

ของผู้หญิงคนหนึ่ง คือ หม่อมวันทา ซึ่งถูกพระราชอาญาประหารชีวิตโทษฐานคบชู้ สืบเนื่องจากการ
สอบสวนกรณีกบฏของพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หม่อมวันทาให้การที่เป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าจอมมารดานักองค์อี ท าให้เจ้าจอมมารดานักองค์อีรอดพ้นจากการประหารชีวิต และ
ไม่ได้ถูกกล่าวหาบนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นกบฏแต่อย่างใด 

ในนิพพานวังน่า พระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ากัมพุชฉัตร พระธิดาในสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาทและเจ้าจอมมารดานักองค์อี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์การกบฏครั้งนี ้

“ให้สืบถามวันทาสุดาเดียว  ไฉนเจียวยุเย้าให้เราแคลง 
ฝ่ายจอมฉลองโอษฐ์พระบิตุเรศ   สดับเหตุให้การไม่เคลือบแฝง 
ว่าคงตายขอถวายสัตย์แสดง   จึงแจ้งจริงสมค าไม่อ าพราง”20 
 “จดหมายเหตุตั้งแต่กรุงเก่าเสียแล้วพระเจ้าตากมาตั้งกรุงธนบุรี ” บันทึกของกรม

หลวงนรินทรเทวี พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “วันทา
ว่าไหนๆตัวก็จะตาย จะให้การตามสัจจริง ดูเหมือนจะเปนด้วยถ้อยค าของวันทานั้น แลค าอธิษฐาน
ของท่าน นักองค์อีจึงไม่ต้องประหารชีวิต ภายหลังจึงทรงพระกรุณาให้พ้นโทษทั้งนายแลบ่าว แล
พระราชทานเบี้ยหวัดด้วย”21 

                                                 
18พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังน่า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 6-7. 
19พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้า
ครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552), 214. 

20พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังน่า, 37. 
21พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระ
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ถึงตัวผู้แต่งหนังสือ 
จดหมายเหตุตั้งแต่กรุงเก่าเสียแล้วพระเจ้าตากมาตั้งกรุงธนบุรี  ซ่ึงเป็นชื่อที่คัดมาจากฉบับเดิม  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแก้ไขชื่อเรื่องใหม่ คือ จดหมายความทรงจ าของพระ
เจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่จุลศักราช 1129 ถึงจุลศักราช 1182 
เปนเวลา 53 ปี ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงผู้แต่งและจุดมุ่งหมายในการแต่งหนังสือความทรงจ านี้ว่า 
“น่าจะเป็นส านวนของผู้หญิงและ เป็นเจ้านายในราชตระกูล แต่คงจะมีเชื้อสายเกี่ยวพันเชื้อวงษ์เจ้า
กรุงธนบุรี และนครศรีธรรมราชด้วย. . .เปนแต่ลูกหลานพ่ีน้องไปไต่ถามการเก่าๆก็เล่าให้ฟังแล้วเขียน
ลงไว้ ท่านไม่ได้มุ่งหมายที่จะเรียงเปนพงษาวดารฤาจดหมายให้ผู้อื่นอ่าน”22 

 พระราชพงศาวดารสมัยต้นรัตนโกสินทร์หลายฉบับปรากฏเรื่องของผู้หญิงที่เก่ียวข้องกับ
การเมืองและถูกส าเร็จโทษด้วยข้อหากบฏ เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองจากการผลัดเปลี่ยน
ราชวงศ์ธนบุรีมาสู่ราชวงศ์จักรีแห่งรัตนโกสินทร์23 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ 2 ผู้หญิงชนชั้นสูงคนหนึ่ง คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรี พระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ถูกบันทึกว่ากระท าผิดโทษกบฏ ซึ่งเกิดจากการทิ้งบัตร
สนเท่ห์ 
 กรณีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรีต้องพระราชอาชญาถูกส าเร็จโทษด้วย
ท่อนจันทน์ สืบเนื่องมาจากกรณีพระราชาคณะต้องอธิกรณ์ มีโจทก์ฟ้องพระพุทธโฆษาจารย์บุนศรี วัด
มหาธาตุและพระเถระอีก 2 รูป ว่ากระท าเมถุนปาราชิกจนมีบุตรเติบโตหลายคน พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯให้ช าระพิจารณาได้ความจริง ลงพระราชอาญาจ าคุกพระทั้ง 3 รูป24 
ทั้งนีพ้ระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคันธรส กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ เป็นศิษย์นายสีพุทธโฆษาจารย์เป็น
เหตุให้กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ไม่เห็นด้วยและทิ้งหนังสือเป็นค าโคลงหยาบช้าความว่า   

ไกรสรพระเสด็จได้     สึกชี 
กรมเจษฎาบดี           เร่งไม้ 
พิเรนทรแม่นอเวจี       ไป่คลาส 

                                                                                                                                            

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้า
ครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี, 214. 

22กรมศิลปากร, ค าน า ใน จดหมายเหตุความทรงจ า (เอกสารประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราว
ตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2310 จนถึงรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2381) (กรุงเทพ: ไทยเขษม, 2516). 

23นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2555). 
24เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 1 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2555), 501. 
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 อาจพลิกแผ่นดินได้      แม่นเมืองทมิฬ25 
 เมื่อพิจารณาได้ความแน่ชัดว่าเป็นส านวนของกรมหมื่นศรีสุเรนทร์จึงลงพระราชอาญา

เฆี่ยน กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ทนพระราชอาญาไม่ไหวสิ้นพระชนม์ หลังกรณีกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ถูกลง
พระราชอาญาจนสิ้นพระชนม์ เกิดการทิ้งหนังสือซ้ าอีก ในครั้งนี้มีการค้นลายมือเจ้านายรวมทั้งเจ้า
จอมในเขตพระราชฐานฝ่ายในทุกคน กระทั่งพบว่าเป็นลายมือของพระองค์เจ้ากระษัตรี ซึ่งพระองค์
เจ้ากระษัตรีทรงไม่ยอมรับจึงถูกลงพระราชอาญาจ าไว้ที่หลังห้องพระสุคนธ์  ขณะถูกจ าสนมพระองค์
เจ้ากระษตัรียังทิ้งหนังสือซ้ าอีก โดยให้โขลนที่คุมไปซื้อกระดาษดินสอมาให้และเขียนหนังสือที่นั่นและ
ใช้ให้ คล้าย บุตรบุญธรรมของพระองค์เป็นคนน าไปทิ้งที่ท้องพระโรง ท าให้เกิดการช าระความอีกหน 
ในครั้งนี้พระองค์เจ้ากระษัตรีทรงรับ พระองค์ถูกตัดสินโทษโดยการส าเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ พระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ระบุว่า 

 แต่พระองค์เจ้ากระษัตรีนั้นก็โปรดให้ไปส าเร็จโทษเสียด้วยท่อนจันทน์ แต่
ก็มิได้บาดหมายให้ถอดพระนาม คงเรียกว่าพระองค์เจ้ากระษัตรีดังเก่า 
ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นไม่โปรดความหยาบช้า ถ้า
ผู้ฟ้องหากันด้วยหยาบช้าแล้ว ช าระเป็นสัจ ตายก็ตาย ควรจ าคุกก็จ าคุก26 
เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งกรมหมื่นศรีสุเรนทร์และพระองค์เจ้ากระษัตรี กระท าผิดต้องพระ

ราชอาชญาจนสิ้นพระชนม์ แต่มิได้ถูกลดพระอิสริยยศ เช่นเดียวกับเจ้าจอมมารดาส าลี เจ้าจอมใน
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ หรือวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ 2 เจ้าจอมมารดาส าลีถูกลงพระราชอาญาประหารชีวิตเนื่องจากโทษกบฏ เจ้าจอมมารดา
ส าลีเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นพระขนิษฐาในพระองค์เจ้าชายอรนิกา 
ซึ่งถูกส าเร็จโทษพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ กรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็น ในข้อหาคิด
การกบฏ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ระบุว่า 

 ครั้นเดือนสิบ ขึ้นสองค่ า มีกาคาบหนังสือทิ้งที่ต้นแจงหน้าพระมหา
ปราสาท พระยาอนุชิตราชาเป็นผู้เก็บได้ อ่านดูใจความว่า พระเจ้าหลาน
เธอเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ซึ่งเป็นกรมขุนกษัตรานุชิต เป็นบุตรเจ้ากรุงธนบุรี
กับพ่ีน้องร่วมบิดาเดียวกันอีกสองคนคือ นายหนูด าหนึ่ง จอมมารดาส าลี
ในพระบัณฑูรน้อยหนึ่ง คบคิดกับขุนนางเป็นหลายนายจะแย่งชิงเอาราช
สมบัติ27 

                                                 
25โปรดดูค าอธิบาย ข. ใน เรื่องเดียวกัน, 502. 
26เรื่องเดียวกัน, 503. 
27เรื่องเดียวกัน, 393-395. 
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 หลังการช าระคดี มีการซัดทอดถึงผู้ร่วมก่อการกบฏทั้งหมด 40 คนถูกน าไปประหาร
ชีวิต รวมทั้งเจ้าจอมมารดาส าลี  โดยกรมขุนกษัตรานุชิตถูกถอดพระอิสริยยศออกเป็นหม่อมเหม็น  
ประเด็นเรื่องความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์กระทั่งถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่พบหลักฐานถึงผู้หญิงที่กระท าความผิดในการเกี่ยวข้อง
กับการเมืองอีก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.4.2 ความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย 

3.4.2.1 เรื่องเพศสัมพันธ์ 
      พระราชพงศาวดารปรากฏเรื่องพระสนมเจ้าจอมที่กระท าความผิดเรื่อง

ทางเพศ คือ ลอบคบชู้ ซึ่งผู้หญิงที่ท าความผิดฐานคบชู้ทั้งหมดจะถูกลงพระราชอาญาประหารชีวิต
รวมทั้งผู้ชายที่ลอบท าชู้ด้วย แม้ว่าการคบชู้ของพระสนมเจ้าจอมนั้นจะยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันก็
ตาม แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นท่ีไม่ใช่สามี ทั้งการพูดคุย สัมผัสร่างกาย ส่งเพลงยาวโดยที่ไม่เคย
พบปะพูดคุยกัน ถือว่ามีความผิดตามกฎมนเทียรบาล 

(1) การคบชู ้
                  สืบเนื่องจากการสอบสวนกรณีกบฏของพระราชโอรสในกรมพระราชวัง

บวรสถานมงคล รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นักองค์อีรอดพ้นจากการถูกพระ
ราชอาญาประหารชีวิตฐานกบฏและไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหญิงชั่ว ในเหตุการณ์
เดียวกันประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องของหญิงมีชู้ที่ถูกประหารชีวิต คือ หม่อมวันทาในสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หม่อมวันทาเป็นชาวเวียงจันทน์ที่ติดตามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
กลับมายังสยามในคราวสงครามตีเวียงจันทน์ หม่อมวันทาลอบคบชู้กับพระยากลาโหม ซึ่งสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงชุบเลี้ยงไว้และมีเมตตาโปรดปรานมาก “พระองค์เจ้าล าดวน พระองค์
เจ้าอินทปัตมีความก าเริบ จึงไปร่วมคิดกับพระยากลาโหม (ทองอิน)ๆเป็นคนแข็งทัพศึก กรม
พระราชวังบวรฯก็มีความโปรดปรานไว้พระทัย ตรัสว่ารักเหมือนบุตรบุญธรรม”28 

 หลังการสิ้นพระชนม์ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  พระองค์เจ้าล าดวน พระองค์
เจ้าอินทปัต พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ชักชวนพระยากลาโหมให้ร่วมกันกบฏ
โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพกรมพระราชวังบวรฯเป็นวันที่ลงมือท าการประทุษร้าย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทว่าความนั้นทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกเสียก่อน ทั้งสามจึงถูกประหารชีวิต รวมทั้งหม่อมวันทาพระสนมเอกของกรมพระราชวังบวรสถาน
                                                 

28เรื่องเดียวกัน, 332. และ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 308-309. 
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มงคลก็ถูกประหารชีวิตพร้อมกันในครั้งนี้   
 ทั้งในพระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์และพระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขากล่าวถึงหม่อมวันทาว่า “หม่อมวันทาพระสนมเอกโปรดปรานมาก มิได้มีความกตัญญูรู้
พระเดชพระคุณ ท าชู้ด้วยอ้ายทองอินกลาโหม ก็ให้เอาไปประหารชีวิตด้วยเสีย”29 

 เหตุเพราะการคบชู้ ท าให้หม่อมวันทาถูกบันทึกในพระราชพงศาวดารว่า “มิได้มีความ
กตัญญูรู้พระเดชพระคุณ”เป็นที่น่าสังเกตว่า ความคิดเห็นของผู้หญิงด้วยกันไม่ได้ประณามหม่อม
วันทาหญิงมีชู้เท่าที่ผู้ชายประเมินค่าไว้  นิพพานวังน่าพระนิพนธ์ในพระองค์เจ้ากัมพุชฉัตร พระธิดาใน
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงข้ามการติเตียนเรื่องที่หม่อมวันทาคบชู้ เนื่องจากหญิงชั่วอย่าง
หม่อมวันทากลับกลายเป็นคนที่ช่วยให้เจ้าจอมมารดานักองค์อี พระมารดาของพระองค์เจ้ากัมพุชฉัตร 
รอดพ้นโทษประหารชีวิตอย่างหวุดหวิด ดังนั้น พระองค์เจ้ากัมพุชฉัตรบันทึกเรื่องราวของหม่อมวันทา
ไปในทิศทางท่ีไม่ได้ประณามหม่อมวันทานัก นิพพานวังน่ากล่าวถึงหม่อมวันทาแต่เพียงเท่านี้ 

 ส าหรับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา มีต้นฉบับมาจากพระราชพงศาวดาร
ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวง
วงษาธิราชทรงช าระและแก้ไข ท าให้เนื้อหามีความคล้ายคลึงกัน เน้นความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรองลงมาคือความส าคัญของพุทธศาสนา การจัดท าพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขานี้เกิดข้ึนบนเงื่อนไขท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ
จัดท าพระราชพงศาวดารนี้เพ่ือเป็นความรู้ประวัติศาสตร์สยามและเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
และความอยากรู้ของชาวตะวันตกที่มีต่อพระองค์ขณะนั้น ท าให้การเผยแพร่พระราชพงศาวดารนี้สู่
สาธารณชนโดยเฉพาะชาวตะวันตกสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลภายในพระราชพงศาวดารนี้ได้อย่าง
ไม่ยากเกินไปนัก30 

  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปรากฏเรื่องของเจ้าจอมมีชู้ ในพระ
ราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระอินทร์อภัย พระอิสริยยศเดิม 
สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศไภย  พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ต่อมาในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กรุงรัตนโกสินทร์ เข้ารับราชการในราชส านักต าแหน่งพระอินทรอภัย   
เรื่อยมาจนกระท่ังถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เนื่องจากพระอินทร์อภัยมี

                                                 
29สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 309. 
30จีรพล เกตุจุมพล, “การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ของกลุ่มชนชั้นน าสยาม

รุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2438 : ศึกษากรณีการช าระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4,” 
(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539), 153-155. 
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ความรู้ทางการแพทย์จึงสามารถเข้าออกเขตพระราชฐานฝ่ายในได้  ท าให้พระอินทร์อภัยลอบคบชู้กับ
เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ความทราบถึงพระกรรณโปรดเกล้าฯให้ไต่สวน
พิจารณาได้ความเป็นสัตย์ จึงโปรดให้ประหารชีวิตทั้งพระอินทร์อภัยและเจ้าจอม เหตุเกิดเดือนวอก 
พุทธศักราช235831 

 เรื่องการคบชู้ของเจ้าจอมกับพระอินทร์อภัยนี้ ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และจดหมายเหตุ
ความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวีในพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ในจดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี อธิบายถึงประวัติของพระอินทรอภัย
ว่าเดิมชื่อทัศไพ เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินกับพระสนมเอกฉิม ธิดาเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช “แล้วเปนพระอินทร์อไภย เปนต้องโทษประหารชีวิตในรัชกาลที่2”32 แต่ในหนังสือ
จดหมายเหตุฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงความผิดเรื่องคบชู้ของพระอินทร์อภัย 

อุบลศรี อรรถพันธุ์ ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุ
มาศ (เจิม) มีความเป็นไปได้ว่าเขียนขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก และผู้แต่งเป็นผู้มีความรู้ดีและยังมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ราชวงศ์ธนบุรี33 
ข้อสังเกตในเรื่องนี้คือ ไม่มีหลักฐานฉบับใดที่ระบุชื่อของเจ้าจอมที่ท าชู้กับพระอินทร์อภัย แต่ปรากฏ
ชื่อของพระอินทร์อภัยและประวัติอย่างละเอียด 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การสืบสวนเรื่องการกบฏนั้นน ามาซึ่งการเปิดเผยเรื่องราวของเจ้า
จอมมีชู้  พระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึง เหตุการณ์ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เกิดคดีกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ทิ้งบัตรสนเท่ห์ มีการค้นทั่ว
พระราชวังรวมทั้งพระราชฐานฝ่ายในเพื่อหาตัวผู้ทิ้งหนังสือ ท าให้พบเพลงยาวที่ซุกซ่อนในต าหนักเจ้า
จอมได้อีก ในครั้งนี้ได้ช าระเรื่องคบชู้ของเจ้าจอมมารดาพิม 

 เรื่องหนึ่งทาสเจ้าจอมมารดาพิมฟ้องกล่าวโทษว่าเจ้าจอมมารดาพิมนั่นรัก
ใคร่เป็นชู้กับพ่ีเขยชื่อนายสุด ครั้นเอาตัวมาช าระก็รับเป็นสัจ เรื่องหนึ่งอู

                                                 
31พันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมาย

รายวันทัพ อภินิหารบุรุษ และเอกสารอื่น (กรุงเทพ: ศรีปัญญา, 2551), 556. 
32พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้า
ครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี, 81-82. 

33อุบลศรี อรรถพันธุ์, “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก,” 109-110. 
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พนักงานนมัสการฟ้องกล่าวโทษนิ่มคนร าเป็นบุตรหลวงราชโยธาเทพว่า
รักใคร่ให้เพลงยาวกับนายรอดเป็นขุนหมื่นในกรมช่างทหารใน เข้ามาท า
เรือนในพระราชวัง การก็เป็นแต่พูดจานัดหมายให้บอกป่วยจะออกนอก
ราชการ หม่อมเจ้าองุ่นในกรมหลวงนริทนนเรศร กับปรางพ่ีของนิ่มรู้เห็น
ด้วย เอาตัวมาจ าไว้ที่ทิมสวนซ้าย ครั้นเกิดความหนังสือทิ้งพระองค์เจ้า
กระษัตรีขึ้นผู้ช าระค้นได้เพลงยาวนายช้อยที่เรือนหม่อมเจ้าองุ่น หม่อม
เจ้าองุ่นจึงทิ้งหนังสือซ้ าอีก  รับสั่งให้ประหารชีวิตอ้ายชายช้อยหนึ่ง อ้าย
รอดหนึ่ง อ้ายศุกหนึ่ง หญิงพระองค์เจ้ากระษัตรีหนึ่ง หม่อมเจ้าองุ่นหนึ่ง 
เจ้าจอมมารดาพิมหนึ่ง คล้ายบุตรพระสิริโรทหนึ่ง แหโขลนหนึ่ง นิ่มปราง
คนร าสอง รวมสิบคน34 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏเรื่องราวของเจ้าจอมมีชู้ขึ้นมา

เนื่องจากทาสฟ้องนาย ในเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2381 ทาสของพระสุริยภักดีชื่ออ้ายพลายและ
อีทรัพย์เป็นคนฟ้องกล่าวโทษว่าเจ้าจอมอ่ิมและพระสุริยภักดีลอบรักใคร่กัน 35 โปรดเกล้าฯ ให้ช าระ
ความเรื่องนี้ โดยตัดสินลงพระราชอาญาประหารชีวิตคนทั้งคู่และผู้ที่สมรู้ร่วมคิดทั้งหมด พระราช
พงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่างถึงเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดว่า 

 อ้ายพลายอีทรัพย์ทาสพระสุริยภักดี บุตรพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราช     
โกษาธิบดี ท าเรื่องราวมายื่นต่อเจ้าพระยาธรรมธิกรณ์ว่า พระสุริยภักดีรัก
ใคร่กับเจ้าจอมอ่ิม บุตรพระมหาเทพ (ปาน) พระสุริยภักดีให้อีทรัพย์กับอี
หนูทาสคน 1 เข้าไปพูดจาแทะโลมเจ้าจอมอ่ิมๆ ก็ยอมว่าจะไม่ท าราชการ
แล้วคิดเดินออกไปอยู่กับบิดาเสียก่อน แล้วจึ่งให้ไปสู่ขอต่อภายหลัง เจ้า
จอมอ่ิมกับพระสุริยภักดีก็รักใคร่ให้ข้าวของกัน พระส าราญราชหฤทัย อา
นั้นรู้เห็นเป็นใจด้วยจะช่วยสู่ขอต่อพระมหาเทพให้36 

                                                 
34เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1- 4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 1, 503. 
35เทาชมพู (นามแฝง) หรือคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจในกรณีที่ทาสทั้ง

สองคนสามารถเขียนหนังสือร้องเรียนและฟ้องร้องต่อเสนาบดีวัง เป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีเบื้องหลัง โดย
ใช้ทาสสองคนบังหน้า อ้างถึงใน เทาชมพู, ความคิดเห็นที่ 46 “เจ้าจอมหม่อมห้ามผู้ถูกประหาร,” 
เรือนไทย.วิชาการ.คอม, http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5553.45 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2557). 

36เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบับเจ้าพระยา
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 ประเด็นที่น่าสนใจของกรณีนี้ คือ ตุลาการที่ช าระคดีความ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ น าความกราบบังคมทูลหลังช าระได้ความว่า ทั้งสองไม่เคย
พบปะพูดจากัน เป็นแต่เพียงลอบส่งเพลงยาวและข้าวของหากันเท่านั้น ลูกขุนจึงเชิญบทพระกฤษฎี  
กาปรึกษาโทษว่า ชายใดบังอาจสมัครรักด้วยนางในก็ให้ประหารชีวิตเสียทั้งชายหญิง ดังนั้นผู้ที่รู้เห็น
แต่ไม่ห้ามปรามลงพระราชอาญาประหารชีวิต ริบราชบาตรเป็นของหลวง37  พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงเพียงเท่านี้  อย่างไรก็ตามหนังสือ โครงกระดูกในตู้
เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่า  

 เมื่อตุลาการน าความกราบบังคมทูลแล้ว ผู้ใหญ่เล่ากันว่า พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีเข้าไปเฝ้าฯ และมีพระ
ราชด ารัสว่าคุณสุริยภักดียังเป็นหนุ่มคะนอง ย่อมจะท าอะไรผิดพลาดไป
โดยไม่รู้ผิดรู้ชอบ ตุลการก็ได้กราบบังคมทูลฯ ขึ้นมาแล้วว่าคุณสุริยภักดี
มิได้พบปะกับเจ้าจอมอ่ิมเลย  จึงมีพระกรุณาจะยกโทษให้ แต่เมื่อมีเรื่อง
อ้ือฉาวมีโจทก์ฟ้องขึ้นมาเช่นนี้ จะทรงพระกรุณานิ่งเสียก็ไม่ได้ จึงทรง
พระราชด าริเห็นว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยควรจะขอพระราชทานอภัย
โทษขึ้นมา และท าทัณฑ์บนไว้ให้แก่คุณสุริยภักดี ก็จะโปรดเกล้าฯพระราช 
ทานอภัยโทษให้  แต่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยท่านกราบบังคมทูลว่า 
ท่านเองเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เมื่อบุตรของ
ท่านท าผิดบทพระอัยการร้ายแรงถึงเพียงนี้ หากไม่ลงพระราชอาญาไป
ตามโทษานุโทษแล้วก็จะเสียหายแก่แผ่นดินยิ่งนัก38 

  พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีจึงขอให้ทรงลงพระราชอาญาพระสุริยภักดีไปตาม
ความผิด เนื่องจากต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเอาไว้ ดังนั้นทั้งเจ้าจอมอ่ิม พระสุริยภักดี
และผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ถูกลงพระราชอาญาประหารชีวิตที่ต าบลส าเหร่ 

 เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเรื่องที่ครึกโครมในสมัยนั้นเนื่องจากบันทึกของจอห์น เบาว์ริง 
กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า  “เมื่อ2- 3 ปีก่อน มีการลงโทษบุตรชายของขุนนางผู้เรืองอ านาจสูงมาก
ที่สุดในแผ่นดิน คือ สมเด็จคนปัจจุบัน เนื่องจากถูกจับได้ว่าข้องแวะกับนางห้ามในพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                                                            

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 1, 1197-1198. 
37เรื่องเดียวกัน, 1198. 
38ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, โครงกระดูกในตู้ (พระนคร: ชัยฤทธิ์, 2514), 108-110. 
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พระองค์ก่อน”39 
 มีความจ าเป็นที่จะกล่าวถึงประวัติของพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีซึ่งเป็นบิดา

ของพระสุริยภักดี เพ่ือให้ได้ความกระจ่างชัดว่าเหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่อง
การเมือง พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีเป็นขุนนางชั้นสูงที่มีอ านาจในสมัยนั้น รวมทั้งยังเป็น
ราชินิกูลทางฝ่ายสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  และเป็นบุตรของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนากับเจ้า
คุณพระราชพันธุ์นวล ซึ่งเป็นพระขนิษฐาของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระอัครมเหสีใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติด ารงต าแหน่งพระคลังสินค้า และยังเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการในพระนคร โดยสมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติเป็นน้องชายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเสนาบดีชั้นสูงที่
ส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมาก 

 นอกจากนี้  เจ้าจอมอ่ิม เป็นลูกสาวของพระยามหาเทพ ขุนนางในราชส านัก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  การที่เจ้าจอมอ่ิมถูกประหารชีวิตด้วยความผิดฐานคบชู้ย่อมน า
ความเสื่อมเสียและความสั่นคลอนทางอ านาจมาสู่พระยามหาเทพ  เนื่องจากพระยามหาเทพ หรือ
ทองปาน มีลักษณะชอบอวดอ านาจวาสนาของตน  ข่มเหงผู้อ่ืนเนื่องจากมีอิทธิพลค่อนข้างมากในราช
ส านัก40 พระยามหาเทพรับราชการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 
2) จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) กรณีประหารชีวิตเจ้าจอมอ่ิม
เกิดข้ึนก่อนที่พระยามหาเทพจะเสียชีวิตในการปราบจีนฮ่อ 

 เจ้าจอมอ่ิมต้องพระราชอาญาประหารเนื่องจากคบชู้  ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์
บันทึกเรื่องของสมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติที่ธ ารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย จนยอมให้
ประหารชีวิตลูกชายของตนเองเพ่ือไม่ให้เป็นแบบอย่าง 

 มีงานเขียนที่น าเสนอเรื่องการประกาศอนุญาตให้เจ้าจอมและข้าราชการฝ่ายในกราบ
บังคมทูลลาออกจากราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เป็นจุดเริ่มต้นของ
เสรีภาพของผู้หญิงในราชส านัก ซึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นความคลุมเครือว่าก่อนการประกาศอนุญาตให้ เจ้าจอมฝ่ายในทูลลาออกได้ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีการอนุญาตให้เจ้าจอมทูลลาออกได้หรือไม่ หรืออาจ
เป็นไปได้ว่าข้อความและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการขอทูลลาออกของเจ้าจอมอ่ิมในพระราชพงศาวดาร

                                                 
39จอห์น เบาว์ริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม 1, แปลโดย อนันต์ ศรีอุดม, กัณฐิกา 

ศรีอุดม และพีรศรี โพวาทอง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547), 177. 
40จลุลดา ภักดีภูมินทร์, เวียงวัง (กรุงเทพฯ: เพ่ือนดี, 2545), 85-90. 
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อาจมีการแต่งเติมในภายหลัง 
3.4.2.2 ความผิดในเรื่องของความประพฤติ   

               ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความผิดของผู้หญิงที่แม้ว่าจะไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน แต่เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของผู้หญิง โดยเฉพาะกลุ่มพระสนมเจ้าจอม  ในพระ
ราชพงศาวดารต้นรัตนโกสินทร์ปรากฏเรื่องของผู้หญิงที่ท าความผิดในส่วนของความประพฤติที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายอ่ืน  ได้แก่เรื่องการท าคุณไสย ซึ่ง
ถือเป็นการประทุษร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์ 

(1) การท าคุณไสย 
          พระราชพงศาวดารพบเรื่องของผู้หญิงที่ท าความผิดโทษท าคุณไสย 2 คน 

คนแรกคือ เจ้าจอมทองดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขาระบุเรื่องนี้ว่า 

 ปีเถาะ เบญจศก ศักราช1145 เจ้าจอมทองดีอยู่งานในพระราชวังหลวง 
เป็นบุตรีหลวงอินทรโกษา คบคิดกับหม่อมบุญศรี พระพ่ีเลี้ยงสมเด็จพระ 
เจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าอภัยธิเบศร และแทนข้าหลวงต าหนักใหญ่  ให้แทน
เป็นผู้ไปหาหมอท าเสน่ห์ จะให้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวโปรดปรานจง
มาก และรู้เห็นด้วยกันกับทั้งมารดาและทาสคนหนึ่ง  ทาสในเรือนมาฟ้อง
แก่เจ้าขรัวนายท้าวนางผู้ใหญ่ๆน าเอาข้อความขึ้นกราบทูล จึงด ารัสสั่งให้
พิจารณาได้ความเป็นสัตย์  มีพระราชโองการตรัสสั่งให้เอาตัวเจ้าจอมทอง
ดี กับพรรคพวกสี่คนและหมอคนหนึ่งไปประหารชีวิตเสีย ณ วัดตะเคียน
ทั้งสิ้น41 
 ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในที่ต้องโทษท าคุณไสยจะถูกลงพระราชอาญาประหารชีวิต  แต่

ก็มียกเว้นในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัย เช่น เจ้าจอมมีครรภ์ อาจเว้นโทษประหาร
ชีวิตได้ ทั้งในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ และพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวถึงเรื่องของ เจ้าจอมมารดาม่วง เจ้าจอมในกรมสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เจ้าจอมมารดา
ม่วงต้องพระราชอาญาท าเสน่ห์ยาแฝด ลงพระราชอาญาประหารชีวิตแต่ขณะนั้นทรงครรภ์จึงให้งดไว้   

“ครั้นมาถึง ณ เดือนแปด บูรพาษาฒ ทาสเจ้าจอมมารดาม่วงแจ้ในพระราชวังบวร
สถานมงคล ซึ่งเป็นบุตรเจ้าสัวแจ้ ฟ้องนายว่าท าเสน่ห์ยาแฝด โปรดให้ช าระก็ได้ความจริง จะให้เอาไป

                                                 
41สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมเด็จ

กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ ค าอธิบายประกอบ (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2516), 241. 
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ประหารเสีย จอมมารดาม่วงแจ้ทรงครรภ์พระองค์เจ้าอยู่ จึงได้งดไว้”42 และไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลัง
มีประสูติพระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาม่วงถูกช าระโทษหรือไม่ 

นิธิ อธิบายว่า ความคิดแบบกระฎุมพีมีลักษณะแบบมนุษยนิยม เชื่อในพลังอ านาจของ
มนุษย์ ให้ความส าคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลและมีความรังเกียจในไสยศาสตร์43  และแม้ว่าในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ชนชั้นน าสยามมีความคิดที่เป็นลักษณะของมนุษยนิยม สัจจนิยมและเหตุผลนิยมมากขึ้น 
แต่ก็ยังไม่สามารถสลัดความคิดที่เชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติออกไปได้อย่างสิ้นเชิง44 การท าคุณไสย
ของพระสนมเจ้าจอมนอกจากจะเป็นการประทุษร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์  แล้วยัง เป็นปัญหาที่
ขัดแย้งกับความคิดในทางพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมที่ถูกเน้นให้มีความส าคัญในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 
และเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการเมือง โดยการท าคุณไสยจ าเป็นต้องพ่ึง “หมอ
เสน่ห์หรือผู้มีอาคม”  ซึ่งปัญหาผู้อ้างตัวว่ามีวิชาอาคมอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นปัญหาที่ส าคัญใน
ตอนเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอาจน าไปสู่การก่อความไม่สงบทางการเมืองและการกระท าอันเป็น
อันตรายต่อพระราชอ านาจ45  
 
3.5 สรุป 

  
เพศวิถีของผู้หญิงชนชั้นสูงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์กระแสหลัก

เป็นไปในทางการถูกประณามทางสังคมที่ผู้แพ้ในการต่อสู้แย่งชิงอ านาจของชนชั้นน าถูกให้ภาพว่า
ละเมิดข้อห้ามหลักในทางเพศ46  โดยละเลยประเด็นปัญหาทางการเมือง การต่อสู้แย่งชิงอ านาจของ

                                                 
42เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1- 4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 1, 511-512. 
43เนื่องจากงานศึกษาที่ให้ค าอธิบายในเรื่องของชนชั้นกระฎุมพีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้มีผู้

ศึกษาค้นคว้าและให้ค าอธิบายไว้เป็นอย่างดีแล้ว   ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จะไม่อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนนี้
อีก แต่จะอธิบายถึงอิทธิพลของความคิดแบบกระฎุมพีที่ส่งผลต่อมโนทัศน์ในเรื่องหญิงดีหญิงชั่ว
เท่านั้น  โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องชนชั้นกระฎุมพีได้ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ: 
รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ (2555). 

44เรื่องเดียวกัน, 110. 
45สายชล สัตยานุรักษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 - 2352) กรุงเทพฯ: มติชน, 2546, 176. 
46ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี: ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศใน

ประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2551), 24. 
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ชนชั้นน าผู้ชาย เนื่องจากสถาบันการแต่งงานของสังคมชนชั้นสูงสยามมิใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของ
สามีภรรยาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

หญิงชั่วที่ปรากฏในเอกสารสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีความสัมพันธ์กับการเมืองทางตรงและ
ทางอ้อม  เนื่องจากความเกี่ยวพันระหว่างเรื่องการเมืองและเพศวิถีของผู้หญิงในราชส านักโดยเฉพาะ
กลุ่มสนมเจ้าจอมในราชส านักนั้น ปรากฏเด่นชัดในรูปแบบของการถวายตัวเป็นพระสนมหรือการ
แต่งงานระหว่างตระกูลขุนนางชั้นสูงด้วยกัน   นอกจากจะท าให้เพ่ิมพูนอ านาจทางการเมืองแล้วยัง
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและมั่นคงต่อราชบัลลังก์47  แต่ในขณะเดียวกันหากบาทบริจาริกาจาก
ตระกูลนั้นท าผิด ย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมเสียและสั่นคลอนอ านาจแก่ตระกูลของพวกเธอด้วย การ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์กับขุนนางจึงมีผู้หญิงเป็นตัวเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ลูส์ตั้งข้อสังเกตว่า การถูกควบคุมการแสดงออกทางเพศนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้
เกิดการแหวกกฎเกณฑ์เนื่องจากแรงกดดันจากการอยู่ในสถานะของตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชวงศ์และตระกูลของเจ้าจอมเอง48 จากการศึกษาเอกสารจะพบว่าการมีชู้ของพระสนมเจ้าจอมถือ
เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่พระสนมเจ้าจอมในพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งส าคัญที่สุด
ส าหรับระบบเครือญาติของชนชั้นสูงสยามที่นับสายเลือดทางพ่อ  การควบคุมอย่างเข้มงวดในเรื่อง
ทางเพศของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในจึงสัมพันธ์กับความปลอดภัยและมั่นคงต่อราชบัลลังก์ 
นอกจากนี้ยังเป็นไปเพ่ือพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์   

เนื่องจากอิทธิพลจากพุทธศาสนาในการสร้างมาตรฐานทางสังคมโดยใช้ศีลธรรมทาง
ศาสนามาเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของมนุษย์ น าไปสู่การชี้วัดพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงโดยมีมาตรฐาน
ทางศีลธรรมในพุทธศาสนาเป็นตัวก าหนดกรอบคุณค่าของผู้หญิง49 มาตรฐานความดีความชั่วของ
ผู้หญิงที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารจึงเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ คุณค่าของ
ผู้หญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในถูกกะเกณฑ์ในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณและ

                                                 
47Craig J. Reynolds, “A Thai Buddhist Defence of Polygamy,” in Seditious 

histories: contesting Thai and Southeast Asian pasts (Seattle: University of 
Washington Press in association with Singapore University Press, 2006), 193. 

48Tamara Loos, “Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in 
Siam,” The Journal of Asian Studies 64, no. 4 (November, 2005): 4. 

49โปรดดูค าอธิบายเพ่ิมเติมใน ธงชัย วินิจจะกูล, “ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ไทย กรณีพระมหา
ธรรมราชา ผู้ร้ายกลับใจหรือถูกใส่ความโดยplotของนักประวัติศาสตร์", ใน การเมืองในประวัติศาสตร์ 
ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ , บรรณาธิการโดย  
(กรุงเทพฯ: มติชน2546).   
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ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อหน้าที่พระสนมเจ้าจอม ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับความมั่นคงต่อราชบัลลังก์ ท า
ให้การมีชู้นอกจากจะเป็นเรื่องความประพฤติผิดทางเพศตามศีลธรรมแล้วยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎมนเทียร
บาลอย่างร้ายแรงอีกด้วย   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595606030061GWM

130 

 

บทที่ 4 
จากคุณสุวรรณถึงพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี: หญิงชั่ว สมัยรัชกาลที4่ - พ.ศ. 2477 

 
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้หญิงที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหญิงชั่วเกือบทั้งหมด
จะถูกลงโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานมีชู้ ท าคุณไสย และการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
แตใ่นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ปรากฏหญิงชั่วที่มีภาพลักษณ์แตกต่าง
จากยุคสมัยก่อนหน้า ความลักลั่นระหว่างเส้นแบ่งความดีความชั่วในผู้หญิงนั้น กลับไม่ใช่เรื่องทางเพศ
และมาตรฐานทางศีลธรรมในพุทธศาสนาดังเช่นในสมัยก่อนหน้า หญิงชั่วในสมัยนี้จึงมีมิติแตกต่างกัน
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงมีชู้ หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงด้วยกัน หญิงที่มีคู่ครองเป็นชาย
ต่ าบรรดาศักดิ์  รวมทั้งผู้หญิงที่ต่อต้านอ านาจอิสระของผู้ชาย  
 ในบทนี้ อธิบายถึงลักษณะและความผิดของหญิงชั่วจากการศึกษาหลักฐานประเภทลาย
ลักษณ์อักษรที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งร่วมสมัยและในเวลาถัดมา  โดยเสนอตัวอย่าง
เปรียบเทียบในเฉพาะเรื่องการมีชู้ ระหว่างผู้หญิงชนชั้นสูงและผู้หญิงสามัญชน ซึ่งกระท าความผิ ด
เดียวกันแต่กลับได้รับบทลงโทษแตกต่างกัน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ชนชั้น คือเงื่อนไขส าคัญในการ
ก าหนดความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงและมาตรฐานการลงโทษ  ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงที่ท าความผิดได้รับโทษ
ที่ต่างกันตามฐานันดรศักดิ์  ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องของหญิงชั่ว 12 คน จากการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษร เอกสารของรัฐ ได้แก่พระราชพงศาวดาร ราชกิจจานุเบกษา 
และเอกสารอ่ืนๆ ได้แก่ พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ส่วนพระองค์ บันทึกชาวต่างชาติ  และงาน
วิชาการในสมัยปัจจุบัน  ซึ่งเรื่องราวของหญิงชั่วทั้งหมดนี้ถูกกล่าวถึงซ้ าในเอกสารของรัฐและถูก
ตีพิมพ์เผยแพร่สู่พ้ืนที่สาธารณะในเวลาต่อมา โดยจ าแนกออกเป็นหญิงชั่วที่มีความผิดในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และหญิงชั่วที่มีความผิดในเรื่องของความประพฤติโดยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
ดังนี้ 

 (1) ความผิดเรื่องเพศสัมพันธ์ 
 (1.1) การคบชู้ 
 (1.2) การเล่นเพื่อน 

      (1.3) มีสามีเป็นชายต่ าบรรดาศักดิ์ 
(2) ความผิดเรื่องความประพฤติ   
       (2.1) ท าคุณไสย 
       (2.2) ต่อต้านอ านาจอิสระ 
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4.1  การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของชนชั้นน าสยามภายใต้ความเป็นสมัยใหม่ 
 

ยุคสมัยของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ราวคริสต์ศตวรรษที่19 หรือช่วงเริ่มกรุง
รัตนโกสินทร์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความส าเร็จจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในตะวันตกน าไปสู่การเริ่มต้นระบบเศรษฐกิจการค้าแบบใหม่  ในขณะที่อ านาจเก่าอย่าง
จีนเริ่มเสื่อมถอยลง จักรวรรดินิยมตะวันตกได้แพร่ขยายอิทธิพลทางการค้าและแสวงหาอาณานิคมใน
ดินแดนห่างไกลพร้อมกับการเผยแพร่คริสต์ศาสนา และน าพาเอาความเป็นสมัยใหม่เข้ามาในสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสยาม  

ความเป็นสมัยใหม่ในสยามได้ก่อร่างสร้างรูปแบบนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ในสมัยนี้ได้เกิดส านึกส านึกทางประวัติศาสตร์รูปแบบหนึ่งคือ ส านึกใน
ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ งานศึกษาของอรรถจักร์ได้อธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นพัฒนาการทางความคิด
ว่าคนมีศักยภาพในตัวเองและสามารถท าหรือเป็นอะไรก็ใดตามที่ใจปรารถนาแม้จะถูกหล่อหลอมจาก
สังคมก็ตาม ส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะผลักดันให้ตนเองเรียนรู้และจัดการปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองและโลกภายนอกและก าหนดชีวิตของตนเองโดยไม่ถูกครอบง าจากผู้ใดและความ
แปรเปลี่ยนทางส านึกนี้ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเวลาต่อมา 1 ส านึกในศักยภาพของ
ความเป็นมนุษย์ซึ่งได้ก่อตัวตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เรื่อยมา และปรากฏเด่นชัดในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพลวัตในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยเฉพาะชนชั้นปกครองเป็นผู้น าและริเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดโลกทัศน์ผนวกกับการรับเอาความรู้
วิทยาการโดยเฉพาะจากตะวันตก  ความเชื่อเดิมในโลกไตรภูมิที่ศรัทธาว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกฎแห่ง
กรรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้กลับถูกคลี่คลายและแทนที่ด้วยความเชื่อในวิทยาศาสตร์และเหตุผลนิยม
ว่ามนุษย์มีความสามารถในการควบคุมหรือก าหนดความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ การด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์
ไม่ใช่เพ่ือภพหน้า สวรรค์หรือนิพพานอีกต่อไป แต่ตั้งอยู่บนฐานของความจริงเชิงประจักษ์ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้มิได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่หากได้ก่อตัวตั้งแต่สมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แม้จะ
ไม่ใช่การเผชิญหน้าต่อความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาโดยตรงแต่ชนชั้นน าสยามมีการตั้งค าถามต่อ
ค าสอนทางพุทธศาสนา น าไปสู่การปฏิเสธค าสอนเดิมในพุทธศาสนาและการปฏิรูปพุทธศาสนาโดย
พระวชิรญาณภิกษุ ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน า
ทางโลกที่มีลักษณะความคิดแบบกระฎุมพีได้เข้ามาสู่ศาสนาจักร และการก่อตั้งธรรมยุติกนิกายซึ่งมี
รากฐานของแนวความคิดคือความส านึกในศักยภาพของมนุษย์เป็นการเปิดโอกาสให้ความรู้แบบใหม่

                                                 
1อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง 

พุทธศักราช 2475 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). 
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เข้าสู่สังคมสยามแทนที่ความคิดเดิมแบบโลกไตรภูมิ โดยการเผยแพร่ค าสอนที่ผ่านการตีความแบบ
ใหม่  ความคิดแบบใหม่ที่มีรากฐานบนความรู้และความจริงนี้ได้รับการยอมรับจากชนชั้นน าสยาม
จนกระท่ังแพร่ขยายกว้างขึ้นในสังคม2  

 ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้โลกทัศน์แบบไตรภูมิที่เคยมีอิทธิพลอย่างสูงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
กลับแผ่วจางลงในช่วงความเป็นสมัยใหม่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา 
อาจเป็นเพราะการถูกแทนที่ด้วยความคิดความเชื่อและเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์  พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์และระบบความเชื่อแบบเหตุผลนิยม ซึ่งทรงได้รับ
อิทธิพลความคิดเหล่านี้ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงด ารงพระอิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎและในขณะที่ทรงผนวช ผ่าน
การศึกษาความรู้แบบตะวันตกโดยมีมิชชันนารีเป็นพระอาจารย์ถวายความรู้และวิทยาการแบบ
ตะวันตก3  เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกษุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงปฏิรูปพุทธศาสนาเพ่ือตอบสนองต่อความทันสมัยที่มีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์และ
เหตุผลนิยม และในขณะเดียวกันเพ่ือเผชิญหน้ากับคริสต์ศาสนาที่เข้ามาท้าทายโลกทัศน์แบบเดิมของ
สังคมสยามพร้อมๆ กับองค์ความรู้และวิทยาการตะวันตก การปฏิรูปพุทธศาสนาครั้งนี้ท าให้ความเชื่อ
เดิมหลายประการถูกลดความส าคัญลงและเลือนหายไป  ชนชั้นน าสยามเองเป็นฝ่ายตั้งค าถามกับ
ความเชื่อจักวาลวิทยาแบบเดิมภายใต้ความรู้แบบใหม่ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์อันมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์
ของชนชั้นน าสยามในสมัยนั้น  ชนชั้นน าสยามได้ปฏิเสธโลกทัศน์จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเพียงแต่
มิใช่การท าลายหรือเสื่อมลงทั้งหมด แต่เป็นไปโดยการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดแบบ
สมัยใหม่ซึ่งอิงกับวิทยาศาสตร์4  นิธิ เอียวศรีวงศ์เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นน าสยาม
มิได้เพ่ิงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่หากก่อตัวมาตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และ
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงภาวะสมัยใหม่ของสยาม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผล
จากการขยายตัวทางการค้าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์โดยชนชั้นน าสยามและชนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม
เศรษฐกิจอย่างชนชั้นกระฎุมพีซึ่งอาจเป็นชนชั้นน าเดิม การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ในช่วงสมัยนี้ยังได้
สะท้อนออกมาผ่านงานวรรณกรรมที่มีลักษณะแบบมนุษยนิยมและความจริงเชิงประจักษ์5  โลกทัศน์

                                                 
2เรื่องเดียวกัน, 9-17. 
3ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, “นิทรรศการเอกสารพระเจ้ากรุงสยามและเซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง,” ใน 

พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร ์จอห์น เบาว์ริ่ง, บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2548), 35-37. 

4พระไพศาล วิสาโล, “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต,” ใน เรื่อง
เดียวกัน, 180-184.  

5นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์,” ใน ปากไก่และใบ
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แบบวิทยาศาสตร์สืบทอดต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
เป็นประมุขคณะสงฆ์และผู้น าธรรมยุติกนิกาย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโร
รสทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และทรงเป็นพระอนุชาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์แล้วยังทรงเป็นผู้
ริเริ่มและด าเนินการจัดการศึกษารวมทั้งแต่งแบบเรียนธรรมะและบาลีให้แก่คณะสงฆ์อย่างเป็นแบบ
แผนเดียวกันทั้งประเทศ  เป็นช่วงที่พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยมภายใต้โลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์
เฟ่ืองฟูมากในขณะที่คติความเชื่อแบบเก่าค่อยๆถูกลดทอนความส าคัญลงไปพร้อมกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาที่ถูกนิยามและตีความใหม่  

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สยามได้เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็น
รัฐสมัยใหม่ โดยการปรับปรุงระบบการปกครองประเทศและโครงสร้างอ านาจทางการเมือง ลดอ านาจ
การปกครองของขุนนางลงเพ่ือรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้เกิดจาก
อิทธิพลภายนอกจากมหาอ านาจตะวันตกที่กดดันให้สยามจ าต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับ
ของมหาอ านาจตะวันตก ซึ่งส่งผลต่อปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อันเป็นปัญหาใหม่ที่สยาม
ต้องเผชิญอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในของสยามเอง โดยการพัฒนาระบบกฎหมาย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการปกครองเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นสมัยใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของพลเรือนจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของสยามตามมาตรฐาน
ความเป็นอารยะแบบประเทศตะวันตกน าไปสู่ “การปฎิรูปสยาม”ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งประการส าคัญของการปฏิรูปนี้เป็นไปเพ่ือปกปองสยามใหรอดพนจากการ
ถูกปกครองโดยมหาอ านาจตะวันตก  และน าไปสู่การขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศ
มหาอ านาจตะวันตก  ซึ่งสนธิสัญญาระหว่างสยาม อังกฤษ และฝรั่งเศส มีใจความส าคัญว่าสยามจะมี
สถานะเป็นรัฐกันชนและรับรองความเป็นเอกราชของสยาม โดยไม่ถือเป็นเมืองอาณานิคมของทั้งสอง
ประเทศ  แม้ว่าจะมีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า สยามมีสถานะเป็น “รัฐกึ่งอาณานิคม”6 ก็ตาม 
สนธิสัญญากับฝรั่งเศสและอังกฤษท าให้สยามมีพรมแดนเป็นของตนเองชัดเจน  ท าให้ระบบเครือญาติ
แบบเดิมที่ถูกสร้างด้วยวิถีผัวเดียวหลายเมียไม่มีความจ าเป็นในการผูกส่วนต่างๆของราชอาณาจักร
                                                                                                                                            

เรือ: รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ , พิมพ์ครั้งที่4 (กรุงเทพฯ: 
ฟ้าเดียวกัน, 2555). 

6ลิซ่า ฮอง, “สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในกรุงเทพฯ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 1868-1910 : เสียงที่ไม่ประสานกันของลัทธิสากลนิยมก่ึงเมืองขึ้น” แปลโดย วารุณี โอสถา
รมย์  (การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 150 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ, 21 กันยายน 2547). 
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เอาไว้ด้วยกันอีกต่อไป7 

หลังการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสยามในวงกว้าง  ในขณะที่สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตกอยู่
ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิตะวันตก โดยเฉพาะดินแดนที่มีอาณาเขตติดกับรัฐสยามทั้งพม่า ลาว 
กัมพูชา ถูกครอบครองดินแดนโดยอาณานิคมจักรวรรดิตะวันตก ในขณะที่สยามจ าต้องปรับปรุง
พัฒนาประเทศและปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายรวมไปถึงวัฒนธรรมเพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกอ้างสิทธิ
ในการท าให้ประเทศเจริญ การเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งน าพาวิทยาการและองค์ความรู้
แบบใหม่เข้ามาท้าทายองค์ความรู้เดิมในสังคมสยาม ชนชั้นน าสยามตอบรับต่อความเป็นสมัยใหม่ โดย
การเลือกรับและปรับเปลี่ยนความเป็นสมัยใหม่จากตะวันตกเฉพาะสิ่งที่ชนชั้นน าพิจารณาแล้วว่าจะไม่
กระทบต่อโครงสร้างอ านาจเดิมในสังคม การตอบรับวิทยาการตะวันตกในสยามเพราะสาเหตุหนึ่งคือ
ชนชั้นน าตระหนักถึงคุณูประโยชน์ของวิทยาการตะวันตกโดยเฉพาะวิทยาการการพิมพ์ 

วิทยาการการพิมพ์ของตะวันตกเริ่มเข้ามาในสยามตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) และเฟ่ืองฟูมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   ชนชั้นปกครองใช้วิทยาการการพิมพ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยตรงกับผู้อยู่ใต้
ปกครอง โดยไม่ถูกตัดทอนแบ่งแยกตีความและแอบอ้างโดยคนอ่ืนอีกต่อไป8  ซึ่งนอกจากนี้เป็น
ประโยชน์ในการปกครองและรวมอ านาจแล้วการพิมพ์ยังเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์สู่สังคม แต่
ในขณะเดียวกันเงาอีกด้านเป็นการท้าทายองค์ความรู้แบบเก่า สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยชาวตะวันตกนั้นมีลักษณะของการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเสรีและใน
บางครั้งเป็นการล้ ามากเกินไปส าหรับสังคมสยาม การวิพากษ์วิจารณ์อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และ
วัฒนธรรมผัวเดียวหลายเมียในสังคมสยามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมาจนกระท่ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะเดียวกัน
สังคมสยามได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นขึ้น  ตามค าอธิบายของสก็อต บาร์เม (Scot Barme) 
การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม่ ได้แก่ พวกปัญญาชน นักคิดหัวก้าวหน้า ซึ่งถือก าเนิดขึ้นพร้อมๆกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความทันสมัยของวิทยาการการพิมพ์ในสยาม โดยกลุ่มชนชั้นกลางใหม่
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา โดยความทันสมัยและวิทยาการการพิมพ์เป็น
เครื่องมือที่กลุ่มชนชั้นกลางใช้แลกเปลี่ยนทัศนะและวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลและความ
                                                 

7เครก เจ. เรย์โนลด์ส, “สังคมชายล้วนในวัฒนธรรมการเมืองไทยสมัยใหม่,” แปลโดย ปรีดี 
หงษ์สต้น, รัฐศาสตร์สาร 36, ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค. 2558): 38-39. 

8วารุณี โอสถารมย์  และคณะ, ภาพสังคมสยามจากประชุมประกาศรัชกาลที่4 ใน พระเจ้า
กรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง, 144. 
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เหลื่อมล้ าในสังคม9  วิทยาการการพิมพ์นี้ท าให้กลุ่มชนชั้นกลางเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมสยาม 
นอกเหนือไปจากการวิพากษ์รัฐบาลและประเด็นเรื่องการเมือง ชนชั้นกลางยังตั้งค าถาม ข้อสังเกต 
และข้อถกเถียงประเด็นต่างๆในสังคม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสถานะของผู้หญิง ความไม่เท่าเทียม
ทางเพศ และวัฒนธรรมผัวเดียวหลายเมีย  ในขณะเดียวกันชนชั้นน าเองก็ใช้สื่อสิ่งพิมพ์จากราชการใน
การชี้แจงและตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์เหล่านี้  สื่อสิ่งพิมพ์จึงค่อยๆกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะในสังคม
สยามน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน าและชนชั้นอื่นๆในสังคมสยาม 
 

4.2 เพศสภาพกับความเป็นสมัยใหม่ของสังคมสยาม 
 

 บาบาร่า วัตสัน แอนดายา (Barbara Watson Andaya) เสนอว่าภาวะความเป็น
สมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัมพันธ์กับการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศตะวันตก แต่
ส าหรับสถานภาพของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาสถานภาพ
มีปัจจัยหลักมาจากเรื่องของศาสนาภายนอก ได้แก่ อิสลามและคริสต์ ซึ่งเข้ามาวิพากษ์ศาสนาปรัชญา
ดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองโดยเฉพาะพุทธศาสนาและขงจื้อ กล่าวโดยสรุปว่าอารยธรรมจากจักรวรรดินิยม
ตะวันตกเพียงอย่างเดียวไม่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงของชนพ้ืนเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ แต่สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิดจากศาสนาใหม่ที่เข้ามาวิพากษ์ศาสนา
เดิมและก่อให้เกิดการยกระดับสถานะของผู้หญิงในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะคริสต์
ศาสนาอันมีมิชชันนารีเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากข้ออ้างทาง
การเมืองและผลประโยชน์ทางการค้า10 

 แม้มิอาจกล่าวได้ว่า หลังความเป็นสมัยใหม่เป็นต้นมาชนชั้นน าสยามจะมีโลกทัศน์แบบ
วิทยาศาสตร์ของตะวันตกทั้งหมด  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ โลกทัศน์ของชนชั้น
น าสยามนั้น ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมจากตะวันตกแล้วน ามาดัดแปลง การให้
ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกและส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นการแสดง
ภาพลักษณ์ของผู้ชายชนชั้นน าว่ามีความเป็นอารยะ ทามาร่า ลูส์ (Tamara Loos) ชี้ให้เห็นว่าบริบท
ทางสังคมและการเมืองช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างของการจัดการควบคุมทางเพศระหว่างราชส านัก
ฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชส านักฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

                                                 
9Scot Barme,  Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular Cultuer in 

Thailand (New York: Oxford, 2002). 
10Barbara Watson Andaya, The Flaming  Womb Repositioning Women in. Early 

Modern Southeast Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2006), 70. 
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เจ้าอยู่หัว11  ภาวะความเป็นสมัยใหม่ในสยามได้เริ่มต้นนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และต่อเนื่องจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการเกิดขึ้นของ
กลุ่มทางสังคมใหม่อย่างชนชั้นกลางที่เป็นผลจากการปฏิรูปการปกครองของสยามในช่วงสมัยใหม่ ชน
ชั้นกลางเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและสังคมและต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองการปกครอง ชนชั้นกลางสยามมีแนวคิดเรื่องเสรีภาพและการพัฒนาความเจริญทางสังคมอัน
น าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริง ความเคลื่อนไหวใหม่ที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและมนุษยชนซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก ก่อให้เกิดการตั้งค าถามประเด็นเรื่องความไม่เท่า
เทียมทางเพศในสังคมสยาม พวกเขาเห็นว่าความเท่าเทียมกันอย่างแรกที่ควรเรียกร้องคือความเท่า
เทียมกันทางเพศระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย น าไปสู่การเคลื่อนไหวที่เรียกว่ากระแสสิทธิสตรี ส่งผลต่อ
การให้ความหมายเพศสภาวะและน าไปสู่การถกเถียงเรื่องการออกกฎหมายรองรับผัวเดียวเมียเดียวใน
สังคมสยาม12 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงที่สยามรับอิทธิพลตะวันตก น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอุดมคติใหม่ที่มีต่อผู้หญิง ระบบผัวเดียวหลายเมียและการปฏิบัติต่อผู้หญิงในทัศนะของ
ชนชั้นน าสยามถูกวิพากษ์จากชาวตะวันตกที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับราชส านัก ปัญหาเรื่องเพศสภาพและ
สถานะของผู้หญิงในสังคมสยามเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงและถูกวิพากษ์ในสังคมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
ชาวตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มมิชชันนารีซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นกระบอกเสียงในการตั้งค าถามและวิพากษ์
เรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมสยาม โดยการโจมตีพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของความไม่
เท่าเทียมทางเพศในสังคมสยามพร้อมๆ กับการเชิดชูคริสต์ศาสนาส่งผลกระทบต่อแบบแผนการ
ปฏิบัติทางเพศท่ีท้าทายอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ซึ่งมีรากฐานมากจากพุทธศาสนา  วัฒนธรรมผัวเดียว
หลายเมียซึ่งถือเป็นค่านิยมในชนชั้นสูงสยามถูกวิพากษ์โดยเชื่อมโยงกับศีลธรรมในศาสนา ซึ่ง
ชาวตะวันตกใช้ค าสอนในคริสต์ศาสนาเป็นมาตรฐานวัดระดับศีลธรรมในการตัดสินว่าเป็นดินแดนที่ล้า
หลังด้อยอารยธรรม ประเด็นเรื่องเพศสภาพในสยามเป็นเครื่องมือในการอ้างสิทธิของจักรวรรมดินิยม
ตะวันตกในภารกิจที่จะต้องสร้างอารยธรรมให้แก่ดินแดนที่ยังล้าหลัง ชนชั้นน าสยามมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบทบาทและเพศสภาพของผู้หญิงในช่วงความเป็นสมัยใหม่เนื่องจากการ
เผชิญหน้ากับศีลธรรมแบบใหม่โดยคริสต์ศาสนาที่เข้ามาวิพากษ์วัฒนธรรมแบบจารีตของสยาม และ
ในขณะเดียวกันชนชั้นน าสยามเองจ าต้องปกป้องสิทธิและเกียรติยศของความเป็นชนชั้นสูง โดยมีพุทธ
                                                 

11Tamara Loos, “Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in 
Siam,” The Journal of Asian Studies 64, no. 4 (November, 2005): 881-909. 

12Scot Barme, Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular Cultuer in 
Thailand (New York: Oxford, 2002). 
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ศาสนาเป็นเกราะก าบังวัฒนธรรมที่ถูกค่อนแคะจากตะวันตกว่าล้าหลังและกดข่ีทางเพศ 

นอกจากนี้ยังเป็นเพราะการปรับเปลี่ยนทัศนะของชนชั้นน าเอง พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัยในเรื่องความเท่าเทียมกันและสิทธิของผู้หญิง อันน าไปสู่การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักพาและพระราชบัญญัติผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร  อาจกล่าวได้ว่า 
ความคลี่คลายสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงสยาม เป็นเพราะอิทธิพลตะวันตกมีส่วนที่ท าให้เกิด
ความคลี่คลายนี้ลงบ้าง รวมทั้งพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงให้
ตะวันตกเห็นว่าสยามมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสังคม อย่างไรก็ตามพบว่าจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้หญิงสามัญชน แม้จะมี
การออกประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการฝ่ายในทูลลาออกได้นั้น แต่ใน
ขณะเดียวกันกลับพบว่ากฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการประพฤติตนและวิถีชีวิตของผู้หญิงชน
ชั้นสูงโดยเฉพาะสมาชิกในราชส านักฝ่ายในมีความละเอียดซับซ้อนมากข้ึน 

 
4.3 หญิงช่ัวสมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2477  

  
 ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้หญิงที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่ากระท าความผิดทั้งใน
เรื่องการเมือง และความผิดทางเพศจะถูกลงพระราชอาญาประหารชีวิต แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พบ
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงหญิงชั่วที่ถูกลงโทษประหารชีวิต แม้กระทั่งเรื่องการคบชู้ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงมีโทษ
สถานหนัก แต่ในยุคสมัยนี้หญิงชั่วที่มีความผิดส่วนมากจะถูกลงโทษทางร่างกาย ได้แก่ โบยตี ควบคู่
ไปกับการลงโทษทางจิตใจ ได้แก่การกักบริเวณ ถอดยศ  และส าหรับกรณีของหญิงสามัญชนที่น ามา
ศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นเรื่องของชนชั้นนั้น พบว่าหญิงสามัญชนที่มีชู้หรือมีสามีหลายคน กลับไม่
ถูกลงโทษตามกฎหมายในเรื่องการมีชู้ แต่ทว่าถูกลงโทษโดยการประจานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และถูก
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

4.3.1 ความผิดเรื่องเพศสัมพันธ์      
      ส าหรับความผิดในเรื่องเพศสัมพันธ์จะหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่

สามีหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎมนเทียรบาล หรือผิดมาตรฐานกฎเกณฑ์สังคม เช่น การมี
เพศสัมพันธ์นอกสถาบันการแต่งงาน  โดยจะกล่าวถึงหญิงคบชู้ รวมทั้งหญิงเล่นเพ่ือน ซึ่งเป็นการมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน หญิงที่มีสามีเป็นชายต่ าบรรดาศักดิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์ที่ผิด
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กฎมนเทียรบาล 
4.3.1.1 การคบชู ้

      พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏเรื่องราวของเจ้าจอมมีชู้เช่นเดียวกับรัชกาลก่อนหน้า 
แต่โทษของพระสนมเจ้าจอมที่มีชู้นั้นกลับเบาลง หญิงมีชู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากการ
ประหารชีวิต คือ เจ้าจอมช้อย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 บักทึกเรื่องรักใคร่ระหว่างขุนสุวรรณกับเจ้าจอมช้อย ความว่า 

ครั้นมาถึงเดือน7 เกิดความเรื่องอ้ายเขียนขุนสุวรรณบุตรพระยาราชภักดี 
ให้อีกุหลาบภรรยาเข้าไปพูดจาแทะโลมเจ้าจอมช้อย บุตรพระยาบ าเรอ
ภักดี มีผู้ทิ้งหนังสือข้างใน โปรดให้ตระลาการช าระได้ความจริงว่า รักใคร่
ให้ข้าวของกันเนืองๆ แต่ไม่ถึงตัวกัน ลูกขุนวางบทให้เอาอ้ายเขียน อี
กุหลาบไปประหารชีวิตเสียที่วัดมักสัน ณ วันจันทร์ เดือน 7 แรม 12 ค่ า 
(ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2402) แต่ตัวอีช้อยนั้นให้ลงพระ
ราชอาญา 60 ที แล้วสับเสี่ยงไว้แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เนรเทศ
พระโยคาญาณภิรัต ราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดราชสิทธาราม1 เจ้า
อธิการวัดบางประทุน1 เป็นผู้ให้น้ ามนต์อ้ายเขียนอีกุหลาบ ให้เนรเทศไป 
ไปอยู่เมืองสงขลา13 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าจอมมีชู้ในรัชกาลก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกลงพระราชอาญาประหาร

ชีวิต แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมช้อยกลับไม่ได้ถูกประหารชีวิตแต่
ถูกลงพระราชอาญาโบยและจ าสนม ในขณะที่อ้ายเขียนชู้ และอีกุหลาบแม่สื่อถูกลงพระราชอาญา
ประหารชีวิต ทั้งนี้ยังมีผู้ที่ได้รับพระราชอาญาอีกหนึ่งรูปคือ เจ้าอธิการวัดบางประทุนซึ่งมีความเกี่ยว 
ข้องกับคือเป็นผู้ให้น้ ามนต์อ้ายเขียนอีกุหลาบ 

 วรลักษณ์ได้วิเคราะห์ว่า ประเด็นเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตคู่โดยเฉพาะการมีชู้น่าจะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในสมัยนั้น ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมและแพร่หลายในการถ่าย 
ทอดจุลปทุมชาดกในงานจิตรกรรม โดยจุลปทุมชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยการลงโทษหญิงชายที่ท าชู้กัน 
สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของสังคมสมัยนั้นที่น่าจะให้ความส าคัญกับประเด็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของ
ตนโดยการนอกใจมีชู้ มากกว่าการให้ความส าคัญเรื่องการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์14 

                                                 
13เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 2 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2555), 1705. 
14วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์, “จุลปทุมชาดก ข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทและความนิยมที่ปรากฏ
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แม้ว่าจะมีการประกาศอนุญาตให้เจ้าจอมทูลลาออกจากราชการฝ่ายในได้ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนและเจ้าจอมที่ยังไม่มี
พระองค์เจ้าเท่านั้นเข้าข่ายในเกณฑ์อนุญาตให้ลาออกได้ ซึ่งเหตุการณ์ของเจ้าจอมช้อยนั้นเกิดขึ้นก่อน
มีการประกาศ ดังนั้นประกาศทรงอนุญาตให้ข้างในกราบถวายบังคมลาออกจากราชการจึงมี
รายละเอียดที่อธิบายถึงการห้ามแต่งแม่สื่อเข้ามาในพระบรมมหาราชวัง 

 แต่เจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้าก็ดี มีเครื่องยศเปนเครื่องทองค าแล้วก็ดี 
ไม่ยอมพระ ราชทานให้ใครไม่โปรดให้ออก ใครๆ อย่าพาโลค าประกาศนี้
แล้ว แลแต่งแม่สื่อมาลุยลายวุ่นวายในพระราชวัง ดังอ้ายเขียนบุตรพระยา
ราชภักดีท าครั้งก่อนเปนอันขาดทีเดียว ถ้ามิฟังก็ไม่พ้นพระราชอาญาตาม
กฎพระอัยการ15 

4.3.1.2 การเล่นเพื่อน 
          ราชส านักฝ่ายในเป็นที่อยู่อาศัยที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงทั้งหมด ทั้งยังเป็น

สังคมหญิงล้วนที่อยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของผู้ชาย ด้วยความที่มีแต่เพศหญิงท าให้นอกจากเรื่อง
มีชู้แล้วผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในบางคนยังมีพฤติกรรมเล่นเพ่ือนซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง
เพศหญิงด้วยกันเสมือนความสัมพันธ์แบบชายหญิง แม้ว่ากฎมนเทียรบาลระบุโทษของพฤติกรรมการ
เล่นเพ่ือนของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในว่า “อนึ่ง สนมก านัลคบผู้หญิงหนึ่งกันท าดูจชายเปนชู้เมียกัน
ให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ที ศักคอประจานรอบพระราชวังทีหนึ่งให้เอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่งให้แก่ลูก
เธอ หลานเธอ”16  แม้ว่าการเล่นเพ่ือนในราชส านักฝ่ายในดูจะไม่ใช่เรื่องใหม่ สันนิษฐานได้ว่าอาจ
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทสั่งสอนพระราชโอรส
และพระราชธิดาความว่า “อย่าเล่นผู้หญิงที่ชั่ว อย่าเล่นเพ่ือนกับใครเลย มีผัวมีเถิด แต่อย่าให้ปอก
ลอกเอาทรัพย์ของเจ้าไปได้นัก”17 

  คึกฤทธิ์ ปราโมช เล่าถึงเรื่องของหญิงเล่นเพ่ือนในราชส านักฝ่ายที่ถูกลงโทษโดยการสัก
                                                                                                                                            

ในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4,” วารสารเมืองโบราณ 33, ฉ.3 (2550): 59-69. 
15พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2548), 279. 
16กฎมณเทียรบาล มาตรา124 อ้างถึงใน  มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2529), 98-99. 

17พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 268.  
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หน้าผาก ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏเรื่องของ ชุ่ม ซึ่งเป็นลูกสาวของ
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ชุ่มเป็นนางละครตัวพระมาแต่เด็ก ซึ่งต่อมาชุ่มเป็นครูละครที่มีชื่อเสียงจึงได้เข้า 
ไปสอนละครในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากเจ้าคุณพระประยูรวงศ์หัดละครผู้หญิงขึ้น ชุ่มร าละครใน
บทพระเอกเสมอๆ ท าให้มีผู้หญิงมาติดพันมากมาย ชุ่มมีลักษณะแบบผู้ชาย คือแต่งกายแบบผู้ชาย ไว้
ผมแบบผู้ชาย และสูบบุหรี่สะพานโพ 

 เมื่อในพระราชฐานชั้นในเป็นเมืองที่มีแต่ผู้ หญิงล้วนๆ ป้าชุ่มก็ประ
พฤติการณ์แบบที่ชาววังเรียกว่า “เล่นเพ่ือน” กับบรรดาแฟนละครซึ่งมี
สตรีบรรดาศักดิ์รวมอยู่ด้วย ต่อมาความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก็
โปรดฯให้ช าระได้ความเป็นสัตย์ จึงโปรดฯให้ลงพระราชอาญาแห่ตระเวน
รอบวัง แล้วให้สักหน้าไล่ออกจากพระบรมมหาราชวังไป18 
 แม้ว่ากฎมนเทียรบาลบัญญัติโทษของการเล่นเพ่ือนทั้งโทษประจานและโทษทางร่าง 

กาย แต่ในสังคมของหญิงล้วนอย่างราชส านักฝ่ายใน การเล่นเพ่ือนอาจไม่ใช่เรื่องร้ายแรงคอขาดบาด
ตายในทัศนะของพวกเธอเหล่านี้ กลับเป็นเรื่องชวนหัวและถูกน ามาล้อเลียนเสียดสีกัน ดังเช่นใน
กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบเล่นเพ่ือนของหม่อมสุดและหม่อมข า 
กลอนเพลงยาวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์หญิงรักหญิง  ความรักความใคร่ของหญิงที่มีต่อหญิง
อย่างโจ่งแจ้ง เรื่องของหญิงเล่นเพ่ือนทั้งสองคนนี้ไม่ได้เป็นความลับ และดูเหมือนจะเป็นเรื่องเปิดเผย
ด้วยซ้ าไป กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประทานชื่อ“คุณโม่งและหม่อมเป็ด”ให้หม่อมทั้งสองในเชิงล้อเลียน  
ทั้งหม่อมสุดและหม่อมข ามิได้ถูกลงโทษ ซ้ ายังมีการน ามาขับเสภากึ่งล้อเลียนกึ่งประจานอีกหลายครั้ง 
นอกจากนี้คุณสุวรรณได้ประพันธ์กลอนเพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพได้รับ
การกล่าวถึงว่าเป็นบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาของความรักระหว่างหญิงและหญิง ซึ่ งกลอนเพลงยาวทั้ง
สองเรื่องนี้ ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สังคมที่สะท้อนภาพรักร่วมเพศระหว่างหญิงและหญิงในราช
ส านักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว19 

 ผู้ประพันธ์กลอนเพลงยาวทั้งสองเรื่องนี้ คือ คุณสุวรรณ  ธิดาของพระยาอุไทยธรรม 
(กลาง) ราชินิกูลบางช้าง เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงแก่กรรมในต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณสุวรรณเป็นกวีหญิงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยบท
ประพันธ์ของคุณสุวรรณมีลักษณะที่ค่อนข้างแหวกขนบวรรณกรรมและขัดต่อจารีตประเพณีของสมัย
นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักร่วมเพศ เรื่องเร้นรักระหว่างหญิงกับหญิง หรือการเสนอตัวของฝ่ายหญิงต่อ

                                                 
18ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, โครงกระดูกในตู้ (พระนคร: ชัยฤทธิ์, 2514), 117-118. 
19อิงอร สุพันธุ์วณิช, “กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณ : ภาพสะท้อนรักร่วมเพศสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 22 (ธันวาคม 2548): 55-67. 
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ฝ่ายชาย มิต้องให้ฝ่ายชายมาเลือก แต่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เลือกเสียเอง บทประพันธ์ของคุณสุวรรณมี
ชื่อเสียงโด่งดังและรู้จักกันดีจวบจนปัจจุบัน คือ พระมะเหลเถไถ  และ อุณรุทร้อยเรื่อง ซึ่งกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ทรงมีพระราชวิจารณ์ถึงผู้แต่งว่า “เสียจริต แต่ไม่คลั่งไคล้อันใด เป็นแต่ฟุ้งไปใน
กระบวนแต่งกลอน”20 

 บทประพันธ์ของคุณสุวรรณมีผู้น ามาศึกษากันอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ ในกรณีของ
คุณสุวรรณ ความสามารถในการประพันธ์บทกลอนไม่ใช่ความสามารถที่พึงมีของผู้หญิงในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์หรือเป็นความสามารถที่พบได้ทั่วไป แม้ว่าผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในบางคนอาจได้รับ
การศึกษาอย่างดีในระดับที่อ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเจ้านายผู้หญิงบางพระองค์เป็นพระอาจารย์
สอนพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์  แม้จะมีผู้ที่มี
ความสามารถทางภาษาได้ในระดับที่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยและจ ากัดอยู่
ในเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น กรณีของคุณสุวรรณเป็นตัวอย่างของผู้หญิงไม่ปกติที่ไม่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมให้อยู่นอกพ้ืนที่ของความปกติท่ีก าหนดโดยผู้ชาย   
 เปรียบเทียบกับนิพพานวังน่า พระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร พระธิดาใน 
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท หรือวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า นิพพานวังน่า
ได้รับพระราชวิจารณ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ถ้าจะอ่านตามตัวแทบจะ
ไม่ได้ข้อความเท่าใด จ าจะต้องเดาอ่าน แต่ถึงเดาอ่านดังนั้นยังจะกลั้นหัวเราะไม่ได้ ไปขันเสียใน
ถ้อยค าที่จดลงไว้บ้าง เบื่อค าครวญครางซ้ าซากชวนให้พลิกข้ามไปเสียบ้าง”21 
 แม้ว่าพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรจะถูกเข้าใจว่า “ท่านบอๆ”22 อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
นิพพานวังน่ามีเนื้อหากล่าวถึงการสรรเสริญและอาลัยโทมนัสต่อการสวรรคตของกรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท พระราชบิดาของพระองค์  รวมทั้งพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรทรงถ่อมพระองค์ไว้
ตอนต้นเรื่องนิพพานวังน่า ท าให้ผู้ที่อ่านและวิจารณ์บทประพันธ์ของพระองค์รู้สึกน่าชมแล้วยังให้
ความรู้สึกไปในทางน่าสงสารอีกด้วย “แต่น่าชมผู้ที่แต่งหนังสือนี้อย่างหนึ่ง ว่าหนังสือก็ไม่รู้ เรียง
ข้อความก็ไม่เปน แต่ว่าได้กลอนดีๆออกมาเปนหลายแห่ง ทั้งท าให้ผู้ฟังมีใจรู้สึกสงสารได้มาก”23 

 พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรคือ ตัวอย่างหนึ่งของผู้หญิงที่ผลิตความรู้ในกรอบของขนบ

                                                 
20กรมศิลปากร, ค าน า ใน บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ บทละครอุณรุทร้อยเรื่อง กลอน

เพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์ กลอนเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดเทพ และ
บทละครเรื่องระเด่นลันได (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2514). 

21พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังน่า  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 4. 
22เรื่องเดียวกัน. 
23พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังน่า  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 8. 
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จารีตแมว้่าจะทรงเป็นผู้หญิงแต่ก็เขียนถึงความดีของผู้ชาย และการด ารงชีวิตอยู่โดยการปฏิบัติตามค า
สอนของผู้ชาย จึงมิได้ทรงถูกกล่าวหาว่าเสียจริตหรือฟ่ันเฟือนแม้บทประพันธ์ของพระองค์จะมีข้อขาด
ตกบกพร่องในการแต่งบทประพันธ์ไปบ้างก็ตาม 

 กฎมนเทียรบาลระบุโทษของการเล่นเพ่ือนของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน แม้ว่าการ
ลงโทษจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิต แต่ก็จะถูกประจานให้เป็นที่อับอายโดยการสักหน้าผากและขับออก
จากพระราชวัง  แต่ทว่าส าหรับการมีความสัมพันธ์ทางเพศในเพศเดียวกันของผู้ชายหรือที่เรียกว่า 
“การเล่นสวาท”นั้น กลับไม่ได้ถูกรังเกียจหรือมีการลงโทษอย่างเป็นกิจจะลักษณะ กรณีกรมหลวง
รักษ์รณเรศ หรือหม่อมไกรสรที่ถูกส าเร็จโทษด้วยข้อหาที่ยังคงเป็นที่คลุมเครือว่าข้อหาใดที่น าไปสู่โทษ
ประหารชีวิต ระหว่างการทุจริตรับสินบนตัดสินคดีมิชอบ การซ่องสุมก าลังพล หรือการเล่นสวาท
ประพฤติการไม่อยู่กับลูกเมีย มีพฤติกรรมทางเพศอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่ราชตระกูล24 กระนั้นก็ดี ใน
ข้อหาเรื่องการเล่นสวาทของกรมหลวงรักษ์รณเรศนั้น ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุถึงพฤติการณ์ของพระองค์ว่า   

 ตั้งแต่เล่นละครเข้าแล้ว ก็ไม่ได้บรรทมข้างในด้วยหม่อมห้ามเลย บรรทม
อยู่แต่ที่เก๋งข้างท้องพระโรงด้วยพวกละคร จึ่งรับสั่งให้เอาพวกละครมา
แยกย้ายกันไถ่ถาได้ความสมกันว่าเป็นสวาทไม่ถึงช าเรา แต่เอามือเจ้า
ละครและเอามือท่านก าคุยหฐานด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายไว้ให้สัมภวะธาตุ
เคลื่อนพร้อมกัน  แล้วโปรดให้ตระลาการถามกรมหลวงว่า เป็นเจ้าใหญ่
นายโตเล่นการเช่นนี้สมควรอยู่แล้วหรือ  กรมหลวงรักษ์รณเรศให้การว่า
การที่ไม่อยู่กับลูกเมียนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อการแผ่นดิน. . .ฝ่ายผู้หญิงเมียของ
ตัวที่ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดก็มาเล่าให้เขาฟังออกเซ็งแซ่ไปว่าตัวไม่
อินังขังข้อกับลูกเมียมาหลงรักอ้ายคนโขนคนละคร สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว
ก็ทรงทราบ จึ่งทรงพระราชด าริว่า จะชอบใจอย่างเจ้าปักกิ่ง เตากวาง รัก
งิ้ว จะซ่องเสพผู้ชายบ้าง ผู้หญิงบ้างกระมัง ครั้นจะห้ามปรามว่ากล่าวให้
รู้สึกตัวเสียว่า ท าดังนี้ไม่งามไม่ดีความก็จะอ้ืออึงไป เหมือนจะแกล้ง
ประจานให้ญาติได้ความอัปยศ25 
  ทั้งนี้ พระองคเ์จ้าอภัยทัต กรมหลวงเทพพลภักดิ์ พระเชษฐาของกรมหลวงรักษ์รณเรศ 

                                                 
24ปรามินทร์ เครือทอง , “ถอดรหัสคดี หม่อมไกรสร โกง เกย์ หรือการเมือง?,” 

ศิลปวัฒนธรรม 31, ฉ.5 (2553): 88-103.   
25เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 2, 1361-1363. 
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ก็มีพฤติกรรมเล่นสวาทเช่นกัน แต่ทว่าก็มิได้ถูกลงพระราชอาญาหรือมีการสอบสวนใดๆ   
แล้วทรงพระราชด าริว่าแต่ก่อนกรมหลวงเทพพลภักดิ์ก็ประพฤติการไม่อยู่
กับลูกเมียเหมือนกันเช่นนี้ สมเด็จพระบรมวงษาธิราชซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ทรง
ทราบทุกๆพระองค์ ก็หาได้ว่ากล่าวกรมหลวงเทพพลภักดิ์ประการใดไม่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึ่งมิได้เอาพระทัยเป็นพระราชธุระ ด้วยส าคัญ
พระทัยว่าเขาประพฤติให้เหมือนพ่ีชาย เป็นพืชพันธุ์ลูกอียายเดนเลือก 
เป็นคนอุบาทว์บ้านเมือง26 
 จะเห็นได้ว่าการที่กรมหลวงเทพพลภักดิ์มีพฤติกรรมเล่นสวาทกับพวกละคร แม้จะถูก

กล่าวว่า“เป็นคนอุบาทว์บ้านเมือง”แต่ “มิได้เอาพระทัยเป็นพระราชธุระ” ในขณะที่พฤติกรรมเล่น
สวาทของกรมหลวงรักษ์รณเรศถูกน ามาพิจารณาในการส าเร็จโทษด้วย27 

 การเล่นสวาทของผู้ชายนั้นไม่มีบทลงโทษทางกฎมนเทียรบาลอย่างชัดเจนเหมือนกับ
การเล่นเพื่อนของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน และดูจะเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงเพราะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับ
กลุ่มบุคคลที่หวงห้าม แม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันจะถูกประณามอยู่บ้าง  และเป็นไปได้ว่า
การเล่นเพ่ือนของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน ถูกลงโทษเพราะมีเพศสัมพันธ์กับเหล่านางในด้วยกัน
มากกว่าการแต่งกายหรือมีกิริยาอาการเลียนแบบเพศชาย28 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าบทลงโทษ
ของการเล่นเพื่อน ซึ่งเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้หญิง ไม่ร้ายแรงเท่ากับการที่ผู้หญิงใน
ราชส านักฝ่ายในมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยเฉพาะกลุ่มพระสนมเจ้าจอมท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต 

 อีกหนึ่งตัวอย่างหญิงเล่นเพ่ือน ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ราชนิกูลเชื้อสายรัตนโกสินทร์แต่เป็น
เจ้านายผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในราชส านักสยามชั่วระยะเวลาหนึ่ง เจ้าหญิงยวงแก้ว สิโรรสแห่งล้านนา 
โดยเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เข้าไปประทับในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เรื่องราวของเจ้าหญิงยวงแก้วพบในหนังสือประเภทชีวประวัติของเจ้านายฝ่ายเหนือ 
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง อธิบายเรื่องของเจ้าหญิงยวงแก้วและการเล่นเพ่ือนของเจ้านายหญิงฝ่ายเหนือ
ไว้ในหนังสือเรื่องเพ็ชรล้านนาว่า เจ้าหญิงยวงแก้ว สิโรรส ทรงเป็นพระธิดาในเจ้าน้อยค าคง  สิโรรส  
พระราชปนัดดาในเจ้าฟ้าเมืองสาม เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง เจ้าหญิงยวงแก้ว สิโรรสตามเสด็จพระราช
ชายา เจ้าดารารัศมี มายังกรุงเทพเมื่อครั้งที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีถวายตัวเป็นพระสนมใน

                                                 
26เรื่องเดียวกัน. 
27ปรามินทร์ เครือทอง , “ถอดรหัสคดี หม่อมไกรสร โกง เกย์ หรือการเมือง?,” 

ศิลปวัฒนธรรม 31, ฉ.5 (2553): 88-103.   
28ชานันท์ ยอดหงษ์, “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6, พิมพ์ครั้งที3่ (กรุงเทพ: มติชน, 2558), 194. 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าหญิงยวงแก้วประทับอยู่กับพระราชชายาใน
พระบรมมหาราชวังและมีความรักต้องห้ามในพระบรมมหาราชวังกับหม่อมราชวงศ์หญิงท่านหนึ่ง 
เหตุการณ์บานปลายจนในท้ายสุดเจ้าหญิงได้ตัดสินใจกระโดดตึกจากพระต าหนักถึงแก่อสัญกรรม เจ้า
หญิงยวงแก้วมีคู่รักเป็นหญิงด้วยกันคือ หม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์เทพ ซึ่งไม่ปรากฏประวัติของหม่อม
ราชวงศ์หญิงนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการให้ทรัพย์สินเป็นของขวัญแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่งหม่อม
ราชวงศ์หญิงวงศ์เทพมีคู่รักอยู่ก่อนแล้วคือหญิงชื่อหุ่น ท าให้ทั้งเจ้าหญิงยวงแก้วและหุ่นต่างชิงดีชิงเด่น
พยายามเอาชนะใจหม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์เทพ จนกระทั่งเกิดศึกชิงนางระหว่างผู้หญิงด้วยกันเอง เลย
เถิดไปจนถึงการใส่ร้ายป้ายสีแก่กัน หุ่นได้ปล่อยข่าวในหมู่เจ้านายและข้าหลวงว่า เจ้าหญิงยวงแก้วน า
ของที่ได้รับพระราชทานจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไปปรนเปรอหม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์เทพ 
เนื่องจากเจ้าหญิงยวงแก้วเป็นพระญาติใกล้ชิดอีกทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี จึงได้รับพระราชทานของมีค่าแก้วแหวนเครื่องประดับจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีบ่อยครั้ง 
เป็นเหตุให้หุ่นปล่อยข่าวลือป้ายสีนี้ กระทั่งข่าวลือทราบไปถึงเจ้านายในต าหนักพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี พระญาติเกรงว่าเจ้าหญิงจะถูกปอกลอกจนหมดสิ้น จึงน าความขึ้นกราบทูลพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี  พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงกริ้วมากและเรียกเจ้าหญิงยวงแก้วไปว่ากล่าวตักเตือน
รวมทั้งก าชับให้น าของที่ได้รับพระราชทานมาคืนให้หมด และยังคาดโทษว่าจะส่งตัวกลับเชียงใหม่อีก7
วัน ท าให้เจ้าหญิงยวงแก้วเกิดความอับอายและน้อยเนื้อต่ าใจ หลังจากเกิดเรื่อง 2- 3 วัน เจ้าหญิงยวง
แก้วกลัดกลุ้มอย่างหนักจนในที่สุดพระองค์ได้กระโดดลงจากตึกพระต าหนักพระราชชายา พระองค์
หมดสติและถูกส่งโรงพยาบาล และสิ้นพระชนม์ในพระชันษา 19 ปี29 

 ไม่ปรากฏหลักฐานว่า เจ้าหญิงยวงแก้วถูกลงโทษในเรื่องเล่นเพ่ือน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
เจ้าหญิงยวงแก้วถูกต าหนิเพราะเรื่องของการให้ข้าวของเงินทองแก่หม่อมราชวงศ์หญิง และของนั้น
เป็นของพระราชทานจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี   

ปัญหาเรื่องการเล่นเพื่อนไม่ได้เกิดข้ึนในราชส านักฝ่ายในของสยามเท่านั้น แต่ยังปรากฏ
ในราชส านักฝ่ายในของรัฐอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  เหตุผลประการหนึ่งเป็นเพราะราช
ส านักฝ่ายในมีแต่สมาชิกผู้หญิงล้วนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งผู้หญิงในราชส านักฝ่ายในมีอายุน้อยและ
ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบสามีภรรยา30 

 

                                                 
29ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชรล้านนา , พิมพ์ครั้งที่2 (เชียงใหม่: ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 

2538), 21-22. 
30Barbara Watson Andaya, The Flaming Womb: Repositioning Women in Early 

Modern Southeast Asia (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2006) 192. 
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4.3.1.3  มีสามีเป็นชายต่ าบรรดาศักดิ ์
                  ในข้างต้นได้กล่าวมาแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระบรมราโชวาทสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาในเรื่องของการมีคู่ครอง แม้ในพระบรมราโช 
วาทนี้จะไม่ได้กล่าวว่าคู่ครองของพระเจ้าลูกเธอนั้น จะเป็นชายที่อยู่ในชนชั้นเจ้านายหรือชายสามัญ
ชน แต่ตามจารีตประเพณีและกฎมนเทียรบาลแล้ว ผู้ชายที่สามารถเป็นคู่ครองของพระเจ้าลูกเธอได้
นั้นจะต้องมีฐานันดรศักดิ์ที่เทียบเท่าพระเจ้าลูกเธอ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวหลายพระองค์ทรงถวายตัวเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ชาวต่างชาติอย่างปาลเลกัวซ์เล่าว่า “พระราชธิดาประทับอยู่ในวังหลวงและถือพรหมจาริณี เพราะ
โดยเหตุผลทางการเมืองของประเทศ ไม่อนุญาตให้พระเจ้าแผ่นดินมีพระราชบุตรเขยด้วยกริ่งเกรงว่า
จะถือเอาต าแหน่งอันสูงส่งนั้นท าการกบฏต่อราชบังลังก์”31  ซึ่งหากพระธิดามีคู่ครองเป็นชายที่ต่ า
ฐานันดรศักดิ์กว่าจะมีโทษซึ่งโทษนั้นจะรุนแรงลดหลั่นลงไป โดยพิจารณาโทษตามฐานันดรศักดิ์ของ
ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นคู่ครอง นอกจากนี้ค่านิยมของชนชั้นเจ้ายังเป็นตัวก ากับมโนทัศน์เรื่องการเลือก
คู่ครองที่เหมาะสมของเจ้านายฝ่ายหญิงในสมัยนั้นอีกด้วยซึ่ง“ต าแหน่งเจ้าฟ้าหญิงจึงเป็นต าแหน่ง
สูงสุดที่ท าให้เกิดความล าบากใจมากที่สุด เพราะเจ้าฟ้าหญิงจะอภิเษกสมรสกับชายใดไม่ได้นอกจาก
พระมหากษัตริย์”32 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเหตุการณ์เจ้านายผู้หญิง
พระองค์หนึ่งทรงมีคู่ครองเป็นชายสามัญชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎมนเทียรบาลขั้นมหันตโทษ 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ อรรคราชสุดา หรือ เสด็จพระองค์ใหญ่   
พระราชธิดาล าดับที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ พระ
สนมเอก เมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม15 ค่ า ปีกุน ตรีศก จุลศักราช 1213 ตรงกับวันที่ 21 มกราคม 
พุทธศักราช 2394 สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีจอ อัฐศก 
จุลศักราช 1248 ตรงกับวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2429 พระชันษา 36 ปี33  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอยู่ในฐานะพระเชษฐภคินี พระนามปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ความว่า พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ทรงพระครรภ์กับชายสามัญชน  เหตุการณ์นี้ปรากฏ
ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน วันที่19 กุมภาพันธ์ จุลศักราช1248 (พุทธศักราช 2429) ความว่า 

 เกิดความเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศ คือพระองค์เจ้ายิ่งเยาว

                                                 
31ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552), 180. 
32ฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง- ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ (กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์, 

2544), 46. 
33กรมศิลปากร, ราชสกุลวงศ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 37. 
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ลักษณ์ ซึ่งเดิมว่าเป็นโรคท้องมานนั้น  ปวดครรภ์แลคลอดออกมาเป็นลูก
ชาย ที่เรือนภายในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จกรมพระภาณุพันธุ กรม
หมื่นนเรศ กรมหมื่นอดิศร กรมหลวงเทวะวงศ์ ได้จัดการที่จะช าระ
พิจารณาการที่ได้เกิดขึ้นต่อไป แต่ลูกนั้นเอาออกไปไว้ที่วังกรมหมื่นอดิศร
อุดมเดช 

เวลา11ทุ่มสมเด็จกรมพระภาณุพันธ์วงศ์วรเดช กรมหลวงเทวะวงศ์ 
ได้ออกไปเมืองเพชรบุรี น าความนี้ออกไปกราบบังคมทูลพระกรุณา ส่วน
การภายในกรมหมื่นอดิศรได้สืบสาวช าระ  ได้ตัวอีเผือกบ่าวพระองค์เจ้า
ยิ่งเยาวลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ชักสื่อ แลอ้ายโต ผู้ล่วงพระราชอาญามาถาม ได้
ความว่ารักใคร่กันมาแต่ยังเป็นภิกษุอยู่ในวัดราชประดิษฐ์ จนอ้ายโตสึกมา 
พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ได้หาที่ตึกให้อยู่ที่ถนนเจริญกรุง แล้วลอบปีน
เข้าไปในพระบรมมหาราชวัง เข้าไปโดยทางพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
เข้าไปนอนอยู่กับพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์4คราวๆละคืนบ้าง 2 คืนบ้าง  
ได้มีเรื่องราวโดยพิสดาร34 
 ต่อมาสมเด็จกรมพระภาณุพันธุและกรมหลวงเทวะวงศ์ เสด็จจากกรุงเทพถึงเพชรบุรี

เพ่ือมากราบบังคมทูลเรื่องหม่อมยิ่งคลอดลูก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
บรมราชวินิจฉัยว่า 

เสด็จออกทรงสั่งเรื่องคลอดลูก ว่าด้วยพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์
ประพฤติการชั่วอย่างอุกฤษฏ์ อย่างนี้เป็นมหันตโทษ ควรริบราชบาตร
เป็นหลวง ถอดจากยศบรรดาศักดิ์ ลงพระราชอาญา 90 ที ประหารชีวิต 
แต่ทรงพระมหากรุณาอยู่จึงโปรดเกล้าฯให้ริบราชบาตรสวิญญาณกทรัพย์ 
อวิญญาณกทรัพย์เป็นของหลวง ส าหรับจ่ายการซ่อมแปลงพระอารามแล
สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสร้างไว้ แลให้ยกโทษเฆี่ยน 90 
ประหารชีวิต ให้ถอดจากยศบรรดาศักดิ์ลงเป็นหม่อม เอาชื่อท้ายคือเยาว
ลักษณ์อรรควรสุดาออกเสีย เรียกแต่หม่อมยิ่งค าเดียว กับให้ไต่สวนช าระ
ต่อไปให้ได้ความ 

กับมีพระราชบัญญัติห้ามพระภิกษุสงฆ์มีพรรษาต่ ากว่า 20 พรรษา 
มิให้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังชั้นใน อุบาสิกาอายุต่ ากว่า 40 ปี ห้ามมิ

                                                 
34พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค23 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 21-22. 
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ให้ออกมาฟังเทศนาถืออุโบสถศีลที่วััดพระศรีรัตนศาสดาราม35 
 ตุลาการพิจารณาโทษพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์และผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ สองวันถัด

มาหลังการพิจารณาคดีอ้ายโตถูกประหารชีวิตที่วัดพลับพลาไชย 36และต่อมาพระองค์เจ้ายิ่งเยาว
ลักษณ์สิ้นพระชนม์ในปีนั้น 

หม่อมยิ่ง อ้ายโต อีเผือก ผู้ล่วงพระราชอาญามีความผิดเปนมหันตโทษให้
ริบราชบาตร สวิญญาณกทรัพย์ อวิญญาณกทรัพย์เป็นของหลวง ให้ลง
พระราชอาญา 3 ยก 90 ที เอาตัวไปประหารชีวิตอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอยาง
นั้น หม่อมยิ่งแลอีเผือกผู้ชักสื่อให้งดโทษประหารชีวิต นอกนั้นให้ท าตาม
ค าลูกขุนผู้ปรับ37 

 แม้จะไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายหรือสังคมหากผู้ชายในชนชั้นเจ้าจะมีหม่อมห้ามเป็น
สามัญชน แต่ถ้าหากผู้หญิงชนชั้นเจ้ามีสามีเป็นผู้ชายสามัญชนจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง  ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดคดีความเรื่อง “หม่อมเจ้าขายตัวเป็นทาส” หลาย
คดี คดีหนึ่งคือเรื่องหม่อมเจ้าออน รายละเอียดของคดีมีดังนี้ หม่อมเจ้าออนเป็นพระธิดาในพระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเรณู หม่อมเจ้าออนรักใคร่กับอ้ายแสงขณะที่อ้ายแสงขายตัวเป็นทาสของ
หม่อมเจ้าไพบูลย์ พร้อมกับพ่ีชายและอีเอมพ่ีสะใภ้ของอ้ายแสง ต่อมาอ้ายแสงพาหม่อมเจ้า
ออนหนีออกวังและมีบุตรกับอ้ายแสง1คนเป็นหญิงคืออีแพ เมื่ออีเอมเสียชีวิตลงหม่อมเจ้าออนได้สวม
รอยแทนอีเอม และท้ังสามคนพ่อแม่ลูกได้ขายตัวเป็นทาสหลายครั้ง จนในที่สุดขายตัวเป็นทาสเถ้าแก่
ปริกและหลบหนีจากความเป็นทาส หม่อมเจ้าออนหนีออกจากวังเป็นเวลา 3 ปี  ในขณะที่เกิดคดี
หม่อมเจ้าออนอายุ 60 ปี ลูกสาวชื่อแพ อายุ 25 ปี หม่อมเจ้าออนหนีจากความเป็นทาสเพราะป่วยจึง
ไปรักษาตัวกับน้องสาวคือหม่อมเจ้าเจริญเนตร กระทั่งถูกจับตัวได้ในที่สุด38 

 การพิจารณาคดีของหม่อมเจ้าออน  คณะเสนาบดีในที่ประชุม10คน ประกอบด้วย
เจ้านายเชื้อพระวงศ์ 7พระองค์ ขุนนางระดับสูง 3 คน ได้แก่ กรมหลวงเทวงษ์วโรปการณ์ พระองค์
เจ้าสวัสดิ์ พระยาสุรศักดิ์มนตรี กรมหมื่นนราธิป สมเด็จกรมพระภานุ รังษี  กรมหมื่นพิทยลาภ  

                                                 
35เรื่องเดียวกัน, 23. 
36เรื่องเดียวกัน, 27. 
37เรื่องเดียวกัน, 26. 
38Tamara Loos, “ISSARAPHAP: Limits of Individual Liberty in Thai 

Jurisprudence,” Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies 
12, no. 1 (1998): 49-53. 
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พระองค์เจ้าไชยันต์ พระยามนตรี พระยาภาสกรวงศ์ เจ้าพระยามนตรีสุริยวงษ์  กรมหมื่นนเรศวรวร
ฤทธิ์ รวมทั้งพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บางส่วนของค า
วินิจฉัยในการพิจารณาคดีของหม่อมเจ้าออน “ความผิดนี้เป็นความชั่วช้าที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จัก
รักษาตัว กระท าตัวเลวทรามเป็นทาษ. . .ให้ถอดเปนไพร่เพราะท าตัวเลวทามถึงทาษวิสัยแล้ว ไม่ควร
เปนเจ้าได้” พระราชวินิจฉัยของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ “ไม่มีเยื่อใยที่ถือตัวว่าเป็นเจ้าเลย ท า
แต่ความชั่วอย่างไพร่เสียทุกอย่าง ก็ควรลงพระราชอาญาถอดลงเปนไพร่ตามชื่อที่พอใจคือ‘เอม’” 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า“หม่อมเจ้าออน มิได้ประพฤติ
ตัวตามบันดาศักดิ์ บังอาจยอมเปนเมียอ้ายแสงซึ่งเปนไพร่ต่ าศักดิ์  แล้วไปขายตัวเปนทาษ”39 

 ในที่ประชุมเสนาบดีมีความเห็นถึงวิธีและบทลงโทษต่อหม่อมเจ้าออน มีความเห็นเสนอ
ให้ถอดบรรดาศักดิ์หม่อมเจ้าลงเป็นไพร่ เฆี่ยนตี จ าคุก ให้เป็นโขลน เสนาบดีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถือเป็น
การเสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระราชวงศ์  พระองค์เจ้าไชยยันต์เพียงพระองค์เดียวที่มองเห็นถึง
สภาวะทางเศรษฐกิจของหม่อมเจ้าออนอย่างไรก็ตามทรงมีความเห็นให้ถอดหม่อมเจ้าออนออกจาก
การเป็นเจ้า40 

 หม่อมเจ้าออนถูกตัดสินให้มีความผิด 2 ข้อคือ “หม่อมเจ้าออนไม่รักษาอิสรภาพและ
พระเกียรติยศของราชตระกูล ยอมปลอมตัวลงเป็นไพร่ขายตัวลงเป็นทาสอย่างหนึ่ง สอง ตนเป็นหญิง
มีตระกูลคบชายต่ า ไม่ควรให้เป็นสามีจนมีบุตร ท าให้เสื่อมเสียแก่พระเกียรติยศแก่ราชตระกูลนี้”41 
อ้ายแสงถูกลงโทษเฆี่ยน 30 ทีเนื่องจากเป็นชายสามัญชนบังอาจรักใคร่หญิงสูงศักดิ์ หม่อมเจ้าออนถูก
ตัดสินโทษโดยปลดออกจากความเป็นเจ้า และถูกจ าไว้ในพระบรมมหาราชวัง  หม่อมเจ้าออนถูกน าตัว

                                                 
39หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 13/8 เรื่อง หม่อมเจ้าเป็นทาสและมีผัวไพร่ (17เมษายน – 

29 สิงหาคม 111) อ้างถึงใน ภาวิณี บุนนาค, “ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. 2478: ศึกษาจากคดีความและฎีกา,” 
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 127-
130. 

40เครก เจ เรย์โนลด์ส, ประวัติศาสตร์สังคมคืออะไร (What is social history), แปลและ
เรียบเรียงโดย วารุณี โอสถารมย์ และอัญชลี สุสายัณห์ (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), 20. 

41หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หมายเหตุ 4/101 “เรื่องหม่อมเจ้าเป็นทาสแลมีผัวไพร่”, 9
เมษายน-กรกฎาคม ร.ศ.111/1893), ไมโครฟิล์ม 10: 92-131. อ้างถึงใน   Tamara Loos, 
“ISSARAPHAP: Limits of Individual Liberty in Thai Jurisprudence,” Crossroads: An 
Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies 12, no. 1 (1998): 51-53. 
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ขึ้นศาลราชตระกูลพิจารณาตัดสินโทษเพราะหม่อมเจ้าถือเป็นเจ้าและเป็นสมาชิกในราชวงศ์ ตามพระ
บรมราชโองการใน “ประกาศห้ามมิให้เรียกหม่อมราชวงศ์แลหม่อมหลวงว่าเจ้า” พระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก าหนดบรรดาศักดิ์ล าดับท้ายสุดของสมาชิกในราชวงศ์คือหม่อมเจ้า พระบรม
ราชโองการนี้ก าหนดว่า ห้ามมิให้เรียกหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงว่าเป็นเจ้านายเพราะ“เปนวิเศษ
อยู่กว่าไพร่อย่างเดียวแต่ไม่ต้องสักข้อมือ นอกนั้นก็เหมือนไพร่ . . .อย่าว่าหม่อมราชวงศ์เลย ค าว่า
เจ้านายว่าไม่ได้ อย่าให้มีทั้งในกรุงแลหัวเมือง”42 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ส านึกในเรื่องของปัจเจก 
บุคคลเริ่มมีพัฒนาการทางความคิดว่าคนมีศักยภาพในตัวเองและสามารถท าหรือเป็นอะไรก็ใดตามที่
ใจปรารถนา ในขณะเดียวกันพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ท าให้เกิดส านึกในชนชั้นของ
ตนเองในบรรดาเจ้านายมากขึ้น43 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้ผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน 
โดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูงต้องการมีอิสรภาพในการก าหนดชีวิตของตนเอง ในขณะที่ความเป็นจริง
ผู้หญิงชนชั้นสูงต้องอยู่ภายใต้กฎมนเทียรบาลซึ่งเป็นกฎที่ควบคุมวิถีชีวิตอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยมของชนชั้นสูงในขณะนั้นให้ความส าคัญกับเรื่องชนชั้น โดยการปลูกฝังความคิดของสมาชิก
ผู้หญิงในครอบครัวให้ส านึกถึงความแตกต่างกันระหว่างเจ้ากับไพร่  ผู้หญิงชนชั้นสูงจะถูกอบรมให้รู้
ส านึกถึงคุณค่าของความเป็นเจ้าและมีหน้าที่รักษาเกียรติยศของเจ้า44 แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีการประกาศพระราชบัญญัติลักพาซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายเก่าที่บิดา
มารดามีอ านาจอิสระเหนือหญิง มีสิทธิจะขายลูกสาวเป็นทาส หรือยกให้เป็นภรรยาชายใดก็ได้โดยไม่
ต้องได้รับการยินยอมจากหญิงที่เป็นลูกสาวนั้น กระทั่งมีการถวายฎีการ้องทุกข์เรื่องการมีคู่ครองของ
อ าแดงเหมือนน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่ให้สิทธิผู้หญิงในการตัดสินใจเรื่องคู่ครองของตนเอง แต่สิทธิ
นี้มีในเฉพาะในหญิงสามัญชนเท่านั้น ไม่รวมถึงหญิงมีบรรดาศักดิ์หรือหญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะผู้หญิง
ในราชส านักฝ่ายใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องการมี
คู่ครองระหว่างหญิงมีบรรดาศักดิ์และหญิงสามัญชนว่า   

 วิสัยตระกูลต่ ามีแต่คิดจะหาเงินหาทอง ย่อมข่มขืนบุตรหลานของตัวแล้ว
เอาไปขายไปให้ ให้ไปต้องทนยากอยู่ในที่ที่ตัวจะได้เงินได้ทองมาก แต่

                                                 
42พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 382-383. 
43อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง 

พุทธศักราช 2475. 
44ภาวิณี บุนนาค, “ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. 2478: ศึกษาจากคดีความและฎีกา,” 132. 
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บุตร์ไม่ควรที่จะต้องยากเพราะบิดามารดา จึงต้องตัดสินให้ตามใจบุตร
สมัค ประการหนึ่งหญิงก็ไม่ควรจะสึกหรอมากไปหลายแห่ง ในตระกูลต่ า 
ถ้าตัดสินให้เปนของบิดามารดาแล้ว ก็จะท าให้สึกหรอมากไป ดังเช่นเป
นในความฎีกาสองเรื่องนี้ ก็ในตระกูลสูงโดยว่าหญิงพลัดไปสึกหรอใน
สถานที่ต่ า เปนที่อับอายขายหน้าแก่ญาติพ่ีน้องก็เมื่อคืนมาให้ญาติพ่ีน้อง 
ถึงไปต้องสึกหรอเปนสองซ้ าสามซ้ า ญาติพ่ีน้องทั้งปวงคงจะไม่ยอมให้ไป
สึก หรอในตระกูลต่ า โดยจะต้องสึกหรอเขาคงจะให้ไปสึกหรอในที่มีศักดิ
สูง เปนที่ย าเยงกลัวของคนเปนอันมาก คนทั้งปวงเกรงใจไม่ออกปากพูด
ถึงความเรื่องนั้นได้ ก็เปนอันแก้อายให้หายไปโดยล าดับ เพราะจะท าคน
ทั้งหลายให้ลืมความนั้นเสีย45 
 ในที่นีย้กเฉพาะกรณีของหม่อมเจ้าออนมาอธิบายเนื่องจากคดีหม่อมเจ้าออนขายตัวเป็น

ทาส ถูกน ามาหยิบยกในงานวิชาการหลายงาน โดยเสนอมิติที่แตกต่างออกไป เครก เจ เรย์โนลด์ส นัก
ประวัติศาสตร์ไทยได้น ามาแสดงในปาฐกถาของเอกสารทางวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษาเรื่องประวัติ 
ศาสตร์สังคมคืออะไร เขากล่าวถึงการให้ความส าคัญกับคุณค่าของความเป็นเจ้าในสมัยนั้นและ
ชี้ให้เห็นว่าความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุของการที่หม่อมเจ้าต้องขายตัวเป็นทาสและเป็น
ตัวอย่างที่แสดงการลดฐานะทางสังคม46 นอกจากนี้งานศึกษาของลิซ่า ฮอง ชี้ให้เห็นว่าในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คดีหม่อมเจ้าขายตัวเป็นทาสแสดงให้เห็นถึงภาวะทาง
เศรษฐกิจของชนชั้นเจ้า และการปะทะกันระหว่างมโนทัศน์เรื่องวังกับเมือง47 งานศึกษาของทามาร่า 
ลูส์  อธิบายเรื่องนี้ว่า เนื่องจากหม่อมเจ้าออนเป็นหญิงชนชั้นเจ้า แต่ไอ้แสงสามีเป็นชายไพร่สามัญชน
จึงไม่อาจมีอ านาจอิสระเหนือภรรยาได้ สถานะของผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวงมีบทบาทเพียง
มารดา ภรรยา และลูกสาว ท าให้ผู้หญิงไม่เคยมีความเป็นปัจเจกเพราะต้องอยู่ภายใต้อ านาจอิสระของ
ผู้ชายตลอดชีวิต อ านาจอิสระเหนือหญิงเป็นข้อผูกมัดผู้หญิงให้อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ชาย และ

                                                 
45เรื่องเดียวกัน. 
46เครก เจ เรย์โนลด์ส, ประวัติศาสตร์สังคมคืออะไร (What is social history), 20. 
47หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 ย.13/8 เรื่องหม่อมเจ้าเป็นทาสแลมีผัวไพร่, 17เมษายน – 29 

สิงหาคม 1893 (2436) อ้างถึงในLysa Hong, “Palace Women at the Margins of Social 
Change : An Aspect of the  Politics of Social History in the Reign of King 
Chulalongkorn,” Journal of Southeast Asian Studies 30, no.2 (September, 1999): 314-
315. 



Ref. code: 25595606030061GWM

151 

 

การฝ่าฝืนต่อต้านอ านาจนี้จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย48 
 ทั้งกรณีของพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์และหม่อมเจ้าออนนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคม

ชนชั้นน าสยามโดยเฉพาะกลุ่มเจ้านาย การที่ผู้หญิงชนชั้นสูงมีสามีที่ต่ าบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องเสื่อมเสีย
เกียรติยศและไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากค่านิยมในการมีคู่ครองของหญิงชนชั้นสูงนั้นเป็นจารีตที่ไม่
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่สมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้านายผู้หญิงกราบถวายทูลลาออกจาก
ฐานันดรศักดิ์เพ่ือท าการเสกสมรสได้เป็นครั้งแรก ปัญหาเรื่องการมีคู่ครองต่างบรรดาศักดิ์ในชนชั้น
เจ้านาย โดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงนั้น นิธิ ชี้ให้เห็นว่า การขยายตัวทางการค้าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ท าให้เกิดการติดต่อโดยเท่าเทียมกันระหว่างคนต่างฐานะในระบบศักดินามากขึ้นและอิสรภาพของ
หญิงชั้นสูงนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่แก่ผู้ปกครองหญิงเมื่อผู้หญิงเหล่านี้เลือกคู่ครองของตนเองโดย
พลการ การแต่งงานเป็นเครื่องมือในการสร้างสายสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องในระบบศักดินา และเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของพ่อแม่ฝ่ายหญิง การเลือกคู่ครองอย่างเสรีเป็นธรรมเนียม
ของกลุ่มสามัญชนหรือไพร่49ท าให้หญิงชนชั้นสูงที่มีทัศนะในการเลือกคู่ครองด้วยตนเองนั้นถือเป็นการ
ฝ่าฝืนจารีตประเพณีอย่างร้ายแรงรวมทั้งยังผิดกฎหมาย หม่อมเจ้าหญิงองค์หนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ใน
บันทึกว่า“ค่านิยมของชนชั้นเจ้าในสมัยนั้น หากหม่อมเจ้าชายจากพระราชวงศ์แต่งงานกับผู้หญิง
สามัญเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับกันได้ แต่จะเป็นเรื่องเสื่อมเสียท าลายชื่อเสียงเกียรติยศของพระ
ราชวงศ์ หากหม่อมเจ้าหญิงจะไปแต่งงานกับผู้ชายสามัญบ้าง”50 

ชนชั้นและสถานะทางสังคมเป็นปัจจัยหลักในการมีคู่ครองของชนชั้นสูง  ท าให้การเลือก
คู่ครองของผู้หญิงชนชั้นสูงโดยอาศัยความพึงพอใจของปัจเจกขัดแย้งกับกฎเกณฑ์การแต่งงานของชน
ชั้นสูงซึ่งมีหน้าที่หลายประการทั้งเรื่องของอ านาจ การเมือง และเศรษฐกิจ 51  การแต่งงานของชน
ชั้นสูงเป็นไปเพ่ือสร้างพันธมิตรทางการเมือง และการสร้างความมั่นคงของสถานะและอ านาจ รวมทั้ง

                                                 
48Loos, “ISSARAPHAP: Limits of Individual Liberty in Thai Jurisprudence,” 52-

53. 
49นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์,” ใน ปากไก่และใบ

เรือ: รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ , พิมพ์ครั้งที่4 (กรุงเทพฯ: 
ฟ้าเดียวกัน, 2555), 166 

50ฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง- ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ, 45. 
51ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี: ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศใน

ประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2551), 58-59. 
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ความส าคัญของลูกที่เกิดจากการสมรส52 ผู้หญิงชนชั้นสูงมีสถานะเปรียบดังเครื่องมือทางการเมือง ใน
การเชื่อมความสัมพันธ์ทางการเมืองและสร้างฐานอ านาจผ่านระบบเครือญาติและการแต่งงาน ท าให้
เกิดความแตกต่างกับการมีคู่ครองของสามัญชน ซึ่งอาจยึดถือความสมัครใจยินยอมของคน 2 คน โดย
ไม่จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเข้ามาปะปน 

 ในขณะที่ผู้หญิงชนชั้นสูงถูกควบคุมในเรื่องทางเพศอย่างเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์
บทลงโทษทีต่ายตัว แต่ส าหรับหญิงสามัญชนแล้วหากมีชู้ มีสามีหลายคน ท าความผิดในเรื่องทางเพศ
กลับไม่ได้ถูกลงโทษเหมือนหญิงชนชั้นสูง กฎหมายตราสามดวงก าหนดโทษของหญิงที่มีชู้ หญิงมีสามี
หลายคน หญิงแพศยาจะถูกลงโทษทั้งประจานและปรับไหมชายชู้ ซึ่งการปรับไหมชายชู้นั้นเกิดใน
เฉพาะกรณีที่สามีฟ้องร้องต่อศาลเท่านั้น และผู้หญิงจะได้รับโทษทางร่างกายตามความผิดสถานหนัก
เบา แต่ส าหรับ “อ าแดงเขียน” ตัวอย่างของหญิงสามัญชนที่มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและเพศวิถี
ที่เป็นอิสระของเธอ แม้ว่าจะไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายแต่กระนั้นก็ตามเธอถูกลงโทษทางสังคมโดย
การประณามรูปแบบใหม่ในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นวิทยาการตะวันตกที่ก าลังแพร่หลายในสังคมชน
ชั้นสูงในสมัยนั้น จดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์กล่าวถึงอ าแดงเขียนว่า 

“อ าแดงเขียนหญิงคนนี้ เปนลูกเจ้าพระยาณครราชเสมาคนเก่า ท าผิดธรรมเนียมควน
จะเอาชื่อไว้ในหนังสือพิมพ์ คนชาวกรุงเทพบังกอกเล่าลืกันมาก อ าแดงเขียนคนนี้ท าผิดประลาษ”53 

 เนื้อหาช่วงต้นของข่าวเล่าถึงภูมิล าเนาเดิมของอ าแดงเขียนว่าเป็นชาวเมืองนครราช
เสมาและมีสามีคนแรกชื่อ นายจู่ ขณะที่เป็นภรรยานายจู่ อ าแดงเขียนมีชู้กับผู้ชายในเมืองนครราช
เสมา ข่าวระบุชื่อชายชู้คนหนึ่งของอ าแดงเขียนคือ ขุนวิจารกรมการเมืองณครราชเสมา เมื่อนายจู่สามี
ทราบเรื่องก็ทะเลาะตบตีอ าแดงเขียน “ถูกศรีค่างข้างซ้ายขัดอยู่จนถึงทุกวันนี้”54 จากนั้นนายจู่สามีคน
แรกไล่อ าแดงเขียนไป อ าแดงเขียนจึงมาอยู่กับชายชู้ ซึ่งต่อมาอ าแดงเขียนมีลูกสาวคนหนึ่งกับชายชู้ 
ทว่าอ าแดงเขียนกลับไม่หยุดการมีชู้ของเธอ ข่าวระบุว่าเธอลอบเที่ยวท าชู้สู่ชายอ่ืนถึง 15 คน สามีคน
ที่สองจึงทิ้งเธอ  ด้วยความอับอายที่มีชื่อเสียงเรื่องมากชู้อ าแดงเขียนจึงย้ายออกจากเมืองนครราช
เสมา โดยมีข้าทาสรับใช้ได้ติดตามเธอมาด้วย โดยระหว่างการเดินทางอ้ายบุน ทาสคนหนึ่งได้เป็นสามี
คนที่สามของเธอ เนื้อหาข่าวยังระบุรายละเอียดอีกว่า ในขณะเดินทางนั้น ระหว่างพักอยู่ที่เมืองพรม
เป็นเวลา 5 วัน อ าแดงเขียนมีชู้อีกคือ นายระย้า นายก านันจุ้ย เมื่ออ้ายบุน สามีทาสรู้เข้าก็ห้ามปราม 
ทั้งชายชู้และสามีที่เคยเป็นอดีตชายชู้จึงทะเลาะวิวาทกัน ด้วยความอับอายในเรื่องชู้สาวของเธอ 
อ าแดงเขียนจึงคิดหนีมาอยู่ที่กรุงเทพ อ าแดงเขียนและยายภา มารดา อาศัยอยู่ที่บ้านหลวงศรีทิพโพด  

                                                 
52เรื่องเดียวกัน, 65 

53หนังสือจดหมายเหตุ (กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, 2537), 280. 
54เรื่องเดียวกัน. 
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โดยขณะอาศัยในกรุงเทพนั้นเธอไม่เคยหยุดมีชู้ เนื้อข่าวกล่าวถึงจ านวนชายชู้ที่กรุงเทพว่ามีถึง12คน 
“ครั้นจะระบุชื่อตัวชายที่ท าชู้กับอ าแดงเขียนนั้น ก็ได้แต่เหนการไม่ควร ที่เปนคนดีขุน

นางก็มาก  ที่เปนไพร่ก็มีมาก ข้าพเจ้าว่ามาแต่เพียงเท่านี้ก็พึงทราบเถิด การทั้งนี่ของจริงๆไม่ได้เอาเท
ษมาว่าเลย”55  ต่อมาสามีคนที่ 4 คือ นายเอม มหัดเลค ลูกพระยาเพชปานีคนเก่า อยู่กันได้เพียง 3 
เดือน เธอก็ถูกนายเอมทิ้งเนื่องจากเธอถูกจับได้ว่ามีชู้อีกหลายคน สามีคนต่อมาของเธอ คือ หลวงเดษ
ลูกเลี้ยงพระยาภักดีผู้ทร ต่อมาหลวงเดษจับได้ว่าเธอมีชู้อีก เธอกลัวว่าจะถูกท าโทษ จึงหนีไปและมี
สามีอีกคนชื่อนายตาษ ต่อจากนั้นเธอหนีเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื้อหาข่าวระบุได้อย่างรายละเอียด แม้กระทั่งในเรื่องของเวลา
สถานที่ “ครั้น ณ เดือนอ้าย แรมหกค่ า ปีวอก โทศก เพลาเที่ยง อ าแดงเขียนไปซื้อผ้ าที่ถนนบ ารุง
เมือง  ขุนอักษรสมบุน เสมียนตราท้วม เหนอ าแดงเขียนก็ชอบใจ ให้ยายตานไปพูดกับอ าแดงเขียน3
วันได้ตัว”56 รวมถึงรายละเอียดเชิงลึกเช่นจ านวนเงินสินสอด  “เสียเงินให้กับแม่สื่อ 3 ต าลึงแล้วเสีย
สินสอดผ้าไว่ คิดรวมเงิน 200 บาตร์ รับเอาไปเลี้ยงไว้ให้เปนเมียหลวงใหญ่ถือน้ าทุกปี”57 อ าแดงเขียน
ได้เป็นภรรยาเอกของขุนอักษรสมบุน เธอมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินทองให้ใช้ แต่ทว่าเมื่อสามีเข้าวังท า
ราชการ เธอกลับมีชู้อีก6คน ต่อมาขุนอักษรสมบุนจับได้ว่าเธอมีชู้จึงทะเลาะตบตีกัน อ าแดงเขียนจึง
มาฟ้องขอหย่ากับสามีที่ศาล ขุนอักษรสมบุนฟ้องกลับว่าเธอมีชู้  ตุลาการช าระคดีว่า ให้ชายที่ท าชู้เสีย
ค่าปรับไหมให้กับขุนอักษรสมบุนเป็นจ านวน 3 ชั่ง และให้อ าแดงเขียนไปอยู่กับชายชู้  ซึ่งข่าวอธิบาย
ว่า ชายชู้นี้เป็นสามีคนที่ 5 ของเธอ และเธออยู่กับสามีคนที่ 5 ได้เพียงปีกว่า ถูกจับได้ว่ามีชู้อีก สามีจึง
ขอเงินค่าตัวค่าสินสอดคืนเป็นเงินจ านวน 9 ชั่ง พร้อมทั้งเขียนหนังสือหย่าและไล่เธอไป  ท้ายสุดของ
ข่าว บรรณาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่า “อ าแดงเขียนคนนี้ไม่ดีเลย มีคนเล่าฤามา ข้าพเจ้าทราบ
ดังนี้ถึงจะอยู่กับใครไม่นานก็คงจะมีชู้อีก”58 

 จากเนื้อข่าว สรุปได้ว่าอ าแดงเขียนมีสามี 5 คน และมีชายชู้ไม่ทราบจ านวนที่แน่ชัด 
แม้ว่าอ าแดงเขียนไม่ได้ถูกลงโทษทางกฎหมาย และชายชู้ก็เพียงแต่ถูกปรับไหมเท่านั้น การฟ้องขอ
หย่าสามีของอ าแดงเขียนแสดงให้เห็นว่า ภรรยามีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องหย่าแม้ว่าจะมีชู้ และ
ในกรณีที่สามีชื่อขุนอักษรสมบุนฟ้องเธอกลับว่าเธอมีชู้ และตุลาการตัดสินคดีให้ชายชู้ถูกปรับไหม 
อ าแดงเขียนก็มิได้ถูกลงโทษสถานใดในทางกฎหมาย  แต่ทว่าอ าแดงเขียนกลับถูกลงโทษทางสังคมคือ
ตกเป็นที่ติฉินนินทาในสังคม โดยการถูกประณามผ่านหนังสือพิมพ์ 

                                                 
55เรื่องเดียวกัน. 
56เรื่องเดียวกัน. 
57เรื่องเดียวกัน. 
58เรื่องเดียวกัน, 280-281. 
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 การลงข่าวในลักษณะข่าวลือตัวอย่างกรณีข่าวของอ าแดงเขียน บรรณาธิการหนังสือ 
พิมพ์ได้กล่าวไว้ในท้ายข่าวว่ามีคนเล่าลือมา และได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของตัวบรรณาธิการซึ่งก็คือ
หมอบรัดเลย์เองว่าถึงจะอยู่กับใครไม่นานคงจะมีชู้อีก วสิน ทับวงษ์ อธิบายว่า บางกอกรีคอร์เดอร์ 
เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ปัญหาของสังคมในขณะนั้น โดยการลงข่าวที่มีลักษณะ
น าเสนอข่าวที่เป็นปัญหาของสังคม การเผยแพร่จดหมายร้องทุกข์ ข่าวลือ รวมทั้งข้อเสนอและทัศนะ
วิจารณ์ของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อปัญหาสังคม ในการน าเสนอข่าวของบางกอกรีคอร์เดอร์ หมอบรัดเลย์
มักน าเสนอข้อมูลของข่าวโดยให้ชื่อจริงของขุนนางหรือชนชั้นน า เหล่านั้นไว้ด้วย59 ท าให้เกิดความ
บาดหมางไปจนกระทั่งเกิดคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาท รวมทั้งปัญหาการน าเสนอข่าวของบางกอกรีคอร์
เดอร์ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการน าเสนอบ่อยครั้งจนท าให้หมอบรัดเลย์ถูกมองว่าข่าวที่พิมพ์
เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่วนมากเป็นข่าวซุบซิบ60พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการประกาศห้ามไม่ให้เชื่อข้อความที่มีผู้ทิ้งหนังสือไปลงหนังสือพิมพ์ 
“หนังสือทิ้ง แลหนังสือไปลงพิมพ์บ้านหมออเมริกันทั้งสองอย่างนี้ จะเชื่อฟังเอาเปนจริงไม่ได้เห็นเปน
การพิรุธนัก เพราะใครท าอย่างนั้นเห็นชัดว่าจะว่าเขาตรงๆ ไม่ได้ จะแกล้งนินทาว่าประจานเขาให้
ความอึงๆ ไปเท่านั้นไม่เปนความจริง”61 

 หมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีที่เคร่งศาสนาจึงมีทัศนคติที่ต่อต้านเรื่องการมีภรรยาหลาย
คนของผู้ชายชนชั้นน าสยาม รวมทั้งการประพฤติผิดทางเพศของผู้หญิงดังเช่นอ าแดงเขียนอีกด้วย 
เรื่องของอ าแดงเขียนในบางกอกรีคอร์เดอร์นั้น ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนื่องจากไม่
พบหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงอ าแดงเขียน มีความเป็นไปได้ว่าอ าแดงเขียนอาจถูกใส่ความเกินจริง โดย
ผู้ชายที่เคยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับอ าแดงเขียนหรือผู้หญิงที่มีปัญหาขัดแย้งกับเธอ 

 ปัญหาการมีชู้ในผู้หญิงสามัญชนอาจไม่ใช่เรื่องร้ายแรง การด าเนินคดีทางกฎหมายจะ
ขึ้นอยู่ว่าสามีจะฟ้องร้องหรือไม่ ส าหรับสามัญชนในฐานะพลเรือนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตราสาม
ดวง แต่ก็ชวนให้คิดว่ากฎหมายบังคับใช้ในทุกกรณีหรือไม่ เพราะเมื่อสามีจับได้ว่าภรรยามีชู้พวกเขา
เลือกที่จะเลิกรา หย่าร้าง แม้กระท่ังท าร้ายร่างกายแต่ไม่ถึงขั้นฆ่าให้ตายถึงชีวิต มีหลายคดีที่ภรรยามีชู้

                                                 
59วสิน ทับวงษ์, “บางกอกรีคอร์เดอร์ : หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย” ใน 100 เอกสาร

ส าคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 22, บรรณาธิการโดย สยาม ภัทรานุประวัติ และคน
อ่ืนๆ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555), 50. 

60วิลาส นิรันดร์สุขศิริ “เผยโฉมกงสุลโอบาเรต์ (ตอนที่1),” ศิลปวัฒนธรรม 33, ฉ. 10 
(สิงหาคม 2555), 114. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 

61พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 529. 
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ถูกสามีท าร้ายแต่ไม่ถึงเสียชีวิต หรือภรรยามีชู้แต่เลิกราหย่าร้างกับสามีและปรากฏว่าได้ไปอยู่กินกับชู้
แทน และหญิงมีชู้หรือหญิงที่ประพฤติส าส่อนทางเพศนั้นได้รับโทษทางกฎหมายทุกกรณีหรือไม่ 

 ในท้องถิ่นสยาม ยุคพระพุทธเจ้าหลวง บันทึกของคาร์ล บ็อค นักธรรมชาติวิทยาที่เข้า
มาส ารวจสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงการประหารชีวิตนักโทษ
หญิงที่มีมูลเหตุจากเรื่องชู้สาวว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม มีผู้มาแจ้งแก่เขาว่าวันนี้จะมีการประหารนักโทษ
ซึ่งเขาได้ไปดูการประหารนี้และน าเรื่องราวหญิงคนนี้มาบอกเล่าในบันทึกของเขาว่า 

 เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อราว 2 สัปดาห์ที่แล้วมา ในกรุงเทพฯตื่นเต้นตกใจกันมาก
เพราะเกิดฆาตกรรมอันน่าสยดสยองขึ้นรายหนึ่ง ผู้ต้องหาเป็นภรรยาของ
ชายผู้มีตระกูลคนหนึ่ง ได้กระท าฆาตกรรมคนใช้ของตนเอง รายละเอียด
ของการฆาตกรรมและวิธีที่ใช้ฆาตกรรมนั้นสยดสยองน่ารังเกียจจน
ข้าพเจ้าไม่สามารถน ามาเล่าเป็นลายลักษณ์อักษรได้ แต่ก็มีหลักฐานอยู่
พร้อมมูลว่าความหึงหวงเป็นสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นก็คือการฆาตกรรม
อันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมที่สุดครั้งนี้ ในที่สุดได้มีการพิจารณาคดีกันจน
เรียบร้อยและพิพากษาให้ประหารชีวิตจ าเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัว ซึ่งปกติไม่ค่อยเต็มพระทัยในการลงพระปรมาภิไธยในค าสั่งประหาร
ชีวิตนัก ก็มิได้ทรงรีรอเลยส าหรับคดีรายนี้62 
  บ็อคเล่าว่า ตามธรรมเนียมการประหารชีวิต จะต้องน าหญิงนักโทษจ าโซ่ตรวนไปเดิน

ร้องประจานความชั่วร้ายและโทษทัณฑ์ของตนเสียก่อนที่จะถึงวันประหาร3วัน มีเหตุผลบางอย่างที่ท า
ให้เกิดข่าวลือว่าจะไม่มีการปฏิบัติการตามค าตัดสินของศาล แต่วันนี้ก็ถึงวันประหารแล้ว และ
เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการตามกฎหมาย  การเดินทางไปดูการประหารชีวิตนักโทษที่วัดโคกหรือวัด
พลับพลา ไชย ถนนทั้งสายมีผู้คนแน่นขนัดเพ่ือจะมาดู “หญิงใจอ ามหิตคนนั้น”เมื่อแหวกฝูงชนมาถึง
ศาลาที่เป็นที่พักนักโทษก่อนการประหาร เขาเล่าถึงสภาพของนักโทษหญิงที่ถูกจ าขื่อคาที่คอ ตีตรวน
ทั้งข้อมือและข้อเท้าว่า 

ดูคล้ายกับจะมีการให้ยาระงับประสาทอย่างแรงแก่นักโทษด้วยเพราะดู
นักโทษซบเซาแทบจะไม่รู้สึกตัวเอาเลย มีเพ่ือนหญิง 3 คนนั่งอยู่รอบข้าง
คอยพูดปลอบโยนไม่ให้ตกใจกลัว และบอกว่าอีกไม่ช้าก็จะได้เป็นสุขแล้ว 
นอกจากนั้นมีพระองค์หนึ่งเทศน์อยู่ตรงหน้า แต่นักโทษไม่สนใจฟังแม้แต่
น้อย ส่วนที่น่าสงสารที่สุดของนักโทษก็คือหลัง เพราะหล่อนถูกเฆี่ยน

                                                 
62คาร์ล อัลเฟรด บ็อค, ท้องถิ่นสยาม ยุคพระพุทธเจ้าหลวง, แปลโดย เสฐียร พันธรังษี และ

อัมพร ทีขะระ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 101-102. 
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อย่างแรงที่สุดด้วยเชือก 3 ยกมาแล้วเป็นจ านวน 90 ที ซึ่งนับว่าเป็นการ
ลงโทษอย่างหนักที่สุดที่เคยมีมาและเป็นการลงโทษขนาดหนักที่หลายคน
ถึงกับไม่รอด”63 
 การประหารชีวิตนักโทษรายนี้ น่าจะเป็นคดีท่ีโด่งดังมากเพราะมีคนมาดูมากจนถึงขนาด

ที่พ้ืนศาลาพังลงมา และการประหารชีวิตนักโทษรายนี้มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาด้วย  บ็อคเล่าขั้นตอนในการประหารนักโทษ ซึ่งในขณะ
เตรียมการประหารโดยตัดผมนักโทษออก เอาดินเหนียวมาอุดหู และจมูกของนักโทษ และน าดินแปะ
ไว้ตรงคอต าแหน่งที่จะลงดาบ ในขณะนั้นเองนักโทษหญิงกลับร้องว่า “ฆ่าฉันเสียเร็วๆ ฆ่าฉันเสีย
เร็วๆ” หลังการตัดศีรษะนักโทษ ศีรษะจะถูกน าไปเสียบไม้ไผ่ล ายาวประจานไว้ มีเสียงพูดพึมพ าจาก
คนที่มาดูว่า มันได้รับผลกรรมของมันแล้ว ไม่มีค าพูดแสดงความสงสารหญิงคนนั้นสักค าเดียวแม้แต่ใน
หมู่ญาติพ่ีน้องของหล่อนเองก็ไม่มี64 

  เรื่องของนักโทษหญิงที่ถูกประหารชีวิตและเป็นคดีที่โด่งดังในยุคสมัยนั้น ปรากฏใน 
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง รายความอีอยู่ภรรยาพระบันฦาสิงหนาทตีอีเกลี้ยงตาย ตามค าให้การในราช
กิจจานุเบกษาถึงประวัติและพฤติการณ์แห่งคดีของอ าแดงอยู่มีรายละเอียดดังนี้ อ าแดงอยู่ ภรรยา
พระบรรฦาสิงหนาทต าแหน่งก ากับพนักงานห้องเครื่องในพระราชวังบวรฯ  อ าแดงอยู่เป็นบุตรของจีน
เอ่ียมและอ าแดงพุ่ม  โดยยาย มารดาและอ าแดงอยู่เป็นพนักงานชาวเครื่อง  สังกัดท้าวพิพัฒโอชาใน
พระบรมมหาราชวัง   เมื่ออายุได้ 17 ปีอยู่กินเป็นสามีภรรยากับหม่อมราชวงศ์สริแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน 
ต่อมาเกิดทะเลาะวิวาทกันอ าแดงอยู่หนีสามีเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยอยู่กับท้าวอ่ิมผู้เป็น
นาย และต่อมาพระบรรฦาสิงหนาท ซึ่งในขณะนั้นมีต าแหน่งเป็นหลวงแผลงสท้าน กราบทูลสมเด็จ
พระนางเจ้าโสมนัศวัฒนาวดี ขอพระราชทานอ าแดงอยู่มาเป็นภรรยา ทั้งคู่อยู่กินเป็นสามีภรรยาได้ 20 
กว่าปี มีลูก 3 คนแต่เสียชีวิตทั้งหมด ต่อมาอ าแดงอยู่ลอบท าชู้กับอ้ายไฮ้ ทาสในเรือนในขณะที่
พระบรรฦาสิงหนาทไม่อยู่หลายครั้งเป็นเวลา 2 ปีเศษ และอ้ายไฮ้ก็ลอบท าชู้กับอีเกลี้ยงทาสในเรือน
เดียวกัน กระทั่งวันหนึ่งพระบรรฦาสิงหนาทไม่อยู่เข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรฯ อ าแดงอยู่จึง
ลอบท าชู้กับอ้ายไฮ้ในห้องและลั่นกลอนไว้ โดยนอนพูดจาหยอกกันยังมิทันได้ช าเรา พระบรรฦาสิง
หนาทกลับมาถึงเรือนอย่างกระทันหัน เปิดประตูเรือนไม่ได้จึงแหวกฝาเรือนมองเห็นอ้ายไฮ้กับภรรยา
ตนนอนอยู่ด้วยกัน อ าแดงอยู่จึงต้องเปิดประตูให้พระบรรฦาสิงหนาทเข้ามาในห้องและพระบรรฦาสิง
หนาทเอาไม้คันร่มฝรั่งตีอ าแดงอยู่ทีหนึ่ง ส่วนอ้ายไฮ้ทาสชู้นั้น พระบรรฦาสิงหนาทให้ทาสชายคนอ่ืนๆ
ยึดมือเท้าและให้ทาสเอาหวายโบยหลัง 50 ที และล่ามโซ่ตรวนไว้ที่ครัวไฟ 5 วัน ต่อมาอ าแดงอยู่

                                                 
63เรื่องเดียวกัน, 103. 
64เรื่องเดียวกัน, 104. 
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สงสัยว่า อีเกลี้ยงทาสน่าจะเป็นคนน าเรื่องตนเองลอบมีชู้ไปบอกแก่พระบรรฦาสิงหนาท จึงเรียกมา
ถามแต่อีเกลี้ยงไม่ยอมรับ ขณะนั้นอ าแดงอยู่ก าลังเมาสุราจึงเอาไม้ตีอีเกลี้ยงหลายที 

 ต่อมาในเวลาดึก อ้ายไฮที่ยังถูกล่ามโซ่ตรวนนอนหลับอยู่ที่ระเบียงครัวไฟ  อีเกลี้ยงแอบ
เข้าไปจับบีบของลับของอ้ายไฮ้ จนอ้ายไฮ้ตื่นขึ้นเพราะความเจ็บปวด ในเวลาเช้าอ้ายไฮ้น าเรื่องไปฟ้อง
อ าแดงอยู่ อ าแดงอยู่จึงเรียกอีเกลี้ยงมาถาม อีเกลี้ยงไม่ยอมรับว่าท าแต่กลับบอกว่าตนเองได้ลอบท าชู้
กับอ้ายไฮ้หลายครั้ง อ าแดงอยู่โกรธอีเกลี้ยงมาก จึงให้ทาสชายเอาตรวนล่ามอีเกลี้ยงไว้และเอาไม้ตีอี
เกลี้ยงหลายที หลายวันต่อมาพระบรรฦาสิงหนาทไม่อยู่เข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรฯ อ าแดง
อยู่ก าลังเมาสุราเอาไม้ตีอีเกลี้ยงอีกหลายที เวลาบ่ายอ าแดงอยู่ใช้ให้อีเกลี้ยงหุงข้าว ขณะที่อีเกลี้ยง
ก าลังนั่งยองหุงข้าวนั้น อ าแดงอยู่ถีบอีเกลี้ยงล้มลงและกระชากผ้านุ่งอีเกลี้ยงออก เอาไม้แสมที่ก าลัง
ติดไฟใช้หุงข้าวอยู่นั้น ต าที่อวัยวะเพศอีเกลี้ยง 2- 3 ที เวลาบ่ายสี่โมงเย็น อ าแดงอยู่ยังคงดื่มสุราอยู่ 
เรียกทาสชายมาช่วยยึดมือเท้าอีเกลี้ยงไว้และจับนอนหงายลงและแก้ผ้านุ่งอีเกลี้ยงหลังจากนั้นอ าแดง
อยู่เอาไม้ขีดไฟจุดไฟเผาขนลับอีเกลี้ยง8- 9 อัน และล่ามโซ่อีเกลี้ยงไว้  2 วันต่อมาอ าแดงอยู่เรียกอี
เกลี้ยงให้ลงไปอาบน้ า ระหว่างอีเกลี้ยงเดินลงบันไดอ าแดงอยู่ใช้เท้าถีบอีเกลี้ยงตกบันได หน้าคว่ า
กระแทกพ้ืนหินแขนซ้ายหัก และให้ทาสฉุดลากอีเกลี้ยงขึ้นเรือนมา ไม่ถึงสองชั่วโมงต่อมาอีเกลี้ยงทน
พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุด 

 แต่อ าแดงอยู่กลับพยายามปกปิดความผิดของตนโดยให้ทาสชายหญิงท าเฝือกห่อศพ
และซ่อนไว้ในเรือพายใต้ถุนบ้านและใช้ให้ทาสไปบอกพระบรรฦาสิงหนาทว่าอีเกลี้ยงป่วยเป็นไข้
ปัจจุบันตาย และให้ทาสหามศพอีเกลี้ยงไปฝังที่ป่าช้า แต่สัปเหร่อไม่ยินยอมฝัง โดยขอให้แก้เฝือกศพ
ออกเพ่ือดูก่อน พวกทาส 4 คน ที่หามศพไปอ้างว่าเป็นศพญวนเข้ารีตไม่สามารถแก้เฝือกให้ดูได้แต่
สัปเหร่อยืนยันจะขอดูศพก่อน พระบรรฦาสิงหนาทจึงให้ขุนวิเสศสังหารปลัดและทาสคนหนึ่ง พากัน
ไปแก้เฝือกศพออก พบว่าศพมีบาดแผลหลายแห่ง สัปเหร่อจึงไม่ฝังศพให้ ขุนวิเสศสังหารกับพวกทาส
จึงทิ้งศพไว้ที่ศาลาวัดดุสิดาราม  ต่อมานายหนู รู้เรื่องราวนี้ไปแจ้งความเรื่องนี้แก่ขุนวารินสัญจรและ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงไปพลิกชันสูตรศพพบว่า มีบาดแผลถูกท าร้ายหลายแห่ง การสืบคดีได้ความว่า 
ก่อนอีเกลี้ยงตาย อ าแดงติ้นแม่เลี้ยงอีเกลี้ยงมาเยี่ยมเห็นอีเกลี้ยงถูกจ าตรวนและเห็นบาดแผลที่ถูก
อ าแดงอยู่ตีท าร้ายหลายแห่ง อ าแดงติ้นจึงสอบถามและต้องการไถ่ค่าตัวอีเกลี้ยงทาส แต่อ าแเดงอยู่ไม่
บอกและไม่ต้องการเงินค่าไถ่ตัว อ าแดงติ้นจึงไปแจ้งเรื่องแก่พระบรรฦาสิงหนาท พระบรรฦาสิงหนาท 
รบัปากจะช าระเรื่องราวให้  แต่ทว่าอีเกลี้ยงเสียชีวิตก่อน 

  ตุลาการพิจารณาคดีของอีอยู่ “หญิงร้าย หนาไปด้วยราคะจริตมิได้กลัวพระราช
อาญา”65 ว่า 

                                                 
65กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์, ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับพิเศษ ออกเมื่อ
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ข้ออีอยู่เปนภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้วมาท าชู้กับอ้ายไฮ้ทาษ 
แล้วอ้ายไฮ้กลับท าชู้กับอีเกลี้ยงทาษอีอยู่ๆเปนหญิงร้ายเอาไม้แสมรอนไม้
ซีกเฆี่ยนตีเกลี้ยงหลายครั้งแล้วอีอยู่เอาไม้แสมที่มีเพลิงติดทิ่มทวารเบา 
แล้วเอาไม้ขีดไฟเผาขนที่ลับอีเกลี้ยง แล้วเอาเท้าถีบอีเกลี้ยงตกบันใดจน
แขนหัก อีเกลี้ยงทนบาดเจบ 9 แห่งมิได้ อีเกลี้ยงอายุ 57 ปีขาดใจตาย66 
ตุลาการตัดสินโทษให้ริบราชบาตร และทรัพย์สมบัติของอีอยู่ทั้งหมดให้ตกเป็นของหลวง

ไว้ใช้เป็นรายจ่ายแผ่นดิน ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอีอยู่ 3 ยก 90 ที และน าตัวอีอยู่ไปประหารชีวิต ส่วน
อ้ายไฮ้ “คนอกตัญญู” ลอบท าชู้กับภรรยาของนายเงิน แม้อ้ายไฮ้จะมีความผิดฐานท าชู้กับภรรยานาย
เงินแต่พระบรรฦาสิงหนาท นายเงินลงโทษอ้ายไฮแล้ว และมิได้ฟ้องร้องกล่าวทุกข์เรื่องเป็นชู้ อ้ายไฮ้
จึงมีความผิดฐานรู้เห็นให้อีเกลี้ยงถูกท าร้ายจนตาย พิจารณาโทษดังนี้ 

ข้ออ้ายไฮ้ทาษ คนอกะตัญญูท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้ว
ท าชู้กับอีเกลี้ยงทาษอยู่เรือนเดียวกัน อีอยู่จึ่งได้มีใจโกรธพยาบาทเฆี่ยนตี
อีเกลี้ยงจนถึงตาย อ้ายไฮ้ล่วงพระราชอาญาผิดเปนสองโทษ แต่ความที่
อ้ายไฮ้ท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาทๆ เจ้าประเวณีไม่ได้
ฟ้องร้องว่ากล่าว  ขอพระราชทานให้ยกเบี้ยปรับไหมท าชู้ข้อนี้เสีย แต่อ้าย
ไฮ้เปนต้นกรณีท าชู้กับอีอยู่ แล้วไปท าชู้กับอีเกลี้ยง จนอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยง
ตายให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอ้ายไฮ้ 50 ทีส่งตัวอ้ายไฮ้ให้แก่พระบรรฦา
สิงหนาทนายเงิน67 
 พระบรรฦาสิงหนาททราบเรื่องว่าอีอยู่ภรรยา เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงจนถึงตายและน าศพไปฝัง 

แต่พระบรรฦาสิงหนาทกลับนิ่งเฉยไม่จัดการสอบถาม จนกระทั่งรู้เห็นว่าศพอีเกลี้ยงมีบาดแผลหลาย
แห่งแต่กลับไม่แจ้งความต่อเจ้าพนักงาน โดยพระบรรฦาสิงหนาทถือศักดินา 500 ไร่ ให้ปรับเงิน
พระบรรฦาสิงหนาทตามบรรดาศักดิ์เป็นเงิน 11 ต าลึงกึ่งสลึงเฟ้ือง 635 เบี้ย  นอกจากนี้บรรดาทาส
ในเรือน 12 คนที่รู้เห็นเรื่องราวว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงจนตายและเอาศพไปฝังอ าพรางแต่ ไม่มาแจ้ง
ความต่อเจ้าพนักงานมีความผิดลหุโทษให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนคนละ 30 ทีแล้วส่งตัวคืนให้แก่
พระบรรฦาสิงหนาทรับตัวไปเป็นทาสตามเดิม ส่วนทาสคนอ่ืนๆ ที่รู้เห็นแต่พากันนิ่งเฉยไม่มาแจ้ง
ความเพราะกลัวอ านาจของผู้เป็นนายจึงปิดบังเรื่องที่อีอยู่ท าร้ายอีเกลี้ยงจนตาย ตุลาการพิจารณา
                                                                                                                                            

กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 100 ปี (ร.ศ. 100 จ.ศ. 1243 พ.ศ. 2424) (พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 
2513), 76. 

66เรื่องเดียวกัน, 66. 
67เรื่องเดียวกัน, 78. 
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โทษตามบทกฎหมายในขณะนั้นว่า ผู้ใดฆ่าฟันแทงกันตายหรือท าร้ายกัน ต้องระวางโทษ 8 สถาน โดย
สถานหนักท่ีสุดคือประหารชีวิต ผู้ใดรู้เห็นว่ามีการคิดร้ายท าผิดแต่ช่วยคนร้ายปกปิดไม่ว่าจะชอบใจกับ
คนร้ายหรือได้สินจ้างมา  ให้ลงโทษหนักเบาตามความผิด  นายเงินกล่าวหาว่าทาสท าชู้ผิดเมีย หาก
พิจารณาว่าเป็นเรื่องสัตย์จริงให้ปรับไหม หาไม่มีค่าปรับไหมให้ทวนด้วยหนังแทนค่าปรับไหม ถ้าไม่
เป็นเรื่องจริงให้ทาสเป็นไทแก่ตัวและผู้ที่ต้องพระราชอาญาถึงชีวิตให้ริบทรัพย์สินทั้งหมดส่งเข้าพระ
คลังหลวง 

 ตุลาการได้ทูลเกล้าฯถวายค าพิพากษาในชั้นแรก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงมีพระราชหัตถเลขาชี้แจงว่า “ความซึ่งตระลาการคัดขึ้น
ให้ลูกขึ้นปฤกษาแลค าลูกขุนปฤกษาฉบับนี้ เหนว่ายังบกพร่องผิดเพ้ียนอยู่หลายข้อ”68 ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งให้คณะลูกขุนพิจารณาความให้ยุติธรรมและชัดเจนขึ้น การจัดการทรัพย์สินของอ าแดง
อยู่ที่ต้องโทษริบราชบาตร ให้แบ่งแยกทรัพย์สินของอ าแดงอยู่กับสินสมรสของพระบรรฦาสิงหนาทให้
ชัดเจนและริบทรัพย์สินเฉพาะของอ าแดงอยู่เท่านั้นให้เป็นของหลวง  ส่วนอ าแดงอยู่นั้นให้ลงพระราช
อาญาตามเดิมที่ตุลาการวางบทลงโทษไว้คือประหารชีวิตและเฆี่ยน 90 ที ทาสที่สมรู้ร่วมคิดช่วย
อ าแดงอยู่ท าร้ายอีเกลี้ยงจนตายลงพระราชอาญาเฆ่ียน 2 ยก 60 ที  และทาสที่น าศพไปฝังลงพระราช
อาญาเฆี่ยน 30 ที ส่วนพวกทาสที่รู้เห็นแต่ไม่น าความมาแจ้ง ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าพวกทาสที่รู้
เห็นเหล่านี้เพราะเป็นเพียงทาสต้องฟังค าสั่งเจ้านาย จึงทรงลงพระราชอาญาภาคทัณฑ์โทษไว้ ส่วน
อ้ายไฮ้ที่ถูกวางบทลงโทษเฆี่ยนนั้นทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า “ที่ข้อปฤกษาให้เฆี่ยนอ้ายไฮ้ ยกเหตุ
ว่าเปนชู้กับอีอยู่อีเกลี้ยงทั้ง 2 คน อีอยู่จึงตีอีเกลี้ยงตายนั้นเหนว่าเกินไป เพราะความผิดของอ้ายไฮ้ 
เปนแต่ถานชู้สาว เจ้าเงินก็ได้ลงโทษแล้วในเรื่องนี้ เปนแต่ผู้เปนเหตุให้วิวาทเท่านั้น เพราะฉนั้นให้ยก
โทษอ้ายไฮ้เสีย”69 ส่วนพระบรรฦาสิงหนาทลงพระราชอาญาเพ่ิมโทษปรับ เสียเงินให้เป็นรางวัลแก่
นายหนู ผู้น าเรื่องมาแจ้งแก่เจ้าพนักงาน 

  ประเด็นส าคัญที่ถูกละเลยในงานเขียนปัจจุบันที่กล่าวถึงคดีนี้ มี 2 ประเด็น คือ เรื่อง
แรกอ าแดงอยู่ต้องโทษประหารชีวิตไม่ใช่เพราะโทษมีชู้  แต่เพราะท าร้ายทาสจนถึงแก่ความตายและ
ปกปิดความผิดอ าพรางศพ ตามค าพิจารณาคดีของตุลาการและกฎหมายตราสามดวงระบุโทษของการ
ฆ่าผู้อ่ืนว่า ห้ามมิให้ฟันแทงกันตายแลมิให้ท าร้ายในแผ่นดินท่าน ผู้ที่ท าล่วงเกินพระราชบัญญัติต้อง
ระวางโทษ 8 สถาน ซึ่งสถานหนักสุดคือประหารชีวิต70 แม้อ าแดงอยู่จะเป็นภรรยาของผู้มีบรรดาศักดิ์

                                                 
68เรื่องเดียวกัน, 62. 
69เรื่องเดียวกัน, 80. 
70พระไอยการอาชญาหลวง มาตรา10อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: 
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แต่อ าแดงอยู่ มีฐานันดรเป็นหญิงสามัญชน ส่วนอ้ายไฮ้ทาสชู้ ถูกลงพระราชอาญาที่รู้เห็นและเป็น 
ต้นเหตุท าให้อีอยู่ท าร้ายเฆี่ยนตีอีเกลี้ยงจนถึงแก่ชีวิต แม้ว่าอ้ายไฮ้ลอบท าชู้กับภรรยาของนายเงินแต่
อ้ายไฮ้ไม่ได้ถูกลงพระราชอาญาในเรื่องนี้เนื่องจาก “ความที่อ้ายไฮ้ท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิง
หนาทๆ เจ้าประเวณีไม่ได้ฟ้องร้องว่ากล่าว”71  พระบรรฦาสิงหนาทได้ลงโทษอ้ายไฮ้โดยการเฆี่ยนตี
เท่านั้น และประเด็นที่สองคือ สถานะภรรยาพระราชทาน ตามค าให้การว่าเมื่อพระบรรฦาสิงหนาท
จับได้ว่าภรรยาอยู่กับทาสชู้ในเรือนนั้น  พระบรรฦาสิงหนาทลงโทษเพียงแค่เอาไม้คันร่มฝรั่งตีอ าแดง
อยู่ทีหนึ่ง การที่พระบรรฦาสิงหนาทไม่ได้ท าร้ายหรือฟ้องร้องกล่าวโทษอ าแดงอยู่เรื่องมีชู้ อาจเป็ น
เพราะอ าแดงอยู่มีสถานะภรรยาพระราชทาน 

 แลอีอยู่คนนี้ เดิมเปนลูกหมู่ชาวเครื่อง อีอยู่ได้หม่อมราชวงษ์สริเปนสามี 
อยู่ด้วยกันประมาณ 2 ปี อีอยู่กับหม่อมราชวงษ์สริเถลาะวิวาทกันอีอยู่หนี
เข้าไปอยู่ในพระบรม ภายหลังพระบรรฦาสิงหนาทจัดสิ่งของถวายสมเดจ
พระนางเจ้าโสมนัศวัฒนาวดี พระราชทานยกอีอยู่ให้เปนภรรยาใหญ่ จนมี
บุตรด้วยกัน 3 คน อีอยู่ ก็เปนคนมีศักดินา นับเนื่องเข้าในภรรยา
พระราชทาน72 
 แม้ว่ากฎหมายตราสามดวงจะอนุญาตให้สามีฆ่าชายชู้ได้โดยไม่มีความผิด หากจับได้ใน

ลักษณะหญิงนอนหงายชายนอนคว่ า แต่ส าหรับการลงโทษภรรยาพระราชทานนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่าง
ออกไป ตามกฎมณเทียรบาลในกฎหมายตราสามดวงระบุว่า “อนึ่งเมียแห่งตน ท้าวพญาประสาท
ให้แก่ตน ถ้าแลษัตรีนั้นท าผิดประการใดๆก็ดี แต่ด่าตีให้หลาบปราบให้กลัว อย่าให้ล้มตายเสียรูปทรง
ษัตรีนั้นไป ถ้าหมีได้ท าตามโทษสามสถาน”73 

 เช่นเดียวกับเรื่องของอ าแดงเขียน ตอนที่ถูกสามีจับได้ว่ามีชู้นั้น ข่าวเล่าถึงการทะเลาะ
วิวาทท าร้ายร่างกายระหว่างสามีภรรยาเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีการพยายามฆ่าภรรยาหรือชายชู้ ทั้ง
อ าแดงเขียนและอ าแเดงอยู่เป็นหญิงมีชู้แต่ทั้งสองคนไม่ได้ถูกลงโทษสถานหนักตามกฎหมายใน
ความผิดโทษฐานมีชู้  เนื่องจากทั้ งสองคนเป็นหญิงสามัญชน แม้กฎหมายจะมีข้อก าหนดและ
บทลงโทษในเรื่องความประพฤติทางเพศของภรรยากับชายอ่ืน ทั้งชู้ถึงช าเราและไม่ถึงช าเราก็ดี การ

                                                                                                                                            

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2529), 377. 
71กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์, ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับพิเศษ ออกเมื่อ

กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 100 ปี (ร.ศ. 100 จ.ศ. 1243 พ.ศ. 2424), 78. 
72เรื่องเดียวกัน, 71-72. 
73กฎมณเทียรบาล อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง , ประมวลกฎหมาย

รัชกาลที1่ จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวงเล่ม 1, 95. 
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ด าเนินคดีทางกฎหมายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าประเวณีคือสามีเป็นผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษ 
 การเลือกคู่ครองอย่างเสรีถือเป็นค่านิยมที่ปฏิบัติกันได้เฉพาะในกลุ่มสามัญชนเท่านั้น 

หากเป็นหญิงสามัญชนที่เป็นหม่อมห้ามของเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์แล้ว  ผู้หญิงจะอยู่ภายใต้อ านาจ
อิสระของชายผู้เป็นสามีเช่นเดียวกัน  วัฒนธรรมผัวเดียวหลายเมียของชนชั้นน าสยามมีความแตกต่าง
ระหว่างภรรยาเอกและภรรยารองนั้นอาจได้รับอิทธิพลสืบทอดมาจากสมัยรัฐอยุธยา ชาวตะวันตก
อย่างนิโกลาส แชรแวสเล่าว่า ภรรยารองหรือภรรยาน้อยนั้นมักเป็นหญิงสามัญชนหรือเป็นทาส 74 ใน
ชนชั้นเจ้านายภรรยารองจะอยู่ในฐานะหม่อมห้าม ซึ่งมีสถานะแตกต่างจากภรรยาเอกหรือภรรยา
พระราชทานอยู่มาก หม่อมห้ามเหล่านี้จะเป็นผู้หญิงสามัญชนหรืออาจเป็นผู้หญิงในชนชั้นเจ้า กรณีที่
ภรรยาเอกมีฐานันดรศักดิ์ต่ ากว่าภรรยารองพบได้น้อยมาก และมักจะเป็นฐานันดรศักดิ์ชั้นหม่อมเจ้า
ลงมา แม้ความแตกต่างระหว่างภรรยาเอกกับภรรยารองหรือหม่อมห้ามจะมีข้อแตกต่างอยู่มากใน
เรื่องสถานภาพทางสังคม สิทธิในการรับมรดก แต่กระนั้นก็ตามความคาดหวังในบทบาทภรรยาที่ดี
ของชนชั้นสูงอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน 
 4.3.2 ความผิดในเรื่องความประพฤติ   

     ความประพฤติผิดทางเพศโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทั้งการมีชู้ การเล่นเพ่ือน 
ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะหญิงไม่ดีดังที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ส าหรับความผิดในส่วนนี้จะกล่าวถึงความ
ประพฤติของผู้หญิงที่แม้ว่าจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่น แต่เป็นผู้หญิงที่แสดงออกถึงความเป็นตัว
ของตัวเอง ไม่ยอมรับหรือต่อต้านอ านาจของผู้ชาย หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้หญิงที่ต่อต้านอ านาจอิสระของ
ผู้เป็นสามี มีความประพฤติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อสถานะของการเป็นภรรยาของชนชั้นสูง
โดยเฉพาะสถานะของพระสนมเจ้าจอม จึงถือว่ามีความผิดซึ่งมีโทษหนักเบาตามความผิดและขึ้นอยู่
กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ 

4.3.2.1 การท าคุณไสย 
                 การที่จะเป็นเจ้าจอมที่ทรงโปรดหรือไม่โปรดนั้น ข้อสังเกตประการหนึ่งที่

เด่นชัดคือการสถาปนาพระอิสริยยศของพระภรรยาเจ้า แต่ในกรณีของเจ้าจอมหม่อมห้ามในพระบรม
วงศานุวงศ์นั้น อาจสังเกตได้จากจ านวนพระองค์เจ้าที่ถวายการประสูติ ถ้ามีพระองค์เจ้าหลายพระ 
องค์น่าจะพอเชื่อถือได้ว่าเป็นเจ้าจอมที่ทรงโปรดมาก ดังเช่น เจ้าจอมมารดากลีบ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายประสูติพระราชโอรสพระราชธิดารวม 12 พระองค์  และยังเป็นผู้ดูแล
ห้องเครื่องเสวย แสดงให้เห็นว่านอกจากทรงโปรดมากแล้ว ยังได้รับพระเมตตาไว้วางพระทัยให้มี
หน้าที่คอยดูแลก ากับเครื่องเสวยของพระองค์ กระนั้นก็ตามการเป็นเจ้าจอมท่ีทรงโปรดก็ใช่ว่าจะโชคดี

                                                 
74นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย 

สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), 93. 
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เสมอไป  เมื่อมีผู้ทูลฟ้องว่าเจ้าจอมมารดากลีบท าเสน่ห์ยาแฝด ในการช าระความครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเชื่อนัก  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุว่า “การครั้งนั้น ตระลาการเห็นว่าพระอัธยาศัยไม่สู้กริ้วนัก ก็ช าระแต่พอ
เป็นราชการ ก็ไม่ได้ความจริง จึ่งโปรดให้กลีบมารดาออกเสียจากที่นายเครื่อง”75 

 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร  จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าจอม
มารดากลีบกลับมาท าหน้าที่ดูแลเครื่องเสวยอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มี พระยาพิไชยบุรินทรา หลวงเสนา
พลสิทธิ์ หลวงเพชรชลาลัย จมื่นศรีบริรักษ์ จ่าการประกอบกิจ ท้าวพิพัฒนโภชา  แย้มผู้ช่วย ข า 
ภรรยาพระพรหมภิบาล(เสม) เป็นผู้รับประกันด้วยชีวิตว่าเจ้าจอมมารดากลีบไม่ได้ท าเสน่ห์  ต่อมา
พระอาการทรุดหนักลง เสวยเครื่องแกงก๋วยเตี๋ยวเห็นขนอยู่ในชามพระเครื่อง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเยี่ยมพระอาการประชวร พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
กราบบังคมทูลขอพระกรุณาให้ทรงโปรดช าระความ “ทรงประชวรครั้งนี้มีความสงสัยกลีบท าเสน่ห์ยา
แฝดจึ่งทรงประชวรมากไป”76 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ตุลาการช าระได้
ความว่า เจ้าจอมมารดากลีบท าเสน่ห์ยาแฝดจริง 

 กลีบมารดามีพระองค์เจ้าถึง 12 พระองค์ ไม่มีความกตัญญูรู้พระเดช
พระคุณมาคิดทรยศ อนึ่งอ้ายช้าง อ้ายโสมอ้ายขนานแดงผู้เป็นครู น้อย 
แย้ม ข า จ่าการประกอบกิจ ซึ่ งเป็นญาติและรู้ เห็นด้วยรวม8คนให้
ริบราชบาตรและพระราชอาญาเฆ่ียนแล้วให้ไปประหารชีวิตเสีย พระยาพิ
ไชยบุรินทรา หลวงเสนาพลสิทธิ์  จมื่นศรีบริรักษ์ เป็นแต่ผู้นายท าประกัน
ตามพระอัธยาศัยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย ให้ถอดเสียจากที่ ลงพระราช
อาชญาส่งไปจ าคุก อ้ายจันชุม อียา อีสุข อีอ่วม อีสุด อีป้อมก้อน อียิ้ม
แก้ว อีหนูไม่ได้เป็นบ่าวทาสมารับอาสาให้กลีบมารดาใช้และรู้เห็นด้วย ให้
ลงพระราชอาชญาเฆี่ยนแล้วส่งไปจ า ณ คุก และคนที่เป็นแต่ปลายเหตุก็
ให้ส่งไปโรงสีบ้าง เป็นคนระบาดบ้าง ครั้นลูกขุนปรึกษาโทษแล้วก็ทรง
พระประชวรหนักลงถึงสวรรคต77 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า ไม่เป็นเรื่องจริง จึงทรง

โปรดเกล้าฯให้ละเว้นโทษประหารชีวิต เหลือเพียงโทษเนรเทศเจ้าจอมมารดากลีบ แย้ม และข าไปอยู่

                                                 
75เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบับเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) เล่ม 2, 1856. 
76เรื่องเดียวกัน. 
77เรื่องเดียวกัน, 1858. 
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ที่เมืองสุโขทัย ส่วนหมอท าคุณไสยเสน่ห์ยาแฝดให้ลงพระราชอาญาจ าคุก นายประกันให้พ้นจาก
ราชการ จ่าประกอบการกิจและน้อยโปรดเกล้าฯให้อภัยโทษและปล่อยตัวไป 

4.3.2.2 ต่อต้านอ านาจอิสระ 
               ในเอกสารประวัติศาสตร์พบหญิงไม่ดีอีกลักษณะหนึ่งคือ ผู้หญิงที่มี

พฤติกรรมบางประการไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ชายและไม่ควรปฏิบัติในสถานะของการเป็น
ภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานะของพระสนมเจ้าจอม ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเจ้าจอมมารดาน้อย 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องพระราชอาญาโทษจ าสนม 

 เจ้าจอมมารดาน้อย เป็นเจ้าจอมคนแรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะ
ด ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ เจ้าจอมมารดาน้อยเป็นธิดาของพระอินทร์
อภัยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งต้องพระราชอาญาประหาร
ชีวิตโทษฐานคบชู้กับเจ้าจอมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เจ้าจอมมารดาน้อย
ถวายประสูติพระราชโอรส 2 พระองค์คือ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส  และ
พระองค์เจ้าสุประดิษฐ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร พระอิสริยยศเดิมคือ หม่อมเจ้านพวงศ์และหม่อม
เจ้าสุประดิษฐ์78 ภายหลังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎทรงออกผนวช เจ้าจอมมารดาน้อยและ
พระองค์เจ้านพวงศ์ ทรงอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระพงษ์นรินทร์ซึ่งเป็นพ่ีชายของพระอินทร์อภัย ส่วน
พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ทรงอยู่ในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณี พระอิสริยยศ
ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ในเหตุการณ์เสด็จล่องชลมารคแม่น้ าเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เจ้าจอมหลายคนตามเสด็จ ยกเว้นเจ้าจอมมารดาน้อย แต่เจ้าจอมมารดาน้อย
กลับฝ่าฝืนเสด็จตามโดยมิได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต ซึ่งถือเป็นการขัดพระบรมราชโองการ ปรากฏ
ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่า 

 ข้าออกเรือกระบวรมาจากต าหนักน้ า ขึ้นมาถึงวัดเขมาตลาดแก้ว เวลาเช้า 
มีเรือเก๋งล าหนึ่งพายตามขึ้นมา แข่งเรือที่นั่งของข้า เกินหน้าเรือต ารวจ 
เรือที่นั่งรองทุกล า แข่งจนเก๋งเคียงเรือกันยาเรือที่นั่ง แต่แรกข้าส าคัญว่า
นางหนูลูกร าเพยจะร้องไห้  มารดาจะให้เอาใส่เรือเก๋งขึ้นมาส่งให้ข้า
กระมัง ข้าจึงร้องถามไปว่าเรือใคร เรือนั้นมีม่านบังมิด มีผู้หญิงนั่งท้าย
หลายคน เรือต ารวจตามไปก็ส าคัญว่าเรือข้างในในกระบวน จึงไม่มีใคร
ห้ามปล่อยให้พายขึ้น สรรเพธภักดีร้องถามหลายค าก็ไม่บอก ข้าถาม
หลายค าว่าอะไรๆ เรือใครก็ไม่บอก บ่าวผู้หญิงข้างท้ายก็หัวร่อเยาะด้วย

                                                 
78กรมศิลปากร, ราชสกุลวงศ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม, 37. 
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บานเต็มที่ จนคนในเรือที่นั่งโกรธว่าหัวร่อเยาะ 
ข้าคิดจะเอาปืนยิงตามกฎหมาย ก็กลัวจะถูกคนตายเขาจะลือไปว่าดุ

ร้ายใจเบาท าคนตายง่ายๆ พายแข่งไล่เรือที่นั่งอยู่นาน เห็นผิดทีแล้ว จึงได้
ร้องให้ต ารวจไล่จับ ครั้นเรือไปจับจะฉุดเรือมาจึงพายหนีห่างออกไป ไล่ไป
ไกลจึงได้ตัวเรือมา ได้ความว่าเป็น 'เรือมารดากรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ' 
มาท าหน้าเป็นเล่นตัว ล้อข้าต่อหน้าธารก านัล น่าชังนักหนา ข้าสั่งให้พระ
อินทรเทพจับคุมเรือลงมาส่งตัวนายเข้ามาให้จ าไว้ บ่าวให้จ าไว้ข้างหน้า 
ข้าได้เขียนหนังสือมาให้กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสทราบแล้ว ได้มีไปสั่งถึง
ท้าวศรีสัจจา ท้าวโสภานิเวศน์ ให้เอาตัวจ าไว้ให้มั่นคง กว่าข้าจะกลับลง
ไป อยากจะใคร่ให้เอาๆตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมัน แซ่นี้มักเป็นเช่นนั้น
เหมือนคุณส าลี79 
 เนื่องจากเจ้าจอมมารดาน้อยฝ่าฝืนพระบรมราชโองการ ตามเสด็จโดยไม่ทูลขอพระบรม

ราชานุญาต อีกทั้งยังเร่งเรือไล่ตามเรือพระท่ีนั่ง และประพฤติตนเป็นที่ขัดเคืองพระราชหฤทัย “มันไม่
เจียมตัวว่าชั่ว มันยังถือตัวเป็นเมียข้า มันจึงตามมาล้อต่อหน้าเมียใหม่ๆ สาวๆ เป็นเจ้าเป็นนาย เมื่อ
จับมันร้องว่าจะไปตามเสด็จกรุงเก่าด้วย”80 

 เจ้าจอมมารดาน้อยถูกลงพระราชอาญาจ าสนม ดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงเจ้า
จอมมารดาพ่ึง ฉบับที่ 4 ความว่า “นางน้อยนั้นให้จ าไว้ให้มั่นคง ถึงพระองค์ปุกท่านสั่งให้ถอดให้
ปล่อยให้ลด ก็อย่าท าตามเลย”81 

 งานเขียนหลายงานวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของเจ้าจอมมารดาน้อยในครั้งนี้ว่าอาจมาจาก
ความหึงหวงน้อยใจของผู้หญิงที่ท าให้เจ้าจอมมารดาน้อยแสดงออกถึงพฤติกรรมประหลาดนี้ เพราะ
เจ้าจอมมารดาน้อยมีอายุมากและต้องอยู่ท่ามกลางเจ้าจอมอายุน้อยๆ ในราชส านักฝ่ายใน ท าให้เจ้า
จอมมารดาน้อยต้องการเรียกร้องความสนใจก็เป็นไปได้ รวมทั้งประเด็นเรื่องเจ้าจอมมารดาน้อยเป็น
เชื้อสายของราชวงศ์เก่าทั้งยังเป็นธิดาของพระอินทร์อภัยซึ่งต้องพระราชอาญาประหารชีวิต ความ
กดดันจากชีวิตในราชส านักฝ่ายในอาจเป็นเหตุที่ท าให้เจ้าจอมมารดาน้อยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเป็นพระสนมเจ้าจอม82 

                                                 
79พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 176. 
80เรื่องเดียวกัน, 177. 
81เรื่องเดียวกัน, 180. 
82โปรดดูตัวอย่างงานเขียนนี้ ได้แก่ ปรามินทร์ เครือทอง, กบฏเจ้าฟ้าเหม็น (2547). ศันสนีย์ 
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  อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงลงพระราชอาญาอ่ืน
นอกจากการจ าสนม ทรงมีพระราชด าริว่า “ข้าคิดจะเอาปืนยิงตามกฎหมาย ก็กลัวจะถูกคนตายเขา
จะลือไปว่าดุร้ายใจเบาท าคนตายง่ายๆ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัยต่อ
สายตาและความรู้สึกของสาธารณะโดยเฉพาะชาวตะวันตก  ซึ่งในช่วงนั้นมีชาวตะวันตกจ านวนมาก
อาศัยในสังคมสยาม น าโดยกลุ่มมิชชันนารีและพ่อค้านักเดินทาง กลุ่มคนเหล่านี้มักวิพากษ์วิจารณ์
และมุ่งโจมตีต่ออารยธรรมของตะวันออกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสถานภาพของผู้หญิงและระบบผัว
เดียวหลายเมีย  ไม่ปรากฏว่าเจ้าจอมมารดาน้อยได้รับพระราชทานอภัยโทษจ าสนมหรือไม่ และไม่
ปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงเจ้าจอมมารดาน้อยอีกเลย 

  ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 
2452 เกิดเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นต้นเหตุความวุ่นวายน าไปสู่ปัญหาการเมือง เธอคือ
พักตร์ หม่อมในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ผู้เป็นทั้งพระสวามีและเจ้าของคณะ
ละครนฤมิตรที่พักตร์เป็นนางละครอยู่ พักตร์อยู่ที่วังของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ตั้งแต่อายุ 13 
ปี ฝึกหัดเป็นนางละคร และเมื่อโตขึ้นได้เป็นหม่อมในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์รวมทั้งเล่นละคร
นฤมิตร กระทั่งพักตร์ได้หนีออกจากวังของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ด้านพระสวามี กรมหมื่น
นราธิปประพันธ์พงษ์ได้พยายามตามตัวเธอกลับมาโดยติดตามและค้นหาบ้านเรือนของผู้อ่ืน กระทั่งมีผู้
ลงชื่อถวายฎีกาทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์
บุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนและท าเอะอะต่อเจ้าของเรือนที่พักตร์ไปอาศัยอยู่หลายราย รวมทั้ งบ้าน
อ าแดงพุดมารดาของพักตร์ด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตักเตือนกรมหมื่น
นราธิปประพันธ์พงษ์ไว้ในชั้นแรก83 

  ต่อมาพักตร์ได้หนีไปอาศัยอยู่ในอารักขาของต ารวจพระนครบาล เจ้าพระยายมราช 
ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้น เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมและจะก่อให้เกิด
ภาระแก่ต ารวจ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนให้พักตร์กลับไปยังวังของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ตามเดิม 
ทว่าพักตร์ยืนกรานที่จะไม่กลับไปเนื่องจากเธอถูกทุบตีหลายครั้งจนไม่สามารถทนอยู่ได้ จึงได้หลบหนี
ออกจากวังและยังต้องการฟ้องร้องกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ตามค ากราบบังคมทูลบางส่วนของ
เจ้าพระยายมราชเกี่ยวกับพักตร์นี้ว่า 

 ข้าพระพุทธเจ้าได้ข้ามไปที่โรงพักวัดบุบผาราม ได้เรียกพักมาว่ากล่าวต่อ

                                                                                                                                            

วีระศิลป์ชัย, ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในราชส านัก (2555).และ เล็ก พงษ์สมัคร
ไทย, พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร์ (2556). เป็นต้น 

83“ค าพิพากษาศาลรับสั่ง คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี” ใน วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รพี
สมโภชน์กรุง (กรุงเทพฯ: ฤทธิศรีการพิมพ์, 2525), 65. 
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หน้ามารดาแลป้า ว่าไหนๆ ก็ได้เป็นหม่อมท่านแล้วควรจะกลับไปอยู่เสีย
กับท่านตามเดิม ส่วนโทษทัณฑ์ประการใด ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูล
ขอร้องมิให้มีได้ พักตอบว่าอย่างไรๆไม่ขอกลับไปเป็นเด็ดขาด เพราะถูก
ตบตีมาหลายครั้งหลายหนแล้วเหลือที่จะทนทานอยู่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าได้
พูดเลยต่อไปว่า การที่คิดจะฟ้องร้องนั้น ถ้าไม่จ าเป็นแล้วก็ไม่ควรจะให้
วุ่นวายใหญ่โตไป ข้างฝ่ายมารดาตอบว่าเขาเองก็ไม่อยากจะฟ้องร้องว่า
กล่าวแต่อย่างใด เพราะเป็นการล าบากอยู่เหมือนกัน ฝ่ายลูกสาวพูดเถียง
ขึ้นว่า ถ้าไม่ว่ากล่าวกันเสียให้เด็ดขาดจะมิต้องคลุมหัวเดินซ่อนอยู่ตลอด
ชีวิตหรือจะมีความสุขที่ไหน(ปากแกอยู่ข้างจัด)84 
 เจ้าพระยายมราชเกรงว่าหากรับตัวพักตร์ไว้ที่โรงพักพลตระเวนอาจเป็นที่ติฉินนินทา 

เนื่องจากมีผู้ถือท้ายพายหัวข้างพักตร์อยู่มาก85 จึงได้ตกลงตามมารดาของพักตร์ว่าจะขอมาอยู่ที่วัง
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น และให้ทรงรับตัวพักตร์ไว้ก่อนในขณะจัดการเรื่องทั้งหมด ซึ่งกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ทรงรับไว้และประทานเงินเดือนให้เดือนละ 30 บาท86 เมื่อเรื่องทราบถึงกรมหมื่น
นราธิปประพันธ์พงษ์ทรงไม่พอพระทัยว่า “เสนาบดีนครบาลเปนใจให้หม่อมของท่านหนี”87 

 เหตุการณ์หม่อมหนีออกจากวังกลับกลายเป็นเรื่องราวบานปลายทางการเมือง เมื่อมี
ผู้น าบทละครปักษีปกรณัมเรื่องพญาระกา พระนิพนธ์ในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ไปถวายแด่กรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในชั้นแรกนั้นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เพียงแต่ทรงกริ้วที่มีผู้แต่งบทละคร
เสียดสีพระองค์ กระท่ังต่อมามีผู้น าข่าวมาทูลกรมหลวงราชบุรีว่า กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์น าบท
ละครถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแล้ว และมีก าหนดจะเล่นละคร
เรื่องพญาระกาถวาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงทราบดังนั้นจึงเสียพระทัยมาก เนื่องจากทรงเข้า
พระทัยว่า “ทูลกระหม่อมไม่ทรงพระเมตตาพระองค์ท่านเสียแล้ว จึ่งจะทรงยอมให้กรมนราธิปเล่น
ลครด่าได้เช่นนั้น”88 จากนั้นจึงทรงประชุมหารือกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและขอให้เจ้าพระยา
ยมราชช่วยจัดการเรื่องตามแต่เห็นสมควรและเสด็จออกจากวังไป 

 ต่อมาเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2453 เกิดเหตุข้าราชการกระทรวงยุติธรรม 28 คนได้

                                                 
84เรื่องเดียวกัน, 70-71. 
85เรื่องเดียวกัน, 66. 
86ราม วชิราวุธ, พระประวัติต้นรัชกาลที่ 6, พิมพ์ครั้งที่6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 316. 
87เรื่องเดียวกัน, 333. 
88เรื่องเดียวกัน, 318. 
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ลงชื่อทูลเกล้าขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากราชการตามกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เป็นที่ขุ่นเคืองพระทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากกระทรวงและศาลยุติธรรม
จะไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้หากข้าราชการลาออกเกือบทั้งหมด แต่กระนั้นก็ตามยังมิได้ทรง
ลงพระราชอาญา และทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการพิพากษาคดีความนี้ เนื่องจากผู้เขียน
บทละครเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ใต้อ านาจพิจารณาคดีของศาล
ยุติธรรม89ระหว่างนี้ให้ข้าราชการทั้ง 28 คน คงรับราชการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งต่อไป เพราะ 
“ไม่สมควรจะละทิ้งน่าที่ราชการเสีย เพราะความขุ่นเคืองในเรื่องที่นับว่าเปนส่วนตัว”90 

 บทละครเรื่องพญาระกา พระนิพนธ์ในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ พระองค์ทรง
ชี้แจงว่า เนื้อหาของบทละครนี้ทรงได้ต้นเค้ามาจากบทประพันธ์เรื่องชองตะแคลร์ของฝรั่งเศส ใน
หนังสือพิมพ์อิลลัสเตรเตดลอนดอนนิวส์ ออกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2453 และส่งเข้า
มาท่ีกรุงเทพราว 12 มีนาคม พุทธศักราช 2453 ทรงนิพนธ์ขึ้นเพ่ือใช้ในการเล่นละครมิได้แต่งขึ้นเพ่ือ
เปียบเปรยหรือกระทบผู้ใด91    

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายเนื้อหาของบทประพันธ์เรื่อง 
ชองตะแคลร์ว่า ไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งมีนามว่า ชองตาแคลร์ ชอบอวดว่าตนเป็นสัตว์ที่ส าคัญ มีอ านาจขัน
เรียกพระอาทิตย์ให้ขึ้นส่องแสงได้ จึงมีความอ่ิมเอิบก าเริบฤทธิ์ของตน อวดอ้างกับผู้ อ่ืนเสมอ
โดยเฉพาะกับนางไก่ฟ้าทองที่ชองตะแคลร์รักใคร่ จนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อ่ืนเพราะ
ความโอ้อวดของตน แต่ท้ายที่สุดชองตะแคลร์หลงผู้หญิงจนเสียรู้ ถูกนางไก่ฟ้าทองล่อลวงเพ่ือพิสูจน์
ฤทธาศักดานุภาพตามที่ชองตาแคลร์โอ้อวด เมื่อเห็นว่าชองตะแคลร์มิได้มีฤทธิ์ตามที่โอ้อวดไว้ นาง
ไก่ฟ้าทองก็จากไปเพราะปรารถนาเสรีภาพและอยากมีอิสระแก่ตนเอง92 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า “ผู้แต่งตั้งใจให้เป็นเรื่องเปรียบเทียบทั่วๆไปมิได้เจาะจงที่ตัว
ผู้ใดแต่เรื่องพญาระกาที่กรมนราธิปทรงแต่งขึ้นโดยว่าเปรียบเจาะจงตัวบุคคลทีเดียว จึ่งนับเปน หมิ่น
ประมาท”93 

 แม้ว่าท้ายสุดความตึงเครียดระหว่างคู่กรณีท้ังสองพระองค์ได้คลี่คลายลงตามล าดับ คดี

                                                 
89กิตติศักดิ์ ปรกติ, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2546), 157. 
90ราม วชิราวุธ, พระประวัติต้นรัชกาลที่ 6, 320. 
91“ค าพิพากษาศาลรับสั่ง คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี” ใน วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รพี

สมโภชน์กรุง (กรุงเทพฯ: ฤทธิศรีการพิมพ์, 2525), 64-65. 
92ราม วชิราวุธ, พระประวัติต้นรัชกาลที่ 6, 324-326. 
93เรื่องเดียวกัน, 327. 
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ถูกพิจารณาและพิพากษาใช้เวลาเพียง 6 วัน กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์รับพระราชอาญาจ าขัง 1 
ปี และกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทูลขอพระราชทานอภัยโทษ94 หนังสือปักษีปกรณัมถูกน าไปเผาไฟ
ทิ้ง ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องคนอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ถูกตัดสินว่าเป็นต้นกรณีของเรื่องราวนี้ถูกพระราชอาญาห้าม
เข้าเฝ้าตลอดรัชกาล และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษให้ข้าราชการที่ทูลเกล้าถวายฎีกา
ลาออกกลับเข้ารับราชการตามเดิมยกเว้นเพียงคนเดียวเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ลาออกจากราชการตามที่
เคยกราบบังคมทูลลาออกเพ่ือรักษาพระอาการประชวร ในเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่า คดีพญาระกาและเหตุการณ์อันต่อเนื่องกับคดีนี้ได้ให้ผลร้ายหลาย
ประการ ซึ่งความวุ่นวายในกระทรงยุติธรรมครั้งนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขุ่นพระทัยและทรงพระโทมนัส และยังเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในกระทรวง
ยุติธรรมในเวลาต่อมา95 

 บทประพันธ์ทั้งสองเรื่องแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและจุดประสงค์ของ
ผู้แต่ง แต่ทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นโทษของการหลงผู้หญิงอันจะน ามาสู่ความวุ่นวาย ในเรื่องพญาระกา
เพ่ิมมุมมองที่มีต่อผู้หญิงลงไปโดยให้ภาพของความใจง่ายของผู้หญิงที่พร้อมจะจากไปเมื่อพบผู้ชายคน
ใหม่ที่พึงพอใจมากกว่าหรือสามารถให้ประโยชน์ได้มากกว่า   พักตร์ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่อง
วุ่นวายตามที่เจ้าพระยายมราชได้ตระหนักไว้ในตอนแรกว่า “ผู้หญิงคนเดียวจะเป็นชนวนให้เดือดร้อน
กันทั้งกรม”96 หลังจากที่พักตร์อาศัยอยู่ที่วังของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไม่นาน เธอจึงออกจากวัง
ไปโดยไม่มีใครทราบว่าเธอไปที่ใดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่กล่าวถึงเธออีกเลยหลังจากคดี
พญาระกาสิ้นสุดลง 

คดีพญาระกาเป็นที่รู้จักกันดีและถูกน ามาศึกษาในวงวิชาการอย่างกว้างขวางในปัจจุ 
บัน97  แต่ทว่าประเด็นเรื่องของพักตร์ กลับไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากไปกว่าผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง

                                                 
94“ค าพิพากษาศาลรับสั่ง คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี” ใน วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รพี

สมโภชน์กรุง, 73-75. 
95ราม วชิราวุธ, พระประวัติต้นรัชกาลที่ 6, 370-376. 
96สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, คนเก่าเล่าเรื่อง (กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุคส์, 

2556), 185. 
97งานเขียนอ่ืนๆ ที่ศึกษาเรื่องพญาระกา ในประเด็นเรื่องปัญหาหลักความเสมอภาคของ

บุคคลต่อหน้ากฎหมาย ซึ่งในขณะนั้นศาลไม่มีอ านาจในการพิจารณาคดีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง และความ
เป็นอิสระของอ านาจตุลาการ โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, การปฏิรูประบบ
กฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป (2546).  
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วุ่นวายนี้ เนื่องจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพักตร์มีปริมาณน้อย จากการศึกษาโดยวิเคราะห์ตาม
หลักฐานค าสั่งศาลและบันทึกเจ้าพระยายมราชที่ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวถึงมูลเหตุของเรื่อง ท าให้ทราบว่าพักตร์มีญาติพ่ีน้อง คือ มารดา บิดาเลี้ยงและป้า พักตร์เป็น
คนฉลาด ปากจัด แสนงอน ช่างเถียง และไม่เต็มใจที่จะเป็นหม่อมมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเธอบอกเสมอๆ
ว่าเป็นหม่อมก็โดยการถูกบังคับ และพักตร์ยืนกรานที่จะให้มีการด าเนินคดีกับกรมหมื่นนราธิป
ประพันธ์พงษ์โดยให้เหตุผลว่า “ถ้าไม่ให้เด็ดขาดกันจะมิต้องคลุมหัวเดินอยู่ตลอดชีวิตหรือ”98  เรื่อง
ของพักตร์สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความคิดเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และความเป็นปัจเจกที่ต้องการก าหนดวิถีชีวิตตนเอง การไขว่คว้าหาอิสรภาพและต้องการมีอ านาจ
และสิทธิเหนือร่างกายเนื้อตัวของตนเอง พักตร์ยืนกรานที่จะไม่กลับวังของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์
พงษ์ และไม่ยอมกลับไปเป็นหม่อมห้ามอีกเธอกล่าวว่า “แม้แต่จะให้เป็นท่านผู้หญิงก็ไม่อยู่”99 รวมทั้ง
ยังต้องการฟ้องร้องกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ซึ่งเป็นทั้งพระสวามีของเธอและทรงเป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ชั้นสูง นั่นหมายถึงเธอกล้าปฏิเสธอ านาจอิสระของสามีและท้าทายต่อมโนทัศน์ศักดินาใน
สมัยนั้น  แต่การฟ้องร้องด าเนินคดีกับกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ไม่สามารถกระท าได้เพราะกรม
หมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของศาล 100 ขุนนางชั้น
ผู้ใหญ่หลายท่านได้พยายามประนีประนอมให้เรื่องนี้สงบลง เพราะกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ทรง
เป็นถึงพระเจ้าน้องยาเธอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังทรงเป็นพระปิตุลาของ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์101 บุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ไม่ได้เอาผิดต่อพักตร์เพราะส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะพักตร์ยังคงมีสถานะเป็นหม่อมของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์  เป็นที่น่าสังเกตว่าใน
กรณีของพักตร์ อ านาจอิสระเหนือหญิงได้ถูกผ่อนคลายลงซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพักตร์ไม่ใช่
เจ้านายชนชั้นสูง พักตร์เป็นหญิงสามัญชน และเรื่องของเธอมีประเด็นอื่นที่รัฐให้ความส าคัญมากกว่า 

 มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ทั้งหม่อมเจ้าออน หม่อมพักตร์ อ าแดงเขียน อ าแดงอยู่ เมื่อ
เผชิญกับปัญหาผู้หญิงทั้งหมดที่กล่าวมานี้หนีเข้าไปพ่ึงพิงในพระบรมมหาราชวัง ในวังของผู้มี
บรรดาศักดิ์ หม่อมเจ้าออนหนีนายเงินเข้าไปในวังของหม่อมเจ้าเจริญเนตรผู้เป็นน้องสาว  อ าแดง
เขียน อ าแดงอยู่ หนีสามีเข้าไปในพระบรมหาราชวัง และหม่อมพักตร์ หนีพระสวามีเข้าไปในวังของ
เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและบ้านของผู้มีบรรดาศักดิ์ ปัญหาเรื่องเมียหนีผัว ลูกหนี้หนีเจ้าหนี้เข้าไปอาศัยอยู่
                                                 

98
“คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี” ใน วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รพีสมโภชน์กรุง, 41. 

99เรื่องเดียวกัน, 42. 
100กิตติศักดิ์ ปรกติ, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป, 185. 
101มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551), 239. 
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ในพระบรมมหาราชวัง น่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่วนมากที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน 
ว่าผู้ที่หนีเข้าไปเป็นผู้หญิง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศ 2 ฉบับเกี่ยวกับ
การจัดการปัญหาเรื่องคนที่หนีเข้ามาในพระบรมมหาราชวัง ในประกาศเรื่องความทาสลูกหนี้และ
ภรรยาหนีไปอยู่วังเจ้าบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์สูง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริว่า 

 เมียหนีผัว ทาสหนีนายเงินลูกหนี้หนีเจ้าหนี้เข้าแอบแฝงอาศรัยอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวัง ในวังเจ้าต่างกรมและยังไม่ได้ตั้ง
กรมและในบ้านเสนาบดี ที่มียศบรรดาศักดิ์ใหญ่ เจ้าของวังเจ้าของบ้านก็
ไม่รู้มีอยู่เนืองๆ มิได้ขาด เจ้าผัวและนายเงินและเจ้าหนี้จะติดตามก็ไม่ใคร่
จะพบตัว ฤๅพบตัวแล้วจะจับกุมก็ไม่ได้ เจ้าของวังเจ้าของบ้านก็ว่าจับคน
หน้าวังหน้าบ้าน มักเกิดวิวาทเปนการยุ่งยิ่งกันต่อไป102 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง

ชายและหญิงถูกท าให้ชัดเจนและมีรายละเอียดมากขึ้นทั้งทางรูปลักษณ์ภายนอกและความประพฤติ
ในสังคม การสร้างความเป็นชายแบบใหม่ซึ่งสอดคล้องกับพระราชนิยมส่วนพระองค์ รวมทั้งพระราช
นิพนธ์เกี่ยวกับสถานภาพผู้หญิงในสังคม เป็นการวิพากษ์ต่อความเป็นชายในแบบเก่าที่เน้นอ านาจ
แบบชายเป็นใหญ่ในการกดขี่ผู้หญิงและก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม และเพ่ือสร้าง
ความเป็นชายแบบใหม่ ที่เน้นการยอมรับสิทธิและให้ความส าคัญกับผู้หญิงที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างชาติ ผ่านภาพลักษณ์ของความเป็นสุภาพบุรุษ103 และเนื่องจากทรงก าหนดความเป็นชายแบบ
ใหม่ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมทางร่างกาย จึงส่งผลต่อการก าหนดมาตรฐานความเป็นหญิงแบบใหม่
ด้วย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีทัศนคติที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
วิคตอเรียน เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 8 ปี  ช่วงเวลาที่พระองค์
ทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ทรงเดินทางไปหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งเส้นทางการเสด็จนิ
วัติสยามในพุทธศักราช2445 ได้ทรงเสด็จไปหลายประเทศเพ่ือพบองค์จักรพรรดิและผู้น าประเทศ ซึ่ง

                                                 
102พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 128. 
103สหะโรจน กิตติมหาเจริญ, “ความเปนชายที่เปลี่ยนไป สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง” (การ

ประชุมวิชาการนานาชาติ วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 -19 สิงหาคม 2553). 
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น่าจะมีผลต่อกรอบคิดและการก าหนดนโยบายในรัชสมัยของพระองค์104 วัฒนธรรมวิคตอเรียนเป็น
แบบอย่างในการให้ความหมายในเรื่องเพศสภาวะนั้นจึงกลายมาเป็นตัวก าหนดความเป็นชายและ
ความเป็นหญิงในทัศนะของชนชั้นน าสยาม  ดังนั้นจะเห็นว่า ในช่วงเวลานี้สังคมเกิดการถกเถียงใน
ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมของหญิงและชายรวมทั้งผัวเดียวเมียเดียว ในขณะที่สังคมชนชั้นสูงยังคง
ยึดมั่นในระบบผัวเดียวหลายเมียอยู่ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับ
สถานะของผู้หญิงในสังคม พระองค์ทรงให้การสนับสนุนผัวเดียวเมียเดียวแม้จะยังไม่ถึงขั้นการเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขในทางกฎหมาย แต่ในระดับพ้ืนที่สาธารณะทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่จะพัฒนา
และยกสถานะของผู้หญิงในสังคมสยามให้ทัดเทียมกับผู้ชาย ปรากฏงานพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสิทธิ
สตรีและข้อวิพากษ์ในเรื่องผัวเดียวหลายเมีย เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองคือ
สถานภาพแห่งสตรี พระองค์ทรงมีพระราชด าริว่า ผู้ชายท ากฎหมายขึ้นส าหรับความสะดวกของผู้ชาย
เป็นที่ตั้ง ส าหรับผู้ชายแล้วกฎหมายอนุญาตให้มีภรรยากี่คนก็ได้ แต่หากผู้หญิงคบชู้จะเป็นเหตุให้ถูก
สามีฟ้องหย่าและไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทั้งหมด อย่างไรก็ตามทรงเห็นว่า 

จริงอยู่ในทางสรีสะศาสตร์ ชายที่มีเมียหลายๆคนย่อมจะไม่เสียหายเท่า
หญิงที่มีผัวหลายๆคน ทั้งถ้าจะว่าไปในทางสะดวกแก่ครอบครัว การที่
ชายมีเมียหลายๆคน ก็ไม่เป็นการยุ่งยากอะไรแก่คณะ  เพราะหญิงเป็นผู้
คลอดบุตรต่างหากและเด็กเป็นลูกหญิงคนใดย่อมจะรู้ได้ง่าย แต่ถ้ายอม
ให้หญิงคบชายกว่าหนึ่งคนแล้วก็จะรู้ไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นบิดาทารก105 
แม้จะทรงมีพระราชด าริในเรื่องของการสืบสายเลือดทางพ่อในสังคมสยาม แต่พระองค์

ยังทรงเห็นถึงความล าบากที่ผู้หญิงได้รับ “แต่เมื่อไรข้าพเจ้าค านึงถึงความกดขี่ที่หญิงที่ต้องรับจากมือ
ชายก็เว้นเสียมิได้เลยที่จะนึกขัดเคืองแทนหญิง ทั้งนึกสรรเสริญว่าเขาช่างดีจริงๆที่มีขันติอดกลั้นได้
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะน้ าใจของสัตรีย่อมจะเต็มไปด้วยความรักอันซึ้งหาที่เปรียบมิได้”106 

                                                 
104โปรดดู เชิงอรรถที่ 30 ใน ปรีดี หงษ์สต้น, “ระบอบสมบูรณาฐาสิทธิราชย์กับความแตก 

ต่างทางวัฒนธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทศวรรษที่ 2440 - 2450,” https://www.academia.edu/ 
32496718  (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559). 

105พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองคือสภาพแห่งสตรี, 
บรรณาธิการโดย อารียา สินธุจริวัตร (กรุงเทพฯ: สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ, 
2535), 2. 

106เรื่องเดียวกัน, 3. 
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นอกจากนี้ยังทรงตั้งค าถามกับค่านิยมที่มักกักตัวหญิงสาวไว้เพ่ือป้องกัน
การเสื่อมเสียว่า “ประเพณีกักขังหญิงของวิสัยผู้มีเมียมากนั้น เป็นเครื่อง
ป้องกันมิให้ลูกเมียเสียหายได้จริงๆละหรือ เมียน้อยในบ้านของท่านผู้มี
บรรดาศักดิ์มันลอบเล่นชู้กับลูกน้องของท่านบ้างหรือเปล่า? ลูกสาวของ
ท่านไม่เคยถูกแม่สื่อพาไปถึงชายเสียบ้างเลยหรือ?...เปล่าทั้งนั้น! ปราการ
อะไรจะล้อมกามตัณหาไว้ได้...ถ้าผู้หญิงเขาไม่ยินยอมปลงใจอยู่ในที่ล้อม
นั้นแล้วก็ล้อมเขาไว้หาได้ไม่107 
ทรงมีพระราชปรารภถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องสิทธิสตรีนี้ว่า ต้องแก้ทั้งประเพณีและกฎ 

หมายแผ่นดิน ทรงมองว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง “จะนิ่งทนทั่งดูสิ่งที่เป็นโลกวัชชะกลายเป็นประเพณีส าหรับตราชาติเราว่า
เป็นชาติคนป่าได้ละหรือ ขอให้เข้าใจว่าคนอ่ืนๆเขาตีราคาเหมือนกันหมดนะท่าน? ขอให้ตรองดูจงดี
เถิด”108 

 นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานว่าจะมีภรรยาเป็นสุภาพสตรีที่ไม่ใช่พระพ่ีนาง
พระน้องนางของพระองค์109  และจากพระราชนิยมส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพ่ือป้องกันปัญหาการมีคู่ครองที่ต่ าฐานันดรศักดิ์กว่าและเพ่ือรักษาพระเกียรติยศแห่งพระ
ราชวงศ์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์จึงมิได้เสกสมรส   เนื่อง 
จากการถวายบังคับทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ของพระราชวงศ์ผู้หญิงเพ่ือสมรสนั้น ปรากฏครั้งแรก
ในพุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ตรากฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2475 

มาตรา 4 เจ้าหญิงองค์ใด ถ้าจะท าการสมรสกับผู้อ่ืน ซึ่งมิใช่เจ้าใน
พระราชวงศ์ อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยมดั่งนั้นไซร้ ท่าน
ว่าต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
เสียก่อน 
  มาตรา 5 ถ้าพระราชวงศ์องค์ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 3 และมาตรา 4 ไซร้ ท่านว่าให้ถอดเสียจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระ
ราชวงศ์110 

                                                 
107เรื่องเดียวกัน, 7-8. 
108เรื่องเดียวกัน, 8. 
109ราม วชิราวุธ, พระประวัติต้นรัชกาลที่ 6, 28. 
110“กฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพ่ิมเติม,”http://www. 
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  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญกับเรื่องของสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจากทรงมีพระราชด าริเรื่องความประพฤติโดยเฉพาะการมีคู่ครองของบรรดาข้าราช
บริพารส่วนพระองค์ว่า “ไม่ควรที่จะให้มีผู้ติฉินนินทาได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุบเลี้ยง
ตั้งแต่งคนที่ไม่ดีไว้ในที่ใกล้ชิดพระองค์ ซึ่งถ้าแม้มีผู้กล่าวได้เช่นนี้ ก็ย่อมเปนที่ทรงร าคาญพระราช
หฤทัย ทั้งอาจที่จะมีผลให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ด้วย”111 ทรงมีพระบรมราชโองการบัญญัติกฎ
มนเทียรบาลเพ่ือก าหนดและควบคุมพฤติกรรมทางเพศของข้าราชการในพระราชส านักรวมทั้งการ
ก าหนดสถานะความเป็นสามีภรรยาให้ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ กฎหมายการสมรส กฎหมายเรื่องชื่อและ
นามสกุล  กฎหมายครอบครัว  รวมทั้ งการแสดงออกในเรื่ อง เพศในที่ สาธารณะ และใน
พระบรมมหาราชวัง 

 การที่ประพฤติผิดพระราชนิยมในข้อใด ๆ ก็ไม่ส าคัญเท่าในข้อที่เกี่ยวด้วย
การมีครอบครัว เพราะหญิงดีย่อมเปนศรีแก่ชาย แต่หญิงร้ายย่อมน า
ความพินาศฉิบหายมาสู่ผู้ที่สมพาศ หาเสนียดจัญไรอย่างใดเสมอเหมือน
ได้โดยยาก ในเรื่องการสมพาศแห่งคนในสมัยนี้ ทรงสังเกตว่าดูเปนไปโดย
อาการอันส าส่อน ไม่เปนระเบียบเรียบร้อย ไม่ใคร่เลือกหญิงที่เรียบร้อย
แท้จริง ชายหนุ่มมักพอใจสมจรด้วยหญิงแพศยาหาเลี้ยงชีพโดยทาง
บ าเรอกามคุณ และมักเข้าใจไปว่าการสมจรเช่นนี้ เปนของควรนิยม 
เพราะคล้ายคลึงกับแบบแผนแห่งยุโรปประเทศ ซึ่งเปนความเข้าใจเอาเอง
โดยพอใจใคร่ให้เปนเช่นนั้น112 
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ “กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่ง

ข้าราชการในพระราชส านัก” ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎมนเทียรบาลนี้ได้แก่ ข้าราชบริพารชายในราชส านัก 
พระองค์ทรงเน้นให้ข้าราชการในพระราชส านักมีภรรยาคนเดียว และต้องมีการจดทะเบียนแจ้งขอมี
ภรรยา ซึ่งผู้ขอจะต้องแจ้งรายละเอียดของตัวข้าราชการชายเอง ได้แก่ ต าแหน่งราชการ ยศ 
บรรดาศักดิ์ นามเดิม นามสกุล อายุ ปีเกิด เงินเดือนทางราชการ ยังต้องแจ้งประวัติและรายละเอียด
ของผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยได้แก่ ชื่ออายุ ปีเกิด หัวนอนปลายเท้า อาชีพ ทรัพย์สิน เชื้อชาติ สัญชาติ 
นอกจากนี้ยังต้องแจ้งประวัติการมีสามีของผู้หญิงคนนั้น ว่าได้เคยหย่าหรือเป็นหม้ายรวมทั้งพฤติกรรม

                                                                                                                                            

ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/256.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559). 
111“กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก,” http:// 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/A/277.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560). 
112เรื่องเดียวกัน. 
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ของผู้หญิง113  โดยเฉพาะมหาดเล็กกองห้องที่พระบรรทม ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตในการมี
ภรรยาเท่านั้น โดยหญิงที่จะแต่งงานด้วยนั้นต้อง “เปนผู้มีหลักฐาน ไม่ใช่หญิงนครโสเภณี หรือหญิง
แพศยา หรือหญิงที่มักสมจรส าส่อน หญิงนั้นมิใช่เปนภรรยาผู้อ่ืนอยู่ในขณะที่ขออนุญาต หญิงนั้นมิใช่
ผู้ที่อย่ากับสามีเพราะมีชู้”114 

เมือ่ชนชั้นน าสยามเห็นว่าเพศวิถีที่ดีงามจะน าไปสู่ความเป็นอารยะของชาติได้115 ความ
เป็นชายจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐชาติรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันความเป็นหญิงจึงถูก
ก าหนดและนิยามขึ้นมาใหม่ควบคู่ไปด้วย การก าหนดมาตรฐานและประเภทของ “ผู้หญิงดี” ที่ผู้ชาย
สามารถจดทะเบียนรับเป็นภรรยาได้ตามกฎหมายนั้นเป็นการก าหนดมาตรฐานใหม่ทางกฎหมายที่มี
ความละเอียดซับซ้อนและมีเงื่อนไขมากกว่าในกฎหมายตราสามดวง นอกจากนี้ยังมีพระบรมราช
โองการให้ออกกฎที่เกี่ยวกับการจัดจ าแนกผู้หญิงด้วยพฤติกรรมทางเพศ นิยามของหญิงโสเภณี หญิง
แพศยาและเมียลับ เพ่ือมิให้ข้าราชการชายเหล่านี้จดทะเบียนรับหญิงโสเภณี  หญิงแพศยา เป็น
ภรรยาตามกฎหมาย  ผู้ชายข้าราชส านักถูกควบคุมทางร่างกายไม่ให้ยุ่งเกี่ยวทางเพศกับ “หญิงไม่ดี” 
ซึ่งในรัชกาลก่อนหน้านี้เป็นการก าหนดและควบคุมร่างกายและพฤติกรรมของผู้หญิงในราชส านักฝ่าย
ในเท่านั้น 

 “ค าว่า “หญิงแพศยา” ให้เข้าใจว่า หญิงที่มิใช่หญิงนครโสเภณี แต่มักสมจรกับชาย
หลายคนโดยอาการอันส าส่อนไม่เปนระเบียบเรียบร้อย”116 

นอกจากยังมีการก าหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติ หรือคนในบังคับ
ของต่างชาติ  ว่า "ผู้ใดบังอาจมีภรรยาเปนชาวต่างประเทศหรือคนในบังคับรัฐบาลต่างประเทศ ก่อนที่
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดเปนชั้นคุรุกรรม ต้องรวางโทษจ าขังไม่
ต่ ากว่า 12 เดือน”117 

นอกจากนี้ยังทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตรากฎมนเทียรบาลเพ่ิมเติม วันที่ 
21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2458 ความว่า “ผู้ใดรับหญิงนครโสเภณี ฤๅหญิงแพศยาหาเลี้ยงชีพโดย
ทางบ ารุงกาม เข้ามาร่วมสังวาศกันภายในเขตร์พระราชส านักแห่งใด ๆ ท่านว่ามันประพฤติละเมิด

                                                 
113มาตรา26 ใน เรื่องเดียวกัน. 
114มาตรา29 ใน เรื่องเดียวกัน. 
115ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ประวัติศาสตรของเพศวิถี: ประวัติศาสตรเรื่องเพศ/เรื่องเพศใน

ประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2551), 82. 
116มาตรา7 “กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก,” 
117มาตรา56 ใน เรื่องเดียวกัน. 
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พระราชอาญาโดยอาการอันลามก ให้ลงพระราชอาญาทั้งชายแลหญิงผู้ประพฤติทุราจารนั้น มีระวาง
โทษ จ าขังไม่เกินคนละ 1 ปี” และ“ผู้ใดรู้เห็นเปนใจในความประพฤติทุราจารเช่นนี้ ถ้าแลมันเปนเจ้า 
ของห้อง ท่านว่ามันมีความผิดเสมอตัวการ ต้องระวางโทษจ าขังไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามันมิใช่เจ้าของห้อง 
ให้ลงพระราชอาญาเพียงกึ่ง 1 แห่งพระราชอาญาท่ีตัวการได้รับ”118 

จ านวนสมาชิกในราชส านักฝ่ายในนั้นเริ่มลดลงตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เนื่องจากมีประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการฝ่ายใน
ทูลลาออกจากราชการได้ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมาชิกในราช
ส านักฝ่ายในได้ทยอยออกจากพระบรมมหาราชวังไปประทับที่พระราชวังสวนดุสิต พระราชวังสวน
สุนันทาและวังพญาไท รวมทั้งเจ้านายฝ่ายในชั้นสูงหลายพระองค์ที่ทรงย้ายไปประทับที่วังส่วน
พระองค์หรือวังของพระราชโอรส และเหตุผลประการส าคัญที่ท าให้พระราชส านักฝ่ายในในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจ านวนสมาชิกน้อยเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงอุปการะข้าราชบริพารมหาดเล็กรับใช้ส่วนพระองค์แทนการรับบาทบริจาริกาดังเช่นใน
รัชกาลก่อน119  การสิ้นสุดของราชส านักฝ่ายในรูปแบบเดิมในรัชสมัยของพระองค์เป็นการแก้ปัญหาที่
สะสมมาอย่างยาวนานทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและการควบคุมจัดการเรื่องเพศของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน 
รวมทั้งปัญหาความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับขุนนาง120  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา  ภาพของผู้หญิงใน
ประวัติศาสตร์ สะท้อนออกมาในภาพของการเป็นพลเมืองที่ดีโดยการเป็นภรรยาที่ดีและเป็นมารดาที่
ดี  การเน้นคุณสมบัติของภรรยาที่ดี ในฐานะเพ่ือนชีวิตและเพ่ือนคู่คิดที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สามีและการเป็นมารดาที่ดี เนื่องจากภารกิจในการเลี้ยงดูอบรมเด็กที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นสมัยใหม่และได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมวิคตอเรียน  การนิยาม
ความเป็นหญิงจึงเริ่มตั้งแต่ความประพฤติ กิริยามารยาท เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงการแสดงออกใน
พ้ืนที่สาธารณะ และด้วยเหตุผลในเรื่องการสิ้นสุดของราชส านักฝ่ายในในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจึงไม่พบหลักฐานเรื่องผู้หญิงที่ท าผิดทางเพศตามกฎมนเทียรบาลแบบ
ในรัชสมัยก่อนหน้าแต่กลับปรากฏความผิดรูปแบบใหมข่องผู้หญิง 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมล 
                                                 

118“กฎมณเฑียรบาลเพ่ิมเติม,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458 
/A /80.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560). 

119ชานันท์ ยอดหงษ์, “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6, 7. 
120Loos, “Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in Siam,” 

881-909. 
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วรวรรณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ กับ
หม่อมอินทร์ วรวรรณ  ประสูติ วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2435 สิ้นพระชนม์ วันที่ 7 เมษายน 
พุทธศักราช2494 ทรงมีพระนามเรียกกันในหมู่พระญาติว่า “ท่านหญิงเตอะ” หรือ “ท่านหญิงขาว” 

พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงเป็นอดีตพระคู่หมั้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์เจ้าจุลจักพงษ์ทรงเล่าว่าทั้งสองพระองค์ทรงพบกันครั้งแรก ณ วังพญาไท   

 หลังจากที่พบครั้งแรก ภายในไม่กี่วันก็มีการประกาศอันน่าตื่นเต้นกันทั่ว
ประเทศว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงหมั้นกับหม่อมเจ้าหญิง
พระองค์นั้น ทรงสถาปนาเป็น พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภา
เทวี. . .ตามท่ีข้าพเจ้าจ าได้ คนโดยมากพอใจกันอย่างยิ่งมีคนพากันไปเฝ้า
กราบไว้พระองค์วัลลภาเทวีเพื่อถวายตัวกันทุกๆวัน121 
 ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาหม่อมเจ้าวัลลภาเทวีเป็น พระวรกัญญาปทาน 

พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระคู่หมั้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช2463 และพระราชทานตรา
ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) 

ทรงพระราชปรารภถึงการที่จะได้กระท าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสใน
ภายน่าและเวลานี้ได้ท าพระราชพิธีมั่นแล้ว เปนการสมควรที่จะให้เปนไป
ตามเหตุการณ์นี้ชั้นหนึ่ง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี เปน 
พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลภาเทวี ตั้งแต่นี้สืบไป122 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละคร ศกุนตลา โดยทรง

พระราชนิพนธ์กลอนค าอุทิศในหน้าแรกของ ศกุนตลา ความว่า 
นาฏกะกลอนนี้ฉันมีจิต            ขออุทิศแด่มิ่งมารศรี 
ผู้เป็นยอดเสน่หาจอมนารี              วัลลภาเทวีคู่ชีวัน 
ขอหล่อนจงรับไมตรีสมาน              เป็นพยานความรักสมัครมั่น 
เหมือนแหวนแทนรักทุษยันต์         แก่จอมขวัญศกุนตลาไซร้ 
แต่ผิดกันตัวฉันไม่ลืมหล่อน          จนสาครเหือดแห้งไม่แรงไหล 

                                                 
121พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย

, พิมพ์ครั้งที1่3 [แก้ไขและเพ่ิมเติม] (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), 154. 
122ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศสถาปนาพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/286.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2559). 
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จนตะวันเดือนดับลับโลกไป  จะรักจอดยอดใจจนวันตาย123 
 พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงเป็นเสือป่าหญิงคนแรกของประเทศไทย และยังเป็นผู้น า

แฟชั่นการสวมเครื่องประดับคาดศีรษะจนเป็นที่นิยมในหมู่สตรีชั้นสูง พระองค์ได้รับการกล่าวถึงว่า
เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ได้รับการศึกษาและมีความคิดกว้างไกลและเสรีกว่าผู้หญิงชนชั้นสูงในสมัยนั้นที่
ยังคงยึดติดอยู่กับกรอบจารีตโบราณอันเคร่งครัด อันเป็นลักษณะของพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ พระบิดาทรงส่งเสริมความเป็นสมัยใหม่แก่พระธิดาของพระองค์ “ไม่มี
ผู้หญิงไทยครอบครัวใดที่จะช่างคุยสนุกสนานเท่ากับองค์หญิงตระกูลวรวรรณเท่าที่ข้าพเจ้าได้เคยพบ
มา”124   เช่นเดียวกับพระขนิษฐาของพระองค์ หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ เพระธิดาองค์สุดท้องของ
กรมนราธิปประพันธ์พงษ์และทรงเป็นพระขนิษฐาของพระนางเธอลักษมีลาวัณด้วย เนื่องจากหม่อม
เจ้าหญิงฤดีวรวรรณได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษและยังความคิดอ่านที่ล้ าสมัยกว่าสุภาพสตรี  
ในบันทึกกล่าวว่า 

ความประพฤติ ของฉัน  ท า ให้ บร รดาพระญาติที่ สู งอายุ พากั น
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ไว้หน้าและทุกครั้งเสด็จพ่อมักจะออกรับแทนเสมอ 
เสด็จพ่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันเลือกท าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้เรื่องการนอนดึก การใส่
รองเท้าส้นสูง ปฏิบัติตนในทางที่มัมมี้ ที่อยู่อังกฤษพิจารณาว่าเป็นการ
เสื่อมเสีย เสด็จพ่อยังคงแก้ตัวให้ว่าเป็นการท าตัวแบบ “ตะวันตก”อยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง125 
 ในบันทึกท่านหญิง  ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

เป็นพระคู่หมั้นของพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีว่า 
มีคนหนึ่ งที่ ใฝ่สู งทะเยอทะยานสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจนท าให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องประกาศการหมั้นอย่างเป็นทางการ 
นางนั้นกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินในท านองว่า หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวีมี
โรคประจ าตัวและขี้โรค ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง พระเจ้าแผ่นดินทรง
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและทรงแน่พระทัยว่าเป็นความพยายามที่จะ
ท าให้พระองค์หลงกลอุบายไม่เลือกท่านพ่ีหญิงวัลลภาเทวีเป็นพระคู่หมั้น 

                                                 
123ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย , ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในราชส านัก 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2555), 253. 
124พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, เกิดวังปารุสก ์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย

, 154. 
125ฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง- ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ, 86. 
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พระองค์ทรงพิโรธถึงกับมีพระกระแสรับสั่งว่า “หากวัลลภาเจ็บป่วยจริง
เราจะแต่งงานด้วยและจะหาแพทย์มาดูแลรักษาพยาบาลให้อย่าง
เหมาะสมทีเดียว126 
 พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงพระนิพนธ์บทความ “ด าริหญิง” ในหนังสือดุสิตสมิต เนื้อหา

บทความตอนหนึ่งกล่าวว่า 
 เราควรจะเลิกกระท าตัวอย่างที่เขาเรียกกันว่า“ผู้หญิงเปนควายผู้ชายเปน 
คน” เสียสักที เพราะความจริงเราก็คนผู้หนึ่ง มิได้ผิดจากมนุษยธรรมดา
ไปด้วยประการใดเลย คืออย่างไร? หญิงโดยมากมักจะบูชาว่าชายเปน 
มนุษท่ีวิเศษกว่าตัว เทือกเทวดา ทั้งนี้ก็เพราะในบ้านโดยมากชายเปนเจ้า
บ้านมีอ านาจบังคับบัญชากดข่ีหญิง127 
 ในพระนิพนธ์นี้ กล่าวถึงผู้หญิงในบทบาทของคู่ชีวิตเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าบทบาท

ของผู้หญิงถูกคาดหวังในบทบาทของภรรยามากที่สุด “ข้าพเจ้าเห็นว่ามือเบาๆ ของหญิงนี่แหละ อาจ
ลูบหลังชายให้ออกไปต้านทานข้าศึกได้ง่ายยิ่งกว่าจะใช้ปืนจ้องให้ต้องกลับหลังหันไป ขอเพ่ือนหญิงทุก
คนเมื่อได้ด าริจงอ่ิมใจ ช่วยกันคิดเลิกเปนควาย จะได้ช่วยกันบ ารุงชาติบ้านเกิดเมืองมารดรของเราให้
เจริญ”128 

  ทั้งนี้ทรงเตือนสติผู้หญิงให้รู้จักคุณค่า หน้าที่ของตนเองและการท าประโยชน์ต่ อชาติ
บ้านเมือง “เราต้องนับถือตนว่าตนเปนผู้จะต้องท าประโยชน์ให้แก่ชาติ บ้าน เมือง หาใช่เกิดมาแล้ว
ตายไปเท่านั้นไม่”ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าของคนในสมัยนั้นถูกผูกติดกับเรื่องของชาติบ้านเมือง
และการท าประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญ   

  บทความเรื่องด าริหญิงของพระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ชายชนชั้นสูง ในประเด็นที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้หญิงที่กล้าเกินงามและทะนงตนว่าเป็นผู้หญิงที่
เหนือผู้ชาย นอกจากนี้ข่าวลือเกี่ยวกับพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีในเหตุการณ์ที่
พระองค์ก าลังเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง และไม่ทรงยอมให้มหาดเล็กรับพระหัตถ์ตามธรรมเนียม
ตะวันตก เรื่องนี้เข้าถึงพระกรรณกลับเป็นว่าพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงสะบัดมือและแสดงพระกิริยา

                                                 
126เรื่องเดียวกัน, 39. 
127พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปะทาน, ด าริหญิง, 8 ภายใต้ “ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ 

ส าหรับเปนที่ระฦกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  1 มกราคม พ .ศ . 2463,” 
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/Clra54_0002 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2559). 

128พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปะทาน, ด าริหญิง, 12 ภายใต้ เรื่องเดียวกัน. 



Ref. code: 25595606030061GWM

179 

 

ดูถูกมหาดเล็ก เป็นข่าวลือที่กล่าวกันว่า มหาดเล็กคนสนิทคนนั้นคือเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งเวลานั้น
ยังเป็นพระยาประสิทธิ์ศุภการ ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์โดยเสด็จฯตามต าแหน่ง129 

  บทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในดุสิตสมิต 
จึงถูกเข้าใจว่าทรงแต่งกลอนถึงพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ความว่า 

  อย่าทะนงอวดองค์ว่างามเลิศ  สวยประเสริฐยากท่ีจะเปรียบได้ 
  อย่าทะนงอวดองค์ว่าวิไล            อันสุรางค์นางในยังมากมี 
  อย่าทะนงอวดองค์ว่าทรงศักดิ์  จะใฝ่รักแต่องค์พระทรงศรี 
  นั่งรถยนต์โอ่อ่าวางท่าที   เป็นผู้ดีแต่ใจไพล่เป็นกา 
  อย่าดูถูกลูกผู้ชายที่เจียมตน  อย่าดูถูกฝูงชนที่ต่ ากว่า 

   อย่าทะนงอวดองค์ว่าโสภา อันชายใดฤๅจะกล้ามาง้องอน130 
 ในงานเขียนของ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เล่าถึงเหตุการณ์ที่ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรง

ตอบโต้โดยทรงคั่นหน้าบทละครศกุนตลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
ให้และขีดเส้นใตข้้อความตอน “ฤษีทุรวาสสาปท้าวทุษยันต์ให้ลืมนางศกุนตลา” ความว่า   

             ทรงภพผู้ปิ่นโปรพฦาสาย    
พระองค์เองสิไม่มียางอาย            พูดง่ายย้อนยอกกรอกค า          
 มาหลอกลวงชมเล่นเสียเปล่าๆ      ทิ้งให้คอยสร้อยเศร้าทุกเช้าค่ า   
 เด็ดดอกไม้มาดมชมจนช้ า             ไม่ต้องจดจ าน าพา           
 เหมือนผู้ร้ายย่องเบาเข้าลักทรัพย์   กลัวเขาจับวิ่งปร๋อไม่รอหน้า 
จงทรงพระเจริญเถิดราชา          ข้าขอลาแต่บัดนี้131 
 ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ

ประกาศถอนสิทธิที่พระราชทานไว้แก่ พระวรกัญญาปทาน ความว่า 

 ทั้งนี้ก็โดยหวังพระราชหฤทัยว่า พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภา
เทวี จะได้ด ารงต าแหน่งพระราชินีร่วมพระราชหฤทัยต่อไปในอนาคต 
บัดนี้  ความปรากฏเปนอย่างอ่ืน จึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
ประกาศถอนมั่น พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีเสีย ดังแจ้ง

                                                 
129ชานันท์ ยอดหงษ์, “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6, 69. 
130ทวี มุขธระโกษา, พระมหาธีรราชเจ้า (พระนคร: แพร่พิทยา, 2506), 610-611 อ้างถึงใน 

เรื่องเดียวกัน, 70. 
131ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในราชส านัก, 257. 
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อยู่ในประกาศนั้นแล้ว เมื่อพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมิได้เปนคู่มั่นของ
พระองค์ต่อไปแล้ว ก็หาสมควรที่จะคงสิทธิอันส าคัญที่โปรดเกล้าฯ
พระราชทานไว้นั้นไม่ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอนสิทธิที่
พระราชทานแก่พระองค์เจ้าวัลภาเทวีเสียตั้งแต่วันที่ได้ประกาศกระแส
พระบรมราชโองการนี้ไป132 
 หม่อมเจ้าหญิงฤดวีรวรรณ พระขนิษฐาของพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่า 

อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงไม่พอพระทัยในการตัดสินพระทัย
อย่างรวดเร็วในการเลือกพระคู่หมั้น หรืออีกกรณีหนึ่งพระองค์อาจเห็นว่า
คู่หมั้นมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมก็เป็นได้ ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่
ที่แน่คือพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าแผ่นดินและหม่อม
เจ้าหญิงวัลลภาเทวีมิได้เกิดขึ้น พระองค์โปรดเกล้าฯพระราชทาน
บรรดาศักดิ์ ให้ เป็น พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าวัลลภาเทวี 
พระราชทานวัง เครื่องประดับเพชรนิลจิลดา และของขวัญทั้งหมดให้แด่
เจ้าพ่ีหญิงวัลลภาเทวีเป็นการตอบแทน และทรงเลือกเจ้าพ่ีหญิงลักษมี
เป็นพระอัครมเหสีแทน133 
 พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทรงถูกถอนหมั้นและถูกจ าสนมโดยพระราชทานโซ่ทองไปเกาะ

ไม่ให้ออกจากพระบรมมหาราชวัง134 พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงมีทิฐิมานะไม่ยอมทูลขอพระราชทาน
อภัยโทษและห้ามผู้ใดกราบบังคมทูลพระกรุณาแทน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีได้รับพระราชทานอภัย
โทษเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการพระราช ทาน
อภัยโทษและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระองค์เจ้าวัลภาเทวีออกจากพระบรมหาราช
วังไปประทับที่วังพระกรุณานิวาสน์ โดยพระองค์เจ้าวัลภาเทวีท รงถูกจ าสนมตลอดรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว135 

                                                 
132ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศถอนสิทธิที่พระราชทานไว้แก่พระวรกัญญปทาน พระองค์

เจ้าวัลลภาเทวี ตามประกาศเพ่ิมเติมข้อความในพระราชบัญญัติตราวัลลภาภรณ์ พ.ศ. 2461,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/437.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2559). 

133ฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง- ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ, 40. 
134ชานันท์ ยอดหงษ์, “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6, 9. 
135ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในราชส านัก, 256. 
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  ส าหรับกรณีของพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระองค์ไม่ได้ถูกบันทึกว่ามีความผิดหรือถูก
ลงโทษตามกฎมนเทียรบาลหรือถูกประณาม การที่พระองค์ถูกถอนหมั้นและถูกจ าสนมตลอดรัชกาล
นั้นย่อมเป็นเหตุให้พระองค์ไม่อาจแต่งงานใหม่หรือใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีได้ สาเหตุที่ทรงถูกถอนหมั้น
มีข้อสังเกตทั้งเรื่องการเป็นผู้หญิงที่ล้ าสมัยเกินไป แม้ว่าในสังคมสยามสมัยนั้นจะอยู่ในช่วงการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในหมู่ชนชั้นสูง สิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเปิดกว้างมากขึ้นแต่ทว่าส าหรับราช
นิกูลผู้หญิงแล้ว ย่อมต้องอยู่ภายใต้กรอบจารีตประเพณี การท้าทายค่านิยมเก่าอาจจะน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งกับผู้ชายชนชั้นสูงที่ยังยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมโบราณ อีกทั้งมีความอาจเป็นไปได้สูงว่าอาจ
เป็นเรื่องทางการเมือง เนื่องจากมีข่าวลือว่าพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงขัดแย้งกับเจ้าพระยารามราฆพ
ผู้ซึ่งมีอิทธิพลมากล้นในขณะนั้น136  

  
4.4 สรุป 

  
การเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมและวัฒนธรรมท าให้การเขียนถึงหญิงชั่วใน

ประวัติศาสตร์ถูกลดทอนบทลงโทษให้รุนแรงน้อยลงและถูกน าเสนอต่อสาธารณะมากขึ้น เนื่องจาก
วิทยาการจากตะวันตกโดยเฉพาะวิทยาการการพิมพ์ที่แพร่ขยายในสยาม ส่งผลให้เรื่องราวที่เคยรับรู้
ในวงแคบได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะและคนในสังคมสามารถเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้  การ
น าเสนอผู้หญิงสามัญชนที่กระท าความผิดในเรื่องทางเพศในเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะมี
ลักษณะของการประณามและประจานมากกว่ามุ่งหวังลงโทษทางร่างกายตามกฎหมาย ในกรณีผู้หญิง
ชนชั้นเจ้านาย การกระท าความผิดกลับถูกปกปิดมากกว่าจะน ามาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะชนชั้นน าถูกตั้งค าถามในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศโดยชาวตะวันตกและชนชั้น
กลางในสังคม ส่งผลให้การเขียนถึงหญิงชั่วในยุคสมัยนี้ค่อนข้างระมัดระวังเนื่องจากต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อชนชั้นน า  ดังนั้นจึงไมป่รากฏหลักฐานที่บ่งชี้ถึงหญิงชั่วที่ถูกลงโทษประหาร
ชีวิตจากความผิดในเรื่องทางเพศ จากการศึกษาผู้หญิงชนชั้นสูงที่ประพฤติผิดทางเพศพบว่าส่วนมาก
จะถูกลงโทษทางร่างกาย ได้แก่ โบยตี ควบคู่ไปกับการลงโทษทางจิตใจ ได้แก่การกักบริเวณ ถอดยศ  
และส าหรับกรณีของหญิงสามัญชนที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นเรื่องของชนชั้นนั้น พบว่า
หญิงสามัญชนที่มีชู้หรือมีสามีหลายคนกลับไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายในเรื่องการมีชู้ แต่ทว่าถูกสังคม
ลงโทษในรูปแบบการประจานโดยการเผยแพร่ต่อสาธารณะ    

 “หญิงชั่ว” ในยุคสมัยนี้แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์บางประการของผู้หญิงที่ไม่ยอมจ านน
ต่อการถูกก าหนดและควบคุมภายใต้อ านาจของผู้ชาย การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและตัวตน
                                                 

136ชานันท์ ยอดหงษ์, “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6, 69. 
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ของตนเองถูกมองว่าเป็นการท้าทายและต่อสู้กับจารีตค่านิยมของชนชั้นสูงท่ามกลางสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสังคมสยาม แต่ทว่าการต่อสู้นี้ไม่มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่
บังคับให้ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเอง หากแต่เป็นการต่อต้านอ านาจบาง
ประการของสังคมชายเป็นใหญ่  ในขณะที่ผู้หญิงชนชั้นสูงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของความเป็น
ปัจเจกและอิสรภาพเหนือตนเอง ชนชั้นน าผู้ชายได้ตระหนักต่อความรับรู้ในส่วนนี้ผนวกกับปัญหา
ความกดดันภายนอกจากอิทธิพลตะวันตกที่สยามต้องเผชิญ การเน้นย้ าถึงคุณค่าของความเป็นชน
ชั้นสูงกลับเป็นตัวแปรที่ท าให้ความชั่วของผู้หญิงมีความลื่นไหลไปตามชนชั้นบรรดาศักดิ์  เนื่องจาก
ความประพฤติของสมาชิกผู้หญิงในราชตระกูล เป็นเครื่องยืนยันเกียรติยศของชนชั้นเจ้านายในสังคม
ชนชั้นสูงสยาม หากผู้หญิงอยู่ในสถานะที่สูงและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง  คุณค่า
ของผู้หญิงจะสูงขึ้นตามและเมื่อกระท าความผิดบทลงโทษย่อมสูงขึ้นไปด้วย137  ดังนั้นชนชั้นน าจึง
พยายามควบคุมมิให้ผู้หญิงชนชั้นสูงฝ่าฝืนจารีตและกฎเกณฑ์ค่านิยม โดยการเน้นย้ าอ านาจอิสระ
เหนือหญิงและท าให้มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มของผู้หญิงชนชั้นสูง ท าให้ผู้หญิงที่ถูกตีตราว่าชั่ว
ในยุคสมัยนี้คือผู้หญิงที่ละเมิดจารีตเดิมและต่อต้านอ านาจของชายเป็นใหญ่ในสังคม 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                 

137พิสิทธิ์ กอบบุญ, “ผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวง,” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 5, ฉ.1 ( มกราคม-มิถุนายน 2552): 39-82. 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
การศึกษาเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์ นอกจากจะมีข้อจ ากัดด้วยความแห้งแล้งของ

หลักฐานข้อมูลแล้ว ยังถูกบดบังและซ่อนอยู่ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบชายเป็นใหญ่ บทบาท
ของผู้หญิงในประวัติศาสตร์จึงถูกผูกติดไว้กับบทบาทของแม่และภรรยาเป็นหลักโดยเฉพาะบทบาท
ของภรรยาอันเป็นการเน้นย้ าความส าคัญของผู้ชาย สถานภาพของผู้หญิงในประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียง
การขยายความส าคัญของผู้ชายและต่อเติมองค์ประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพันผูกกับผู้ชายในประวัติ 
ศาสตร์ การขยายความลักษณะนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเน้น
ย้ าถึงความส าคัญของผู้ชายเท่านั้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาศึกษาในงานวิทยานิพนธ์นี้
พบว่า เรื่องราวของผู้หญิงที่ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ มักจะมีค าอธิบายที่นอกเหนือไปจากชื่อและ
กิจกรรมของเธอว่า เธอเป็นภรรยาของผู้ชายคนใด  เป็นมารดาของผู้ชายคนใด และเป็นลูกสาวของ
ผู้ชายคนใด สถานภาพของผู้หญิงในประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียงการขยายความส าคัญของผู้ชายและต่อ
เติมองค์ประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพันผูกกับผู้ชายในประวัติศาสตร์ การขยายความลักษณะนี้มุ่งเน้น
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ซึ่งการอธิบายถึงผู้หญิงขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวไม่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สถานภาพ และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายจึงเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ 

เรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์พันผูกกับการเขียนประวัติศาสตร์ของผู้ชาย โดยบริบท
ทางสังคมภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคมสยามซึ่งยึดผู้ชายเป็นศูนย์กลางและเห็นว่าผู้ชายเป็น
เพศที่เหนือกว่าและมีอ านาจน าเหนือผู้หญิงเป็นตัวหล่อหลอมให้เกิดมโนทัศน์เรื่องหญิงดีหญิงชั่วใน
สังคม การเขียนประวัติศาสตร์ถึงหญิงชั่วสะท้อนถึงค่านิยมบางประการที่ผู้ชายคาดหวังต่อผู้หญิงและ
ความคาดหวังเหล่านี้ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงในอุดมคติและผู้หญิงที่
ไม่เป็นที่พึงประสงคข์องผู้ชาย  

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ จากการศึกษาหลักฐานประเภทพระราชพงศาวดารและบันทึก
ส่วนตัวของชนชั้นสูง โดยเฉพาะพระราชพงศาวดารซึ่งเป็นเอกสารที่เฉพาะกลุ่มชนชั้นปกครองเท่านั้น
ที่มีสิทธิ์และสามารถเข้าถึงความรู้ในพระราชพงศาวดารได้  หญิงชั่วที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารมี
ลักษณะเป็นการน าเสนอเฉพาะในพ้ืนที่ส่วนตัว และการน าเสนอเรื่องราวของหญิงชั่วถูกเน้นให้เป็น
ตัวอย่างต่อกลุ่มของผู้หญิงในราชส านักฝ่ายใน หญิงชั่วในยุคสมัยนี้ถูกเสนอในภาพของผู้หญิงที่ละเมิด
ศีลธรรม ซึ่งความผิดถูกเน้นไปที่เรื่องศีลธรรมทางพุทธศาสนามากกว่าจะให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของ
การเมือง   
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ในสภาวะที่สยามเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงการเขียนถึงหญิงชั่วใน
ประวัติศาสตร์ ได้คลี่คลายมาสู่ข้อเขียนในรูปแบบอ่ืนและถูกเผยแพร่สู่ พ้ืนที่สาธารณะซึ่งไม่จ ากัดกลุ่ม
คนรับรู้เฉพาะชนชั้นปกครองอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อมโนทัศน์ของผู้หญิงและ
ผู้ชาย โดยผู้หญิงตระหนักและรับรู้ถึงอิสรภาพเหนือตัวเอง การพยายามแสดงออกถึงความนึกคิดและ
อิสรภาพเหนือตนเองของผู้หญิงถูกมองว่าเป็นการท้าทายและต่อต้านอ านาจของผู้ชาย หญิงชั่วสมัย
รัชกาลที4่ - พ.ศ. 2477 จึงถูกเสนอในภาพของผู้หญิงที่ละเมิดจารีตค่านิยมเดิมและท้าทายต่ออ านาจ
ชายเป็นใหญ่ในสังคมสยาม   

หญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทย เกิดจากมโนทัศน์และค่านิยมของชนชั้นน าผู้ชายภายใต้
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดภาพลักษณ์ของหญิงชั่วในแต่ละยุสมัย “หญิงชั่ว” คือ 
ความเป็นหญิงที่ถูกปรับแต่งโดยชนชั้นน าสยาม ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างหญิงชนชั้นสูงและหญิง
สามัญชน และ“หญิงชั่ว” ในที่นี้เป็นภาพของผู้หญิงไม่ดีในมโนทัศน์ของชนชั้นสูง และชนชั้นน าสยาม
น ามาใช้ก าหนดและควบคุมผู้หญิงสามัญชนไปด้วย  ในขณะเดียวกันผู้หญิงเหล่านี้มิได้เป็นทั้งหญิงชั่ว
และมิได้เป็นผู้หญิงที่ถูกกระท าเสมอไป แต่พวกเธอเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านมโนทัศน์
และอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคม  

ไม่ว่าจะผ่านไปก่ียุคก่ีสมัย เรื่องของผู้หญิงไม่เคยจางหายลงไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่
ยังคงโลดแล่นอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องหญิงชั่ว ราวกับว่าเรื่องของหญิงชั่วจ าเป็นต้องมีอยู่เพ่ือมีพ้ืนที่ให้
หญิงดีปรากฏตัวบนหน้าประวัติศาสตร์เช่นกัน   
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รายการอ้างอิง 
 

ราชกิจจานุเบกษา 
 

ราชกิจจานุเบกษา , “ประกาศสถาปนาพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี .” 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/286.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
 มีนาคม 2559). 
__________, “ประกาศถอนสิทธิที่พระราชทานไว้แก่พระวรกัญญปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี  
 ตามประกาศเ พ่ิม เติมข้ อความในพระราชบัญญัติ ตราวั ลลภาภรณ์  พ .ศ .2461,” 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/437.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
 มีนาคม 2559). 
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กริสโวลด์, อเล็กซานเดอร์ เบราน์. ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ
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 2537. 
กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536. 
__________. จดหมายเหตุความทรงจ า (เอกสารประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวตั้งแต่เสียกรุงศรี
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กัมพุชฉัตร, พระองค์เจ้าหญิง. นิพานวังน่า. กรุงเทพฯ: มติชน, 2543. 
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. โครงกระดูกในตู้. พระนคร: ชัยฤทธิ์, 2514. 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ: กรม
 ศิลปากร, 2534. 
__________. รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศ
 รัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2548. 
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จันทะโครบ. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505. 
จันทนุมาศ (เจิม), พัน. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ 
 อภินิหารบุรุษ และเอกสารอื่น. กรุงเทพ: ศรีปัญญา, 2551. 
จุฑารัตน์ กิตติก้องนภา. นางในวรรณคดี. กรุงเทพฯ: บวรสารการพิมพ์, 2536. 
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 จ าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 
 1182 เป็นเวลา 53 ปี. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552.   
จุลจักรพงษ,์ พระองค์เจ้า. เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้ง
 ที ่13, แก้ไขและเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552. 
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 รัตนโกสินทร์รัชกาลที่2.” ใน ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทย . บรรณาธิการโดย 
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 62-94. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2519. 
ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี: ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติ 
 ศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2551. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง. บรรณาธิการโดย ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
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แชรแวส, นิโกลาส์. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม . แปลโดย สันต์ ท. 
 โกมลบุตร. นนทบุร:ี ศรีปัญญา, 2550. 
ดูปลาตร์, หลุยส์. สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม. แปลโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ. กรุงเทพฯ: 
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ธัญญา สังขพันธานนท์. ผู้หญิงยิงเรือ  ผู้หญิง ธรรมชาติ อ านาจ และวัฒนธรรมก าหนด สตรีนิยมเชิง
 นิเวศในวรรณคดี ไทย. กรุงเทพฯ: นาคร, 2556. 
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พระราชหัตถเลขา ถึงเจ้าจอมมารดาพ่ึง 
ปีเถาะ พ.ศ. 2398 

  
                  เขียนที่พลับพลาป้อมเพ็ชร   

 วันพุธขึ้น 5 ค่ าเดือน 12 ถ.ส. ปีเถาะ สัปตศก พ.ศ.2398 
ถึงเต่าของข้า ให้รู้ว่าร าลึกถึงจริงๆ 

 ข้าออกเรือกระบวรมาจากต าหนักน้ า ขึ้นมาถึงวัดเขมาตลาดแก้ว เวลาเช้า มีเรือเก๋งล า
หนึ่งพายตามขึ้นมา แข่งเรือที่นั่งของข้า เกินหน้าเรือต ารวจ เรือที่นั่งรองทุกล า แข่งจนเก๋งเคียงเรือ
กันยาเรือท่ีนั่ง แต่แรกข้าส าคัญว่านางหนูลูกร าเพยจะร้องไห้  มารดาจะให้เอาใส่เรือเก๋งขึ้นมาส่งให้ข้า
กระมัง ข้าจึงร้องถามไปว่าเรือใคร เรือนั้นมีม่านบังมิด มีผู้หญิงนั่งท้ายหลายคน เรือต ารวจตามไปก็
ส าคัญว่าเรือข้างในในกระบวน จึงไม่มีใครห้ามปล่อยให้พายข้ึน สรรเพธภักดีร้องถามหลายค าก็ไม่บอก 
ข้าถามหลายค าว่าอะไรๆ เรือใครก็ไม่บอก บ่าวผู้หญิงข้างท้ายก็หัวร่อเยาะด้วยบานเต็มที่ จนคนในเรือ
ที่นั่งโกรธว่าหัวร่อเยาะ 

 ข้าคิดจะเอาปืนยิงตามกฎหมาย ก็กลัวจะถูกคนตายเขาจะลือไปว่าดุร้ายใจเบาท าคน
ตายง่ายๆ พายแข่งไล่เรือที่นั่งอยู่นาน เห็นผิดทีแล้ว จึงได้ร้องให้ต ารวจไล่จับ ครั้นเรือไปจับจะฉุดเรือ
มาจึงพายหนีห่างออกไป ไล่ไปไกลจึงได้ตัวเรือมา ได้ความว่าเป็น “เรือมารดากรมหมื่นมเหศวรศิว
วิลาส”มาท าหน้าเป็นเล่นตัว ล้อข้าต่อหน้าธารก านัล น่าชังนักหนา ข้าสั่งให้พระอินทรเทพจับคุมเรือ
ลงมาส่งตัวนายเข้ามาให้จ าไว้ บ่าวให้จ าไว้ข้างหน้า ข้าได้เขียนหนังสือมาให้กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
ทราบแล้ว ได้มีไปสั่งถึงท้าวศรีสัจจา ท้าวโสภานิเวศน์ ให้เอาตัวจ าไว้ให้มั่นคง กว่าข้าจะกลับลงไป 
อยากจะใคร่ให้เอาๆตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมัน แซ่นี้มักเป็นเช่นนั้นเหมือนคุณส าลี มารดาพระองค์ดจ้า
นัดดา ถึงลูกท่านรักท่านเลี้ยงเป็นนักหนา มารดาท่านเอาไว้ไม่ได้ เอาไปตัดเสียเป็นอย่างมีมาแล้ว 

 ข้าได้ยินพวกเจ้าตลับ เจ้าครอกหอไปด้วย พวกนั้นเป็นพวกใกล้เคียงกับยายน้อยป้าของ
เต่า เต่าอย่าไปไถ่ถามว่ากล่าวอะไรวุ่นวายน้อยมันจะด่าให้อายเขา มันไม่เจียมตัวว่าชั่ว มันยังถือตัว
เป็นเมียข้า มันจึงตามมาล้อต่อหน้าเมียใหม่ๆ สาวๆ เป็นเจ้าเป็นนาย เมื่อจับมันร้องว่าจะไปตามเสด็จ
กรุงเก่าด้วย 

 มาครั้งนี้น้ าเชี่ยวนักต้องรอกันมา ถึงสามโคกบ่าย 3 โมง ทอดกฐินแล้วเลี้ยงดูกันอยู่ที่นั่น 
2 ชั่วโมง ออกเรือไปบ่าย 5 โมง ไปเกือบรุ่งเวลา 10 ทุ่ม 8 บาท จึงถึง เรือประเทียบมาถึงต่อสว่างแล้ว
บ้าง ได้พักเสียหลายชั่วโมง บ่ายวันนี้ไปทอดกฐินวัดสุวรรณดาราม วัดพนัญเชิง 2 วัดเท่านั้น 
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 วันนี้แห่พยุหยาตรารอบเมืองทอดกฐิน 4 วัด วัดพุทไธศวรรย์ 1 วัดกษัตราราม 1 วัด
ศาลาปูน 1 วัดหน้าพระเมรุ 1พรุ่งนี้จะไปวัดป่าโมกข์ กฐินมาคราวนี้มาก ทั้งในหลวงแลข้าราชการ
ข้างหน้าข้างในด้วยกันกว่า 70 อาราม จะต้องช้ารออยู่ให้ทอดแล้ว ต่อวันขึ้น 11 ค่ าจึงจะได้กลับ เต่า
จงเอาความอันควรกราบเรียนแม่นุ่มให้ทราบ ให้ท่านกราบทูล กรมสมเด็จพระเดชาดิศร กรมขุน 
สรรพศิลป์ปรีชา กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส กราบเรียนสมเด็จองค์น้อย แลเจ้าพระยานิกรบดินทร์ 
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ ให้ท่านทราบว่าข้าสั่งมาถึงท่านถวายพระกุศลแลให้ส่วนบุญท่านทุกองค์ทุก
คน เจ้านายในวังเต่าก็ให้ทูลท่านด้วยว่าข้าสั่งมาถวายพระกุศลท่านทุกองค์ จะหาของอะไรฝาก ก็ไม่
ใคร่มีมากพอแจกท่ัวไปเลย 

 ข้าได้สั่งแม่นุ่มให้ให้รวงผึ้งแก่เต่า 5 รวง ไปเรียกเอามากินเถิด ออกไฟใหม่ๆถ้าแสลงก็
อย่ากิน ให้แม่หรือป้ากินเสียช่วยระวังลูกให้ดี ข้าเป็นห่วงนักระวังนัก อย่าให้เป็นเหตุการณ์เจ็บไข้
มากมายไปได้ ข้าได้ก าชับกรมขุนสรรพศิลป์ปรีชาไว้ด้วยหนักหนาแล้ว 

 ปีนี้น้ ามาก ที่หลังพลับพลาเป็นบึงใหญ่โตกว้างขวาง มีบัวหลวง บัวสาย แลกระจับ คน
ที่มาด้วยรบแต่จะออกไปพายเรือเล่นแต่ในค่ายก็พายเรือเล่นได้ที่หลังเรือน การงานทั้งปวงเรียบร้อย
อยู่ พระองค์ปุกไม่ได้ขึ้นมา ไม่มีใครท าขวางๆรีๆ มีเหตุแต่พานทองหายใบหนึ่งเห็นจะตกน้ า ด้วยเรือ
เก๋งที่บ่าวไปตามกฐินวันนี้เรือโขลนโดนล่มลง ยังให้ด าอยู่จะได้หรือมิได้ก็ไม่รู้ 

 อนึ่งข้าได้สั่งให้แม่นุ่มให้ข้าวเม่าแก่เต่าด้วย แต่ให้แบ่งให้หลายแห่งด้วยกันฯ 
 

ที่มา : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
ของคุรุสภา, 2548), 176-177. 
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ภาคผนวก ข 
ความฟ้อง 

 
 ๏ อ าแดงเขียนหญิงคนนี้ เปนลูกเจ้าพระยาณครราชเสมาคนเก่า  ท าผิดธรรมเนียมควน

จะเอาชื่อไว้ในหนังสือพิมพ์ คนชาวกรุงเทพบังกอกเล่าลืกันมาก  อ าแดงเขียนคนนี้ท าผิดประลาษ 
ข้าพเจ้าทราบว่าอ าแดงเขียนเมื่อยังอยู่บ้านประตูน้ า ที่เมืองณครราชเสมานั้น  มีผัวเดิมที่หนึ่งชื่อนายจู่ 
อยู่กับนายจู่ผัวเดิมได้ประมารสามเดือน เที่ยวลอบท าชู้กับชายในเมืองณครราชเสมา แล้วไปรักษ์กัน
เข้ากับขุนวิจารกรมการเมืองณครราเสมาอีก นายจู่ผัวเดิมรู้ นายจู่ตีอ าแดงเขียน ถูกศรีค่างข้างซ้ายขัด
อยู่จนถึงทุกวันนี้  นายจู่ผัวที่หนึ่งไล่ให้ไปเสีย  แล้วอ าแดงเขียนก็ตกมาอยู่กับชายชู้ อยู่กับชายชู้มีบุตร
ด้วยกันคนหนึ่ง บุตรหญิง  อยู่ด้วยกันก็ไม่ยืด ลอบเที่ยวท าชู้สู่ชายอ่ืนถึง 15 คน ผัวที่สองก็ทิ้งเสีย  
ครั้นตัวจะอยู่เมืองณครราชเสมาไป เหนว่าดังเรื่องมีชู้นัก  อ าแดงเขียนจึงหนีลงมาอยู่กับอ้ายบุน ทาษ
ของตัว  เดินทางอาไศรยมากับพวกลูกฆ่า แล้วเอาอ้ายบุนทาษของตัวท าผัว มาตามรยะทางจนถึงเมือง
พรมทบุรี ได้ภักอยู่ที่เมืองพรม 5 วัน แล้วก็เป็นชู้กันกับนายระย้า นายก านันจุ้ย ครั้นอ้ายบุนรู้อ้ายบุ
นห้าม อ าแดงเขียนหมีฟังอ้ายบุน  โกรด ขัดใจอ้ายบุน ก็หนีไปอยู่ที่เมืองพรมช้าได้ประมาร๓๐วันเสษ  
ชู้ต่อชู้วิวาษตีกัน อ าแดงเขียนเหนว่าความอึงนักจะภักอยู่นานไปก็อายเขา จึ่งมากับยายภามารดา เข้า
มา ณ กรุงเทพ มาภักอาไศรยอยู่ที่บ้านหลวงศรีทิพโพด อ าแดงเขียนก็ไม่ยุดมีชู้ ยังเที่ยวลอบท าชู้กับ
ชายในกรุงเทพนี้อีกถึง 12 คน ครั้นจะระบุชื่อตัวชายที่ท าชู้กับอ าแดงเขียนนั้น ก็ได้แต่เหนการไม่ควร 
ที่เปนคนดีขุนนางก็มาก  ที่เปนไพร่ก็มีมาก ข้าพเจ้าว่ามาแต่เพียงเท่านี้ก็พึงทราบเถิด การทั้งนี่ของ
จริงๆไม่ได้เอาเทษมาว่าเลย 

 แล้วอ าแดงเขียนได้มาอยู่กับนายเอม มหัดเลค ลูกพระยาเพชปานีคนเก่าอีกคนหนึ่งผัวที่
4 อยู่กับนายเอมได้ 3 เดือนมีชู้นักต้องทิ้งกันจริง ไปได้กับหลวงเดษลูกเลี้ยงพระยาภักดีผู้ทรในพระ
บวรราชวัง แล้วก็ลอบท าชู้อีก หลวงเดษรู้ว่าเปนชู้กับนายตาษ อ าแดงเขียนจะอยู่ก็ไม่ได้เกรงหลวงเดษ
จะท าโทษ จึงหนีหลวงเดษไปเปนเมียนายตาษอยู่กับนายตาษได้ 30 วัน หนีไปอยู่ในพระบวรราชวัง 

 ครั้น ณ เดือนอ้าย แรมหกค่ า ปีวอก โทศก เพลาเที่ยง อ าแดงเขียนไปซื้อผ้าที่ถนนบ ารุง
เมือง  ขุนอักษรสมบุน เสมียนตราท้วม เหนอ าแดงเขียนก็ชอบใจ ให้ยายตานไปพูดกับอ าแดงเขียน 3 
วันได้ตัว เสียเงินให้กับแม่สื่อ 3 ต าลึงแล้วเสียสินสอดผ้าไว่ คิดรวมเงิน 200 บาตร์ รับเอาไปเลี้ยงไว้ให้
เปนเมียหลวงใหญ่ถือน้ าทุกปี เงินทองให้ใช้อุดมก็ไม่ยุดมีชู้เลย ถ้าขุนอักษรสมบุน เสมียนตราเข้าวังก็
ลอบท าชู้กับชายอ่ืนอีกถึง 6 คน 

 ณ เดือนสิบเบดขึ้นสองค่ า  อ าแดงเขียนเกิดวิวาษกับขุนอักษรเสมียนตราผัว 1 ตี หนีผัว
ไป ณ เดือนสิบสองแรมสี่ค่ า ปีจอจัตวาศก อ าแดงเขียนมาฟ้องอย่าผัวที่สารหลวง ผัวฟ้องแย่งว่ามีชู้กับ
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ชายอ่ืน ตระลาการช าระไม่แล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไห้ชายที่ท าชู้เสียเงินให้กับผัว 3 ชั่งความ
เปนแล้วกัน แล้วอ าแดงเขียนก็ได้ชายชู้เปนผัวที่5 แล้วอ าแดงเขียนก็เที่ยวลอบท าชู้กับนายดิษ นายชื่น 
นายพลัด ที่เปนขุนอากรปฤกษานายรวางอีก อยู่กับผัวที่ 5 ได้ปีหนึ่งกับสามเดือน ผัวรู้ว่าอ าแดงเขียน
คนนี้เที่ยวกระท าชู้นักผัวเลี้ยงไม่ได้ ผัวไล่เอาเงินค่าตัว 9 ชั่ง ได้เขียนหนังสืออย่าไห้ไปฉบับหนึ่งแล้วก็
ไล่ไปเสีย 

 ข้าพเจ้าทราบว่าอ าแดงเขียนคนนี้ชื่อดังนัก  มีผัวคนใดอยู่ไม่นาน มักมีชู้ทุกวันนี้ก็เที่ยว
เล่นชู้อยู่ อ าแดงเขียนคนนี้ไม่ดีเลย มีคนเล่าฤามา ข้าพเจ้าทราบดังนี้ถึงจะอยู่กับใครไม่นานก็คงจะมีชู้
อีก 

 
ที่มา: หนังสือจดหมายเหตุ (กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, 2537), 280-281. 
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ภาคผนวก ฃ 
รายความอีอยู่ภรรยาพระบันฦาสิงหนาทตีอีเกลี้ยงตาย 

 
 ข้าพระพุทธเจ้า พระมหาราชครูปุโรหิตาจาริย์ พระมหาราชครูมหิธร พระราชครูพิเชต 

พระราชครูพิราม หลวงธรรมสาตร หลวงญาณประกาศ หลวงศรีสังขกรณ์ หลวงศรีมโหสถว่าป่วยไม่
ประทับตรา ขุนไชยอาญา ขุนจินดาภิรมย์ ขุนหลวงพระไกรศรี เหนด้วยเกล้าฯพร้อมกัน ด้วยพระยา
ไชยบุรินทรา พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าสั่งว่า ให้ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาวางบทเรื่องความนายหนูโจทย์ อีอยู่แลบ่าวทาษอีอยู่เปน
จ าเลย ข้าพระพุทธเจ้ารับใส่กล้าฯปฤษาวางบทปรับว่า ข้ออีอยู่เปนภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้ว
มาท าชู้กับอ้ายไฮ้ทาษ แล้วอ้ายไฮ้กลับท าชู้กับอีเกลี้ยงทาษอีอยู่ๆเปนหญิงร้ายเอาไม้แสมรอนไม้ซีก
เฆี่ยนตีเกลี้ยงหลายครั้งแล้วอีอยู่เอาไม้แสมที่มีเพลิงติดทิ่มทวารเบา แล้วเอาไม้ขีดไฟเผาขนที่ลับอี
เกลี้ยง แล้วเอาเท้าถีบอีเกลี้ยงตกบันใดจนแขนหัก อีเกลี้ยงทนบาดเจบ 9 แห่งมิได้ อีเกลี้ยงอายุ 57 ปี
ขาดใจตาย ต้อบทกฎหมายให้ตระลาการริบราชบาทว์เอาทรัพย์สิ่ของ สวิญญาณกทรัพย์ อวิญญาณก
ทรัพย์ บันดาเปนสิ่งของอีอยู่  ส่งให้พนักงานไว้จ่ายราชการเปนของแผ่นดินให้สิ้นเชิง แล้วให้ลงพระ
ราชอาญาเฆี่ยนอีอยู่ 3 ยก 90 ที เอาตัวอีอยู่ไปประหารชีวิตเสียให้ตายตกไปตามโทษ อย่าให้คนทั้ง
ปวงดูเยี่ยงอย่างท าดังนี้ต่อไป 

 ข้ออ้ายไฮ้ทาษคนอกะตัญญูท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้วท าชู้กับอี
เกลี้ยงทาษอยู่เรือนเดียวกัน อีอยู่จึ่งได้มีใจโกรธพยาบาทเฆี่ยนตีอีเกลี้ยงจนถึงตาย อ้ายไฮ้ล่วงพระราช
อาญาผิดเปนสองโทษ แต่ความที่อ้ายไฮ้ท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาทๆ เจ้าประเวณีไม่ได้
ฟ้องร้องว่ากล่าว ขอพระราชทานให้ยกเบี้ยปรับไหมท าชู้ข้อนี้เสีย แต่อ้ายไฮ้เปนต้นกรณีท าชู้กับอีอยู่ 
แล้วไปท าชู้กับอีเกลี้ยง จนอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงตายให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอ้ายไฮ้ 30 ที ส่งตัวอ้ายไฮ้
ให้แก่พระบรรฦาสิงหนาทนายเงิน 

ข้อพระบรรฦาสิงหนาททราบความแล้ว ว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงตาย แล้วเอาศพอีเกลี้ยง
ไปฝังเปนความร้ายเสี้ยนหนามแผ่นดิน ปิดความไว้ไม่ได้มาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตระลาการผู้ช าระ 
พระบรรฦาสิงหนาทล่วงพระราชอาญามีความผิด ต้องบทกฎหมายให้ปรับพระบรรฦาสิงหนาทโดย
ถานเลมิดลาหนึ่งตามบรรดาศักดิ์พระบรรฦาสิงหนาทๆถือศักดินา 500 ไร่เปนเงินสิบเอจต าลึงกึ่งสลึง
เฟ้ืองหกร้อยสามสิบห้าเบี้ย เปนแต่พิไนยหลวง 

 แต่อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน อีกวึ่ง อีแซม อีบัว อ้ายอัด อ้ายถึก อ้ายเทือง อ้ายเอ่ียม 
อ้ายลา อ้ายเยื้อ ทาษทราบความอยู่แล้ว ว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงตายเอาศพไปฝังเสีย เปนความร้าย
เสี้ยนหนามแผ่นดินไม่น าความมาว่ากล่าว อ้ายอีมีชื่อ 12 คนล่วงพระราชอาญามีความผิดเปนละหุ
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โทษ ให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอ้ายอีมีชื่อ 12 คนๆ 30 ที แล้วส่งตัวให้แก่พระบรรฦาสิงหนาท รับตัว
ไว้ไปใช้สอยเปนทาษตามเดิม 

 แต่นายหนูซึ่งเปนโจทย์ เอาความมหันตโทษเสี้ยนหนามแผ่นดินมาแจ้งความต่อเจ้า
กระทรวง พิจารณาได้ความจริงสมเรื่องราวนายหนูๆ มีบ าเหนจความชอบอยู่นั้น แล้วแต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯแจ้งในค าปฤกษาวางบทนั้นแล้ว ตระลาารได้น าค าปฤกษาวางบทขึ้นน้อมฯถวาย
ค านับบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระวิจารณด้วยสุขุมปรีชาญาณ  ทรง
เหนการว่าค าลูกขุนปฤกษายังบกพร่องผิดเพ้ียนอยู่หลายข้อปฤกษายังไม่สิ้นกระแสความ จึ่งทรง   
พระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาชี้แจงข้อความว่า ความซึ่งตระลาการคัดให้ลูกขุน
ปฤกษาแลค าลูกขุนปฤกษาฉบับนี้ เหนว่ายังบกพร่องผิดเพ้ียนอยู่หลายข้อ เหมือนหนึ่งข้อที่อีอยู่เอาไม้
ติดเพลิงที่ทวารอีเกลี้ยง เปนการเหนชัดว่าจะท าตัวต่อตัวไม่ได้ ก็ไม่มีว่าผู้ใดเปนผู้ยึดผู้ถือ มิได้วางโทษ
ว่าหนักบาประการใด ถ้ายังไม่ได้พิจารณา ต้องให้ที่ตระลาการพิจารณาเอาความข้อนี้เปนต้นแลข้อ
อ่ืนๆที่ยังมัวหมองขึ้นให้ชัดเจน อีกประการหนึ่งลูกขุนปฤกษาว่าให้ริบราชบาทว์อีอยู่เปนหลวงให้
สิ้นเชิงข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งปฤกษาว่าให้เฆี่ยนอ้ายอีมีชื่อ ผู้เปนทาษพระบรรฦาสิงหนาทแลอีอยู่ แล้วให้
สังกัดมุนนายรับตัวไป ค าปฤกษาสองข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าอ้ายอีมีชื่อเหล่านั้น ท าสารกรมธรรมมีชื่อ 
อีอยู่เปนนายด้วยฤาไม่ ก็คเนใจลูกขุนไม่ถูก ขอให้ลูกขึ้นตื่นขึ้นจากหลับตรวจตราปฤกษาใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ให้ลูกขุนตระลาการท าการตามค าสั่งอย่าให้เนิ่นช้าอยู่ได้เปนอันขาด แจ้งอยู่ในลายพระ
ราชหัตถเลขานั้นแล้ว ซึ่งทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯทั้งนี้  พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯหาที่สุด
มิได้ ตระลาการส่งส านวนค าให้การเดิมของอีอยู่ อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน บ้าง ค าให้การใหม่บ้างมา
ให้ข้าพระพุทธเจ้าๆรับใส่เหล้าฯตรวจดูค าให้การอีอยู่ อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน มีข้อความแปลกจาก
ส านวนตระลาการคัดมาให้ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาครั้งก่อนบ้าง ข้อความที่บกพร่องนั้นได้ความต้อง
ตาม กระแสพระราชด าริห์ทุกประการ ข้าพระพุทธเจ้ารับใส่เกล้าฯตรวจดูตามจ านวนเดิม แล
ค าให้การครั้งหลังได้ความว่า เดิมอ าแดงอยู่ เปนบุตรจีนเอ่ียม อ าแดงพุ่ม  แต่ยายกับมารดาอ าแดง
อยู่เปนพวกชาวเครื่อง ตัวอ าแดงอยู่เปนหมู่ชาวเครื่อง สังกัดขึ้นท้าวพิพัฒโอชาในพระบรมมหาราชวัง 
เมื่ออายุอ าแดงได้ 17 ปี อ าแดงอยู่กับหม่อมราชวงษสริอยู่กินเปนสามีภรรยากันได้ประมาณสองปีเสศ
หามีบุตรด้วยกันไม่ เกิดถะเลาะวิวาทกัน อ าแดงอยู่หนี เข้าไปอยู่กับท้าวอ่ิมซึ่ งเปนนาย ใน
พระบรมมหาราชวัง อยู่มาพระบรรฦาสิงหนาทเมื่อยังเปนหลวงแผลงสท้าน ถวายของสมเดจพระนาง
เจ้าโสมนัศวัฒนาวดี ทูลขออ าแดงอยู่เปนภรรยา จึ่งโปรดพระราชทานยกอ าแดงอยู่ให้เปนภรรยา อยู่
กินกับพระบรรฦาสิงหนาทที่บ้านเดิมบิดามารดา อ าแดงอยู่ๆริมคลองหลอดโรงไหมพระราชวังบวรฯ
ได้ประมาณ 20 ปีเสศ มีบุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน บุตรตายทั้งสามคน ครั้นอยู่มาณะปีเถาะเอก
ศก อ าแดงอยู่กับอ้ายไฮ้ทาษพระบรรฦาสิงหนาท เปนชู้กันที่บ้านเรือนพระบรรฦาสิงหนาทเนืองๆมา
ได้ประมาณ 2 ปีเสศ ครั้นณะเดือน 5 ปีมเสงตรีศก อ้ายไฮ้กับอีเกลี้ยงนายเดียวกันเปนชู้กัน ครั้นอยู่ ณ 
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เดือนแปดขึ้นห้าค่ า ปีมเสงตรีศกเวลาเช้าสามโมงเสศ พระบรรฦาสิงหนาทเข้าไปรับราชการใน
พระราชวังบวรฯ อ าแดงอยู่รับอ้ายไฮ้เข้าไปนอนในห้องเรือนแล้วปิดประตูห้องเรือนลั่นกลอนไว้ อ้าย
ไฮ้กับอ าแดงอยู่นอนพูดจาหยอกกันในห้องเรือนได้ครู่หนึ่ง ยังหาทันช าเรากันไม่ ทันใดนั้นพระบรรฦา
สิงหนาทกลับมาถึงเรือน เปิดประตูเรือนหาออกไม่ พระบรรฦาสิงหนาทแหวกฝาเรือนมองดูเหน
อ าแดงอยู่กับอ้ายไฮ้นอนอยู่ด้วยกัน อ าแดงอยู่ก็ลุกออกมาถอดกลอนประตูรับพระบรรฦาสิงหนาทๆ
เข้าไปในห้องเรือนได้ แล้วเอาไม้คันร่มฝรั่งตีอ าแดงอยู่ทีหนึ่ง จึ่งจับตัวอ้ายไฮ้ลงไปที่พ้ืนดิน แล้วให้อ้าย
เทืองยึดมืออ้ายถึกยึดเท้าอ้ายไฮ้นอนคว่ าลงที่พ้ืนดินน่าบันไดเรือน แล้วให้อ้ายเอ่ียมเอาหวายโบยหลัง
อ้ายไฮ้ 50 ที ให้อ้ายถึกเอาตรวนเอาโซ่ล่ามอ้ายไฮ้ไว้ที่ครัวไฟได้ 5 วัน อ าแดงอยู่สงไสยว่าอีเกลี้ยงจะ
เอาความไปบอกพระบรรฦาสิงหนาท ว่าอ าแดงอยู่กับอ้ายไฮ้เข้าไปนอนในห้องเรือน อ าแดงอยู่เรียกอี
เกลี้ยงมาถามอีเกลี้ยงไม่ยอมรับ อ าแดงอยู่ก าลังเมาสุราเอาไม้แสมรอนโต๒นิ้วยาวศอกเสศ ตีอีเกลี้ยง
ประมาณ 13 ที 14 ทีครั้งหนึ่ง ครั้น ณ วันเดือนแปดขึ้นสิบค่ า เวลาดึกประมาณ11ทุ่มเศส อ้ายไฮ้นอน
หลับอยู่ท่ีระเบียงครัวไฟ อีเกลี้ยงเข้าไปจับบีบของที่ลับของอ้ายไฮ้ๆเจบก็ตื่นขึ้น พอเวลาสว่าง อ้ายไฮ้
บอกความแก่อ าแดงอยู่ๆเรียกอีเกลี้ยงมาถาม อีเกลี้ยงบอกความกับอ าแดงอยู่ว่า อ้ายไฮ้กับอีเกลี้ยงได้
เปนชู้กันหลายครั้ง แต่ข้อจับของที่ลับอีเกลี้ยงหารับไม่ อ าแดงอยู่ได้ยินค าอีเกลี้ยงว่าเปนชู้กับอ้ายไฮ้  
อ าแดงอยู่มีความโกรธอีเกลี้ยงจึ่งให้อ้ายฮานเอาตรวนจ าอีเกลี้ยงไว้ แล้วอ าแดงอยู่เอาไม้ไผ่ซีกโต๓นิ้ว
ยาวศอกเสศ ตีอีเกลี้ยงประมาณ 4 ที 5 ทีเนืองๆมา ครั้น ณ วันเดือนเก้าขึ้นสี่ค่ า ปีมเสงตรีศก เวลา
เช้าประมาณโมงเสศ พระบรรฦาสิงหนาทเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรฯ อ าแดงอยู่ไขกุญแจที่
ข้อเท้าอีเกลี้ยงเอาตัวอีเกลี้ยงมาที่ชานเรือน อ าแดงอยู่เมาสุราเอาไม้แสมรอนตีอีเกลี้ยงประมาณ 5 ที 
6 ที ในวันเดียวนั้นเวลาบ่ายโมงเสศ อ าแดงอยู่ใช้อีเกลี้ยงหุงเข้าอยู่ในครัวไฟ อ าแดงอยู่ตามอีเกลี้ยง
เข้าไปในครัวไฟ อ าแดงอยู่เหนอีเกลี้ยงนั่งยองๆหุงเข้าอยู่ อ าแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงล้มนอนตะแคง
ลง อ าแดงอยู่กระชากผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกแล้วๆ อ าแดงอยู่เอาไม้แสมที่เตาหุงเข้าที่ติดไฟอยู่นั้น ต าที่
ทวารเบาอีเกลี้ยง  2 ที 3 ที แล้วอ าแดงอยู่ก็ออกมานั่งอยู่ที่ชานเรือน อีเกลี้ยงก็ลงไปอาบน้ าแล้วกลับ
ขึ้นมาอยู่ที่ครัวไฟ ครั้นเวลาบ่ายประมาณ 4 โมงเสศ อ าแดงอยู่รับประทานสุรากับอาหารในห้องเรือน
อ่ิมแล้วๆอ าแดงอยู่เดินออกมาจากห้องเรือนเหนอีเกลี้ยงนั่งอยู่ที่ชานเรือนผู้เดียว อ าแดงอยู่เรียกให้
อ้ายฮาน อ้านสด อีเทียน มาช่วยกันยึดมืออีเกลี้ยงไว้คนละข้างให้นอนหงายลง แล้วอ าแดงอยู่ให้อี
เทียนนั่งทับขาอีเกลี้ยงไว้ อ าแดงอยู่แก้ผ้านุ่งอีเกลี้ยงๆ หายอมให้อ าแดงอยู่แก้ผ้านุ่งไม่ อ าแดงอยู่ ให้
อ้านฮานไปหยิบไม้แสมมาส่งให้อ าแดงอยู่ถือไว้ดุ้นหนึ่ง แล้วอ าแดงอยู่เงื้อไม้แสมจะตีอีเกลี้ยงๆจึ่งได้
ยอมให้อ าแดงอยู่แก้ผ้านุ่ง อ าแดงอยู่เอาผ้านุ่งอีเกลี้ยงส่งให้อ้ายฮานๆ เอาผ้านุ่งอี เกลี้ยงทิ้งลงใต้ถุน 
อ าแดงอยู่ให้อ้ายฮานหยิบไม้ขีดไฟในครัวไฟมาส่งให้อ าแดงอยู่ๆ ก็ขีดไฟเผาขนที่ลับอีเกลี้ยง สิ้นไม้ขีด
ไฟประมาณ 8 อัน 9 อัน แล้วให้อ้ายฮานเอาโซ่ล่ามเท้าอีเกลี้ยงไว้ได้ 2 วัน ครั้น ณ วันจันทร เดือนเก้า 
ขึ้นหกค่ า ปีมะเสงตรีศก เวลาเช้า 2 โมงเสศ อ าแดงอยู่ให้อีเกลี้ยงลงไปอาบน้ าที่หว่างพ้ืนดินน่าบันได
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ชานเรือน อีเกลี้ยงเดินลงไปถึงบันได อ าแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงพลัดตกบันไดลงไปถูกศิลปูพ้ืนดินน่า
บันได หน้าคว่ าลงกับศิลาแขนซ้ายอีเกลี้ยงหัก ทันใดนั้นอ าแดงอยู่ให้อ้ายฮานกับอ้ายสดอีเทียน จับ
ข้อมือซ้ายขวาอีเกลี้ยงฉุดลากขึ้นไปบนชานเรือน ภอเวลาเช้าประมาณ 3 โมงเสศ อีเกลี้ยงทาษค่าตัว
เงินสามชั่ว อายุ 57 ปี ทนเจบบาดแผลมิได้ขาดใจตาย อ าแดงอยู่ให้อ้ายอัด อ้ายถึก อีแซม ผ่าไม้ท า
เฝือก ห่อศพอีเกลี้ยงไว้ในเรือพายม้าใต้ถุนเรือน อ าแดงอยู่จึ่งใช้อ้ายฮานออกไปบอกพระบรรฦาสิง
หนาท ในพระราชวังบวรฯว่า อีเกลี้ยงเปนไข้ประจุบันตาย พระบรรฦาสิงหนาทกลับออกมาถึงเรือน 
แล้วให้อีบัวไปตาม อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ ที่สวนคลองหมูมา แล้วให้อ้ายเอ่ียม อ้าย
เทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ หามศพอีเกลี้ยงไปฝัง  อ้ายเอ่ียม  อ้ายลา อ้ายเยื้อ ก็ภากันเอาศพอีเกลี้ยงลง
เรือเปดไปวัดสังเวชวิศยา ภากันหามศพอีเกลี้ยงขึ้นไปที่ป่าช้า บอกกับชายมีชื่อสัปเหร่อว่า ศพ
คนเปนโรคประจุบันตาย ชายมีชื่อสัปเหร่อว่าจะขอแก้ศพออกดูก่อน อ้าย 4 คนว่าเปนยวนเข้ารีดไม่
ยอมให้แก้เฝือกออกดู แล้วอ้าย 4 คนก็ภากันหามศพอีเกลี้ยงลงเรือ  ข้ามฟากไปที่ป่าช้าวัดดุสิดาราม  
บอกกับชายมีชื่อสัปเหร่อว่า จะฝังศพอีเกลี้ยงซึ่งเปนโรคประจุบันตาย  ชายมีชื่อสัปเหร่อว่าจะขอแก้
ศพออกดูก่อน อ้าย 4 คนว่าธรรมเนียมยวนเข้ารีดแก้เฝือกดูไม่ได้ ชายมีชื่อสัปเหร่อก็ไม่ยอมให้ฝัง อ้าย
เอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา จึ่งใช้อ้ายเยื้อ ข้ามฟากมาบอกพระบรรฦาสิงหนาทว่า ชายมีชื่อสัปเหร่อจะขอ
แก้ศพอีเกลี้ยงออกดูก่อนจึ่งจะให้ฝัง พระบรรฦาสิงหนาทจึ่งให้ขุนวิเสศสังหารปลัดกับอ้ายเยื้อ ภากัน
ข้ามฟากไปแก้เฝือกอีเกลี้ยงออกดู ขุนวิเสศสังหารกับอ้าย 4 คน เหนศพอีเกลี้ยงมีบาดแผลแตกโลหิต
ไหลบ้างฟกบวมบ้างหลายแห่ง ชายมีชื่อสัปเหร่อก็หาให้ฝังศพอีเกลี้ยงไม่ ขุนวิเสศสังหารกับอ้าย 4 คน 
ก็ทิ้งศพอีเกลี้ยงไว้ที่ศาลาวัดดุสิดาราม แล้วภากันข้ามกลับมาบ้านพระบรรฦาสิงหนาท ครั้น ณ วัน
เดือนเก้า ขึ้นเจดค่ า  ปีมะเสงตรีศก เวลาเช้าประมาณ 3 โมงเสศ นายหนูโจทย์ไปแจ้งความแก่ขุนวา
รินสัญจรๆกับนายเปี้ยนเสมียนนายหนูโจทย์ ไปที่วัดดุสิดารามพร้อมด้วยนายฮวดสัปเหร่อ ได้พลิกศพ
ชันสูตรบาดแผลอีเกลี้ยงผู้ตาย มีแผลที่กลางกระหม่อมๆยุบโต 2 นิ้วแห่ง 1 

 หน้าบวมช้ าด าเขียวเต็มหน้า     แห่ง1 
 หูข้างซ้ายช้ ายวมโลหิตไหลออกมาจากหูคราบโลหิตติดอยู่   แห่ง1 

เหนที่ ต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ ากระดูกหัก    แห่ง1 
 ต้นแขนซ้ายบวมช้ ากระดูกหัก    แห่ง1 
 อกบวมช้ าโตกลม นิ้วหนึ่ง     แห่ง1 
 สะโพกข้างขวาบวมช้ าด าเขียวเต็มทั้งสะโพก   แห่ง1 
เปนรอยตีด้วยไม้ทั้ง 7 แห่ง รวม 9 แผล 
 แล้วได้ความอีกชั้นหนึ่งว่า ณ วันอังคาร เดือนเก้า ขึ้นเจดค่ า ปีมะเสงตรีศก  นายหนู

โจทยยื่นเรื่องราวกล่าวโทษอ าแดงอยู่แล้ว ครั้น  ณ วันอังคาร เดือนเก้า ขึ้นเจดค่ า ปีมะเสงตรีศก    
อ าแดงติ้นมารดาเลี้ยงอีเกลี้ยงมาให้ถ้อยค าแก่ตระลาการมีความว่า ณ วันจันทร เดือนเก้า ขึ้นหกค่ า ปี
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มะเสงตรีศก เวลาเช้าประมาณโมงเสศ อ าแดงติ้นมาเยี่ยมอีเกลี้ยงที่บ้านเรือนพระบรรฦาสิงหนาท 
อ าแดงอยู่ อ าแดงติ้นเหนอีเกลี้ยงต้องจ าตรวนอยู่แล้วอ าแเดงอยู่เอาไม้แสมตีอีเกลี้ยง ถูกศีศะ ถูกหน้า 
ถูกแขน ถูกหลังบ้าง มีบาดแผลฟกบวมหลายแห่ง อ าแดงติ้นามอ าแดงอยู่ว่าตีอีเกลี้ยงๆ มีความผิด
เรื่องอะไร อ าแดงอยู่ว่าไม่ใช่การของอ าแดงติ้นๆ ถามอ าแดงอยู่ว่าจะต้องการเงินค่าตัวอีเกลี้ยงฤา อ า
แดงติ้นจะหา เงินค่าตัวอีเกลี้ยงมาส่งให้ อ าแดงอยู่ว่าไม่ต้องการเงินทันใดนั้นอ าแเดงติ้นเอาความทั้งนี้
ไปบอก พระบรรฦาสิงหนาทๆ ว่าจะช าระให้ 

 ในวันอังคาร เดือนเก้า ขึ้นเจดค่ า ปีมะเสงตรีศก อีกวึงทาษพระบรรฦาสิงหนาท อ าแดง
อยู่ ให้ถ้อยค าลุกโทษความต้องกันว่า ณ เดือนแปด ปีมะเสงตรีศกเวลาเช้าประมาณ 2 โมงเสศ 
พระบรรฦาสิงหนาทออกมาจากพระราชวังบวรมาถึงประตูเรือน พระบรรฦาสิงหนาทพูดขึ้นว่าอ้ายไฮ้
เปนชู้กับอ าแดงอยู่ แล้วพระบรรฦาสิงหนาทให้เอาหวายโบยหลังอ้ายไฮ้ 50 ที แล้วให้จ าตรวนล่ามโซ่ 
อ้ายไฮ้แลได้รู้เห็นอ าแดงอยู่เอาไม้แสมรอน เอาไม้ซีก เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงเนืองๆมา กับเหนว่าอ าแดงอยู่
เมาสุราแก้ผ้านุ่งอีเกลี้ยงออก แล้วเอาไม้แสมท่ีมีเพลิงติดทิ่มทวารเบาอีเกลี้ยง  อ าแดงอยู่เมาสุราแก้ผ้า
อีเกลี้ยงออกเอาไม้ขีดไฟประมาณ 7 อัน 8 อัน ขีดเผาขนที่ลับอีเกลี้ยง กับว่าได้เหนอ าแดงอยู่เอาเท้า
ถีบอีเกลี้ยงตกบันไดลงไปถูกศิลาแขนข้างซ้ายอีเกลี้ยงหักแล้วให้อ้ายสด อีเทียนช่วยกันจับข้อมืออี
เกลี้ยงทั้งซ้ายขวา ฉุดลากข้ึนไปบนชานเรือน อีเกลี้ยงขาดใจตาย 

 แลในวันเดือนเก้า ขึ้นเจดค่ าปีมะเสงตรีศก อ้ายอัด อีแซม อีบัวทาษพระบรรฦาสิงหนาท 
อ าแดงอยู่ มาให้ถ้อยค าลุแก่โทษความต้องกันว่า ณ วันเดือนแปด ปีมะเสงตรีศก อ้ายอัด อีแซม อีบัว 
ได้รู้หนว่าพระบรรฦาสิงหนาท ว่าอ้ายไฮ้เปนชู้กับอ าแดงอยู่ พระบรรฦาสิงหนาทให้เอาหวายโบยหลัง
อ้ายไฮ้ 50 ที แล้วให้จ าตรวนอ้ายไฮ้ไว้ แลว่าอ าแดงอยู่เอาไม้แสมรอน ไม้หวาย เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงเนืองๆ
มา แลได้รู้เหนว่าอ าแดงอยู่เมาสุราแก้ผ้านุ่งอีเกลี้ยงออก  แลเอาไม้แสมที่มีเพลิงติดทิ่มทวารเบาอี
เกลี้ยง เอาไม้ขีดไฟประมาณ 8 อัน 9 อันเผาขนที่ลับอีเกลี้ยง กับได้เหนอ าแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยง
ตกบันไดลงไป แขนซ้ายอีเกลี้ยงหัก แล้วอ าแดงอยู่ให้อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน อีกวึง ช่วยกันจับข้อมือ
อีเกลี้ยงทั้งซ้ายท้ังขวา ฉุดลากข้ึนไปบนชานเรือน อีเกลี้ยงขาดใจตาย 

 ณ วันพุฒ เดือนเก้า ขึ้นแปดค่ า ปีมะเสงตรีศก อ้ายถึกทาษพระบรรฦาสิงหนาท อ าแดง
อยู่ ให้ถ้อยค าลุแก่โทษว่า อ้ายถึกเหนพระบรรฦาสิงหนาทกับอ้ายไฮ้ ว่าอ้ายไฮ้เปนชู้กับอ าแดงอยู่  เอา
หวายโบยหลังอ้ายไฮ้ 50 ที แล้วจ าตรวนล่ามโซ่อ้ายไฮ้ไว้ แล้วอ้ายถึกเหนอ้ายฮานเข้าไปบอก
พระบรรฦาสิงหนาทในพระราชวังบวรฯว่าอีเกลี้ยงเปนโรคประจุบันตาย พระบรรฦาสิงหนาทกลับ
ออกไปบ้าน พระบรรฦาสิงหนาทให้อ้ายถึก อ้ายอัดท าเฝือกห่อศพอีเกลี้ยง 

 อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ ทาษพระบรรฦาสิงหนาท อ าแดงอยู่ ให้ถ้อยค าลุ
แก่โทษ ความต้องกันว่า  อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ เหนพระบรรฦาสิงหนาท จับอ้ายไฮ้ว่า
อ้ายไฮ้เปนชู้กับอ าแดงอยู่ แล้วให้เอาหวายโบยหลังอ้ายไฮ้ 50 ที จ าตรวนล่ามโซ่อ้ายไฮ้ไว้ แล้วเหน  
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อ าแดงอยู่เอาไม้แสมรอนตีอีเกลี้ยงประมาณ 9 ที 10 ที ให้อ้ายฮานเอาตรวนจ าอีเกลี้ยงไว้ที่เสาเรือน
ในห้องอ าแดงอยู่ 

 ในเรื่องราวพระบรรฦาสิงหนาทมีความว่า ณ วันจันทร เดือนเก้า ขึ้นหกค่ า ปีมะเสงตรี
ศก เวลาเช้าย่ ารุ่ง พระบรรฦาสิงหนาทตื่นนอนขึ้น เข้าไปที่ห้องเครื่อง ก ากับพนักงานท าเครื่องเสวยใน
พระราชวังบวรฯ อยู่จนเวลาเช้าประมาณ 2 โมงเสศ อ าแดงติ้นเข้าไปบอกพระบรรฦาสิงหนาทว่า  
อ าแดงอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยง ให้พระบรรฦาสิงหนาทขอโทษอีเกลี้ยงด้วย พระบรรฦาสิงหนาทว่ายังก ากับ
พนักงานท าเครื่อง ให้อ าแดงตื้นกลับออกไปก่อน ทันใดนั้นอ้ายฮานมาบอกพระบรรฦาสิงหนาทว่าอี
เกลี้ยงตาย พระบรรฦาสิงหนาทกลับออกมาถึงประตูรั้วบ้าน สั่งให้ อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้าย
เยื้อ หามศพอีเกลี้ยงไปฝังที่วัด พระบรรฦาสิงหนาทก็กลับเข้าไปในพระราชวังบวรฯอยู่จนเวลาบ่าย
ประมาณโมงเสศ อ้ายเยื้อกลับเข้าไปบอกพระบรรฦาสิงหนาทว่า ศพอีเกลี้ยงที่เอาไปฝังที่วัดดุสิดาราม
นั้น ชายมีชื่อสัปเหร่อจะขอแก้เฝือกแแกดูศพอีเกลี้ยงก่อนจึงจะฝังให้ พระบรรฦาสิงหนาทจึ่งให้ขุน     
วิเสศสังหารปลัดผู้บุตร กับอ้ายเยื้อกลับไปดูกลับไปที่วัดดุสิดาราม แล้วขุนวิเสศสังหารกลับมาบอก
พระบรรฦาสิงหนาทว่า ขุนวิเสศสังหารให้ชายมีชื่อสัปเหร่อแก้เฝือกออกดู เหนศพอีเกลี้ยงมีบาดแผล
ฟกช้ าฝังไม่ได้ ศพอีเกลี้ยงยังทิ้งอยู่ที่ศาลาวัดดุสิดาราม พระบรรฦาสิงหนาทหาได้รู้เหนเปนใจกับ      
อ าแดงอยู๋ให้ตีอีเกลี้ยงตายไม่ 

 พิจารณาได้ความเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯว่านายหนูซึ่งเปนโจทย์รู้เหน ว่า 
อีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงแล้วท าการทุราจาร เปนการหยาบช้ากับอีเกลี้ยงจนอี
เกลี้ยงถึงแก่ความตาย นายหนูเปนคนมีกตัญญูเหนแก่ความแผ่นดิน มีใจเจบร้อนเอาความมาว่า 
พิจารณาได้ความจริงตามเรื่องราวนายหนูๆมีความชอบ 

 แลอีอยู่คนนี้ เดิมเปนลูกหมู่ชาวเครื่อง อีอยู่ได้หม่อมราชวงษ์สริเปนสามี อยู่ด้วยกัน
ประมาณ 2 ปี อีอยู่กับหม่อมราชวงษ์สริเถลาะวิวาทกันอีอยู่หนีเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง 
ภายหลังพระบรรฦาสิงหนาทจัดสิ่งของถวายสมเดจพระนางเจ้าโสมนัศวัฒนาวดี พระราชทานยกอีอยู่
ให้เปนภรรยาพระบรรฦาสิงหนาทๆเลี้ยงอีอยู่เปนภรรยาใหญ่ จนมีบุตรด้วยกัน 3 คน อีอยู่ ก็เปนคนมี
ศักดินา  นับเนื่องเข้าในภรรยาพระราชทาน การก็ควรอีอยู่จะประพฤติการสุจริตภักดีต่อ                
พระบรรฦาสิงหนาท ให้สมควรถานาศักดินาพระบรรฦาสิงหนาทเช่นนั้นไม่ อีอยู่ เปนคนมักมากด้วย 
ราคด าฤษณา คบหาท าชู้กับอ้ายไฮ้ทาษในเรือนเนืองๆ มาประมาณ 3 ปีเสศ  พระบรรฦาสิงหนาทก็
หาร้ัความไม่ จนถึง ณ เดือนห้า ปีมะเสงตรีศก พระบรรฦาสิงหนาทจับอ้ายไฮ้ชายชู้ได้ท าโทษอ้ายไฮ้
แล้วจ าตรวนไว้   ฝ่ายอีอยู่สงไสยว่าอีเกลี้ยงจะเอาความชั่วของตัวที่เปนกั บอ้ายไฮ้  ไปบอก              
พระบรรฦาสิงหนาท อีอยู่ถามอีเกลี้ยงๆ ไม่รับ แล้วอีเกลี้ยงบอกความกับอีอยู่ว่าอีเกลี้ยงเปนชู้กับอ้าย
ไฮ้ อีอยู่มีใจโกรธมีความหึงหวงชิงชู้กัน อีอยู่เอาไม้แสมรอนบ้าง ไม้ซีกบ้าง เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงเนืองๆมา
หลายครั้ง อีเกลี้ยงมีบาดแผลแตกบวมช้ า แล้วอีอยู่เอาไม้แสมติดเพลิงทิ่มทวารเบา เอาไม้ขีดไฟเผาขน
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ที่ลับ อีเกลี้ยง แล้วถีบอีเกลี้ยงตกบันไดจนแขนหัก มีแผลฟกช้ าอีเกลี้ยงขาดใจตาย อีอยู่ล่วงพระราช
อาญาผิดเปนมหันตโทษฯ 

 ฝ่ายอ้ายไฮ้ชายชู้เปนทาษพระบรรฦาสิงหนาท อีอยู่อ้ายไฮ้เปนโมหจริตมิได้คิดเกรงกลัว
อาญาพระบรรฦาสิงหนาท บังอาจท าชู้กับอีอยู่ผู้นายเงินก่อกรณี จนอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงจนถึงแก่ความ
ตาย อ้ายไฮ้มีความผิดถานท าชู้ด้วยอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แต่พระบรรฦาสิงหนาทท าโทษ
อ้ายไฮ้ แลมิได้ฟ้องร้องอ้ายไฮ้ๆคงมีผิดแต่ข้อที่อ้ายไฮ้รู้เหน 

 ฝ่ายพระบรรฦาสิงหนาทเล่า ก็เปนคนรู้ธรรมเนียมเหดุการผิดแลชอบ อ าแดงติ้นได้ไป
แจ้งความว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยง ขอให้พระบรรฦาสิงหนาทช าระให้เหนผิดแลชอบ พระบรรฦาสิง
หนาทก็หาช าระไม่ นิ่งความเสียจนอีอยู่ตีอีเกลี้ยงตาย พระบรรฦาสิงหนาททราบความแล้วก็ไม่ไล่เลียง
ไถ่ถามให้ได้ความว่า อีเกลี้ยงตายดีตายร้าย กลับใช้ให้อีบัวทาษไปตาม อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา 
อ้ายเยื้อ มาหามศพอีเกลี้ยงไปฝัง แล้วพระบรรฦาสิงหนาทก็ทราบความว่าอีเกลี้ยงมีบาดแผลหลาย
แห่ง พระบรรฦาสิงหนาทก็มิได้มีใจเจบร้อนไปหานายอ าเภอมาชันสูตรบาดแผลศพอีเกลี้ยง ก็อยู่ใน
พระบรรฦาสิงหนาทรู้ เหนว่าอีอยู่ เฆี่ยนอีเกลี้ยงจนถึงแก่ความตายแล้วไม่เอาความมาว่ากล่าว                  
พระบรรฦาสิงหนาทมีความผิด แลอ้ายอัด อ้ายถึก อีกวึง อีแซม อีบัว อ้ายเยื้อ อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง 
อ้ายลา ทาษ พระบรรฦาสิงหนาท อีอยู่ ซึ่งรู้เหนเหตุการที่อีอยู่เฆี่ยนตีจ าตรวนอีเกลี้ ยง แลรู้เหนว่าอี
อยู่ท าการหยาบช้าทุราจารแก่อีเกลี้ยงชั้นก่อนแลชั้นหลัง จนอีเกลี้ยงถึงแก่ความตาย อ้ายอีมีชื่อทั้งนี้ก็
นิ่งความเสียไม่มาว่ากล่าว เพราะกลัวอ านาจอีอยู่ผู้เปนนาย ถึงกระนั้นก็ชอบแต่มาให้การลุแก่โทษ ต่อ
กระทรวงอ าเภอคนหนึ่งคนใดเสียก่อนความผิดก็จะไม่มี แลอ้ายอีมีชื่อท้ังนี้ภากันนิ่งความเสีย จนถึงวัน
นายหนูโจทย์ท าเรื่องราวกล่าวโทษ อีอยู่กับบ่าวทาษ ความทราบถึงกระทรวงอ าเภอแล้ว อ้ายอีมีชื่อ
ทั้งนี้จึ่งได้ภากันไปให้ถ้อยค า ลุแก่โทษต่อภายหลัง ก็อยู่ในอ้ายอีมีชื่อทั้งนี้ ปิดบังความที่อีอยู่ตีอีเกลี้ยง
ตาย เปนความเสี้ยนหนามแผ่นดิน อ้ายอัด อ้ายถึก อีกวึง อีแซม อีบัว กับอ้ายเอี่ยม อ้ายเทือง อ้ายเยื้อ 
อ้ายลา มีความผิดเปนลหุโทษ แล้วมีค าให้การอีอยู่ให้ถ้อยค าแก่ตระลาการรายสารกรมธรรม แล
สิ่งของมีว่า อ้ายเอ่ียมผัว อีบัวเมีย อ้ายเทืองลูก สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง เงินสี่ชั่งสองต าลึง อ้ายอาด
โสด สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง เงินสองชั่ง อ้ายสดโสด สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง เงินสิบต าลึง  อ้ายลาโสด  
สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง เงินชั่งสิบหกต าลึง อ้ายถึกโสด  สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง เงินชั่งสิบเจดต าลึง 
อ้ายเรืองผัว สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง หนีนานแล้ว เงินสองชั่ง อีโถเมีย  สารกรมธรรมฉบับหนึ่ง หนี
นานแล้ว เงินสองชั่งสิบต าลึง สารกรมธรรมทั้งนี้มีชื่อพระบรรฦาสิงหนาท แลชื่ออีอยู่ซึ่งผลัดชื่ออีอ่ิม
เปนนายเงินทุกฉบับ ควรแบ่งเปนสามส่วนๆพระบรรฦาสิงหนาท แลส่วนอีอยู่ แต่ทรัพย์สิ่งของอีอยู่ 
คือ สายสร้อย    ตเขบสายหนึ่ง หนักทองสี่บาทสลึง สายโซ่ทองค าสายหนึ่ง หนักทองสามบาทเฟ้ือง
สองไพ สายสร้อย ตเขบทองค าสายหนึ่ง หนักทองสามบาทสามสลึง  สายโซ่ทองค าสายหนึ่ง หนักทอง
กึ่งต าลึงสามสลึงเฟ้ือง สายสร้อยตเขบทองค ามีพลอยขั้น 5 เมด ทั้งทองค าทั้งพลอยหนักทองสามบาท
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สามสลึงเฟ้ือง แหวนกลึงทองค า 4 วง หนักทองสลึงเฟ้ือง ก าไลเท้าทองค ามีแกนทองแดงคู่หนึ่งหนัก
ทอง ต าลึงหนึ่ง แหวนทองเกลี้ยงทองค าผูกข้อมือสองข้อมือ หนักทองกึ่งต าลึง ก าไลมือมีแกนทองแดง
คู่หนึ่งหนักทอง กึ่งต าลึง ลูกปลั่งทองค า 2 มือ หนักทองบาทหนึ่ง แหวนศีศะทองค าพลอยทับทิมเก้า
เมดวงหนึ่งหนักทอง สองสลึงเฟ้ือง สิ่งของที่อีอยู่เอาไว้ แลที่อีอยู่ได้ยกให้หนูปึก ก าไลเท้าทองค ามี
แกนทองแดงคู่หนึ่ง ก าไลมือทองค ามีแกนทองแดงคู่หนึ่ง แหวนเกลี้ยงทองค าผูกข้อมือ 2 มือ ลูกปล่ า
ทองค า 2 ข้อมือ แหวนศีศะทองค าพลอยทับทิมเก้าเมดวงหนึ่ง แลสิ่งของที่อีอยู่ยกให้หนูปึกแต่ก่อน
นั้น 5 สิ่ง ควรเปนสิทธิแก่หนูปึก แต่ที่คงอยู่กับอีอยู่อีก 6 สิ่ง เปนของพระบรรฦาสิงหนาทอีอยู่ระคน
ปนกันอยู่จะว่าเปนของอีอยู่ทีเดียวไม่ได้ ควรจะแบ่งเปนสามส่วน เปนส่วนพระบรรฦาสิงหนาท เปน
ส่วนของอีอยู่ เงินค่าตัวทาษแลทองค ารูปพรรณซึ่งเปนส่วนของอีอยู่เปนของระบาทว์ แลสายสร้อย
สามสายที่อีอยู่จ้างอ าแดงมอนไปจ าน าผู้มีชื่อ เปนเงินสองชั่ง อีอยู่เอาเงินมาใช้สรอยซื้อกินแลท าบุญ
บ้าง แต่สานสร้อยอีกสองสาย ตระลาการได้เรียกมาผูกให้อีอยู่หยิกเลบไว้แล้วดังนี้ ต้องบทกฎหมายว่า 
ห้ามมิให้ ฟันแทงกันตายมิให้ท าร้ายในแผ่นดินท่าน ผิดแลผู้ ใดทนงศักดิส าหาว ท าล่วงเ กิน
พระราชบัญญัติ ผู้นั้นต้องในระวางบังอาจให้ลงโทษ 8 สฐานๆหนึ่งคือให้ฆ่าผู้ร้ายนั้นเสีย สฐานหนึ่งคือ
ให้ตัดมือตัดตีนแล้วประจาน สฐานหนึ่งคือให้ทวนด้วยลวดหนังไม้หวาย 50 ที สฐานหนึ่งคือให้จ าไว้
แล้วเอาตัวลงหญ้าช้าง สฐานหนึ่งคือให้ไหมจตุรคุณแล้วเอาตัวลงเปนไพร่ สฐานหนึ่งคือให้ไหมตรีคูณ 
ทวีคูร สักหนึ่ง โทษ 8 สฐานนี้ควรด้วยสฐานใดให้เอาแต่สฐานหนึ่ง 

 ข้อหนึ่งว่า ผู้ใดรู้ว่าผู้ใดคิดร้ายในแผ่นดินแลผู้นั้นชอบใจกับคนร้ายปิดเสียก็ดี แลกิน
สินจ้างคนร้ายก็ดี แลเอามาพิททูลว่าผู้ร้ายนั้นเปนคนดีจะให้ท่านเลี้ยงดู ท่านว่าผู้นั้นเลมิดพระราช
อาญา ให้ลงโทษตามหนักแลเบา 

 บทหนึงว่า ผู้ใดรู้ว่ามีผู้ท าร้ายในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว แลเหนเปนสัตยว่าจะท าร้าย แล
ตนอ าพรางพระเจ้าอยู่หัวเสีย มิได้กราบทูลตามสัตยตามจริง  ให้ลงโทษ 3 สฐาน คือให้ฟันคอริบเรือน 
คือให้ตัดปาก คือให้ทวนด้วยลวดหนัง 50 ที ถ้าทรงพระกรุณามิให้ฆ่าตีไซ้จะควรสฐานใดให้เอาแต่ส
ฐานหนึ่ง 

 บทหนึ่งว่า นายเงินหาความแก่ทาษมาก็ว่าผิดเมียทาษไทยตนไซ้ ถ้าเปนสัตยให้ไหม ถ้า
หาสินไหมจะเสียมิได้ ให้ทวนด้วยลวดหนังแทนเบี้ยปรับไหมนั้น ถ้าแลนายเงินหามิเปนสัตยไซ้ ให้ทาษ
ฝากออกเปนไทย จะปรับไหมดุจทาษไซ้มิได้ เหตุว่ายังเปนไทยครึ่งทาษครึ่ง 

 บทหนึ่งว่า ผู้ต้องพระราชอาญาจนสิ้นชีวิตร แลทรัพย์สิ่งของช้างม้าวัวควายค่าคนผู้ต้อง
พระราชอาญานั้นเปนระบาทว์ ให้ส่งเข้าพระคลังหลวงจนสิ้น 

 ข้อความกับกฎหมายดั่งนี้  เหนด้วยเกล้าฯว่า อีอยู่เปนภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้ว
มาคบหาท าชู้กับอ้ายไฮ้ทาษ แล้วอ้ายไฮ้กลับท าชู้กับอีเกลี้ยงทาษอีอยู่ๆเปนหญิงร้าย หนาไปด้วยราค
จริตมิได้กลัวพระราชอาญา อีอยู่เอาไม้แสมรอนบ้าง ไม้ซีกบ้าง เฆี่ยนตีเกลี้ยงมาหลายครั้งแล้วๆอีอยู่
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เอาไม้แสมติดเพลิงทิ่มทวารเบา แล้วเอาไม้ขีดไฟเผาขนที่ลับแล้วเอาเท้าถีบอีเกลี้ยงตกบันไดจนแขน
หัก อีเกลี้ยงทนบาดเจบ 9 แห่งมิได้ อีเกลี้ยงอายุ 57 ปีขาดใจตาย อีอยู๋ล่วงพระราชอาญามีความผิด 
เปนมหันตโทษ  ต้องบทกฎหมายให้ตระลาการริบราชบาทว์เอาทรัพย์สิ่งของค่าทาษ ซึ่งเปนสวิญญา  
กทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์ซึ่งเปนของอีอยู่ แต่สิ่งของอีอยู่ที่ระคนปนกันกับสิ่งของพระบรรฦาสิงหนาท 
มีอยู่เงินค่าตัวทาษ 9 คน เปนเงินสี่สิบชั่งสิบห้าต าลึง ทาษหนี 2 คน เปนค่าตัวสี่ชั่งสิบต าลึง ยังค่าตัว
ทาษอีก 7 คน เงินสิบชั่งห้าต าลึง สิ่งของทองรูปพรรณ 11 สิ่ง ยกให้หนูปึกหลานพระบรรฦาสิงหนาท
เสีย 5 สิ่งหนักทองสองต าลึงบาทสองสลึงเฟ้ือง ยังสิ่งของอีก 6 สิ่ง หนักทองสี่ต าลึงกึ่งเฟ้ืองสองไพ อี
อยู่เอาไปจ าน าซื้อกินเสียหมดสามสิ่ง เปนเงินสองชั่ง หนักทองสองต าลึงกึ่งสองสลึง ยังอีกสามสิ่งหนัก
ทองต าลึงสาทบาทสลึงเฟ้ืองสองไพ รวมกันเปนเงินค่าตัวทาษ 7 คน เปนเงินสิบชั่งห้าต าลึง สิ่งของ
สามสิ่ง หนักทองต าลึงสาทบาทสลึงเฟ้ืองสองไพ แบ่งออกยกไว้เปนส่วนพระบรรฦาสิงหนาท 2 ส่วน 
เงินค่าตัวทาษหกชั่ง สิบหกต าลึงกึ่งสองสลึงเฟ้ืองสองร้อยหกสิบหกเบี้ย สิ่งของทองหนักต าลึงสามสลึง
เฟ้ืองสองไพ เปนส่วนอีอยู่ส่วน 1 เงินค่าตัวทาษ สามชั่งแปดต าลึงบาทสลึง ห้าร้อยสามสิบสามเบี้ย 
ทองหนักก่ึงต าลึงสลึงเฟ้ืองสามไพ ให้ตระลาการเรียกเงินค่าตัวทาษ แลสิ่งของเปนส่วนของอีอยู่ มาส่ง
เจ้าพนักงานไว้จ่ายราชการแผ่นดินให้สิ้นเชิง แล้วให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอีอยู่ 3 ยก 90 ที เอาตัวอี
อยู่ไปประหารชีวิตเสียให้ตายตกไปตามโทษ อย่าให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างกันต่อไป 

 ข้ออ้ายฮาน อ้ายสด เปนผู้ยึดมืออีเกลี้ยงคนละข้าง อีเทียนขึ้นนั่งทับขาอีเกลี้ยง แล้วอี
อยู่แก้ผ้านุ่งอีเกลี้ยง อีอยู่ เอาไม้ขีดไฟเผาขนที่ลับอีเกลี้ยงนั้น อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน ไม่ควรจะท า
ตามค าอีอยู่บังคับ อยู่ในอ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน รู้เหนเปนใจช่วยอีอยู่ท ากับอีเกลี้ ยงเหลือเกิน อ้าย
ฮาน อ้ายสด อีเทียน คนละ 2 ยก 60 ที เอาตัว อ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน ไปจ าไว้ ณ คุก 

 แต่อ้ายไฮ้ทาษ เปนคนอกตัญญู ท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦาสิงหนาท แล้วอ้ายไฮ้
กลับไปท าชู้กับอีเกลี้ยงทาษที่อยู่เรือนเดียวกัน อีอยู่จึ่งมีความหึงหวงโกรธพยาบาทเฆี่ยนตี อีเกลี้ยง
จนถึงตาย  อ้ายไฮ้ล่วงพระราชอาญาผิดเปน 2 โทษ แต่ความที่อ้ายไฮ้ท าชู้กับอีอยู่ภรรยาพระบรรฦา
สิงหนาทๆ ไม่ได้ฟ้องร้องว่ากล่าว ขอพระราชทานยกเบี้ยปรับไหมรายท าชู้นี้เสียแต่อ้ายไฮ้ที่เปนต้น
กรณีท าชู้กับอีอยู่ แล้วกลับไปท าชู้กับอีเกลี้ยงจนอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ ยงตาย ให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยน
อ้ายไฮ้ 50 ที ส่งตัวอ้ายไฮ้ให้แก่พระบรรฦาสิงหนาทนายเงิน 

 ข้อพระบรรฦาสิงหนาททราบความแล้ว ว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงตายแล้วเอาศพไปฝัง เป
นความร้ายเสี้ยนหนามแผ่นดินปิดความไว้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานตระลาการผู้ช าระ พระบรรฦาสิง
หนาทล่วงพระราชอาญามีความผิดต้องบทกฎหมายให้ปรับพระบรรฦาสิงหนาท โดยถานเลมิดลาหนึ่ง 
นา 500 ไร่เปนเงินสิบเอจต าลึงก่ึงสลิงเฟ้ือง หกร้อยสามสิบห้าเบี้ย เปนพิไนยหลวง 

 แต่อ้ายอัด อ้ายถึก อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ อีแซม อีบัว อีกวึง ทาษทราบ
ความอยู่แล้วว่าอีอยู่เฆี่ยนตีอีเกลี้ยงตายเอาศพไปฝัง เปนความร้ายเสี้ยนหนามแผ่นดิน ไม่น าความมา
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ว่ากล่าวอ้ายอีมีชื่อ 9 คน ล่วงพระราชอาญามีความผิดเปนละหุโทษ ให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนอ้ายอีมี
ชื่อทาษ 9 คนๆละ 30 ที แล้วส่งตัวให้พระบรรฦาสิงหนาท แต่อ้ายอีมีชื่อ 2 คนที่หนี ค่าตัวสี่ชั่งสิบ
ต าลึง ให้ตระลาการกับนายหนูติดตามได้ตัวมาแล้ว ให้เอาเงินค่าตัวสี่ชั่งสิบต าลึงแบ่งออกยกไว้เปน
ส่วนพระบรรฦาสิงหนาท 3 ส่วน ที่เปนส่วนอีอยู่ส่วน 1 ให้ตระลาการส่งเจ้าพนักงานไว้เปนของ
แผ่นดิน 

 แต่นายหนูที่เปนโจทยเอาความมหันตโทษเสี้ยนหนามแผ่นดิน มาแจ้งความต่อเจ้า
กระทรวงพิจารณาได้ความจริง สมเรื่องราวนายหนูๆมีบ าเหน็จความชอบ ควรมิควรแล้วแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ 

 
ที่มา: กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์, ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับพิเศษ ออกเมื่อ
กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 100 ปี (ร.ศ. 100 จ.ศ. 1243 พ.ศ. 2424) (พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 
2513), 60-79. 
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ภาคผนวก ค 
ทรงเซนพระราชหัตถเลขา 

  
 ความเรื่องนี้ได้ตรวจดูค าลูกขุนปฤกษา แลใบสัตย์ที่ข้อให้ริบราชบาทว์เอาทรัพยสมบัติ

แต่บันดาของอีอยู่ เปนของแผ่นดินให้สิ้นเชิง แล้วให้เฆี่ยนอีอยู่  3 ยก 90 ที เอาตัวไปประหารชีวิตเสีย
นั้น ถูกต้องชอบอยู่แล้ว ให้ตระลาการแลเจ้าพนักงาน ริบราชบาทว์ทรัพยสมบัติบันดาที่เปนของอีอยู่
ทุกสิ่งทุกอย่าง เปนของแผ่นดินให้สิ้นเชิง 

 ให้กรมพระนครบาลเฆี่ยนอีอยู่ 3 ยก 90 ที เอาตัวอีอยู่ไปประหารชีวิตรเสียตามโทษ 
 ให้เฆี่ยนอ้ายฮาน อ้ายสด อีเทียน ผู้ช่วยอีอยู่ท ากับอีเกลี้ยงจนตาย คนละ 2 ยก 60 ที 

แล้วเอาตัวไปจ าไว้ ณ คุก แต่ข้อปฤกษาให้เฆี่ยนอ้ายลา อ้ายเยื้อ อ้ายอัด อ้ายถึก อ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง 
อีแซม อีบัว อีกวึง ผู้รู้เหนไม่เอาความมาว่ากล่าว คนละ 30 ที นั้นก็ชอบอยู่แล้ว แต่เหนว่าเปนการเรว
วันนัก อ้ายเหล่านี้ก็เปนแต่ทาษต้องรอฟังนายก่อน การก็เกิดขึ้นทันที เพราะฉะนั้นให้เฆี่ยนแต่อ้าย
เอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ ผู้สมรู้ลอบเอาศพไปฝังแลช่วยป้องกันมิให้สัปเหร่อตรวจตราคนละ 
30 ที แต่อ้ายอดั อ้ายถึก อีบัว อีแซม อีกวึง 5 คนนี้ให้ภาคทัณฑ์โทษไว้ครั้งหนึ่ง 

 ค าปฤกษาที่ข้อปฤกษาให้เฆี่ยนอ้ายไฮ้ ยกเหตุว่าเปนชู้กับอีอยู่อีเกลี้ยงทั้ง 2 คน อีอยู่จึง
ตีอีเกลี้ยงตายนั้นเหนว่าเกินไป เพราะความผิดของอ้ายไฮ้เปนแต่ถานชู้สาว เจ้าเงินก็ได้ลงโทษแล้วใน
เรื่องนี้ เปนแต่ผู้เปนเหตุให้วิวาทเท่านั้น เพราะฉนั้นให้ยกโทษอ้ายไฮ้เสีย 

 ข้อที่ปฤกษาให้ปรับพระบรรฦาสิงหนาท ที่ข้อรู้ว่าอีอยู่ตีอีเกลี้ยงตายไม่เอาความมาว่า
กล่าว ให้ปรับเปนเบี้ยเลมิดลาหนึ่งนั้นเหนว่ายังอ่อนอยู่ เพราะเหนว่าการชั่วร้ายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นบน
เรือนของพระบรรฦาสิงหนาท แลอีคนร้ายแลผู้ตายก็เปนภรรยาแลทาษของพระบรรฦาสิงหนาทเอง
ทั้งสิ้น เปนน่าที่ของพระบรรฦาสิงหนาท ที่จะรักษาป้องกันโดยสุดก าลังอย่าให้การเกิดขึ้นได้และเมื่อ
รักษาไม่ได้การเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรจะต้องรีบร้อนมาแจ้งการต่อเจ้าพนักงาน ตามพระราชก าหนด      
กฎหมายโดยเรวที่จะท าได้จึ่งจะชอบ หาเช่นนั้นไม่ เมื่ออีอยู่ตีอีเกลี้ยงเหลือเกิน อ าแดงติ้นผู้รู้ เหนได้
เอาความไปบอกพระบรรฦาสิงหนาท  ทราบความแล้วก็เพิกเฉยเสีย มิได้คิดอ่านห้ามปรามประการใด 
ละเลยไว้ให้อีอยู่ท ากับอีเกลี้ยงเปนหลายครั้งหลายวัน จนอีเกลี้ยงตายอยู่กับเรือนพระบรรฦาสิงหนาท
เองดังนี้ อนึ่งเมื่ออีเกลี้ยงตายแล้ว พระบรรฦาสิงหนาทก็ได้ทราบการทุกอย่างแล้ว ก็หาท าการตามที่
พระราชก าหนดกฎหมายบังคับให้ท าไม่ ปกปิดความร้ายในแผ่นดิน ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนของตัวไว้ 
หากนายหนูผู้มีกตัญญูต่อแผ่นดิน มาว่ากล่าวขึ้นจึ่งได้ความปรากฏดังนี้ พระบรรฦาสิงหนาทมี
ความผิดถึงสองชั้น เพราะฉนั้นให้เพิ่มโทษปรับ ให้พระบรรฦาสิงหนาทเสียเงินให้เปนรางวัลแก่นายหนู
ผู้เอาความมาแจ้ง เปนเงินชั่งสิบต าลึง แต่ข้อปฤกษาว่าฟังเอาแต่ค าให้การอีอยู่ มาตัดสินส่วนแบ่งปัน
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สินสมรศต่างๆในของระบาทว์ก่อนเจ้าพนักงานได้ตรวจตราตามธรรมเนียม แลก่อนเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
เปน การรู้มากเกินไป ให้งดไว้ก่อน ให้ตระลาการกรมพระนครบาลท าตามค าสั่งนี้จงทุกประการ 

  สั่งแต่วันพฤหัศบดี เดือนสิบเอจ ขึ้นสิบสามค่ า ปีมะเสงตรีศก ศักราช 1243 
      ทรงเซนพระราชหัตถเลขา 
       สยามินทร์ 
 

ที่มา: กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์, ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับพิเศษ ออกเมื่อ
กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 100 ปี (ร.ศ. 100 จ.ศ. 1243 พ.ศ. 2424) (พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 
2513), 79-81. 
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ภาคผนวก ฅ 
ข่าวประหารชีวิต 

  
 ณ วันเสาร เดือนสิบเอจ แรมเจดค่ า เจ้าพนักงานกรมพระนครบาลได้เอาตัวอีอยู่ผู้ร้าย 

ลงพระราชอาญา 3 ยก 90 ที แล้วเอาตัวไปประหารชีวิตรเสีย ณ วัดพลับพลาไชย แลได้เอาตัวอ้าย
ฮาน อ้ายสด อีเทียน ผู้ช่วยอีอยู่ท ากับอีเกลี้ยงจนถึงตายนั้น ลงพระราชอาญา 2 ยก 60 ทีเอาตัวจ าไว้ 
ณ คุก แลได้เอาตัวอ้ายเอ่ียม อ้ายเทือง อ้ายลา อ้ายเยื้อ ผู้สมรู้ลอบเอาศพอีเกลี้ยงไปฝัง แลช่วย
ป้องกันมิให้สัปเหร่อตรวจตรา ลงพระราชอาญาคนละ 30 ที ที่น่าหับเผยนั้นเสรจแล้ว 

 
ที่มา: กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์, ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับพิเศษ ออกเมื่อ
กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 100 ปี (ร.ศ. 100 จ.ศ. 1243 พ.ศ. 2424) (พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 
2513), 81. 
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ภาคผนวก ฆ 
คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี 

 
(มูลเหตุ) 

กรุงเทพฯ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน ร.ศ.128 

 ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าพระยายมราชขอพระราชทานกราบบังคบทูล ทรงพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ 

 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานพระราชหัตถเลขลงวันวานนี้ เรื่องพักลครของ 
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์หนีนั้นแล้ว พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯหาที่สุด
มิได้  ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งให้แจ้งความแก่พวกที่มาร้องนั้นว่า เขาควรจะไปว่ากล่าวกันที่โรงศาลตาม
กระบวนความ เมื่อได้รับพระราชทานสั่งไปเช่นนี้แล้ว ก็หวังด้วยเกล้าฯ ว่าจะเปนอันหมดธุระของกรม
กองตระเวรคราวหนึ่ง การก็หาสมดังท่ีคาดหมายไม่เมื่อบ่ายวันนี้กรมกองตระเวนมารายงานว่าอ าแดง
พุกได้พาพักบุตรมาอยู่ที่โรงพักกองตระเวนวัดบุบผารามแล้ว โดยร้องว่าผู้ที่รับสินบลเที่ยวติดตาม
ค้นคว้าอยู่มิได้หยุดหย่อนอ าแดงพุกผู้มารดามีความเกรงกลัวมาก จึงได้เข้ามาขอความอารักขากรม
ตระเวรอยู่ทั้งมารดาแลบุตรแลว่าจะไปฟ้องร้องโรงศาลต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งก าชับกองตระเวร
ให้ระวังรักษาในการที่จะมีผู้ไปฉุดคร่า แลทั้งมิให้เจ้าพนักงานในโรงพักนั้นแสดงกิริยาอันไม่สมควร
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาด จนกว่าจะได้ตกลงกันว่าจะท าประการใด 

 เรื่องนี้มีผู้ถือท้ายถือหางมาก กระทรวงนครบาลเข้าไปอยู่ระหว่างกลาง ข้าพระพุทธเจ้า
เห็นด้วยเกล้าฯว่า ถ้าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ไม่ทรงตัดพระทัยผ่อนผันเสีย
บ้างแล้ว น่ากลัวจะเกิดความใหญ่โต แลข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเกล้าฯต่อไปอีกว่า ภรรยาของนายสิบ
กรมทหารบกซึ่งหาว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์สงไสยว่าเป็นแม่สื่อแล้วเอา
ตัวไปเฆี่ยนตีด้วยนั้นก็จะฟ้องด้วยอีกรายหนึ่ง 

ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
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กรุงเทพฯ 
วันที่ 1 ธันวาคม ร.ศ.128 

 ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าพระยายมราชขอพระราขทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบ ฝ่า
ลอองธุลีพระบาท พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ 

 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานพระราชหัตถเลขาวานนี้ฉบับนี้วันนี้ฉบับหนึ่งเรื่อง
พักหนีนั้นแล้ว พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯหาที่สุดมิได้ เมื่อวานนี้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมมื่นนราธิป
ประพันธ์พงษ์ เสด็จมาหาข้าพระพุทธเจ้าที่กระทรวง ทรงชี้แจงการเป็นไปในเรื่องนี้โดยตลอด แล้ว
ถามข้าพระพุทธเจ้าว่า  ถ้าจะเสด็จไปพบกับพักที่โรงพักจะมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง ข้าพระพุทธเจ้า
ได้กราบทูลว่าในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ก าชับก าชาในการการระวังรักษาพักอย่างหม่อมของพระองค์
ท่านคนหนึ่ง แลตั้งใจเป็นกลางจริงๆก็รับสั่งว่าดีพระไทยที่ไปอยู่โรงพักนั้นดีกว่าที่จะไปอยู่ที่อ่ืน แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลว่าในข้อที่จะเสด็จไปพบกับพักนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอผัดปฤกษาหาฤากัน
ดูก่อนแล้วจะกราบทูลให้ทรงทราบครั้นเสด็จไปแล้วได้มาปฤกษากันดู  ก็เห็นด้วยเกล้าฯพร้อมกันว่าที่
จะเสด็จไปพบพักในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาก าลังพักโกรธแค้นอยู่ คงจะไม่เป็นผลส าเร็จอย่างใด ถ้าพักดื้อ
ดึงไม่ยอมตกลงตามประสงค์ บางทีในกรมหมื่นนราฯ จะฉุนขึ้นมาจะเกิดตบตีกันขึ้นที่โรงพัก ยิ่งจะท า
ให้เป็นเครื่องนินทามากขึ้น ถ้าคิดอ่านอย่างไรย้ายพักมาเสียจากโรงพักวัดบุบผาราม จะให้อยู่ที่วังใน
กรมหลวงด ารงหรือวังในกรมหมื่นราชบุรีพอให้พ้นจากพวกถือท้ายย้ายหัว แล้วค่อยเล้าโลมเอาอกเอา
ใจต่อภายหลังจะเป็นการแยบคายกว่า เมื่อเห็นด้วยเกล้าฯพร้อมกันดังนี้แล้วจึงได้ให้กราบทูลในกรม
หมื่นนราทรงทราบแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเฝ้ากรมหลวงด ารงแลกรมหมื่นราชบุรีถึงเรื่องจะฝากพักไว้ ก็
รับสั่งว่าไม่ทรงรังเกียจ แต่ในกรมหลวงด ารงรับสั่งว่าถ้าได้วังในกรมหมื่นราชบุรีจะเหมาะดี ครั้นเช้า
วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ข้ามไปที่โรงพักวัดบุบผาราม ได้เรียกพักมาพูดจาว่ากล่าวต่อหน้ามารดาแลป้า 
ว่าไหนๆก็ได้เป็นหม่อมท่านแล้วควรจะกลับไปอยู่เสียกับท่านตามเดิม ส่วนโทษทัณฑ์ประการใด
ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลขอร้องมิให้มีได้ พักตอบว่าอย่างไรๆไม่ขอกลับไปเป็นอันขาด เพราะถูกตบ
ตีมาหลายครั้งหลายหนแล้วเหลือที่จะทนทานอยู่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าได้พูดเลยต่อไปว่า การที่คิดจะ
ฟ้องร้องนั้น ถ้าไม่จ าเป็นแล้วก็ไม่ควรจะให้วุ่นวายใหญ่โตไปข้างฝ่ายมารดาตอบว่า เขาเองก็ไม่
อยากจะฟ้องร้องว่ากล่าวอย่างใด เพราะเป็นการล าบากอยู่เหมือนกันฝ่ายลูกสาวพูดเถียงขึ้นว่า ถ้าไม่
ว่ากล่าวกันเสียให้เด็ดขาดจะมิต้องคลุมหัวเดินซ่อนอยู่ตลอดชีวิตหรือจะมีความสุขที่ไหน (ปากแกอยู่
ข้างจัด) เมื่อจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เด็ดขาด แลข้าพระพุทธเจ้าพูดต่อไปอีกว่าการที่มาขอความอารักขา
อยู่ที่โรงพักเช่นนี้ตามธรรมเนียมที่โรงพักได้เคยรับอยู่ ก็เพียง 7 วันหรือ 15 วันเป็นอย่างมาก ที่จะรับ
ไว้เกินกว่านั้นเป็นการล าบากแก่เจ้าพนักงานที่ต้องระวังรักษา ในระหว่างเวลาที่ยังไม่ต้องลงกันนี้พัก
สมัคจะอยู่ที่ไหน ที่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นก็มีอยู่ 2 แห่ง คือ วังในกรมหลวงด ารงแลวังในกรมหมื่นราชบุรี 
ข้างมารดาตอบว่า แล้วแต่ข้าพระพุทธเจ้า แต่ข้างพักบอกว่าขออยู่โรงพักนี้และเพราะใกล้บ้านข้าพระ
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พุทธ เจ้าก็บอกว่าที่จะเอาโรงพักเป็นบ้านไม่ได้เพราะมีแต่ผู้ชายทั้งนั้น ในที่สุดก็ตกลงตามมารดา คือ
จะขอมาอยู่วังกรมหมื่นราชบุรี ข้าพระพุทธเจ้าคิดด้วยเกล้าฯว่า จะส่งมาไว้ที่วังกรมหมื่นราชบุรีวันนี้ 

 เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าเมื่อพักมาอยู่วังในกรมกรมหมื่นราชบุรี พ้นจากพวกหมอความบางที
ก็จะมีทางไกล่เกลี่ยเป็นที่เรียบร้อยต่อกันไปได้ 

 ระหว่างเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่นั่น ได้ลองไต่ถามความเดือดร้อนของพักว่าความ
จริงเป็นอย่างไรที่ว่าเดือดร้อนแลถูกตบตีนั้น คนอ่ืนเข้าไม่ถูกกันบ้างหรือพักก็เล่าว่าคนอ่ืนเขาไม่ใคร่ถูก
แต่พักนั้นถูกเสมอ เช่นรับสั่งให้หาทูลว่าไม่สบายท่านก็เสด็จมาตบตี พักเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะพัก
เคยพูดอยู่เสมอว่าอย่างไรๆพักไม่ขออยู่ที่วังนั้น แม้แต่จะให้เป็นท่านผู้หญิงก็ไม่อยู่ แล้วเล่าถึงเรื่องที่ถูก
ตบก าลังร านั้นว่า เดิมเมื่อซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมให้ตีหน้าตื่น (แกใช้ค าดังนี้) ก าลังออกไปเล่นตะโกนออกมา
ว่าให้ทันหน้าเข้าฉากแล้วให้ตีหน้าตื่น พักก็แค้นขึ้นมาไม่ท า ท่านก็เรียกเข้าไปยังไม่ทันจะลับตัวตบ
หน้าเสียทีหนึ่งมีคนเห็นมาก จนคนดูที่เขาอยู่หัวมุมหมู่หนึ่ง เขาสงสารพากันไปเสียจากโรงละคร 
นอกจากนี้ยังมีการเขี้ยวเข็นอย่างอ่ืนๆอีก เช่น ถ้าคุณแม่ (หม่อมต่วน) แต่งตัวพักดีกว่าคนอ่ืนก็ถูกกริ้ว 
แลเวลาเมื่อจะเป็นหม่อมนั้นก็ต้องเป็นด้วยความข่มขี่ ในข้อนี้พักไม่ปฏิเสธ แล้วเลยพรรณาถึงความไม่
ดีแลไม่พอใจต่างๆ ข้าพระพุทธเจ้าจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ตลอดก็จะไม่สิ้นสุด ขอ
พระราชทานถวายความเห็นตามที่ได้สังเกตนั้นก็คงจะเป็น (1) พักเป็นคนฉลาด ปากจัดแลแสนงอน
ด้วยรับสั่งให้หาอาจจะไม่ไป ก็ได้แลใคจะพูดว่ากระไรคงเถียงอยู่เสมอ เถียงออกจะถูกๆเช่นมารดา
บอกว่าไม่อยากฟ้องแกว่า ถ้าไม่ให้เด็ดขาดกันจะมิต้องคลุมหัวเดินอยู่ตลอดชีวิตหรือเป็นต้น (2) พักมี
พวกพ้องในแถวฟากข้ามโน้นมาก เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปถึงมารดาไม่อยู่ไปตามมาแต่บ้านผู้หญิงตลับ 
เห็นนุ่งด าไว้ทุกข์ให้เจ้าพระยาสุริยวงษ์ บ้านเจ้าพระภาษนั้นไม่ปิดบังทีเดียวทั้งเจ้าคุณแลคุณหญิง 
นอกจากนี้ยังมีใครต่อใครอีกมากช่วยวิ่งกันเต้น (3) พักมีโปรแกรมแล้วที่จะไม่คิดอยู่ที่วังนั้น ถึงแม้ว่า
ในกรมหมื่นนราจะได้ตัวกลับไปนอกจากจะล่ามโซ่ไว้แล้วก็คงจะหนีอีก ข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายต้นลาย
พระหัตถ์กลับคืนมาพร้อมกันหนังสือนี้แล้ว 

                ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
     ข้าพระพุทธเจ้า ยมราช ขอเดชะ 

 
ที่มา : “คดีหมิ่นประมาทกรมหลวงราชบุรี” ใน วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รพีสมโภชน์กรุง  (กรุงเทพฯ: 
ฤทธิศรีการพิมพ์, 2525), 39-42. 
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ภาคผนวก ง 
ด าริหญิง 

 
 ข้าพเข้าผู้หนึ่งเปนหญิง, มีประสงค์จะสนทนาระหว่างเพ่ือนหญิงด้วยกัน ว่าเราควรจะ

เลิกกระท าตัวอย่างท่ีเขาเรียกกันว่า “ผู้หญิงเปนควาย ผู้ชายเปนคน” เสียสักที, เพราะความจริงเราก็
คนผู้หนึ่ง. มิได้ผิดจากมนุษธรรมดาไปด้วยประการใดเลย. คืออย่างไร? หญิงโดยมากมักจะบูชาว่า 
ชายเปนมนุษที่วิเศษกว่าตัว, เทือกเทวดา. ทั้งนี้ก็เพราะในบ้านโดยมาก ชายเปนเจ้าบ้านมีอ านาจ
บังคับบัญชากดขี่หญิง. การที่ชายได้อ านาจไปมากมายเช่นนั้น, ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่า 
คงเปนเพราะหญิงมิได้ถือน่าที่ๆตนควรประพฤติ. 

 ข้าพเจ้าขออ้างเหตุในค าที่ข้าพเจ้าว่า หญิงบูชาชายนั้น . คือ ข้าพเจ้าเคยได้ยินหญิง
นินทาชายว่า “ผู้ชายคนนี้ละไม่มีสัตย์” อะไรต่างฉนี้. แต่ส่วนข้าพเจ้ามิได้พ้องความเห็นด้วยเลยในข้อ
นั้น. คือ ข้าพเจ้าทราบโดยแน่ว่า ของคงที่มันไม่มี. ร่างกายเราเองก็ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงทุกวันฉันใด 
ความคิดก็ต้องเคลื่อนคลาดกันทุกคน, ไม่ใช่ชั่วแต่ผู้ชาย หญิงก็เช่นกัน, ฉะนั้นจะไปเอาสัตย์จากสิ่งที่
แปลงได้ก็ไม่ไหว. ความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่า มนุษทุกคนมีความบกพร่องในตัว, อย่างผู้ที่ไม่รู้จักกัน
พอ. เช่นหญิงชายแรกคบกัน คงจะต้องสรรท่าที่ตัวคิดว่าดีออกอวดกัน, ต่างคนก็บูชากันว่าเปนผู้วิเศษ. 
ในขณะนั้น ความพอใจย่อมมีต่อกันมาก, ก็อาจให้สัญยาต่อกันทุกอย่างในความต้องการของฝ่ายใด , 
ครั้นเมื่อคุ้นกันเข้า ความบกพร่องซึ่งเปนของธรรมดาตามมากน้อย ก็ต้องเกิดความรู้กันขึ้นทั้งสองฝ่าย, 
ความนับถือซึ่งกันก็ย่อมซาไป, ความคิดเก่าก็มักจะเคลื่อนได้. ถ้าเมื่อคู่คบคู่ใดที่เรียกว่าเปนคนมีนิสัยที่
ดี ก็ทนกันไปจนพ้นเขต. ผู้ใดที่มีความอดทนน้อย ก็แตกกันกราวๆอย่างที่เราได้เห็นๆกันมาแล้ว. 

 เมื่อเราได้รู้ความจริงฉนี้แล้ว ในชั้นต้นก่อนที่จะคบใคร ก็ควรเลือกผู้ที่มีนิสัยดีเสียตอน
หนึ่ง, อีกตอนหนึ่งก็ควรเลือกน้ าใจและความคิดของผู้นั้นให้เพียงพอความต้องการของเรา , ไม่ใช่พอ
เห็นผู้ชายเข้าก็บูชา แล้วหลับหูหลับตาตื่นเต้นว่าตัวจะได้คบ . เราควรจะลืมตาตรวจนิสัยใจคอเขา
ดีกว่าที่จะคอยเอียงหูฟังค าสัญญาซึ่งเปนลมปาก. ไม่น่าจะยึดเปนหลักฐานอะไรได้เลย. เมื่อเราเห็นว่า
นิสัยเขาจะทนกันได้ในเวลาต่อไปนี้จึ่งคบฉนี้, ข้าพเจ้าคิดว่าจะเรียบร้อยกว่าเก่า. ในเมื่อหมู่ใด, 
ครอบครัวใด, ที่มีความเรียร้อยกันอยู่. ความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดส าหรับในบ้าน. น้ าใจอันดีของ
บุคคลในเมื่อสมองโปร่งอาจจะมีด าริที่ดีงาม. หญิงเปนก าลังของชายส่วนหนึ่ง, เมื่อหญิงรู้จักน่าที่ตน
ควรกระท าตามธรรมชาติ ชายได้ความสุขก็จะมีก าลังท าการงานได้เจริญ. 

 ธรรมชาติของหญิงอย่างไรนั้น.  คือ ของทุกสิ่งในโลกย่อมเปนคู่, เช่นเย็นกับร้อน, อ่อน
กับแข็ง. และเล็กกับใหญ่, อะไรฉนี้. หญิงกับชายก็เปนจ าพวกคู่กัน. เปนคนเหมือนกันก็จริง แต่ก าลัง
ผิดกัน, หญิงต้องอยู่ในจ าพวกอ่อนพร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา , ชายแขงแรงกว่าต้องอยู่ในจ าพวก
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แขง. ความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่า ความอ่อนนี่แหละมีอ านาจกระท าอะไรได้ยิ่ งกว่าแขง. เช่นกับ
ความรักและชัง, ทุกคนที่เคยรักคงรู้ได้ว่าไม่หนักหนาอะไร. คงจะต้องการหอบเอาไว้มากเท่าใดยิ่งดี, 
แต่ส่วนชังนั้นหนักมาก, ทุกคนคงไม่ชอบโกรธหรือเกลียด ซึ่งไม่สนุกทั้งเหนื่อยด้วย. พูดง่ายๆยิ้มกับบึ้ง
ฉนี,้ ยิ้มรู้สึกสบายหน้า. ถ้าบึ้งมากเข้าจะรู้สึกเม่ือยหน้าผากหรือปวดลูกตาฉันใด. นี่ว่าถึงสดวกส่วนตัว, 
ยังส่วนผู้อ่ืนก็เปนที่ร าคาญใจด้วย. ความรักอันอ่อนหวานนี้แหละซึ่งเปรียบกับของเบาอยู่ในธรรมชาติ
ผู้หญิง. อาจมีอ านาจบังคับบัญชาของหนัก, เช่นเปรียบถึงผู้มีก าลังมากกว่า คือชาย, ให้อยู่ในอ านาจ
ตนได้อย่างแน่นอน. มนุษเราจะปรารถนาใดเล่าที่ยิ่งไปว่าสิ่งพอใจของตน? ยศ. ทรัพย์. เหล่านี้ก็ต้อง
เปน ที่สอง. เพราะเราต้องการส าหรับสบายใจ มียศใครเห็นก็แสดงท่านับถือ เราก็พอใจ , มีทรัพย์
อยากจะต้องการสิ่งไรก็สดวกฉนี้. ของเหล่านี้ก็ต้องแพ้สุขใจ ที่ไม่ต้องแบกหามเปนแน่ เพราะความรัก
กันอาจสละชีวิตเส้นกันได้ ซึ่งรักยิ่งกว่ายศหรือทรัพย์. 

 เมื่อหญิงเรารู้จักความเบาของตัวว่ามีราคาเพียงไร และรู้จักใช้สมบัติของตัวแล้ว 
จะเปนประโยชน์มาก. คืออย่าไปแย่งความหนักมาไซ้ เช่นด้วยอ านาจความโกรธอันไม่ใช่สมบัติของ
หญิง. น่าที่ของหญิงพึงกระท าตนเปนดอกไม้ส าหรับสบายแก่ตาผู้เห็นเปนถูก. หญิงมักจะเปนผู้น าหรือ
กระตุ้นชายให้เปนไปตามได้ เมื่อชายได้ความพอใจจากหญิง ก็เปนไปตามใจหญิง . ธรรมดามนุษควร
แบ่งเวลา 24 ชั่วโมง เปน 3 ภาค. 8 ชั่วโมงนอน, 8 ชั่วโมงสนุกส าราญบานใจ อีก 8 ชั่วโมงควรให้
เปนประโยชน์แก่กิจการ. ทั้ง 3 อย่างถ้าใครได้รับโดยบริบูรณ์แล้ว จะมีสิ่งใดเล่าที่ดียิ่งไปกว่านี้ . แต่ถ้า 
8ชั่วโมงส าหรับส าราญต้องเปนทุกข์ เพราะหญิงผู้ดูแลบ้านไม่ให้สุข , เวลาอีก 8 ชั่วโมงส าหรับงานก็
จะต้องลดหย่อนไปจนถึงท าได้ก็ไม่ได้ผลดี, หรือลางทีก็ไม่มีเวลานอนด้วยยิ่งร้ายใหญ่ ถึงเจ็บไข้ก็ไม่มี
ก าลัง. ดังนั้นเมื่อชายรู้สึกจะต้องเปนอยู่เสมอไป ก็ย่อมทนไม่ได้, แม้หวังดีก็ต้องเปนร้าย, หรือเช่นหญิง
ช่างมีความระแวงสงสัย. ชายอยู่ดีๆยันเอาเปล่าๆว่าเขานอกใจ, พูดเท่าใดก็ไม่เชื่อจนเหลือจะทนได้ก็
ต้องเปิด, หรืออาจเปนตามว่าก็ได้เช่นนี้เปนต้น. เมื่อหญิงรู้น่าที่ควรกระท าให้ถูกธรรมชาติของตัวว่า 
ควรหนักเบาเพียงไร, เช่น ของที่เราชอบใช้ต้องถนอมใช้ให้เปนไปแต่พอทน . ความเอาใจรู้จักผ่อนสั้น
ยาว, รู้จักถนอมสิ่งตัวรัก, นี้เปนสมบัติของหญิงควรรู้จัก. อย่างเช่นค าโบราณท่านกล่าวไว้ว่า “อย่าหัก
ด้ามพร้าด้วยเข่า”. เมื่อกระท าได้ตามน่าที่ของตนก็นับว่าเปนคน, จะไม่ต้องรับความกดขี่จากชาย, 
และชายจะต้องอ านาจให้แก่เราโดยปราศจากความร้องขอ. และในเมื่อเราเปนคน เราต้องนับถือตนว่า
ตนเปนผู้จะต้องท าประโยชน์ให้แก่ชาติ บ้าน เมือง. หาใช่เกิดมาแล้วตายไปเท่านั้นไม่. 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า มนุษในโลกเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องให้มีประโยชน์, เพราะฉนั้นผู้หญิง ถ้าไม่
มีโอกาศได้ท าประโยชน์ช่วย ชาติ บ้าน เมือง ซึ่งนับว่าเปนส่วนใหญ่ของเรา . แม้แต่ได้กระท าตนให้
ถูกต้องตามน่าที่ในครอบครัว ก็ควรจะพอใจอยู่แล้ว . หญิงท างานได้เค้าชายก็มี เช่นเปนอาจารย์หรือ
นางพยาบาลเหล่านี้, แต่ไม่ใช่ทั่วไป ส่วนน่าที่ผู้หญิงแทบทุกคนจะต้องประพฤติอย่างไร ดังที่ข้าพเจ้าได้
อธิบายมาข้างต้น. เมื่อในบ้านมีสุขกันอยู่ดีแล้ว เมืองจะทุกข์ไปได้ไฉน? ถ้าช่วยกันพร้อมใจรู้น่าที่แห่ง



Ref. code: 25595606030061GWM

218 

 

ธรรมชาติของตนอาจเปนผลแก่ชาติ บ้าน เมือง ได้มากๆ . ข้าพเจ้าเห็นว่า มือเบาๆของหญิงนี่แหละ 
อาจลูบหลังชายให้ออกไป ต้านทานข้าศึกได้ง่ายยิ่งกว่าจะใช้ปืนจ้องให้ต้องกลับหลังหันไป . ขอเพ่ือน
หญิงทุกคนเมื่อได้ด าริจงอ่ิมใจ ช่วยกันคิดเลิกเปนควาย . จะได้ช่วยกันบ ารุงชาติบ้านเกิดเมืองมารดร
ของเราให้เจริญ 

        วัลลภาเทว ี   
 

ที่มา :  พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปะทาน, ด าริหญิง, 8 ภายใต้ “ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ 
ส าหรับเปนที่ระฦกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  1 มกราคม พ .ศ . 2463,” 
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/Clra54_0002 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2559). 
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