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บทที่ 4 

 

การวิเคราะหมิติเรื่องประเวณีจากกฎหมายครอบครัว 
(กฎหมายมังรายศาสตร) 

 
 
 การวิเคราะหมิติเร่ืองประเวณีจากกฎหมายครอบครัวในมังรายศาสตร เปนการวิเคราะห
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายที่แฝงปรากฎอยูในเนื้อหาของกฎหมาย โดย
การวิเคราะหนี้เปนการวิเคราะหตัวบท (Text) ภายใตกรอบแนวคิดของสตรีนิยม (Feminism) ของสาํนกัสตรี
นิยมสายเสรีนิยม (Liberal feminism) และสํานักสตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) ซึ่ง  
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของมนุษยโดยเฉพาะในทาง

กฎหมายโดยมีการวิพากษวิจารณเพื่อใหเห็นขอดวยของกฎหมายที่เอาเปรียบผูหญิง เพื่อใหมี       
การแกไขกฎหมายและใหมีการปฏิบัติตอหญิงชายอยางเทาเทียมกันในพื้นที่ของกฎหมาย 
 แนวคิดของสํานักสตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) มีฐานความเชื่อวาผูหญิง
ถูกกดขี่เพราะเปนผูหญิงการกดขี่นี้ก็กระทําโดยผูชาย การกดขี่ผูหญิงคือพื้นฐานของการกดขี่ทุกรูปแบบ 
ซ่ึงผูหญิงเปนคนกลุมแรกในประวัติศาสตรที่ถูกกดขี่ สตรีนิยมสายนี้มองวาผลของโครงสรางปตาธิปไตย 
(Patriarchy) ซ่ึงก็คือการครอบงําของเพศชายที่ไมไดหมายถึงการครอบงําในแงของปจเจกหรือกลุม  
ผูชายเหนือผูหญิงแตเปนโครงสรางของการครอบงํา ภายใตกรอบแนวคิด 2 แนวคิดนี้จะทําใหเห็นวา
ภายใตพื้นที่ของวาทกรรมทางกฎหมาย (Legal Discourse) จะทําใหเห็นวาผูหญิงถูกวางตําแหนง

อยางไร และถูกกดขี่จากโครงสรางทางสังคมรูปแบบไหน  
 การนําเสนอการวิเคราะหในบทนี้ผูศึกษาไดสรุปและเรียบเรียงขอกฎหมายเพื่อใหงายตอ     

การอาน และการเรียบเรียงขอกฎหมายใหมนี้ยังอยูในความหมายแบบเดิมและการใชภาษาแบบเดิม 
โดยเปนการเรียบเรียงเฉพาะคําบางคําเทานั้นเพื่อใหงายในการทําความเขาใจมากขึ้น (รายละเอียด
ของขอกฎหมาย อยูในบทที่ 3 และภาคผนวก ก) และหลังจากสรุปขอกฎหมายแลวก็จะเปน          
การวิเคราะหของผูศึกษา ซ่ึงเนื้อหาของกฎหมายครอบครัวในมังรายศาสตร แบงเปนหมวดไดดังนี้ 

 กฎหมายลักษณะหมั้น    
 กฎหมายลักษณะเมีย   
 กฎหมายลักษณะบุตร   
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 กฎหมายลักษณะมิจฉาจาร 
 กฎหมายลักษณะชู   
 กฎหมายลักษณะหยา 
 กฎหมายลักษณะมรดก 
 

กฎหมาย : ลักษณะหมั้น 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมั้นในมังรายศาสตรมีกฎหมายอยู 2 กลุมคือการกําหนด

ระยะเวลาหมั้นและการลมเลิกสัญญาหมั้น 
 

 1. ระยะเวลาของการหมั้นหมาย 
 เจาขุนหรือผูดี ใหมีกําหนดเวลาแตงงาน 1 เดือน 
 นายสิบ นายควาญ 2 เดือน 
 ไพร 3 เดือน 
 หากไมมีการแตงงานหรอืมีเจตนาติดตอภายในกําหนดนี้ ใหหญิงเปนอิสระจากการหมัน้

หมายนั้น และอนุญาติใหพอแมหาผัวใหลูกสาวหลานสาวได  คูหมั้นคนเดิมจะวาอะไรไมได 
 บัญญัติของกฎหมายพระเจานานยังไดกําหนดไววาผูชายทั้งหลายถาไปเที่ยวบานผูหญิง

(แมหมายหรือสาว) ที่ตนชอบพอหรือรักใครเวลากลางคืนตามประเพณีแอวสาว ไมใหถืออาวุธหรือ
พกอาวุธไวกับตัวและไมตองหลบซอนตัวแตใหแสดงตนโดยเปดเผย หากฝาฝนใหเฆี่ยน 30 ที ไหม 330 
เงิน  
 ลักษณะของการหมั้นหมายตามเนื้อหาของกฎหมายมังราย เปนการจองตัวเจาสาวเพื่อ 
จะครองตนเปนผัวเมียกัน มิใชเพื่อกันทาฝายหญิง ประเด็นสําคัญมีการกําหนดระยะเวลาหมั้นหมาย
เอาไวอยางชัดเจน การหมั้นคือพิธีการอยางหนึ่งเพื่อสัญญาระหวางหญิงชายวาจะทําการสมรสกัน 

 หากพนกําหนดดังกลาว พอ แม พี่ นองฝายหญิง จะหาคูใหมให ผูมาหมั้นเดิมจะไมวากัน 
เมื่อทําพิธีสูขอตามประเพณี ชายนําเงินสินสอดขันหมากใหแกบิดามารดาหญิง ปลูกเรือนอยูเอง  
ภายในบริเวณ (เรือนหนา) หรือตางหากก็ดี มีผูเถาผูแกเปนสักขีพยานแลวก็ตาม ยังไมถือวาหญงิเปน
เมียชายตราบเทาที่ยังไมไดอยูกินกันฉันสามีภริยา1  “การอยูกินฉันสามีภริยา” องคประกอบหนึ่งคือ

                                                        
 1 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, กฎหมายแหงราชอาณาจักรสยาม, หนา 89. 
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การมีเพศสัมพันธ เทากับวาการมีเพศสัมพันธเปนสาระสําคัญของการควบคุมประเวณี (Sexuality) 
ของผูหญิง 

 การกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายที่แตกตางกันไปตามบรรดาศักดิ์ของชายที่มาหมั้นฝายหญิง

ฐานะทางเศรษฐกิจและลําดับชั้นทางสังคมของฝายชายเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะผูที่มีบรรดาศักดิ์สูง
หรือมีฐานะทางเศรษกิจดีนาจะเตรียมการแตงงาน หรือเตรียมขาวของเงินทองเพื่อสูขอฝายหญิงไดเร็ว
กวาผูที่มีบรรดาศักดิ์ต่ําหรือมีฐานยากจนกวา และโดยสวนใหญหลังการแตงงานฝายชายมักจะตอง
เขาไปอยูกับครอบครัวของฝายหญิง ซ่ึงถามีลูกเขยที่มียศศักดิ์ก็หมายถึง การมีหนามีตาในสังคมของ
ฝายหญิง  

 ในทัศนะขอสตรีนิยมเห็นวาไมใชแคผูปกครองของฝายหญิงเทานั้นที่เปนเจาของ

ประเวณีของลูกสาว ชายที่มาขอหมั้นและกําลังจะเปนสามีก็เปนเจาของประเวณี ในตัวหญิงคูหมั้น
เหมือนกัน เพราะกฎหมายไดกําหนดใหผูที่จะขอหมั้นไดตองเปนฝายชายเทานั้น การควบคุมลูกสาว
ใหอยูในรองในรอยกับเรื่องทางเพศหรือกิจกรรมที่จะสงเสริม  หรือสรางความเปนกุลสตรี         
ลวนเปนรูปแบบของการควบคุมประเวณีของฝายหญิง การจัดการเรื่องการหมั้นใหกับลูกสาวเปน
การจํากัดเสรีภาพของผูหญิง และเปนการยากที่ลูกสาวจะมีอํานาจตอรองกับผูปกครอง 

 ลักษณะทางวัฒนธรรมอีกประการที่สะทอนถึงอํานาจของพอแมฝายหญิง คือการที่ฝาย
ชายจะตองเขาไปเปนสมาชิกและนับถือผีตระกูลของฝายหญิง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาชายผูนั้นตอง
ไดรับการยอมรับจากครอบครัวฝายหญิง แตก็ใชวาชายจะตองยายไปอยูกับครอบครัวฝายหญิงทุก
กรณี  ซ่ึงที่กลาวมาเปนลักษณะของสังคมเกษตรยังชีพ แตส่ิงที่นอกเหนือไป คือ การที่หญิงไมได
เปน   เมียหลวง หรือเปนเมียนอย ตลอดไปถึงการที่ฝายชายมีฐานะบรรดาศักดิ์ กลาวคือถาฝายชายมี
ฐานะบรรดาศักดิ์ (ชนชั้น) สูงการเขาไปอยูในผีตระกูลของฝายหญิงก็อาจไมมีผลใหชายที่จะมาเปน
เขย ตกอยูภายใตอํานาจตระกูลของฝายหญิง 

 
 2. การลมเลิกสัญญาหมั้น  
 ชายไปหมั้นหมายโดยพอแมหญิงและหญิงไมยินยอมไมถือเปนการหมั้นหมาย หากหญิง
หนีไปอยาใหคืนของหมั้นแตถาเปนเงินใหคืนไป 
 พอแมหญิงรับหมั้นไวแลวแตหญิงไมยอมกลับหลบหนีไป ใหพอแมชดใชคาของ    
หมั้นหมาย 11,000 เบี้ย หากหญิงและพอแมหญิงยินยอมและไดสงตัวแลว ภายหลังหญิงหนีไปให
เสียคาหอหมากหมาย 22,000 เบี้ย 
 สวนผูชายท่ีพาหญิงหนีไปดวยหากไมรูวาหญิงมีคูหมั้นใหไหม 55,000 เบี้ย หากรูให
ไหม 110,000 เบี้ย  
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 การลมเลิกสัญญาหมั้นในกฎหมายลานนาแบงออกได 2 กรณีใหญ ๆ คือ กรณีที่ไมถือวา
เปนการหมั้น และกรณีที่ฝายหญิงไมยินยอมในการหมั้น ในประเด็นการลมเลิกสัญญาหมั้นยังคง  
บงบอกสถานะของฝายหญิงที่พอแมจะเปนผูมีอํานาจเหนือลูกสาว เพราะพอแมจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในการชดใชเงินใหกับชายผูที่มาหมั้น ในกรณีที่ลูกสาวหลบหนี แตถามองในมุมกลับก็
จะเห็นไดวากฎหมายมังรายศาสตรไดสรางรูปแบบของการสรางความเขาใจระหวางพอแมกับลูก

สาว ถาลูกสาวไมชอบพอกับชายหนุมที่จะมาหมั้นแลวหนีไปผูชดใชความเสียหายก็คือพอแม ซ่ึง
จํานวนเงินที่    ชดใชก็เปนจํานวนเงินที่สูง เพราะฉะนั้นการที่กฎหมายพูดถึงกรณีที่ผูหญิงไมยนิยอม
ในการหมั้น   ก็นาจะแสดงวาการไมยินยอมอาจเกิดขึ้นได แตในความเปนจริงจะเกิดมากนอย
เพียงใดก็ยังเปน    คําถามอยู 

 ในทัศนะของสตรีนิยม การตอตานอํานาจของพอแมหรือทางออกของลูกสาวก็คือ     
การหลบหนี ซ่ึงไมใชรูปแบบของการตอรอง เพราะการหลบหนีออกจากบานหมายถึงการถูก
ประณามจากสังคม การเปนผูหญิงไมดีไมเช่ือฟงหรือเคารพพอแม การที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ในกรณีที่ ลูกสาวหนีจากการหมั้น  ไมได เปนชองวางทางกฎหมายสําหรับผูหญิง  แต เปน               
การรับประกันวาผูชายที่มาหมั้นจะไดแตงงานกับหญิงที่ตนเองหมั้นไว 
 การสงตัวลูกสาวใหกับชายแลวฝายหญิงหลบหนีไปมีคาของการชดใชที่สูงกวาการที่ 
พอแมฝายผูหญิงรับของหมั้นไวแตแรก ก็เปนลักษณะของการประกันวาชายผูมาหมั้นจะตองได    
ตัวผูหญิงอยางแนนอน 

 เปนที่นาสังเกตวาในกฎหมาย มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา มีการยกตัวอยางของ
หมั้นไววา คือ หมากพลู มะพราว กลวย ออย แตเมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นกลับตองมีการชดใชกัน
ดวยเงิน เทากับวาการหมั้นในทางกฎหมายถือวาเปนเรื่องสําคัญ ที่หญิงไมควรจะลมเลิกสัญญาหมั้น 
นอกจากจะตองทําใหพอแมเสียเงินจํานวนมากเพื่อชดใชการผิดสัญญาหมั้น ยังจะทําใหพอแมของ
ทั้ง 2 ฝายเสียหนาดวย 

 กรณีการลมเลิกสัญญาหมั้นที่ไดกลาวมาจะมีแตในกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้น 
และจะตองชดใชคาเสียหายเปนเงินใหกับฝายชาย ในบทบัญญัติที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้น
จะมีขอกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายมังรายแทบทุกฉบับ แตในทางกลับกันพบวามี
กฎหมายเพียงฉบับเดียวเทานั้นที่เอาผิดกับฝายชายในกรณียกเลิกสัญญาหมั้น คือในกฎหมายพระเจานาน 
โดยกฎหมายระบุไววา 

 “อัน 1 หากพอหมาย ชายหนุมทั้งหลาย  อันเปนลูกเจา ลูกนาย ลูกทาว หลานขุน ไพรไท
ทั้งหลาย เที่ยวเกี้ยวพาราสีหญิงสาวไดไปมาหาสูกัน แลวภายหลังผูชายไมเอา หากวาหญิงเปน ลูกหลาน
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ไพรไทบานเมืองและขา เจานาย ขาทาว คนของขุนก็ดี ขาน้ําเงินในเรือนก็ดี ใหทําขวัญ พอแมผูหญิง 
52 น้ําผา คาความลําบากอีกครึ่งหนึ่ง” 

 จากกฎหมายขอนี้จะเห็นไดวาไมมีการกลาวถึงการหมั้น เพียงแตระบุไววา “ผูชายไปเกี้ยวพา
ราสี ไดไปมาหาสูกัน ภายหลังผูชายไมเอา” จากประโยคนี้ทําใหเขาใจไดวา ถาผูชายไดมี
เพศสัมพันธกับผูหญิง แตผูชายละทิ้งไปถึงจะเปนความผิด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่
กฎหมายใหตอคุณคาตอการไดรวมประเวณีกับฝายหญิง ไมวาหญิงนั้นจะเปนแคไพร การไดรวม
ประเวณีกับฝายหญิงเปนส่ิงที่พอแมของฝายหญิงมีสิทธิที่จะเรียกคาทําขวัญเปนตัวเงินจากฝายชายได 
รวมไปถึงการทําใหผูหญิงทองฝายชายก็สามารถชดใชเปนตัวเงินใหกับฝายหญิงได กฎหมายในขอนี้
ไมใชการบังคับทางสังคมที่จะใหฝายชายแสดงความรับผิดชอบตอฝายหญิง แตเปนชองวางของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้น       ที่เปดโอกาสใหคนที่มีชนชั้นสูงแสดงพฤติกรรมสําสอน ซ่ึง
ที่จริงแลวกฎหมายก็มองผูหญิงไมไดตางจากโสเภณีที่จะชดใชการมีเพศสัมพันธดวยเงิน คุณคาของ
ผูหญิงในทางสังคมก็คือคุณคาในเรื่องประเวณี 

 ในมังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา ไดระบุถึงการจองตัวผูหญิงดวยวาจาเอาไววา  
“จะกลาวบทสหริทณฑา หญิงคนใด ขุนเจาผวก เจาตอ (ชายที่มีบรรดาศักดิ์ หรือเปนคนชนชั้นสูง) 
ไดทักทายหมายไววา หญิงนี้กูจักเอา อยาใหพี่นองพอแมเผาพันธุหาผัวให ไดหมายไวอยางนี้แลว     
หากชายผูใดมันสันสุก (สนิทสนม) ดวย ไดช่ือวา สหปริทณฑา จาเมืองจะใสสินไหมแกชายก็ไมขึ้น 
บทนี้กลาวเฉพาะ ผูเปนนาย ผูนอยจักวาก็ไมขึ้น เหตุวาไมไดเปนใหญ จะหวงลูกหวงหลานทานไว
ไมได” กลาวโดยสรุปไดวา ถาชายผูมียศ ฐาบรรดาศักดิ์ เพียงพูดวา หญิงคนนี้เขาตองการ พอแม
หรือใครไมมีสิทธิที่จะปฎิเสธ ซ่ึงสะทอนถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ ทางชนชั้น ที่ทับซอนกับ  
ความสัมพันธเชิงอํานาจทางเพศ  

 ในทัศนะของสตรีนิยมการหมั้นในกฎหมายมังรายศาสตร ผูหญิงเปนฝายไรอํานาจเกือบ
ส้ินเชิง  เพราะทุกอยางลวนแตอยูในการควบคุมของพอแม รวมไปถึงการควบคุมการนอกลูนอกทาง
ของผูหญิงจากกฎหมายที่จุดศูนยกลางของอํานาจอยูที่พอแม ซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิของผูหญิงและ
ครอบงําในเรื่องประเวณี ความเปนลูกผูหญิงในสังคมลานนาจึงจําเปนตองอยูในกรอบเรื่องประเวณี 
ที่อยูในการควบคุมของพอแม 
 
กฎหมาย : ลักษณะเมีย 
 

 ลักษณะเมีย 20 จําพวก 
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 กฎหมายลักษณะการเปนเมีย เปนรูปแบบของการจัดประเภทของผูหญิงในทางกฎหมาย โดย     
ผูหญิงในสังคมลานนาจะถูกจัดเปน 2 กลุมคือผูหญิงมีผัว กับผูหญิงโสด และเรียกวาลักษณะหญิง 20 
จําพวก 

 กฎหมายมังรายศาสตรเกือบทุกฉบับเขียนถึงเมีย 20 จําพวก หมายถึง ผูหญิงที่จะมาเปน
ภรรยานั้นมีผูปกครองแยกได 20 ประเภท และกฎหมายระบุไวเพื่อปองกันการละเมิดจากฝายชาย 
ตอเมีย 20 ประเภทนี้ ถาผูใดละเมิดดวยประการใด ๆ ถือวาผิดกฎหมายและศีลธรรม 
 กฎหมายหลายฉบับ ไดกลาวถึงลักษณะเมีย 20 จําพวก โดยแบงหญิงออกเปน 2 กลุม 
กลุมแรกคือลักษณะการเปนผัวเปนเมียกัน 12 จําพวก ถาชายอื่นไปมีชูกับหญิงกลุมนี้จะมีความผิด
ทั้งหญิงและชายแลวแตกรณี อีกกลุมหนึ่งจะกลาวถึงผูหญิง 8 จําพวก ซ่ึงเปนหญิงที่มีผูปกปองดูแล 
ชายใดมาลวงละเมิดถือวาเปนความผิดเฉพาะฝายชาย 
 

 ลักษณะเมีย 12 จําพวก  
 ลักษณะการเปนเมีย 12 จําพวก ที่ชายใดไปมาหาสูและ/หรือไดรวมประเวณีกับหญิง 12 

จําพวกนี้ถือวาเปนลักษณะ มิจฉาจาร มีความผิดทางกฎหมาย ใหปรับไหมชายชู 110 เงิน1

 1. ชายไดหมั้นหมายดวยขันหมากหรือพอแมฝายชายไดหมั้นหมายดวยขันหมาก ลูกใน
ทองแกกัน  
 2.  หญิงที่พระยาผูใหญไดหมั้นหมายเอาไว 
 3.  เมียที่ซ้ือมาดวยขาวของ 
 4.  หญิงชายที่ไดใหสัตยปฎิญาณตอกันวาจะเอากันเปนผัวเมีย 
 5. หญิงยากจนที่ไดมาพึ่งพาชาย แลวชายนั้นก็เอาหญิงคนนั้นเปนเมีย หรือ หญิงที่ไป
เปนเมียเขา เพื่อชดใชหนี้แทนบิดามารดา 
 6.  หญิงที่พอแมทั้ง 2 ฝายไดจัดพิธีรดน้ํา และกระทําสัญญาใหเปนผัวเมียกัน 
 7.  เมียที่ผูชายไดใหเครื่องประดับ เชน มงกุฎ ดอกไม กําไลแขน แหวนใสนิ้วกอย สรอย
สังวาล หรือ ใหหมากเคี้ยวกิน 1 คํา และกลาววาจะเอาหญิงนั้นเปนเมีย 
 8.  ขาหญิงที่ไดกินนอนกับนาย 
 9.  หญิงที่ไปทํางานในเรือนนายจาง แลวนายจางเอาไปนอนดวย 
 10. เมียที่ไดมาจากการไปรบ 

                                                        
 1 คาปรับชายชู 110 เงิน มีระบุไวในกฎหมาย 2 ฉบับเทานั้นคือ ฉบับเสาไห และฉบับวัดชางค้ํา    

สวนกฎหมายฉบับอื่นแมจะระบุวาเปนความผิดแตไมไดระบุคาปรับหรือบทลงโทษอื่น 
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 11. หญิงโสเภณี ที่ไดคาจางจากผูชายไปนอนดวยกัน 10-20 วัน ก็ดี ก็ถือวาเปนเมีย 
 12. เมียที่ไดมาจากการรักษา หญิงไมมีผัวท่ีอยูในบานที่ใด เมื่อนายบานไปรักษาก็ถือวา
เปนเมียนายบาน 

 
 
 
 ลักษณะของหญิง 8 จําพวก 
 หญิงที่ 8 จําพวกนี้ชายใดไดรวมประเวณีกับหญิงเหลานี้ไมถือวาเปน บาป เพราะวาไมถือ

เปนของตองหาม 
1. พอตายแมรักษาไว 
2. แมตายพอรักษาไว 
3. หญิงที่พอแมรักษาไว 
4. หญิงที่พี่ชายนองชายรักษา 
5. หญิงที่พอสาวนองสาวรักษา 
6. หญิงที่ญาติพี่นองรักษา 
7. หญิงที่เปนขาพระพุทธเจา/พระธรรม 
8. หญิงที่เปนขาพระสงฆ 

 ลักษณะเมีย 12 จําพวก ขอท่ี 1 มีการกลาวถึงการหมั้นหมายลูกหญิงชายใหแกกันตั้งแต
ในครรภ ซ่ึงก็คือรูปแบบของการคลุมถุงชนที่ควบคุมประเวณีของผูหญิง ซ่ึงดูเหมือนวาจะเปน    
การควบคุมประเวณีของลูกชายดวย แตบริบททางประวัติศาสตรของสังคมในอาณาจักรสยามหรือ
ลานนาหรือหลาย ๆ ภูมิภาคในโลกผูชายมีสิทธิที่จะมีเมียไดหลายคน การที่พอแมหมั้นหมายลูก
หญิงชายกันไวแตในครรภ ไมไดหมายถึงวาชายนั้นจะตองแตงงานกับหญิงคูหมั้นหมายแคคนเดียว 
สิทธิของลูกสาวในการเลือกสามีอาจจะเปนของลูกสาวในบางกรณี แตทั้งหมดตองอยูในการควบคุม
และตัดสินใจของพอแม 

 ลักษณะเมีย 12 จําพวกมีขอกฎหมายที่บอกถึงลักษณะที่หญิงตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจจาก
ผูชาย ในลักษณะเมีย 12 จําพวก มีขอกฎหมายถึง 5 ขอท่ีกลาวถึงความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย
ในทางเศรษฐกิจ คือ  
 1. เมียที่ซ้ือมาดวยขาวของ  
 2. หญิงยากจนที่ไดมาพึ่งพาชายแลวชายนั้นก็เอาหญิงคนนั้นเปนเมีย  
 3. ขาหญิงที่ไดกินนอนกับนาย  
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 4. หญิงโสเภณี ที่ไดคาจางจากผูชายไปนอนดวยกัน 10-20 วัน ก็ถือวาเปนเมีย  
 5. หญิงที่ไปทํางานในเรือนนายจางแลวนายจางเอาไปนอนดวย 
 ในทัศนะของสตรีนิยมการที่ผูหญิงตองพึ่งเศรษฐกิจจากผูชาย เปนปญหาที่มาจากระบบ 
โครงสรางทางสังคมที่ผูชายเปนผูกุมอํานาจในทุก ๆ เร่ือง การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจก็อยูในกลุม
ของพวกพอง การที่ผูหญิงตองพึ่งพาผูชายทางเศรษฐกิจจากกฎหมายในกลุมนี้จะเห็นไดวาเปนการ
แลกเปลี่ยนระหวางประเวณีกับเงิน และนอกเหนือจากเรื่องประเวณีที่ผูหญิงจะตองเปนฝายรับใชผูชาย
แลว ผูหญิงก็จะตกอยูในสถานะทางสังคมที่เรียกวา “เมีย” ซ่ึงไมใชแคการรับใชเฉพาะในเรื่องเพศ 
งานบาน   การปรนนิบัติสามี การตั้งครรภ การคลอดเลี้ยงดูลูก ฯลฯ กระบวนการของเรื่องประเวณี 
(Sexuality) ทําใหผูหญิงตกอยูในวัฎจักรของการถูกกดขี่อยางถาวร 

 กฎหมายลักษณะเมียไดบอกถึงการยอมรับในอาชีพโสเภณี วาเปนสิ่งที่ถูกตองตาม
กฎหมาย แตกฎหมายก็ยังควบคุมประเวณีของผูหญิงโสเภณีดวย เพราะกฎหมายระบุวาโสเภณีก็เปน
เมียลักษณะหนึ่ง ซ่ึงเปนการคุมครองผลประโยชนของผูชายในฐานะสามีของหญิงโสเภณี ชวงเวลาที่  
ผูชายไดจายเงินเพื่อใหหญิงโสเภณีมารวมหลับนอนกฎหมายก็คุมครองผลประโยชนทางเพศของผูชาย 
ถามีชายอื่นไดมารวมประเวณีกับหญิงโสเภณีนั้น ชายผูอยูในฐานะสามี (ผูซ้ือ) มีสิทธิฟองรองเรียก        
คาสินไหมจากชายอื่นได ถือไดวากฎหมายใหความสําคัญกับเรื่องประเวณีของหญิงมาก ประเวณี
ของหญิงเปนสิ่งที่รัฐจะตองออกกฎหมายมาควบคุม แมจะไมไดออกกฎหมายออกมาตรง ๆ แตก็มี
ลักษณะแฝงในกฎหมายหลาย ๆ ขอ 

 ลักษณะเมีย 12 จําพวกมีขอแตกตางจาก หญิง 8 จําพวก เมีย 12 จําพวกมีผูชายในฐานะสามี
ปกปองโดยการรัฐออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของสามีในฐานะเจาของประเวณีที่ชอบธรรม แต
ลักษณะของหญิง 8 จําพวกมีผูปกครองคุมครอง แสดงวาในกฎหมายมังรายศาสตร ความเปนผูหญิงตองมี     
ผูปกปองคุมครองถึงจะไดความคุมครองจากรัฐ 

 ลักษณะของกฎหมายมังรายศาสตรเปนการตีความแบบเหมารวมเกินไปซึ่งสะทอน     
ใหเห็นถึงทัศนะของรัฐที่มีตอพลเมือง การเหมารวมหรือการจัดกรอบใหกับผูหญิงในฐานะพลเมือง
ของรัฐ ดวยการกําหนดความเปนผูหญิง อยูแค 20 จําพวก คือการมองขามความแตกตางที่หลากหลาย 
ส่ิงสําคัญที่ขาดหายไปในการจัดกลุมผูหญิงในกฎหมายมังราย คือ อายุของผูหญิง ซ่ึงถือวาเปน   
เร่ืองที่สําคัญอยางมาก กรณีที่เกิดมิจฉาจารหรือลวงละเมิดทางเพศกับเด็กหญิงเปนเรื่องที่ละเอียดออน
อยางมาก บางครั้งเด็กอาจะไมรูเร่ืองดวยซํ้าวาตัวเองกําลังถูกลวงละเมิดทางเพศจากผูใหญ สถานการณ
ที่เด็กผูหญิงถูกขมขืนเปนเรื่องที่เลวรายกวาการที่ผูหญิงสาวถูกขมขืน ความเจ็บปวดทางรางกาย       
ความเจ็บปวดทางจิตใจของผูหญิงเปนสิ่งที่กฎหมายมังรายเขาไมถึงความรูสึกของผูหญิง 
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 นัยหนึ่งของการจัดผูหญิง ออกเปนประเภทตาง ๆ นอกจากจะเพื่อบอกใหคนทั่วไปรูวา         
ผูหญิงอยูในความปกครองของใครแลว ยังเปนการสั่งผูหญิงอีกวาภายใตการที่ผูหญิงมีบุคคลเหลานั้น    
คุมครอง ผูคุมครองของผูหญิงจึงเปนผูมีพระคุณตอผูหญิงซึ่งควรจะเคารพเชื่อฟง และทดแทน    
พระคุณผูที่ปกปองคุมครองผูหญิงดวย ถาหญิงมีผัวก็ตองรับใชผัว ถาหญิงมีพอแมก็ตองปรนนิบัติ
พอแม แตความสัมพันธเชิงอํานาจ ในความเปนผัวเปนเมียก็มีความสัมพันธที่เปนมายาคติชุดหนึ่งที่
ฝงอยูในหัวของผูหญิง เพราะเปนส่ิงที่ถูกกลอมเกลามาจากการหลอหลอมทางสังคม ความสัมพันธ
ระหวางลูกสาวกับพอแมก็จะเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกกลอมเกลามาเหมือนกัน  แลวความสัมพันธ
แบบไหนที่จะมีระดับองศาของการถูกกดขี่ตางกัน 

 การจัดลําดับหรือจําพวกของผูชายแมจะไมปรากฏเปนขอกฎหมายที่ชัดเจนเหมือน       
ผูหญิง แตการจัดลําดับหรือจําพวกของผูชายมีอยูทั่วไป การเปนไพร ทาส นายมา ขุน เจา อํามาตย 
ฯลฯ ซ่ึงเปนการจัดลําดับชั้นทางสังคมที่ตางจากการจัดจําพวกของผูหญิง เพราะการจัดลําดับของ    
ผูชายเปนการจัดลําดับที่บงบอกถึงการมีทรัพยสิน ที่นา ไพร ขา ทาส อํานาจในการถือครอบที่ดิน
รวมถึงอํานาจที่เหนือกวาผูคน ยอมหมายถึงการมีอํานาจเหนือผูหญิงที่อยูในลําดับชั้นทางสังคมที่ 
ต่ํากวาลงไป  
  การจัดกลุมผูหญิง 20 จําพวกก็สะทอนใหเห็นวา รัฐมองผูหญิงในฐานะเหยื่อหรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ รัฐมองผูหญิงในฐานะเปนเพียงมนุษยที่ออนแอ ตองไดรับการคุมครองทั้งจากกฎหมาย สามี       
ผูปกครองในรูปแบบอื่น ๆ ดวยวิสัยทัศนการมองพลเมืองหญิงในลักษณะนี้ สงผลใหสังคมลานนา 
ดําเนินไปในลักษณะ เลือกปฏิบัติทางเพศ การกีดกันผูหญิงในพื้นที่ทางสังคม การใชความรุนแรง
ตอผูหญิง ดังนั้นจึงปรากฏกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องประเวณีของผูหญิงหลายขอ ที่เสมือนวาจะ       
คุมครองผูหญิง แตกลับเปนขอกฎหมายที่มีลักษณะปรามผูชายและเตือนใหระวังในการไปของ
เกี่ยวกับผูหญิงที่มีผัว เพื่อรักษาการเปนเจาของประเวณีในตัวผูหญิงของผูชาย 
 
กฎหมาย : ลักษณะบุตร 
 
 ฐานะของบุตร สิทธิในบุตร  
 กฎหมายลักษณะบุตรเปนการบอกถึงฐานะของบุตร สิทธิในบุตรซึ่งมีขอบัญญัติของ
กฎหมายอยูขอเดียว  
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  ขาชายของทาวพญา เสนาอํามาตยมีลูกกับไพรหญิง 3 คน ใหลูกเปนขา 1 คนและเปน
ไพร 2 คน หากขาผูเปนพอตาย ณ เรือนไพร ใหเอาลูกไวเปนไพรทั้งหมด ทรัพยสินที่นําไปสูเรือน
ไพรผูเปนเมีย ใหเอาเขาพระคลังเทาที่เหลืออยู1  
 กฎหมายขอนี้เห็นไดชัดเจนวากฎหมายมังราย ใหผูชายเปนจุดศูนยกลางของอํานาจ       
ผูเปนสามีหรือผูเปนพอมีความสําคัญอยางมากตอความมั่นคงในสินสมรส จนถึงสถานะภาพของลูก
เพราะกฎหมายกําหนดประเด็นไววา “ถาพอผูเปนไพรตาย ลูกก็ตองตกเปนไพรตอไป ทรัพยสินของ 
ไพรชายที่ตาย ซ่ึงเมียครอบครองอยูใหยึดเปนของหลวง” 

 การที่พอผูเปนไพรตาย สงผลใหผูเปนลูกก็ตองตกเปนไพรตอไป แสดงวาลําดับชั้นทาง
สังคมหรือการเลื่อนสถานะภาพทางสังคมเปนไปไดยาก ยิ่งถาเปนผูหญิงแลวยิ่งเปนไปไดยากยิ่งกวา 
เวนแตจะมีผูชายที่มีสถานภาพที่ดีกวาเอาผูหญิงไปเปนเมีย ซ่ึงก็เปนการเลื่อนความสําคัญของผูหญิง
ไปอีกระดับหนึ่งเทานั้น เมื่อเทียบกับการที่ผูชายจะเอาหญิงที่มีสถานภาพทางสังคมใกลเคียงกันมาเปน
เมีย   แตอยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการเลื่อนลําดับชั้นทางสังคมก็ยังโยงไปสูเรื่องประเวณีของผูหญิง   

 ขอกฎหมายที่รัฐใชอํานาจละเมิดและเอาเปรียบสิทธิของความเปนพลเมือง เกี่ยวของ
โดยตรงกับเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชนชั้น ในสังคมปจจุบันการยึดทรัพยเปนเรื่อง
ของการกระทําผิดกฎหมาย แตในสังคมลานนาการยึดทรัพยเปนเพราะศูนยกลางอํานาจของครัวได
ตายไป แสดงวาความเปนผัวมีความสัมพันธกับความมั่นคงของครอบครัว โดยเฉพาะคนชนชั้นที่อยู
ระดับลางอยางไพรหรือขา  
 
กฎหมาย : ลักษณะมิจฉาจาร 
 

 กฎหมายลักษณะมิจฉาจารเปนกฎหมายที่บอกถึงบทลงโทษในการลวงละเมิดทางเพศตอ  
ผูหญิงในรูปแบบตาง ๆ โดยมีลักษณะของการกระทําผิด 4 ลักษณะดวยกัน คือ 
 1. ลักษณะการพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีมิจฉาจารและการขมขืนหญิง 
 2. หญิง 20 จําพวกที่ชายใดละเมิดถือวาเปนมิจฉาจาร 
 3. อัตราคาปรับไหมการกระทํามิจฉาจารกับหญิง 20 จําพวก กับสัตว 
 4. โทษ คาปรับ  การกระทําชําเราลูกหลานทานถึงแกชีวิต  และการที่หญิงแยงชายที่เขามี
เมียแลว 

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 118. 
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1. ลักษณะการพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีมิจฉาจารและการขมขืนหญิง  
ผูใดเปนชูกับผูหญิง 12 จําพวก ถือวาผิดองคมิจฉาจาร แตถามีการลวงเกิน เชน จับมือ 

จับผม จับหู จับเสื้อผา จับนม ไมถือวาครบองคมิจฉาจาร ควรตีคาเพียงครึ่งหนึ่ง 
 จากฎหมายขอนี้ กฎหมายมังรายดูเหมือนจะใหความสําคัญในเจตนาของผูกระทําผิด

เปนสําคัญเพราะจะเห็นไดวา ในขอกฎหมายแคการจับเสื้อก็ถือเปนการลวงเกินตอผูหญิง เพราะ  
การลวงละเมิดตอผูหญิง ดวยขอบัญญัติที่ไดกลาวไวส่ือใหเห็นวาผูชายสอเจตนาที่จะทําการรวมเพศ
กับผูหญิงนั้น เพียงแตยังไมไดรวมเพศเทานั้น ซ่ึงเพียงเทานี้ก็เพียงพอที่จะเอาผิดตอชายผูลวงละเมิด  
ตอผูหญิงได แสดงวากฎหมายตองการใหผูหญิงอยูในกรอบของประเวณีที่ตองอยูภายใตการแตงงาน
เทานั้น ภายใตระบบผัวเดียวหลายเมียและกฎหมายที่ออกมานี้นัยหนึ่งก็เปนการปกปองสิทธิในเนื้อตัว
รางกายของผูหญิงซ่ึงผูสามีเปนเจาของสิทธินั้น  
 

2. หญิง 20 จําพวกที่ชายใดละเมิดถือวาเปนมิจฉาจาร  
 ชายใดไดลวงละเมิดกับหญิง 8 จําพวก ควรปรับไหม 55,000 เบี้ย (52 เงิน) สวนผูหญิงที่
ธรรมะรักษา ไมควรปรับไหม แตควรใสสินขอขมาดวย ชายใดไดลวงละเมิดกับหญิง 12 จําพวก 
ปรับ 110,000 เบี้ย  
 ชายผูใด หญิงผูใด กระทํามิจฉาจารตองตกนรกอยางแนแท ผูชายนั้นครั้นพนนรกแลว 
จะเปนเปรตหารอยชาติ  แลวเปนสัตวหารอยชาติ  แลวมาเปนผูหญิงหารอยชาติ แลวจึงเปนผูชาย
เหมือนผูหญิงตลอดไป ผูชายอยากเปนผูชายทุกชาติ ผูหญิงปรารถนาเปนผูชายก็ดี อยาเลนชูนอกใจ
ผัว กระทําเมียทาน ผัวทานไมรูไดบาป ถาผัวรูบาปก็ไดโทษก็ได  

 ความแตกตางในการปรับไหม ระหวางผูหญิง 8 จําพวกที่ไมมีสามี กับผูหญิง 12 จําพวก
มีสามี จํานวนเงินที่ปรับไหม ตางกันครึ่งตอคร่ึง ซ่ึงผูหญิงทั้ง 20 จําพวกนี้คือบุคคลที่มีเจาของทั้งสิ้น   
ตางกันที่  ผูหญิง 12 จําพวกมีเจาของคือสามี สวนหญิง 8 จําพวกมีเจาของคือ บดิามารดาหรอืผูปกครอง 
ทั้ง ๆ ที่ผูชายที่ไดกระทํามิจฉาจารหรือขมขืนหญิง 8 จําพวกนาจะไดรับโทษหรือเสียคาปรับไหม   
ที่สูงกวาเพราะวา เปนการพรากพรหมจรรยของผูหญิง จากฎหมายขอนี้อาจจะนําไปสูสมมุติฐาน    
ที่วา ที่จริงพรหมจรรยของผูหญิงไมใชส่ิงที่กฎหมายหรือสังคมตองการสูงสุดจากเรื่องประเวณีของ         
ผูหญิง ผูหญิง 8 จําพวกนี้จะแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ เด็กหญิง หญิงโสด หญิงหมาย ดวยเหตุที่
กฎหมายมังรายไมไดแบงแยกวัยของผูหญิงทําใหผูหญิงถูกตีความหมายหรือคุณคา/คาตัว อยูที่     
การมีผัวหรือไมมีผัวเทานั้น ซ่ึงเปนรูปแบบของการปกปองสิทธิในการรวมเพศที่ชอบธรรมของสามี 
และรูปแบบของการเปนเจาของรายกายของผูหญิง 
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 ขอยกเวนในกรณีที่ผูชายไดกระทํามิจฉาจารหรือขมขืนผูหญิงที่ธรรมะรักษา ในกรณี    
ผูหญิงที่ธรรมะรักษา ผูศึกษาตีความวานาจะหมายถึงแมชี ซ่ึงหมายถึงผูหญิงนี้ไมมีเจาของไมมี        
ผูปกครองหรือผูคุมครอง และแมชีก็เปนผูยึดมั่นในศีลในธรรม ปฏิบัติตนในกรอบของพุทธศาสนา    
การที่แมชีถูกขมขืน ในทัศนะของกฎหมายอาจจะมองวาการที่คนยึดมั่นในศีลในธรรมอาจจะไมโลภ
ที่จะอยากไดคาสินไหม และไมโกรธแคน และพรอมจะใหอภัย ดังนั้นดวยเหตุที่แมชีไมมี               
ผูคุมครองและเปนคนดีตามหลักพุทธศาสนา โทษปรับจึงเวนใหเพียงแตขอขมาดวยขาวตอกดอกไม
ก็เพียงพอ หรืออาจจะเปนไปไดที่เคยมีกรณีการมิจฉาจารกับแมชี แลวแมชีไมตองการสินไหม     
เพียงแตใหขอขมา  

 ประเด็นเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย ปรากฏใหเห็นเดนชัดที่สุดใน
กฎหมายขอสุดทายในหมวดนี้ ซ่ึงเปนเสมือนการสาปแชง หรือจะเรียกแบบประนีประนอมวา      
กฎแหงกรรมก็ได การเปนชูกันแลวมีเพศสัมพันธกัน อาจจะเกิดจากความรัก (ที่กฎหมายมังรายศาสตร    
ยอมรับและใหเปนขอบัญญัติหนึ่งที่จะใหหญิงชายแตงงานดวยกัน) การมีความรักแลวมีเพศสัมพันธ 
เปนสิ่งที่ผิด ผิดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คามรักกับเพศสัมพันธขาดสิ่งที่ชอบธรรมที่อยูตรงกลางก็คือ   
การแตงงานหรือการใหคนในสังคมรับรูวา หญิงชายคูนี้ตกลงจะมีเพศสัมพันธกัน โดยที่สังคมก็   
คาดหวังวาหญิงที่แตงงานจะตองมีเพศสัมพันธกับชายที่ตนเองประกาศผานการแตงงานวาจะมี         
เพศสัมพันธกับชายคนนั้นคนเดียว แตในขณะเดียวกันสังคมในอดีตและปจจุบันก็คาดหวังวาผูชาย
ควรจะมีเมียหลายคน เพื่อเปนการประกาศถึงบารมีของตัวผูชายเอง ดวยมาตราฐานที่อยูคนละขั้วนี้เอง         
การรวมเพศของผูชายที่จะแตงงานแลวหรือยังไมแตงงานจึงเปนสิ่งที่สรางคุณคาใหกับตัวผูชายเอง 
ยิ่งมากยิ่งดีตอตนเอง การรวมเพศของผูหญิงในอดีตอยูในฐานะแมพันธุ การรวมเพศของผูชายคือ
การเสริมบารมี ตรรกะ (Logic) นี้ยังคงสืบเนื่องและกลายเปนปญหาสังคมในปจจุบัน การปรากฏตัว
ของสื่อลามก หรือ อุตสาหกรรมทางเพศ (Sex Industry) ลวนแลวแตมารับใชตรรกะนี้ตั้งแตอดีตเปน
ตนมา  

 รูปแบบของการมีชู มีเพศสัมพันธ เกิดบนฐานของความรัก แตไมผานการแตงงานหรือ
ไมไดประกาศใหสังคมรับรูวาคูหญิงชายคูนี้จะมีเพศสัมพันธกัน ส่ิงที่เปนความผิดในทัศนะของ
กฎหมายและผิดกรอบประเวณี เปนการละเมิดสิทธิของสามีที่เปนเจาของผูหญิง หากหญิงมีลูกกับ
ชายชู ตามหลักของการสืบพันธุ เพื่อเพิ่มจํานวนประชากรไมใชส่ิงผิด แตผิดตรงที่การที่สังคม      
ขีดเสนแบงการเปนผัวเปนเมียที่ใหหญิงสามีไดแคคนเดียวหรือมีไดทีละคน ชายที่เปนเจาของผูหญิง
จึงตองการลูกที่ตนเองเปนเจาของ ดังนั้นการเปนชูจึงกลายเปนความผิดรายแรง  

 ลักษณะของการสาปแชงในกฎหมายมิจฉาจารบงบอกทัศนะแบบเพศนิยม การที่ผูหญิง
ไมไดเรียนหนังสือ การไมไดเปนเจาคนนายคน การไมมีความรูความสามารถ การที่ไมมีโอกาสได
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บวช ฯลฯ เหตุเพราะวา ความเปนเพศหญิงจึงไมสามารถจะเปนหรือทําแบบนั้นได การตั้งคําถามตอ
การดอยคาทางเพศสําหรับผูหญิงในอดีตจึงไมเกิด แตเกิดคําถามสําหรับผูหญิงที่วา ทําอยางไรจะได
เกิดไปเปนผูชาย กฎหมายที่อิงอยูกับหลักพุทธศาสนาใหคําตอบตอคําถามของผูหญิงแลววา อยามีชู 
อยาประพฤติผิดในกาม เพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพในความเปนเพศหญิง จึงไมเคยเกิดคําถาม
ขึ้นมาในสังคมขณะนั้น 

 
 
 

3. อัตราคาปรับไหมการกระทํามิจฉาจารกับหญิง 20 จําพวก กับสัตว   
 ชายผูใดไดกระทําอนาจารแกเมียทาน 12 จําพวก ผูใดถูกเนื้อตองตัว เปนอนาจารเปน    
ผูหญิงผูชายจริง ควรติเตยีนทาํโทษปรับไหม ใหแบงครึ่งเปนสินไหมสําหรับผูเลนชู  ผูหญิง 8 จําพวก 
ใหผาครึ่งซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  เปนสินไหมสําหรับผูเลนชู 

 ชายใดกระทํามิจฉาจารตอสัตวตัวเมีย ไมเปนมิจฉาจาร 
 หญิง 12 จําพวกกระทําอนาจารกับหมาตัวผูเปนมิจฉาจาร เหตุวานอกใจผัวตน 
 การที่มีกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการทํามิจฉาจารกับสัตว แสดงวาตองมีกรณีที่เกิดขึ้น

จริงจึงเกิดขอกฎหมายขึ้นมา1 ขอกฎหมายที่ระบุถึงการที่ชายกระทํามิจฉาจารกับสัตวตัวเมีย และ
หญิงกระทํามิจฉาจารกับหมาตัวผู การที่ผูชายกระทํามิจฉาจารกับสัตวตัวเมียไมเปนมิจฉาจาร ส่ิงที่
ตามมาจากขอกฎหมายนี้คือ คําถามที่วา แลวถาผูชายมีเมียแลวไปกระทํามิจฉาจารกับสัตวตัวเมีย 
เปนมิจฉาจารหรือไม ในฐานะที่สามีนอกใจเมีย แตกฎหมายมังรายไมไดระบุถึงวาผูชายนั้นจะเปน
ชายโสดหรือชายมีเมีย ประเด็นที่ทับซอนเขามาก็คือ ความสําคัญของผูชายในฐานะทีม่เีมยีหรือไมมเีมยี
ไมใชเร่ืองที่สําคัญในทางกฎหมาย เพราะผูชายสามารถมีเมียไดเร่ือย ๆ ตราบเทาที่ยังมีปญญาหาเลี้ยง
เมีย หรือใหเมียหาเล้ียง เพราะกรอบเรื่องประเวณีของผูชายไมเคยมีทั้งในพื้นที่ทางวัฒนธรรม หรือ

กฎหมาย กฎหมายมังรายศาสตรก็ดํารงอยูในฐานะของผูชาย จึงไมใชเร่ืองแปลกที่จะมีขอกฎหมายที่
มีลักษณะเพศนิยมอยางเดนชัดเชนนี้ ในความสัมพันธระหวางหญิงชาย ในสภาพบริบททางสังคมของ
ลานนา     ในอดีต สวนที่หญิงสัมพันธกับชายก็คือพื้นที่ในครอบครัว นับแตการเกี้ยวพาราสี การหมั้น การ
แตงงาน การรวมประเวณี การใชชีวิตรวมกัน การเลี้ยงดูกัน ซ่ึงเรื่องประเวณีมีสวนแทรกอยูใน
ความสัมพันธหญิงชายอยูตลอดเวลา และในพื้นที่ทางสังคมก็เปนของผูชายท้ังหมด แมวาชายที่

                                                        
1 กฎหมายมังรายศาสตร ฉบับวัดไชยพระเกียรติ, กฎหมายวัดกาสา ฉบับแมจัน ใบลานที่ 30-31 กลาว

วา “นางมลิกา เลนชูกับหมา เปนกรรม ใหเกิดในนรกอเวจี” (ดู ภาคผนวก ก) 
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แตงงานจะตอง  เขาไปอยูกับครอบครัวฝายหญิง และนับถือผีตระกูลของฝายหญิง แตนั่นก็ไมได
หมายความวาจะทําใหอํานาจของผูชายเปลี่ยนไป เพราะผูที่ถูกคาดหวังใหเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวก็
ยังคงเปนผูชาย              หัวหนาครอบครัวผูมีอํานาจในครอบครัวก็ยังคงเปนผูชาย 

 กฎหมายในหมวดนี้ไมไดกลาวถึงการที่หญิง 8 จําพวกกระทํามิจฉาจารกับหมาตัวผู  
อาจจะเหมาเอาไดวาไมเคยเกิดกรณีเชนนี้ เพราะหญิง 8 จําพวกสวนใหญเปนหญิงที่ไมเคยผานผูชาย
และไมมีประสพการณทางเพศ ไมเคยเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ การรับรูเร่ืองทางเพศอาจจะมีที่เปนไป
ตามแรงขับทางชีวะภาพ แตแรงขับของความตองการทางเพศตามสังคมวัฒนธรรมอาจจะมีไมมาก        
ผูหญิงหลายคนในสังคมอดีต    อาจจะไมเคยรูจักเลยวาความรูสึกหรือความตองการทางเพศเปน
อยางไร  
อยางไรถึงจะเรียกความมีความตองการทางเพศ เพราะกรอบประเวณีที่ถูกตองของหญิงทําใหหญิง
ไมรูเร่ืองทางเพศศึกษา เมื่อไมมีขอมูล ความรูก็ไมเกิดเพราะไมมีภาษาในเรื่องแรงขับทางเพศ
สําหรับผูหญิง ปรากฏการณนี้ยังสืบเนื่องมาจนปจจุบันที่ สังคมคาดหวังใหหญิงตองไรเดียงสา     
ในเรื่องประเวณี หรือไมรูเลยยิ่งดี เพราะนั่นหมายถึงการเปนผูหญิงที่ดีภายใตกรอบเรื่องประเวณี 
 

4. โทษ คาปรับ การกระทําชําเราลูกหลานทานถึงแกชีวิต และการที่หญิงแยงชายที่เขา 
มีเมียแลว   
 ผูใดขมขืนลูกหลานทานใหตาย ใหมันอยูรวมกับศพ หากมันไมเอา ใหปรับไหม 52 เงิน 

 ตามคลองยายีมาน (กฎหมายพมา) การเปนชูเมียทาน ลูกหลานทาน หากผูชายมีเมียแลว  
ใหแตงสินไหมตามคลองกอน สวนผูหญิงนั้น หากมันรูวาเปนผัวทาน และเปนชูดวย ใหตัดหู       
ตัดมวยผม ตัดเตานม ใหปรากฏวาเปนผูประพฤติช่ัว ชิงเอาผัวทาน หากไมใหตัดหู ปาดเกลา ให
ไหมคาหูขางละ 52 เงิน 110 เงิน 

 กฎหมายในหมวดนี้มี 2 ขอ คือกฎหมายมังราย และกฎหมายที่แทรกเขามาคือกฎหมาย
พมา ซ่ึงพมาเคยปกครองลานนา 216 ป กฎหมายพมาที่แทรกเขามาในกฎหมายครอบครัวมีเพียง   
ขอเดียวเทานั้น การที่พมาปกครองลานนาแลวมีกฎหมายเพียงขอเดียวที่แทรกเขามาในกฎหมาย
ครอบครัว แสดงวา การปกครองลานนาโดยพมา พมาพยามไมแทรกแซงวิถีชีวิตของคนใตปกครอง 
ซ่ึงแตกตางกับสยามที่เขามาปกครองลานนา ที่เขามาเปลี่ยนแปลงทั้งภาษา วิถีชีวิต จนที่สุดก็ผนวก
ลานนาเปนสวนหนึ่งของสยาม ความตางคือสมัยพมาปกครองลานนายังคงแสดงความเปนตัวตน
ทางชาติพันธ (Ethnic Identity) สวนสยามคือการครอบงําและตองการลบลางความแตกตางทาง   
ชาติพันธุ ประเด็นการเมืองนี้ สงผลตอกฎหมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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 กฎหมายพมาที่แทรกเขามาในขอนี้จะเห็นวาโหดเหี้ยมตอผูหญิงมาก บทลงโทษของ 
การเปนชูในหญิงและชายก็แตกตางกันมาก การลงโทษผูชายก็เพียงปรับไหมซึ่งถาไมมีเงินคาปรับ
อาจจะตองติดคุกหรือไปใชแรงงานใหกับรัฐเพื่อชดใชคาปรับ ในกรณีของผูหญิงถาไมมีเงินที่จะเสีย  
คาปรับไหม บทลงโทษคือการประจาน ประณาม และตราหนา เพื่อใหคนทั่วไปรูวาผูหญิงคนนี้มีชู
กับสามีของคนอื่น ความเจ็บปวดที่ไดรับคือการทําใหเสียโฉม ดวยการตัดหู ตัดผม ตัดเตานม       
บทลงโทษนี้นอกจากจะเปนการประจานตัวผูหญิงแลว การตัดเตานมก็เปนเหมือนการตัดผูหญิงให
ขาดจากการมีเพศสัมพันธตลอดไป โทษทางใจเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอผูหญิงมาก การประกอบกิจ
ในลักษณะชูของคูชูก็ตองประกอบกิจในที่ลับเพื่อไมใหมีใครรู จะไดไมอายใคร แตการถูกลงโทษ
โดยการประจานทําใหผูหญิงคนนั้นไมไดรับการยอมรับจากสังคมอีกตอไป เนื่องจากถูกประกาศ
แลววาเปนผูหญิงไมดี ไรคา และฝาฝนจารีตสังคม  

 บทลงโทษที่รุนแรงตอผูหญิงในเรื่องการเปนชูในกฎหมายพมานี้ เหมือนกับกฎหมาย 
ตรา 3 ดวงของสยามที่มีบทลงโทษที่โหดเหี้ยมเชนนี้เหมือนกัน โทษทางการคือ การทวน โบยดวยหนงั 
โทษประจานคือ การเอาเฉลวปะหนา การทัดดอกชบา รอยดอกชบาเปนมาลัยคลองคอ การโกนศีรษะ 
เอาปูนเขียนที่หนา หรือการสัก เอาตระกรอครอบหัว ตีฆองนําหนาประจานรอบตลาด 3 วัน หรือ 
แมแตการเอาผูหญิงไปลอยแพในทะเล1

 บทลงโทษของการขมขืนกระทําชําเราผูหญิงจนถึงตายนั้นไมมีโทษจําคุกแตสามารถ  
ชดใชชีวิตของหญิงที่ตนเองกระทําชําเราจนถึงตายได ดวยการปรับไหม 52 เงิน ซ่ึงอัตราคาปรับเทากับ
ลักษณะมิจฉาจารหรือขมขืนหญิง 8 จําพวก ซ่ึงถือวาเปนคาปรับที่นอยมากเมื่อเทียบกับ                   
การกระทําความผิด ลักษณะของการกระทําผิดในขอนี้มี 2 ขอ คือ การขมขืน และฆาตกรรม การปรับ
ไหม 52 เงินเปนเหมือนการลงโทษชายผูกระทําผิดในฐานะขมขืนเทานั้น การฆาคนตายเสมือนวา  
ไมตองรับโทษ ซ่ึงนี้คือชองวางของกฎหมายถาชายตองการจะขมขืนหญิงโดยไมใหมีใครรูก็ควรจะ
ฆาทิ้งเสีย เพราะถาถูกจับไดไมวาหญิงนั้นจะมีชีวิตอยูหรือไมโทษที่ไดรับก็เทากัน คือ ปรับไหม 52 
เงิน การฆาเปนการลดทอนความเสี่ยงที่จะทําใหตนเองถูกจับได กฎหมายขอนี้ถือวาเปนขอกฎหมาย
ที่ผอนปรนตอผูชายโดยไมคํานึงถึงชีวิตของผูหญิงที่ตองสูญเสียไป แสดงวาผูหญิงในสังคมลานนา
เปนเพียงสวนประกอบที่ไมไดสําคัญในทางสังคม ดังนั้นกฎหมายจึงไมไดใหความสําคัญกับผูหญิง
เทาที่ควรจะเปน 

 

                                                        
1 นิยะดา เหลาสุนทร, ภูมิปญญาของคนไทย: ศึกษาจากฎหมายตราสามดวงและจิตกรรมฝาผนัง, 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานการสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, 2540), หนา 140-142. 
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กฎหมาย : ลักษณะชู  
 

 กฎหมายลักษณะชู แบงออกไดเปน 3 กลุมคือ 
 1. การพิจารณาผูชายมีชู 
 2. การพิจารณาผูหญิงมีชู 
 3. การพิจารณาคนที่มีชูและมาฐานะที่แตกตางกัน 
 

1. ลักษณะการพิจารณาชายมีชูกรณีตาง ๆ การพิจารณากรณีท่ีฝายชายมีชูจะมีขอยอยของการพิจารณา 
คือ  

  

 โทษที่เขาขายวาจะมีชู  
 การปรับคนที่ใสรายคนอื่นวามีชู   
 การปรับคนที่เปนแมส่ือใหหญิงชายเปนชูกัน  
 คาปรับในกรณีลวงเกินเมียผูอ่ืน  
 พอผัวเปนชูกับลูกสะใภ 
 

 1.1 โทษที่เขาขายวาสงสัยจะเปนชูกันท้ังของคนและภิกษุ 
 ภิกษุชวนผูหญิงไปในปา แตเพียงลําพัง 2 ตอ 2 ลงโทษปรับอาบัติปาจิตตีแกภิกษุรูปนั้น 

ซ่ึงทางโลกนั้น หากพาเมียทานไปกับตนแตผูเดียว เชนนี้ก็ควรปรับ 110 เงิน 

 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางภิกษุกับผูหญิง มีจุดยืนอยูคนละที่ ภิกษุอยูในตําแหนงที่
ควรเคารพและมีความนาเชื่อถือในการครองตนเรื่องประเวณี แตผูหญิงอยูในตําแหนงที่ดอยกวาใน
ฐานะผูที่จะทําใหภิกษุเกิดตัณหาราคะ ในศีล 227 ขอก็มีขอหามเกี่ยวกับการอยูเพียงลําพังของภิกษุ
และผูหญิง กฎหมายขอนี้ขัดตอหลักการครองตนของภิกษุ ถาภิกษุลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิง 
ความผิดก็จะมาตกอยูที่ผูหญิง ที่อาจจะถูกมองวาเปนฝายยั่วตัณหาราคะแกภิกษุ 

  คาปรับไหมในกฎหมายขอนี้ถือวาสูงมากเมื่อเทียบกับ การขมขืนผูหญิงแลวผูหญิงตาย 
เพราะถาผูหญิงตายก็ไมเหลือคุณคาทางประเวณีที่ผูชายจะไดประโยชน การที่กฎหมายขอนี้
กําหนดใหโทษปรับไหมที่สูงเชนนี้ อาจจะเปนไปไดวา ขอกฎหมายที่ปรับไหม 52 เงินแกผูขมขืน
แลวฆา เปนกฎหมายเกาที่ไมไดมีการแกไขมานานมาก ดังนั้นคาปรับจึงไมสูงซ่ึงแสดงวากรณีที่
ผูชายขมขืนแลวฆาอาจจะไมไดเกิดขึ้นบอย จึงไมมีการแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มจํานวนเงินคาปรับ
ไหมใหสูงขึ้นตามโทษที่กระทํา 
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 1.2 การปรับไหมในการใสความวาทานเปนชูกับเมียตน 
 ใสความวาเขาเปนชูกับเมียตน ใหจาเมืองจะพิจารณาตัดสินตามความหนักเบาให

พิจารณาดู ตามยศ (ที่ไดมีนา) และใหใชสินไหมตามยศ 
 การใสความคนอื่นวามีชูกับเมียตน เห็นไดชัดวาผูหญิงคือผูถูกกระทําอยางชัดเจน ซ่ึงจะ

มีขอสงสัยในสังคมนั้นวาผูหญิงเปนเชนนั้นจริงหรือไม ไมวาจะจริงหรือไมจริง แตการที่ผูหญิงถูก
ดึงเขาไปสูประเวณีที่ออกนอกกรอบ เพียงเทานี้ก็เกิดขอครหากับผูหญิงได  

 การกําหนดโทษสินไหมตามยศของผูกระทําผิดแสดงใหเห็นถึงการยอมรับถึงความตางชั้น

ระหวางคนในสังคม ในความเปนมนุษยทางสังคมถูกจัดดวยการครอบครองที่นา การมีบริวาร 
ตําแหนงหนาที่การงาน ทรัพยสมบัติ ซ่ึงทั้งหมดอยูในการครอบครองเฉพาะผูชายเทานั้น   ในทัศนะ
ของนักสตรีการจัดลําดับชั้นทางสังคมกอใหเกิดปญหาในสังคม เพราะคนที่อยูในตําแหนงที่สูงกวา
มักจะกดขี่เอาเปรียบคนที่อยูในตําแหนงที่ต่ํากวา แลวเพศไหนสูงกวา แลวเพศไหนถูกกดขี่         
แลวจะเรียกรองความชอบธรรมจากสังคมหรือกฎหมายไดไหม ถาสังคมกําหนดถึงตําแหนงแหงที่
ของคน ผูหญิงในสังคมอดีตหรือแมแตในสังคมปจจุบัน ผูหญิงจะไปเรียกรองอะไรไดในเมื่อตัวเอง  
ก็ไมไดมีการศึกษา ไมมีปากมีเสียงในพื้นที่สาธารณะ การดํารงชีวิตยังตองพึ่งพิงผูมีอํานาจ การ
เรียกรองของผูหญิงถาจะทําไดก็คือการเรียกรองบนฐานของความเจ็บปวด บนฐานของความจน
ตรอก          ที่ตองการจะสงเสียงออกมาบาง เพราะไมทางเลือก 

 

 1.3 คาปรับไหมในการเปนแมสื่อใหชายหญิงเปนชูกันดวยกลวิธีตาง ๆ 
 ผูใดเปนสื่อชักใหเปนชูกับเมียทาน ปรับไหม 110 เงิน หากยากไรใหปรับไหม 52 เงิน 

ลักษณะของสื่อชูนี้  คือนัดแนะหรือใชเหลาใชยามอมเขาเรียกวาสื่อชูกัน ใหผูหญิงมาหาผูชายใน
บานเรือน ชวนผูชายไปในที่รโหฐานแลวเอาผูหญิงไปสงให  

 กฎหมายมังรายศาสตรใหความสําคัญกับเรื่องประเวณีที่ตองอยูในกรอบของผูหญิงอยาง

มาก กฎหมายขอนี้เปนไปในลักษณะปองปราม หรือการตัดตอนเพื่อใหคูชูไดสมสูกัน คาปรับไหม
เปนเสมือนกําแพงที่จะกั้นความคิดของผูที่เปนส่ือใหกับบุคคลอื่นที่จะไปเปนชูกัน ถาพิจารณาจาก      
คาปรับไหมจะเห็นไดวา เปนจํานวนเงินที่สูงเมื่อเทียบกับกรณีอ่ืนไมวาจะเปนการมีชูกับหญิง 20 
จําพวก จํานวนคาปรับเทียบเทาไดกับการกระทําชู มิจฉาจารหรือขมขืนผูหญิง 

 

 1.4 คาปรับไหมในการลวงเกินเมียทาน แคจับนม เปนชูเมียทาน และถูกทานฆาตายหรือ
ทําราย 
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 ถาหากวาจับนมเมียทาน ใหปรับคนที่จับ เทากับครึ่งหนึ่งของที่ทานมาสูขอ แลวใหขอขมา
ทาน ก็ถือวาเปนการสมควรแลว  

 ถาหากเปนชูกับเมียทาน  ควรจะลงโทษใหใชแสนกับหมื่นเบี้ย (110,000)1

 หากผูใดไปเปนชูกับเมียทาน ถูกทานฆาตายก็ดี  บาดเจ็บก็ดี  เสียอวัยวะ เชน หู ตา เทา 
มือ ก็ดี ก็ไมควรถือเอาเปนผิดกับเจาเรือน 

 กฎหมายขอนี้แสดงถึงสิทธิในการเปนเจาของผูหญิงโดยแท เพราะสามีผูเปนเจาของภริยา
สามารถลงโทษชูไดทันที กฎหมายก็ไดเปดชองไวใหแลว การฆาชูหรือทําใหชูบาดเจ็บดูเหมือนจะ
เปนการแกแคนที่ไดรับการรับรองจากฎหมาย ซ่ึงกฎหมายขอนี้ตรงกับกฎหมายของไทยปจจุบัน    
ที่สามีสามารถฆาชายชูใหตายไดหรือฆาใหตายไดทั้งชายชูและภรรยาตัวเองดวยเหตุแหงการลุแก

โทสะ เพียงแตกฎหมายไทยปจจุบันไมไดเปดชองวางนี้ใหเห็นอยางเดนชัด แตผูพิพากษาหรือ       
กระบวนการยุติธรรมลวนเปนผูชายการตัดสินคดีก็เขาขางผูชาย ซ่ึงจริง ๆ การลุแกโทสะแลวฆาชายชู
กับภริยาตัวเองตายเปนเพียงเหตุอางที่ฟงไมขึ้น แตเหตุผลซอนของกรณีนี้ก็คือการใชสิทธิใน       
การเปนเจาของประเวณีของผูชายมากกวา ซ่ึงเมื่อจะเทียบกันไปแลวระหวางกฎหมายไทยปจจุบันกับ
กฎหมายมังรายศาสตร แทบจะไมไดแตกตางกันเลยในเรื่องของการเปนเจาของรางกายและเจาของ
ประเวณีของหญิง 

 ขอสังเกตประการหนึ่งในกฎหมายมังรายศาสตร ทุกความผิดหลาย ๆ ขอหรือแทบจะ   
ทุกขอสามารถชดใชกันดวยเงิน บทลงโทษในการปรับไหมแกผูกระทําผิดจึงเปนเรื่องของ            
ความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้น โดยเฉพาะในกฎหมายครอบครัว ความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้น
ยังไปทับซอนกับความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายอีกดวย  

 ความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้นนั้นสื่อผานกฎหมายดวยการใชเงินเสียคาปรับไหม 
แตไมมีบทบัญญัติตอไปวาถาไมมีเงินใหปรับไหมแลวจะตองทําอยางไร ทางออกของคนธรรมดา
หรือชาวบานทั่ว ๆ ไปก็คือการขายตัวเองหรือขายลูกขายเมีย เพื่อนําเงินมาจายคาปรับไหม ซ่ึงนี่ก็
เปนทางออกหนึ่ง แตในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนผูมียศมีบรรดาศักดิ์ การจายคาปรับไหมจึงไมใชปญหา
ใหญ ดังนั้นการกระทําผิดไมวาจะเปนการมีชู ลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิง ก็ไมใชเร่ืองใหญอีก
เหมือนกัน แมจะมีขอกฎหมายบางขอบัญญัติไววาใหปรับไหมตามยศศักดิ์ของผูกระทําผิด ถามียศ   
มีตําแหนงสูงก็ใหเสียคาปรับไหมสูง แตถาผูกระทําผิดมีอํานาจบารมีมากกวาจาเมืองซึ่งเปนผูตัดสิน
คดีความ แลวจาเมืองจะกลาตัดสินใหผูนั้นเสียคาปรับไหมสูงหรือไม เพราะนั่นอาจจะเปนการนําภัย  

                                                        
1 ถาเทียบจํานวนเงิน ระหวางหนวยที่เปนเบี้ย กับหนวยที่เปนเงิน คาปรับไหม 110,000 เบี้ย ก็จะ

เทากับ 110 เงิน (โดยประมาณ) 
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มาสูตัวผูตัดสินคดีความเอง แนนอนวาสังคมลานนาในอดีตความยุติธรรมไมใชส่ิงที่อยูสูงสุดคู
บานเมือง ความมีอํานาจตางหากที่อยูคูกับสังคมที่ตองกระทําศึกสงครามอยูตลอดเวลา 

 

 1.5 การพิจารณาความกรณี  พอผัวเปนชูกับลูกสะใภ 
 พอผัวเปนชูกับลูกสะใภขณะที่ผัวตายไปแลว ใหลุง ตา เอาผูหญิงนั้นคืน ถาลูกสะใภที่มี

คา เมื่อผัวตายก็ใหกลับคืน ไปอยูกับพอแมของตน พอแมผัว เอาคาตัวคืนครึ่งหนึ่ง 
 การที่พอผัวเปนชูกับลูกสะใภขณะที่ผัวไดตายไปแลว ซ่ึงกฎหมายบอกวานี่คือความผิด

แสดงวาสิทธิอันชอบธรรมในการเปนเจาของประเวณีของผูเปนผัวยังอยู แมตัวจะตายไปแลว เมื่อมี
การกระทําชูเกิดขึ้นระหวางพอผัวกับลูกสะใภ กฎหมายบอกวาให ลุง ตาเอาตัวผูหญิงนั้นกลับไปอยู
กับครอบครัวเดิม ประเด็นนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นวา ความเปนผูหญิงไมวาจะอยูในสถานะภาพ
ไหน โสด มีผัว หรือมาย ก็ตองมีผูชายเปนผูคุมครองเสมอ เพราะทัศนะของผูปกครองมองวาผูหญิง
คือสมบัติของผูชายที่ผูชายจะตองปกปองคุมครอง และรักษาผลประโยชนจากเนื้อตัวรางกายของ    
ผูหญิงที่ผูชายเปนเจาของ 
2. ลักษณะการพิจารณาหญิงมีชูกรณีตาง ๆ เกณฑในการพิจารณาในกรณีท่ีหญิงมีชู มีหัวขอใน    
การพิจารณา คือ  
  
 การลงโทษหญิงมีชูที่ไปหาผูชายถึงบาน  
 คาปรับหญิงที่มีชู  
 โทษ คาปรับ กรณีหญิงมีชูไปหาชายถึงบาน 
 การขายหญิงที่มีชู  
 ใหหญิงมีชูชดใชเงินใหผัว  
 ผัวจับไดแลวทํารายเมียและชู 
 
 2.1 บทลงโทษกรณีเมียมีชูโดยไปหาชายอื่นถึงบานชาย  แตยังไมไดผิดประเวณี 

 เมียผูใดไปหาชูถึงเรือน ผูชายไดจับและกอด แตไมไดรวมหลับนอน ใหจัดผา ขาวตอก
ดอกไม (ดอกไมธูปเทียน) ขอขมาแกผูเปนผัว หากผัวไมยินยอมจะปรับไหมใหได ก็ใหเฆี่ยนเมียมัน 
20 ที หรือ 30 ที แลวจึงปรับไหมตามประเพณี ตามความหนักเบา  การลงโทษนี้เพราะ เมียมันเลว 
ไปหาผูชายถึงบาน 

 บทลงโทษของผูหญิงที่ไปหาชายชูถึงบาน สามีมีอํานาจที่จะเลือกบทลงโทษโดยจะ
ยอมรับการขอขมาหรือเปนคาปรับไหมก็ได การยอมรับการขอขมาก็เปรียบเสมือนการใหอภัย แต
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ถา   ไมใหอภัยก็เอาคาปรับไหมจากผูชาย และก็ลงโทษผูหญิงดวยการเฆี่ยน การลงโทษผูหญิงดวย    
การเฆี่ยนก็เหมือนกับกฎหมายตราสามดวง และกฎหมายพมาที่ใชความรุนแรงในการลงโทษผูหญิง 
ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการประณามผูหญิง ซ่ึงที่จริงการกระทําชูแลวเกิดเปนคดีความขึ้นมาก็  
สรางความอับอายใหผูหญิงไดมากพอแลว ความอับอายที่ผูหญิงไดรับแตกตางกับชายผูเปนชู       
อยางมาก เพราะกรอบเรื่องประเวณีที่รัดแนนของผูหญิงเปนเครื่องมือท่ีนากลัวผลของการแหกคอก
จากกรอบนี้ไมใชเฉพาะตัวผูหญิงเทานั้นที่จะไดรับผลกระทบ ครอบครัวของผูหญิง ก็จะถูกมอง   
ในเชิงลบดวยในฐานะที่ลูกสาวเปนคนมักมากในกาม และพอแมอบรมสั่งสอนไมดี 
 
 2.2 คาปรับไหมผูหญิงมีชู 

 หากหญิงมีชูใหไหมชายชู 100 เงิน ของที่ผูหญิงไมคืนนั้นมีคาเทาใดใหผูหญิงชดใชคืน
ใหสามีเกา 2 เทาแลวใหไหมผูหญิง 110 เงิน ถายากจน ไหม 52 เงิน ถายังไมหมดรักกันก็อยาใหไหม 
ถาผูหญิงทําตัวเลวครั้งหรือสองครั้งเปนอันหมดคาตัวผูหญิง สามีเกาจะไหมคาตัวไมได 

 คาปรับไหมของชายชูกับผูหญิงมีความแตกตางกัน ผูหญิงที่ไปมีชูจะตองเสียคาปรับไหม
ที่สูงกวา นอกจากจะตองเสียคาปรับไหมแลว ผูหญิงยังตองชดใชทรัพยสินที่สามีเคยใหเปน 2 เทา
ของทรัพยสินที่เคยไดรับ ความแตกตางในขอนี้แสดงวากฎหมายมองวาผูหญิงเปนฝายผิดเพราะตอง
ชดใชคาปรับไหมที่สูงกวาชายชู กฎหมายยังบอกตอไปอีกวาถายังรักกันอยูก็ไมตองปรับไหม   
แสดงวาในทัศนะของกฎหมายไดแบง คนเปน 2 พวก คือคนดีกับคนเลว หญิงที่มีชูคือคนเลว ที่จะมี
สามีที่ดีคอยใหอภัย แลวอะไรคือมาตรฐานในการแบงคุณคาของความดี เครื่องมือที่ใชก็คือ        
เร่ืองประเวณี การมีเพศสัมพันธ หญิงที่มีเพศสัมพันธกับสามีเพียงคนเดียวคือคนดี แตมาตรฐานที่ใช
วัดความดีของผูชายไมใชเรื่องประเวณี  

 
 2.3 โทษคาปรับ  กรณีหญิงมีชูโดยไปหาถึงบานชาย 

 หากผูใดรวมเพศกับชู ปรับ 110,000 เบี้ย หากหญิงมีสามีไปรวมเพศกับผูชายที่บานผูชาย 
ใหเอาผูหญิงไปขาย เอาคาตัวใหสามีทั้งสิ้น หากไมไดสินใชนั้นก็ใหโกนหัวของผูหญิงเปนการประจาน
อยาใหเปนเยี่ยงอยางเลยจึงจะชอบคลองธรรม 

 กฎหมายมังรายมีบทลงโทษชายชูไมวาจะเปนลักษณะไหนก็จะมีโทษเพียงการปรับไหม

เทานั้น สวนผูหญิงก็ใหเอาไปขายแลวเอาเงินชดใชใหสามี ดวยคาของเงินในอดีตทําใหผูศึกษาไมทราบ
วา การปรับไหมชายชู 110,000 เบี้ย กับการเอาตัวผูหญิงไปขาย อันไหนจะมีราคาคางวดมากกวากัน 
แตการที่กฎหมายบัญญัติใหเอาผูหญิงไปขายก็เทากับวาเปนการตราหนาวาผูหญิงนั้นเปนคนเลวเปนคน

ไมดีไมสมควรที่สามีจะเลี้ยงเปนเมียตอไป นอกจากเอาผูหญิงไปขายแลวยังตองโกนหัวผูหญิง           
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เปนการประจานอีกดวย การโกนหัวผูหญิงเปนการทําลายอัตลักษณของผูหญิง แมการโกนหัวผูหญิง 
จะไมใชเร่ืองที่โหดเหี้ยมเทากับกฎหมายของพมาและกฎหมายตราสามดวง แตโดยหลักการก็คือ
การทําลายอัตลักษณในความเปนผูหญิงเหมือนกัน แตมีระดับของความรุนแรงที่แตกตางกัน 

 
 2.4 การพิจารณาความ  หญิงมีชูโดยการขายหญิงนั้น 

 หากผูหญิงเลว มักมากในกามารมณ ไมชวยผัวทํามาหากิน ใหขายเอาคาตัวมาใหแกผัว
คร่ึงหนึ่ง ใหแกพอแมผูหญิงครึ่งหนึ่ง เพราะเหตุวาพอแมไมส่ังสอน 

 ขอกฎหมายที่ดาผูหญิงตรง ๆ อยางนี้เปนการยืนยันไดอยางดีวาสังคมลานนาใชมาตรฐาน
ในเรื่องประเวณีตัดสินคุณคาของผูหญิง การขายผูหญิงและนําเงินมาแบงใหสามีและพอแมของ      
ผูหญิง เปนสิ่งที่โยงใยมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏการณที่พอแมเอาลูกสาวไปใหนายหนาคาแรงงาน 
หรือทั้ง ๆ ที่รูวาความเสี่ยงที่ลูกสาวอาจจะตองถูกหลอกไปขายตัวนั้นเปนไปไดแตก็สงลูกสาวไป 
หรือกรณีที่สงลูกสาวไปคาประเวณีโดยตรงก็มีหลายกรณี การที่กฎหมายบัญญัติใหเอาหญิงเลวไป
ขายแลวแบงเงินคาตัวใหสามีกับพอแมฝายหญิง เปนรูปแบบของการบังคับใหหญิงเลวตองกตัญู            
ตอผูที่มีบุญคุณการกําหนดใหเอาคาตัวของหญิงนั้นใหกับสามีและพอแม ก็หมายความวาสามี       
ในทัศนะของกฎหมายมีบุญคุณตอภริยาเทียบเทาไดกับพอแมผูใหกําเนิด 

 
 2.5 การพิจารณาความหญิงมีชู  โดยใหตีคาหญิงนั้น  ใชคาใหชาย  แลวใหหยา 

 ถาผูหญิงแตงงานใหม หรือมีชู ใหแบงคาของผูหญิงออกเปน 3 สวน ใหแกผูชาย 1 สวน 
แลวใหหยากัน แตถาหากสามียังอยากอยูกับภริยาก็อยาไดไหม ถาทั้งสองหยากันจริง แตผูหญิงก็ยัง
ไมคืนของหมั้นใหผูชาย ผูชายก็ยังถือวายังเปนสามีภริยากันอยู  

 กฎหมายในขอนี้ ผูหญิงไมตองเสียคาปรับไหม  เพราะวาผูหญิงไปแตงงานใหม          
การแตงงานใหมของผูหญิงมีความชอบธรรมในเรื่องประเวณี เพราะการแตงงาน (Marriage) คือ

ความชอบธรรมในการรวมประเวณีของหญิงชาย การที่หญิงไปแตงงานใหมโดยที่ยังไมไดหยากับ
สามีเกาเปนเรื่องที่ไมถูกตองดังนั้นหญิงนั้นจึงยังตองชดใชคาเสียหายใหกับสามีเกา  

 กฎหมายขอนี้จะเห็นไดถึงความสําคัญของของหมั้น ของหมั้นที่ชายเคยไดใหกับหญิง
เปนเพียงทรัพยสินที่ชายฝากไวกับหญิง เพราะถาวันใดหญิงมีชูหรือตองการหยา หญิงตองคืนของ
หมั้นนั้นตอชายจึงจะถือวาเปนการหยาที่สมบูรณ ของหมั้นจึงเปนเพียงสิ่งประกันในเรื่องประเวณี
ของหญิงชายที่จะแตงงานกันเทานั้นเอง 

 
 2.6 การพิจารณาความ  หญิงมีชู ผัวจับชูได หรือทํารายชูเมีย 
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 ผัวจับไดชูและเมียในที่ลับตาคน เปนตนวาบานรางเรือนราง มีพยานผูรูเห็น หรือพยาน
ไมมี ผูผัวไดฟนผูหญิงบาดเจ็บ หรือฟนตายทั้งสอง อยาวาอะไรแกผูผัว 

 ถาไมมีพยาน ผัวไดฟนชูตายก็ไมควรเชื่อ ใหปรับไหมผัวตามกฎหมาย แมเมียจะยอมรับ
ก็ตาม ก็อยาฟง เพราะเหตุวา ผัวฆาคนตายแลวกลัวความผิด บังคับเมียใหยอมรับวามีชู และเมียก็
กลัวผัวจะไดรับความลําบาก 

 ภายหนาคนทั้งหลายจะหมั่นฆาฟนกันตายโดยงาย เกลียดชังผูใดเขาก็จะฆาแลวอางวามี
ชูกับเมียมัน ใหไหมผูเปนผัวเพราะเหตุนี้ 

 ชองวางทางกฎหมายที่ใหสามีลงโทษแกหญิงและชายชู ดวยการทํารายรางกายซึ่งอาจจะ
แคไดรับบาดเจ็บหรือถึงตาย เปนความรุนแรงทางกายที่รุนแรงที่สุดในกฎหมายครอบครัวของ
กฎหมายมังราย แตกฎหมายก็ปองกันเหตุไววาตองมีพยานรูเห็น  

 การที่กฎหมายไมใหเชื่อฟงคําใหการของผูเปนเมีย เพราะเกรงวาผูเปนเมียจะถูกผัว
บังคับใหยอมรับวามีชู การที่กฎหมายกลัววาผัวจะบังคับเมีย เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
เชิงอํานาจในครอบครัวที่หญิงตองเปนผูสยบยอมตอสามี 

 
3. ลักษณะการพิจารณาความ  กรณีเปนชูกันระหวางคนที่มียศศักดิ์ ฐานะตาง ๆ กัน การพิจารณา
กรณีท่ีเปนชูกันและมียศศักดิ์ตางกัน มีหัวขอดังนี้ 
 

 คาปรับตามตาม ยศ ฐานะ กรณีที่ไปมีชูกับเมียคนที่มี ยศ ฐานะสูงกวา 
 คาปรับตามตาม ยศ ฐานะ กรณีที่ไปมีชูกับเมียคนที่มี ยศ ฐานะเทากัน 
 คาปรับกรณีเจาเมืองหรือผูมีตําแหนงใหญโต มีชูกับเมียคนอื่น 
 คาปรับ ที่ชดใชดวยเงินหรือทาส 
 คาปรับที่ใหเจาหนาที่รัฐพิจารณา 
 กรณีที่ ทาส ไปมีชูกับเมียเจา เมียขุน  
 กรณีชายไปมีชูกับเมียผูมียศสูงกวา ถูกฆา ผูฆาไมมีโทษ 
 ผูเปนเจามีชูกับเมียทาส 

 
 3.1 คาปรับตามยศ ฐานะ ความผิดกรณีกระทํามิจฉาจารเมียทาน  ลักษณะตาง ๆ  จนถึง
เปนชูกับเมียทาน 

 พระยา เสนา อํามาตย เจาเมืองก็ดี ปรับไหม 3,300 เงิน เจาหมื่นครองเมืองนอยเปนชูเมีย
ทานปรับไหม 2,200 เงิน หากเจาขุนมูลนายใหปรับตามคลองอันหนักอันเบา 
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 ผูมีตระกูลกระทํามิจฉาจารกับเมียทานใหปรับไหม 6,600 หากเพียงแตจับแตปลายมือ 
จับนม กอดรัด ไมทันเสพสมสู ใหปรับไหม 800 หากวาจับแตชายเสื้อผา ปลายผมหรือชิงดอกไมในตัว 
ใหปรับไหม 400 หากวาไดพูดคุยกับเมียทานในที่ลับตาคน ใหทําขันขอขมา 200 

 หากเปนลูกทาว ขุน หัวหมื่น หัวแสน กระทําชูกับเมียทาน ใหใสสินไหม 800 จับปลายมือ 
จับนม กอดรัด ไมทันชําเราใหใสสินไหม 400 หากจับเสื้อผา มวยผม เอาดอกไมในตัวก็ดี ใหใส   
ขันแปลง 200 หากวาไดเลาโลมดวยวาจาในที่ลับตาคนกับเมียทาน ใหใสสินขอขมา 100 

 หากเปนลูกนายรอย นายพัน ลูกทาว บาวขุน นักปราชญ นายพอคากระทาํชูกบัเมยีทาน ให
ใสสินไหม 400 บาท จับแตปลายมือ จับนม กอดรัดเนื้อตัว ใสสินไหม 100 หากจับเสื้อผา มวยผม      
เอาดอกไมในตัว ใสสินไหม 100 หากเลาโลมดวยวาจากับเมียทานในที่ลับตา ใหใสโทษสินขอขมา 5 
บาท 

 ไพรเมือง เปนชูกับเมียทาน ใหใสสินไหม 200 หากจับปลายมือ กอดรัดเนื้อตัว ใส
สินไหม 100 หากจับเสื้อผา มวยผม ชมดอกไม  ใสสินไหม 5 บาท หากกลาวดวยวาจากับเมยีทานใน
ที่ลับตาคนใหใสสินไหม 22 เงิน 

 ความแตกตางในเรื่องคาปรับไหมมีความแตกตางกันไปตามระดับของบรรดาศักดิ์ กรณี
ที่ทําผิดอยางเดียวกันผูที่มีบรรดาศักดิ์สูงก็จะเสียคาไหมสูงตามไปดวย กลุมคนที่ไดรับการยกเวน
โทษนี้ก็คือกษัตริยรวมถึงพระราชวงศ เพราะคนกลุมนี้ถือวาเปนผูมีบุญมากเปนชนชั้นสูงสุดใน
สังคม ลักษณะของความผิดในกฎหมายขอนี้แยกเปน 2 ระดับคือ การมีเพศสัมพันธกัน กับการลวง
ละเมิดทางเพศแตยังไมถึงขั้นที่จะมีเพศสัมพันธกัน 

 การยอมรับในความแตกตางในชาติกําเนิดสืบเนื่องมาจากหลักทางศาสนาที่วา คนที่เกิด
มามียศ มีบรรดาศักดิ์ก็คือคนที่ชาติที่แลวทําบุญไวมาก ลําดับของการลงโทษเอาความผิดเริ่มมา     
ตั้งแตขาราชการระดับสูง พระยา เสนา อํามาตย เจาเมือง การยอมรับในความตางนี้ถาในทางปฏิบัติ
ทําไดจริงอยางที่กฎหมายกําหนดไวก็ถือวาเปนมาตราการทางกฎหมายที่จะชวยปองการการถูก

ละเมิดทางเพศตอผูหญิงไดดี เพราะคนที่มีตําแหนงทางสังคมสูงยอมถูกคาดหวังวาจะตองปฏิบัติตัว
เปนตัวอยางที่ดีใหกับผูอยูใตการปกครอง  

 
 3.2 คาปรับ กรณีเปนชูกันหรือจับนม ลักษณะตาง ๆ ของบุคคล ฐานะหรือยศเสมอกัน 
 ลักษณะมิจฉาจาร รวมเพศกัน ขาชอบเมียขา แมไมมีเงินแตมีพี่นอง ปรับไหม 52 เงิน        
ขาชอบเมียไทปรับไหม 52 เงิน จับนมนอกเสื้อ ไหม 22,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อ ไหม 11,000 เบี้ย 

 นายคนไมมีศักดินาชอบเมียทานปรับไหม 220 เงิน จับนมนอกเสื้อ 1 ขาง  ปรับไหม 22,000 
เบี้ย คุมกอดถือนม 2 ขาง นอกเสื้อปรับไหม 44,000 เบี้ย ในเสื้อปรับไหม 22,000 เบี้ย 
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 นายดินผูมีศักดินาก็ดี   นายกวานก็ดี  ปรับไหม 330 เงิน จับนม 2 ขางนอกเสื้อปรับไหม 
66,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 33,000 เบี้ย 

 นายมาชอบเมียทานไหม 550 เงิน จับนม 1 ขางนอกเสื้อปรับไหม 55,000 เบี้ย จับนม 2 ขาง
นอกเสื้อปรับไหม 110,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 55,000 เบี้ย 

 นายชางชอบเมียทานปรับไหม 1,100 เงิน จับนม 1 ขางนอกเสื้อปรับไหม 110,000 เบี้ย  
จับนม 2 ขาง  นอกเสื้อปรับไหม 220,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 110,000 

 ไพรเปนชูเมียไพร ถาไมมีเมีย ไหม 52 เงิน ถามีเมีย ไหม 100 บาทเงิน จับนมนอกเสื้อ
ขางเดียว ไหม 11,000 เบี้ย 2 ขาง ไหม 22,000 เบี้ย ถาหากจับในเสื้อทั้งสองขาง ไหม 11,000 เบี้ย 

 ขุนเปนชูเมียขุน ไหม 330 เงิน จับนมสองขาง ไหม 660 เงิน จับในเสื้อทั้งสองขาง ไหม 330 เงนิ 
ถาเปนเจาพระยา เสนา อํามาตย ก็เอาคาของตัวมันได 

 กฎหมายในหมวดนี้กลาวถึงการปรับไหมชายที่เปนชูกับเมียของผูที่มีบรรดาศักดิ์เทากัน 
เมื่อเทียบกับหมวดที่ผานมาที่กลาวถึงการปรับไหมในการทําชูกับเมียของผูมีบรรดาศักดิ์สูงกวา 
กรณีของผูที่มีตําแหนงขุนเมื่อกระทําชูกับเมียผูมีบรรดาศักดิ์สูงกวา จะตองเสียคาปรับไหมสูงกวา การ
กระทําชูกับเมียของผูเปนขุนเหมือนกัน เพราะการขามพื้นที่หรือกาวขามศักดินาเปนเรื่องตองหามใน
สังคมลานนา ถือเปนการลบหลูผูมีบรรดาศักดิ์สูงกวาหรือเรียกอีกอยางวาเปนการหยามหนาผูใหญ  

 คาปรับในการจับนมเมียผูอ่ืน มี 2 กรณีคือการจับนมนอกเสื้อและการจับนมในเสื้อ การจับ
นมนอกเสื้อจะเสียคาปรับไหมมากกวา การจับนมในเสื้อของผูหญิงเพราะกฎหมายมองวาการที่
ผูชายจับนมในเสื้อของผูหญิงไดแสดงวาผูหญิงตองเปนใจ ซ่ึงความเปนจริงอาจจะมีความซับซอน      
มากกวานั้น เพราะผูหญิงอาจจะถูกบังคับโดยอํานาจขมขูหรือการใชกําลังของผูชายก็เปนได  

 
 3.3 คาปรับผูเปนเจาเมือง หรือทาวพระยา   กรณีเปนชูกับเมียผูอ่ืน 

 ทาวพระยาเสนาอํามาตย หรือเจาเมืองก็ดี ไหม 3,300 เงิน เจาหมื่นครองเมืองนอยเปนชู
กับเมียทานไหม 2,200 เงิน เมื่อเจาชางเปนชูเมียไพร ใหใชไพรลานแสนเบี้ย (1,100 เงิน) 

 ไพรชอบเมียทาน ไหม 110 เงิน  หากจับนมนอกเสื้อหนึ่งเตา ไหม 11,000 เบี้ย จับนม
สองเตานอกเสื้อ ไหม 44,000 เบี้ย จับนมในเสื้อสองเตา ไหม 22,000 เบี้ย 

 นายตีนมีศักดินาก็ดี นายกวานก็ดี ไหม 330 เงิน    จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 66,000 
เบี้ย จับนมสองเตาในเสื้อ ไหม 33,000 เบี้ย 

 นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 550 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 110,000 เบี้ย จับนม
สองเตาในเสื้อ  ไหม 55,000 เบี้ย 
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 นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 1,100 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 11,000 เบี้ย จับนม
สองเตานอกเสื้อ ไหม 22,000 เบี้ย 

 ไพรนอยเปนชูกับเมียทาน ไหม 110 เงิน จับนมเตาหนึ่งนอกเสื้อไหม 11,000 เบี้ย หาก
กุมกอดและจับนมนอกเสื้อ ไหม 55,000 เบี้ย หากจับนมในเสื้อสองเตา ไหม 22,000 เบี้ย 

 นายตีน นายกวาน ตองปรับไหม 330 เงิน  จับนมสองเตานอกเสื้อไหม 66,000 เบี้ย  จับ
นมสองเตานอกเสื้อ ไหม 33,000 เบี้ย 

 เจานายชางมา นายกวาน นายสิน นายตีน ไพร เอาเมียทานเปนเมียตน ใหไหมอีก 1 เทา    
สินใชที่เขาเปนผูเมียทาน เมื่อจะแตงสินใชใหพิจารณาดูความหนักเบา ความมั่งมี และเข็ญใจของเขา 

 ขอสังเกตจากฎหมายมังรายในกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะการทําชูหรือลวงละเมิดทางเพศ

ตอผูหญิง จะมีขอบัญญัติของกฎหมายที่กลาวถึงการลวงละเมิดตอหญิงดวยการจับมือ ผม หู นม   
ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนอวัยวะ สวนบนของผูหญิงทั้งหมด ทําไมไมมีการกลาวถึงการลวงละเมิดตอผูหญิง
ในอวัยวะสวนลาง อาทิ ขา เอว กน หรือแมแตอวัยวะเพศของผูหญิง ซ่ึงผูศึกษาไดตั้งขอสมมุติฐาน
วา เนื้อหาของกฎหมายมังรายมีสวนสัมพันธกับหลักธรรมทางศาสนาอยางมาก อวัยวะสวนตาง ๆ ของ 
ผูหญิงตั้งแตเอวลงไปอาจจะถูกมองวาเปนของต่ํา โดยเฉพาะอวัยวะเพศหญิง ประจําเดือน ลวนเปน
ของที่จะทําความความศักดิ์สิทธิ์ หรือเปนความมัวหมองตอทุกองคประกอบของพุทธศาสนา เพราะ
ในหลักปรัชญาทางศาสนา หนึ่งในบรรดามารที่พยายามขัดขวางการบรรลุธรรมของพระพุทธเจา         
คร้ังยังเปนไมเปนพระบรมศาสดาก็คือผูหญิง ดวยตรรกะ (Logic) เดียวกันนี้เองในกฎหมายมังรายศาสตร
จึงไมปรากฏขอความที่กลาวถึงอวัยวะเพศเฉพาะหญิง เพราะมังรายศาสตรคือกฎหมายของกษัตริย        
ซ่ึงกษัตริยของลานนาคือผูมีบุญดังเชนพุทธองคหรือเปนตัวแทนของสมมุติเทพ การตรากฎหมายจาก
กษัตริย จึงไมปรากฏการกลาวถึงอวัยวะเฉพาะเพศของผูหญิง (Vagina) ในกฎหมายมังรายศาสตร แม
จะมีคําวา การรวมเพศ (Sexual Intercourse) ในภาษาลานนาที่จะมีคําที่แสดงถึงอวัยวะเพศหญิง 
(Vagina) อยูในถอยคํานั้นดวย แตคําวาอวัยวะเพศหญิงในความหมายนั้นเปนเพียงสวนประกอบของ
คําที่ หมายถึงการรวมเพศเทานั้น  
 อีกกรณีหนึ่งก็คือระบบสัญลักษณ (Symbolic) ในการใหความหมายตอระดูหรือ

ประจําเดือนของผูหญิงที่อาจจะทําใหคาถาอาคมหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่คุมครองตัวของผูชายเสื่อมลง 
การจะไปสัมผัสกับอวัยวะเพศหญิง ซ่ึงก็ไมรูวาชวงที่ชายจะสัมผัสนั้นผูหญิงมีประจําเดือนหรือไม 
และอาจจะเปนสิ่งที่ผูชายในสมัยนั้นไมทํากัน1  

                                                        
1 ดูเพิ่มเติมใน ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, เผยรางพรางกาย บททดลองมองรางกายในศาสนา 

ปรัชญาการเมืองประวัติศาสตร ศิลป และมนุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ คณะสังคมวิทยาและ
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 3.4 คาปรับเปนเงินหรือเปนขาทาส  ในความผิดเปนชูกันของคนตางยศศักดิ์ตางฐานะกัน 

 ขาชอบเมียขา ไหม 20 ถามีเมีย ไหม 100 บาท 
 ขาชอบเมียขุน ไหม 552 
 ขุนชอบเมียขาไหม 550 
 ขาชอบเมียนายมา  และขุนที่มียศตําแหนงสูง ไมมีเมีย ไหม 52 ถามีเมียไหม 100 บาท   
 ถาเปนชูกับเมียของผูมีปญญา ใชขาส่ีคน 
 ถาเปนชูกับเมียของผูดีมีปญญา ชดใชขาแปดคน 
 ถาเปนชูกับเมียอันกษัตริย เศรษฐี หรือผูดี  ใชขาสิบสองคน 
 ถาเปนชูกับเมียอํามาตยผูนอย ใชขาสิบสองคน 
 ถาเปนชูกับเมียอํามาตยยศปานกลาง ใชขายี่สิบคน 
 ถาเปนชูเมียอํามาตยใหญ ใชขาสามสิบคน 
 ถาเปนชูกับเมียขุนศึก ใชขาสามสิบคน 
 ถาเปนชูกับเมียทาวพระยา ใชขาส่ีสิบคน 
 ถาเปนเมียนอยเมียคนหลัง ๆ ไมไดกินขาวรวมกับผัว เสียคาครึ่งหนึ่งของเมียหลวงของ

เขาทั้งหลายนั้น 
 การปรับไหมทั้งหมดที่ไดกลาวมายังไมมีขอบัญญัติขอไหนที่กลาวถึงการปรับไหมดวย

ขาทาสดังเชนขอนี้ กฎหมายในขอนี้แสดงถึงรูปแบบหนึ่งของการคามนุษยไดอยางดี ความเปนคน
ไมวาหญิงหรือชายถาเกิดมาไมมีบรรดาศักดิ์หรือเกิดมาจากพอหรือแมที่เปนไพรทาส ลูกที่เกิดมา   
ก็ตองมีสถานะเหมือนพอแมไมอาจะเลื่อนสถานะทางสังคมได เวนแตบางกรณี อาทิ ผูชายไปรบแลว
ไดทําความดีความชอบก็อาจจะไดรับความดีความชอบใหเปนคนมียศศักดิ์ก็ได แตโดยทั่วไปผูชายที่มี
สังกัดมูลนาย เจานายก็เอาไปใชแรงงานเพื่อผลประโยชนของเจานาย ถาชายที่ไมมีสังกัดมูลนายก็จะ
ถูกรัฐเกณฑเอาไปใชแรงงานใหรัฐ 

 ถาหันไปมองผูหญิงที่อยูในสถานะไพร ทาส แทบจะไมมีโอกาสทางสังคมที่จะ      
เล่ือนฐานะของตนเองไดเลย ถาจะมีโอกาสที่ดีหนอยก็คือการไปเปนเมียของเจานายแตก็ไมไดอยูใน
ฐานะเมียหลวง เพราะสังคมไดกอกําแพงทางชนชั้นและเปนเรื่องยากที่ผูหญิงไพรจะขามไปได พวก
เจานายก็ตองแตงงานกับพวกเจานายหญิง ขาที่อยูในฐานะเมียนอยอาจจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้นบาง 

                                                                                                                                                               
มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541) และ ปราณี วงษเทศ, เพศและวัฒนธรรม, (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
เรือนแกวการพิมพ, 2544) 
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อาจจะไดรับยกยองจากสังคมรอบขางบางที่ตนเองเกิดมามีบุญไดเปนเมียนอยเจานาย ประเด็นนี้ก็เปน
ความรุนแรงในเชิงโครงสรางทางสังคมที่ผูหญิงอยูในสถานะทางสังคมที่มีหนาที่เพียงเปนผูรับใช  

 การจัดลําดับชั้นทางสังคมอาจจะมีอิทธิพลมาจากศาสนาที่แผกระจายมาสูภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต อยางเชนการแบงชั้นทางวรรณะของอินเดีย กรอบการแบงวรรณะในสังคมไทยได
เลือนลางลงไปบางนับแตการเขามาของตางชาติ จนสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมารัฐสยามตองมีการ

ปรับปรุงประเทศครั้งใหญเพื่อสรางความศิวิไลย ใหทันกับประเทศตะวันตกเพื่อหลีกเล่ียงขออางของ
ตะวันตก  ที่จะเอาสยามเปนเมืองขึ้น 

 
  3.5 คาปรับท่ีผูพิจารณาจะตองกําหนดเอาเองตามฐานะ ยศ ของผูกระทําผิด กรณีเปนชู
กับเมียผูอ่ืนท่ีตางยศศักดิ์กัน 

 เจาขุนนายชาง นายมา นายกวาน นายตีนก็ดี  เอาเมียทานเปนเมีย  ใหปรับไหมสินชดใช
เหมือนเปนชูเมียทาน เมื่อจะปรับสินชดใชใหพิจารณาดูความหนักเบาเขายากไร 

 ขุนเปนชูกับเมียไพร ใหคิดคาตัวของไพร คาตัวมันมีเทาไรก็ซ้ือมันใหออกมาเปนไท 
 กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะชูนี้จะเห็นไดวามีขอกฎหมายที่ลักษณะการกระทําชูอยูหลาย

หมวด การวิเคราะหจากขอกฎหมายที่ผานมาจะเห็นไดวาผูหญิงตองอยูในกรอบและถูกคาดหวังวา
จะตองอยูในกรอบประเวณีที่เครงครัดมาก แตเร่ืองประเวณีของผูชายกลับเปนเพียงกรอบความคุมที่
หลวม ๆ ซ่ึงกรอบเรื่องประเวณีของผูชาย (ในกฎหมายมังรายศาสตร) เปนเพียงมาตราการทางสังคม
ที่ตองการไมใหผูชายไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 
 3.6 ความผิดโทษประหาร  หรือขายเปนทาสเอาราคา 2 เทา  ชดใช กรณีขาทาสเปนชูกับ
เมียเจาเมียขุน  หรือผูมียศต่ํากวาเปนชูกับเมียผูมียศสูงกวาตน 

 ขาชอบเมียเจา เมียขุนก็ดี ความผิดควรฆา เหตุวามันชอบเมียเจาเมียขุน หากไมฆา ใหขาย
ผูหญิงเอาราคา 2 เทา 
 
 3.7 ขุนหรือไพร  ไปเปนชูกับเมียทานถึงเรือนผูหญิง  ถูกฆาตายหรือบาดเจ็บ  ผูฆาไมมี
โทษ 

 ขุนก็ดี ไพรก็ดี ไปนอนกับเมียเขาถึงบานเรือนเขา เขาจับไดและฆาเสีย อยาเอาความผิด
กับลูกเมียผูตาย เพราะเหตุวาไมไดส่ังสอนใหไปนอนกับเมียคนอ่ืน ถาฆาไมตาย ใหปรับเปนคา
สินไหมเพียงครึ่งเดียว เพราะเหตุวามันไดรับบาดเจ็บแลว 
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 3.8 คาปรับเมื่อไพร หรือขุนเปนชูกับเมียทาน  หลังจากที่ถูกทํารายแลวไมสิ้นชีวิต 
 ไพร ขาขุน เปนชูกับเมียทานถูกทานฆาแตไมตายหากสามารถรักษาใหหายได ใหเรียก

สินไหมใชแทนมัน 330 เงิน  หากยากจน ไหม 110 เงิน หรือ 220 เงิน 
 หากเปนชูกับเมียเจาขุนผูใหญโทษควรฆาเสียก็ได ไมควรตีราคาสินใช เพราะเปนขาตน 
 หากฆาผูชายตายใหขายเอาคาผูหญิงใหแกผัวมันและเอาเขาพระคลัง 
 หากไมฆาผูชายใหตีราคาคาผูหญิงแบงครึ่งใหแกผัวคร่ึงหนึ่ง หากยังคบชูอีก 2-3 คร้ัง 

ใหผัวมันขายเมียมันเสีย หากผัวไมขายและผัวไดฆาชูตาย ถือวามันฆาคนดีตาย ใหตีราคาชายชูคนหนึ่ง
ราคา 330 เงิน ใชแทน 5 เทา 

 กฎหมายในกลุมนี้ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการปนกําแพงทางชนชั้น เพราะโทษสูงมาก 
คือการฆาใหตาย นอกจากนั้นผูหญิงที่กระทําชูก็ตองถูกขายอีกดวย ขอสันนิษฐานอยางหนึ่งของ
ปรากฏการณทางสังคมแบบนี้ก็คือ ผูที่มีตําแหนงใหญโตทางสังคมมักจะมีเมียหลายคน และบรรดา
เมียเหลานั้นก็จะเปนเด็กสาวที่ถูกพอแมนํามาขาย หรือเจาไปซื้อเอามาตามความพอใจเพื่อเอามา   
รับใชเปนเมีย ดังนั้นถาเปนผูที่มียศ บรรดาศักดิ์ที่สูง หรือเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะมีผูหญิง
สาวที่เปนเมียจํานวนมาก เพราะคนในอดีตก็เปรียบเสมือนวัตถุที่สามารถซื้อขายกันได ดังนั้นในเรือน
ของเจานายจึงเปนแหลงรวมผูหญิงสาวจํานวนมาก และบรรดาเมียสาวของเจานายทั้งหลายจึงเปนที่
ดึงดูดใจแกชายหนุมที่อยูในเรือนที่เปนไพร ทาส  

 
 3.9 มียศศักดิ์เปนเจา  เปนชูกับเมียของขาทาสตน  ตองปลอยผัวขาทาสตนใหเปนอิสระ  
หรือเปนชูกับหญิงขาทาส  แตผัวหญิงเปนไท  ใหยกขาทาสหญิงใหแกผัวโดยใชคาครึ่งหนึ่ง 

 เจานายชอบเปนชูเมียขาทาสของตน ใหปลดปลอยผัวเปนไท ใหสามีไถเอาเมียเขาออกมา
โดยคิดราคาครึ่งหนึ่งของราคาเมีย และใหกับเจาของเมียและเจาของเมียก็ใหหญิงนั้นกับสามีเขา 

 การที่เจานายไปเปนชูกับเมียทาส ทําใหทาสผูผัวไดรับอิสระ หรือถาเมียเปนทาสแตผัว
ไมไดเปนก็ใหคิดราคาคาตัวของผูหญิงครึ่งหนึ่งชดใชใหกับผูเปนผัว ความแตกตางของการที่เจานาย
ไปเปนชูกับเมียขาคือ การชดใชดวยเงิน การที่ขาไปเปนชูกับเมียเจานายคือ การชดใชดวยชีวิต 
เพราะในอดีตไมมีหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีหลักแหงความเสมอภาค ไมมีความเทาเทียมกันทางเพศ 
เพราะการตีความปรัชญาทางพุทธศาสนา เร่ืองชาติกําเนิด ทําใหคนไมตองคําถามตอแรงกดดันที่
ตนเองเผชิญ ถึงแมจะตั้งคําถาม แตนั่นก็เปนการทาทายอํานาจของผูที่อยู เหนือกวา ในกรณี            
ความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายก็เชนเดียวกัน กระบวนการหลอหลอมทางสังคมที่สอนใหผูหญิง
ตองเชื่อฟงพอแมเช่ือฟงผัว กระบวนการนี้ไดทําใหผูหญิงเชื่อง และตองเปนผูตามในขณะเดียวกัน  
ก็ตองสยบตออํานาจของผูชายดวย 
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กฎหมาย : ลักษณะหยา 
 
 กฎหมายลักษณะหยามีเกณฑ ท่ีใชพิจารณา 3 ลักษณะคือ 
 1. การหยาตามหลักกฎหมาย 
 2. การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา 
 3. การแบงทรัพยสินหลังจากผัวเมียตายจากกัน 
 
1. ลักษณะการหยาตามหลักกฎหมายมังรายศาสตร การหยาตามหลักกฎหมายมีหัวขอยอยดังนี้ 

  
 หลักเกณฑที่ใชพิจารณาใหผัวเมียหยากัน 
 ผัวเมียจะหยากันใหดูที่ตัณหาอาลัย 
 การยึดหลักตามพอแม 
 ชายที่ละทิ้งเมียไพรและหนีราชการเกิน 1 ป แตถาเปนหญิงผูดีตองรอ 3 ป 
 ชายหายไปเกิน 3 ป 
 การหยานอกจากเหตุผลที่กลาวมา 
 การหยาที่สามีชอบทุบตีเมีย 
 การหยาเพราะเมียไมดี 
 ชายที่ละทิ้งเมียไปนาน และหญิงไปแตงงานใหม 
   

 1.1 การกลาวถึงหลักเกณฑตาง ๆ ในการที่สามีภรรยาจะขาดจากกัน  (หยา) 
 แมผูชายนั้นจะพูดวา “กูไมเอามึง” ซํ้า 2 ครั้ง เปนเพราะความโกรธยังไมไดหยาขาดจากกัน   
แตหลังจากหายโกรธผูชายตั้งใจวาจะเลิกโดยที่ไมมีความโกรธอยูในใจ และยืนยันซํ้าวา “กูไมเอามึง”  
ดังนั้น  2 คนนี้ไดขาดจากการเปนผัวเมีย 

 ผูชายนั้นมีเจตนา ถาหากทะเลาะกันในบานเรือน  เมื่อทะเลาะกันแลวไดไปหาชาวบาน 
ผูใดผูหนึ่งมาเปนพยานวา  เขาทั้ง 2 คน  อยูกินดวยกันโดยความไมพอใจชอบใจ  แลวจะหยาขาด
จากกัน  ใหคนที่เปนพยานรับรูดวย  การกระทําดังนี้ก็ถือวาไดหยากันแลว 

 ทําหนังสือ (หลาบเงิน)  แลวใหกับผูเปนผัวลงลายมือ  ก็ถือวาไดหยากันแลว  
 กฎหมายลักษณะหยานี้ หลักเกณฑทุกขอกฎหมายลวนดําเนินไปตามวัตถุประสงคของ 

ผูชาย และการวิเคราะหขอกฎหมายที่ผานมายังไมเห็นการมีสิทธิ์มีเสียงหรือมีการใชหลักความเสมอภาค   
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ที่แสดงความเทาเทียมกันทางเพศสําหรับผูหญิง แสดงวาอํานาจในการตัดสินใจในครอบครัวลวนอยูที่      
ผูชาย การหยารางกันก็เปนสิทธิของผูชาย การที่กฎหมายใหอํานาจสิทธิเสรีภาพผูชายมากขนาดนี้
กลายเปนประเด็นความขัดแยงกันเองในกฎหมายมังราย เพราะในหมวดของกฎหมายลักษณะเมีย   
ที่มีการกลาวถึงเรื่องการแตงงาน ปจจัยอันหนึ่งที่เปนหลักสําคัญที่ทําใหชายหญิงแตงงานกันไดก็คือ
เร่ืองของความรัก ถาชายหญิงรักกันและปฏิญาณรักตอกัน ก็เปนการแตงงานแลว   แตในกฎหมาย
หมวดนี้ไมไดใหความสําคัญกับความรักของผูหญิง ทุกอยางถูกตัดสินโดยผูชาย ทั้ง ๆ ที่ในสภาพ

สังคมลานนาผูหญิงเปนผูถูกทําใหเปนคนออนแอ และตองมีผูคุมครอง 
 

  1.2 หลักเกณฑในการที่จะพิจารณาวา  ชายหญิงจะหยากัน  ใหถือเอาความรัก (ตัณหา) 
และความอาลัยท่ีมีตอกัน 
 หญิงไมพอใจ ไมรักชาย ไดหนีไป แตผูผัวยังอาลัยตัดไมขาด ผูหญิงจึงยังไมขาดความเปน
เมีย 

 หญิงหนีผัวไปเนื่องจากกลัวผัวทําราย ผูหญิงยังไมขาดความเปนเมีย 
 หลักพิจารณาวาชายหญิงควรจะหยาขาดจากกันใหจาเมือง (ผูพิจารณาคดี) พิจารณาที่

ตัณหาและอาลัยเปนหลัก แตจากกฎหมายขอนี้ตัณหาและอาลัยของผูผัวเปนสิ่งที่จาเมืองใชตัดสิน 
ดังนั้นผูหญิงไมมีสิทธิที่จะหยาขาดจากผัวไดนอกเสียจากวาผัวเปนฝายตองการที่จะหยา กฎหมายใน
หมวดนี้สะทอนใหเห็นอุดมการณปตาธิปไตย (Patriarchy) ในลักษณะชายเปนศูนยกลางของอํานาจ 

  
 1.3 หลักเกณฑการหยาของหญิงชาย โดยยึดเอาคําของพอแมและผูเปนใหญ 

 พอแมผูชาย  พอแมหญิง เห็นวา  หญิงผูนี้ไมควรเปนลูกสะใภ  ชายผูนี้ไมควรเปนลูกเขย 
แลวไดไลใหหนีไป  แมทั้งสองคนไมมีการทะเลาะบาดหมางกันเลย  แตทั้งสองคิดวาพอแมผูเปน
ใหญแกเขา  เห็นจะไมเจริญถาอยูดวยกัน จึงใหเราหนีจากกัน สองเราก็หยากันนั้น สองเราก็ขาดจาก
กัน  ผูใดไดหญิงเปนเมียภายหลัง  ไมควรเปนมิจฉาจาร 

 หากวาสองเขาไมมีพอแม แตมีผูเปนใหญ คือวา เห็นสองคนอยูดวยกันไมดี คือ ผูหญิง
ไมใสใจค้ําจุนผัวดวยการทํางานอันจะใหรุงเรืองดวยการบานการเรือน ฝายชายก็ดี ผูใหญอันเปน   
จาเมืองใหหนีจากกันเสีย ความเปนผัวเมียก็ขาดจากกัน 

 หากวาทั้งสองมีความรักตอกัน  ไมเชื่อฟงพอแมทาวพระยาผูเปนใหญ  ไปสูหากัน  
มิจฉาจารก็เกิดแกชายผูนั้น 

 กฎหมายขอนี้เปนขอกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคูผัวเมียอยางมาก เหมือนกับ
การตองเชื่อผูนําครอบครัวพนภัย ผูใหญของทั้ง 2 ฝายมีอิทธิพลมากตอการใชชีวิตคูดังนั้น กรอบที่ดี
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งามทุกอยางในสังคมจึงบีบความเปนตัวตนของมนุษย การฝาผืนกรอบที่ดีงามหรือที่ควรจะเปน    
ทั้งหลาย ผลของการแหกกรอบคือการไดรับบทลงโทษ ถาหญิงหรือชายไมไดเปนไปตามกรอบ
ความคิดทางสังคมที่เปนอยู ก็คือการสรางความขุนหมองในทัศนะของผูใหญ บทลงโทษก็คือ     
การไลออกจากบานและตัดขาดความเปนผัวเปนเมีย แมวาทั้ง 2 จะยังรักกันหรือมีเพศสัมพันธกัน 
กฎหมายก็ถือวาเปนมิจฉาจาร  

 
 1.4 ชายที่ละท้ิงเมียท่ีเปนไพรเมือง และหนีราชการเมืองไปเกิน 1 ป ถือวาขาดกัน หาก
เปนหญิงลูกผูดี เศรษฐี พอคา ลูกขุน ตองรอถึง 3 ป  จึงจะขาดจากกัน  ถือวาหยาโดยสมบูรณ 

 ผูชายไปอยูกินกับไพรเมือง  ผูชายไมสามารถรับราชการได  จึงละทิ้งลูกเมีย เปนเวลา
หนึ่งป  ไมรูขาวคราว ใหผูหญิงแตงงานใหมได กับผูชายซ่ึงสามารถจะรับราชการ ถาผูชายคนเกา
กลับมาจะวาอะไรไมได  เพียงแตคืนของที่ชายนํามาอยูดวยในตอนแรก 

 ถาผูชายหนีไปไมครบป ผูหญิงแตงงานใหม ใหใชเงินแกสามีคนเดิม 1 ใน 3 สวน ของที่
สามีนํามาแตงงานใหคืนดวย 

 หากผูชายหนีไป ทําใหเสียราชการ  เจาขุนใหผูหญิงแตงงานใหมได  ซ่ึงสามีใหมจะตอง     
รับราชการดวย  หากสามีเกาคืนกลับมา  เพียงคืนของซึ่งนํามาอยูดวยกันตอนแตงงาน  อยาวาอะไรแก
กัน 

 ลูกเศรษฐี พอคา ลูกขุน ผูชายละทิ้งครบ 3 ป ใหหาผัวใหผูหญิง ผัวกลับคืนมาใหคืนของ
ใหก็เพียงพอ 

 หากสามีละทิ้งครบ 3 ปบริบูรณ แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากการสมรส 
 ประเด็นสําคัญในขอนี้เหมือนเปนการขูโดยใชอํานาจรัฐ เพื่อผลประโยชนของรัฐ เพราะ

การเกณฑแรงงานชายเพื่อทํางานใหรัฐในสังคมสมัยนั้นเปนเรื่องสําคัญ การละทิ้งราชการของผูชาย
จะทําใหรัฐเสียผลประโยชน ดังนั้นกฎหมายขอนี้จึงเสมือนเปนการตั้งเงื่อนไขเพื่อไมใหชายหนีไป
จากการเกณฑแรงงาน แตประเด็นสําคัญอยูที่การใชเร่ืองประเวณีเปนเครื่องมือในการตอรอง 
แนนอนวาเปนการตอรองที่ไดผล เพราะแรงงานที่รัฐตองการคือแรงงานของชายหนุม ชายฉกรรจ 
ซ่ึงคนกลุมนี้ตองเปนคนที่มีเมีย การละท้ิงราชการก็ถูกกันโดยรัฐที่บอกวาถาหนีไปเกิน 1 ปให        
ผูใหญหาผัวใหมใหแกหญิงได  

 นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขซอนไปอีกวา ถาเปนหญิงลูกผูดี เศรษฐี พอคา ลูกขุน ตองรอถึง  
3 ป จึงจะถือวาหยาโดยสมบูรณ เพราะคนกลุมนี้เปนกลุมชนชั้นทางสังคม ที่ตองรักษาหนารักษา
เกียรติของวงศตระกูล ดังนั้นกฎหมายซึ่งถูกตราขึ้นโดยชนชั้นสูงก็ยอมรักษาผลประโยชนของกลุม
ตนเอง 
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 1.5 ชายท่ีละท้ิงเมียไปโดยไมไดเล้ียงดู หรือสงขาวเกิน 3 ป  ถือวาหยากันสมบูรณ 

 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิง  ละทิ้งหนีไปเสีย โดยไมหยา  ไวครบ 3 ปไมมา  ใหถือวา  
ตัดขาดจากกัน ถาไมครบ 3 ป กลับมาอยูตามเดิมก็ยังคงเปนผัวเมียกันอยู 

 ผัวหนีไดนาน 3 ป แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากกัน หรือผูหญิงเลนชู  ใหแบง
คาตัวผูหญิง เปน 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน แลวใหหยากันเสีย หรือผัวยังรักเมีย จะอยูกับเมียก็ตามใจ ถา
หากวาทั้งสองยังไมหยาขาดจากกัน แตผูหญิงไมไดเกี่ยวของกับผูชาย แตผูชายก็ยังถือวายังเปนเมียอยู 

 สามีซ้ือภริยาไว  แลวละทิ้งไปมีภริยาใหม  หญิงจะขอคืนคาตัวก็ไมยอมรับ   ถาครบ 3 ป  
ก็ใหถือวาขาดจากการสมรส  ใหหญิงคืนคาตัวตามที่ตกลงกันไว 

 ขอสุดทายของกฎหมายนี้มีการกลาวถึงสามีที่ซ้ือภริยา การเห็นผูหญิงเปนสิ่งของและ
สามารถไดมาดวยการซื้อเปนการใหความสําคัญตอผูเปนเจาของและสรางความรูสึกใหกับผูหญิง

เพื่อใหสํานึกในบุญคุณของผัว ดังนั้นการตอบแทนบุญคุณก็คือการสยบยอมตออํานาจ การเปนเมีย
ในหลาย ๆ กรณีก็คือการเปนทาสรับใชผัว ความเปนวัตถุที่สามารถซื้อไดดวยเงินก็เหมือนกับการที่
เราซ้ือสุนัขมาเลี้ยงที่เราตองคอยใหขาวใหน้ําดูแลเอาใจใสตอมัน โดยหวังวามันจะทําหนาที่เปน
เพื่อนยามเหงาหรือคอยระวังเตือนภัยใหเรา แตการเปนเมียที่ถูกซื้อมาดวยเงินคือการเปนทาสที่
จะตองทํางานทดแทนบุญคุณผัวตลอดเวลาที่ผัวลืมตา ถาทําใหผัวหรือพอแมผัวไมพอใจก็อาจจะถูก
ขายไปใหคนอื่นก็ได 

 ขอกฎหมายที่วา “ผัวหนีไดนาน 3 ป แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากกัน”  
สถานะภาพความเปนผัวเปนเมีย ที่ผัวทิ้งไป 3 ปแตเพียงสงของมาใหเมียก็เปนสิ่งที่ร้ังความสัมพันธ
ทางกฎหมายไวได แลวสังคมคาดหวังอะไรจะคาดหวังอะไรจากสถานะภาพความเปนผัว หรือหนาที่
ของผัวในทางสังคมเปนอยางไร 

 
 1.6 ลักษณะการหยาดวยเหตุผลตาง ๆ นอกจากที่กลาวมา 

 หากเขาทั้งสองไดบาดหมางกับพอแม  หากเขาทั้งสองกระทําผิด ทั้งสองขาดกันเสีย หยากัน
เสีย 

 หากชายผูใดหนีจากเมีย ผูผัวไมมอบของใดไวเลย  ก็ใหขาดตั้งแตวันที่หนีไป 
 หญิงไมพึงพอใจผูชาย  และหนีจากผูชาย แตผัวยังตัณหาอาลัย นางก็ยังไมขาดจากผัว 
 หญิงหนีจากผัวดวยเหตุกลัวทานฆา  และหนีจากผัวของตน  อาลัยผัวยังไมขาด นางก็ยัง

ไมขาดจากผัว 
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 1.7 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายชายชอบทํารายทุบตีเมีย 
 ชายเลวอยูกินกับเมีย  ชอบทุบตีลูกเมีย  พอแมผูหญิง  เบื่อหนายไลหนี  ก็ควรไลหนีไป

ตัวเปลา แมจะเปนของที่ทํามาหาไดดวยกัน ก็อยาแบงใหผัว 
 

 1.8 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายหญิงเปนคนไมรูจักหนาท่ี   
 หากผูหญิงเลว  ไมชวยทํามาหากิน  ใหขายตัวหญิงเอาคาครึ่งหนึ่งใหผูชาย  อีกครึ่งหนึ่ง

ใหพอแม  เพราะพอแมไมส่ังสอน  ใหหนีจากผัวไป 
 มาตราฐานทางสังคมระหวางเพศหญิงและเพศชายแตกตางกันอยางชัดเจน การที่ผัวเปน

คนเลวและคนที่ตัดสินความเลวของผัวก็คือ พอแมฝายหญิงซึ่งไมใชตัวผูหญิงที่เปนเมียและเมื่อหยา
แลวก็ใหไลผัวออกจากบานโดยไมตองแบงทรัพยสินให ในทางกลับกันเมียที่เลวคือเมียที่ไมชวย  
ทํามาหากิน ไมรูหนาที่ คิดรายตอครอบครัวผูผัว ก็ใหหยากันแตไมไดหยาเปลา แตตองเอาหญิงนั้น
ไปขายดวยและเอาเงินนั้นแบงกันระหวางผัวกับพอแมของผูหญิง ซ่ึงผัวและพอแมของผูหญิงก็คือ     
เจาของตัวผูหญิงนั่นเอง กฎหมายลักษณะหยาไมไดใหสิทธิแกผูหญิงในการเลือกที่จะหยา และ     
ในความเปนจริงของทุก ๆ สังคมผูหญิงที่เปนเมียก็ถูกคาดหวังวาจะตองอดทนกับผัวจนถึงที่สุด 

 
 1.9 ชายที่ละท้ิงเมียไปนาน  เมียแตงงานใหม  แตภายหลังกลับมา  ใหผูหญิงเปนผูตัดสิน
วาจะอยูกับใคร 

 ถามีขาววา ผัวตาย ใหผูหญิงนั้นอยูไปจนครบ 3 ป จึงเอาผัวใหมได หากวามันเอา ผัวใหม
แลวผัวเกามันไมตาย จะกลับมาเอาก็ดี อยาใหเปนผิดแกผัวใหม ใหตามใจหญิงจะเลือกเอาหากวามัน
จะเอาผัวใหม  ใหมันขอขมาผัวเกา  ขาวของมีเทาใดใหแบงปนกันตามคลองเถิด หากวามนัจะเอาผวัเกา  
ก็ควรขอขมาผัวใหม ขาวของใหคืน 

 กฎหมายขอนี้ดูเหมือนวาจะเปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกผูหญิง สิทธิในการเลือกผัวของ    
ผูหญิงวาจะอยูกับใครระหวางผัวเกากับผัวใหม แตกวาจะเลือกไดก็ตองอยูในสถานะภาพกึ่งหมาย
ไปถึง 3 ป กระนั้นการที่กฎหมายกําหนดใหหญิงรอผัวเกา 3 ปก็เพื่อใหแนใจวาผัวเกาอาจจะตาย
หรือไมกลับมาหาเมียอีกแลว ซ่ึงการกําหนดเงื่อนไขเรื่องเวลาแบบนี้ก็คือการใหเสรีแกผัวที่จะทํา
อะไร   ก็ไดถานึกอยากจะทิ้งเมียไปแลวกลับมากอน 3 ปก็จะยังคงมีเมียคอยรับใชอยูหรือถาเมียมีชู
ไปแลวก็ยังสามารถขายเมียเพื่อเอาไปซื้อเมียใหมได 
 
2. ลักษณะการแบงทรัพยสิน ภายหลังการหยา การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา มีหัวขอดังนี้ 
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 ผัวเมียมีทุนเดิมมากอน 
 ผัวเมียตางเปนลูกของเพื่อนที่ใหแตงงานกัน 
 ผัวมีทุนมากอนแตง เมียไมมีทุน 
 เมียมีทุนมากอนแตง ผัวไมมี 
 ผัวเมียตางไมมีความผิด ใหเอาสินสอดคืนชาย และแบงทรัพยสินเปน 3 สวน หญิงได 2 สวน 
 กรณีผัวเมียประพฤติไมเหมาะสม 
 ไมแบงทรัพยสินใหผัวในกรณี คบชูหรือทุบตีเมีย 
 

 2.1 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยากรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางก็มีทุนเดิมมา
กอนแตงงานกัน 

 ผูชายไปอยูกินกับผูหญิงโดยไมมีขันหมาก  เพียงแตนําเงินไปเปนทุน หรือของผูหญิงก็
ไมมี  ของผูชายก็ไมมี หรือของผูหญิงมีมาก  ของผูชายก็มีมาก เมื่อทั้งสองจะหยากัน ของผูชายมี  
เทาใดใหเอาคืนไป  เหลือเทาใดใหแบง 3 สวน  ใหผูชาย 1 สวน ของผูหญิงมีเทาใดใหเอาคืนไป  
และไดสวนแบงอีก 2 สวน    ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน ใหแบงกันคนละครึ่ง ถาผูชายไมชวย    
ทํามาหากิน ใหแบง 4 สวน ใหผูชาย 1 สวน  ผูหญิง 3 สวน 

 
 2.2 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางเปนลูกของเพื่อนท่ีให
ลูกแตงงานกัน 

 สองสหายยกลูกสาว ลูกชายแตงงานกันใหมีทรัพยสมบัติเทากัน ทั้งสองรักบิดามารดา
ของฝายไหนมากก็ใหอยูกับบิดามารดาฝายนั้น ไมวาจะมีความสุขหรือไม ภายหลังอยูดวยกันไมได 
จะหยากัน ทรัพยสินผูชายมีเทาใดใหผูชายเอาไป ของผูหญิงมีเทาใดใหผูหญิงเอาไป ที่ทํามาหาได
ดวยกันใหแบงครึ่ง มีลูกหญิงใหแกฝายหญิง มีลูกชายใหอยูกับฝายชาย 

 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยาเปนกฎหมายที่โดดเดนที่สุดของกฎหมายมังรายศาสตร

ซ่ึงผูหญิงจะไดสวนแบงในเกือบทุกกรณี ถาใชหลักของความเสมอภาค (Equality) เมื่อพิจารณาดู

อยางผิวเผินก็เหมือนวากับกฎหมายไมยุติธรรมสําหรับผูชายที่ควรจะไดสัดสวนของสินสมรส   
อยางเทาเทียม แตถาพิจารณาอยางทองแทก็จะพบวาการที่ผูหญิงไดรับสวนแบงในปริมาณที่มากกวา
เปนเรื่องที่สมเหตุสมผลแลว ประเด็นหนึ่งที่ตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็คือเร่ืองงานที่ผูหญิงทํา  
การใหคาที่ควรจะตีมูลคาเปนตัวเลขกับงานที่ผูหญิงตองทํา งานบาน กวาดบาน ถูกบาน ทํากับขาว 
เล้ียงดู ดูแลพอแม งานในไรในนา การทอผาใหกับครอบครัว เล้ียงลูก ฯลฯ งานเหลานี้ไมเคยถูก 
มองวาเปนงานที่ตีคาเปนตัวเลขไมมีผลทางเศรษฐกิจ ถาเปนยุคปจจุบันงานเหลานี้ถาทําโดย ผูหญิง
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ที่เปนเมียก็ไมเคยถูกมองวาเปนงานที่ควรจะมีมูลคา แตถาจะจางคนมาทํางานเหลานี้แทน งานเหลานี้
กลับมีมูลคาที่สูงและตองใชคนหลายคนเพื่อมาทําหนาที่เหลานี้ไดอยางสมบูรณ ถาในสังคมลานนา     
ในอดีตผูหญิงที่อยูในสถานะเมียนอกจากตองรับสภาพทางกายดัวยการทํางานที่หนักเชนเดียวกับผูชาย 
สภาพจิตใจก็ตองรับสภาพหนักเชนกัน ผูหญิงตองทนตอความรูสึกในการเปนเมียหลวงหรือเปนเมีย
นอยก็ตาม หรือแมแตทนตอการเก็บกดอารมณทางเพศหรือรองรับอารมณทางเพศของผัว ดังนั้นการ
แบงสินสมรสใหกับเมียที่เปนเสมือนทาสในสัดสวนที่มากกวาผัวก็เปนสิ่งชอบธรรม 

 
 2.3 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีฝายชายมีทุนเดิม แตฝายหญิงไมมีกอน
แตงงานกัน 

 ผูชายไปอยูกินกับผูหญิงในเรือนหญิง ชายมีทุนฝายเดียว เมื่อท้ังสองจะหยากัน ทุนผูชาย
มีเทาใดใหเอาคืนกอน ของที่ทํามาหาไดมาดวยกันใหแบงคนละครึ่ง ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน    
ใหแบง 3 สวน ผูชายได 2 สวน ผูหญิงได 1 สวน ถาผูชายไมชวยทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน ผูหญิง
ได 2 สวน ผูชายได 1 สวน  

 ถามีหนี้สิน ก็ใหแบงตามสวนเหมือนการแบงทรัพยสิน 
 หากเขามีลูกดวยกัน ลูกชายใหแกชาย ลูกหญิงใหแกหญิง มีลูกคนเดียวใหไวแกหญิง 
 ทรัพยที่พอแมไดใหเมื่ออยูกินเปนผัวเมีย เพื่อเปนทุนรอน หากผัวตาย ทรัพยใหมอบไวแกเมีย 
 หากเมียตายใหมอบแกญาติของเมีย เมื่อไมมีญาติทางเมียจึงตกเปนของญาติผัว  
 หากไมมีใครเลย ใหแบงเปน 2 สวน เขาเลม (คลัง) พระยา 1 สวน อีก 1 สวน ใหทําบุญ

อุทิศไปใหผูตายเถิด 
 

 2.4 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีฝายหญิงมีทุนเดิม แตฝายชายไมมีกอน
แตงงานกัน 

 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิงตัวเปลาไมมีทุน ผูหญิงมีทุน และทั้งสองคนไมรูจักทํามาหากิน 
ถาหากจะหยากัน ผูหญิงมีทุนเทาไรใหเอากอน ทํามาหากินไดเทาไรใหแบง 4 สวน ผูหญิงได 3 สวน
ผูชายได 1 สวน 

 ผูชายไมรูจักทํามาหากินเหมือนกัน  ก็อยาแบงใหเลย ใหไปตัวเปลา 
 ผูหญิงไมรูจักทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน ใหผูหญิง 2 สวน เพราะเหตุวา

เปนบานของผูหญิง ชายเพียงมาอาศัย 
 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยามีการแยกสินสวนตัวกับสินสมรสออกจากกันอยาง

เด็ดขาด สาเหตุหนึ่งที่กฎหมายไดแบงสินสมรสใหหญิงมากกวาชายก็อาจจะเปนเพราะกฎหมายมอง
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วาผูชายไดยายเขาไปอยูยังเรือนของฝายหญิง ดังนั้นผูชายจึงถูกมองในฐานะผูอาศัย และถาผูหญิง
ตายพอแมก็ยังมีสวนรับสินสมรสนั้นแทนผูหญิง และไมวาฝายหญิงจะมีทุน1 มากอนการสมรส

หรือไมมีทุนมากอน หรือไมวาหญิงนั้นจะชวยทํามาหากินหรือไมฝายหญิงก็จะไดรับสวนแบงใน
สินสมรสนั้นเสมอ 

 ในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูลูก ถาเปนลูกชายก็จะตองไปอยูกับพอและถาเปนลูกสาว
ก็จะไดไปอยูกับแม แตถามีลูกคนเดียวสิทธินั้นก็จะเปนของผูหญิง ทั้งนี้เพราะฝายหญิงเปนฝายที่
ไดรับสวนแบงในสินสมรสไปมากกวาผูชาย กฎหมายอาจจะมองวาสินสมรสที่หญิงไดไปมากกวา
นั้นควรจะเปนทุนรอนในการเลี้ยงดูลูก 

 
 
 

 2.5 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีท้ังหญิงและชายตางก็ไมมีความผิด ใหเอา
สินสอดคืนชาย  ท่ีเหลือแบงหญิง 2 สวน  ชาย 1 สวน 

 ชายไปแตงงานกับหญิง  มีเงินเปนสินสอด  เอาไปใชจายซ้ือที่นอน หมอนมุงสวนหนึ่ง  
อีกสวนเอาไปใชจายในคาอาหารการกิน  ซ่ึงเปนคาใชจายส้ินเปลือง เมื่อท้ังสองคนผัวเมียอยูดวยกัน
ไมได  โทษผูหญิงก็ไมได ความผิดของชายก็ไมมี เมื่อจะหยากัน  คืนเงินหมั้นใหแกชาย 

 ที่ใชจายไปนั้น  แมจะอยูดวยกันเพียง 3 วัน 7 วันก็ดี  ก็คงเปนของเจาเรือนทั้งสิ้น  เพราะ
หญิงก็แกเฒาลงไปดวยวันและคืน   

 ของที่ทํามาหาไดดวยกันขึ้นมาใหมใหแบงเปน 3 สวน  ใหแกหญิง 2 สวน  ใหแกชาย 1 
สวน หรือมีลูกหญิงชายดวยกัน  ใหมอบไวแกหญิง 

 เงินสินสอดเปนเสมือนหลักประกันที่ฝายชายฝากไวใหแกฝายหญิง เพราะถาเลิกรางกัน
ฝายหญิงตองคืนสินสอดใหกับฝายชาย ดังนั้นเงินสินสอดที่ชายใหแกหญิงในตอนแตงงาน ที่ดู
เหมือนวาเปนเงินที่จายเพื่อซ้ือหญิงใหมาเปนเมีย แตจริง ๆ แลวไมใชเปนเงินที่จะสูญเปลาไปเลย 
เพราะฝายชายยังจะไดคืนเมื่อหยากับหญิง สวนขาวของที่ฝายชายซื้อไวในเรือนของผูหญิงก็ลวน
จะตองตกเปนของเจาของเรือนไมถือเปนสินสมรส แตในเรื่องของการแบงสินสมรสฝายหญิงก็
ยังคงไดรับความยุติธรรม 

 

                                                        
 1 ความหมายของคําวา “ทุน” ในที่นี้อาจจะหมายถึง สินสมรส หรือ ทรัพยที่นํามาลงทุนคาขาย หรือ
แมแตการลงทุนทําการเกษตร อาทิ ซื้อ ที่ดิน วัว ควาย 
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 2.6 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีชายหรือหญิงตางประพฤติตนไมเหมาะสม 
 ผูชายมาอยูดวยกับหญิง มันหากไมตั้งใจสรางของในเรือน หากมันหนีไปเสีย ความเปนผัว

เมียก็ส้ินสุด หากมันตายไป ของที่มันนํามาอยูกับเมียมันก็ใหตกเปนของเมีย พอแมพี่นองฝายผัวจะ
เอา  ก็อยาให ของที่นํามาอยูกับพอแมเมีย ก็ใหไดแกพอแมเมีย หากมันนําของเมียไปดวยใหคืนแก
เมีย 

 ผูหญิงมาอยูเรือนชาย ไมสนใจทําไรทํานา ผัวดาหรือบนก็หนีกลับไปอยูกับพอแม พอแมมัน  
ก็ส่ังสอนใหกลับมาหาผัว ผัวก็ไปตาม 2 คร้ัง 3 คร้ัง ไมมา ใหพอแมหญิงขอขมาลูกเขย ความเปนผัว
เมียก็ส้ินสุด ขาวของทํามาหาไดดวนกันใหตกแกฝายชาย อยาใหฝายหญิงเลย 

 
 2.7 หลักในการไมใหทรัพยสินแกชายในกรณีคบชูหรือทุบตีหญิง 

 ชายชั่วรายชอบทุบตีหญิง ไมเปนที่พอใจของพอแมฝายหญิง ผิดคํามั่นสัญญาใหขับไล
ริบเอาทรัพยทั้งหมด แมเขาจะทํามาหาไดดวยกันก็อยาใหแกมัน ใหหยาจากกัน 

 ผูชายไปอยูกับเรือนหญิง ไมสนใจสรางครัวเรือน ไปกระทําชูสูสาวผูอ่ืน ผูเฒาผูแกส่ังสอน  
ก็ไมฟง เมียเลยดาขับไลใหหนี ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุดลง สินสอดอยาคืน ของอันใดที่ทํามาหาได
รวมกันก็ไมตองแบงให 

 การที่ผัวเมียหยากันโดยที่เปนความผิดของฝายใดฝายหนึ่ง ฝายที่มีความผิดจะเปนฝายที่
ไมไดสวนแบงในสินสมรสนั้นเลย ซ่ึงถาเปนกรณีหยากันโดยที่ไมมีฝายใดมีความผิดผูชายยังจะมี
สิทธิเรียกเอาคาสินสอดคืนจากฝายหญิงได แตในกรณีที่หญิงจะเปนฝายหยาอํานาจในการตัดสินใจ
ก็ยังอยูที่พอแมของฝายหญิงอยูดี แมวาจะมีความยุติธรรมตอผูหญิงในการแบงสินสมรสแตสิทธิและ
การตัดสินใจของผูหญิงก็ยังคงไมไดรับการยอมรับ 

 การหยากันในกรณีเปนความผิดของฝายหญิง พอแมของฝายหญิงตองไปขอขมาแกฝาย
ชายดวย เหมือนกับวาเปนการนําของไมดีไปใหผูผัว ดังนั้นพอแมฝายหญิงจึงตองเปนผูรับผิดชอบ
การกระทําของลูกสาว เพราะอบรมสั่งสอนลูกสาวไมดี 

 
3. ลักษณะการแบงทรัพยสินภายหลังท่ีผัวเมียตายจากกัน 

  
 การแบงทรัพยสินหลังจากผัวเมียตายจากกัน มีหัวขอดังนี้ 
 ถาฝายหนึ่งฝายใดยังอยูใหแกผูนั้น ถาตายทั้งคูยกใหแกลูก และญาติ ถาไมมีตกเปนของ

แผนดิน 
 ผัวตายกอนเมีย ญาติฝายผัวจะเอาทรัพยสินไปไมได 
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 ถาเมียตายกอนใหคืนสินสอดแกผัว และสวนที่เปนสินสมรสแบงกันเหมือนจะหยา 
 

 3.1 การแบงทรัพยสินเมื่อผัวเมียตายจากกัน ใครอยูไดแกผูนั้น หากตายทั้งคูจึงจะตกแก
ลูกและญาติ หากไมมีญาติตกเปนของแผนดินครึ่งหนึ่ง  ใหทําบุญอุทิศใหคร่ึงหนึ่ง 

 สามีตายทรัพยสมบัติตกไดแกภริยา ภริยาตายทรัพยสมบัติตกไดแกสามี 
 ถาตายทั้งสองคน ทรัพยสมบัติตกแกลูก ถาไมมีลูกตกไดแกพี่นองของฝายหญิงครึ่งหนึ่ง  

พี่นองของฝายชายครึ่งหนึ่ง 
 ถาพี่นองของฝายชายไมมีก็ตกไดแกพี่นองของฝายหญิง ถาพี่นองของหญิงไมมี ตกแก  

พี่นองของฝายชาย 
 ถาไมมีทั้งสองฝาย ใหเอาทรัพยสมบัติ เขาพระคลังครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใหเอาทําบุญ

อุทิศสวนกุศลไปใหสองสามีภริยา 
 การแบงสินสมรสของคูผัวเมียที่ตาย สินสมรสนั้นก็จะตกเปนของอีกฝายที่ยังมีชีวิตอยู 

และถาตายทั้งคูก็จะตกเปนของลูก หรือตกเปนของญาติของทั้ง 2 ฝาย และที่ถือวากฎหมายลักษณะ
หยายังยุติธรรมตอผูหญิงอยูบางก็คือฝายหญิงไมตองคืนของหมั้นใหแกชาย 

 
 3.2 การแบงทรัพยสิน กรณีผูชายตายกอนผูหญิง ญาติฝายชายจะมาเอาทรัพยสมบัติ
ไมไดแมผูชายจะสั่งไวแกญาติตัวก็ไมได แลวแตผูหญิงจะแบงให 

 ผัวเมียอยูดวยกัน หากฝายชายตาย ญาติพี่นองผูชายจะมาแยงเอาทรัพยสินที่สามีภริยา  
ทํามาหาไดมาดวยกัน เอาคาสินสอด ไมควรให เพราะเหตุวาผูชายออกเหยาเรือนแลว 

 เงินคาสินสอดนั้นไมควรให เพราะพอแมของชายหากไดใหเมื่อตอนมีชีวิตอยู และลูกชาย
ไดตายในบานของภริยา โดยไมไดส่ังการเรื่องทรัพยสินไว 

 ผัวตายทรัพยสินก็ตกเปนของเมีย ถาหากชายไดส่ังเรื่องทรัพยสินไวก็ใหตกแกญาติ       
พี่นองของตน และเมียคนกอน (เรือนหลัง) ก็ไมควรให เพราะเหตุวาทรัพยสินอันทํามาหาไดดวยกันใหม
นี้จะมีขึ้นไดก็เพราะผูหญิง ไมใชของผูชายคนเดียว จึงไมควรให 

 ถาหากผูหญิงนั้นรักสามี ไมโกหกหรือละทิ้งคําที่สามีส่ังไวอยางไรก็จัดการไปตามนั้น 
แมตามกฎหมายไมควรไดรับก็ตาม 

 
 3.3 การแบงทรัพยสินเมื่อฝายหญิงตายกอน ใหคืนสินสอดแกชาย และสวนที่เปน       
สินสมรสใหแบงเหมือนจะหยากัน 
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 ถาผูหญิงเจาของบานตายกอน ผูชายจะกลับไปอยูบานของพอแม ทรัพยสินที่ทํามาหาได
ดวยกันมีเทาใด ใหพอแมผูหญิงแบงทรัพยสินเหมือนดังวาสองผัวเมียมีชีวิตอยูและจะหยากัน  

 เงินหมั้นนั้นเมื่อผูเปนเจาของยังไมตาย พอแมผูหญิงจะยึดไวไมสมควร ควรคืนใหแกผูชาย
ไป 

 กฎหมายลักษณะหยา ที่พูดถึงเรื่องของการแบงสินสมรสของผัวเมียดูเหมือนวาจะเปน
การแบงสินสมรสใหแตละฝายโดยไมมีปญหาอะไรถาคูผัวเมียนี้อยูกับแบบผัวเดียวเมียเดียว แตถา
เปนแบบหลายเมียผัวเดียวก็จะเปนปญหาอยางมาก ซ่ึงกฎหมายก็ไมไดระบุไวแตผูศึกษาเขาใจวา     
ผูเปนเมียหลวงคงจะเปนฝายไดสินสมรสนั้น เพราะในความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูหญิง
ดวยกันก็ยังมีปญหาเรื่องชนชั้นเขามาเกี่ยวของดวย การที่เมียนอยคนหลังๆของสามีจะมาขอแบง        
สินสมรสนั้นคงเปนเรื่องยากเพราะผูเปนเมียหลวงมักจะเปนฝายมีอํานาจมากกวา เพราะการที่จะ
เปนเมียหลวงของสามีที่มีบรรดาศักดิ์หรือเปนผูมีฐานะ ฝายเมียก็นาจะมีฐานะทางสังคมที่ไมได   
แตกตางกันมากเพื่อเปนหนาเปนตาแกสามี  

 เมื่อผัวตายกฎหมายระบุไวอยางชัดเจนวา ถาฝายชายตายกอนไมตองคืนสินสอดหรือ
ของหมั้นใหแกญาติพี่นองของฝายชาย และไมตองแบงสินสมรสใหกับญาติพี่นองของฝายชาย แต
ถาฝายหญิงตายกอนก็คืนสินสอดหรือของหมั้นใหแกฝายชาย และแบงสินสมรสเหมือนตอนที่หยา
กันซึ่งฝายหญิงจะไดสวนแบงจากสินสมรส 2 สวน ญาติพี่นองของฝายชายก็จะได 1 สวน ความแตกตาง    
ในการตายของทั้ง 2 ฝายมีความสําคัญอยางมาก เพราะถาฝายชายตายกอนสมบัติทุกอยางก็จะตกเปน
ของฝายหญิง ซ่ึงประเด็นเรื่องการแบงทรัพยสมบัติที่เนนไปผูหญิงเปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะขอ
กฎหมายแทบจะทุกขอไมเคยใหความสําคัญกับฝายหญิงเลย  

 
กฎหมาย : ลักษณะมรดก 
 
 กฎหมายลักษณะมรดกมีหัวขอหลัก 6 หัวขอคือ 

 1. หลักการพิจารณาเกี่ยวกับมรดก 
 2. การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงกับเมียนอย 
 3. การแบงมรดกแกลูกเลี้ยง 
 4. การแบงมรดกแกลูกเกาและลูกใหมที่ติดพอแมอยูดวยกัน 
 5. การพิจารณามรดกที่ไดรับจากทาวพระยา 
 6. การพิจารณามรดกของภิกษุ 
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1. ลักษณะการพิจารณาเกี่ยวกับมรดกกรณีตาง ๆ มี 10 กรณี 
 

 การพิจารณาเกี่ยวกับการสืบมรดกทั่ว ๆ ไป 
 การพิจารณาแบงมรดกแกผูที่มีลูกหลายคน 
 มรดกที่พอแมส่ังไว 
 ลูกที่ยืมเงินไปจากพอแมตองนํามาคืนกอนแบงมรดก 
 ลูกที่เอามรดกไปซอน ถาสืบรูตองนํามาคืนกอนแบงมรดก 
 มรดกที่มีคนขมเหงเอาไปหรือโจรลักไปถาใครเอาคืนมาไดเปนของคนนั้น 
 มรดกที่พอแมใหโดยเสนหหา หรือลูกหาไดเองไมตองนํามาแบง 
 ถาผูตายไมไดส่ังไว ใหถือตามคนที่มีคุณกับพอแม 
 ลูกหลานที่เปนคนไมดีไมมีสิทธิ์รับมรดก 
 การพิจารณาในกรณีที่สองคนมีมรดกปนกัน คนที่ยังไมตายได 
 

 1.1 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบมรดกโดยทั่ว ๆ ไป 
 ผัวตายใหมรดกแกเมีย เมียตายใหมรดกแกผัว 
 พอแมตายใหมรดกแกลูก ลูกตายใหมรดกแกพอแม 
 ยาตายใหมรดกแกหลาน หลานตายใหมรดกแกปูยา 
 ครูตายใหมรดกแกศิษย ศิษยตายใหมรดกแกครู 
 เจาของมรดกเมื่อจะตาย หากสั่งไววาใหใครจึงจะชอบธรรม 
 ลูกที่พอแมไดเกื้อหนุนใหไปเอาผัวเอาเมีย  ขาวของตาง ๆ พอแมก็ไดแบงปนใหมันแลว  

เมื่อพอแมมันตาย   อยาใหทรัพยมรดกแกมัน หากพอแมส่ังเสียไวเทาใดก็ก็ใหแกมันเทานั้นเถิด หาก
ไมไดส่ังเสียไวอยาใหแกมัน แตใหกับลูกผูที่เล้ียงพอแมนั้นเถิด หากไมมีลูกผูเล้ียงดูพอแมมีแตลูก   
ผูออกเรือนไป จึงควรใหทรัพยมรดกแกมัน หากยังมีหลานอยู เล้ียงดูก็ใหมอบใหแกผูหลานนั้นเถิด 
หากวาหลานก็ไมมี   แตมีขาผูจะสืบเรือน ขาวของนั้นในและหากการงานมันก็ทําได ก็ใหมอบแก
มันทั้งของในเรือนนั้นเถิด 

 
 1.2 หลักในการพิจารณาแบงมรดกแกผูมีลูกหลายคน ตามหนาท่ีท่ีกระทําตอพอแม 

 พอแมมีลูก 4 คน   ผูชาย 3 คน  ผูหญิง 1 คน   พี่ชายคนโตเดินทางไปกินนาอยูกับขุน     
ผูหนึ่งไปบวชเปนพระ   ผูหนึ่งไปคา   ผูนองคนเล็กอยูปรนนิบัติพอแม     พอแมตายใหแบงทรัพย
มรดกออกเปน 15 สวน   ใหคนที่ไปกินนากับขุน 2 สวน   คนที่ไปคา 2 สวน   เพราะเหตุวาทุกขสุข
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อยางไรก็ยังหวังพึ่ง  ใหผูไปบวช 5 สวน    เพราะเหตุวาจะเอาพอแมพนทุกข   ใหนองคนเล็กที่เปน 
ผูหญิง 6 สวน  เพราะอยูปรนนิบัติพอแม  รักษาทรัพยสินพอแมเอาไว 

 
 1.3 มรดกท่ีพอแมสั่งไวใหแกลูกหลาน หรือขาทาส ตลอดจนใครก็ตาม ตองเปนไปตาม 
ท่ีสั่งไว หามขัดขืน ถือเปนจารีต 

 พอแมปูยาตาย ส่ังใหทรัพยสมบัติแกลูก ขาหญิงขาชาย ก็ควรใหเปนไปตามคําสั่ง ผูตาย
ทุกอยาง ส่ังไวใหแกใครคนนั้นจึงจะได ไมควรยกเลิกคําส่ัง ผูตายสั่งไว 

 
 1.4  เงินท่ีลูกคนไหนยืมไปจากพอแม เม่ือจะแบงมรดกตองเอามาคืนกองกลางกอน แลว
แบงกัน 

 ลูกคนไหนกูเงินพอแมทําทุนคาขาย ยังไมทันไดชําระคืนพอแมก็ตาย ก็เพียงเอาเงินตน
มาคืน สวนอันไดกําไรใหตกเปนของลูกคนนั้น ไมควรนํามาแบงปนกัน 

 
 1.5 มรดกท่ีลูกผูใดเอาไปซอนไวกอนพอแมตาย หากสืบรูภายหลัง จะตองเอามาสมทบ 
กองกลางแบงปนกัน 

 ลูกคนไหนเอาทรัพยสินไปซอน ภายหลังรูใหนําเอามาแบงปนกัน   อยาไหมคนนําเอา
ไปซอน  เพราะเหตุวาทรัพยสินนั้นเปนของพอแมเขาเอง 
 1.6 มรดกที่ทาวพระยาขมเหงเอาไปหรือท่ีโจรลักเอาไป  หากผูใดไปตามคืนไดเปนของผูนั้น 

 ทรัพยสินใดเจาขุนขมเหงเอาไปก็ดี โจรลักเอาก็ดี เมื่อตอนพอแมอยูเอาคืนไมได พอ
แมตายลูกหลานคนไหนหากสามารถเอาทรัพยสินคืนมาได เงินสวนกําไรควรตกแกคนนั้น ไมควร
นํามาแบงปนกัน 

 
 1.7 มรดกที่พอแมใหดวยเสนหา  หรือลูกหาไดเอง  ไมควรนํามาแบงกัน  ลูกคนใดมีคุณ
แกพอแมควรไดมากกวา 

 ถาลูกหลานมีหลายคน คนไหนมีคุณแกพอแมมากก็ควรใหแกผูนั้นมากกวาคนอื่น ลูกคน
ไหนคาขายไดหรือดวยวิชาความรู ของสิ่งนั้นไมควรนํามาแบงกัน 

 
 1.8 มรดกท่ีผูตายไมไดสั่งไววาใหใคร ใหถือเอาผูเล้ียงดูพอแมและผูมีคุณแกพอแม     
มากนอยกวากันเปนเกณฑพิจารณา 
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 หากคนไหนอยูเล้ียงพอแม คนไหนเอาพอแมเปนศัตรู คนไหนพอแมขายหรือไมขาย  
แบงสวนใหลูกผูลําบากหรือไมลําบาก ลูกผูมีคุณหรือไมมีคุณตามความหนักเบาใหแกเขาทั้งหมด 

 
 1.9 ลูกหลานที่ไมสมประกอบ  และไมศรัทธาในพระรัตนตรัย  ตลอดจนไมเล้ียงดูพอแม
และไมเชื่อฟงคําสั่งสอนไมใหมีสิทธิไดรับมรดก 

 พอแมตาย ลูกผูใดไมสมประกอบเปนคนงอยเปลี้ย เปนคนชั่วไมรูจักดีช่ัวก็ดี เปนบา 
เปนคนโง ตาบอด เปนโรครายอันเปนที่นารังเกียจ เขาเหลานี้ ไมมีสวนไดรับทรัพยมรดก แตใหพี่นอง
เมตตา ใหเขาแตพออ่ิม พอไดนุงหม ไปจนตาย 

 
 1.10 หลักการพิจารณาในกรณีคนสองคนมีมรดกปนกัน  ใครตายคนอยูไดหมด  ลูก ญาติ 
จะอางสิทธิไมได  และมรดกที่ฝากไวใหผูเยาว 

 ขาวของคน 2 คน ปนกันเอาไวหรือขาวของ ของคนหลายคนก็ดี ที่ไดเอาปนกันไว ถา
คนใดคนหนึ่งไดตายไป เจาของคนที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนเจาของขาวของนั้น ของที่ปนกันเอาไวนั้น   
ถาหากตายเสีย 1 หรือ 2 คน ของสวนของผูตายที่นําเอาไปปนกันไว ก็เปนของผูที่ยังมีชีวิตอยู      
โดยไมตกถึงญาติพี่นองของผูตายเลย 

 การแบงมรดกในกฎหมายหมวดนี้เปนการแบงตามลักษณะความสัมพันธระหวาง       
เจาของทรัพยสินและผูที่ควรจะสืบมรดก ดวยขอกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อจะตอบแทนความดีของ
ลูกที่ดูแลพอแมเพราจะเห็นไดวาใครที่อุปการะพอแมก็จะไดสวนแบงในมรดกกอน ลูกชายที่ไดไป
บวชเปนพระ จะไดสวนแบงของมรดกมากเกือบเทากับลูกสาวที่คอยดูแลพอแมและคําสั่งเสียของ   
ผูตายที่เปนเจาบานมีความสําคัญมากที่ทุกคนตองถือตามนั้น 

 ขอบัญญัติของกฎหมายนี้ไดบอกถึงลักษณะความสัมพันธตามสภาพสังคมที่ควรจะเปน

และกฎหมายขอนี้ยังตอกย้ําเห็นใหวาถาผูหญิงออกเรือนไปแตงงานอยูกินกับสามีแลว พอแมก็     
ไมตองแบงมรดกใหเสมือนวาการที่ลูกสาวไปมีผัวก็คือการที่สินคาไดถูกจําหนายและพนภาระ     
รับผิดชอบของครอบครัวไปแลวในระดับหนึ่ง และเปนที่แนนอนวาสินสอดที่ไดมาจากสามีของลูก
สาวก็เปนสวนหนึ่งในมรดกนั้น แลวถามีลูกสาวหลายคนก็จะไดคาสินสอดที่มากขึ้นและยังจะได
ลูกเขยเขามาเปนแรงงานในครอบครัวอีกดวย 

 ในทัศนะของนักสตรีนิยมในเรื่องการแบงมรดก การจัดคูตรงขามเพื่อแบงทรัพยสินทํา
ใหเกิดการมองขามความสัมพันธทางสังคมเพราะสังคมในอดีตไมไดเปนสังคมที่โดดเดี่ยวผูคน  
ออกจากกันแตเปนสังคมของการรวมกลุม ความสําคัญของผูหญิงอยูในฐานะที่รักษาผีตระกูล       
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ในเมื่อมีความสําคัญของตระกูลเขามาเกี่ยวของในความสัมพันธทางครอบครัวแตการแบงมรดก

กลับเปนการใหความสําคัญกับปจเจกเปนสําคัญ  
 ประเด็นสําคัญอีกประการก็คือเร่ืองการบวชการบวชของลูกผูชายใหประโยชน       

หลายอยางแกตัวผูบวช เพราะในอดีตการศึกษาสําหรับคนทั่วไปก็จํากัดอยูแตเฉพาะในวัด นอกจาก
จะไดความรูจากการบวชแลว การบวชก็ยังถูกถือวาเปนการทดแทนบุญคุณของพอแมที่ทําใหพอแม
ไดเกาะชายผาเหลืองไปขึ้นสวรรค การบวชก็ยังไดรับการยอมรับจากทางสังคมอีกดวยในฐานะผูที่มี
ความรูและเปนผูนําของชุมชน ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนเรื่องของผูชาย ส่ิงที่ผูชายไดจากการบวชคือ ความรู 
ทดแทนบุญคุณ การยอมรับจากสังคม ถานํา 3 ประเด็นนี้กลับไปมองที่ผูหญิง ถาเปนหญิงชาวบาน
ความรูก็คืองานบาน การทดแทนบุญคุณพอแมก็คือการปรนนิบัติพอแมและเชื่อในคําสั่งของพอแม 
ประเด็นเหลานี้เปนมาตราฐานทางสังคมที่ประกอบสรางความเปนหญิงเปนชายมาคนละอยาง ไมวา
จะยังไงผูหญิงก็เปนอยางผูชายไมได ทดแทนบุญคุณพอแมอยางผูชายไมได ศึกษาหาความรูอยางผูชาย  
ไมได ทําใหสังคมยอมรับอยางผูชายไมได ในทางกลับกันผูชายเลวแลวผูหญิงทําตัวเลวเหมือนกับที่
ผูชายทํา ผูหญิงจะถูกลงโทษที่หนักกวาผูชาย อาทิในเรื่องประเวณี ถาผูหญิงมีชูผูหญิงอาจจะถูก
ประณามประจานถูกตําหนิจากสังคม แมกระท่ังอาจจะถูกตัดนมทั้ง 2 ขาง ในกรณีเดียวกันถาผูชาย
ทําการลงโทษคือการปรับไหม ดังนั้นสังคมในอดีตการเปนผูชายจึงเปนเรื่องของสิทธิประโยชนทาง
สังคมอะไรหลาย ๆ อยาง และถาผูหญิงที่ตองการเปนอยางผูชายก็คือการสะสมบุญไวมาก ๆ       
เพื่อเกิดชาติหนาจะไดไปเกิดเปนผูชาย ดวยเงื่อนไขทางเพศที่ใหผูชายอยูสูงในทุกตําแหนงในสังคม
ทําใหผูหญิงตองอยูในกรอบที่เขมงวดในทุก ๆ เร่ืองเพื่อทําตนใหเปนคนดีจะไดเปนการสะสมบุญ 

 
2. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย 
 
 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย มี 2 ขอ 

 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย ที่แมมีชาติตระกูลที่เทากัน 
 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอยที่เปนทาส ลุกเมียหลวงไดมากกวา 
 

 2.1 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย ท่ีแมท้ังสองมีชาติสกุลเสมอกัน 
ใหแบงเทากัน 

 พอมีเมีย 2 คน เมียหลวงไมมีลูก  เมียนอยมีลูก  พอกับเมียหลวงตาย  ของในบานเมีย
หลวงใหตกไดแกลูกเมียนอย พี่นองของเมียหลวงจะมาเอาไมได ถาลูกเมียหลวงก็มีทรัพยก็ตกอยูแก
ลูกทั้งหมด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 147 

 
 2.2 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวง  และลูกเมียนอยท่ีเปนทาส  ใหลูกเมียหลวงได
มากกวา 

 สามีไปไถเอาภริยานอยซ่ึงพอแมขายมา  มีลูกดวยกันใหแบงทรัพยมรดกนั้นเปน 5 สวน  
ใหแกลูกเมียหลวง 3 สวน   ลูกเมียนอย 2 สวน   
  หากลูกเมียนอยไมมีใหแบงขาวของเปน 3 สวน ใหเมียนอย 1 สวน ใหเมียหลวง 2 สวน 

 หากวาเมียหลวงไมไดรวมสรางของในเรือนใหมอบแกมัน สวน 1 ใหเมียนอย 2 สวน 
 หากวาผูชายไดหญิงมาเปนเมีย โดยเสียคาตัวแลวแกพอแมมัน หากชายละทิ้งไปเสีย    

คาตัวเทาใดใหคืนแกชาย   ความเปนผัวเมียใหส้ินสุด   ของที่ทํามาหาไดดวยกัน  แบงเปน 4 สวน  
หญิงเอา 1สวน   ชายเอา 3 สวน     หากหญิงไมรูจักทํามาหากิน   อยาใหมันสักสิ่ง 

 หากวาผูใดตายกอนทรัพยสินใหไวแกลูกทั้งมวล หากวาไมมีลูกก็ใหไวแกเมียมัน   ญาติ
พอแมฝายชายอยาวาอะไร 

 การแบงสมบัติระหวางลูกเมียหลวงกับลูกเมียนอยถือเอาเรื่องของชาติตระกูลเปนสําคัญ

เพราะถาเมียหลวงเมียนอยมี “ชาติตระกูล” ที่เทากันยอมไดรับการแบงสมบัติของสามีเทากัน       
การเปนเมียกอนหรือหลังก็จะไมสําคัญ และทรัพยสมบัติของเมียหลวงก็เสมือนเปนของสามี  ซ่ึงญาติพี่
นองฝายเมียหลวงไมมีสิทธิในสมบัตินั้น และการแบงสมบัติใหลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย ลูกเมีย
หลวง     จะไดสมบัติมากกวา 

 กฎหมายในหมวดนี้ดูเหมือนวาจะเปนกฎหมายที่เปนของชนชั้น เพราะชาวบานที่ยากจน
คงจะไมมีเมียหลายคน ประการสําคัญการที่ฝายชายตองยายไปอยูกับฝายหญิงเปนเรื่องของ         
การคานอํานาจกันระหวางพอตากับลูกเขยที่จะกันไมใหลูกเขยมีเมียนอย แตถาการแยกครอบครัว
ไปอยูกันลําพังหรือฝายหญิงไปอยูกับฝายชายก็อาจจะทําใหสามีมีเมียนอยได  

 การมีเมียนอยในทัศนะของนักสตรีนิยม เปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ผูชายอยูเหนือ
ผูหญิง และยังทับซอนกันในหลาย ๆ เร่ืองไมวาจะเปนเรื่องของการตองการแรงงานเพิ่ม ความ
ตองการลูกสืบชาติตระกูล แตประเด็นหนึ่งก็คือเสรีภาพทางเพศของผูชาย ขออางหรือเหตุผลตาง ๆ 
การที่ผูชายจะมีเมียนอยเปนเรื่องที่ฟงไมขึ้น การตองการลูกสืบชาติตระกูลก็ไมไดหมายความวาการ
มีลูกจะทําใหตระกูลหรือชีวิตของผูชายดีขึ้น การตองการแรงงานเพิ่มก็เปนขออางที่ไมมีเหตุผล การมี
ที่นา 10 ไรแตอยากจะมนีาเพิ่มเปน 20 ไรเลยตองมีเมียนอยเปนเรื่องที่ไมมีเหตุผลวาทําไปเพื่ออะไร
สังคมเกษตรแบบยังชีพในอดีตก็ไมไดมีส่ิงฟุงเฟอที่เกินความจําเปนในการดํารงชีวิตมากนัก ที่สุด
แลว การมีเมียนอยก็เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางเพศ หรือเสริมบารมีใหกับผูชายเทานั้น 
เพราะถาตองการแรงงานเพิ่มจริง ๆ ใหผูหญิงมีผัวนอยอีกคนเขามาอยูในบานยังจะไดแรงงานที่
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ทํางานหนักไดดีกวา เงื่อนไขในการแตงงานของลานนาอยางหนึ่งก็คือการมีความรักตอกันการมีเมีย
นอย        ก็หมายถึงการทรยศตอคนรักหรือหมดตัณหาอาลัยและควรจะเปนเหตุหยาได แตในขอ
กฎหมายมังรายไมไดระบุไว และไมไดใหสิทธิแกผูหญิงเลือกที่จะเปนฝายหยา ในทางสังคมก็เชนกัน
ผูหญิงก็ถูก     คาดหวังใหเปนผูอดทนและรักษาความเปนครอบครัวเอาไวจนถึงที่สุด 

 
3. ลักษณะการแบงมรดกแกลูกเล้ียง 
 
 การแบงมรดกแกลูกเลี้ยง มีขอกฎหมาย 2 ขอ 

 ลูกเลี้ยงมีสิทธิในมรดก 
 พอแมที่นํามาเลี้ยงตายไป ลูกเลี้ยงมีสิทธิในมรดก 
 

 3.1 การแบงมรดกแกลูกเล้ียงที่นํามาเลี้ยงเปนลูกตน  มีสิทธิในมรดก 
 พอแมไดเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมก็ควรแบงใหคร่ึงสวน 
 

 3.2 การแบงมรดกแกลูกเล้ียงที่นํามาเลี้ยง ภายหลังท่ีพอหรือแมผูนํามาเลี้ยงตายไปกอน 
ไดสิทธิในมรดก 

 เมื่อพอแมเขา (ลูกบุญธรรม) ตายแลว แมเขาจึงเอาลูกทานมาเลี้ยงเปนลูกก็ดี ควรแบงให 1 ใน 4 
สวน 

 กฎหมายการแบงมรดกไดใหความสําคัญกับลูกบุญธรรมดวยโดยมีสิทธิที่จะไดรับมรดก

จากพอแมบุญธรรม อาจจะทั้งหมดหรือแค 1ใน 4 ซ่ึงก็แลวแตการพิจารณาของผูตัดสิน 
 กฎหมายในขอนี้ก็ไมไดมีขอแตกตางจากกฎหมายขออ่ืน ๆ ในกฎหมายครอบครัวนี้มาก

นัก เพราะคนที่ถูกพูดถึงในกฎหมายนี้มีแคไมกี่จําพวก ผัวเมีย พอแม ลูก ซ่ึงเปนการจัดกลุมทาง
สังคม    ที่เนนแตกลุมของครอบครัว ซ่ึงจะมองไมคอยเห็นความสัมพันธระหวางครอบครัวกับกลุมอ่ืน  ๆ
ทางสังคม 

 
4. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเกาลูกใหมท่ีติดพอแมมาอยูดวยกัน  

  
 การแบงมรดกระหวางลูกเกาลูกใหมที่ติดพอแม  มาอยูดวยกัน 
 การแบงมรดกระหวางลูกติดพอติดแม  มาอยูดวยกันใหมีสิทธิเสมอกัน 
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 การแบงมรดกระหวางลูกผัวเกากับผัวใหม ใหแบงเทากัน หากผัวใหมไปแตงงานใหม 
ตองเอาสวนแบงนี้แบงครึ่งอีกทีหนึ่งใหแกลูกผัวเกา 

 การแบงมรดกระหวางลูกติดแมมาอยูกับผัวใหมลูกผัวใหมมีสิทธิในมรดกครึ่งหนึ่ง  
 

 4.1 การแบงมรดกระหวางลูกติดพอติดแม  มาอยูดวยกันใหมีสิทธิเสมอกัน 
 ลูกของแมผูเปนเจาเรือนมี 1 คนก็ดี  2 คนก็ดี   ผูเปนผัวใหมมาอยูกินดวยและมีลูกดวยกัน 

ก็ควรแบงทรัพยใหลูก 2 จําพวกนี้เสมอกัน 
 
 4.2 การแบงมรดกระหวางลูกผัวเกากับผัวใหม ใหแบงเทากัน หากผัวใหมไปแตงงานใหม 
ตองเอาสวนแบงนี้แบงครึ่งอีกทีหนึ่งใหแกลูกผัวเกา 

 สามีใหมไมมีลูก ภริยาตายกอน ใหแบงมรดกใหลูกสามีเกาครึ่งหนึ่ง ลูกสามีใหมคร่ึงหนึ่ง 
และใหสามีใหมอยูบนเรือนนั้น ไมใหนําเอาทรัพยสมบัติกลับไปบานของตน ถาหากจะกลับไปอยูบาน
ตน ใหแบงของใหลูกสามีเกาอีกครึ่งหนึ่ง 
 4.3 การแบงมรดกระหวางลูกติดแมมาอยูกับผัวใหมลูกผัวใหมมีสิทธิในมรดกครึ่งหนึ่ง 

 ผูหญิงหากมีลูกกับผัวคนกอนแมเขาพามาอยูกับผัวคนใหม และแมกับพอใหมหากมีลูก 
เมื่อพอแมตายก็ควรแบงมรดกแกลูกผูมาอยูกับแมคร่ึงสวน ลูกอันเกิดกับพอใหมนั้นไดคร่ึงหนึ่ง 

 การแบงมรดกสําหรับลูกที่ติดพอและแมเกามาลูกที่ติดมามีสิทธิในการรับมรดก        
คร่ึงหนึ่งเทากับลูกของที่เกิดใหม แสดงวากฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขใหสอดคลองกับความเปนจริง
ทางสังคมเพราะการที่พอหมายหรือแมหมายที่มีลูกติด สมรสกันดวยเหตุจากความรักดังนั้นลูกที่ติด
มาจากทั้ง 2 ฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งจึงไมใชเร่ืองสําคัญสําหรับการแตงงาน การยอมรับลูกที่ติดมา      
คูสามีภริยานั้นก็ตองยอมรับลูกที่ติดมาเสมือนลูกของตนเอง และลูกที่ติดมาก็ยอมมีสิทธิในทรัพยสิน 
 
5. ลักษณะการพิจารณามรดกที่ไดรับจากทาวพระยา 

  
 เครื่องประกอบเกียรติยศที่ไดรับจากทาวพระยา หากเจาของผูไดรับตายตองคืน สวนขาว

ของวัตถุที่ไดมาดวยตนเอง หรือเปนรางวัลเปนของเมียหลวง 
 ขาวของที่ทาวพระยาประทานเพื่อประดับยศ ประดับศักดิ์ เชน รมฉัตร ขันเงิน ขันทอง  

แกวแหวน ยังเปนของพระยาเพียงแตนํามาเปนเครื่องประดับยศ ศักดิ์เทานั้น หากมันตายขาวของ
เหลานั้นก็กลับคืนมาเปนของพระยาดังเดิม มันจะยกใหใครไมได 
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6. ลักษณะการพิจารณามรดกของพระภิกษุ 
  
 การแบงมรดกของพระภิกษุที่มรณภาพ หากไมไดใหใครไปแตแรกทุกอยางตกเปนของ

คณะสงฆทั้งหมด 
 ภิกษุตายที่วัด ถาไมไดส่ังใหแบงปนขาวของแกผูใดของนั้นก็ตกเปนของสงฆ 
 เครื่องประดับเกียรติยศในสังคมอดีตถือวาเปนของสูงเปนของสําหรับชนช้ันสูงเมื่อผูที่

ไดรับเครื่องประดับเสียชีวิตลงก็เทากับวาเกียรติยศนั้นก็ยังอยูแตเครื่องประดับเปนของมีคา มีมูลคา
ในตัวของเครื่องประดับเองเพราะตองใชชางฝมือช้ันสูงในการประดิษฐ ดังนั้นเครื่องประดับจึงเปน
ของที่ผูเปนเจาของตองทวงคืน สวนอื่นที่ไมใชเครื่องประดับยศก็จะตกเปนของเมียแสดงวา
กฎหมายใหควาสําคัญกับเมียมาก เพราะฐานะของเมียคือสวนประกอบที่เปนหนาเปนตาแกสามีและ
เปนผูรับใชสามีมาโดยตลอด เร่ืองมรดกกฎหมายจึงใหความสําคัญกับเมีย ลูก และญาติพี่นอง     
ตามลําดับ 
 
สรุปทายบท 
 

 ในการวิเคราะหกฎหมายมังรายครั้งนี้ผูศึกษาไดถอดความเนื้อหาของกฎหมายครอบครัว 
จากงานวิจัยเร่ือง วิเคราะหกฎหมายลานนา : ประชุมกฎหมายครอบครัว ของ อรุณรัตน วิเชียรเขียว 
และ ลมูล จันทรหอม โดยงานศึกษานี้เปนการปริวรรตกฎหมายมังรายศาสตรจากตัวอักษรลานนา
ใหเปนอักษรไทยกลางแตยังคงเปนการอานแบบลานนา ดังนั้นผูศึกษาจึงไดถอดความเนื้อหาดังกลาว
ใหเปนภาษาไทยกลาง อานแบบไทยกลางโดยการศึกษาคนควาจากงานศึกษาของ พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว เรื่อง กฎหมายลานนาโบราณ :ระบบโครงสรางและเนื้อหาบทบัญญัติที่
จารในใบลาน ซ่ึงเปนงานศึกษากฎหมายโบราณโดยงานศึกษานี้ไดมีการแปล กฎหมายเพื่อใหอาน
แบบไทยกลาง และขอกฎหมายในการวิเคราะหที่ผูศึกษาไดนําเสนอในบทนี้ ผูศึกษาไดเลือกใช    
ขอบัญญัติทางกฎหมายเพียงขอเดียว เพื่อที่จะไมใหเกิดความสับสนในขอกฎหมายเองเพราะงาน
ศึกษาที่ผูศึกษาไดถอดความมา ในกฎหมายในขอบัญญัติเดียวกันเกิดความแตกตางระหวาง           
ขอกฎหมายของกฎหมายแตละฉบับ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดขอกฎหมาย มังรายศาสตร : กฎหมาย

ครอบครัว ไดใน ภาคผนวก ก. 
 ขอสรุปจากการวิเคราะหกฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายในครั้งนี้เปนการศึกษาจาก     

ตัวบท (Text) ของกฎหมายเทานั้น เพราะวากฎหมายมังรายศาสตรมีอายุการใชที่ยาวนานมามากกวา 
603 ปกอนที่จะถูกยกเลิก ดังนั้นการวิเคราะหในครั้งนี้จึงไมอาจเอาบริบทของสังคมเขามาเกี่ยวของได 
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เพราะถานําเอาบริบทของสังคมเขามารวมวิเคราะหดวยจะเปนปญหาอยางมาก เพราะบริบทสังคม
ลานนามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทางดานเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะเรื่องการเมือง 

 การวิเคราะหเนื้อหาของกฎหมายครอบครัวนี้ใชกรอบแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) สํานัก-
สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) และสํานักสตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) 

 จากการวิเคราะหกฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายศาสตร ตั้งแตหมวดการหมั้น   
จนถึงเรื่องการแบงมรดก ตรงกับขอสมมุติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไววา ผูหญิงเปนเพียงสวนประกอบ

ทางสังคมที่อยูภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่ทับซอนกันหลายระดับทั้งในเรื่องของ ชนชั้น ฐานะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชาติพันธุ อายุ ภายใตความสัมพันธทางสังคมที่ทับซอนกันนี้ผูหญิง         
มีกรอบทางสังคมที่อยูในจารีตและวัฒนธรรมที่เขมงวด ที่กลาวเชนนี้เพราะกฎหมายที่ไดวิเคราะห
มาขางตนไดสะทอนกรอบทางสังคมออกมาเปนขอกฎหมาย  

 ในกฎหมายครอบครัวกรอบที่รัดแนนสําหรับผูหญิงที่สุดก็คือกรอบของเรื่องประเวณี

(Sexuality) นับตั้งแตเร่ืองการหมั้นที่ผูหญิงกลายเปนเพียงสมบัติของพอแม อิสระเสรีภาพในการเลือก
คูอาจจะมีแตพอแมกลายเปนคนตัดสินวาลูกสาวควรจะแตงกับใครหรือไมควรจะแตงกับใคร       
นอกจากนี้กฎหมายลักษณะเมียก็ยังจัดผูหญิงออกเปน 2 กลุมคือหญิงมีผัวกับหญิงโสด การจัดกลุม
เชนนี้เปนการจัดประเภทวาผูใดเปนเจาของหรือผูคุมครองหญิงซึ่งมีเรื่องของผลประโยชนตามมา

จากการลวงละเมิดทางเพศ ในกฎหมายลักษณะมิจฉาจารและกฎหมายลักษณะชู ก็เปนกฎหมายที่
ออกมารองรับการเปนเจาของเนื้อตัวรางกายของผูเปนเมีย โทษของการเปนชูกับเมียคนอื่นคือ     
การปรับไหม ซ่ึงถาผูหญิงเปนผูมีชูมีโทษคือการถูกสามีขายอาจจะขายไปและคาตัวของหญิงที่ถูกขาย  
ก็ชดใชใหสามี นอกจากจะถูกขายผูหญิงอาจจะถูกลงโทษขั้นรุนแรงดวยการตัดหู โกนหัวประจาน 
และการตัดนมทั้ง 2 ขาง ในกฎหมายลักษณะหยา เปนเรื่องของการแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยา
หลังจากไมสามารถอยูกินดวยกันได เงื่อนไขการหยานั้นผูชายมีสิทธิที่จะหยากับผูหญิงไดงายกวา
และเงื่อนไขสําคัญของการหยาถาผูใหญของทั้ง 2 ฝายตองการใหหยาทั้ง 2 ฝายไมมีสิทธิ์ปฎิเสธ

ความตองการนั้นและถาผูหญิงอยากจะหยากับผูชายเปนเรื่องที่ยากมากทั้งในบริบทของสังคมและ

ในพื้นที่ของกฎหมาย แตกฎหมายลักษณะหยาเปนจุดเดนเรื่องหนึ่งในกฎหมายมังรายศาสตรเพราะ
ในการแบงสินสมรสในกรณีที่ไมใชความผิดของฝายหญิง ผูหญิงก็จะไดรับสวนแบงในสินสมรส
มากกวาชายซึ่งอาจจะเปนเพราะการที่ชายตองเขาไปอาศัยอยูในเรือนของฝายหญิง แตการที่ผูหญิง
ไดรับสวนแบงในปริมาณที่มากกวาเปนเรื่องที่ยุติธรรม เพราะผูหญิงมีงานนอกบานและในบานและ
ความรับผิดชอบมากกวาผูชายหลายเทา  รวมทั้งผูหญิงตองใชความอดทนทางจิตใจมาก                 
ในการใชชีวิตครอบครัวที่ผูชายมีอํานาจมากกวาในครอบครัว เรื่องของกฎหมายมรดกเปนเรื่องของ
การแบงมรดกใหกับลูกญาติพี่นองของครอบครัวทั้ง 2 ฝายโดยมีกฎเกณฑและเงื่อนไขที่แตกตางกันไป 
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 การวิเคราะหภายใตแนวคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยมและแนวคิดของสตรีนิยมสายถึง

รากเหงาทําใหเห็นวาภายใตพื้นที่ของวาทกรรมทางกฎหมายนี้ผูหญิงเปนเพศที่ไมมีสิทธิ เสรีภาพทาง
สังคมมากนัก กฎหมายครอบครัวในมังรายศาสตรนี้เปนขอบังคับทางกฎหมาย ที่มีนัยถึงการบอก
ตําแหนงแหงที่ของผูหญิง ซ่ึงไมใชเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่จะบอกวาผูหญิงมีสิทธิที่จะทําอะไรหรือไม
มีสิทธิ      ที่จะทําอะไร แตขอกฎหมายนี้เปนการบอกวาถาผูหญิงหลุดออกไปจากกรอบนี้ผูหญิงจะถูก
ลงโทษอยางไร กฎเกณฑทางสังคมนี้จึงเปนกฎที่ตองการใหผูหญิงอยูเฉพาะในกรอบของกฎหมาย ที่
ผูมีอํานาจ     ในสังคมตองการ (ผูมีอํานาจในที่นี้หมายรวมถึงสามีและพอแมฝายหญิงดวย)  

 ประเด็นเรื่องประเวณีในขอกฎหมายมีกรอบที่บังคับผูหญิงใหตองอยูในรองในรอยในเรื่องเพศ

มาก กฎหมายหลาย ๆ ขอไดทําใหผูหญิงตองยอมรับการเปนวัตถุทางเพศใหกับผูชายภายใต
โครงสรางทางสังคมแบบชายเปนใหญ จากขอกฎหมายผูหญิงตองอยูในกรอบเรื่องประเวณีตั้งแต
การหมั้น   ไปจนถึงการอยูกินดวยกัน การหยา การแบงมรดก หรือแมกระทั่งถาหยาไปแลวการจะมี
สามีใหม   ก็ตองไดรับความยินยอมจากญาติพี่นองดวย การควบคุมเรื่องประเวณีอยางเขมงวดตอ
ผูหญิงนี้      ไมใชเฉพาะเปนการควบคุมจากครอบครัวของผูหญิง แตโครงสรางทั้งระบบของสังคม
ควบคุมประเวณีของผูหญิงดวย ซ่ึงขอกฎหมายก็เปนหนึ่งในหลาย ๆ ระบบโครงสรางทางสังคม 

 ภายใตแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมที่ผูศึกษาไดนํามาเปนกรอบคิดในการวิเคราะห จะเห็นไดวา
ภายใตโครงสรางทางสังคมแบบชายเปนใหญ ปญหาหลักของผูหญิงคือการติดอยูกับมโนทัศน    
ทางสังคม 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ การมีเพศสัมพันธแบบคูตรงขาม (Heterosexual) และความเปนแม 
(Motherhood) 2 ประเด็นนี้ทําใหผูหญิงตองกลายเปนวัตถุทางเพศ (Sex Object) ที่ตองสยบยอมตอ
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ผูชายเปนผูควบคุมทุกอยางในสังคม 

 การมีเพศสัมพันธแบบคูตรงขามถูกทําใหเขาใจวาเปนเรื่อง “ธรรมชาติ” ถาผูหญิงมี           
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันก็จะถูกมองวา “ผิดธรรมชาติ” ทวิลักษณ (Binary Opposition) ทางสังคม
แบบนี้ทําใหคนมีทางเลือกอยู 2 ทาง คือการเลือกสิ่งที่ “ดี” หรือ “เลว” ซ่ึงพื้นที่ของมังรายศาสตรได
บังคับใหผูหญิงตองเลือกสิ่งที่ “ดี” และนอกเหนือไปจากกรอบของกฎหมายที่บังคับใหผูหญิงตอง
อยูในรองในรอยในเรื่องประเวณี กรอบของจารีตประเพณีก็บังคับผูหญิงใหตองอยูในรองในรอย
เร่ืองประเวณีซอนเขาไปอีกชั้น ทั้งนี้ผูที่ไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ก็คือผูชายที่จะมั่นใจไดวาลูกที่
เกิดมาเปนลูกที่สืบสายเลือดของผูชายโดยแท ดังนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของผูหญิงในเรื่อง
ประเวณีจึงไมมี การแสวงหาสิทธิเสรีภาพในเรื่องประเวณีคือการเปนกบฎตอกรอบความคุม ที่จะมี
มาตราการทางสังคมและมาตราการทางกฎหมายที่จะลงโทษผูหญิงที่แสวงหาเสรีภาพในเรื่องประเวณี 
โดยการถูกประณามประจานหรืออาจจะรายแรงถึงขั้นถูกขับออกจากชุมชน และนอกจากจะไดรับ  
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บทลงโทษจากสังคมแลวยังจะตองไดรับบทลงโทษทางกฎหมายคือการปรับเงิน ถูกขาย และถูก
ลงโทษทางกาย  
 การมีเพศสัมพันธแบบคูตรงขามทําใหผูหญิงตองติดอยูกับความเปนแม การทําหนาที่ผลิต
ทายาท ระหวางผูหญิงกับผูชายเปนเรื่องที่แตกตางกันอยางมหาศาล การทําหนาที่พอกค็อืมเีพศสมัพนัธ
กับผูหญิงในชวงเวลาสั้น ๆ ที่ทําใหผูชายไดปลดปลอยอารมณทางเพศดวย การทําหนาที่แมอาจไมใช
การปลดปลอยอารมณทางเพศของผูหญิง เพราะผูหญิงอาจจะอยูในฐานะผูถูกขมขืน การตั้งครรภ 9 
เดือน ความทรมานในการคลอดลูกที่เส่ียงตอชีวิตแม ณ ชวงเวลาที่เทคโนโลยีการแพทยสมัยใหมยังเขา
ไมถึงการใหนมลูกเลี้ยงดูลูก กระบวนการในความเปนแมนี้ผูเปนพออยูในฐานะผูมีสวนรวมที่
อาจจะมีความรับผิดชอบหรือไมมีความรับผิดชอบในการกระทํา แตทั้งหมดของกระบวนการความ
เปนแมเปนส่ิงที่ผูชายเขาไมถึง และกระบวนการความเปนแมนี้เปนกระบวนการที่ตอกย้ําถึง
วัฒนธรรมชายเปนใหญที่ผูชายเปนผูควบคุมเรื่องประเวณีและความคุมความเปนแมของผูหญิง 
ดังนั้นขอเสนอของนักสตรีนิยมสายถึงรากเหงาคือการใหผูหญิงปลดปลอยตัวเองจากวัฏจักรนี้ 
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