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บทที่ 7 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
 
 วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายในมิติเร่ืองประเวณี       
ในพื้นที่ของกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายมังรายศาสตร และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย
การศึกษานี้เปนการศึกษาเฉพาะเรื่องของกฎหมายครอบครัว จากกฎหมายทัง้ 2 ฉบบั และเปนการศกึษา
วิเคราะหเปรียบเทียบ 

 ประเด็นปญหาของการศึกษามาจากสมมุติฐานที่วากฎหมายมีคติทางเพศ ซ่ึงกอใหเกิด
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ ซ่ึงกฎหมายก็คือวาทกรรม (Discourse) ของรัฐที่สรางอํานาจ
ใหกับคนกลุมหนึ่งจนทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ แลวผูที่สรางวาทกรรมนี้ก็คือผูชาย จึงไมใช
เร่ืองแปลกที่กฎหมายจะเต็มไปดวยอคติทางเพศ และภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ  
ในพื้นที่ของกฎหมาย  
 การศึกษาจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับก็เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนพลวัตรทางกฎหมาย 
ซ่ึงแมจะมีมิติเร่ืองเวลา สภาพสังคมเศรษฐกิจที่แตกตางกันแตมีความเหมือนกันคือความมีอคติทางเพศ 

 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแนวคิดสตรีนิยม แนวคิดสตรีนิยมนี้เปน     
แนวคิดที่ร้ือสรางความคิดความเชื่อเกี่ยวกับผูหญิงในอดีตออกมาตีแผ แลวทําใหเห็นวาส่ิงเหลานั้น
ไมถูกตองในเมื่อผูหญิงก็เปนคนเชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงตองถูกกดขี่บังคับตางๆนานาจากเพศชาย
การกดขี่บังคับเหลานั้นไดแก ความไมเทาเทียมกันในแงตาง ๆ ระหวางผูหญิงและผูชายที่เห็นได
อยางชัดเจนคือ ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูหญิงจะออกมาทํางานนอกบานและ
เกงเกินหนาเกินตาผูชายไมไดสตรีนิยมไดหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตีแผ แลวแสดงใหสังคมเห็นวา
ไมยุติธรรม สังคมตองยอมรับความเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย ซ่ึง “สังคม” ในความหมาย
นี้ก็คือความคิดที่วาผูชายเปนใหญ ส่ิงที่ผูชายคิดนั้นถูกตองและเปนบรรทัดฐานใหกับทุกเพศ        
ในสังคม ส่ิงที่สตรีนิยมทําคือลุกขึ้นมาบอกวาส่ิงที่ผูชายคิดนั้นไมถูกตอง และควรจะเปลี่ยนแปลง  
 แนวคิดสตรีนิยมประกอบดวยสํานักคิดหลายสํานัก ในงานศึกษานี้ไดใชแนวคิดของ 
สตรีนิยมสายเสรีนิยม และสตรีนิยมสายถึงรากเหงา  
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 แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่ใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของมนุษย โดยเฉพาะ
ในทางกฎหมาย ใหความสําคัญตอปจเจกนิยมที่มีเหตุผล นักสตรีนิยมของกลุมนี้เรียกรองการปฏิบัติ
ตอหญิงชายอยางเทาเทียมกัน เรียกรองใหผูหญิงมีโอกาสที่เทาเทียมในการแขงขันภายในระบบสังคม 
ที่ เปนอยู โดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะ ใหความสําคัญตอการเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมาย                             
และทางการเมือง เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคลในการแขงขันในตลาดสาธารณะ เพราะเชื่อวาถาผูหญิง  
มีโอกาสที่เทาเทียมแลว ผูหญิงจะมีสิทธิเสรีภาพเหมือนผูชายไดทุกอยาง การตอสูหลักของสตรีนิยม
สายนี้คือ การตอสูผานทางการแกไขกฎหมาย  

 แนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงา มีทัศนะวาการกดขี่ผูหญิงเปนผลมาจากโครงสรางปตาธิป
ไตย (Patriarchy) ซ่ึงก็คือการครอบงําของเพศชายที่ไมไดหมายถึงการครอบงําในแงของปจเจกหรือ
กลุมผูชายเหนือผูหญิง แตมันเปนโครงสรางของการครอบงําทางหนึ่งที่จะคิดถึงแนวคิดของ
โครงสรางการครอบงํานี้ก็คือระบบการใหคุณคาของลําดับขั้นสูงต่ําที่ฝงอยูในสังคม ซ่ึงก็หมายถึง
การใหคา  แกส่ิงที่เกี่ยวของกับผูชายและความเปนชายมากกวาส่ิงที่เกี่ยวของกับผูหญิงและความเปน
หญิง พื้นที่        ที่ผูชายกดขี่ผูหญิงก็คือเรื่องของประเวณี ที่จะผูกผูหญิงใหติดกับความเปนเมีย และ
ความเปนแม 

ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาครั้งนี้เปนวิธีการศึกษาวิจัยของของนักวิชาการดานสตรีนิยม ชื่อ
ที่ใชเรียกกันทั่วไปคือ การวิเคราะหสาระในแนวนักสตรีนิยม (Feminist Content Analysis) และ
เปนการศึกษาตัวบท (Text) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาถือวากฎหมายมังรายศาสตร และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งทัศนะมุมมองแบบสตรีนิยมตางลวนเปนวัตถุหรือ         
ส่ิงประดิษฐสรางทางวัฒนธรรมดวยกันทั้งส้ิน  
 จากการศึกษาวิ เคราะหความสัมพันธ เชิงอํานาจหญิงชายในมิติ เ ร่ืองประเวณี               
จากกฎหมายมังรายศาสตร พบวา กฎหมายมังรายมีลักษณะของการกดขี่และการควบคุมประเวณี
ของผูหญิงที่ชัดเจนประเด็นเรื่องการหมั้นผูหญิงเปนฝายไรอํานาจเกือบสิ้นเชิง  เพราะทุกอยางลวนแต
อยูในการควบคุมของพอแม รวมไปถึงการควบคุมการนอกลูนอกของผูหญิงทางจากกฎหมายที่จุด
ศูนยกลางของอํานาจอยูที่พอแม ซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิของผูหญิงและครอบงําในเรื่องประเวณี ความ
เปนลูกผูหญิงในสังคมลานนาจึงจําเปนตองอยูในกรอบเรื่องประเวณี ที่อยูในการควบคุมของพอแม 

 กฎหมายลักษณะเมียมีการจัดกลุมผูหญิง 20 จําพวก ซ่ึงมี 2 กลุมคือ ผูหญิงมีผัวกับผูหญิง
ไมมีผัวก็สะทอนใหเห็นวา รัฐมองผูหญิงในฐานะเหยื่อหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมองผูหญิงในฐานะ
เปนเพียงมนุษยที่ออนแอ ตองไดรับการคุมครองทั้งจากกฎหมาย สามี ผูปกครองในรูปแบบอื่น ๆ ดวย  
วิสัยทัศนการมองพลเมืองหญิงในลักษณะนี้ สงผลใหสังคมลานนา ดําเนินไปในลักษณะเลือกปฏิบัติทาง
เพศ การกีดกันผูหญิงในพื้นที่ทางสังคม  
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 กฎหมายลักษณะบุตร มีขอกฎหมายที่สําคัญคือถาพอเปนไพรลูกก็ตองเปนไพร และถา
พอผูเปนไพรตายทรัพยสมบัติก็ตองตกเปนของรัฐ ซ่ึงขอกฎหมายนี้ รัฐใชอํานาจละเมิดและ          
เอาเปรียบสิทธิของความเปนพลเมือง เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ชนชั้น แสดงวาความเปนสามี ความเปนผูนําครอบครัวมีความสัมพันธกับความมั่นคงของครอบครัว 
โดยเฉพาะคนชนชั้นที่อยูระดับลางอยางไพรหรือขา 

 กฎหมายลักษณะมิจฉาจาร กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวกับบทลงโทษแกผูที่ละเมิดทางเพศ
ตอผูหญิง รวมถึงผูหญิงที่ทําผิดในเรื่องประเวณี กฎหมายในหมดนี้มีกฎหมายพมาที่แทรกเขามาและ
เปนกฎหมายที่โหดเหี้ยมตอผูหญิงมาก บทลงโทษของการเปนชูในหญิงและชายก็แตกตางกันมาก 
การลงโทษผูชายก็เพียงปรับเงิน ในกรณีของผูหญิงถาไมมีเงินที่จะเสียคาปรับ บทลงโทษคือการ
ประจาน ประณาม ความเจ็บปวดที่ไดรับคือการทําใหเสียโฉม ดวยการตัดหู ตัดผม ตัดเตานม บทลงโทษ
ที่รุนแรงตอผูหญิงในเรื่องการเปนชูในกฎหมายพมานี้ เหมือนกับกฎหมายตรา 3 ดวงของสยามที่มี
บทลงโทษ ที่โหดเหี้ยมเชนนี้เหมือนกัน โทษทางกายคือ การทวน โบยดวยหนัง โทษประจานคือ การเอา
เฉลวปะหนา การทัดดอกชบา รอยดอกชบาเปนมาลัยคลองคอ การโกนศรีษะ เอาปูนเขียนที่หนา 
หรือการสัก    เอาตระกรอครอบหัว ตีฆองนําหนาประจานรอบตลาด 3 วัน หรือแมแตการเอาผูหญิงไป
ลอยแพในทะเล 

 กฎหมายลักษณะชู บทลงโทษของผูชายที่เปนชูก็คือการปรับเงินถาเปนชูกับเมียของคน
ที่มีบรรดาศักดิ์สูงก็จะเสียคาปรับสูง กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะชูมีขอกฎหมายที่ลักษณะการกระทําชู  
อยูหลายหมวด การวิเคราะหจากขอกฎหมายที่ผานมาจะเห็นไดวาผูหญิงตองอยูในกรอบและถูกคาดหวัง
วาจะตองอยูในกรอบประเวณีที่เครงครัดมาก แตเร่ืองประเวณีของผูชายกลับเปนเพียงกรอบควบคุม   
ที่หลวม ๆ คุณคาและความดีงามของผูหญิงถูกวัดดวยคุณคาของการอยูในกรอบเรื่องประเวณี 

 กฎหมายลักษณะหยา เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการหยาและการแบงทรัพยสิน
หลังการหยา เงื่อนไขของการหยานั้นลวนแลวใหผูชายมีสิทธิที่จะหยา เพราะกฎหมายทุกขอลวนให
ผูชายเปนคนตัดสินใจ นอกจากนั้นการแบงมรดกในกรณีที่ไมมีฝายใดมีความผิดผูหญิงตอง          
คืนสินสอดใหกับผูชายดวย ดังนั้นสินสอดจึงเพียงขอมัดจําในการแตงงานเทานั้นเอง การแบง
ทรัพยสินหลังการหยาฝายหญิงมกัจะเปนฝายที่ไดสวนแบงมากกวาเสมอ 

 กฎหมายลักษณะมรดก เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการสินสมรส ซ่ึงมีลักษณะของ
การแบงชนชั้น การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงกับลูกเมียนอย มีความสัมพันธทางชนชั้นอยูดวย
ถาลูกเมียหลวงกับลูกเมียนอยมีสถานะภาพทางสังคมที่ใกลเคียงกันก็จะไดมรดกที่เทากัน 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเรื่องประเวณีในกฎหมายครอบครัว 
บรรพ 5 พบวายังมีกฎหมายในหลาย ๆ ประเด็นที่ยังคงสะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกัน
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ระหวางเพศของหญิงชาย ประเด็นเรื่องการหมั้นในกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 มีประเด็นสําคัญคือ 

เร่ืองการที่กฎหมายอนุญาตใหฝายชายเทานั้นที่จะเปนฝายหมั้นได ซ่ึงประเด็นนี้สะทอนใหเห็นถึง

คุณคามายาคติทางสังคมที่ใหผูหญิงอยูในกรอบเรื่องประเวณี อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสินสอด       

ที่เปนทรัพยที่ฝายชายมอบใหแกพอแมฝายหญิงเพื่อเปนคาตอบแทนที่ใหผูหญิงแตงงานดวย ซ่ึงเปน

เสมือนการซื้อกรรมสิทธิ์ในตัวผูหญิงจากพอแม  
 ประเด็นเรื่องการสมรส ตองเปนการสมรสระหวาเพศหญิงกับเพศชายเทานั้น และจะตอง

ไมเปนการจดทะเบียนสมรสซอน ประเด็นเรื่องการสมรสซอนเปนปญหาอยางมาเพราะฝายหญิง  

ไมสามารถตรวจสอบสถานะภาพของผูชายได ซ่ึงปญหานี้จะโยงไปถึงเรื่องคํานําหนานาม และนามสกุล 

ซ่ึงกฎหมาขอนี้อาจะเปนการผอนปรนสําหรับผูชายในการที่จะมีเมียหลายคน 
 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ที่จะตองเล้ียงดู อุปการะดูแลกัน ซ่ึงจะโยงไปหา
ความสัมพันธของคูสมรสที่จะอุปการะกันตามสภาพแหงเพศ ซ่ึงจะเปนประเด็นเรื่องการแบงงานกัน
ทํา รวมไปถึงเรื่องงานบานที่ไมถูกใหคาทางเศรษฐกิจถางานนั้นภรรยาเปนฝายทํา  
  ทรัพยสินระหวางสามีภริยา ซ่ึงจะมีการแยกสินสวนตัวออกไปกอนการสมรสเปนไป
เพื่อการปองกันเพื่อไมใหฝายใดฝายหนึ่งไดทรัพยสินของผูที่จะเปนสามีหรือภริยา แตความเปนจริง
ทางสังคมก็จะพบวาความสัมพันธระหวางสามีภริยามีเร่ืองของการกําหนดหนาที่อยูในจารีตและ

วัฒนธรรม ผูชายถูกคาดหวังจากสังคมวาจะตองเปนผูนําของครอบครัว ภริยาจะตองเปนผูตามที่คอย
ปรนนิบัติรับใชสามี และแมวาถามีกรณีที่ผูหญิงเปนฝายหาเลี้ยงครอบครัว สามีก็ไมตองเปนฝาย
ปรนนิบัติรับใชภริยา โดยหลักเกณฑของกฎหมายความสัมพันธในครอบครัวเปนความพยายามที่จะ
ใหเกิดความเทาเทียมกัน  แตกระนั้นความเทาเทียมกันก็อยูเฉพาะในกฎหมายในบางขอบัญญัติเทานั้น  
  การสิ้นสุดแหงการสมรส การหยาในทางกฎหมายมีเร่ืองของการประวิงเวลาเขามาเกี่ยวของ
ดวยเพราะการหยา มีเงื่อนไขอยู 2 ประเด็นคือ การหยาดวยความยินยอมของคูสมรสและการหยาโดย  
การฟองศาล ปญหาสําคัญอยางหนึ่งก็คือปญหาจากกระบวนการยุติธรรมนับตั้งแตการแจงความกับตํารวจ       
จนถึงการตัดสินของศาลซึ่งทั้งกระบวนการยุติธรรมก็คือผูชายที่จะมีอคติทางเพศในการตัดสิน         
เพราะโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตยที่สะทอนผานออกมาทางกฎหมายไดแสดงใหเห็นแลววา            
มีขอกฎหมายที่มีอคติทางเพศและยังคงมีขอกฎหมายที่แสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศ 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ พบวาประเด็นเรื่องการหมั้นของ
กฎหมายมังรายศาสตรมีบทบัญญัติที่ดีกวาคือเร่ืองของการกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายที่แนนอน 
การกําหนดระยะเวลาที่แนนอนนี้ควรจะนําไปปรับปรุงใชในกฎหมายครอบครัว บรรพ 5  

 ความสัมพันธของคูสมรส จากการเปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไมพบขอกฎหมาย 
มังรายศาสตรที่จะนํามาเปนฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ได แตจากการ
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วิเคราะหก็พบวา เงื่อนไขแหงการสมรสในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 นาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่อง     การแตงงานของคนเพศเดียวกันเพื่อใหเปนไปตามสิทธิเสมอภาพของมนุษย และปญหาที่
เกิดจากการสมรสซอน รัฐควรเขาไปรวมแกไขปญหาโดยการใหผูที่จะสมรสกันไดตรวจสอบวา คู
สมรสของตนเคยจดทะเบียนสมรสมาแลวหรือไม และคูสมรสเปนผูตองหาที่หลบหนีคดีความมา
หรือไม และกฎหมายไทยควรจะมีบทลงโทษกรณีลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงทั้งทางอาญาและทาง
แพง เพื่อเปนการชดเชยความเสียหายใหกับผูหญิง ซ่ึงบทลงโทษในการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิง
กฎหมายควรจะถือวาเปนเรื่องที่สงผลตอสภาพความมั่นคงตอการดํารงชีวิตของผูหญิง การกําหนด
บทลงโทษทางอาญาที่สูงและมีโทษปรับที่สูง  
 สาเหตุแหงการฟองหยาเปนกฎหมายที่ไมยุติธรรมและควรจะตองแกไขโดยเฉพาะ  
เร่ืองที่สามียกยองหญิงอ่ืนฉันภรรยา ถึงจะเปนสาเหตุใหภริยาฟองหยาได ควรแกไขเปนถาสามีมีชู  
ก็ควรจะถือวาเปนเหตุฟองหยาไดเชนกัน 
 กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ในมุมมองแบบนักสตรีนิยม เปนเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ที่ทับซอนกันหลายประเด็น ไมวาจะเปนเรื่องของชนชั้น อายุ และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของเพศ   
ภายใตกฎหมายที่บัญญัติบนฐานของโครงสรางทางสังคมแบบชายเปนใหญ ขอกฎหมายตาง ๆ จึง
ยังคงมีประเด็นเรื่องของความไมเสมอภาพอยู ความไมเสมอภาคในขอกฎหมายนี้มีเรื่องของประเวณี
เขามาเกี่ยวของดวย เพราะกรอบควบคุมเรื่องประเวณีของผูหญิงไดสะทอนผานออกมาจากกฎหมายหลาย 
ๆ ขอ อันเปนผลมาจากการตกผลึกทาง จารีตและวัฒนธรรมมองวาผูหญิงควรอยูในรองในรอยใน
เร่ืองเพศ ซ่ึงเรื่องนี้เปนประเด็นสําคัญเพราะการควบคุมประเวณีเฉพาะผูหญิงนั้นทําใหผูหญิงตกเปน
เหยื่อ การละเมิดทางเพศ เพราะกรอบควบคุมเรื่องทางเพศนี้ไมไดควบคุมประเวณีของผูชายดวย ทํา
ให    ผูชายมีเสรีภาพทางเพศมากกวาผูหญิง ผลของเสรีภาพทางเพศนี้ทําใหผูชายมีโอกาสในการ
แสวงหาความสุขทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงการแสวงหาความสุขทางเพศนี้มีผลตอความมั่นคงใน
ชีวิตของผูหญิงที่มีโอกาสเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อในทางเพศ และพื้นที่ของกฎหมายเองก็ไมได
คุมครอง หลักประกันเรื่องความปลอดภัยใหผูหญิง การแกไขปรับปรุงกฎหมายจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
จะชวย   คุมครองผูหญิงได นอกจากการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากการลวงละเมิด
ทางเพศแลว    ผูหญิงควรไดรับสิทธิและเสรีภาพทางกฎหมายเทาเทียมกับผูชายดวย เพราะขอ
กฎหมายในหลาย ๆ ประเด็นยังเปนขอกฎหมายที่กดขี่และเอารัดเอาเปรียบตอผูหญิงอยูมาก และจาก
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อช้ีใหเห็นขอดอยของกฎหมาย เพื่อใหเกิดการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย
ครอบครัวที่ยังคงสรางความไมเสมอภาคระหวางเพศในสังคมไทย 
 


