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This thesis attempts to examine the reflections of women in various 
documents during Ayutthaya period (1350-1767) with the objective to survey and 
compile information about women in the Ayutthaya period, and to study and analyze 
the roles and status of women during the Ayutthaya period who appeared their roles 
in the documents in political, economic and social. 

The study indicated that there are a number of information about 
Ayutthaya’s women in the documents written during Ayutthaya period, such as Thai 
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documents had played a role in politics, economics and society, such as war, trade 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความส าคัญของประเด็นปัญหาที่เลือกศึกษา 

เป็นที่รับรู้กันว่าสถานภาพของสตรีไทยในสมัยจารีตไม่ได้รับการยกย่อง อันเนื่องมาจากโลก

ทัศน์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นค าสอนในระดับโลกียธรรม  ที่เชื่อว่าสตรีเป็นสาเหตุให้เกิดกิเลสแก่

บุรุษ  ท าให้บุรุษไม่สามารถบรรลุธรรม หรือไปถึงซึ่งความหลุดพ้นได้  ความเชื่อดังกล่าวนี้ได้มีส่วน

ก าหนดบทบาทสตรีในระดับหนึ่ง1ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่โบราณมา ก็ชี้น าไปในทาง

วางสถานภาพของสตรีให้เป็น “ช้างเท้าหลัง” ผู้หญิงที่เป็นภรรยาต้อง “ตื่นก่อนนอนทีหลัง” สามี 

ค่านิยมเช่นนี้คือการยกย่องบุรุษ และไม่ให้ความส าคัญกับสตรี แม้แต่สตรีชั้นสูงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี

สถานะไม่ต่างไปจากสตรีทั่วไป นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องสถานภาพของสตรียังสะท้อนให้เห็นจากใน

กฎหมายตราสามดวงที่กล่าวถึงสตรีว่ามีฐานะเป็นเพียงทรัพย์สินของบิดา มารดา และสามี ซึ่งบุคคล

เหล่านี้จะกระท าต่อผู้หญิงอย่างไรก็ได้ ผู้หญิงไม่มีอิสรภาพในตัวเองสุดแท้แต่ว่าบิดา มารดา หรือสามี

จะต้องการให้ตนท าอะไร เช่น ต้องการให้แต่งงานกับใครก็ได้ หรือต้องการขายบุตรีลงเป็นทาสก็ท าได้ 

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลพระบรมราชวินิจฉัย หนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาของอ าแดงเหมือนและอ าแดงจั่น  

ตลอดจนถึงประกาศเรื่องให้ข้าราชการฝ่ายในทูลลาออกจากราชการ2 

กระนั้น เมื่อศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นจะเห็นว่า สถานภาพของสตรีชั้นสูงในสมัยอยุธยามิได้

ด้อยกว่าบุรุษ  เห็นได้ว่าสตรีมีความสามารถในทางหนังสือ การออกรบ การค้าขาย การดูแลและการ

จัดการเกี่ยวกับบ้านเรือนได้ไม่แพ้บุรุษเช่นกัน  จึงอาจกล่าวได้ว่า ค่านิยมความไม่เสมอภาคของผู้หญิง

กับผู้ชาย หรือ สตรีกับบุรุษที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้  แท้จริงแล้วเมื่อกลับไปศึกษาเอกสารหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์จะพบว่า เอกสารหลักฐานที่กล่าวถึง บทบาทและสถานภาพของสตรีนั้นมีอยู่ แม้จะมีไม่

มาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่เลย  และเรื่องที่แสดงให้เห็นบทบาทและสถานภาพของสตรีในสมัยนั้น ว่า

ไม่ได้ตกต่ าเหมือนที่เชื่อกันในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา 

                                                           
1 จิรานุช โสภา, "บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย" (2542). 
2 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), Discovering Ayutthaya (กรงุเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์2561). 

http://learners.in.th/blog/talehr/257336
http://learners.in.th/blog/talehr/257346
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เอกสารหลักฐานในสมัยอยุธยาที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยนั้น ที่เป็นหลักฐานของ

ไทยมีทั้งจารึก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับ  ค าให้การฉบับต่าง ๆ กฎหมายตราสาม

ดวง วรรณกรรม ฯลฯ ส่วนหลักฐานที่เป็นเอกสารต่างชาติในสมัยอยุธยา เช่น บันทึกการเดินทางของ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยา จดหมายเหตุชาวต่างชาติ ฯลฯ 

เรื่องราวของสตรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยอยุธยา มักเป็นของสตรีชั้นสูงซึ่งสัมพันธ์

กับศูนย์กลางแห่งอ านาจ เช่น ในฐานะพระมเหสี พระภรรยาเจ้า พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์  

และมีการยกพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ให้อภิเษกสมรสเพ่ือประสานประโยชน์ทางการเมือง 

และมีปรากฏในพระราชพงศาวดารที่สตรีเป็นผู้ประกอบวีรกรรมอย่างกล้าหาญทัดเทียมกับบุรุษถึงกับ

ได้รับยกย่องให้เป็นวีรสตรีในภายหลัง  สตรีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การสงครามมีให้เห็นหลาย

ท่านในประวัติศาสตร์ไทย อาทิ พระสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งได้เข้าร่วม

รบกับพระสวามีท าสงครามกับพม่า จนเสียทีถูกฟันขาดคอช้างสิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. 20913 

ในขณะที่เอกสารที่เขียนโดยชาวต่างชาติกลับเผยให้เห็นบทบาทของสตรีชั้นสูงบางท่าน

มากกว่านั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาท

ทอง  กล่าวถึง พระสุวัฒน์  (Pra Souwat)  ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความบาดหมางระหว่างราชส านัก

อยุธยาของ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระมหินทร กับเมืองพิษณุโลกของพระมหาธรรมราชา  ซึ่ง 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์  เสนอว่า ความบาดหมางดังกล่าว แสดงถึงความขัดแย้ง แข่งบารมีกันระหว่าง 

ราชวงศ์สุพรรณภูมิกับราชวงศ์สุโขทัย4  ดังนั้นเจ้านายสตรีในพระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต ผู้นี้จึง

อาจมีบทบาททางการเมืองในฐานะผู้ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มอ านาจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตรี

ชั้นสูงมีบทบาทในราชส านัก  เช่นเดียวกับท้าวศรีสุดาจันทร์ ที่ก้าวจากต าแหน่ง 1 ใน 4 พระสนมเอก

ของสมเด็จพระไชยราชาธิราช  ถึงแม้ว่าในสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราชจะมีพระสนมเอกครบ

ตามจ านวนต าแหน่งหรือไม่ก็ตาม แต่พระนางก็สามารถขึ้นมาเป็นแม่อยู่หัว หรือ แม่หยัวเมืองได้ด้วย

การมี พระศรีศิลป์ เป็นพระราชโอรส  ทั้งต่อมายังได้เป็นผู้อภิบาลพระยอดฟ้า ยุวกษัตริย์ และก็ได้

ปลงพระชนม์กษัตริย์  ทั้งสองรัชกาล  ก่อนที่พระนางจะผลักดันให้ขุนวรวงศา ธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์

                                                           
3
 วัน วลิต, "พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182," กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 43-51 และ (19)-(23) ค า

น าเสนอ โดยพิเศษ เจียจันทร์พงศ์ (2548). 
4
 "พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 " ibid.43-51 และ(19)-(23) ค าน าเสนอ โดยพิเศษ เจียจันทร์

พงศ์. 
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แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใหม่ อ านาจของพระนางมีมากจนสามารถสั่งให้   สมุหนายกผลัดเปลี่ยน

ไพร่พลจากหัวเมืองเหนือทั้ง 7 ลงมายังเมืองหลวง พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุ

มาศ (เจิม) กล่าวว่าพระนางได้รับความช่วยเหลือจากพระยาราชภักดี 5  แสดงเห็นได้ว่าสตรีชั้นสูง

สามารถใช้สถานภาพของตนเพ่ือสร้างอ านาจเพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว และสามารถสร้างเครือข่าย

ทางการเมืองได ้

นอกจากนี้ ภาพสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจของสตรีฝ่ายในในบันทึกของชาวต่างชาติที่โดดเด่น  

เช่น กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระนามของพระองค์เป็นที่

รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติในฐานะพระมเหสีของสมเด็จพระนารายณ์ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสตรีชั้นสูง

ที่มีบทบาทอ านาจทางการเมืองและการค้า  ทั้งนี้ที่ชาวต่างชาติเข้าใจว่าพระนางทรงเป็นพระมเหสี

ของสมเด็จพระนารายณ์ ก็เพราะสมเด็จพระราชธิดาทรงมีอ านาจสูงสุดในพระราชส านักฝ่ายใน 6   

ดังที่มีในบันทึกของคณะทูตชาวฝรั่งเศส เช่น จดหมายเหตุ ของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์  ที่ว่า 

“...เมอสิเออร์ก็องสตังซ์เล่าว่า หลังสมเด็จพระราชมารดาสวรรคตแล้ว สมเด็จ    เจ้า

ฟ้าพระราชธิดาพระองค์เดียวนี้ทรงได้รับการยกย่องให้มีพระยศเสมอด้วยพระราชินี  ทั้งเป็น

ที่สนิทเสน่หาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้รับพระราชทานหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา ส่วยสา

อากรขนอนตลาด และมีไพร่พลที่ข้ึนตรงเป็นสิทธิ์ต่างหากจากองค์พระมหากษัตริย์ ...ทุกเวลา

เช้า-เย็น สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจะเสด็จออกบรรดาท้าวนางภริยาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เสด็จประทับ

บนพระโธรน ภริยาข้าราชการที่เฟ้ียมเฝ้าก็หมอบก้มหน้านิ่งอยู่กับพ้ืน เสมือนเป็นพระ

เจ้าอยู่หัวฝ่ายใน ...ทั้งยังได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเสวยร่วมกับพระราชบิดาเสมอ...” 7และบันทึกของ 

นิโกลาส์ แชร์แวส ได้กล่าวว่า  

                                                           
5พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)  (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 

22-25. 
6
 สมเด็จเจา้ฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ, "ก็ทรงท าการค้าขายเช่นเดียวกับพระราชมารดาของพระองค์ด้วย  

ในเอกสารฮอลันดาบันทึกว่า สมเด็จพระราชินี หรือ พระมเหสีของสมเด็จพระนารายณไ์ด้ส่งส าเภาไปค้าขายที่ญี่ปุ่น 
เมื่อ พ.ศ. 2216 และ 2217 (ค.ศ. 1673 และ 1674)  อ้างถึงใน วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, “กลุ่มคนท่ีสมัพันธ์กับ
การค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.2172-2310”" (2548). 
7
 เดอ ชัวซีย์, เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร นนทบุรี : ศรีปญัญา, 2550). 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E34%7d%7bu0E21%7d&SORT=DZ/X%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E34%7d%7bu0E21%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=X%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E34%7d%7bu0E21%7d&SORT=DZ&4%2C4%2C
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“...สมเด็จพระราชธิดา สามารถวินิจฉัยอรรถคดีในท่ีประชุมขุน 

นาง และมีสิทธิ์ขาดในราชส านักฝ่ายใน”8ขณะที่บันทึกของนายวิลเลียม  สแตรงก์ ได้กล่าวถึงบทบาท

ทางการค้าของกรมหลวงโยธาเทพ ผ่าน “เถ้าแก่รุ่นผู้ใหญ่” หรือบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน

การค้า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาท าการค้าถวาย  และการท าการค้าขายเฉพาะพระองค์นี้   ถือเป็นการ

ท าการค้าแข่งกับพระคลังสินค้าของพระมหากษัตริย์ได้เลยทีเดียว 9 

ต่อมาในปลายสมัยอยุธยายังปรากฏชื่อสตรีชั้นสูงซึ่งเป็นบุคคลส าคัญและมีอ านาจและ

บทบาททั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมขึ้นมาอีกหลายท่าน เช่น พระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศ เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎ มีบทบาททางด้านอักษรศาสตร์ ในการแต่งวรรณคดีเรื่อง ดาหลัง 

และอิเหนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและการละครสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นต้น    ขณะเดียวกัน

ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองในรัชกาลสุดท้ายของสมัยอยุธยา คือ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ 

ปรากฏบทบาทของเจ้านายสตรีว่ามีความสนพระทัยในความมั่งคั่ง โดยได้เข้าแทรกแซงกิจการการ

ปกครอง รับสินบนและใช้อิทธิพลท าให้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังเดิม 10  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

สตรีชั้นสูงมีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงในราชส านัก 

ส่วนสตรีสามัญชนสมัยอยุธยา นิโกลาส์ แชรแวส ได้กล่าวถึงว่า “...หญิงที่มีฐานะต่ า ก็ปั่นด้าย

และทอผ้า เพ่ือเป็นผ้านุ่งของสามี และเครื่องนุ่งห่มของตนเอง  หากนางยากจนไม่มีด้ายจะทอผ้า หรือ 

สิ้นไร้เมล็ดพันธุ์ผักที่จะเพาะปลูกแล้ว ก็จะไปรับจ้างเขาท างานเพ่ือได้เงินมาจุนเจือครอบครัว หรือ 

ช่วยเขาท าไร่ท าสวน หรือ นวดข้าวฝัดข้าว...”11  ท าให้เห็นว่า สตรีสามัญค่อนข้างมีเวลาท ากิน 

เนื่องจากได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ราชการหลวง เช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์  แต่อย่างไรสตรีก็

จ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนหางว่าวไว้ฐานเป็นพลเมืองในสังกัดของมูลนาย เพ่ือให้บุตรได้อยู่ในกรม

เดียวกับบิดามารดาของตน  หากบิดามารดาอยู่ต่างกรมกัน บุตรล าดับคี่จะประจ ากรมข้างมารดา และ

บุตรล าดับคู่จะสังกัดกรมของบิดา   การอยู่กินของสามัญชนจึงต้องบอกกล่าวให้นายรับรู้ มิฉะนั้นบุตร

                                                           
8 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวตัิศาสตรธ์รรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (พิมพ์ครั้งท่ี 2 แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร นนทบุรี : ศรีปญัญา, 2550 198-199, 2550). 
9 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25,  (พระนคร : องค์การค้าของคุรสุภา, 2512). 
10 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ดร. หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า : การค้าอยุธยาสมยัพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2550); "“กลุ่มคนท่ีสัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.2172-2310”" (2548). 
11 ดร. หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า : การค้าอยุธยาสมัยพุทธศตวรรษที่ 22-23. 
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ทั้งหมดจะเข้าสมทบในกรมฝ่ายมารดาทั้งสิ้น12  แม้ว่าพระราชพงศาวดารจะมิได้กล่าวถึงชีวิตของ

ผู้หญิงสามัญ  แต่ยังมีบันทึกของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยา ที่แสดงให้เห็นภาพด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของผู้หญิงสามัญ  ดังเช่น  เรื่องราวของสตรีสามัญ  ออสุต พะโค หญิงชาวมอญ ที่รอง

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ศึกษาเรื่องราวของเธอจากบันทึกรายวัน (dagreister) ภาษา

ดัตช์ ของหัวหน้าสถานีการค้าบริษัท VOC ที่กรุงศรีอยุธยา  ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

(พ.ศ. 2173-2199) ซึ่งให้ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยากับพ่อค้าชาวดัตช์ 13  

ชี้ให้เห็นว่า สตรีผู้นี้มีบทบาทโดดเด่นในสังคมเมืองท่าการค้านานาชาติของอยุธยา ออสุตหรือเจ้าสุต

หรือนางสุด หญิงชาวมอญ เป็นภรรยาของยาน ฟาน เมียไวค์ พ่อค้าเอกชนชาวดัตช์  ต่อมาเป็นภรรยา

ของเยราเมียส ฟาน ฟลีต (วันวลิต)  และภรรยาของยาน ฟาน เมาเดน หัวหน้าสถานีการค้าบริษัท 

VOC เธอเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการค้าของบริษัท VOC ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2173-2193  เพราะเธออาศัย

เส้นสาย รู้จักคนวงใน เธอเป็นคนสนิทของออกญาตะนาวและภรรยา  ออกญาสมบัติธิบาลและภรรยา 

ขุนนางเจ้ากรมพระคลังในขวา ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าปราสาททอง ในสมัยที่ออสุตเป็น

ภรรยาของวันวลิต เธอได้เข้าไปทูลขอการสนับสนุนการแต่งตั้งเจ้าท่าคนใหม่ จากพระมเหสีพระองค์

หนึ่งของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เพ่ือประโยชน์ทางการค้าของบริษัท VOC เชื่อได้ว่าออสุตมี

อ านาจและอิทธิพลสูงคนหนึ่ง เห็นได้จากการที่เธอสามารถลักลอบค้าดีบุกซึ่งเป็นสินค้าผูกขาดของ

หลวงได้ นอกจากนี้ยังค้าสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักร ค้าน้ ามันมะพร้าว 

และค้าขายสินค้าของป่าที่พ่อค้าชาวลาวน าลงมาค้าขายได้ด้วย  จากการศึกษาข้างต้น นอกจากจะ

เห็นความสัมพันธ์ของสตรีกับการค้าภายใน-ภายนอกราชอาณาจักรแล้ว  ยังสะท้อนถึงความ

หลากหลายของเชื้อชาติ และชีวิตคู่ของสตรีพ้ืนเมืองกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสังคมอยุธยา 14  

และยังท าให้เห็นอีกว่า สตรีพ้ืนเมืองสามารถใช้สามีชาวต่างชาติเป็นบันไดส าหรับการท าการค้าของ

ตนเองได้ด้วย 

                                                           
12 เดอ ลา ลูแบร์, มร. จดหมายเหต ุลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม (พิมพ์ครั้งท่ี 4. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. 
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2552). 
13 ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, ออสตุ : ภาพสะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยากับพ่อค้าชาวดตัช์ (ใน สตรี
แถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย. สุวดี เจริญพงศ์ และ ปยินาถ บุนนาค (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์
อักษร, 2550). 
14 วรพร ภู่พงศ์พันธุ,์ "“ความเป็นสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ. 1767”" 
(2542). 
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ทั้งบันทึกของชาวต่างชาติ รวมถึงหลักฐานของไทย อาทิ กฎหมายตราสามดวง และค าให้การ

ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ได้ปรากฏบทบาทของผู้หญิงในสมัยอยุธยาในฐานะแม่ค้าที่ท าการค้าใน

ตลาด บทบาทของการเป็นก านันตลาด 15  ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น จดหมายเหตุลาลูแบร์ ในสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช กล่าวไว้ว่า “ฝ่ายชายนั้นต้องไปเข้าเดือนรับราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 

เดือนในปีหนึ่ง ทุก ๆ ปีนั้น ก็เป็นหน้าที่ของภรรยามารดาและลูกเต้าจะเลี้ยงตัวเอง หน าซ้ ายังต้องส่ง

เสบียงเลี้ยงคนที่ไปเข้าเดือนอีกด้วย และเมื่อรับราชการกลับมาบ้านแล้ว ก็เป็นธรรมดามักมิใคร่รู้จัก

จะท าการงานอย่างไร ผู้หญิงดอกเป็นตัวถากไร่ไถนา ซื้อขายสินค้าในเมือง”16 

ทางด้านสังคม วิถีชีวิตของสตรีสมัยอยุธยา ปรากฏผ่านบันทึกของชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้มักเป็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของสามัญชนที่พวกเขาพบเห็น  ดังเช่น “ ชายชาวสยามรัก

ภรรยาและบุตรของตนมาก และเขาดูจะได้รับรักตอบจากบุคคลเหล่านั้นในทางปฏิบัติมากเช่นกัน คือ 

...เป็นภาระของภรรยา มารดา และธิดา ในการหาอาหาร ส่งเสบียงในยามรับราชการ และยามว่างเว้น

จากเกณฑ์ราชการ โดย ...ภรรยาจะปลุกให้สามีตื่นราว 7 โมงเช้า เอาข้าวปลาให้บริโภค ก่อนที่สามีจะ

พักผ่อนต่ออยู่กับบ้านในเวลาเว้นจากราชการ  ส่วนภรรยานั้นจะไปไถนา ขายของซื้อของในเมือง ”17  

แต่เมื่อชายเสียพนัน ชายจะขายตัวเอง หรือ บุตรธิดา ภรรยาลงเป็นทาสก็ได้  ทั้งนี้เพราะบิดาหรือสามี

เป็นผู้ทรงอ านาจเด็ดขาดในครอบครัว 18  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่าก่อนผู้หญิงจะแต่งงานนั้น 

ครอบครัวฝ่ายหญิงและตัวผู้หญิงเอง มีสิทธิ์ในการคัดกรองเลือกเฟ้นชายผู้จะมาเป็นสามี หรือ หญิงมี

ความสมัครใจในการเลือกคู่ได้ในระดับหนึ่ง เห็นได้จาก  “ การแต่งงาน บิดามารดาของฝ่ายชายจะ

จัดหาหญิงเถ้าแก่ผู้มีชื่อเสียงดีไปด าเนินการสู่ขอ  ต่อบิดามารดาของฝ่ายหญิง บิดามารดาของฝ่าย

หญิงจึงได้ถามความสมัครใจของธิดาของตนก่อน ...ข้างฝ่ายชายจะไปมาหาสู่ฝ่ายหญิงถึง 3 ครั้ง 

น าเอาผลไม้หมากพลูไปเป็นของก านัล ...ให้ฝ่ายหญิง พึงใจ ”  จากนี้เมื่อตอบรับการแต่งงานแล้ว  “ 

เจ้าบ่าวจะเป็นธุระออกทุนและปลูกสร้างโรงพิธี และเรือนหอในเขตบ้านของฝ่ายหญิง ...ทั้งนี้เจ้าบ่าว 

                                                           
15 ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตรไ์ทยฯ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2534 10-14, 2534). 
16 เดอ ลา ลูแบร์, มร. จดหมายเหต ุลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. 
17ราชอาณาจักรสยาม 223-224. 
18 Ibid. 
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หรือ บุตรเขย อาจอยู่รับใช้งานในเรือนของฝ่ายหญิง ก่อนจะตกลงแต่งงาน หรือ อยู่ต่อไปในเรือนฝ่าย

หญิง ราว 6 เดือน เพื่อดูอัธยาศัยใจคอ ก่อนได้ ”19 

จากบันทึกของ ลา ลูแบร์ เห็นได้ว่า สอดรับการประเพณี การหลบฝาก  คือ ประเพณีของ

ชายที่มีเมีย แต่ฝากไว้กับพ่อแม่หญิงก่อน ตัวเองเข้าไปอาศัยรับใช้การงานในบ้านฝ่ายหญิง  ดังปรากฏ

ใน  บทพระอัยการลักษณะผัวเมีย  มาตรา 102 “ มาตราหนึ่ง ชายขอลูกสาวท่านถึงหลบฝากยังแต่จะ

ท างาน แลพ่อแม่หญิงให้ชายฝากบ าเรอ แลท ากินอยู่ด้วยกันเปน 2-3 ปี แลพ่อแม่หญิงให้ชายอยู่

ด้วยกันไซ้ ท่านว่าเปนสิทธิแก่เจ้าผัว เสมือนเมียท างาน ... ”20เป็นต้น    จากนี้ หัวข้อมาตรา ลักษณะ

ผัวเมียวิวาทกันเกินเลยจนเดือดร้อนว่ากล่าว ท าร้ายถึงพ่อตาแม่ยาย ในมาตรา 57 และ 58 ได้

ชี้ให้เห็นว่า สามีจ าเป็นต้องเคารพย าเกรงครอบครัวฝ่ายหญิงเสมอด้วยครอบครัวของตน  หากวิวาท

พลาดพลั้งปากหรือท าร้ายพ่อแม่ญาติฝ่ายหญิง ต้องขอขมาด้วยข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน และถ้าเขย

ท าร้ายสาหัส ถึงตาย หรือ เป็นโจรผู้ร้าย พ่อแม่ผู้หญิงสามารถริบทรัพย์ และขับเขยออกจากบ้าน จน

ท าให้ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลงได้21เป็นต้น    อย่างไรก็ดี การแต่งงานนอกจากความสมัครใจของ

ฝ่ายหญิงแล้ว ยังต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ฝ่ายหญิง และจากนายเงิน หรือ มูลนาย เป็นส าคัญ 

ขณะที่ การหย่าร้างกันตามกฎหมาย ในบทพระอัยการลักษณะผัวเมีย  ได้ระบุไว้ในหัวข้อ

มาตรา ลักษณะผัวเมียวิวาทร้างกัน ลักษณะผัวไปค้าไปราชการ ให้ผู้หญิงอยู่คอยท่า 22ได้ก าหนดการ

สิ้นสุดการเป็นผัวเมียว่า  โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและอาการทิ้งร้างไปของสามี เช่น ฟันเรือน หอบสิน

เดิม และสินส่วนตัวกลับไป ฯ  หญิงก็มีก าหนดระยะเวลาคอยสามีเกิน 1 ปี -7 ปี ตามแต่สถานการณ์ 

หญิงได้ไปบอกแก่นายบ้าน กรมการ หรือมูลนาย และส่งทรัพย์คืนบ้านฝ่ายชาย  หรือ ฝ่ายชายไปถือ

บวช  ดังนี้แล้วถือเป็นการสิ้นสุดการสมรสตามกฎหมาย และหญิงสามารถสมัครใจเลือกคู่ครองใหม่ได้   

เป็นต้น  จากการศึกษากฎหมายตราสามดวงในเบื้องต้น กฎหมายได้ให้การคุ้มครองสตรี ให้อิสระใน

การเลือกคู่ครอง ตลอดจนการได้รับความยุติธรรมจากการถูกท าร้าย การเลี้ยงดูอย่างไม่เป็นธรรมจาก

สามี การถูกฉ้อโกงทรัพย์  และการถูกขายลงเป็นทาสด้วย ดังที่ หลุยส์ ดูปลาตร์ นักกฎหมายชาว

ฝรั่งเศส ที่ได้ศึกษากฎหมายของสยาม และเข้ามาเป็นจัดระเบียบและวางหลักสูตรการศึกษาใน

                                                           
19 เดอ ลา ลูแบร์, มร. จดหมายเหต ุลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. 
20 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  (กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2550). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงศึกษา สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ชี้ให้เห็นว่า 

“สตรีสยามมีฐานะในสังคมดีกว่าสตรียุโรป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีฝรั่งเศส”23เป็นต้น 

ดังจะเห็นได้ว่าจากหลักฐานเอกสารในสมัยอยุธยาให้ภาพสะท้อนบทบาทและสถานภาพของ

ผู้หญิงเอาไว้จ านวนหนึ่ง ซึ่งพอจะท าให้เชื่อได้ว่าสตรีในสมัยนั้นไม่ได้มีสถานะตกต่ าหรือไม่มีคุณค่าใน

สังคมดังที่เคยเชื่อสืบต่อกันมา  ความรับรู้ที่ว่าสตรีไม่มีอ านาจและบทบาทใด ๆ ในราชส านักนั้น จึง

เป็นเรื่องที่ควรพิจารณากันใหม่  เพราะหลักฐานชี้ให้เห็นว่าสตรีมีบทบาทและอาศัยสถานภาพของ

ตนเองในการกระท ากิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้หลายอย่าง รวมทั้งเป็นผู้ทรง

อิทธิพลในราชส านักมากไม่แพ้บุรุษด้วยเช่นกัน 

สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาภาพสะท้อนของสตรีทั้งที่เป็นสตรีชั้นสูงและสตรี

สามัญในสมัยอยุธยาที่สะท้อนจากเอกสารหลักฐานในสมัยอยุธยา ว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม อย่างไรก็ดี   แม้สตรีจะมีความส าคัญในประวัติศาสตร์และได้รับการกล่ าวถึงใน

เอกสารหลักฐานเป็นจ านวนมาก แต่กลับไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากนัก เนื่องมาจาก

ค่านิยมท่ีเห็นว่าสตรีเป็นช้างเท้าหลัง เป็นผู้ตามบุรุษ ในสังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่ดังเช่นสังคมไทย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาประวัติศาสตร์สตรีไทย  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงวิชาการเป็นอย่างมาก  

เห็นได้จากผลงานวิจัยและงานทางวิชาการซึ่งรวมถึงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และหนังสือวิชาการ

จ านวนหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสตรีไทยในประเด็นต่าง ๆ  โดยแบ่งประเด็นการศึกษาได้ 3 กลุ่ม

ได้แก่  ด้านบทบาท สถานภาพ วิถีชีวิต และภาพลักษณ์ของสตรี  ด้านสตรีในราชส านัก  และด้าน

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นแก่สตรี 

กลุ่มที่ 1 งานเขียนที่เน้นการอธิบายบทบาท สถานภาพ วิถีชีวิต และภาพลักษณ์ของสตรี 
การศึกษาเรื่องสตรีในประเด็น สถานภาพ บทบาท วิถีชีวิต และภาพลักษณ์ของสตรี   ดังจะเห็นได้

จากวิทยานิพนธ์เรื่อง  สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ของ ล า

พรรณ น่วมบุญลือ24 ที่มุ่งศึกษาบทบาทและสถานภาพสตรีไทยผ่านกฎหมายที่บังคับใช้ในสมัย

                                                           
23 หลุยส์ ดปูลาตร์, สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม แปลโดย ไพโรจน์ กัมพูสริิ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2540). 
24 ล าพรรณ น่วมบุญลือ, "“สิทธิและหน้าที่ของสตรตีามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร์” " (2519). 
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รัตนโกสินทร์ ซึ่งท าให้เห็นว่าสตรีในช่วงเวลาดังกล่าวมีฐานะด้อยกว่าบุรุษ  ทั้งนี้มุ่งศึกษาจากตัว

กฎหมาย ร่วมกับขนบประเพณีและสุภาษิตค าสอนเป็นส าคัญ ท าให้เห็นความไม่มีอิสระในตนเองของ

ผู้หญิง เช่น การคลุมถุงชน การถือว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของบิดาและสามี ซึ่งสามีมีภรรยาได้หลายคน 

โทษของการเป็นชู้ส าหรับสตรี และอ านาจที่จะขายสตรีในอาณัติลงเป็นทาส ฯลฯ  จนกระทั่งกฎหมาย

จารีตดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนลงในสมัยรัชกาลที่ 4  และเกิดการยกสถานภาพผู้หญิงให้เท่าเทียมกับ

ผู้ชาย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ทั้งนี้ ทัศนะเรื่องความเหลื่ อมล้ าระหว่าง

เพศหญิงชาย และสถานภาพของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เห็นได้จากการปรับปรุงบทบัญญัติ

ทางกฎหมาย เป็นต้น  วิทยานิพนธ์เรื่อง สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

ช่วงปี พ.ศ. 2325-2394 ของ บุญยงค์ เกศเทศ25  มุ่งศึกษาสถานภาพสตรีผ่านงานวรรณกรรมหลาย

ประเภทในช่วงต้นสมัยกรุงเทพฯ อาทิ กฎหมายตราสามดวง วรรณคดีบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ 

อิเหนา อุณรุท ฯ และหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นภาพของสตรีไทยในเวลานั้น  

อย่างไรก็ดี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ให้ภูมิหลังย้อนไปจนถึงสตรีในสมัยอยุธยาด้วย  ซึ่งผลการศึกษาได้

แบ่งผู้หญิงออกเป็นหญิงในชนชั้นสูง และผู้หญิงสามัญชน หรือ ไพร่ ท าให้เห็นความไม่ค่อยมีอิสระของ

ผู้หญิงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา สตรีชาววังได้รับการศึกษาอย่างดีหรือพอใช้ ขณะที่สตรี

สามัญไม่จ าเป็นต้องได้รับการศึกษา  ด้านกฎหมาย สตรีชาววังอยู่ในกฎของวัง ขณะที่สตรีสามัญ

จะต้องอยู่ในอ านาจของสามีตามนิตินัย แต่ในทางพฤตินัยแล้วน่าจะมีอิสระมากกว่าตามตัวบท

กฎหมาย แต่ก็ยังมีฐานะด้อยกว่าบุรุษ  ด้านสังคมและด้านการประกอบอาชีพ สถานภาพทางสังคม

ของสตรีชาววังไม่เอ้ือต่อเสรีภาพ และการประกอบอาชีพ เพราะต้องท าราชการอยู่ในวัง มีความ

แตกต่างจากสามัญชน เป็นต้น เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์เรื่อง บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์

นิพนธ์ไทย ของ จิรานุช โสภา26  ซึ่งได้ศึกษาสตรีไทยจากหลักฐานประเภทจารึกสมัยต่าง ๆ ต านาน

ศาสนา ต านานในแต่ละภูมิภาค หนังสือพระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ และบันทึก

เรื่องผู้หญิงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง พ.ศ. 2500 เพ่ือสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ทางสังคม

ของสตรี ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นบทบาทของสตรี โดยมากเป็นสตรีชั้นสูงกว่าสตรีสามัญชน ในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การประกอบบุญพิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนามักปรากฏในจารึก ขณะที่ในพระ

                                                           
25 บุญยงค์ เกศเทศ, "สถานภาพของสตรไีทยในวรรณกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2325-2394" (2517). 
26 จิรานุช โสภา, "บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย." 
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ราชพงศาวดารบทบาทจะเกี่ยวข้องกับการสมรสเป็นเครือญาติทางการเมือง ขณะที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 

4 เป็นต้นมา บันทึกทางประวัติศาสตร์ได้รับแนวความคิดตะวันตก เนื้อเรื่องของสตรีจึงถูกรวมเข้ากับ

ความเป็นชาติ การมีพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และการท างานเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมือง 

ขณะเดียวกัน การศึกษาในแง่วรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทและภาพลักษณ์ของสตรี ยังมีที่ได้

ศึกษาผ่านวรรณคดีด้วย ดังเช่นในวิทยานิพนธ์เรื่อง สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายไทย

ในอดีต : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน27ของ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ ซึ่งได้

วิเคราะห์ถึงบทบาทและสถานภาพของตัวละครผู้หญิงและผู้ชาย ท าให้เห็นภาพสะท้อนของสังคม

ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น สถานภาพภรรยา-สามี มารดา-บิดา สถานภาพขุน

นางข้าราชการ-กษัตริย์ และปัจจัยทางสังคม อันได้แก่ ศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้และเข้าถึงวิชา

ความรู้ของเด็กหญิง-ชาย  ตลอดถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  ในส่วนของสตรี แม้ผลการศึกษาจะแสดง

ให้เห็นว่า ลูกหญิงต้องอยู่ใต้สิทธิของบิดา หากบิดาตายไปก็อยู่ใต้สิทธิของมารดา และเม่ือเป็นภรรยาก็

อยู่ในสิทธิของสามี ดังเช่น ชีวิตของนางวันทอง  แต่อย่างไร สตรีก็สามารถมีอ านาจและสิทธิอย่างเป็น

ทางการในครอบครัวเมื่อสามีสิ้นชีวิตไป ได้รับการยกย่องมีสถานทางสังคมผ่านบรรดาศักดิ์ของสามี 

และสามารถหาทางตั้งตัวขึ้นมาได้ ดังเช่นนางทองประศรี  สตรีสามารถสร้างอ านาจแฝงได้ โดยเฉพาะ

ในกรณีที่กฎหมายให้สิทธิยอมรับเมียกลางเมือง หรือ เมียพระราชทาน ภรรยาหลวงจึงมีอ านาจ

เหนือกว่าภรรยาอ่ืน จึงท าให้เกิดการสร้างอ านาจเหนือผู้ชาย ด้วยการเอาใจสามี ให้สามีรัก  หรือ การ

ใช้อ านาจเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องนางสร้อยฟ้าท าเสน่ห์ต่อพระไวย เป็นต้น  การศึกษาวรรณคดีเรื่อง

ขุนช้างขุนแผนได้แสดงให้เห็นว่าสถานภาพของสตรีมิได้ตกต่ า และสตรีก็มีอ านาจได้ เพียงแต่มิได้

แสดงออกอย่างเป็นทางการ จากนี้ภาพลักษณ์ของสตรียังพบใน บทความ ภาษิต ส านวน : ภาพ

สะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยต่อผู้หญิง 28 ของ วรารัชต์ มหามนตรี ที่ศึกษาจากภาษิตและส านวนไทย 

โบราณ-ร่วมสมัย โดยให้ความหมายของ ภาษิต คือ ถ้อยความซึ่งมีความหมายเป็นคติ กล่าวสืบกันมา

ช้านาน และส านวน คือ ถ้อยความที่ไม่ตรงตามตัวแต่เป็นความเปรียบซึ่งมีความหมายอื่นแฝงอยู่  ท า

ให้เห็นมุมมองค่านิยม และโลกทัศน์ที่มีต่อสตรี ดังเช่น ไม่มีด้วงแมง หรือ แมลงวันหัวเขียวยังไม่ตอม 

                                                           
27 อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, "“สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผูช้ายไทยในอดีต : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม
เรื่องขุนช้างขุนแผน”" (2544). 
28 วรารัชต์ มหามนตรี, "ภาษิต ส านวน : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยต่อผูห้ญิง," วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-
สาละวิน 5, no. 2, 2557 (2557). 
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ซึ่งหมายถึง หญิงบริสุทธิ์ยังไม่เคยมีชายมาเกี่ยวข้องพ้องพาน เจ๊กลากไป ไทยลากมา หมายถึง หญิง

มากชู้ มักมาก ช้างเท้าหลัง คือ ภรรยาควรเป็นผู้เคารพเชื่อฟัง อยู่ในโอวาทของสามี และ ดูช้างให้ดู

หาง ดูนางให้ดูแม่ สะท้อนถึง หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรี เป็นต้น  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า

สังคมไทยมีความคาดหวังต่อสตรีให้ครองตัวอยู่ใน 3 สถานภาพ คือ เป็นบุตรีที่ดี อยู่ในโอวาทของบิดา

มารดาและรู้จักสงวนเนื้อตัว  เป็นภรรยาที่ดี เคารพต่อสามี ขยันในงานเรือน และเป็นมารดาที่ดี ที่ให้

การอบรมสั่งสอนบุตร สตรีจึงจะเป็นที่น่าเคารพยกย่อง  แต่ถึงอย่างไร เปลก็ไกวดาบก็แกว่ง ก็สะท้อน

บทบาทของสตรีไทยที่นอกจากจะมีหน้าที่ต่อครอบครัวแล้ว สมัยหนึ่งยังมีหน้าที่รบทัพจับศึก ซึ่งอาจชี้

ได้ว่าสถานภาพของสตรีไทยไม่ได้มีความยิ่งหย่อนไปกว่าชายเลย    และในบทความ โดยส าคัญ 

“ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับปัจจัยเกื้อกูล

ด้านการศึกษา 29ของ อัควิทย์ เรืองรอง  ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เป็นบุคคลจริง ร่วมกับ

ผู้หญิงซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ซึ่งต่างมีชีวิตอยู่และถูกแต่งขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 

ประวัติและผลงานของคุณพุ่ม (บุษบา ท่าเรือจ้าง) และคุณสุวรรณ ซึ่งต่างเป็นผู้รู้หนังสือและมีปฏิภาณ

กวีเป็นอย่างดี จึงมีชีวิตที่โดดเด่นกว่าผู้หญิงร่วมสมัย และมีผลงานเป็นที่จดจ า  ขณะที่ตัวละครเช่น 

นางสุวรรณมาลี มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ นางละเวงวัณฬา มีความรู้ทางด้านการปกครอง (ซึ่ง

อาจเป็นภาพสะท้อนของพระนางเจ้าวิคตอเรีย พระราชินีนาถแห่งอังกฤษ)  นางวาลี มีความรู้ทาง

คัมภีร์ไตรเพท นางแก้วหน้าม้า นางรจนา เป็นผู้มีสติปัญญาใคร่ครวญ และนางนพมาศเป็นผู้ที่ได้รับ

การศึกษาอย่างดีเยี่ยม การศึกษาในแง่วรรณกรรมได้ชี้ความส าคัญว่าผู้หญิงในช่วงต้นรัตนโกสินทร์อาจ

เข้าถึงปัญญาได้ด้วยการศึกษา ซึ่งความสามารถจะเปิดโอกาสบางอย่าง อาทิ เป็นที่ยอมรับของผู้ชาย 

หรือ สามารถท าหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ชายได้ ดังเช่น การเป็นกวี (คุณพุ่ม คุณสุวรรณ) ออกรบ (นาง

แก้วหน้าม้า) ครองเมือง (นางละเวงวัณฬา) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องบทบาท สถานภาพของสตรีที่อยู่นอกเหนือจากสังคมส่วนกลาง 

(คือ ราชส านักอยุธยา และกรุงเทพฯ) ดังเช่นวิทยานิพนธ์เรื่อง สตรีในสังคมเชียงใหม่สมัยวงศ์เจ้าเชื้อ

เจ็ดตน พ.ศ. 2339-2476 ของ อดิศร ศักดิ์สูง 30 ที่ศึกษาสตรีเชียงใหม่ผ่านโครงสร้างของสังคม ซึ่ง

แบ่งเป็น สตรีชนชั้นปกครอง และสตรีสามัญ เพ่ือให้เห็นบทบาทและสถานภาพของสตรีเชียงใหม่กลุ่ม

                                                           
29 อัควิทย์  เรืองรอง, "โดยส าคญั “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณส์ตรีในวรรณคดไีทยสมัยรตันโกสินทร์ตอนต้นกับ
ปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา," (มปป). 
30 อดิศร ศักดิ์สูง, "“สตรีในสังคมเชียงใหม่สมัยวงศ์เจ้าเชื้อเจ็ดตน พ.ศ. 2339-2476”" (2539). 



  12 

ต่าง ๆ  เป็นที่น่าสนใจว่า สตรีเชียงใหม่ มีวัฒนธรรมเฉพาะที่ต่างจากสตรีในยุคจารีตของภาคกลาง คือ 

ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในพิธีกรรมผีปู่ย่า  ผู้หญิงจึงได้รับการยอมรับและปกป้องโดยสังคมในทางหนึ่ง  

และถึงแม้ว่าสตรีสูงศักดิ์ในชนชั้นปกครองของเชียงใหม่จะด ารงชีวิตอยู่ในกรอบจารีตมากกว่า แต่ก็

ได้รับอิทธิพลทางการเมืองจากภายนอก เช่น อิทธิพลจากสยาม ก่อนสตรีกลุ่มอ่ืน  ทั้งยังสามารถใช้

โอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจได้ เพราะความยืดหยุ่นของสังคม  ขณะที่สตรีสามัญ

จะได้รับผลกระทบจากภายนอกช้ากว่า แต่จะสามารถปรับตัวได้ดีกว่า เพราะมีอิสระมากกว่า สามารถ

รับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเข้ามาของเส้นทางรถไฟ การ

แต่งงานกับคนต่างถ่ิน การเข้ารับการศึกษาแผนใหม่ และการเลื่อนสถานภาพของตน เป็นต้น 

ในส่วนของหนังสือวิชาการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่งานเรื่อง ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของ

ผู้หญิง ของ  มาลี พฤกษ์พงศาวลี  ที่ได้ศึกษาสถานภาพการศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในประวัติศาสตร์ 

ในกรอบของสตรีนิยม เพ่ือให้เห็นบทบาทหน้าที่และสถานภาพของผู้หญิง ซึ่งได้ท าการวิพากษ์ถึง

ปัญหาความพลิกผันเปลี่ยนแปลง การให้คุณค่าและถูกลดทอนความส าคัญของผู้หญิง ตลอดช่วง

ระยะเวลาการบันทึกประวัติศาสตร์ของไทย  จนถึง พ.ศ. 2475    งานเขียนของนักวิชาการทาง

นิติศาสตร์เล่มนี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงผ่านกฎหมาย โดยศึกษาตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ ลงมาถึงปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การศึกษาผ่านแนวคิดสตรีนิยม 

ได้ให้ภาพลักษณ์ของความเหลื่อมล้ าระหว่างเพศเป็นส าคัญ 

กลุ่มที่ 2 งานเขียนที่เน้นการอธิบายถึงสตรีในราชส านัก 
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสตรีไทยในราชส านัก ซึ่งสัมพันธ์กับพระราชอ านาจของ

พระมหากษัตริย์โดยตรง  อย่างไรก็ดี วิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสตรีไทยในราชส านัก มักศึกษา

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ลงมา โดยวิทยานิพนธ์กลุ่มนี้ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง สตรีในราชส านักสยาม

ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว พ.ศ.2394-2468 ของ สาระ มีผลกิจ 31  วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาโครงสร้างของสังคมฝ่ายใน 

การจัดล าดับการปกครองภายในราชส านัก และวิถีชีวิตขนบประเพณี ช่วงสมัยจารีตและสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  ซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในราชส านักฝ่ายในจากรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 

6  ผลการศึกษาเน้นเรื่องการแบ่งงานตามสถานภาพ และเรื่องวาสนาบารมี ที่มี “ขึ้น” มี “ตก” ทั้งนี้มี
                                                           
31 สาระ มผีลกจิ, "“สตรีในราชส านกัสยามตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว พ.ศ.2394-2468”" (2542). 
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ปัจจัยจากความประพฤติ ความใกล้ชิดต่อพระมหากษัตริย์ของบุคคลฝ่ายในเอง ร่วมกับพระราช

อัธยาศัยส่วนพระองค์  ดังนั้น ชีวิตของชาววังจึงขึ้นอยู่กับพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น   

และวิทยานิพนธ์เรื่อง “นางใน” ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ของ พรศิริ 

บูรณเขตต์ 32 ได้ชี้ให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของสตรีในราชส านักสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านระบบ

อุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสตรีกลุ่มต่าง ๆ ภายในราชส านักฝ่ายใน  ผล

การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งเป็นเครือข่ายพ้ืนฐานที่สุดของสังคม โดย

การแต่งงานกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้ท าให้สายตระกูลของฝ่ายหญิงมีความมั่นคงข้ึน  ความเก่ียวดอง

ท าให้นางในผู้นั้นอยู่ในฐานะที่เป็นช่องทาง หรือ สามารถควบคุมการถ่ายเททรัพยากร เพ่ือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้  ผู้หญิงในที่นี้จึงถือเป็นผู้ใช้อ านาจในทางอ้อมได้

ทางหนึ่ง  อย่างไรก็ดี ในสถานภาพของพระมหากษัตริย์ สายตระกูลเหล่านั้นได้กลายมาเป็นกลุ่มผู้รับ

ใช้ ผู้จงรักภักดีเพ่ิมขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ขณะที่ความส าคัญหรือวาสนาบารมีของนางใน 

ต่างก็ขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกัน  ดังเห็นได้จากการสลายตัวลงของ

ราชส านักฝ่ายในหลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ในพ.ศ. 2453 และเริ่มต้นสมัยรัชกาลที่ 6 

ส่วนวิทยานิพนธ์เรื่อง “สมเด็จรีเยนต์” พระองค์แรกในสยาม ซึ่งต่อมาได้รับการตีพิมพ์เป็น

หนังสือชื่อ สมเด็จรีเยนต์ ของ ดารณี ศรีหทัย ให้ภาพความส าคัญของสตรีไทย คือ สมเด็จพระศรีพัชริ

ทราบรมราชินีนาถ ในฐานะสตรีคนแรกที่ได้เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินของประเทศ ท าให้ต้องสร้าง

กระบวนการรับรองต าแหน่ง ท าให้วาทกรรมมีอ านาจพลิกบทบาทผู้หญิงจากฝ่ายในหรือผู้ปกครอง

ข้างใน มาเป็นฝ่ายหน้าผู้ใช้อ านาจปกครองได้ทันที อีกทั้ง ยังอยู่ ณ จุดสูงสุดของศูนย์กลางอ านาจรัฐ 

ในระดับชั้นที่เหนือกว่าขุนนางและเมืองประเทศราช ซึ่งถือเป็นการสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ผู้หญิงชั้นสูง

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

กลุ่มที่ 3 งานเขียนที่เน้นการอธิบายถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกิดขึ้นแก่สตรี 

งานเขียนที่ศึกษาเกี่ยวกับสตรีไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็น

งานเขียนอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของผู้หญิง ซึ่งงานเขียนกลุ่มนี้จะชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมต่อผู้หญิง และให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงหลังสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา โดยการปรับตัวตามความ

                                                           
32 พรศิริ บูรณเขตต์, "“นางใน” ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 " (2540). 
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้หญิงในประเด็นต่าง ๆ เห็นได้จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาของสตรี

ไทย: ศึกษากรณีเฉพาะของโรงเรียนราชินี (พ.ศ.2447-2503) 33ของ ยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ ซึ่งท าให้

เห็นว่า หลังจากที่อิทธิพลตะวันตกแผ่เข้ามา ท าให้เกิดการปรับปรุงทางความคิดให้ทันสมัย การจัดตั้ง

โรงเรียนส าหรับสตรีของไทย ได้แก้ไขความบกพร่อง หรือ ช่องว่า งทางการศึกษาของโรงเรียน

มิชชันนารี ในเรื่องศาสนาและกิริยามารยาท ทั้งยังเสริมทางด้านวิชาการเรือนสมัยใหม่และสอนวิชา

หนังสือควบคู่กันไปด้วย การศึกษาแผนใหม่นี้ท าให้มีทั้งเจ้านายสตรีและสามัญชนเข้ารับการศึกษา ซึ่ง

ได้ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมทางการศึกษาของสตรีให้กว้างขวางขึ้น ท าให้เกิดบุคคลากรสตรีใน

วงการการศึกษา วงการแพทย์ วงการการเมือง วงการสังคมสงเคราะห์ ตอบสนองต่อความซับซ้อน

ของสังคมและความเจริญของเมืองเพ่ิมมากขึ้น  วิทยานิพนธ์เรื่องแนวความคิดเรื่อง “การเข้า

สมาคม” และผลกระทบต่อสตรีไทย พ.ศ. 2461-2475 ของ เพชรสุภา ทัศนพันธ์ 34  ซึ่งได้แสดงให้

เห็นว่า การเข้าสมาคมของสตรีนั้นเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่จากตะวันตก เพราะแต่เดิมพ้ืนที่ของผู้

หญิงไทยมักเกี่ยวข้องกับการเรือน การซื้อขาย การจับจ่ายใช้สอย หลังบ้าน หรือ ฝ่ายใน วัฒนธรรม

สมัยใหม่นี้ท าให้เกิดข้าวของอุปโภค สถานที่ และวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตใหม่แบบสังคมเมืองตะวันตก 

เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเต้นร า การชมภาพยนตร์ การเล่นกีฬาในสปอร์ตคลับ และธรรมเนียมการ

เชิญแขกผู้มีเกียรติมารับประทานอาหารที่บ้าน  สถานที่เหล่านี้ท าให้ผู้หญิงมีส่วนทางสังคมในการ

พบปะมากขึ้น  ดังนั้น การเข้ารับการศึกษาทางด้านการเรือนแบบสมัยใหม่เพ่ือสนองต่อการเข้า

สมาคม จึงจ าเป็นต้องเรียนวิชาหนังสือเพ่ือให้เท่าทันสมัยควบคู่กันไปด้วย  เป็นผลให้ผู้หญิงมีความคิด

ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เช่นในระดับอุดมศึกษา  ผลการศึกษายังได้แสดงให้เห็นว่าการเข้า

สมาคมเปิดโอกาสให้หญิงชายสามารถพบปะท าความรู้จัก เลือกคู่ครอง และเลื่อนสถานทางสังคมเอง

ได้  ต่างจากวิถีจารีต เช่นการคลุมถุงชนสมัยโบราณ ท าให้เห็นว่าทัศนะคติของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาวะของสังคมด้วย และวิทยานิพนธ์เรื่อง ทัศนะของ “ผู้หญิงท างาน” ในสังคมไทย พ.ศ. 

2500-2516 ของ ปิยะพร จันวัน 35 ที่ได้ศึกษาผู้หญิงท างานในต าแหน่งเลขานุการ นักบัญชี และ

                                                           
33 ยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ, "“การศึกษาของสตรีไทย: ศึกษากรณีเฉพาะของโรงเรียนราชินี (พ.ศ.2447-2503)” " 
(2530). 
34 เพชรสุภา ทัศนพันธ์, "“แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อสตรไีทย พ.ศ. 2461-2475”" 
(2542). 
35 ปิยะพร จันวัน, "ผู้หญิงท างาน ในสังคมไทย พ.ศ. 2500-2516" (2547). 
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พนักงานธนาคาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงซึ่งได้รับการศึกษาแผนใหม่ในโรงเรียน มี

แนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และยินดีที่จะออกมาท างานนอกบ้านมาก

ขึ้น เพราะสามารถใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ  มีรายได้เพ่ือจุนเจือ

ครอบครัว  สามารถจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย  และมีกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้การออกมาเป็น

ผู้หญิงท างานนอกบ้านได้สอดคล้องกับบรรยากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐในขณะนั้น

สนับสนุนการตั้งบริษัท ธุรกิจ ห้างร้าน บริเวณบางรักและถนนสีลม ช่วงปี พ.ศ. 2504  อิสระที่ผู้หญิง

ได้รับนอกจากจะปลดเปลื้องความอุดอู้จากการเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้าน และการคอยพ่ึงพารายได้จาก

สามีเพียงทางเดียวแล้ว  ผลการศึกษายังได้น าเสนอทัศนะของผู้หญิงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม คือ ผู้หญิงท างานเริ่มที่จะมุ่งมั่นเก็บสะสมประสบการณ์ เก็บหอมรอมริบเพ่ือสร้างฐานะของตน

ไม่ต่างกับผู้ชาย  อีกทั้งภาระในครัวเรือนก็มีเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงมากขึ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสท าให้

ผู้หญิงอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึ้น แต่งงานช้าลง หรือ ครองสถานภาพโสดได้ 

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับผลกระทบของสตรีจากการด าเนินนโยบายของรัฐ คืองานเรื่อง 

นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยสมัยสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487) ของ 

นันทิรา ข าภิบาล 36 ได้แสดงให้เห็นว่า หลังการรับวัฒนธรรมตะวันตก จนมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 สถานภาพของผู้หญิงได้ถูกยกขึ้นให้มีบทบาทในสังคม มีสิทธิเท่าเทียมกันกับ

ผู้ชายตามกฎหมาย มีความเสมอภาคในด้านการเข้ารับการศึกษา เป็นต้น  ต่อมาในสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ได้ริเริ่มนโยบายเกี่ยวกับสตรี โดยเริ่มขึ้นที่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา

นายกรัฐมนตรีก่อน  ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับสตรีชั้นสูงและชั้นกลางก่อน มีการจัดตั้งส านัก

วัฒนธรรมฝ่ายหญิง และสโมสรส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ซึ่งมีสมาชิกเป็นภริยาข้าราชการ  แล้วจึงได้

มีการจัดตั้งสภาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นการรวมตัวกันขึ้นเพ่ือ

ปกป้องผลประโยชน์ของสตรี ซึ่งได้กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นในสมัยต่อมา  อย่างไรก็ตามการด าเนิน

นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงในสมัยนี้ยังมีข้อเสีย เช่น บทบาทของผู้หญิงยังเป็นเพียงการสนับสนุนหน้าที่

การงานของสามี นโยบายรัฐนิยมยังคงส่งเสริมการแบ่งงานกันท าตามเพศ และรัฐนิยมได้สร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ผู้หญิงหัวเก่า และผู้ที่มีฐานะไม่ดี ในการที่รัฐบีบให้ประชาชนแต่งกายแบบตะวันตก 

                                                           
36 นันทิรา ข าภิบาล, "นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยสมยัสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487)" 
(2530). 
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เป็นต้น  ทั้งนี้นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงในช่วงเวลานี้ยังไม่ประสบผลส าเร็จ และไม่อาจด าเนินการได้

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องประสบกับภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2    จึงอาจเห็นได้ว่า นโยบายดังกล่าว

ยังไม่สามารถท าให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับชายได้ในทุกกรณี และผู้หญิงยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตาม

นโยบายของรัฐ 

นอกจากนี้  ยังมีงานเขียนประเภทหนังสือสารคดีที่กล่าวถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่เกิดขึ้นแก่สตรีอยู่อีกจ านวนหนึ่ง ที่รวบรวมประวัติและผลงานของสตรีชั้นสูง ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชส านัก  โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสตรีใน

ยุคสมัยต่าง ๆ  ดังเช่น หนังสือเรื่องสตรีส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 37โดยส านักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของผู้หญิงตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เช่น 

พระนางจามเทวี จนถึงผลงานของผู้หญิงร่วมสมัย เช่น ผลงานประติมากรรมของ ไข่มุกด์ ชูโต และบท

เพลงของท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ เป็นต้น    ต่อมาหนังสือเรื่อง 49 ราชินีไทย 38ของ พิมาน แจ่ม

จรัส ซึ่งเป็นงานเขียนเชิงสารคดี ที่กล่าวถึงประวัติราชินีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาถึงสมัย

รัตนโกสินทร์  และหนังสือประเภทสารคดี เรื่อง พระบรมราชินี และเจ้าจอมมารดา 39ของ ส.พลาย

น้อย ที่ได้รวบรวมประวัติของเจ้านายสตรีในราชส านัก ตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น สมเด็จพระสุริโยทัย จน

มาถึงเจ้าจอมและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5   หนังสือเรื่อง สามราชินีคู่บัลลังก์   ร. 5  ของ แสงเทียน 

ศรัทธาไทย  ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของพระมเหสี 3 พระองค์ในรัชกาลที่ 5 คือ สมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  

ดังเช่น พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  ขณะทรงด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จ

ราชการแผ่นดิน ร.ศ.116  เป็นต้น  และหนังสือเรื่อง สตรีไทยใน 2000 ปี 40 โดย สภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งให้ภาพของบทบาทและผลงานของเจ้านายสตรี และผู้หญิงชนชั้นน า 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 9  ดังเช่น  สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี กับโรงพยาบาล

สมเด็จที่ ศรีราชา และทุนเจ้าฟ้า 6 พระองค์  ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม กับทัศนะของทหาร

                                                           
37 กรมศิลปากร ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, สตรีส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2547). 
38 พิมาน  แจ่มจรัส (นามแฝง), 49 ราชินีไทย (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559). 
39 ส. พลายน้อย [นามแฝง], พระบรมราชินี และเจ้าจอมมารดา (กรุงเทพฯ : บ ารุงศาสน์, 2535). 
40 แสงเทียน  ศรัทธาไทย, สามราชินีคู่บัลลังก์ ร. 5 (กรุงเทพฯ : มหรรณพ, 2539 ). 
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หญิง   หม่อมงามจิตต์  บุ รฉัตร์  กับงานสั งคมสงเคราะห์  และสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถ กับเหรียญซีเรส และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่างานวิจัยและงานวิชาการที่มีผู้เคยศึกษาไว้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในช่วง

สมัยรัตนโกสินทร์และสมัยใหม่  ไม่มีงานศึกษาถึงภาพสะท้อนของสตรีในสมัยอยุธยา  ที่เมื่อได้ค้นคว้า

ในขั้นต้นแล้วพบว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะศึกษา และการศึกษาในหัวข้อนี้ยังจะสามารถท าให้เห็น

ด้วยว่า สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยอยุธยาไม่ได้ตกต่ า หรือ เป็นเพียงช้างเท้าหลังดังที่เคย

เชื่อกันมาแต่เดิม ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรศึกษาเรื่องภาพสะท้อนของสตรีที่ปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยา 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสตรีสมัยอยุธยาที่ปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของสตรีสมัยอยุธยาที่ปรากฏในเอกสาร ทั้ง

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษาภาพสะท้อนของสตรีสมัยอยุธยา เ พ่ือให้เห็นว่าสตรีในสมัยจารีต

ของไทยมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งนี้ได้ศึกษาจากเอกสารประเภท

ต่าง ๆ คือ พระราชพงศาวดาร ค าให้การ จารึก กฎหมายตราสามดวง บันทึกการเดินทางและจดหมาย

เหตุของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยา  เพ่ือแสดงให้เห็นภาพของสตรีสมัยอยุธยาในแง่มุมต่าง ๆ 

ที่ชัดเจนขึ้น 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงภาพสะท้อนบทบาทและสถานภาพของสตรีสมัยอยุธยาที่ปรากฏในเอกสาร 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ท าให้สามารถประเมินบทบาทและสถานภาพของสตรีสมัยอยุธยาในแง่ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวกับสตรีในสมัยอยุธยา 

 

สมัยอยุธยา เริ่มขึ้นตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นอาณาจักรโดยสมเด็จพระเจ้าอู่

ทอง เมื่อ พ.ศ. 1893 จนสิ้นสุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า

เอกทัศน์  การศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวในสมัยอยุธยา  จึงต้องอาศัยหลักฐานเอกสารประเภท

ต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 1893 - 2310  เป็นส าคัญ    ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์ของกรุง

ศรีอยุธยาที่คนสมัยปัจจุบันรับรู้  มักมีจุดสนใจเกี่ ยวเนื่องกับพระราชอ านาจและวีรกรรมของ

พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นเรื่องทางการเมือง การออกรบพระราชสงคราม การเกณฑ์ไพร่พล  ท าให้มี

ภาพสะท้อนอย่างกว้าง ๆ ถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างมูลนาย-ไพร่  ขณะที่บันทึกของชาวต่างชาติ 

หากไม่นับรวมเรื่องการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตแล้ว ก็มักให้ภาพเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม

และเศรษฐกิจโดยทั่วไปของกรุงศรีอยุธยา  กอปรทั้งผู้บันทึกเองต่างก็เป็นนายอาลักษณ์ประจ า

พระราชส านัก หรือ นายราชทูต หรือ นายวาณิชย์นักเดินเรือชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยา  

ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาจึงเสมือนเป็นโลกของผู้ชายไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี จากการค้นคว้า

เอกสารหลักฐานเบื้องต้น แม้จะมีบันทึกเกี่ยวกับสตรีในสมัยอยุธยาอยู่ไม่มาก แต่ก็สามารถมองเห็นว่า 

บทบาทของสตรีในสังคมมีไม่น้อยไปกว่าบทบาทของผู้ชายเลย  ดังนั้น สารนิพนธ์ เรื่อง “ภาพสะท้อน

ของสตรีที่ปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยา”  จึงเริ่มศึกษาจากหลักฐานทั้งจากเอกสารไทย และบันทึก

ของชาวต่างชาติ และเพ่ือให้การศึกษาภาพสะท้อนของสตรีในสมัยอยุธยาเป็นไปอย่างครอบคลุม  จึง

ท าการส ารวจและจ าแนกประเภทของหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีต่างกันออกไป  อัน

ได้แก่  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ค าให้การ  จารึก  กฎหมาย  และบันทึกของชาวต่างชาติ 

1. พระราชพงศาวดาร 
พงศาวดาร  มาจากค าว่า พงศา + อวตาร หมายถึง เรื่องราวของพระเป็นเจ้าที่แบ่งภาคลงมา

อุบัติในโลกมนุษย์ ตามคติเทวราชาที่รับมาจากอินเดีย   พงศาวดารจึงเป็นงานเขียนที่มีศูนย์กลางของ

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  เป็นไปเพ่ือสนองพระบรมราชโองการ และส่งเสริมพระราชอ านาจ

ของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ  ดังนั้น  พระราชพงศาวดารจึงเป็นเอกสารที่บันทึกเรื่องพระ

ราชกรณียกิจ  พระราชวงศ์  พระราชส านัก  การสงคราม  การออกว่าราชการ  การเสด็จออก รับ
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ราชทูต  และพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์เป็นหลัก 41 การเขียนพระราชพงศาวดารเป็นจารีต

ที่เริ่มขึ้นในสมัยอยุธยาจนมาสิ้นสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 42  

สะท้อนให้เห็นรูปแบบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ซับซ้อน มีการแบ่งชนชั้นและก าหนดฐานะ

หน้าที่ของบุคคลไว้อย่างชัดเจน ท าให้พระมหากษัตริย์สามารถรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางภายใต้ระบบ

ศักดินา และทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจเด็ดขาด  แบบแผนของการเขียนพระราชพงศาวดารจึงมีเหตุผล

ทางการเมืองเป็นส าคัญ  ขณะเดียวกันสตรีที่ปรากฏในพงศาวดารจะจ ากัดอยู่เฉพาะสตรีในราชส านัก 

หรือ สตรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ  พระราชพงศาวดารที่มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยา และใช้

ค้นคว้าเรื่องภาพสะท้อนของสตรีในสมัยอยุธยา  ได้แก่  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอ

พระสมุดวชิรญาณ ซึ่งผู้วิจัยจะแยกท าการศึกษาเป็น พระราชพงศาวดารฉบับปลีก 2 ฉบับ คือ พระ

ราชพงศาวดารฉบับปลีก หมายเลข 2/ก125 ที่นายไมเคิล วิกเกอรี เป็นผู้ค้นพบ ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในช่วง

กรุงศรีอยุธยาตอนต้น กับ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีกหมายเลข 2/ก101 ซึ่งเนื้อหา

กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อถึงสมัยกรุงธนบุรี พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับ วันวลิต พ.ศ. 2182  พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ   และพระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)  ซึ่งผู้วิจัยจะเรียงล าดับตามอายุของพระราชพงศาวดาร

แต่ละฉบับไป 

             1.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีก หมายเลข 2/ก125 พบโดยนายไมเคิล 
วิกเกอรี 

หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้เป็นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

ความพิสดารฉบับแรก ที่ ดร.ไมเคิล วิกเกอรี (Michael Theodre Vickery) ค้นพบต้นฉบับแรกเมื่อ ปี 

พ.ศ. 2514 ในหอสมุดแห่งชาติ เป็นหนังสือเล่มสมุดไทยด า หมายเลข 2/ก125 เขียนด้วยชอล์กสีขาว

และหมึกสีเหลือง 43 ต่อมานางสาวอุบลศรี อรรรถพันธุ์ ได้พบหนังสือสมุดไทย หมายเลข 2/ก104 ใน

หอสมุดแห่งชาติเช่นเดียวกัน  และเม่ือน าพระราชพงศาวดารฉบับปลีกท้ัง 2 ฉบับมาต่อกัน จึงพบว่ามี

เนื้อความต่อเนื่องกัน โดยคณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสาร

โบราณ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า พระราชพงศาวดารฉบับปลีก 2 ฉบับนี้ น่าจะมีที่มาจากการคัดลอกจาก

                                                           
41 นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย (รุงเทพฯ : มลูนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
2524). 
42 อัญชลี สุสายัณห,์ รวมบทความวชิาการของอัญชลี สุสายัณห์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 
2545). 
43 นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. 
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ต้นฉบับเดียวกัน 44พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ถือเป็นพระราชพงศาวดารฉบับความ

พิสดารที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ และเป็นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเก่าที่สุดในปัจจุบัน  มีเนื้อ

เรื่องเกี่ยวกับการศึกสงครามกับหัวเมืองทางเหนือ คือ น่าน และสงครามกับเขมร เขียนด้วยส านวน

ภาษาซึ่งเก่าแก่มาก 45  มีเนื้อหาเพียงปี พ.ศ. 1981-1987 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 

(เจ้าสามพระยา) เท่านั้น  หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก ต้นฉบับของหอพระ

สมุดวชิรญาณ จึงน่าจะเรียบเรียงขึ้นก่อนรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 -2031)46  

สตรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับปลีกเป็นชนชั้นน าแทบทั้งหมด ได้แก่ พระราชเทวี 47ใน

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ซึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับปลีกออกพระนามว่า พระบรมราชาธิราช

เจ้า แม่นางษาขา  48ซึ่งคือพระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาธิราช (บรมปาล) แม่นางเทพธรณีและ

แม่นางคงคา 49 นางผู้มีชื่อทั้งสองเป็นผู้เขียนหนังสือใส่ไว้ในใบพลูซ่อนไว้ใต้ข้าวเตียบส่งไปถึง 

‘เจ้าอยาด’ ผู้ซึ่งรวบรวมไพร่พลจะรบกับกรุงศรีอยุธยา  เจ้าแม่ท้าวอินทรบุตรี 50พระมเหสีที่กษัตริย์

อยุธยาพระราชทานให้แก่พระยาแพรกศรีราชา  นอกจากนี้ยังมีแม่นางพระ แม่นางใส แม่นางบุตรี แม่

นางสน แม่นางอัคราช แม่นางคงราช บุตรภรรยาขุนนาง 51ซึ่งเจ้าอยาดยึดไปเป็นภรรยา  และนางศรี

พงษา 52 สตรีซึ่งเจ้าอยากแต่งให้ไปเจราจาความ หรือ เกลี้ยกล่อม มหาพรรคที่ปาสานติ  เป็นต้น   ท า

ให้เห็นบทบาทส าคัญทางด้านการเมือง-การสงครามของสตรีช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา 

       1.2 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Short History of 

the Kingdom of Siam  เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2182 โดยชาวฮอลันดาชื่อ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต 

(Jeremias Van Vliet) หรือ ที่คนไทยรู้จักในชื่อวันวลิต (Van Vliet)  ที่เข้ามาเป็นด ารงต าแหน่ง

                                                           
44 วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตร์ไทย ). 
45 Ibid. 
46 อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552). 
47 วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



  21 

หัวหน้าสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ประจ ากรุงศรีอยุธยา (VOC) พระ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตนี้ เป็นพงศาวดารฉบับความย่อ ซึ่งมีความเก่าแก่กว่าพระราช

พงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ซึ่งเป็นพระราชพงศาวดารฉบับความย่อเช่นเดียวกัน 

ถึงประมาณ 40 ปี  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุง

ศรีอยุธยา จนถึงรัชกาลของพระศรีธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)  และเขียนจนจบ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2182 ในปีที่ 10 ของรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 53  พระราช

พงศาวดาร ฉบับวันวลิตนี้ ได้กล่าวถึงสตรีชั้นสูงในพระราชส านัก คือ  แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ใน

เหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระไชยราชาธิราช  และ พระสุวัฒน์  (Pra Souwat)  54ว่าเป็นผู้

ไกล่เกลี่ยความบาดหมางระหว่างราชส านักกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระมหิ

นทรกับราชส านักเมืองพิษณุโลกของพระมหาธรรมราชา 

     1.3 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 
หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (แพ ตาละลักษมณ์) 

ซึ่งภายหลังมีต าแหน่งเป็นพระยาปริยัติธรรมธาดา ได้พบต้นฉบับจากราษฎรคนหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 

ได้มาเพียงหนึ่งเล่ม ต้นฉบับเป็นสมุดไทยด าเขียนด้วยเส้นรง 55  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2450 

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณเห็นเป็นหนังสือพระราชพงศาวดารแปลกจากฉบับอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ก่อน

แล้ว จึงให้เรียกชื่อ “พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐ” ให้เป็นเกียรติแก่ผู้พบและน ามาให้หอ

พระสมุด  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2456 หอพระสมุดวชิรญาณได้รับรับหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ซึ่งเป็นเนื้อความเดียวกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์มาอีก 2 

เล่มสมุดไทย เป็นฉบับหลวงของพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่คัดลอกเมื่อ พ.ศ. 231756  และต่อมาเม่ือวันที่ 23 

เมษายน พ.ศ. 2511 คุณหญิงปทุมราชพินิจจัยได้มอบเอกสารจ านวนหนึ่งให้กับหอสมุดแห่งชาติ และ

หนึ่งในนั้นพบว่ามีพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ความเดียวกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ แต่เป็นฉบับที่คัดลอกเมื่อ พ.ศ. 2330 ในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 57 

                                                           
53 อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. 
54 วัน วลิต, "พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 ". 
55 นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. 
56 อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. 
57 Ibid. 
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และได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงพระศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช จักรพันธุ์ มจ. เมื่อ 

พ.ศ. 2457 58 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  เป็นพระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับความย่อ ซึ่งบานแผนกแจงไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีรับสั่งให้เรียบเรียงขึ้น

เมื่อวันพุธขึ้น 12 ค ่า เดือน 5 ปีวอกโทศก จุลศักราช 1042 (พ.ศ. 2223) เนื้อความเริ่มตั้งแต่การ

สถาปนาพระพุทธรูปพระเจ้า    พแนงเชิง (วัดพนัญเชิง) เมื่อ พ.ศ 1867 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนการ

สถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถึง 26 ปี  และความมาจบลงใน 

ศักราช 966 (พ.ศ. 2147) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อพระองค์เสด็จ

เตรียมทัพเพ่ือไปตีอังวะ 59     แม้ว่าความในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์

จะไม่จบลงสมบูรณ์ คือน่าจะมีความต่อออกไปอีกหนึ่งเล่มสมุดไทย และนักวิชาการเชื่อว่าน่าจะจบลง

ในปี พ.ศ. 2223 ซึ่งเป็นปีที่เรียบเรียงพระราชพงศาวดาร 60  แต่พระราชพงศาวดารฉบับนี้ ก็ถือเป็น

เอกสารส าคัญที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากได้รับ

ความเชื่อถือว่าแม่นย าในเชิงเนื้อหา และยอมรับว่ามีศักราชที่แม่นย ากว่าพระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับอ่ืน ๆ ทั้งยังเป็นฉบับความเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนการสถาปนากรุง

ศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร61 

สตรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  ได้แก่  แม่หญิงศรี

สุดาจัน (แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ต าแหน่งพระอัครชายา)62  สมเด็จพรองคมเหษรี (สมเด็จพระอัคร

มเหสี -สมเด็จพระสุริโยทัย) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรี (พระนามที่ปรากฏในค าให้การ

ชาวกรุงเก่า คือ พระบรมดิลก) ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงช้างออกไปรบศึกหงษาวดีจนถึง

สิ้นพระชนม์กับคอช้าง 63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเทพกระกษัตรเจ้า (พระเทพกษัตรี) และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอพระแก้วฟ้าพระราชบุตรี ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าล้านช้างทรงส่งพระราชสาส์นมาขอ

พระราชทานพระเทพกษัตรีซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันประสูติแต่พระสุริโยทัย แต่

เมื่อพระเทพกษัตรีทรงประชวร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงส่งพระแก้วฟ้า ซึ่งเป็นพระราชธิดาใน

                                                           
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 

60
 Ibid. 

61
 Ibid. 

62
 Ibid. 

63
 Ibid. 
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พระองค์กับพระสนม พระราชทานให้แก่พระเจ้าล้านช้าง 64  ซึ่งท าให้เห็นบทบาทของสตรีชั้นสูงกับ

การเมืองในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาอย่างชัดเจน 

      1.4 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) 
หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจ านวน 17 ผูก นาย

จิตรบุตรของพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) มอบไว้ให้แก่หอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อ พ.ศ. 245165 พระราช

พงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) มีเนื้อความตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาล

พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ใน พ.ศ. 2270 เนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับพระราชพงศาวดารฉบับอ่ืนที่

ช าระขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  แต่มีความแตกต่างจากพระราชพงศาวดารฉบับอ่ืน ๆ ตั้งแต่

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์จนถึงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ  สันนิษฐานว่าเนื้อความส่วนนี้น่ าจะ

เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง 66ตัวอย่างสตรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)  ได้แก่  แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ 67พระสุริโยทัย 68และ พระอัครมเหสีใน

สมเด็จพระเพทราชา คือ พระมเหสีเดิม เป็นฝ่ายขวา และพระเจ้าลูกเธอในพระนารายณ์ เป็นเจ้าแล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทอง (คงหมายถึง กรมหลวงโยธาเทพ เจ้าฟ้าสุดาวดี พระราชธิดาใน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกรมหลวงโยธาทิพ เจ้าฟ้าศรีสุวรรณ พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททองและพระขนิษฐาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามล าดับ) เป็นฝ่ายซ้าย 69 

     1.5 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีกหมายเลข 2/ก101 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ ต้นฉบับเขียนด้วยเส้นดินสอขาว เป็นพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตอนต้น ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แจก

เป็นของที่ระลึกในงานศพ นายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก (พระยาสรี สกลไกรนุชิต) ณ วัดไตร

มิตรวิทยาราม  โดยเนื้อหาของพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกฉบับนี้ อยู่ในช่วงปลาย

แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์) จนถึงช่วง

                                                           
64 Ibid. 
65 นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. 
66 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ประวัติศาสตร์รตันโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (ประวัติศาสตร์รตันโกสินทร์ในพระราช
พงศาวดารอยุธยา). 
67 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระ
จักรพรรดิพงศ์ (จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม). พระนคร : คลังวิทยา,  (พระนคร : คลังวิทยา, 2507). 
68 Ibid. 
69 Ibid. 



  24 

กรุงแตก พ.ศ. 2310  มีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงสตรีและการหาผลประโยชน์ผ่านสตรีว่า  นายสังคลองพุ

จามได้ถวายตัวน้องสาวเป็น หม่อมฟัก หม่อมปาน จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่งต่อพระเจ้าอยู่หัวเอก

ทัศน์แล้ว  นายสังจึงถือเป็นคนสนิทใกล้ชิดของพระเจ้าอยู่หัวที่จะแสดงอ านาจต่อขุนนาง และให้เก็บ

ภาษีผักบุ้ง ขณะที่มารดาของนายสังก็จัดซื้อข้าวเปลือกมากักตุนไว้ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ทั่วไป  จนท้ายที่สุดความถึงพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงสั่งส าเร็จโทษนายสังและมารดา 70แม้เหตุการณ์

ดังกล่าวจะมีผู้ให้ความเห็นว่าแต่งขึ้นภายหลัง  แต่ก็ท าให้เห็นสภาพสังคม โดยเฉพาะการอาศัยระบบ

อุปถัมภ์ในเครือญาติ และการท าการค้าของชนชั้นมูลนายที่มีสตรีในราชส านักฝ่ายในอยู่เบื้องหลัง 

ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา 

2. ค าให้การ 
เป็นบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในแถบประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวคือ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชประสงค์จะทราบเหตุการณ์บ้านเมือง 

จะทรงตั้งข้าราชการเป็นกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือซักถามเหตุการณ์ต่าง ๆ จากราษฎร หรือ 

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในพระราชอาณาจักร แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  หรือในการศึกสงครามจับเชลย

ได้ก็จะต้องซักถาม จัดท าเป็นบันทึก แล้วรายงานขึ้นไปเป็นล าดับชั้น ค าให้การจึงเป็นหลักฐานที่ถูก

ส่งผ่านทางจารีตจากการบอกเล่า  เช่น พงศาวดารเมืองเชียงรุ้ง เมืองไล เมืองแถง เมืองเชียงแขง  

ดังที่รวมพิมพ์ไว้ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 9 เป็นต้น 71 เป็นที่น่าสนใจว่า ค าให้การ นอกจาก

จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับรัชกาลแล้ว ยังมีต านานและเรื่องเล่าที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระราช

พงศาวดารเข้ามาปะปนอยู่ในเนื้อความด้วย บางเรื่องก็ไม่ทราบแหล่งที่มา อีกท้ังผู้ที่เล่าจะเป็นผู้ใดก็ไม่

อาจทราบได้ท้ังหมด ผู้เล่านั้นจะรู้จะเข้าใจ หรือจดจ าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสายผ่านเวลามานับหลายร้อย

ปีจนถึงเวลาที่จดบันทึกได้แม่นย าเพียงไหน กระนั้น ค าให้การก็ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติและการรับรู้

ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองในช่วง

ปลายกรุงศรีอยุธยา 72 สตรีซึ่งปรากฏในค าให้การจึงมักเป็นสตรีชั้นสูงในพระราชส านัก  ค าให้การที่ใช้

ศึกษาเรื่องภาพสะท้อนของสตรีในสมัยอยุธยาและมีอายุร่วมอยู่ในสมัยอยุธยา ได้แก่ ค าให้การชาวกรุง

                                                           
70 วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์. 
71 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสาร
จากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง),  (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553). 
72 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, "“กลุ่มคนท่ีสัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.2172-2310”." 
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เก่า  ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง)  ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับ

หลวง) 

  2.1 ค าให้การชาวกรุงเก่า 
ค าให้การชาวกรุงเก่า  เป็นบันทึกปากค าของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการไทยที่ถูก

กวาดต้อนไปเป็นเชลย เมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 73 ถือเป็นหนังสือพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยา และท าเนียบต่าง ๆ  มีลักษณะส าคัญคือ บางตอนเล่าอย่างละเอียดถี่ถ้วน บางตอนเล่า

แต่ย่อ ๆ  และบางตอนเล่าเรื่องซ้ ากันเป็น 2 ส านวน และมีข้อผิดไปจากเอกสารอ่ืนของไทย ซึ่งแต่เดิม

เข้าใจว่าเป็นต้นเค้าของหนังสือ ค าให้การขุนหลวงหาวัด อันเป็นค าให้การโดยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 

ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ทราบข้อราชการบ้านเมืองอย่างดี  ดังนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

จึงทรงให้ค าอธิบายว่า น่าจะเป็นค าให้การจากคนหลายคน และพม่าได้เอาไปเรียบเรียงเข้าเนื้อเรื่อง 

อันเป็นที่มาของชื่อหนังสือ ค าให้การชาวกรุงเก่า 74ค าให้การชาวกรุงเก่า เขียนด้วยภาษาพม่า จารไว้

บนใบลาน ชื่อ โยธยา ยาสะเวง (Yodaya Yazawin) แปลว่า พงศาวดารอยุธยา 75พบที่เมืองร่างกุ้ง ใน

สมัยที่พม่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้ว โดยนายเทอเซียนโก (U Thaw Kaung) บรรณารักษ์

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยร่างกุ้ง 76ได้แจ้งและคัดส าเนาหนังสือจากใบลานส่งมายัง ดร. แฟรงเฟอ

เทอ (Frankfurtur) บรรณารักษ์หอพระสมุดวชิรญาณ พร้อมอธิบายว่าเป็นหนังสือที่พบในหอหลวง 

ในพระราชวังเมืองมันดะเล เมื่อครั้งที่อังกฤษรบชนะพม่าเมื่อ พ.ศ. 2429  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง

ราชนุภาพ  จึงทรงมอบให้ข้าราชการแปลออกเป็นภาษาไทยส าเร็จเมื่อ พ.ศ. 2455 และจัดพิมพ์ครั้ง

แรกในชื่อ “ค าให้การชาวกรุงเก่า” เมื่อ พ.ศ. 2457   เนื้อหาหลักประกอบด้วย  พงศาวดาร

พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา  ต านานและท าเนียบต่าง ๆ  ได้แก่ ชื่อพระอารามหลวง บาญชี(บัญชี)

พระนามเจ้านาย  ระวางช้างต้น ระวางม้าต้น ชื่อพระที่นั่ง ชื่อเรือพระที่นั่ง  และเรื่องธรรมเนียม-ราช

ประเพณีของกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ พระราชพิธี 12 เดือน ประเพณีเสด็จออกแขกเมือง ภาษีอากร 

รายจ่ายพระราชทรัพย์  รวมไปถึงเนื้อเรื่องของ ขุนแผน ที่แทรกอยู่ในพระราชพงศาวดารเรื่องสมเด็จ

พระพันวษา 77  ซึ่งน่าจะเป็นต้นเค้าเดียวกับ วรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ด้วย 

                                                           
73 อนันต์ อมรรตัย, ค าให้การชาวกรงุเก่า บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2544). 
74 Ibid. 
75 "ความเป็นมาของ พระราชพงศาวดารแตล่ะฉบับ,"  (2561). 
76 อนันต์ อมรรตัย, ค าให้การชาวกรงุเก่า บรรณาธิการ  
77 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสาร

จากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 67-72 
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สตรีที่ปรากฏในค าให้การชาวกรุงเก่า อยู่ในเนื้อหาส่วนพงศาวดารพระมหากษัตริย์กรุงศรี

อยุธยา เช่น  รัชกาลพระปรเมศวร (น่าจะหมายถึง สมเด็จพระไชยราชาธิราช ครองราชย์ พ.ศ. 2077-

2089) มีพระมเหสีขวาพระนามว่า จิตราวดี พระมเหสีซ้ายพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์  ซึ่งมเหสีซ้ายได้

กระท าชู้กับนายบุญศรี ซึ่งต่อมาจะได้เป็นที่ ขุนชินราช 78  ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

(ครองราชย์ พ.ศ. 2091-2111) เกิดสงครามยุทธหัตถีกับพระเจ้ากรุงหงสาวดีที่ทุ่งมโนรมย์  ในขณะที่

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระประชวรหนักไม่สามารถชนช้างได้  พระอัครมเหสีพระนาม พระ

มหาเทวี ทรงมีบทบาทในการเรียกประชุมพระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการมาปรึกษา  และสตรีฝ่าย

ในผู้ออกรบจนขาดคอช้างสิ้นพระชนม์ในสนามรบ ตามหนังสือค าให้การชาวกรุงเก่า คือ พระราชธิดา

พระนามว่า  พระบรมดิลก 79  ซึ่งแตกต่างจากพงศาวดารฉบับอ่ืน ที่เป็นพระอัครมเหสีพระนาม พระ

สุริโยทัย ท าให้เห็นได้ว่าสตรีราชส านักนั้น เป็นผู้ที่ ได้รับการศึกษาจนสามารถเข้ามามีบทบาททาง

การเมืองและออกรบเฉกเช่นเดียวกับบุรุษในพระราชสงครามได้  ทั้งยังได้กล่าวถึง พระสุพรรณกัลยา 

พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2112-2133) ซึ่งเสด็จไปเป็นองค์

ประกันยังพระราชส านักกรุงหงสาวดี 80  อันถือเป็นภารกิจทางการเมืองด้วย นอกจากนี้ในตอนท้ายยัง

กล่าวถึงราชประเพณีของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท าให้เห็นธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงส่วยสาอากร และ

รายจ่ายพระราชทรัพย์ซึ่งเป็นเบี้ยหวัดส าหรับเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในด้วยอีกประการ 

2.2 ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) 
เป็นหนังสือที่ค้นพบโดย นายปรีดา ศรีชลาลัย  ที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และน าลงพิมพ์ในวารสารแถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี 

เมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นครั้งแรก และพิมพ์รวมเล่มโดยคณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ พ.ศ. 

2534   เนื้อหาส าคัญเป็นประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าพรรณนาภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา สถานที่ส าคัญภายในกรุง ช่วยให้เห็นภาพชีวิตสังคม

ของชาวกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียด  ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดการพระ

ศาสนา และพระราชพิธี ต่าง ๆ โดยเฉพาะ พระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้าและพิธีโสกันต์เจ้าฟ้าอุทุมพรบวร

                                                           
78 อนันต์ อมรรตัย, ค าให้การชาวกรุงเก่า บรรณาธิการ  
79 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสาร

จากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 77-79. 
80 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (เอกสาร

จากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 76. 
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ราชกุมารซึ่งเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ 81 ส่วนที่ 3  เป็น ต าราพระพิไชยเสนา ซึ่งเป็นต าราสอน

ข้าราชการชั้นสูง  และส่วนที่ 4 กล่าวถึงเหตุการณ์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนแรกกล่าวถึงรัชกาล

สมเด็จพระเพทราชาจนสิ้นรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ตอนที่สองเล่าเรื่องรัชกาลสมเด็จพระเจ้า

อุทุมพรไปจนถึงสิ้นกรุง 

แม้ว่าค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมจะไม่ได้กล่าวถึงสตรีชาวกรุงศรีอยุธยาอย่าง

ตรงไปตรงมา หรือ ระบุความส าคัญของบุคคลลงไปอย่างชัดเจน แต่ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรม

เนียมพิธีในพระราชส านักกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากฝ่ายหน้าฝ่ายใน นางพระก านัลเชิญ

เครื่องในการพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้า กล่าวถึง นางเชิญมยุระแช่นางหนึ่งเดินน าหน้า

พระยานนุมาศ และนางเชิญเครื่องราโชปโภคครบตามต าแหน่ง แต่งตัวล้วนเครื่องขาวทุกคน 82 บุคคล

เหล่านี้อาจเป็นเชื้อสายคนข้าราชส านักเดิม หรือ เป็นสตรีสามัญที่เกณฑ์เข้ามารับราชการ ซึ่งท าให้

เห็นว่าหญิงไพร่ก็สามารถถูกเกณฑ์มารับราชการได้เหมือนไพร่ชายด้วย  นอกจากนี้ ค าให้การขุนหลวง

วัดประดู่ทรงธรรมยังได้พรรณนาภูมิสถานของพระนครศรีอยุธยา อันประกอบไปด้วย ท่าเรือจ้างรอบ

กรุง ตะพาน และตลาดของกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีความคึกคักด้วยสินค้าและผู้คนอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะ

ไม่ได้กล่าวถึงชีวิตของผู้หญิงอยุธยาโดยตรง แต่สินค้าและการค้าต่าง ๆ ย่อมท าให้นึกถึงบรรยากาศที่

แม่ค้าต่าง ๆ เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือ ผลิตสินค้าออกมาค้าขาย เช่น ย่านป่าขนม มีขนมชะมดกงเกวียน

สามเกลอหินฝนทอง ขนมกรุบขนมพิมพ์ถั่วขนมส าปะนี  ย่านป่าชมพูมีร้านขายผ้าชมพู ผ้าชมพูเลว 

ผ้าตีพิมพ์เลว  ย่านป่าฟูกมีร้านขายฟูกเบาะเมาะหมอนมุ้ง  ตลาดเสาชิงช้าที่ศาลาริมเสาชิงช้าขายของ

สดเช้าเย็นเป็นตลาดใหญ่ 83   ย่อมเข้าใจได้ว่าในกิจการการค้าในเขตพระนครศรีอยุธยานี้มีหญิงสามัญ 

หรือ ไพร่หญิง เป็นแม่ค้าแม่ขายและเป็นผู้จับจ่ายเสียโดยมาก ทั้งนี้เพราะไพร่ชายจ าเป็นต้อง

หมุนเวียนกันเข้าเกณฑ์ราชการจึงยากท่ีจะท างานประกอบอาชีพ 

2.3 ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) 
เป็นหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์ไทยที่แปลมาจากภาษามอญเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีฉบับ

เดิมเป็นสมุดไทยอยู่ที่หอหลวง ค้นพบเพ่ิมอีก 1 เล่มสมุดไทย เมื่อ พ.ศ. 2454  ภายหลังกรมพระยา

ชัยนาทนเรนทร ทรงประทานเอกสารให้หอสมุดแห่งชาติ จึงได้พบต้นฉบับอีก 4 เล่มสมุดไทย จึงทราบ

                                                           

 81 เร่ืองเดียวกัน, 5. 

 82 เร่ืองเดียวกัน, 266-267. 

 83 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัด

ประดู่ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวดั (ฉบับหลวง), 240-241. 
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เพ่ิมเติมว่า รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงอ านวยการแปล

บางส่วนออกเป็นภาษาไทยแล้ว    เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์ครั้งแรกโดย หมอสมิธ (Smith) ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2426  แต่โบราณคดีสโมสรสอบทานแล้วเห็นว่ามีข้อความวิปลาสคลาดเคลื่อนอยู่มาก จนเมื่อได้

ตรวจทานกับต้นฉบับหนังสือ ค าให้การชาวกรุงเก่า ที่ได้ส่งมาจากรัฐบาลอังกฤษที่ร่างกุ้ง จึงทราบว่า 

ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) นี้ แปลจากต้นฉบับภาษามอญ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพ ทรงเรียกว่า พระราชพงศาวดารแปลจากภาษารามัญ 84  ค าให้การขุนหลวงหาวัดได้รวม

พิมพ์อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2459 แต่ต้องน าฉบับแปลจากภาษาพม่ามาเสริมส่วนที่ขาดไปในตอนเล่มที่ 6 

สมุดไทย   ครั้น พ.ศ. 2547 กรมศิลปากรได้เรียงพิมพ์ใหม่ เป็นฉบับที่แปลจากภาษามอญครบสมบูรณ์ 
85 

เนื้อหาของค าให้การขุนหลวงหาวัด(ฉบับหลวง) มีการด าเนินเนื้อความท านองเดียวกันกับ 

ค าให้การชาวกรุงเก่า แต่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมมากกว่า ดังรายละเอียดในเนื้อเรื่องของ พระสุพรรณ

กัลยา 86 เป็นต้น  โดยเฉพาะเนื้อความในส่วนหลังซึ่งเป็นเสมือนพระราชพงศาวดารล าดับเฉพาะ

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาอยุธยา กล่าวคือ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

รัชกาลต่าง ๆ ลงมาตั้งแต่  รัชกาลสมเด็จพระเพทราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2231-2246)  รัชกาล

หลวงสรศักดิ์ หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ (ครองราชย์ พ.ศ. 2246-2251)  รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท้ายสระ (ครองราชย์ พ.ศ. 2251-2275)   รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ครองราชย์ พ.ศ. 

2275-2301)  รัชกาลกรมขุนพรพินิต หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร (ครองราชย์ พ.ศ. 2301)   

และรัชกาลกรมขุนอนุรักษ์มนตรี หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ หรือ  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์

อัมรินทร์ (ครองราชย์ พ.ศ. 2301-2310)    สตรีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสตรีราชส านัก 

หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน   ดังตัวอย่างบทบาทของ กรมหลวงอภัยนุชิต พระอัครมเหสีใน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงช่วยกรมขุนเสนาพิทักษ์ (เจ้าฟ้าธรรมาธิ เบศ) ให้รอดพ้นจากพระ

ราชอาญา จากเหตุระแวงสงสัยจึงใช้พระแสงดาบหมายจะท าร้ายกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ผู้ออกผนวช

เป็นพระ และมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยกรมหลวงอภัยนุชิตพระราช

                                                           
84 อนันต์ อมรรตัย, ค าให้การชาวกรุงเก่า บรรณาธิการ  
85 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดูท่รงธรรม 

(เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขนุหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 3-4  ค าน า โดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. 
86 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง เรื่อง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดูท่รงธรรม 
(เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขนุหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 331. 
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มารดา ทรงให้กรมขุนเสนาพิทักษ์ ซ่อนตัวในพระวอออกทางประตูฉนวน ไปทรงผนวชเป็นพระที่วัด

โคกแสง อยู่กับกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์  87 เป็นต้น 

3. จารึก 
ถือเป็นงานเขียนสกุลแรกทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นการเขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรลงบนศิลา 

หรือ โลหะ ซึ่งค่อนข้างมีความคงทนถาวร  เพ่ือบันทึกเรื่องราว หรือ เจตจ านงบางอย่างของเจ้าของ

จารึก ให้เป็นที่รับรู้ตราบนานเท่าอายุของจารึกนั้น จารึกมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์  ค าสอน ความ

เชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ส าหรับจารึกไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย และร่วมสมัยกับสมัยอยุธยา 

นอกจากจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และชนชั้นปกครองแล้ว  ยังมีเนื้อหา

เกี่ยวกับศาสนาและสังคมอีกด้วย ดังนั้นจารึกซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับอยุธยาจึงให้ภาพของวิถีชีวิต 

พิธีกรรมความเชื่อ ไปจนถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของผู้หญิงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

จารึก  เป็นหลักฐานประเภทหนึ่งที่จารลงบนวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ หิน แผ่นเงิน (หิรัญบัฏ) แผ่น

ทอง (สุพรรณบัฏ) ฐานพระพุทธรูปหิน-โลหะส าริด  และใบลาน88  มีทั้งที่เป็นของหลวง หรือ โดยราช

ส านัก และแบบที่ไม่ใช่ของราชส านัก  จารึกมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์  ค าสอน ความเชื่อ และ

พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ในแบบที่เป็นเรื่อง ๆ ไปในแต่ละจารึก    ทั้งยังให้ภาพของวิถีชีวิต 

พิธีกรรมความเชื่อ ไปจนถึงบทบาทและสถานภาพของสตรี  อย่างไรก็ตาม จารึกในอาณาจักรอยุธยามี

เนื้อหาไม่มากนัก  เนื่องจากเหตุผลในการบันทึกจารึกที่มักเก่ียวข้องกับศาสนา เช่น จารึกประกาศการ

ท าบุญ ซึ่งมีมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 89   และเริ่มเปลี่ยนไปให้ความส าคัญกับชีวิตทางสังคม 

และพระราชอ านาจ การบันทึกจึงเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอ่ืน เช่น การบันทึกแบบพระราชพงศาวดาร 

เป็นต้น   เนื้อหาของจารึกในประเทศไทยมักเกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนา การบริจาคทรัพย์การ

กัลปนาที่ดินและคนของผู้บริจาคให้เป็นข้าวัดแก่ศาสนา และการอธิษฐานเพ่ือชีวิตในโลกหน้าเป็น

ส าคัญ   ภาพสะท้อนเกี่ยวกับสตรีสมัยอยุธยาจากจารึกจึงค่อนข้างจ ากัดมาก เห็นเพียงแค่สตรีทั้งชน

ชั้นสูงและไพร่ซึ่งมีทรัพย์อันหามาได้ ท าการบริจาค หรือ จ้างคนให้ท าการจารจารึกเพ่ือการใน

พระพุทธศาสนาเท่านั้น  เช่น จารึกหลักที่ 42  กล่าวถึงการบ าเพ็ญกุศลในวันอายุครบรอบ พ่ออ้าย 

แม่เฉา   จารึกหลักที่ 44  จารึกเจดีย์วัดส่องคบ จ.ชัยนาท  กล่าวถึง พ่อยี่ตัดพะ(ตัดผม)  แลแม่สร้อย 

                                                           
87 เรื่องเดียวกัน, 478-480. 
88 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สารนิเทศจากคัมภรี์ใบลานสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545). 
89 ศานติ ภักดีค า, รศ.ดร. ประวตัิศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก
และฉบับความย่อ (กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ 2562). 
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ก่อพระเจดีย์สูง 5 วา 2 ศอกจารึกหลักที่ 304  จารึกวัดแวง จ.สุราษฎร์ธานี (อายุราว พ.ศ.1935 -

1970)  มีชื่อนางเมืองผู้เฒ่า แม่เจ้าค าศรี เจ้าแม่ท้าวสร้อยทองนารีผอง  ร่วมกันสร้างวิหาร  จารึก

คัมภีร์ใบลาน ปถมสามนฺต บั้นต้น วัดพนัญเชิง ระบุ พ.ศ. 2253 ว่า “ ท่านออยายรอดผู้แม่ ออนางจู้ย

ผู้ลูกสาว อยู่ต าบลวัดกล้วย เป็นอุปการะ สร้างปถมสามนต์ถวายพระมหายสเสถียรแลมหาพรหมสร 

ให้สงฆ์เรียนถ้วน 5000 พระวัสสาแล ฯ ”90 เป็นต้น 

4. กฎหมาย 
เป็นที่รวมของข้อบังคับ เพ่ือวางระเบียบกิจกรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในชุมชนหนึ่ง 

ๆ มีการเพ่ิมข้อบังคับเข้าทีละน้อย ๆ เป็นเกณฑ์ตามสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป  

กฎหมายจึงเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสะท้อนสภาพสังคมแต่ละยุคได้  ดังเช่น

กฎหมายในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นที่รวบรวมของบทพระอัยการฉบับต่าง ๆ (ซึ่งต่อมา บทพระอัยการ ได้

ถูกรวบรวมขึ้นเป็น ‘กฎหมายตราสามดวง’ ในสมัย รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) นอกจากเป็น

กฎเกณฑ์ของสังคมแล้ว ยังมีจุดประสงค์ในการจัดล าดับสถานภาพ และหน้าที่ของบุคคลในสังคม

อยุธยา กฎหมายช่วยชี้ให้เห็นการเกณฑ์และการจัดแบ่งไพร่พล จากพระอัยการต าแหน่งนาพลเรือน  

พระอัยการลักษณะลักพา   ภาพของวิถีชีวิต เห็นได้จากพระอัยการลักษณะผัวเมีย พระอัยการ

ลักษณะมรดก เป็นต้น   เนื่องจากกฎหมาย บังคับใช้กับสามัญชนจนถึงขุนนางท าให้เห็นภาพชีวิตของ

สามัญชนในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ชัดเจนขึ้นขณะเดียวกัน ถ้าท าผิดต่อพระมหากษัตริย์นอก

พระราชวัง ผู้ท าผิดก็ถูกลงโทษได้ 

กฎหมาย เป็นแหล่งรวมข้อห้าม ข้อบังคับ และหน้าที่ของไพร่พลเมืองชาวกรุงศรีอยุธยา  

ความในกฎมณเฑียรบาลนั้นประกอบด้วย ล าดับชั้นยศและเครื่องประกอบยศแห่งพระราชวงศ์ชั้นสูง 

หลั่นรองลงมาตามล าดับฐานะ วัตรข้อปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ ระเบียบพิธีของผู้รับใช้ใกล้ชิด และ

ข้อห้ามละเมิดต่อพระราชส านัก รวมถึงพระราชพิธี-พระราชพิธีสิบสองเดือน ดังนั้นสตรีที่ปรากฏในกฎ

มณเฑียรบาลจึงมักเป็นสตรีชั้นสูงของราชส านัก ประกอบ ด้วย กลุ่มพระราชวงศ์  พระอัครมเหสี 

แม่หยัวเมือง พระอัคชายา/พระอรรคชายา(พระอัครชายา) พระสนม พระสนมบัวนาง  กลุ่มข้าราช

ส านัก เมียจัตุสดมภ์ ชะแม่ ชาวแม่ สาวใช้ก านัล และเมียนาง (น่าจะหมายถึง เมียที่พระมหากษัตริย์

ทรงพระราชทานให้เป็นบ าเหน็จรางวัล)     ขณะที่ภาพชีวิตทางสังคมของไพร่สตรี ตัวบทที่มักปรากฏ 

พระอัยการลักษณะผัวเมีย  พระอัยการลักภา(ลักพา)ลูกเมีย-ผู้คน พระอัยการทาษ(ทาส) พระอัยการ

ลักษณะภญาณ(พยาน) พระอัยการลักษณะรับฟ้อง  อย่างไรก็ดี การน ากฎหมายสมัยอยุธยามาศึกษา

                                                           
90 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สารนิเทศจากคัมภรี์ใบลานสมัยอยุธยา. 
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ในหัวข้อวิจัยนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็น ความเป็นไปได้ การรับรองคุ้มครองทางกฎหมายต่อ

สตรี มิใช่ในฐานะข้อบังคับข้อห้ามตายตัว ซึ่งช่วยท าให้เห็นว่าชีวิตของไพร่หญิงชาวอยุธยานั้นมีความ

ซับซ้อนและมีสิทธิต่าง ๆ มาแล้วตั้งแต่อดีต สามารถขึ้นเป็นพยาน หรือเป็นผู้หญิงแพศยาที่ไม่อาจเป็น

พยานได้ สามารถประกอบอาชีพหาทรัพย์เลี้ยงตัวหรือท าสัญญาซื้อขายได้  ผู้หญิงยังสามารถขาย

ตัวเองลงเป็นทาสได้  ขณะเดียวกันก็มีค่าตัวที่สามารถไถ่ตัวเองหรือลดค่าตัวไถ่ถอน จนถึงหลุดออก

จากความเป็นทาสได้ด้วยการแต่งงานกับนายเงินหรือมูลนาย  เป็นต้น 

5. บันทึกชาวต่างชาติ 

บันทึกของชาวต่างชาติ เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพด้าน

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสังคมชนชั้นต่าง ๆ ของสมัยอยุธยา  เนื่องจากเอกสารใน

สมัยจารีตของไทยมักผูกขาดกับชนชั้นน า และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเป็นโลกของผู้ชาย

เป็นส าคัญ  ดังจะเห็นได้จากเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร เป็นต้น    ทั้งนี้บันทึกของ

ชาวต่างชาติมักเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการค้าของกรุงศรีอยุธยา หัวเมืองต่าง ๆ และประเทศปลายทาง

ที่ท าการค้าด้วย จึงปรากฏภาพวิถีชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน

สังคมซึ่งไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร เช่น ในเอกสารจีนได้บันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของไพร่ หรือ สามัญชนไว้ด้วย เช่น อาชีพช่างไม้ ช่างต่อเรือ กุลีท่าเรือ ช่างทอง 
91 ช่างโลหะ อาชีพต้มกลั่นสุราจากข้าวและมะพร้าว ซึ่งมีราคาถูกมาก 92  รวมถึงสตรีที่ให้บริการสุรา

อาหารและร่วมหลับนอนกับชาวต่างชาติ 93 ซึ่งภาพชีวิตของสตรีเหล่านี้พบได้ในเอกสารชาวต่างชาติ

หลายฉบับด้วยกัน นอกจากนี้เอกสารบันทึกของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก ซึ่งเข้ามามากขึ้น

ช่วงกลางสมัยอยุธยา  ได้บันทึกถึงกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่ส่งส าเภาไปค้าขายต่างแดน ว่าก็คือ คหบดี ขุน

นาง และพระมหากษัตริย์ชาวกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่างก็เป็นเจ้าของส าเภาทั้งสิ้น 94  ดังหลักฐานส าคัญ

เกี่ยวกับการค้าโดยพระมหากษัตริย์อยุธยา ได้แก่ เรือส าเภาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสมเด็จ

พระเจ้าปราสาททอง ซึ่ง โยสต์ เซาเต็น อ้างว่า พระองค์ทรงมีทุนรอนและมีเรือส าเภาจึงเป็นพ่อค้าคน

ส าคัญ ทั้งยังทรงมีตัวแทนในเมืองท่าการค้าขนาดใหญ่ที่คอยท าการค้าขายให้ เช่น หงสาวดี อังวะ 

                                                           
91 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, "“กลุ่มคนท่ีสัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.2172-2310”." 
92 ปริวัฒน์ จันทร, เจิ้งเหอ แม่ทัพขนัที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบตัิแห่งจกรพรรดิมังกร เพื่อสถาปนาราชวงศ์
สุพรรณภมูิยึดครองราชอาณาจักรสยามกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : มติชน). 
93 Ibid. 
94 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ดร. ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา (นนทบุรี : สารคดี, 2560). 
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เชียงใหม่ ล้านช้าง จีนและอินเดีย 95  จดหมายของพ่อค้าฮอลันดาประจ าบริษัทอินเดียตะวันออกของ

เนเธอร์แลนด์ (VOC)  ก ากับปี พ.ศ. 2177 (ค.ศ. 1634) ว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรง

ขัดขวาง ฟาน ฟลีต ในการส่งสินค้าไปขายที่ญี่ปุ่น โดยทรงกีดกันการรวบรวมสินค้าของบริษัท และ

ผูกขาดสินค้าต่าง ๆ เพ่ือพระองค์จะทรงส่งสินค้าไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นบ้าง หลังจากที่พระองค์ได้ส่ง

เรือส าเภาล่วงหน้าไปขายที่กวางตุ้งแล้วถึง 3 ล า โดยมีลูกเรือเป็นชาวจีน 96  และตัวอย่างการท า

สนธิสัญญากับประเทศในเอเชีย เช่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท าสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีระหว่าง

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยากับข้าหลวงใหญ่และเคาน์ซิลประจ าอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2207 (ค.ศ. 1664) 
97   จึงท าให้เห็นว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงท าการค้าเสียเอง เช่นนี้แล้วพ่อค้าอ่ืน ๆ จึงท าการค้าได้

เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ 98 เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ยังมีเอกสารของชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่ได้บันทึกถึงสตรี

ชั้นสูงในพระราชส านักฝ่ายในไว้ด้วย  ทั้งนี้เนื่องด้วยการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต ศาสนา 

และการค้า  ดังที่ปรากฏเป็นบันทึกเหตุการณ์ของคณะราชทูตและบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ในช่วงปลาย

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมทั้งหลักฐานการค้าของพระราชส านักฝ่ายใน ตัวอย่าง เช่น 

“ค าให้การลูกเรือส าเภาสยาม” ซึ่งเป็นเอกสารของญี่ปุ่น และ “เอกสารกรุงเฮก” ที่ได้บันทึกถึงการส่ง

ส าเภาของพระมหากษัตริย์ (หมายถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และพระราชินีแห่งกรุงศรีอยุธยา 

ซึ่งไปค้าขายกับญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง 99 และในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ยังมีบันทึกบางส่วน ที่

กล่าวถึงราชส านักฝ่ายในว่าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายด้วย สิ่งส าคัญอย่างยิ่งใน

การใช้เอกสารหลักฐานของชาวต่างชาติ คือ จ าเป็นต้องค านึงถึงและระมัดระวังเกี่ยวกับ อคติส่วนตัว 

และ ความรู้จริงของผู้บันทึก ซึ่งมีความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ หรือ มีลักษณะของการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสของความคลาดเคลื่อนจากการแปลด้วย 100 

                                                           
95 จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น พอ่ค้าชาวฮอลันดา ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง ใน ประชุม

พงศาวดาร ภาคที่ 76, ประชุมพงศาวดารเล่มที่ 47 (พระนคร : องคก์ารค้าของคุรุสภา, 2513), 156. 
96 เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรอียุธยา ฯ, แปลโดย นันทา สตุกุล (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2513), 150-152. 
97 บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร. 2513), (41)-(42) และ (17)-(18). 
98 จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น ฯ ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76, ประชุมพงศาวดารเลม่ที่ 47, 156. 
99 อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 87-88. 
100 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ดร. ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา. 
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ส าหรับเรื่อง “ภาพสะท้อนของสตรีที่ปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยา” จะแบ่งศึกษาบันทึกของ

ชาวต่างชาติตามช่วงสมัยเวลา  เพ่ือช่วยให้เห็นบทบาท และรูปแบบวิถีชีวิตบางอย่างของสตรี ในสมัย

กรุงศรีอยุธยาได้ชัดเจนขึ้น  ซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงเวลาคือ สมัยอยุธยาตอนต้น ตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงศรี

อยุธยา พ.ศ. 1893 จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 (พ.ศ. 1893-2112)  สมัยอยุธยา

ตอนกลาง ตั้งแต่หลังเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112  จนตลอดราชวงศ์ปราสาท

ทอง (พ.ศ. 2112-2231) และสมัยอยุธยาตอนปลาย ตลอดสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง จนถึงสิ้นกรุงศรี

อยุธยา พ.ศ. 2310 (พ.ศ. 2231-2310) 

5.1 บันทึกชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาตอนต้น 
ในสมัยอยุธยาตอนต้น มีการติดต่อทางการค้าและการทูตกับต่างประเทศแล้ว ซึ่ง โดยมาก

หลักฐานที่ปรากฏมักเป็นเอกสารของจีน  และนอกจากนี้ยังมีเอกสารส าคัญอีก 1 ชิ้นของชาวตะวันตก

ที่ได้เดินทางเข้ามาภายในพระราชอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ทั้งยัง

ได้ร่วมเดินทางไปกับทัพหลวงคราวมีสงครามกับหัวเมืองเหนือด้วย โดยหนังสือเหล่านี้ต่างเป็นเอกสาร

ส าคัญที่กล่าวถึงสตรีในสมัยอยุธยาตอนต้นไว้ในแง่ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะยกมาศึกษา ได้แก่  หนังสือหมิ

งสื่อลู่ หรือ บันทึกราชวงศ์หมิง  บันทึกของหม่าฮวน (Ma Huan)  และ บันทึกของแฟร์นังด์ มังเดซ 

ปินโต พ.ศ. 2080-2101 (ค.ศ. 1537-1558) 

หมิงสือลู่ (Ming Shi lu) หรือ บันทึกราชวงศ์หมิง หรือ จดหมายเหตุประวัติศาสตร์

ราชวงศ์หมิง ค า “สือลู่” หมายความว่า บันทึกเรื่องจริง ดังนั้น หมิงสือลู่ คือ บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง  เป็นหนังสือบันทึกท่ีบัณฑิตฝ่ายจดหมายเหตุเรียบเรียงขึ้นหลังจากสิ้นสุด

รัชกาลลง โดยอาศัยเอกสารหลักฐานแทบทุกชนิดรายการ อาทิ บันทึกพระราชกิจรายวัน (ฉี่จี๊จู้) 

บันทึกราชการรายวัน (ยื้อลี่) เรียบเรียงขึ้นเป็นเอกสารสือลู่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่รัชกาลใหม่จะ

ประมวลขึ้นส าหรับรัชกาลที่เพ่ิงสิ้นสุดลง 101 ทั้งนี้นักจีนวิทยาและนักประวัติศาสตร์ค่อนข้างให้คุณค่า

และความเชื่อถืออย่างสูงต่อบันทึกสือลู่ นอกจากใช้หลักฐานราชการทุกชนิดแล้ว นักประวัติศาสตร์

ของจีนโบราณยังแยกส่วนที่ว่าด้วยข้อเท็จจริงออกต่างหากจากอรรถาธิบาย (commentary) ของนัก

ประวัติศาสตร์เองด้วย 102 ดังนั้นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณจึงได้อาศัย

ข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีน และบันทึกสือลู่ เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อน หรือ 

                                                           
101 วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วย
สยาม (กรุงเทพฯ : มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา, 2559). 
102 Ibid. 
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ขัดแย้งกันเองของเอกสารพ้ืนเมือง103  ส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยาม หรือ กรุงศรีอยุธยา หมิงสือลู่

เป็นภาพสะท้อนของธรรมเนียมการทูตจิ้มก้อง คือ การส่งทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการแด่พระ

จักรพรรดิจีน และการค้าขายของราชส านักกรุงศรีอยุธยาภายใต้ระบบบรรณาการกับจีน  เนื้อหาจึงมี

ลักษณะทางการทูตระหว่างรัฐต่อรัฐ และค่อนข้างจ ากัดวงอยู่เพียงชนชั้นสูงระดับราชส านัก โดยสมัย

อยุธยาตอนต้น ปรากฏหลักฐานในหมิงสือลู่ว่าสตรีชั้นสูงในราชส านักอยุธยา มีพระนามว่า ‘ซานเลี่ยซื

อหนิง’ ซึ่งเป็นพระพ่ีนางเธอของกษัตริย์อยุธยา ได้ส่งราชทูตมาถวายพระสุพรรณบัฏพร้อมด้วยสิ่งของ

พ้ืนเมืองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่สมเด็จพระอัครมเหสีของจีนถึงสองครั้งทั้งในเดือนตุลาคม และ

พฤศจิกายน พ.ศ. 1916 (ค.ศ.1373) 104  แต่ได้รับการปฏิเสธไปทั้งสองครั้ง ทั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง

ธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต ที่เจ้านายทั้งสองฝ่ายต้องมียศเสมอกันเป็นอย่างน้อยแล้ว105 การส่งคณะ

ทูตไปภายในระยะเวลากระชั้นชิดใกล้เคียงกันยังอาจสะท้อนเหตุการณ์ภายในกับบทบาทบางประการ

ของพระพ่ีนางเธอของกษัตริย์อยุธยาพระองค์นี้อย่างมีนัยยะส าคัญ 

บันทึกของหม่าฮวน  (Ma Huan)  ช่วงต้นชีวิต หม่าฮวนได้รับการฝึกฝนทางด้านภาษา

อาหรับ หรือ ภาษาเปอร์เซีย จนมีความช านาญด้านการแปลภาษาและเป็นล่าม     ปี พ.ศ. 1956 

(ค.ศ. 1413) หม่าฮวนในวัย 25 ปี ได้เข้าร่วมคณะเดินทางเป็นครั้งแรกในฐานะนักแปลเอกสาร ของ

กองเรือมหาสมบัติที่มีจุดประสงค์เพ่ือเปิดเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างราชวงศ์หมิงกับนานา

ประเทศ ซึ่งน าโดยแม่ทัพเจิ้งเหอ 106     เมื่อหม่าฮวนได้กลับมาถึงจีนปี พ.ศ. 1958 (ค.ศ. 1415) เขา

กับ กัว ฉงหลี่ (Kuo Ch’ung-li) เพ่ือนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน  ได้เริ่มเรียบเรียงเอกสารต่าง ๆ จาก

การเดินทาง ขึ้นเป็นหนังสือบันทึกการเดินทาง ซึ่งเล่มแรกแล้วเสร็จในปีรุ่งขึ้น พ.ศ. 1959 (ค.ศ. 

                                                           

 103 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

 104 เรื่องเดียวกัน, 89-91. 

 105 เรื่องเดียวกัน, 53 และ 89. 

 106 Ma Huan, Ying-Yai Sheng-Lan : ‘The Overall Survey of the Ocean’s Shores’ (1433) ; 

Translated frorm the Chinese Text, Edited by Feng Ch’eng-Chun with Introduction, Notes & 

Appendices by J.V.G. Mills, (Cambridge : Published for the Hakluyt Society at the University Press. 

1970).    รายละเอยีด  ประวัตชีิวิต การเดินทาง และอธิบายบันทึกของหม่าฮวน โดยสังเขป หน้า  34-37.  การ

เดินทางของกองเรือมหาสมบตัิโดยแม่ทัพ เจิ้งเหอ หน้า 10-15 และ การเดินเรือ ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 1948-1950  (ค.ศ. 

1405-1407), ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 1950-1952  (ค.ศ. 1407-1409), ครั้งท่ี 3  พ.ศ. 1952-1954  (ค.ศ. 1409-1411), ครั้ง

ที่ 4  พ.ศ. 1956-1958  (ค.ศ. 1413-1415), ครั้งท่ี 5  พ.ศ. 1960-1962  (ค.ศ. 1417-1419), ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 1964-

1965  (ค.ศ. 1421-1422) และครัง้ที่ 7  พ.ศ. 1974-1975  (ค.ศ. 1431-1432). 
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1416)  และการเรียบเรียงบันทึกทุกเล่ม น่าจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยแม่ทัพเจิ้ งเหอเอง 107 

ต่อมา หม่าฮวนได้ร่วมเดินทางไปในกองเรือมหาสมบัติของแม่ทัพเจิ้งเหอ อีก 2 ครั้ง คือ  ใน พ.ศ. 

1964-1965 (ค.ศ. 1421-1422) และ พ.ศ. 1974-1975 (ค.ศ. 1431-1432)  ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งที่ 

6 และครั้งที่ 7 ตามล าดับ   โดยบันทึกเหตุการณ์จากการเดินทางครั้งที่  6 พ.ศ. 1964-1965 (ค.ศ. 

1421-1422) ในเที่ยวกลับ 108  มีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงราชอาณาจักรเสียนหลอ (Shien Lo/Xian Luo) 

ซึ่งหมายถึง สยาม ทั้งนี้สภาพความเป็นสังคมเมืองที่ปรากฏในบันทึกน่าจะหมายถึงกรุงศรีอยุธยา

โดยเฉพาะ  โดยบันทึกของหม่าฮวนส่วนที่เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา109ได้พรรณนาไว้ทั้งลักษณะภูมิ

ประเทศของไทย พระราชวังและเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์อยุธยา (ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระ

นครินทราธิราช (ครองราชย์ พ.ศ.1952-1967))  บ้านเรือนของราษฎร ตลอดจนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เช่น หอยเบี้ยและเงินตราแลกเปลี่ยนในพระราชอาณาจักร การต้มกลั่นสุราจากข้าวและ

มะพร้าวซึ่งมีราคาถูกมาก  การไว้ทรงผมกับเครื่องแต่งกายของไพร่ หรือ สามัญชนทั้งบุรุษและสตรี  

รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป อาทิ การฝังเม็ดลูกปัดโลหะที่เครื่องเพศบุรุษ การยกหน้าที่

การจัดการภายในครัวเรือนและการค้าซื้อมาขายไปให้เป็นสิทธิ์ขาดการตัดสินใจของภรรยา อาชีพ

หญิงบริการแก่ชาวต่างชาติ  และธรรมเนียมหลี่ซื่อ (Li Shi -แปลว่า ธุรกิจค้าก าไร) ในการแต่งงาน ซึ่ง

น่าจะหมายถึง เงินสินสอดทองหมั้นส าหรับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว 110 เป็นต้น 

บันทึกของแฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต (Fernand Mendes Pinto)  เฟอร์เนา เมนเดซ ปินโต / 

เฟอร์ดินาน เมนเดซ ปินโต เป็นนักแสวงโชคชาวโปรตุเกสที่มุ่งหน้ามาสู่โลกตะวันออก ตั้งแต่อายุราว 

28 ปี โดยเดินทางมากับกองเรือของบุตรชายของวาสโก ดา กามา (Vasco da Gama) และได้ใช้ชีวิต

ต่อสู้ผจญภัยอยู่ในดินแดนตะวันออกเป็นเวลานานถึง 21 ปี จึงได้เดินทางกลับโปรตุเกส ในปี พ.ศ. 

2101 (ค.ศ.1558)  และในระหว่างที่เขาแสวงโชคอยู่ร่วมสองทศวรรษนั้น  ปินโตได้บันทึกเรื่องราวการ

                                                           

 107 Ibid, 35 

 108 ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 126. 

 109 Ma Huan, Ying-Yai Sheng-Lan : ‘The Overall Survey of the Ocean’s Shores’ (1433), 

บทบันทึกแปลเป็นภาษาอังกฤษ 102-107. และบทบันทึกแปลเป็นภาษาไทย ใน ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพ

ขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 126. 

 110 ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 128 

และ145. 
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ท่องเที่ยวผจญภัยไว้ในหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ “Peregrinicam” ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2157 (ค.ศ.1614) 111  

ต่อมา พ.ศ. 2171 (ค.ศ. 1628) นายแบร์นาร์ด ฟิกิเอร์ (Bernard Figuier) ได้แปลเป็นฉบับภาษา

ฝรั่งเศสใน ชื่อ “Les Vovages Adventureux de Fernand Mendes Pinto 1537-1558” 112   

และเมื่อ พ.ศ. 2526 กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยมอบหมายให้ นายสันต์ ท.โกมลบุตร แปล

จากฉบับภาษาฝรั่งเศส เฉพาะตอนที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ให้ชื่อว่า “การ

ท่องเที่ยวผจญภัยของ แฟร์นังด์ เมนเดซ ปินโต พ.ศ. 2080-2101 (ค.ศ. 1537-1558)” ทั้งนี้บันทึก

ของปินโตเป็นหลักฐานที่ส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  เนื่องจากเขาได้ผจญภัยจนมาถึงแหลม

มะละกา ผ่านเมือง ปาตาน (Patane หรือ ปัตตานี – Patani) เข้าสู่  ลูกอร์/ลิกอร์ (Lugor – 

นครศรีธรรมราช) ซึ่งอยู่ในขัณฑสีมาของกรุงศรีอยุธยา  ระหว่างนั้นปินโตรอดพ้นจากโจรสลัด และ

ได้รับการต้อนรับช่วยเหลือจากคหปตานีพ้ืนเมืองนางหนึ่ง ก่อนจะกลับไปยังปัตตานีเพ่ือโดยสารเรือ

สินค้า 113 และเดินทางเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2042-2089) 

ซึ่งปินโตได้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของสยาม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น การค้าขาย และ

ประเทศคู่ค้า อันได้แก่ กัมพูชา จัมปา ไหหล า ไลเกียว และจีน ซึ่งปินโตระบุว่า พระมหากษัตริย์แห่ง

กรุงศรีอยุธยาทรงอ่อนน้อมต่อจีนเพ่ือประโยชน์ส าคัญทางการค้า 114  และบันทึกถึงการพระราช

สงครามกับเชียงใหม่ พ.ศ. 2088 (ค.ศ. 1545) ที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชโปรดให้กรมพระคลัง 

(Combracalam) มาขอร้องให้ชาวโปรตุเกสเข้าร่วมในกองทัพของพระองค์โดยสมัครใจ ได้ถึง 120 

คน จากทั้งหมด 130 คน  ซึ่งการศึกครั้งนั้น ปินโตได้บันทึกถึง พระราชินีแห่งกีเบน (la reine de 

Guiben) 115  ซึ่งน่าจะหมายถึง พระนางจิรประภาเทวี พระราชเทวีซึ่งขึ้นครองเชียงใหม่ ระหว่าง 

พ.ศ. 2088-2089 116 ทรงออกมาถวายเครื่องราชบรรณาการต่อพระมหากษัตริย์อยุธยา  และในปี

                                                           

 111 แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต, การท่องเท่ียวผจญภัยของ แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต (ค.ศ. 1537-1558), 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), ค าน า. 

 112 เรื่องเดียวกัน, 51. 

 113 แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต, การท่องเท่ียวผจญภัยของ แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต (ค.ศ. 1537-1558), 18-

20. 

 114 เรื่องเดียวกัน, 71. 

 115 เรื่องเดียวกัน, 66. 

 116 พระนางจิรประภาเทวี หรือ มหาเทวีจิรประภา พระอัครมเหสีในพระเมืองเกศเกล้า (พญาเกส) กษัตริย์

เชียงใหม่แห่งราชวงศ์มังราย พระนางปกครองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2088-2089 ต่อจากพระราชสวามีซึ่งถูกขุน

นางกลุ่มแสนคราวลอบปลงพระชนม์ พระนางเป็นกษัตรีย์พระองค์แรกของอาณาจักรล้านนา ที่ขึ้นครองพระราช

http://digital.nlt.go.th/digital/items/browse?tag=Les+Vovages+Adventureux+de++Fernand+Mendes+Pinto+%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%97+-+%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98
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เดียวกันนั้นปินโตยังกล่าวถึงเหตุแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระไชยราชาธิราชว่า พระมเหสีทรงมี

สัมพันธ์สวาทกับพนักงานรักษาพระราชฐานข้างในระหว่างที่พระองค์ทรงไปรบกับเชียงใหม่ พระนาง

ได้ถวายยาพิษเจือลงในน้ านมให้พระองค์เสวย จนถึงแก่สวรรคต ในปี พ.ศ. 2089 จากนี้  ปินโตยัง

กล่าวต่อมาถึงธรรมเนียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาบน

พระจิตกาธานไม้หอม  กระบวนแห่พระพระสรีรังคารทางเรือ เรือส าหรับพระภิกษุสงฆ์  และเรือที่ตั้ง

รูปสัตว์หิมพานต์ไปยังท่ีหมาย คือ วัดใหญ่พุทธา (Quiay Poutar)  ตลอดจนงานฉลองพระเจ้าแผ่นดิน

องค์ใหม่ที่มีพระชนมายุได้เพียง 9 พรรษา 117  คือ สมเด็จพระยอดฟ้า (พ.ศ. 2079-2091)    อย่างไร

ก็ดี พระมเหสีที่ได้ลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระไชยราชาธิราชที่ปินโตได้กล่าว ย่อมหมายถึง แม่อยู่หัว

ศรีสุดาจันทร์ สอดคล้องกันกับพระราชพงศาวดารหลายเล่ม รวมถึงพระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต 

ด้วย 

                                                           

บัลลังก์ในภาวะที่บ้านเมืองอ่อนแอ มีการแย่งชิงอ านาจระหว่างกษัตริย์และขุนนางหลายฝ่าย  โดยในช่วงเวลานั้น ขุน

นางในล้านนามีอ านาจมาก จนสามารถแต่งตั้งหรือปลดกษัตริย์ออกได้ตามความพอใจ ขุนนางกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม

แสนคราว เป็นขุนนางในเมืองเชียงใหม่ ปลงพระชนม์พญาเกส  และไปเชิญเจ้าเมืองเชียงตุงกับเจ้าเมืองนายมา

ปกครองเชียงใหม่  กลุ่มหมื่นหัวเคียนแสนหวี รบแพ้กลุ่มแสนคราว จึงได้ไปแจ้งให้สมเด็จพระไชยราชาธิราช ณ กรุง

ศรีอยุธยา ยกทัพขึ้นมาเพื่อตีเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2088 ใช้เวลาเดินทัพเพียง 16 วัน  และกลุ่มเชียงแสน 

ประกอบด้วยเจ้าเมืองเชียงแสน เชียงราย ล าปาง และพาน ซึ่งเป็นพวกของพระนางเทวีจิรประภา ขุนนางกลุ่มนี้ได้

ท าการกวาดล้างกลุ่มแสนคราว และสนับสนุนให้พระนางขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เชียงใหม่  ในรัชสมั ยของพระ

มหาเทวีจิรประภา มีศึกสงครามประชิดเมืองทั้งทิศเหนือทิศใต้ ทั้งจากกองทัพกรุงศรีอยุธยา และกองทัพเมืองนาย

เมืองยองห้วยชาวไต ในการศึกกับกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2088 พระมหาเทวีจิรประภาทรงใช้วิธีแต่งเครื่องราช

บรรณาการมาถวายสมเด็จพระไชยราชาธิราช ตามที่ปรากฏในบันทึกของ แฟร์นังด์ เมนเดซ ปินโต ท าให้บ้านเมือง

รอดพ้นวิกฤตการณ์มาได้    ในปีเดียวกันนั้น หลังจากกรุงศรีอยุธยายกทัพกลับไป เกิดแผ่นดินไหว เจดีย์หลวง เจดีย์

วัดพระสิงห์ และเจดีย์อื่น ๆ หักพังลง   พระนางยังได้ขอก าลังจากอาณาจักรล้านช้างซึ่งมีพระธิดายอดค าเป็นพระ

ภรรยาเจ้าในพระเจ้าโพธิสาลราช (พ.ศ. 2063-2090) มาป้องกันเชียงใหม่จากกองทัพเมืองนายเมืองยองห้วยชาวไต

จนส าเร็จ การร่วมมือกันของอาณาจักรล้านนาและล้านช้าง สร้างความวิตกให้แก่ทางกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาจึง

ได้ยกทัพขึ้นมาตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2089 แม้กรุงศรีอยุธยาจะตีล าพูนแตก แต่เชียงใหม่ก็ป้องกันตนเองได้

ส าเร็จ และกรุงศรีอยุธยาต้องพ่ายแพ้กลับไป  พระเจ้าโพธิสาลราชซึ่งช่วยเชียงใหม่ไว้ได้จึงน าพระไชยเชษฐามายัง

เชียงใหม่  พระมหาเทวีจิรประภาซึ่งปกครองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาเพียงปีเศษ จึงได้สละราชบัลลัง ก์แก่

สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระนัดดา อ้างถึงใน  สรัสวดี อ๋องสกุล , ศ. ประวัติศาสตร์ล้านนา, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์, 2553), 173-178.  

 117 แฟร์นังด์ มังเดซปินโต, การท่องเที่ยวผจญภัยของ แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต (ค.ศ. 1537-1558), 67-68. 
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5.2 บันทึกชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาตอนกลาง 
เอกสารบันทึกของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ นับตั้งแต่ช่วงหลังเสียกรุงศรี

อยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 ลงมาตลอดจนสิ้นสุดราชวงศ์ปราสาททอง พ.ศ. 2231  เป็นช่วงเวลาที่เห็น

ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้ค่อนข้างชัดเจน  เห็นได้จาก

จ านวนเอกสารหลักฐานหลายชิ้นจากทั้งประเทศโลกตะวันออกอย่าง จีนและญี่ปุ่น ดังตัวอย่างเช่น 

“หนังสือชิงสือลู่” ที่บันทึกความสัมพันธ์ทางการค้าในระบบบรรณาการของกรุงศรีอยุธยากับประเทศ

จีน ซึ่งยังคงด าเนินต่อไปแม้ว่าราชส านักจีนจะได้เปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ชิงแล้วเมื่อ พ.ศ. 

2187 (ค.ศ. 1644) 118  เอกสาร “ค าให้การลูกเรือสยาม” กับ “เอกสารกรุงเฮก” ซึ่งเป็นเอกสารของ

ญี่ปุ่นและดัตช์ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของราชส านักกรุงศรีอยุธยาที่จะแสวงการค้ากับ

ญี่ปุ่น119  และเป็นพ่อค้าคนกลางที่จะน าสินค้าฟุ่มเฟือย-ของประดับของญี่ปุ่น120 มาเป็นสินค้าออก

เพ่ิมเติมของกรุงศรีอยุธยาจากสินค้าหลักซึ่งมักเป็นของป่ากับผลิตผลทางเกษตร ความเคลื่อนไหวทาง

เศรษฐกิจการค้าของกรุงศรีอยุธยายังมีเอกสารหลักฐานจากประเทศในทวีปยุโรปที่บันทึกโดย พ่อค้า

นักเดินเรือ นักบวช และคณะราชทูตชาวตะวันตก ซึ่งเดินทางเข้ามาเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต 

การศาสนา และการค้ากับกรุงศรีอยุธยาจ านวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ

ฝรั่งเศส เป็นส าคัญ  เอกสารบันทึกที่เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาในช่วงเวลานี้จึงมีอยู่หลายเล่มด้วยกัน  

ส าหรับเอกสารหลักฐานที่ได้บันทึกถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของสตรีในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ได้

ยกมาศึกษา ได้แก่  หนังสือชิงสื่อลู่  จดหมายเหตุของ โยสต์ สเคาเต็น  บันทึกประวัติศาสตร์อยุธยา

ของ ฟาน ฟลีต  เอกสารฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา (Dutch Paper)  บันทึกของเดอ ลา ลูแบร์  

บันทึกของนิโกลาส์ แชรแวส  บันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีย์  บันทึกความทรงจ าของออกพระศักดิ์

สงคราม หรือ เดอ ฟอบัง  จดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส ของเมอสิเออร์ เดอ วีเซ  และบันทึกของ

นายพล เดส์ฟาร์จ  อย่างไรก็ดี  บันทึกของชาวตะวันตกได้บันทึกเรื่องราวอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยา มานุษยวิทยา-สังคมวิทยา พรรณนาภูมิสถาน รวมทั้งการเมือง เรื่องภายในราชส านัก ซึ่งจะ

อ านวยประโยชน์ต่อการค้าของตนไว้ด้วย   ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ยกบันทึกของชาวตะวันตกบางคน 
                                                           

 118 ราชวงศ์หมิง ปกครองประเทศจนี  พ.ศ. 1911-2187 (ค.ศ. 1368-1644)  และ ราชวงศ์ชิง ปกครอง

ประเทศจีน  พ.ศ. 2187-2455 (ค.ศ. 1644-1912). 

 119 อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ป ี(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 87-88. 

 120 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25, 139-142  และ 168-170.  และประชุมพงศาวดาร เล่ม 28, 82 และ 

88. 
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เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้บันทึกเกี่ยวกับการค้าของราชส านักและสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวง

โยธาเทพ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ซึ่งแตกต่างจากบันทึกเล่มอ่ืน ที่มักกล่าวเพียงสถานภาพ

และความเป็นไปของชีวิตทั้งไพร่และสตรีชนชั้นสูง ในสมัยอยุธยาตอนกลาง 

หนังสือชิงสือลู่ (Qing Shi lu)  หรือ บันทึกราชวงศ์ชิง หรือ จดหมายเหตุประวัติศาสตร์

ราชวงศ์ชิง เป็นเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกับหนังสือหมิงสือลู่ คือ รวบรวมขึ้นจาก

เอกสารหลวงของราชวงศ์ เช่น บันทึกรายวัน (ของวันที่ออกว่าราชการ วันที่มีพิธีการส าคัญ และวันที่

มีฎีกาเข้ามาถวาย) พระราชโองการ หมายรับสั่งจากพระจักรพรรดิ และข้อหารือราชการจากขุนนาง

กรมกองต่าง ๆ จากส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่งขึ้นมาถวายรายงาน เนื้อหาจึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ

การค้า การจัดเก็บภาษี การทหาร การปกครอง การทูต และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  โดยมีขุน

นางต าแหน่งบัณฑิตวังหลวง ต าแหน่ง จ้วงหยวนฝ่ายบุ๋น (Zhuangyuan) เป็นผู้รับผิดชอบในการ

บันทึกเรียบเรียง 121    หนังสือชิงสือลู่ เริ่มบันทึกตั้งแต่ราชวงศ์ชิงเข้าปกครองแผ่นดินจีนตั้งแต่ พ.ศ. 

2187-2455 (ค.ศ. 1644-1912) แต่น่าจะเรียบเรียงเป็นบันทึกได้เพียงสิ้นสุดรัชกาลพระจักรพรรดิกวง

สู (Guangxu) คือ พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) 122 หนังสือชิงสือลู่จึงมีอายุร่วมสมัยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ

เจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2201) ในสมัยอยุธยาตอนกลาง มาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) สมัยรัตนโกสินทร์ ส าหรับเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับกรุงศรี

อยุธยา  หนังสือชิงสือลู่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยกับจีน 

รวมทั้งความถี่ของการส่งคณะทูตไทย ที่ส่งไปทั้งเพ่ือเรื่องการเมืองและการค้าภายใต้ระบบบรรณาการ     

โดยสมัยอยุธยาตอนกลาง ช่วงราชวงศ์ปราสาททองมีการส่งคณะทูตไปถึง  5 ครั้ง คือ สมัยพระเจ้า

ปราสาททอง 1 ครั้ง และสมัยสมเด็จพระนารายณ์อีก 5 ครั้ง   ส าหรับหลักฐานส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยนี้ปรากฏในหนังสือชิงสือลู่ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2228 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในรัชกาล

สมเด็จพระนารายณ์ ได้กล่าวถึงธรรมเนียมการพระราชทานสิ่ งของจากพระจักพรรดิจีนให้แก่นานา

ประเทศ  ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยนี้คือ  ให้คงส่วนที่พระราชทานแก่พระอัครมเหสีในกษัตริย์กรุง

ศรีอยุธยาไว้อย่างเคย และให้เพ่ิมผ้าต่วนอีกสิบหกพับ รวมยอดทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน ให้ฝ่ายละห้า

สิบพับ 123  สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดของฝ่ายจีนในฐานะผู้ใหญ่มีต่อผู้น้อย และ

                                                           

 121 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเร่ืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 

ตอนว่าด้วยสยาม, 217-218. 

 122 เรื่องเดียวกัน, 153-154. 

 123 เรื่องเดียวกัน, 256-257. 
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อาจรวมถึงภาพการค้าภายใต้ระบบบรรณาการที่มิได้มีแต่ราชส านักของพระมหากษัตริย์ หากแต่ราช

ส านักฝ่ายในของกรุงศรีอยุธยาก็มีบทบาทส าคัญทางการค้ากับจีนอีกด้วย 

จดหมายเหตุของ โยสต์ เซาเต็น (Joost Schouten) โยสต์ เซาเต็น/โยสต์ สเคาเต็น เป็น

หัวหน้าพ่อค้าฮอลันดา ซึ่งเดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยา ในฐานะของหัวหน้าสถานีการค้า หรือ 

ผู้จัดการของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (Manager of the Dutch East Indies 

Company : VOC) โดยเข้ามาประจ ากรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2154-

2171) ครั้งหนึ่ง และในต้นรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2199) อีกครั้งหนึ่ง รวมเป็นเวลา 

8 ปีด้วยกัน  ทั้งยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหลายครั้ง ในฐานะผู้อัญเชิญพระราช

สาสน์ของเจ้าชายแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ พระเจ้าแผ่นดินเนเธอร์แลนด์ มาถวายยังราชส านักกรุงศรี

อยุธยา  โยสต์ เซาเต็นด ารงต าแหน่งผู้จัดการของบริษัทฯ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2179 (ค.ศ.1636) ซึ่งเป็น

ปีที่ได้เขียนจดหมายเหตุฉบับนี้ เขาก็ได้มอบหมายกิจการให้แก่ผู้จัดการบริษัทฯ คนใหม่ คือ นายฟาน 

ฟลีต (Jeremias van Vliet) ด าเนินงานต่อ และได้ถวายบังคมลา ออกไปด าเนินกิจการอยู่ภายนอก

พระราชอาณาเขต จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 76 นี้ ขจร สุขพานิช 

ได้แปลแบบเก็บใจความ จากฉบับภาษาอังกฤษ ของ Captain Roger Manley ซึ่งพิมพ์ ณ กรุง

ลอนดอน เมื่อ พ.ศ. (ค.ศ. 1663) 124  โดยความส าคัญของจดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น คือเป็นงาน

เขียนซึ่งผู้เขียนได้เข้าไปรู้เห็นและอยู่ในเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควร 125   เห็นได้

จากการระบุที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาว่า อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปจนถึงเส้นรุ้งที่ 14 มีอาณาเขตติดต่อ

ค้าขายกับราชอาณาจักรต่าง ๆ เช่น หงสาวดี อังวะ เชียงใหม่ ล้านช้าง และจีน อันเป็นภูมิรู้ส าคัญของ

พ่อค้านักเดินเรือในสมัยนั้น 126 กล่าวถึง การปกครอง ต าแหน่งขุนนาง พระราชวังและที่ประชุมขุน

นาง ศาล กิจการทหาร ตลอดจนรัชทายาท เครื่องเสวย พระราชอุปนิสัยทรงโปรดชาวต่างชาติ และ

ที่มาแห่งพระราชทรัพย์  ครอบคลุมไปจนถึงสังคมความเป็นอยู่ เช่น ศาสนาและวัดวาอาราม 

บ้านเรือน การแต่งกาย การออกเรือน เงินตรา การค้า สินค้าและอาชีพ  ทั้งนี้น่าจะเนื่องด้วยต าแหน่ง

ผู้จัดการบริษัทการค้าของเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเข้าถึงพระราชส านัก ทั้งในฐานะทูต ผู้แทนทางการ

                                                           

 124 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76  เรื่อง จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดา ในสมยัพระ

เจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง, ประชุมพงศาวดารเล่มที่ 47 (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2513), 

117-118 ค าน าของผู้แปลประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76. 

 125 เรื่องเดียวกัน, 117. 

 126 เรื่องเดียวกัน, 119. 
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ค้า และผู้แทนทางการเมืองแห่งรัฐ 127  กอปรกับความสามารถในการเป็นพ่อค้าเพ่ือแสวงหาลู่ทางให้

กว้างขวางขึ้นเพ่ือท าก าไรจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคมของกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งความกว้างขวาง

ของโยสต์ เซาเต็นอาจส ารวจได้จาก เอกสารฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา (Dutch Paper พ.ศ. 

2151-2163 และ พ.ศ. 2167-2185 (ค.ศ. 1608-1620 และ ค.ศ. 1624-1642))  ดังเอกสารเช่น  

จดหมายลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2176 (ค.ศ. 1633) บันทึกว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรง

เตรียมก าลงพลจะรบกับปัตตานี จึงทรงมี  ศุภอักษรไปถึงเจ้าชายแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ ในเงื่อนไขขอให้

ฮอลันดาส่งเรือมาช่วยอยุธยารบกับปัตตานี และจะทรงให้ความร่วมมือผูกขาดสินค้าหนังกวางเฉพาะ

กับฮอลันดา 128  ซึ่งฮอลันดาก็ตอบรับโดยส่งเรือซึ่งควบคุมโดย ฟาน ฟลีต  มาช่วยจ านวนถึง 6 ล า  

แล้วเข้าล้อมเมืองปัตตานีไว้  และได้เผาท าลายเรือของฝ่ายปัตตานีไปบางล าด้วย 129 เห็นได้ว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในสมัยด ารงต าแหน่งของโยสต์ เซาเต็นทั้งสิ้น โยสต์ เซาเต็นได้กล่าวถึง

สถานภาพบางประการของสตรีอยุธยาไว้ นั่นคือ “ชี” หรือ “แม่ชี” ว่า นอกจากพระสงฆ์ที่เป็นชาย

แล้ว ตามวัดใหญ่ส าคัญ ๆ ยังมีแม่ชีแก่อยู่อีกไม่น้อย ชีเหล่านี้โกนศีรษะ นุ่งขาวห่มขาวและอยู่ใน

สถานที่ที่ก าหนดให้อยู่ 130  คือ อยู่ในวัดตลอดเวลา เพื่อประกอบศาสนกิจและร่วมบุญพิธี การที่พวกชี

มีวัตรปฏิบัติดังนี้ ก็กระท าด้วยใจสมัคร หามีกฎเกณฑ์ใดมาบังคับให้กระท าไม่ 131  ตัวอย่างเรื่องแม่ชีนี้ 

ท าให้เห็นโลกทัศน์บางประการเกี่ยวกับศาสนาว่า แม้ว่าในสมัยอยุธยาจะไม่มีประเพณีการบวชภิกษุณี

เช่นในสมัยพุทธกาล  แต่สตรีอยุธยาก็มีทางเลือกอย่างอ่ืนในชีวิต นอกเหนือจากการท าบุญด้วยข้าว

ปลาอาหารและเงินทอง ซึ่งถือเป็นอามิสบูชาแล้ว  สตรีก็สามารถออกบวช ถือศีลได้ แม้จะมีอาณา

บริเวณจ ากัดและจะมีหน้าที่คอยปรนนิบัติพระสงฆ์ แต่แม่ชีเหล่านี้ก็ได้รับการเคารพกราบไหว้เกือบ

เสมอด้วยพระสงฆ์เช่นกัน 132  เป็นที่น่าสนใจว่า ในพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตราที่ 39  กล่าวถึง

สิทธิ์ของสตรีที่จะออกบวชโดยมีใจความว่า  ภรรยาที่ซึ้งรสพระธรรมจะไปบวชจ าเป็นต้องได้รับ

อนุญาตจากสามี หากหนีไปบวช หรือ อ้างไปบวชแต่ไปมีชู้จะต้องได้รับโทษหนัก  ซึ่งการออกบวชของ

                                                           

 127 เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา ฯ, แปลโดย นันทา สุตกลุ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2513), 

ค าน า หน้า ค. 

 128 เรื่องเดียวกัน, 121. 

 129 เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา ฯ, 133. 

 130 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ

ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561), 304. 

 131 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76  เรื่อง จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น ฯ, 176. 
 132 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 304. 
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สตรีถือได้ว่า สถานะสมรสได้สิ้นสุดตามไปด้วย (ในที่นี้อาจสะท้อนถึงชีวิตสตรีที่เป็นหม้ายลงประการ

หนึ่ง แม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน) ซึ่งหญิงที่สึกจากบวชมาจะมีสามีใหม่ก็ย่อมได้   ในขณะที่ 

พระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตราที่ 37 มีใจความว่า สินเดิมกับสินสมรสของสามีที่ไปบวชจะอยู่ใน

ดูแลของภรรยา เว้นแต่จะระบุว่าปันส่วนให้ญาติฝ่ายสามี หากภรรยามีชู้ย่อมมีความผิด  และมาตราที่ 

38  มีใจความว่า เมื่อสามีออกบวช สถานภาพสมรสจะอยู่ในสภาพกึ่งหย่า ภรรยาจะยอมสมัครใจ

กลับมาอยู่ด้วยหรือหย่าย่อมก็ได้ แต่ต้องเป็นที่รับรู้ของสังคม  สามีจะกลับมาข่มขืนภรรยาซึ่งเสมือน

เป็นหญิงหม้ายมิได้ 133134 

บันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของ ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet)  ฟาน ฟลีต เป็นหัวหน้า

พ่อค้าชาวฮอลันดา บันทึกของ ฟาน ฟลีต (Van Vliet) หรือ ที่รู้จักกันในนามของ ‘วันวลิต’ มีอยู่ 3 

เรื่อง ได้แก่ พรรณนาเรื่องอาณาจักรสยาม  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวัน วลิต พ.ศ. 

2182 และจดหมายเหตุฟาน ฟลีต 135  โดยฟาน ฟลีตเข้ามากรุงศรีอยุธยาในฐานะพ่อค้าตั้งแต่ พ.ศ. 

2176  และด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีการค้า หรือ ผู้จัดการของบริษัทอินเดียตะวันออกของ

เนเธอร์แลนด์ประจ ากรุงศรีอยุธยา (VOC) ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2179-2184 จนกระท่ังย้ายออกจากกรุงศรี

อยุธยาไปเป็นหัวหน้าสถานีการค้าประจ าปัตตาเวีย  และได้กลับเข้ามากรุงศรีอยุธยาอีกครั้งในฐานะผู้

อัญเชิญพระราชสาสน์ฉบับสุดท้ายจากเจ้าชายแห่งราชวงศ์ออเรนจ์เข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททอง 136 ท าให้เห็นได้ว่าผู้แทนของฮอลันดามิใช่เป็นเพียงพ่อค้านายวาณิชย์ที่เข้ามาควบคุม

กิจการการค้าของบริษัทเท่านั้น หากแต่ยังเป็นทูตและผู้แทนทางการเมืองด้วย 137  อย่างไรก็ดี สตรีที่

ปรากฏในบันทึกของฟาน ฟลีต มักเป็นสตรีชั้นสูง อาทิ ท้าวศรีสุดาจันทร์ พระสุริโยทัย  พระสุวัฒน์ 
138  และเจ้าหญิงปะค าทอง   เนื่องจากฟาน ฟลีตได้รวบรวมเรื่องราวจากค าบอกเล่าต่าง ๆ ขึ้นเป็น

หนังสือประเภทพระราชพงศาวดาร  เป็นที่น่าสนใจว่าจดหมายเหตุฟาน ฟลีต มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จ

พระเจ้าปราสาท (พ.ศ. 2143-2199) และภายในพระราชส านัก ในส่วนนี้มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะ

                                                           
133กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
 

135 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 33-34. 

136 เรื่องเดียวกัน, 34. 

137 เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา ฯ, ค าน า หน้า ค. 

138 วัน วลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 43-51. 
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ได้รับข้อมูลจากภรรยา ชื่อ ออสุต พะโคซึ่งสามารถเข้าถึงพระมเหสี และภรรยาขุนนางต่าง ๆ ภายใน

ราชส านักฝ่ายในได้ 139 การศึกษาชีวิตและบทบาทของนางออสุต ทั้งในฐานะนางฟาน ฟลีต และแม่ค้า

ส าหรับราชส านัก จึงน่าจะให้ภาพของทั้งสตรีสามัญ และสตรีชั้นสูงได้อย่างกว้างขวางขึ้น 

เอกสารฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา (Dutch Paper พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-

2185 (ค.ศ. 1608-1620 และ ค.ศ. 1624-1642))  เป็นหนังสือที่ สมเด็จพระเจ้าพบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาด ารงราชานุภาพ โปรดว่าจ้างให้คัดหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยจ านวนมาก 

ที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาดัตช์ คราวเมื่อเสด็จเยือนยุโรป ในปี พ.ศ. 2434  โดย 

Dutch Paper นี้ คัดตัดตอนมาจากหนังสือ “Dagh Register” ภาษาดัตช์ที่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

แล้ว  เป็นบันทึกรายวันซึ่งเดิมเคยเก็บรักษาอยู่ในปราสาทปัตตาเวีย  เนื้อความให้รายละเอียด

เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์ อินเดีย ไทย และเส้นทางการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของ

เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์  ( The Dutch United East India Company : Verenigde Oost-Indische 

Compagnie : VOC)    ในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับไทยนั้น ครอบคลุมเวลาการเข้ามาค้าขายในกรุงศรี

อยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2106-2153) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

(พ.ศ. 2173-2199)  ซึ่งในเอกสารที่เป็นจดหมายและรายงานเรื่องธุรกิจการค้าของพ่อค้าฮอลันดาจะมี

จากกรุงศรีอยุธยาไปถึงส านักงานบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ที่ปัตตาเวีย และสาขาที่

ปัตตานีแล้ว  เอกสารยังได้บันทึกเรื่องทางการเมืองไว้ด้วย อาทิ เกิดกบฏในขณะที่พระมหากษัตริย์

อยุธยา (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) ทรงคล้องช้าง และจะทรงถูกลอบปลงพระชนม์โดยคนในครอบครัว

ของออกญาก าแพงเพชร  และพ่อค้าฮอลันดาช่วยกรุงศรีอยุธยารบ โดยส่งเรือจ านวน 6 ล าไปล้อม

ปัตตานีไว้ 140  เป็นที่น่าสนใจว่า จากเหตุการณ์การเข้าล้อมปัตตานีดังกล่าว  ในเอกสารฮอลันดา ลง

วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1632 หรือ พ.ศ. 2175 ได้กล่าวถึงบทบาทของสตรีชั้นสูงที่เข้ามามีบทบาท

เกี่ยวพันกับราชอาณาจักรอยุธยา กล่าวคือ พระราชินีปัตตานีมิทรงมีไมตรีตอบต่อพระเจ้าแผ่นดินกรุง

ศรีอยุธยาพระองค์ใหม่ ซึ่งพระนางทรงปรามาสต่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่าเป็นคนชิงราชสมบัติ 

คนคดโกง คิดคดทรยศ และเป็นฆาตกร ทั้งยังตั้งพระทัยว่าจะไม่เคารพย าเกรง อย่างที่กษัตริย์แห่ง

                                                           

 139 ธีรวัต ณ ป้อมเพชร “ออสุต ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสตรใีนสังคมอยุธยากับพ่อค้าดตัช์,” ใน 

สตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย, สุวดี เจริญพงศ์ และ ปิยนาถ บุนนาค, บรรณาธิการ,(กรุงเทพฯ : บ้าน

พิทักษ์อักษร, 2550), 239-267. 

 140 เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา ฯ, แปลโดย นันทา สุตกลุ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2513), 

ค าน า. 
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ปัตตานีทรงเคยแสดงความอ่อนน้อมต่อกษัตริย์อยุธยามาแต่ก่อน 141 ต่อมาเอกสารลงวันที่ 16 

ธันวาคม ค.ศ. 1633 หรือ พ.ศ. 2176 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเตรียมไพร่พลเพ่ือจะโจมตี

ปัตตานี ทั้งยังทรงตอบศุภอักษรไปถึงเจ้าชายแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ ในการให้ความร่วมมือเพ่ือผูกขาด

สินค้าหนังกวางกับฮอลันดา และหากว่าฮอลันดาจะส่งเรือมาช่วยอยุธยารบกับปัตตานี 142 ซึ่งภายหลัง

ฝ่ายฮอลันดาตอบรับโดยได้ส่งเรือมาช่วยจ านวน 6 ล า เข้าล้อมเมืองปัตตานีไว้ และได้เผาท าลายเรือ

ของฝ่ายปัตตานีไปบางล าด้วย 143 และในปี ค.ศ. 1634 หรือ พ.ศ. 2177 เอกสารฮอลันดารายงานว่า

ปัตตานีก็ได้แสดงความอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยา โดยกรมการเมืองและมุขมนตรีแห่งปัตตานีได้จัดส่ง

ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเข้ามาถวายยังราชส านักกรุงศรีอยุธยา 144  นี่อาจเป็นเพียงบทบาทส่วนหนึ่งของ

เจ้านายสตรีในราชส านักประเทศราชที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันทางการเมืองกับกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ดี 

ในบันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1 ซึ่งเป็น

หนังสือรวมเอกสารบันทึก และจดหมายติดต่อระหว่างพ่อค้าชาวต่างชาติ  ก็ได้ยืนยันขอบข่ายพระราช

อ านาจ และธรรมเนียมการรับไหว้ด้วยของก านัลเช่นเดียวกันของ พระราชินีแห่งปัตตานี ด้วย  

กล่าวคือ เอกสารการประชุมของ ลูคัส แอนโธนิสัน ลงวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1615 หรือ พ.ศ. 2158 

เล่าว่า  ปีเตอร์ วิลเลียมสัน ฟลอริส จ าเป็นต้องจัดหาที่อาศัยและโรงพักสินค้าที่ปลอดภัยทั้งในกรุงศรี

อยุธยา และในปัตตานี  ด้วยเหตุดังนั้นเขาจ าต้องเสียเงินค่าสร้างบ้านพักลงในที่ดินแปลงหนึ่ง ทั้ งยัง

ต้องเสียเงินซื้อของก านัลทูลเกล้า ฯ ถวายพระราชินีแห่งปัตตานีอีกจ านวนหนึ่งด้วย 145  ท าให้เห็น

ขอบข่ายและความสัมพันธ์เชิงอ านาจการเมืองของปัตตานีซึ่งมีอิสระอยู่บ้าง จากกรุงศรีอยุธยา 

บันทึกของเดอ ลา ลูแบร์  (Simon de La Loubère)   ซิมอง เดอ ลา ลูแบร์ เป็นราชทูต

พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งจากราชส านักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 2181-2258 (ค.ศ. 1638-

1715) ให้เดินทางมาเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับราชส านักกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2230  พร้อมด้วย

คณะราชทูต อาทิ บาทหลวง ตาชาร์ด นายพลเดส์ฟาร์จ และกองทหารชาวฝรั่งเศสอีก 636 นาย  โดย

การเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนี้ นอกจากจะเพ่ือถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ต่อสมเด็จ

                                                           

 141 เรื่องเดียวกัน, 113-114. 

 142 เรื่องเดียวกัน, 121. 

 143 เรื่องเดียวกัน, 133. 

 144 เรื่องเดียวกัน, 133. 

 145 บันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17, เล่ม 1, แปลโดย

ไพโรจน์  เกษแม่นกิจ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2512), (9) และ 40-41. 
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พระนารายณ์มหาราชแล้ว ยังได้ท าสนธิสัญญาที่เอ้ือประโยชน์ต่อฝรั่งเศสอีก เช่น  การยกเกาะหน้า

เมืองมะริดให้ฝรั่งเศส  การให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต และสิทธิการค้าขายได้โดยสะดวก และให้

ฝรั่งเศสเป็นผู้ผูกขาดดีบุกในเกาะภูเก็ต  เป็นต้น 146   ซึ่งท าให้เห็นว่าฝรั่งเศสมีความพยายามในการ

สร้างอิทธิพลทางการเมืองต่อราชส านักอยุธยา  แผนการดังกล่าว จึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการ

รัฐประหารของสมเด็จพระเพทราชา เพ่ือยับยั้งการขยายอ านาจคุกคามของฝรั่งเศส  คณะราชทูตที่น า

โดย เดอ ลา ลูแบร์นี้ จึงเป็นราชทูตคณะสุดท้ายจากประเทศฝรั่งเศสในสมัยอยุธยา     อย่างไรก็ดี 

ด้วยความเป็นนักวิชาการ ผู้มีความสนใจและความสามารถทางด้านวรรณกรรม เดอ ลา ลูแบร์ ได้

พยายามศึกษา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในราชอาณาจักรอยุธยา รวมทั้งศึกษาจากข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับ

อยุธยาจากนักเดินทางรุ่นก่อนหน้า อาทิ แฟนังด์ มังเดซ ปินโต 147  และเขียนเป็นหนังสือชื่อ 

Description du Royaume de Siam พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2234 และพิมพ์เป็นภาษอังกฤษในชื่อ 

A New Historical Relation of the Kingdom of Siam ในอีก 2 ปีถัดมา 148  หนังสือเล่มนี้มีชื่อ

เป็นภาษาไทยว่า จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร ได้

รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองอยุธยา ตามการรับรู้ของผู้คนในสมัยนั้น 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพรรณ-อาหาร

ทางธรรมชาติวิทยา    ส าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีที่เดอ ลา ลูแบร์ได้ให้ความสนใจบันทึกไว้มีเรื่องราว 

อาทิ ความละอายในการเปลือยและการนุ่งห่มของสตรี 149  ทรงผมของสตรีชาวสยามต่างจากสตรี

มอญ 150  การแต่งงานและการหย่าร้าง  การมีหลายภรรยาและอันดับของภรรยา  การรับมรดกของ

แม่หม้ายและลูก 151  ตลอดถึงประเพณีของสามัญชนที่ฝ่ายชายจะแต่งงานแต่ได้เข้าไปอยู่อาศัยใน

เรือนของหญิงสาว เพ่ือคอยรับใช้การงาน และดูอัธยาศัยใจคอ   ประเพณีที่เดอ ลา ลูแบร์ได้บันทึกนี้ 

ก็สอดคล้องกันกับประเพณี “การหลบฝาก” ซึ่งปรากฏในมาตรา 102 ในพระอัยการลักษณะผัวเมีย

ด้วย 152 นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีในราชส านัก อาทิ กรมหลวงโยธาเทพทรงมีพระนม

                                                           

 146 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 231. 

 147 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, พิมพ์ครั้งท่ี 4, แปลโดย สันต์ ท. โกมล

บุตร (นนทบุรี : ศรีปญัญา, 2557), 44. 

 148 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 232. 

 149 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 93. 

 150 เรื่องเดียวกัน, 98. 

 151 เรื่องเดียวกัน, 162-169. 

 152 เรื่องเดียวกัน, 226-228. และ กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 579. 
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ร่วมกันกับพระปีย์ 153 และสมเด็จพระนารายณ์ทรงมีข้าบาทบริจาริกาเป็นสตรีผิวขาวชาว มิล

เกรเลี่ยน หรือ ชอร์เชี่ยน 154 เป็นต้น  ข้อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจ านวนมากจึงเป็นทั้ง

ต้นแบบและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญให้กับหนังสือของ ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา 
155และหนังสือของ สังฆราชปาลเลอกัวซ์ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย 

บันทึกของนิโกลาส์ แชรแวส (Nicolas Gevaise)  เป็นนักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ติดตาม 

คณะเผยแพร่ศาสนาเข้ามาในสยามเมื่อ พ.ศ. 2224-2229ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียน

บันทึกชื่อ Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam  หรือ มีชื่อภาษาไทยว่า 

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช) ซึ่งแปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร เนื้อหาแบ่งไว้ เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนในเรื่องของสภาพ

ภูมิประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะ การเมืองการปกครอง การนับถือศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ของชาวสยามสมัย  ในบันทึกของนิโกลาส์ แชรแวส กล่าวถึง พระราชส านักของ

สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีใจความว่า “ ...

สมเด็จพระราชธิดาทรงเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในพระราชส านักฝ่ายใน และสามารถวินิจฉัยอรรถคดีในที่

ประชุมขุนนางได ้”156  แสดงให้เห็นถึงพระราชอ านาจในทางการเมืองของเจ้านายสตรีพระองค์นี้ 

บันทึกของบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ (l’Abbé de Choisy) บาทหลวงคณะเยซูอิต เดินทางมา

พร้อมคณะราชทูตจากฝรั่งเศส เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ ออกเดินทางจากฝรั่งเศสเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 

พ.ศ. 2228 พร้อมด้วยบุคคลส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ เชอวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บัง บาทหลวงผู้เผยแผ่คริสต์

ศาสนา วิศวกร ช่างเขียนรูป ช่างฝีมือ และบาทหลวงนักวิทยาศาสตร์ คณะราชทูตนี้มีภารกิจหลัก คือ 

กราบบังคมทูลให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพิสูจน์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์

และทรงเปลี่ยนมาเข้ารับนับถือคริสต์ศาสนา รวมทั้งสนองพระราโชบายในการท านุบ ารุงบ้านเมือง 

เช่นการสร้างป้อม การท าแผนที่คณะราชทูตชุดแรกนี้เดินทางถึงสันดอนปากแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อ 

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2228 และได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึงพระหัตถ์

                                                           

 153 เรื่องเดียวกัน, 47. 

 154 เรื่องเดียวกัน, 99. 

 155 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัย

กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560), บทน า โดย ปรดีี พิศภูมิวิถ.ี 

 156 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช), พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2550), 198-199. 



  47 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2228 157  ใน

บันทึกของบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ ที่ชื่อ Journa du Voyage de Siam หรือ จดหมายเหตุการเดินทางสู่

ราชอาณาจักรสยาม ปี พ.ศ. 2228 และ พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1685 และ ค.ศ. 1686) (ฉบับสมบูรณ์) 

แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร ได้กล่าวถึงพระราชส านักและสถานภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา 

กรมหลวงโยธาเทพ ไว้ว่า 

“ ...เจ้าฟ้าหญิงมีพระยศเสมอด้วยสมเด็จพระราชินี ได้รับพระราชทานหัวเมือง เอก 

โท ตรี  จัตวา ส่วยสาอากรขนอนตลาด และไพร่พลขึ้นตรงเป็นสิทธิ์ต่ างหากจาก

พระมหากษัตริย์ ...สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้เสด็จออกท้าวนางภรรยาขุนนางผู้ใหญ่ 

ประทับบนพระโธรน ภรรยาขุนนางผู้ใหญ่นั้นก็หมอบเฝ้าอยู่ เสมือนพระราชธิดาเป็นพระ

เจ้าอยู่หัวฝ่ายในฉันนั้น ...ทั้งยังเข้าเฝ้าใกล้ชิดเสวยพระกระยาหารร่วมกับพระราชบิดาเสมอ 

...และเวลานี้สมเด็จพระราชธิดาทรงความขัดแย้งกับพระราชบิดา และออกยาวิไชเยนทร์ด้วย

ปัญหาเรื่องไพร่พลในกรมของพระองค์ท่ีถูกโยกย้ายนี้ ” 158 

บันทึกของบาทหลวงเดอ แบส บันทึกความทรงจ าของ บาทหลวงเดอ แบส เป็นบันทึก

เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ เมอสิเออร์ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีของพระ

นารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรสยาม พิมพ์ครั้งแรกโดยโรงพิมพ์ของบาทหลวงคณะซา

เลเซียน เมื่อ พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)  บันทึกฉบับนี้เขียนขึ้นราว พ.ศ. 2234 (ค.ศ.1691) เป็นภาษา

ฝรั่งเศส    บาทหลวงเดอ แบส ได้เดินทางมากับคณะเยซูอิตฝรั่งเศส ในคณะราชทูตชุดที่สองจากราช

ส านักฝรั่งเศส คณะราชทูตชุดนี้ได้รับการต้อนรับจาก ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เป็นอย่างดี บาทหลวงเดอ 

แบสเป็นผู้มีความสามารถมีความรู้พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ในขณะที่

ผู้แทนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 คือ เมอสิเออร์ เซเบเร่ต์ กับราชทูตเดอ ลา ลูแบร์ ด าเนินงานทางการ

ทูตพระราชไมตรีร่วมกับบาทหลวงตาชาร์ดอย่างแข็งขัน บาทหลวงเดอ แบสก็ได้ด าเนินการสอน

ทางด้านพุทธิปัญญาและด้านการศาสนา ด้วยความสัมพันธ์อันดีของบาทหลวงเดอแบสกับเมอสิเออร์ก็

องสตังซ์ ฟอลคอน ท าให้เป็นประจักษ์พยานความขัดแย้งภายในราชส านักตลอดจนเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ 

นานาจนถึงวาระมรณกรรมของ เมอสิเออร์ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2231 

                                                           

 157 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 224-226. 

 158 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี : ศรปีัญญา, 2550), 250-251. 
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(ค.ศ. 1688) ในบันทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส ได้กล่าวถึง กรมหลวงโยธาเทพว่า ความ

ว่า 

“ ฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนั้น ครั้นทรงได้รับแจ้งพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ก็
ทรงไม่ยินยอมพร้อมพระทัยด้วย ชะรอยจะทรงมีความหยิ่งในพระราชสมภพ ดังที่เธอทรง
แสดงอยู่ให้ประจักษ์ จึงไม่อาจลดพระองค์ลงมาอภิเษกกับบุคคลในชั้นไพร่ได้ หรือชะรอยจะ
เป็นดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกันอยู่ กล่าวคือ เธอมีน้ าพระทัยโน้มน้าวและผูกพันในทางอภิเษก
สมรสมาแต่ก่อนกับพระปิตุลา (สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย) อยู่แล้ว ...เธอก็ยังทรงยึดมั่นใน
พระราชด าริดั้งเดิมของพระเจ้าอยู่หัวที่จะอภิเษกเธอ ให้แก่เจ้าชายพระปิตุลาองค์นั้นอยู่เสมอ 
แต่เรื่องได้ด าเนินไปอย่างลับ ๆ ดังที่กระผมได้ยินเขาพูดกันมาว่า  แม้พระเจ้าอยู่หัว หรือ เม
อสิเออร์ก็องสตังซ์ (ออกญาวิไชเยนทร์) เองก็มิได้ล่วงรู้ระแคะระคายเลย พระเจ้าอยู่หัวทรง
ขัดพระทัยเป็นอันมาก ในการที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาทรงขัดขืนพระราชประสงค์อย่าง
หนักแน่น ไม่ทรงยินยอมอภิเษกสมรสกับพระปีย์... ” 159 
บันทึกของนายพล เดส์ฟาร์จ (General Desfarges) นายพลเดส์ฟาร์จเป็นผู้น าฝ่ายทหารที่

ได้รับพระบรมราชโองการจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ให้ร่วมเดินทางมากับคณะราชทูต เดอ 

ลา ลูแบร์ เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687)  ทั้งนี้กองทหาร

ฝรั่งเศสจ านวนกว่า 600 นาย พร้อมด้วยอาวุธอันทรงประสิทธิภาพของนายพลเดส์ฟาร์จนั้น ได้รับ

มอบหมายให้เข้ามาประจ าการที่เมืองบางกอกซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานไว้ให้   อย่างไรก็

ดี เอกสารบันทึกเรื่องการปฏิวัติในสยาม พ.ศ. 2231 (ค.ศ.1688) หรือ Relation des revolutions 

arrivées a Siam, dans l'année 1688 ของนายพล เดส์ฟาร์จไม่ได้บันทึกถึงภารกิจในการเข้า

ยึดครองกรุงศรีอยุธยาแต่อย่างใด แต่ได้บันทึกเหตุการณ์ความวุ่นวาย และแผนการปราบดาภิเษกของ

สมเด็จพระเพทราชา  การสิ้นอ านาจของเมอร์สิเออร์ก็องสตังซ์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ 

ออกญาวิไชเยนทร์ และการผลักดันอ านาจของฝรั่งเศสออกไปจากราชส านักอยุธยา    ในบันทึกของ

นายพลเดส์ฟาร์จได้กล่าวถึงสตรีในราชส านัก คือ กรมหลวงโยธาเทพ สมเด็จพระราชธิดาในสมเด็จ

                                                           

 159 เดอะ แบส, บนัทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและการมรณกรรมของ              

ก็องสตังซ์ ฟอลคอน, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร (นนทบุรี : ศรีปญัญา, 2552), 101-102. 
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พระนารายณ์ 160  และภรรยาของออกญาวิไชเยนทร์ หรือต่อมาคือ ท้าวทองกีบม้า161 ในช่วงระหว่าง

เหตุการณ์การปราบดาภิเษกและผลัดเปลี่ยนราชวงศ์   และยังได้กล่าวถึงสตรีสามัญชนอีกเล็กน้อย ซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมือง เช่น มารดาของภรรยาของออกญาวิไชเยนทร์ได้เขียน

จดหมายขอความช่วยเหลือไปถึงคณะทูตชาวฝรั่งเศสที่ก าลังจะเดินทางออกจากราชอาณาจักรอยุธยา 
162  จากนี้ยังบันทึกถึง ชีวิตสตรีสามัญชนที่เข้ามาค้าขายกับชาวต่างชาติในเขตเมืองบางกอก 163 และ

ความเดือดร้อนของสตรีที่เข้านับถือคริสต์ศาสนาซึ่งถูกมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวฝรั่งเศส 164 

เป็นต้น 

เอกสารของฝรั่งเศสที่บันทึกเกี่ยวกับการค้าของราชส านักและสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา 

กรมหลวงโยธาเทพ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   เอกสารกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับข้อมูลการ

ติดต่อทางการทูตและสิ่งของเครื่องราชบรรณาการระหว่างราชส านักกรุงศรีอยุธยากับราชส านัก

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่มีบันทึกถึงบทบาททางการเจริญพระราชไมตรีด้านการทูตใน กรมหลวงโยธาเทพ   

โดยรายการสิ่งของที่เป็นเครื่องราชบรรณาการนี้แสดงให้เห็นว่า ราชส านักกรุงศรีอยุธยามีความหรูหรา 

และคุ้นเคยกับสินค้าจากยุโรปท าให้เห็นบทบาทและภาพลักษณ์ของสตรีในสมัยอยุธยาอันเป็น

จุดประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยชิ้นนี้    โดยจะยกมาจาก 2 แหล่งที่มา คือ 1) จดหมายเหตุโกศา

ปานไปฝรั่งเศส เขียนโดย เมอสิเออร์ เดอ วีเซ  และ 2) จดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้ง

ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

1) จดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส ของเมอสิเออร์ เดอ วีเซ  หนังสือจดหมายเหตุฉบับนี้ 

มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า Voyage des ambassadeurs de Siam en France  เขียนโดย ฌ็อง ดงโน 

เดอ วีเซ (Jean Donneau de Visé ) นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ในราชส านักฝรั่งเศส 165 แปล

                                                           

 160 นายพล เดส์ฟาร์จ, ชิงบัลลังก์พระนารายณ์, แปลโดย ปรีดี พิศภูมวิิถี (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 8, 

17-18, 22 และ 40 .  

 161 เรื่องเดียวกัน, (24)-(25), 19 และ 42-43. 

 162 เรื่องเดียวกัน, 43. 

 163 เรื่องเดียวกัน, 41. 

 164 เรื่องเดียวกัน, 42. 
 165  วิพากษ์ประวัติศาสตร์ @WipakHistory, เพจ/นามแฝง, มาดาม เดอ เซญเญอเลย์ (Madame de 

Seignelay) ยอดหญิงงามของโกษาปาน, เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  

https://www.facebook.com/WipakHistory/posts/ และ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Donneau_de_Visé/ 

https://www.facebook.com/WipakHistory/posts/
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เป็นภาษาไทยในชื่อ จดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส โดย เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์    บันทึกถึงการมา

ของคณะราชทูต ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ซึ่งเป็นคณะราชทูตชุดที่ 3 ในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับราชส านักฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)     

เนื้อหาเริ่มพรรณนาตั้งแต่เหตุการณ์คณะราชทูตสยาม พร้อมด้วยคณะราชทูตเชอวาเลียร์ เดอ โช

มองต์ (Alexandre, Chevalier de Chaumont) ที่กลับมาจากกรุงศรีอยุธยา  เดินทางมาถึงท่าเรือ

เมืองแบรสต์ (Brest) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)     คณะราชทูตสยามได้รับการ

ต้อนรับต่าง ๆ จนเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles) เมื่อ

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 และได้เข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์  ทั้งยังได้ไปดูกิจการต่าง ๆ ในประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะโรงเรียนราชวิทยาลัยหลุยส์เลอกรังต์ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่ง

นักเรียนไทย 12 คน เพ่ือไปเรียนวิชาท าน้ าพุ วิชาก่อสร้าง และวิชาช่างเงินช่างทอง 166  จากนี้คณะ

ราชทูตยังได้ไปเยี่ยมชมพระราชอุทยาน ชมหอดูดาว ชมละครโอเปร่า โรงต่อเรือและโรงงานหลวง 

ตลอดถึงโรงเจียรไนเพชรพลอยของหลวงและห้างขายเพชรและสินค้าต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นภารกิจของคณะราชทูตสยามในการน ากลับมาถวายยังกรุงศรีอยุธยา 167  

ซึ่งสิ่งของอันมีค่า อันได้แก่ กระจกเงา ภาพวาดกระจก เครื่องแก้วเจียระไน หีบทองค า โถแก้ว โถ

กระเบื้อง จานชาม เครื่องแก้วส าหรับช้างพลายช้างพังของหลวง ดาบ-กระบี่-กริชลงยาสลักลาย 

นาฬิกาพก ผ้าแพร ผ้าปักไหมทอง ผ้าสักหลาด ผ้าลูกไม้ ฉลองพระองค์ และหมวกสีต่าง ๆ สะท้อนให้

เห็นว่าพระราชส านักกรุงศรีอยุธยามีความหรูหราและคุ้นเคยกับสินค้าจากยุโรป  ทั้งนี้สิ่งของที่ทรงให้

น ากลับมาหลายรายการเป็นสินค้าที่มีจ าหน่ายอยู่ในกรุงศรีอยุธยา อาทิ กระจกเงา เครื่องแก้ว เครื่อง

กระเบื้อง และผ้าต่าง ๆ ซึ่งพ่อค้าจากยุโรปน าเข้ามาขายในกรุงศรีอยุธยา    คณะราชทูตออกพระ

วิสูตรสุนทร (โกศาปาน) ออกเดินทางกลับจากฝรั่งเศสพร้อมกับคณะราชทูตซิมอง เดอ ลา ลูแบร์  

(Simon de La Loubère) และถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687 )    

อย่างไรก็ดี จดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส ได้บันทึกถึงการที่คณะราชทูตได้เข้าเฝ้าพระชายาแห่ง

สมเด็จพระยุพราชแห่งฝรั่งเศส  โดยราชทูตสยามได้ทูลถวายเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จ

                                                           

 166 มองซิเออร์ เดอ วีเซ, จดหมายเหตุโกศาปานไปฝร่ังเศส, แปลโดย เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ (นนทบุรี : 

ศรีปัญญา. 2560), ค าน า. 

 167 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 46 (ต่อ) – 48, เล่ม 28, จดหมายเหตคุณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครัง้

กรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช, เรื่องบัญชีรายละเอียดของต่าง ๆ ที่พระเจ้ากรุงสยามไดม้ี

รับสั่งให้ราชทูตสยามไปจดัท าหรือซื้อท่ีเมืองฝรั่งเศส, 49-75.    
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เจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งมาจัดถวาย โดยทูลขึ้นว่า 

“สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแห่งสิ่งของที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม (เมืองไทย) เท่านั้น หากองค์

พระชายาและพระราชโอรสทรงพอพระทัยสิ่งใด จะได้จัดหามาถวายใหม่มากน้อยตามแต่จะทรง

ปรารถนา” 168  เหตุการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อทางพระราชไมตรีต่อกันของสมเด็จ

เจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ต่อ พระชายาแห่งสมเด็จพระยุพราชกรุงฝรั่งเศส เช่นเดียวกับ

ธรรมเนียมระดับความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ พระมเหสีต่อพระมเหสี และพระราชธิดาต่อ

พระราชธิดา ที่ปรากฏในธรรมเนียมการทูตราชส านักกรุงศรีอยุธยากับราชส านักจีน  และสันนิษฐาน

ว่าน่าจะมีผลต่อการค้าของสมเด็จพระราชธิดาในอนาคต เนื่องจากทรงมีการค้าส่วนพระองค์อยู่แล้ว 

2) จดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช  ที่มาของจดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ฯ นี้ ศาตราจารย์ ยอช เซเดส์ 

เลขานุการราชบัณฑิตยสภาได้ขอคัดมาจากประเทศฝรั่งเศสคราวกลับไปเยี่ยมบ้าน พ.ศ. 2463  

จดหมายเหตุเหล่านี้มีที่มา 4 ที่ คือ (1) กระทรวงว่าการเมืองขึ้น(อาณานิคม) เป็นรายการและจดหมาย

ต่าง ๆ ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้รับจากสยาม  (2)กระทรวงต่างประเทศ  เป็นส าเนาหนังสือสัญญาและ

รายงานส าคัญท่ีคณะทูตานุทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาในครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ท าเสนอ

เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ  และ (3)ที่หอสมุดส าหรับนคร เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับเมืองไทย

สมัยต่าง ๆ ขณะที่แหล่งสุดท้ายคือ (4)กระทรวงทหารเรือ เป็นส าเนาจดหมายและค าสั่งต่าง ๆ ที่ส่ง

มายังประเทศสยาม ยังไม่ได้คัดส าเนามา  จดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศสที่เข้ามาตั้งครั้งกรุงศรี

อยุธยานี้ มีลักษณะคล้ายกับจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส คือ เป็นบันทึกประสบการณ์

ส่วนบุคคลที่ต่างจดบันทึกไว้ เนื้อความจึงมีท่ีซ้ ากันและแตกต่างกันบ้าง รวมทั้งแทรกด้วยความคิดเห็น

จากมุมมองของชาวต่างชาติ  ผิดกันแต่เรื่องที่คณะบาทหลวงมุ่งเน้นบันทึกเกี่ยวกับกิจการของคริสต์

ศาสนา ขณะที่พวกพ่อค้ามุ่งหมายอยู่ในเรื่องการค้าและรายละเอียดทางการค้าขาย ส่วนเรื่อง

สถานการณ์บ้านเมือง หรือพงศาวดารเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความสนใจใคร่รู้หรือจะประสบพบเจอมาด้วย

ตนเอง  หนังสือประเภทจดหมายเหตุ ถึงแม้จะไม่ได้อธิบายความหรือให้รายละเอียดรอบด้าน แต่มัก

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้รู้ได้เห็นของเจ้าของบันทึก ซึ่งใกล้ความเป็นจริงกว่าหลักฐานประเภทอ่ืนในระดับ

หนึ่ง 169   ส าหรับเนื้อความที่พรรณนาเกี่ยวการค้าของราชส านักโดยสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรม

                                                           

 168 มองซิเออร์ เดอ วีเซ, จดหมายเหตุโกศาปานไปฝร่ังเศส, แปลโดย เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์, 166-167. 
 169 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 42 และภาคท่ี 43,  เล่ม 25 (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 

ค าน าภาคที่ 42, 17-18  และ ค าน าภาคที่ 43, 117-118. 
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หลวงโยธาเทพ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น ปรากฏในหนังสือประชุมพงศาวดารเล่มที่ 25 และ

เล่มที่ 28   โดยจดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ฯ ในประชุมพงศาวดารเล่มที่ 25 นั้น มีบัญชีสิ่งของ

และราคาของที่มกุฎราชกุมารีแห่งฝรั่งเศสส่งมาถวายสมเด็จพระราชธิดาแห่งกรุงศรี อยุธยา 170 ซึ่ง

มองซิเออร์เวเรต์ ผู้แทนบริษัทฝรั่งเศสฝ่ายอินเดียตะวันออก น าเครื่องราชบรรณาการจากฝรั่งเศสเข้า

มาราชส านักกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะราชทูตซิมอง เดอ ลา ลูแบร์  (Simon de La Loubère) 

เมื่อปี พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687)    ขณะที่ประชุมพงศาวดารเล่มที่ 28 นั้นกล่าวถึง บัญชีสิ่งของต่าง ๆ 

ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และบัญชีของมองซิเออร์คอนซตันซ์ 

(ออกญาวิไชเยนทร์) กับ สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ได้ส่งไปถวายมกุฎราชกุมาร -

มกุฎราชกุมารีแห่งฝรั่งเศส ท่านดุ๊กเดอบูรกอยน์ ท่านดุ๊กดังยู มองซิเออร์เซเนเล และมองซิเออร์เดอ

ครัวซี   ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า  รายละเอียดของเครื่องราชบรรณาการจากราชส านักอยุธยาไปถึงราช

ส านักฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น กาน้ าทองค าฝีมือญี่ปุ่น หีบปิดทองรูปกลมของญี่ปุ่น หม้อใส่ช็อกโกแลตท า

ด้วยเงินฝีมือญี่ปุ่น ฉากแพรเล็กเขียนลายภาพจีน หีบทาน้ ามันชักเงาใบงาม กระปุกหมึกท าเป็นเกล็ด

เต่า ฝีมือญี่ปุ่น และโต๊ะกระฝังลายเงิน หีบฝังลายทองแดง และเครื่องลายคราม เป็นต้น 171   เป็น

สินค้าของญี่ปุ่น หรือ ผลิตโดยอาศัยความรู้ความช านาญของคนญี่ปุ่น ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะน าเข้าจาก

ประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้งสิ้น  ทั้งนี้สอดคล้องกับ “ค าให้การลูกเรือส าเภาสยาม” ซึ่งเป็นเอกสารของญี่ปุ่น 

และ “เอกสารกรุงเฮก” ที่ได้บันทึกถึงการส่งส าเภาของพระมหากษัตริย์ (คือ สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช) และพระราชินีแห่งกรุงศรีอยุธยา (ซึ่งในที่นี้น่าจะเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวง

โยธาเทพ) ไปค้าขายกับญี่ปุ่นบ่อยครั้ง อันเป็นความพยายามที่ราชส านักกรุงศรีอยุธยาต้องการจะ

ขยายตลาดการค้ากับญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก 172  บัญชีสิ่งของดังกล่าวจึงท าให้เห็นว่า การส่งเครื่องราช

บรรณาการของราชส านักอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธา

เทพ  นอกจากเป็นการส่งของขวัญเพ่ือการเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะมีผลต่อการค้า

ของสมเด็จพระราชธิดาในอนาคต เนื่องจากทรงมีการค้าส่วนพระองค์อยู่แล้ว นอกจากนี้กรมหลวง

โยธาเทพ ยังได้ส่งเครื่องราชบรรณาการซึ่งเป็นสินค้าญี่ปุ่นไปถึงท่านดุ๊กเดอบูรกอยน์ ท่านดุ๊ กดังยู 173 

                                                           

 170 ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 25, 139-142  และ 168-170. 

 171 ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 28, 79-82. 

 172 อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ป ี(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 87-88. 

 173 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 28, 82 และ 88. 
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นอกเหนือจาก ธรรมเนียมระดับความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ต่อพระมหากษัตริย์ พระมเหสี

ต่อพระมเหสี อย่างที่ราชส านักกรุงศรีอยุธยามีต่อราชส านักจีนด้วย 

5.3 บันทึกชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มสถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวงขึ้นมา เมื่อ พ.ศ. 

2231 จนมาสิ้นสุดเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลาถึง 79 ปี  แม้ว่ากรุงศรี

อยุธยาจะได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตเพ่ือยับยั้งการแผ่ขยายอ านาจของฝรั่งเศสลงแล้ว  กรุงศรี

อยุธยาก็ยังมิได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายสมัยอยุธยานี้ ยังมี

หลักฐานการติดต่อกับจีน และชาติตะวันตกอย่างดัตช์โดยผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของ

เนเธอร์แลนด์ (VOC) อยู่ จนถึงอย่างน้อยช่วงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 174 และแม้แต่กับนักบวช

ชาวประเทศฝรั่งเศส กรุงศรีอยุธยาก็ยังอนุญาตให้บาทหลวงในคริสต์ศาสนายังคงด าเนินงานเผยแผ่

ศาสนาต่อไปได้  นอกจากนี้เรื่องราวของกรุงศรีอยุธยายังได้ไปปรากฏในหนังสือประเภทประวัติศาสตร์

นิพนธ์ของผู้เขียนชาวฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเลย แต่ได้รวบรวมขึ้นจากบันทึก

ของผู้อ่ืนที่ได้เข้ามาอยู่อาศัย โดยกล่าวถึงเรื่องราวตั้งแต่สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชลงมา จนถึง

เรื่องราวจากบันทึกของผู้มีประสบการณ์ร่วมในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และร่วมสมัยช่วงต้น

กรุงธนบุรี ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ที่ให้รายละเอียดจากบันทึกหลายแหล่ง และต่างออกไปจากเอกสารที่

บันทึกโดยคนไทยเอง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรียังเป็นหมุดหมาย

ส าคัญที่น่าให้ความสนใจและจะอ านวยประโยชน์ทางด้านการค้าและศาสนาของชาวตะวันตกอยู่

นั่นเอง  โดยเอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวถึงสตรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่ งผู้วิจัยยกขึ้นมาศึกษา

ได้แก่  หนังสือชิงสื่อลู่ หรือ บันทึกราชวงศ์ชิง  บันทึกของหมอแกมป์เฟอร์  จดหมายเหตุคณะ

บาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  และบันทึกของฟรองซัวส์ อองรีตุรแปง 

หนังสือชิงสือลู่ (Qing Shi lu)  หรือ บันทึกราชวงศ์ชิง  ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา คือ 

ตลอดสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงนี้ ราชส านักอยุธยาได้ส่งคณะทูตไปถวายราชบรรณการอีก รวม 8 

ครั้ง คือ สมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ (พ.ศ.2246-2252) 2 ครั้ง  สมัยสมเด็จพระ

สรรเพชญ์ที่ 9 หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (พ.ศ.2252-2276) 2 ครั้ง  และสมัยพระเจ้าอยู่หัว

                                                           

 174 Ruangsilp, Bhawan, Dutch East India Company Merchants at the Court of 

Ayutthaya : Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c. 1604-1765, (Leiden ; Boston : Brill, 

c2007), 181-191  

 



  54 

บรมโกศ (พ.ศ.2276-2301) อีก 4 ครั้ง 175 และไม่ได้ส่งคณะทูตออกไปอีกเลยตลอดจนสิ้นกรุงศรี

อยุธยา    โดยหนังสือชิงสือลู่ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2279  ต้นสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

บันทึกไว้ว่า พระจักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ. 1736-1796 หรือ พ.ศ. 2279-2339) ทรงพระราชทาน

แพรกิมต่วนแก่สมเด็จพระเจ้ากรุงมหานครศรีอยุธยาผู้เป็นใหญ่ และพระราชทานแพรแสต่วนแก่พระ

อัครมเหสี 176  ข้อความที่บันทึกในชิงสือลู่นี้ แม้จะเป็นชิ้นสุดท้ายที่กล่าวถึงฝ่ายในสมัยอยุธยา ก็ยัง

แสดงให้เห็นระเบียบพิธีของจีนในการตอบรับต่อประเทศที่ได้ส่งคณะทูตเข้ามาถวายเครื่องราช

บรรณาการด้วยความเอ้ืออารีของผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย    ทั้งนี้อาจเห็นได้จากเรื่องความพยายามในการขอ

ซื้อสินค้าทองแดง ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามของจีน แต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสอง

ราชส านัก จีนจึงอนุญาตให้ทองแดงตามค าขอ หรือ มอบให้เป็นของก านัลแก่ราชส านักอยุธยา  177  

ซึ่งนอกจากราชส านักอยุธยาจะใช้เพ่ือบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายวัด ตามค าที่ร้องขอไปถึงพระ

จักรพรรดิจีนแล้ว  ยังอาจจะอนุมานได้ถึงการค้าท าก าไรของทั้งฝ่ายหน้า -ฝ่ายในราชส านักอยุธยาได้

อีกด้วย 

บันทึกของนายแพทย์แกมป์เฟอร์  (Engelbert Kaempfer) หมอแกมป์เฟอร์เป็นชาว

เยอรมัน เดินทางจากยุโรปมายังกรุงศรีอยุธยาในฐานะนายแพทย์ (หมอผ่าตัด) ประจ าขบวนเรือของ

บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (VOC) โดยหมอแกมป์เฟอร์ได้พ านักอยู่ในกรุงศรีอยุธยา

ประมาณ 23 วัน คือตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2233  ตรงกับรัชกาลสมเด็จ

พระเพทราชา ซึ่งเพ่ิงท าการยึดอ านาจปราบดาภิเษกจากสมเด็จพระนารายณ์  หลังจากนั้นคณะได้

เดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นอันเป็นจุดหมายปลายทาง  และระหว่างที่พ านักอยู่ในกรุงศรีอยุธยานี้ 

หมอแกมป์เฟอร์มีฐานะเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่      ขุนนางระดับสูงหลายคนได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ดูแล เนื่องจากคณะพ่อค้าชุดนี้มีสถานะเป็นคณะทูตจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้การเข้ามา

ของชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวดัตช์ในช่วงเวลานั้นมีจุดประสงค์เพ่ือการค้า การศาสนา ผ่านการเจริญ

สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างพระราชอาณาจักร     บันทึกการเดินทางของหมอแกมป์เฟอร์ ชื่อ 

The History of Japan together with a Description of the Kingdom of Siam นั้ น  มี ส่ ว นที่

เกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาอยู่ อาทิเช่น ภาพวาดพร้อมค าบรรยายเกี่ยวกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 

                                                           

 175 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเร่ืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 

ตอนว่าด้วยสยาม, 223-224. 

 176 เรื่องเดียวกัน, 269. 

 177 เรื่องเดียวกัน, 236-237. 
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เจดีย์ภูเขาทองพร้อมแผนผังซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะ 178 รวมทั้งแผนผัง-

จ านวนคูคลองในแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงแผนที่ทางอากาศ  ทั้งนี้เพราะหมอ

แกมป์เฟอร์เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ และมีฝีมือในการเขียนภาพอันเป็นแขนงหนึ่งของผู้ศึกษาวิชา

ธรรมชาติวิทยา  รวมทั้งการที่เขาได้เคยพ านักอยู่ในอินเดีย จึงสามารถคุ้นเคยกับชาวสยามได้อย่าง

รวดเร็ว ทั้งความคิดด้านการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 179  

ตัวอย่างที่เก่ียวกับสตรีในบันทึกของหมอแกมป์เฟอร์ เช่น งานศพอันใหญ่โตของมารดาเจ้าพระยาพระ

คลังซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงศรีอยุธยา 180  พ่อค้าชาวต่างชาติซึ่งมีเมียเป็นคนพ้ืนเมืองผิวเข้ม

ด า คือ หญิงมอญ หญิงมะละกา 181 และได้กล่าวถึงนางชี-วัดนางชี 182 

จดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  เป็นจดหมายคณะ

บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เล่าถึงเหตุการณ์การเข้ามาเผยแผ่และก่อตั้งคริสต์ศาสนาในประเทศไทย  

จดหมายเหล่านี้มีชื่อผู้แต่ง เพ่ือบอกเล่าภารกิจทางศาสนา เป็นรายงานเหตุการณ์ทั้งทางศาสนาและ

การเมืองภายในกรุงศรีอยุธยา ที่คณะบาทหลวงได้ติดต่อไปถึงต้นสังกัดในประเทศฝรั่งเศส และมี

บางส่วนที่เก็บไว้เป็นบันทึกส่วนตัว  เนื้อความจึงเป็นบันทึกประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ได้รู้เห็น 

หรือ กระท าอะไร แล้วต่างจดบันทึกไว้  จึงไม่ปะติดปะต่อกันอย่างเป็นระเบียบ มีที่ซ้ ากันบ้างแตกต่าง

กันบ้าง และแทรกด้วยความคิดเห็นจากมุมมองของชาวต่างชาติ     จดหมายเหตุคณะบาทหลวง
                                                           

 178 หมายถึง พระเจดีย์ภเูขาทอง (Pyramid Pkah Thon หรือ Puka Thon) เชิงอรรถ หน้า 73 อธิบายว่า  

เจดีย์นีไ้ทยได้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกับพระมหา

อุปราชแห่งกรุงหงสาวดี แตต่ามหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ สงครามคราวดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นในบริเวณทุ่งภูเขาทอง     

อ้างถึงใน  เอนเยลเบิร์ต แกมเฟอร์, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์, แปลโดย นายอัมพร สายสุวรรณ (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2545), 72-75. 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เจดีย์ภูเขาทองมิได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะยุทธหัตถีของพระ

นเรศวร  หากแต่เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา สามารถเห็นได้แต่ไกล เมื่อปี พ.ศ. 2112 พระ

เจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้ส าเรจ็ จึงได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เปน็

อนุสรณ์ที่วัดนี้ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้ท าการปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ใหม่ เปลี่ยนรูปจากเจดีย์มอญเป็นรูป

เจดีย์ย่อไม้สิบสองที่ก าลังนิยมอยู่ในขณะนั้น  และเช่ือได้ว่าเจดีย์ที่ฉลองชัยชนะในการยุทธหัตถีครั้งนั้น น่าจะเป็น 

เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล มากกว่า 

 179 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 233-234. 

 180 เอนเยลเบริ์ต แกมเฟอร์, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์, 29. 

 181 เรื่องเดียวกัน, 70-72. 

 182 เรื่องเดียวกัน, 94. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2112
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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ฝรั่งเศสครั้งกรุงศรีอยุธยานี้ บาทหลวงโลเนได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920)   กรม

ศิลปากรมอบหมายให้ นายอรุณ อมาตยกุล แปลเป็นภาษาไทย และแบ่งพิมพ์เป็น 6 ตอน อยู่ใน

ประชุมพงศาวดารภาคต่าง ๆ คือ ภาคที่ 32 , 35, 36, 37 และภาคที่ 39 183   โดยในประชุม

พงศาวดารภาคที่ 39 มีเนื้อเรื่องที่เอ้ือต่องานศึกษาวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และบทบาทของ

สตรีในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ จดหมายของมองเซนเยอร์บรีโกต์ ซึ่งรวมอยู่ในจดหมายเหตุของ

คณะบาทหลวงในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ (พ.ศ. 2252- 2310) จนถึงสมัยกรุงธนบุรี และ

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นี้   โดยจดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2305 (ค.ศ. 

1762) ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ที่ราชส านักพยายามปราบปราม

ผู้คนจ านวนหนึ่งซึ่งเข้าสนับสนุนการมีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาของกรมหมื่นเทพพิพิธ  

และยังกล่าวถึงเรื่องที่เจ้านายสตรีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการลงโทษผู้ที่ต้องพระราช

อาญาถึงขั้นประหารชีวิต ให้เปลี่ยนมาเป็นริบทรัพย์และให้ทรัพย์ตกเป็นของเจ้านายสตรีเหล่านั้นแทน  

กรณีดังกล่าวกลับเป็นตัวอย่างให้แก่เหล่าข้าราชการในการคิดหาประโยชน์จากคู่ความให้มากสุดที่จะ

หาเอาได้  ท าให้กฎหมายไม่มีผลในการบังคับใช้ 184  เนื้อความดังกล่าว ท าให้เห็นได้ถึงบทบาทของ

เจ้านายสตรีที่พยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้อาจสะท้อนความเป็นอยู่บาง

ประการของเจ้านายฝ่ายในซึ่งมีอยู่จ านวนมากในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ท านองที่จะต้องพยายามเข้า

มาแสวงหาทรัพย์ก าไร โดยเข้าให้การอุปถัมภ์พึ่งพาผ่านอ านาจความเป็นเจ้านายในราชส านัก 

บันทึกของฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง (François-Henri Turpin) ตุรแปง เป็นชาวฝรั่งเศส 

เกิดเม่ือ พ.ศ. 2252 (ค.ศ. 1709) ที่เมืองก็อง (Caen) และเข้าท างานเปน็อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเมือง

ก็อง ก่อนที่จะเข้ามาท างานในกรุงปารีส โดยท างานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตามส านักพิมพ์ต่าง ๆ 

รวมทั้งแปลหนังสือประวัติศาสตร์จากภาษาอังกฤษด้วย  ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 

2342 (ค.ศ. 1799) ขณะอายุได้ 90 ปี 185     ผลงานเขียนที่เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาของตุรแปงนั้น มี

ด้วยกัน 2 เล่ม คือ Histoire du Royaume de Siam  และ   Histoire Civile et Naturelle du 

Royaume de Siam et des Révolutions qui ont bouleversé cet Empire Jusqu’ en 1770  

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ที่กรุงปารีสเมื่อ พ.ศ. 2314 (ค.ศ. 1771)    โดยเล่มแรก Histoire du 

                                                           

 183 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 39  เล่ม 23, (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512), ค าน าภาคที่ 39. 

 184 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 39,  เล่ม 23, 27-29. 

 185 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัย

กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560), บทน า โดย ปรดีี พิศภูมิวิถี. 
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Royaume de Siam  นายปอล ซาเวียร์ อดีตเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศ

ไทย ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้แปลและเรียบเรียงขึ้นจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ใช้ชื่อ

ภาษาไทยว่า “ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักสยาม” พิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2530  เนื้อหา

พรรณนาเรื่องราวถึงสภาพบ้านเมือง ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของผู้คนช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 

และกิจการคริสต์ศาสนาในพระราชอาณาจักรไว้อย่างละเอียด  และเล่มที่สอง Histoire Civile et 

Naturelle du Royaume de Siam et des Révolutions qui ont bouleversé cet Empire 

Jusqu’ en 1770  กรมศิลปากรได้มอบหมายให้นางสมศรี เอ่ียมธรรม แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

ที่หอพระสมุดวชิรญาณได้พิมพ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2451 จากต้นฉบับแปลเรียบเรียงในภาษาอังกฤษในชื่อ 

History of the Kingdom of Siam and of the Revolutions that have caused the Overthrow 

of the Empire up, to A.D. 1770 ของ บี.โอ. คาร์ทไรท์ (B.O. Cartwright)  ซึ่งกรมศิลปากรให้ใช้

ชื่อภาษาไทยว่า “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ฉบับ ตุรแปง” เนื้อหาพรรณนาเรื่องราว

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนถึงคราวเสียกรุงศรี

อยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกบฏมักกะสัน ความหายนะของฟอลคอน (ออกญาวิ

ไชเยนทร์) และพวกฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ตลอดจนเหตุการณ์ช่วงต้นรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 186     อย่างไรก็ดี หนังสือของฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง ทั้ง 2 เล่ม

ดังกล่าว  ตุรแปงเป็นเพียงผู้รวบรวมขึ้นจากเอกสารแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะบันทึกของสังฆราชแห่ง

ตาบรากา ประมุขมิสซังแห่งกรุงสยาม 187  และบันทึกของคณะบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนา

อยู่ในราชอาณาจักรสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา 188  ตุรแปงไม่ได้เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา และกรุง

ธนบุรีแต่อย่างใด  งานของตุรแปงจึงถือเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ ซึ่งน่าจะเป็นความนิยมของชาวยุโรป

ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ที่จะเสาะส ารวจ ซักถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งพยายามรวบรวมเรียบเรียง

ข้อมูลไว้จากเอกสารที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ก่อน เพ่ือกิจประโยชน์ทางด้านการค้าและการศาสนา  

                                                           

 186 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัย

กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง, ค าน า. 

 187 สังฆราชแห่งตาบรากา เป็นสังฆราชซึ่งปกครองมิสซังในราชอาณาจกัรสยาม ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา 

ครั้นเมื่อเสียกรุงฯ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2310 ท่านได้ถูกจับไปท่ีประเทศพมา่ และเมื่อไดร้ับการปล่อยตัวแล้ว จึงได้เดินทาง

ไปยังเมืองปอนดิเชรี ซึ่งเป็นเมืองท่าของฝรั่งเศสบนชายฝั่งประเทศอินเดีย และเดินทางต่อกลับไปถึงประเทศฝรั่งเศส.  

อ้างถึงใน ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุง

ศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง, ก. 

 188 เรื่องเดียวกัน, ค าน า. 
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ดังเช่นตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางและเรื่องราวของราชอาณาจักรสยามที่เล่าเรื่องถึงกรุงศรี

อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงตาแวร์นิเยร์ (Tavernier) ซึ่งมิได้เดิน

ทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา แต่อาศัยข้อมูลจากที่มีการตีพิมพ์ไว้แล้วเช่นกัน 189  เนื้อหาโดยสังเขปของ

บันทึกของฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง ครอบคลุมทั้งเรื่อง ประวัติศาสตร์ -ภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา  

เหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 (ค.ศ.1767) มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  

ธรรมชาติวิทยาและสัตววิทยา  และเรื่องกิจการคริสต์ศาสนาในพระราชอาณาจักรอยุธยา  ซึ่งเชื่อว่า 

ตุรแปงได้อาศัยข้อมูลจากบันทึกของ โยสต์  เซาเตน (Joost Schouten) วันวลิต (Jeremias Van 

Vliet) เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubère) นิโกลาส์ แชรแวส (Nicolas Gevaise) เป็นส าคัญ   

ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องระมัดระวังและใส่ใจว่า  ตุรแปงใช้เอกสารต่าง ๆ รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ 

มิใช่ผู้ที่ประสบเหตุการณ์โดยตรง  อาจมีข้อเท็จจริงและจินตนาการปะปนกัน  อย่างไรก็ตาม บันทึก

ฉบับต่าง ๆ ที่ตุรแปงอาศัยเป็นหลักในการเรียบเรียงมีอายุอยู่ก่อนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 

พ.ศ. 2310  ตุรแปงจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาในช่วงเวลาดังกล่าวขึ้นจาก จดหมายเหตุคณะบาทหลวง

ฝรั่งเศสฉบับต่าง ๆ ซึ่งต่างเป็นผู้ประสบเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาแตกโดยตรง  บันทึกของตุรแปงจึง

เป็นงานเขียนของชาวต่างชาติที่รวบรวมประวัติศาสตร์-เหตุการณ์ของกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างครบถ้วน

กว่างานเขียนของชาวต่างชาติคนอ่ืน   ตัวอย่างของสตรีที่พบในเอกสารบันทึกของฟรองซัวส์ อองรี ตุ

รแปง  ได้แก่ ท้าวศรีสุดาจันทร์ มารดาของพระยาตาก  สถานภาพของสตรีสามัญชนในช่วงเสียกรุงศรี

อยุธยาครั้งที่ 2 เช่น ถูกปล้นทรัพย์ ถูกข่มขืน และถูกปล่อยให้อดตาย เป็นต้น 

การศึกษาเอกสารหลักฐานที่บันทึกถึงสตรีในสมัยอยุธยาจาก พระราชพงศาวดารอยุธยา  

ค าให้การ  จารึก  กฎหมายตราสามดวง และบันทึกของชาวต่างชาติ  สามารถท าให้เห็นภาพของ

บทบาทของสตรีในแง่ต่าง ๆ กล่าวคือ  พระราชพงศาวดารและค าให้การให้ภาพบทบาทของสตรีชน

ชั้นสูงในราชส านัก  ซึ่งค าให้การได้ให้ภาพเสริมด้านชีวิตทางสังคมของหญิงสามัญชาวกรุงศรีอยุธยา  

จารึกเป็นบันทึกที่ให้ภาพของสตรีในแง่การอุทิศตนและการบริจาคทรัพย์เพ่ือพระพุทธศาสนา ซึ่ง

เท่ากับการแสดงถึงโลกทัศน์ของสตรีในยุคสมัยจารีต  กฎหมายในพระอัยการฉบับต่าง ๆ แสดงภาพ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีสามัญ หรือ หญิงไพร่ ขณะที่บันทึกของชาวต่างชาติให้ภาพวิถีของสตรีทั้ง

ชนชั้นสูงและชนชั้นสามัญในส่วนที่การบันทึกแบบจารีตไม่ได้ให้ความส าคัญบันทึกไว้ โดยเฉพาะ

ทางด้านเศรษฐกิจ สตรีในสังคมจารีตของกรุงศรีอยุธยาจึงมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าบุรุษเลย  ซึ่งผู้วิจัย

                                                           

 189 เรื่องเดียวกัน, บทน า โดย ปรีดี พศิภูมิวิถี 
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จะได้ท าการวิเคราะห์บทบาทด้านต่าง ๆ ของสตรีในสมัยอยุธยาต่อไปในด้านต่าง ๆ ต่อไปในบทที่ 3 

คือ ภาพสะท้อนของสตรีในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
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บทที่ 3  

ภาพสะท้อนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสตรีในสมัยอยุธยา 

  

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีในสมัยอยุธยาผ่านภาพสะท้อนที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาจะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงใน

สมัยนั้นได้มากขึ้น ทั้งนี้ จากวาทกรรมเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าที่ของผู้ชาย ท าให้ภาพของ

ผู้ชายโดดเด่นเปรียบเสมือน “ช้างเท้าหน้า” ในครอบครัว สังคม และอาณาจักร ในขณะที่ผู้หญิงคือ 

“ช้างเท้าหลัง” แต่จากการศึกษาภาพสะท้อนของสตรีผ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัย

อยุธยา ท าให้เห็นได้ว่า ที่จริงแล้ว ผู้หญิงบางคนก็มีบทบาท อ านาจ และหน้าที่ไม่แพ้ผู้ชายเช่นเดียวกัน 

การศึกษาภาพสะท้อนในบทนี้จะท าให้เห็นบทบาท อ านาจ และหน้าที่ของผู้หญิงทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม  

 ในที่นี้จะขอแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 หัวข้อคือ  

 3.1 ภาพสะท้อนทางด้านการเมือง 

 3.2 ภาพสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจ 

 3.3 ภาพสะท้อนทางด้านสังคม 

3.1 ภาพสะท้อนทางด้านการเมือง 
 การเมือง หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ และการ

ปกครองเป็นส าคัญ  การเมืองในสมัยอยุธยาอาจอธิบายได้ว่า  กรุงศรีอยุธยา เป็นอาณาจักรที่ตั้งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 1893 ท่ามกลางเมืองและอาณาจักรต่าง ๆ ซึ่งเติบโตขึ้นจากกระแสการค้าโลกตั้งแต่ช่วง

พุทธศตวรรษที่ 17 190  ตัวอย่างเช่น  เมืองสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) เมืองละโว้ (ลพบุรี) อาณาจักร

สุโขทัย ซึ่งก่อตั้งโดยราชวงศ์พระร่วง พ.ศ. 1792  อาณาจักรล้านนา ก่อตั้งโดยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 

1804 191  กรุงศรีอยุธยาจึงไม่ใช่อาณาจักรที่โดดเดี่ยว แต่จะต้องมีการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์

ทางการเมืองกับเมืองและอาณาจักรข้างเคียง เพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากความได้เปรียบในการ

เป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมรวบรวมสินค้าจากแผ่นดินตอนใน  ท าให้กรุงศรีอยุธยามี

อ านาจมากขึ้นจนสามารถลดบทบาทอาณาจักรใกล้เคียงที่มีมาก่อน   ด้วยการขยายอิทธิพลทาง

การเมืองครอบคลุมสุโขทัยได้ใน  พ.ศ. 1981 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  หรือ สมเด็จ

                                                           

 190 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553), 117-118. 
 191 เรื่องเดียวกัน, ภาคผนวก 1. 
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เจ้าสามพระยา (ครองราชย์ พ.ศ. 1967-1991) ท าให้อาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาไปจรดกับอาณาจักร

ล้านนาและมีทรัพยากรเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก วิธีการในการขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยานั้นมี

ด้วยกันหลายทาง อาทิ การสงคราม การทูต และอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อก็คือ การสร้างระบบ

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการสมรส 

 วิธีการสร้างระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยการสมรส คือ วิธีที่ชนชั้นผู้ปกครองระดับ

พระมหากษัตริย์และเจ้านายของอยุธยาด าเนินวิธีการทางการเมืองกับอาณาจักรใกล้เคียง ดังจะเห็น

ได้จากกรณีการสมรสระหว่างราชวงศ์ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา   ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า

การอภิเษกสมรสระหว่างเชื้อพระวงศ์ ช่วยให้เกิดการกระชับอ านาจและผลประโยชน์ ลดการ

เผชิญหน้าด้วยวิธีการท าสงคราม และในระยะยาวทายาทของทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิธรรมในการ

รวบรวมอ านาจหรือมีอ านาจโดยชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์หรือครองเมืองส าคัญนั้น ด้วยวิธี

ดังกล่าวนี้ จึงปรากฏชื่อ บทบาท และภาพลักษณ์ทางการเมืองของสตรีชั้นสูงที่ต้องท าหน้าที่ส าคัญนี้

มาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังตัวอย่างที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เจ้านายจากกรุงศรีอยุธยาสมรสกับเจ้านายของกรุงสุโขทัย -- ช่วยให้เกิดการกระชับ

อ านาจและผลประโยชน์ ทายาทท่ีเกิดจากเจ้าหญิงของสุโขทัยมีสิทธิธรรมในการรวบรวมหรือมีอ านาจ

โดยชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์หรือครองเมืองส าคัญนั้น ดังเช่นกรณี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

(ครองราชย์ พ.ศ. 1991-2031) พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ สมเด็จเจ้าสาม

พระยา กับ ‘พระราชเทวี’ 192 พระขนิษฐาในพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 4 (บรมปาล) (ครองราชย์ 

พ.ศ. 1962-1981) กษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัย พระราชเทวีกับพระมหา

ธรรมราชาธิราชที่ 4 นี้ร่วมพระครรโภทรในพระราชมารดา ‘แม่นางษาขา’ 193 ตามที่ปรากฏในพระ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีก หมายเลข 2/ก125 พบโดยนายไมเคิล วิกเกอรี  ด้วยเหตุดังนี้ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงสามารถผนวกอาณาจักรสุโขทัยรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาได้ 

2. กษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงสมรสกับเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์ปราสาททอง  -- ท า

ให้ราชวงศ์ใหม่เกิดอ านาจอันชอบธรรม เช่นกรณี สมเด็จพระเพทราชา (ครองราชย์ พ.ศ. 2231-2246) 

อภิเษกกับกรมหลวงโยธาทิพ และกรมหลวงโยธาเทพ ซึ่งเป็นพระน้องนางเธอและพระราชธิดาใน

สมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) ดังความซึ่งปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี

                                                           

 192 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช าระ

ประวัติศาสตร์ไทย, 2539), 176 

 193 เรื่องเดียวกัน. 
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อยุธยา ฉบับ พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ว่า  “...ถึงเดือน 4 แล้วจวนพระราชพิธีตรุษ เสด็จ

ปราบดาภิเษก ทรงพระนาม สมเด็จพระมหาบุรุษราชบพิตรเจ้า  จัดพระอัครมเหสีเดิมเป็นฝ่ายขวา  

จัดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระนารายณ์เป็นเจ้า (คือ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ) แลสมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทอง (คือ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กรมหลวงโยธาทิพ ) สองพระองค์เป็นฝ่ายซ้าย  ฉิมบุตร

ภรรยาพนักงานของกินตั้งขึ้นเป็นเจ้าอยู่(หัว)นางพญา...” 194  เหตุการณ์นี้ช่วยสร้างความชอบธรรมใน

การสืบทอดพระราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาให้แก่สมเด็จพระเพทราชา  แต่อย่างไรก็ดี ‘เจ้าพระขวัญ’ 

รัชทายาทอันประสูติแต่กรมหลวงโยธาทิพนั้นถูกก าจัดจากพระราชสมบัติไปเสียก่อน  ขณะที่ ‘ตรัส

น้อย’ รัชทายาทที่ประสูติแต่กรมหลวงโยธาเทพ เชื่อว่ามีชีวิตอยู่ต่อมาด้วยการบวชเป็นพระภิกษุถือ

เพศบรรพชิต 

นอกจากตัวอย่างท่ียกมานี้ ยังมีกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นอันเนื่องมาตั้งแต่

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่ท าให้เห็นบทบาทของสตรีในทางการเมือง มีทั้งการ

ตั้งให้สตรีครองเมือง การส่งสตรีชั้นสูงไปสมรสกับเจ้านายเมืองอ่ืน และด้วยการสมรสนี้เองท าให้ต่อมา

กรุงศรีอยุธยาได้เมืองสุโขทัยไว้ในอ านาจโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ 

จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์มีความเป็นไปได้มากว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 

(พระเจ้าอู่ทอง) ทรงมาจากเชื้อสายเมืองละโว้ แต่ทรงมีพระมเหสีที่มาจากเมืองสุพรรณภูมิ เห็นได้จาก

พระองค์ทรงส่งพระราเมศวรพระราชโอรสไปครองเมืองละโว้ และครั้นเมื่อสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่ 1 ขุนหลวงพะงั่วเสด็จมาจากเมืองสุพรรณภูมิเพ่ือยึดอ านาจจากพระราเมศวร ส่งผลให้

พระราเมศวรเสด็จหนีไปอยู่ที่เมืองละโว้ 195  ซึ่งท าให้รู้ว่า แกนอ านาจเดิมของพระองค์คือเมืองละโว้ 

หรือ ลพบุรี  โดยในชินกาลมาลีปกรณ์ เล่าว่า  

“ครั้งหนึ่ง พระเจ้ารามาธิบดี (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) กษัตริย์อโยชชปุระ (กรุงศรี

อยุธยา) ทรงยึดเมืองชัยนาท (คือ เมืองสองแคว/พิษณุโลก) ไว้ได้แล้วเสด็จกลับไป อโยช

ชปุระ ให้มหาอ ามาตย์วัตติเดช (คือ ขุนหลวงพะงั่ว) ครองเมืองชัยนาทไว้...  ต่อมาพระ

มหาธรรมราชา (พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พระยาลิไทย) ทรงส่งราชบรรณาการเป็น

อันมากมาขอเมืองชัยนาทคืน  พระเจ้ารามาธิบดีก็ทรงประทานคืนให้   วัตติเดชมหา

                                                           

 194 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 937. 
 195 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองปจัจุบนัผ่านอดีตจากมิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี (กรุงเทพฯ : คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 41. 
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อ ามาตย์กลับไปเมืองสุวรรณภูมิอีก  พระมหาธรรมราชาทรงตั้งพระมหาเทวีผู้เป็นพระ

กนิษฐาในพระองค์ให้ครองราชสมบัติในเมืองสุโขทัย ทรงตั้งอ ามาตย์ชื่อติปัญญาให้ครอง

สมบัติในเมืองก าแพงเพชร  ส่วนพระองค์อัญเชิญพระสีหลปฏิมาไปบูชาที่เมืองชัยนาท 

(และประทับอยู่ที่เมืองชัยนาทนี้)  เมื่อพระเจ้ารามาธิบดีผู้เป็นใหญ่ในแคว้นกัมโพช (เมือง

ละโว้/ลพบุรี) และอโยชชปุระสวรรคตแล้ว วัตติเดชอ ามาตย์จากเมืองสุวรรณภูมิยึดแคว้น

กัมโพชได้  ครั้นพระมหาธรรมราชาสวรรคต วัตติเดชเข้ายึดเมืองชัยนาทแล้วอัญเชิญพระ

สีหลปฏิมาไปบูชาที่อโยชชปุระ” 196   

 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) แห่งสุโขทัย ทรงสร้างเสถียรภาพทางการเมือง

ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแสดงบทบาทธรรมราชา และสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ

กรุงศรีอยุธยา โดยมอบพระราชธิดาให้แก่กษัตริย์อยุธยา 197 

 ในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช (สมเด็จพระอินทราชาหรือเจ้านครอินทร์) ทรงดูแล

สุโขทัยอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยทรงส่งพระราชโอรสไปครองเมืองลูกหลวง กล่าวคือ เจ้าอ้ายพระยา

ครองเมืองสุพรรณ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเดิมของราชวงศ์สุพรรณภูมิ เจ้ายี่พระยาครองเมืองสรรค์ ซ่ึง

เป็นเมืองลูกหลวงเดิมของสุพรรณภูมิ 198 และเจ้าสามพระยาครองเมืองชัยนาท (พิษณุโลก) ซึ่งเจ้า

สามพระยาทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาในพระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสยลือไทย)  ครั้นพระ

มหาธรรมราชาที่ 3 สวรรคต เจ้านายสุโขทัยแย่งชิงอ านาจเป็นจลาจล  สมเด็จพระอินทราชาจึงทรง

เข้าไปแก้ไขปัญหาภายในราชวงศ์สุโขทัย โดยให้ย้ายราชธานีจากกรุงสุโขทัยมาที่เมืองพิษณุโลก และ

ตั้งให้พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบรมปาล) ครองเมืองพิษณุโลก ถือเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้าย

ของกรุงสุโขทัยที่มาครองเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองประเทศราช   เมื่อสวรรคตแล้วอาณาจักรสุโขทัย

จึงได้รวมกับกรุงศรีอยุธยาโดยสมบูรณ์  เพราะราชส านักอยุธยามิแต่งตั้งต าแหน่งพระมหาธรรมราชา

ขึ้นอีก 199 

                                                           

 196 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองปจัจุบนัผ่านอดีตจากมิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี, 41.  อ้างถึงใน พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2540), 295-296. 
 197 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 249. 
 198 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองปจัจุบนัผ่านอดีตจากมิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี, 206 
 199 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 249-250. 
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 พระราชพงศาวดารฉบับปลีก หมายเลข 2/ก125 พบโดย ไมเคิล วิกเกอรี ระบุว่านางษาขา 

เป็นพระราชชนนีในพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบรมปาล) และพระมหาเทวีในสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 200   ดังนั้นพระมหาเทวีจึงเป็นพระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาที่ 

4 (บรมปาล) ด้วย     และอาจเป็นไปได้ว่าพระชนนีของเจ้าสามพระยาอาจเป็นเจ้านายสตรีทางฝ่าย

เมืองพิษณุโลก หรือ อีกนัยหนึ่งคือ พระขนิษฐาในพระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสยลือไทย) 201   

 สันนิษฐานว่า หลัง พ.ศ. 1994 พระราชมารดา ในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคงได้ขึ้นไป

ครองเมืองพิษณุโลกจนถึงสิ้นพระชนม์ จากนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงเสด็จฯ จากกรุงศรี

อยุธยาขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก เพ่ือดูแลการรบกับล้านนา เมื่อ พ.ศ. 2006 ซึ่งอาจถือได้ว่ากรุง ศรี

อยุธยาได้ผนวกสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แล้ว 202 

บทบาทและภาพลักษณ์ของเจ้านายสตรีของกรุงศรีอยุธยามิได้จ ากัดอยู่เพียงการเป็นคู่อภิเษก

สมรสเพ่ือช่วยให้เกิดดุลยภาพทางอ านาจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติเท่านั้น ใน

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยายังมีเจ้านายสตรีที่มีบทบาทส าคัญทางการเมืองในด้านต่าง ๆ อีก เท่าที่

ค้นพบหลักฐานในขณะนี้ ได้แก่   

1. พระมเหสีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  

2. แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์   

3. สมเด็จพระสุริโยทัย   

4. พระสุวัฒน์ 

5. พระสุพรรณกัลยา  

6. กรมหลวงโยธาทิพ  

7. กรมหลวงโยธาเทพ  

ดังที่จะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

1. พระมเหสีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  

พระมเหสีองค์นี้ทรงเป็นพระขนิษฐาของขุนหลวงพะงั่ว และเป็นพระราชมารดาของพระราเมศวร 

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของสตรีชั้นสูงที่ติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้น  

                                                           

 200 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตร์ไทย, 2539), 176. 
 201 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองปจัจุบนัผ่านอดีตจากมิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี, 206 
 202 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 248. 
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หลักฐานหมิงสือลู่ หรือ ‘บันทึกเรื่องจริงในสมัยราชวงศ์หมิง’  บันทึกว่าสตรีชั้นสูงในราชส านักอยุธยา

พระองค์หนึ่ง ออกพระนามว่า ‘ซานเลี่ยซือหนิง’ เป็นพระพ่ีนางเธอของกษัตริย์อยุธยา ได้ส่งราชทูตมา

ถวายพระสุพรรณบัฏ พร้อมด้วยสิ่งของพ้ืนเมืองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่สมเด็จพระอัครมเหสี

ของจีนถึงสองครั้งทั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 1916 (ค.ศ.1373)203  แต่ได้รับการปฏิเสธ

ไปทั้งสองครั้ง การที่สตรีส าคัญผู้นี้ส่งราชทูตมาถวายเครื่องราชบรรณาการแด่สมเด็จพระอัครมเหสี

ของฮ่องเต้ถึงสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นและสะท้อนถึงอ านาจการ

การเมืองของสตรีผู้นี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต ที่

เจ้านายผู้ถวายและผู้รับการถวายทั้งสองฝ่ายต้องมียศเสมอกันเป็นอย่างน้อย 204   

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1912 พระราชโอรสในต าแหน่งพระราเม

ศวรได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1912-1913 แต่ทรงอยู่ในราชสมบัติได้ไม่นานก็ต้องถวาย

ราชสมบัติให้แก่ขุนหลวงพะงั่ว เจ้าเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งทรงมีศักดิ์เป็นพระเจ้าลุงหรือพระเจ้าอา  ส่วน

พระราเมศวรเสด็จฯ กลับไปประทับยังเมืองละโว้หรือลพบุรีตามเดิม การถวายราชสมบัตินี้อาจมาจาก

การตกลงผลัดกันครองราชย์ที่ศูนย์กลางคือกรุงศรีอยุธยาระหว่างกษัตริย์จากเมืองคู่ทั้งสองเมืองคือ

ละโว้-อโยธยา และสุพรรณภูมิ-แพรกศรีราชา อย่างไรก็ดี ขุนหลวงพะงั่วทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระ

ปรีชาทางการเมืองและทรงอ านาจทางการทหาร ทรงมีชัยชนะในการสงครามกับอาณาจักรเขมร และ

ทรงขยายอ านาจไปยังหัวเมืองเหนือ คือ ทรงตีได้เมืองชัยนาท (พิษณุโลก) และก าแพงเพชรจาก

อาณาจักรสุโขทัย ตลอดจนมีความพยายามที่จะเข้าตีเมืองเชียงใหม่  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ อาจพิจารณาได้ว่า เป็นการแย่งราชสมบัติของขุนหลวงพะงั่วจากพระรา

เมศวรและสะท้อนให้เห็นได้ว่าในเวลานั้นยังไม่มีกฎตายตัวเรื่องการสืบราชสมบัติ ดังจะเห็ นได้ว่า

เหตุการณ์การชิงราชสมบัติยังได้เกิดขึ้นอีกเมื่อขุนหลวงพะงั่วสวรรคตใน พ.ศ. 1931 และทรงให้พระ

เจ้าทองลัน พระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ขึ้นครองราชย์ แต่ทรงอยู่ในราชสมบัติ

เพียง 7 วัน สมเด็จพระราเมศวรก็เสด็จมาชิงราชสมบัติและส าเร็จโทษเสีย 205 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า

การกระท าของเจ้านายในราชวงศ์ทั้งสองนี้แตกต่างกัน ในขณะที่กษัตริย์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิไม่

ประหารเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทอง และเจ้านายในราชวงศ์อู่ทองที่มาขึ้นเป็นกษัตริย์กลับประหารชีวิต

                                                           

 203 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเร่ืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 
ตอนว่าด้วยสยาม (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา. 2559), 89-91. 
 204 เรื่องเดียวกัน, 53 และ 89. 
 205 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ , อยุธยา : Discovering Ayutthaya (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561), 180-181. 
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เชื้อสายของกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่ องที่น่าสนใจแต่ไม่อยู่ในขอบเขตที่จะ

กล่าวถึงในที่นี้ 

จากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระพ่ีนางในพระมหากษัตริย์อยุธยาถวายเครื่องราชบรรณาการแด่

พระอัครมเหสีของฮ่องเต้จีนถึง 2 ครั้งในปีเดียวกัน คือในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 1916 

ตามที่ปรากฏในบันทึกหมิงสือลู่นั้น สันนิษฐานได้ 2 กรณี คือ กรณีแรกสมเด็จพระพ่ีนาง “ซานเลี่ยซื

อหนิง” พระพ่ีนางเธอในพระมหากษัตริย์อยุธยา ซึ่งในขณะนั้นตรงกับรัชกาลขุนหลวงพะงั่ว ทรงเป็น

พระราชมารดาในสมเด็จพระราเมศวร และทรงเป็นพระพ่ีนางเธอหรือน้องนางเธอของขุนหลวงพะงั่ว  

ซึ่งทรงมีพระประสงค์ให้ราชส านักจีนสนับสนุนหรือรับรองการเป็นกษัตริย์ที่สืบราชสมบัติอย่างถูกต้อง

ของพระราเมศวร 206   หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ ทรงส่งเครื่องราชบรรณาการไปเพราะต้องการท า

การค้ากับราชส านักจีน เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งและคล่องตัวทางเศรษฐกิจ เพราะในเวลานั้น

ราชอาณาจักรอยุธยาก าลังพยายามขยายอ านาจไปทางหัวเมืองเหนือจนถึงอาณาจักรล้านนา กล่าวได้

ว่าเป็นนโยบายทางการเมืองและการทหารที่ส าคัญในช่วง 100 ปีแรกของกรุงศรีอยุธยา 207 จน

สามารถผนวกรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาได้ส าเร็จ 208 เมื่อ พ.ศ. 1981 

หลังการสวรรคตของพระมหาธรรมราชที่ 4 (บรมปาล) เพราะหลังจากนั้นราชส านักอยุธยามิได้แต่งตั้ง

ต าแหน่งพระมหาธรรมราชาในต าแหน่งกษัตริย์เมืองสุโขทัยขึ้นอีก 209  

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับพระราชฐานะของ ‘ซานเลี่ยซือหนิง’ อยู่อีก กล่าวคือ ชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ เห็นว่า พระนางนั้นเป็นเป็นพระพ่ีนางเธอหรือน้องนางเธอของขุนหลวงพะงั่ว และเป็น

                                                           

 206 สะท้อนให้เห็นปัญหาการสืบต่อราชสมบัติของไทยที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว ระหว่างกรณีพระ
บรมชนกสืบต่อไปยังพระราชโอรส หรือ กรณีที่พระเชษฐาหรือพระอนุชาจะขึ้นครองพิภพต่อไป อ้างถึงใน ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริ, อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 20.   
 207 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปว่า ในรัชกาลขุนหลวงพะง่ัว มีหลักฐานว่าทรงส่งราช
บรรณาการ เช่น ช้าง หรือสิ่งแปลกประหลาดอย่าง เต่าหกขา และวัตถุดิบจ านวนมากมหาศาลไปถึงราชส านักจีน ซึ่ง
ตลอดรัชสมัย 18 ปี มีการส่งทูตบรรณาการไปถึง 8 ครั้งด้วยกัน  ส่วนรัชกาลสมเด็จพระราเมศวรซึ่งขึ้นครองราชย์ 
รวมรัชสมัยเป็นเวลา 7 ปี พระองค์ได้ส่งทูตบรรณาการไปถึง 5 ชุดด้วยกัน.    รายละเอียดใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 
อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 
บรรณาธิการ, 151. 
 208 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 181. 
 209 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 249-250. 
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พระชนนีในในสมเด็จพระราเมศวร  ขณะที่ วินัย พงศ์ศรีเพียร มีความเห็นว่า พระนางน่าจะเป็นพระพ่ี

นางเธอในสมเด็จพระ   ราเมศวร 210  

อย่างไรก็ดี  การกระท าของพระนางซานเลี่ยซือหนิง ได้สะท้อนอ านาจของสตรีส าคัญในราชส านักท่ีมี

โอกาสติดต่อกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีนี้ทรงติดต่อกับพระอัครมเหสีของฮ่องเต้จีน ไม่ว่าจะ

ทรงมีพระประสงค์ในสิ่งใดก็ตาม แต่ทั้งสองข้อสันนิษฐานนั้นก็สะท้อนให้เห็นอ านาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และการติดต่อกับต่างประเทศของพระนางได้เป็นอย่างดี 

2. แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ 

ศรีสุดาจันทร์ เป็นชื่อต าแหน่งหนึ่งในสี่พระสนมเอกของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา ปรากฏ

ในพระอัยการต าแหน่งนาพลเรือน 211 และเชื่อว่า ท้าวอินสุเรนทรเป็นสนมเอกจากราชวงศ์สุพรรณภูมิ 

ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นสนมเอกจากราชวงศ์ละโว้-อโยธยา ท้าวอินทรเทวีเป็นสนมเอกจากราชวงศ์ศรี

ธรรมาโศกราช และท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นสนมเอกจากราชวงศ์พระร่วง212  กินศักดินา 1,000 213 ซ่ึง

สตรีทั้งหมดจะต้องสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายที่ปกครองแว่นแคว้นที่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา

แล้ว   โดยทั้งหมดนี้เป็นชื่อต าแหน่ง ไม่ใช่ชื่อตัว ส่วนศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์ 

คือ แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ มเหสีของสมเด็จพระไชยราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2077-2089) และ

ขุนวรวงศาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2091, เป็นเวลา 42 วัน)  เหตุการณ์ทางการเมืองที่พระนางเป็นตัว

แปรส าคัญของเรื่อง คือ ลอบปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์อยุธยาถึง 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระ

ไชยราชาธิราช กับ สมเด็จพระยอดฟ้า (ครองราชย์ พ.ศ. 2089-2091)  และในการผลัดเปลี่ยนก าลัง

ไพร่พล จนถึงยกขุนชินราชขึ้นเป็นขุนวรวงศาธิราชนั้น ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารทุกฉบับ (ที่

งานวิจัยนี้ใช้ศึกษา เว้นเพียงพระราชพงศาวดารฉบับปลีก หมายเลข 2/ก125 พบโดย ไมเคิล วิกเกอรี 

ซึ่งมีเนื้อความเพียงปี พ.ศ. 1981-1987 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 

เท่านั้น  และฉบับปลีกหมายเลข 2/ก101 เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา)  ได้แก่ 

                                                           

 210 ปริวรรต สาคร, เปิดม่านประวัติศาสตร์วงศ์อู่ทอง-วงศ์สุพรรณบุรีผ่านบันทึกร่วมสมัยของจนี, เข้าถึง
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก  http://www.suphan.biz/historicsuphan01.htm 
 211 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 259 
ต าแหน่งนาพลเรือน. 
212 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช, พิมพ์
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 90.  
 213 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 2, 259 ต าแหน่งนาพลเรือน. 
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พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 214 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) จนถึงเอกสารต่างประเทศ ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 (The Short History of the Kingdom of Siam)  บันทึกการเดินทางของ

แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต (Fernand Mendes Pinto) 215  และบันทึกของฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง 

(François-Henri Turpin)  ด้วย 

เหตุการณ์ทางการเมืองในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชที่เดิมมักอธิบายว่าเป็นเพราะ แม่อยู่

หัวศรีสุดาจันทร์คบชู้และต้องการยกราชสมบัติให้ชู้ถึงกับฆ่าลูกของตนเอง แต่การตีความใหม่ให้

น้ าหนักไปที่ความพยายามต่อสู้เพ่ือฟ้ืนฟูราชวงศ์ของพระนางเอง ซึ่งนักวิชาการยังไม่สามารถระบุให้

แน่ชัดลงไปได้ว่าราชวงศ์เดิมของพระนางคือ ราชวงศ์อู่ทอง (ลพบุรี) หรือราชวงศ์พระร่วง (สุโขทัย) 

กันแน ่

การที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าขุนวรวงศาธิราช เป็นผู้มีเชื้อสายหัวเมืองเหนือคือสุโขทัย 216  

จะสอดรับกับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากพระยาราชภักดี เมื่อพระนางสั่งผลัดเปลี่ยนไพร่พล

จากหัวเมืองเหนือทั้ง 7 ลงมายังกรุงศรีอยุธยา 217 ในระยะรอยต่อระหว่างรัชกาลสมเด็จพระไชย

ราชาธิราชกับพระยอดฟ้าและขุน วรวงศาธิราช จึงอนุมานว่า ท้าวศรีสุดาจันทร์น่าจะทรงมีพระราช

อ านาจเกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนหรือเป็นเชื้อสายราชวงศ์เดียวกันกับพระนางได้ แต่ยังมี

การศึกษาที่กล่าวว่าขุนวรวงศาธิราชมีเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ การศึกษาของ สุเนตร ชุตินธรานนท์  เกี่ยวกับพงศาวดารฉบับ อูกาลา (U Kala 

Mahayazawingyi) ซึ่งเป็นพระราชพงศาวดารของพม่า  ได้ระบุถึงพระอัครมเหสี (Mipaya) นางหนึ่ง

ในฐานะกษัตริย์ผู้ครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาก่อนรัชกาลพระเธียรราชา (สมเด็จพระมหา

จักรพรรดิ) ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึง ท้าวศรีสุดาจันทร์ นั่นเอง  หลักฐานพม่าส่วนนี้ได้สะท้อนให้เห็น

                                                           

 214 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ, อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า, 

บรรณาธิการ, 100-102. 

 215 เอกสารของ ปินโต กล่าวว่า ในเวลานั้นแม่หญัวศรีสุดาจันได้เอายาพิษเจือลงในน้ านมโค ให้สมเด็จพระ

ไชยราชาธิราชเสวย ประชวรอยู่ 5 วัน แล้วจึงสวรรคต  อ้างถึงใน ปินโต, แฟร์นังด์ เมนเดซ, การท่องเที่ยวผจญภัย

ของ แฟร์นังด์ เมนเดซ ปินโต (ค.ศ. 1537-1558), แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 

67. 

 216 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 187. 
 217 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 22-25. และ พระราช
พงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 523-531. 
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ถึงฐานะและความส าคัญของขัตติยนารีนางนี้ ว่าทรงมีความส าคัญสูงส่งเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินกรุง

ศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งเลยทีเดียว 218 

ไม่ว่าอย่างไร เหตุการณ์ในปลายรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช พระยอดฟ้า ไปจนถึง

รัชกาลของขุนวรวงศาธิราชสะท้อนให้เห็นบทบาทและอ านาจของพระนางที่ทรงอ านาจมากถึงขนาด

สั่งย้ายไพร่พลจากหัวเมืองเหนือลงมา และวางแผนชิงราชสมบัติมาให้ขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์

ได้เป็นผลส าเร็จ แม้ว่าในที่สุดจะต้องอาศัยความร่วมมือของขุนนางหลายกลุ่ม โดยเฉพาะขุนนางจาก

หัวเมืองทางเหนืออันมีออกญาพิชัยและออกญาสวรรคโลกเป็นอาทิ 219 เพ่ือกวาดล้างอ านาจของพระ

นางลงไปจนส าเร็จได้ก็ตาม 

3. พระสุริโยทัย และพระบรมดิลก 220   

พระสุริโยทัย ทรงเป็นอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ครองราชย์ พ.ศ. 2091-2111)  

พระนางได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีที่กล้าหาญและเสียสละพระชนม์ชีพเพ่ือป้องกันพระสวามีและ

ปกบ้านป้องเมืองจากการรุกรานของทัพพม่า ทั้งยังทรงเป็นพระอัยยิกาของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2133-2148) และสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครองราชย์ พ.ศ. 2148-2153)  

วีรกรรมของพระสุริโยทัยเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชย์ต่อจากขุนวรวงศาธิราช

เพียง 7 เดือน  ใน พ.ศ. 2091 ซึ่งเป็นปีแรกในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้

แห่งพะโค (ครองราชย์ พ.ศ. 2073-2093) ทรงทราบข่าวความวุ่นวายภายในกรุงศรีอยุธยาภายหลัง

การสวรรคตของสมเด็จพระไชยราชาธิราช  พระองค์จึงทรงยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาโดยเข้ามา

ทางด่านเจดีย์สามองค์แล้วจึงตั้งค่ายล้อมพระนครไว้   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงยกทัพออกไป

ต้านรับ โดยมีพระราเมศวรกับพระมหินทร์พระราชโอรส และพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีกับพระบรม

ดิลกพระราชธิดาเจ้านายสตรีซึ่งแต่งเครื่องพิไชยยุทธ (ชุดออกรบ) ตามเสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ออกไปรับทัพพม่าด้วย    การปะทะกันที่ทุ่งลุมพลี พระสุริโยทัยทรงไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้า

แปรนายทัพพม่าที่ก าลังได้ทีเงื้อพระแสงของ้าวจะฟันสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระสุริโยทัยจึงทรง

ถูกพระแสงของ้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์ซบคอช้าง พระราเมศวรกับพระมหินทร์

พระราชโอรส จึงทรงขับช้างเข้าต่อสู้กับพระเจ้าแปรและกันพระศพพระชนนีกลับเข้าพระนคร แต่การ

                                                           

 218 สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศ.ดร. พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์ (นนทบุรี : เมือง
โบราณ, 2562), 94. 
 219 เรื่องเดียวกัน, 93. 
 220 ดูรายละเอียดใน วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา (นนทบุรี : สารคดี, 2560), 273-
274. 
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ศึกยังไม่เสร็จสิ้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้อัญเชิญพระศพ มาประดิษฐานในสวนหลวงเป็น

การชั่วคราว หลังจากนั้นพระราเมศวรกับพระมหินทร์ถูกทหารพม่าจับได้   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ต้องส่งพระราชสาสน์ถึงพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ขอเจริญพระราชไมตรีด้วย โดยทรงขอให้ปล่อยพระราช

โอรสแลกกับช้างพลายสองช้าง พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จึงเสด็จกลับกรุงหงสาวดี 

ส่วนเอกสารของโปรตุเกสของ แฟร์นังด์ มังเดซ ปินโต หรือ เฟอร์ดินาน เมนเดซ ปินโต 

กล่าวถึงสาเหตุที่พม่ายกทัพกลับทั้ง ๆ ที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรงได้เปรียบในการศึกว่า เพราะทรง

ทราบข่าวว่าภายในกรุงหงสาวดีเกิดความวุ่นวาย เนื่องจากเซมินโดเป็นกบฏตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ในกรุง

หงสาวดีนั้น 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  กล่าวถึงสงครามครั้งนี้ว่า  

“...เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดีเจ้า เสด็จออกไปรบศึกหงษานั้น สมเด็จพรองค 

มเหษร(ีสมเด็จพระองค์มเหสี/สมเด็จพระอัครมเหสี) แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรี 

เสด็จทรงช้างออกไปโดยเสด็จด้วย แลเมื่อได้รบศึกหงษานั้นทัพหน้าแตกมาปะทัพหลวง

เป็นโกลาหลใหญ่ แลสมเด็จพรองคมเหษรีแลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้น ได้รบ

ด้วยข้าศึกถึงสิ้น(พระ)ชนม์กับคอช้างนั้น...” 221 

จะเห็นได้ว่าการรบครั้งนี้มีเจ้านายสตรีสิ้นพระชนม์ถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระองค์มเหสี

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรี ซึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์  ไม่ได้ออกพระนามไว้ ขณะที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา ที่

เขียนขึ้นในยุคหลัง ออกพระนามสมเด็จพระมเหสีว่าพระสุริโยทัยแต่ไม่ได้เอ่ยถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

พระราชบุตรีที่สิ้นพระชนม์  แต่ในค าให้การชาวกรุงเก่า ได้เอ่ยพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราช

บุตรีนี้ว่า ‘พระบรมดิลก’ มีพระชันษาได้ 16 ปี  ทั้งยังให้รายละเอียดอีกว่าในการรบครั้งนั้นพระองค์  

“ทรงเครื่องพิไชยยุทธอย่างพระมหาอุปราช...” 222  ซึ่งสนับสนุนเนื้อความในพระราชพงศาวดารกรุง

ศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  ที่ว่ามีพระราชธิดาทรงออกรบด้วย 

                                                           

 221 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ, อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า, 

บรรณาธิการ, 104-106. 

 222 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่

ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553), 78. 
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ครั้นเสร็จสงครามแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระสุริโยทัย ณ สวนหลวง และให้สถาปนาที่ตั้งพระเมรุพระศพนั้น 223 เป็นพระอารามเพ่ือ

อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอัครมเหสี ประกอบด้วยพระเจดีย์ และพระวิหาร พระราชทาน

นามว่า “วัดสบสวรรค์” หรือปัจจุบันรู้จักในนาม “วัดสวนหลวงสบสวรรค์” ซึ่งเชื่อว่าเจดีย์ประธาน

ของวัดได้บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระสุริโยทัยไว้ 224 

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเจ้านายสตรีที่นอกจากจะต้องศึกษาและมี

ความรู้ในวิชาหนังสือแล้ว ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้านายสตรีพระองค์นี้คงจะต้องได้รับการศึกษาทางด้าน

การเมืองการปกครอง รวมถึงต าราพิชัยสงครามควบคู่กันไปด้วย  ทั้งยังได้รับการฝึกซ้อมการใช้อาวุธ

จนสามารถติดตามพระราชสวามีออกไปยังสมรภูมิการรบเฉกเช่นบุรุษได้   

นอกจากนี้ เชื้อสายของพระสุริโยทัย คือ พระวิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตนั้น สมเด็จ

พระมหาจักรพรรดิพระราชทานให้เป็นมเหสีของพระมหาธรรมราชา เจ้าเมืองพิษณุโลก อดีตขุนนาง

ส าคัญในการยึดราชบัลลังก์จากขุนวรวงศาคืนให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ   ส่วนพระเทพกษัตรีย์เจ้า 

หรือ พระเทพกษัตรี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะพระราชทานให้พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ลาว

แห่งอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งทรงมีพระราชสาสน์มาขอพระเทพกษัตรีจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

เมื่อ พ.ศ. 2106 เพ่ือความร่วมมือในการต่อสู้กับพม่า แต่ถูกพระมหาธรรมราชาน าความไปบอกพม่า 

พระเทพกษัตรีจึงถูกกองทัพพม่าชิงตัวไป 225  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ความว่า “พระเจ้าหงสารู้เนื้อความทั้งปวงนั้น จึงแต่งทัพมาซุ่มอยู่กลางทาง 

และออกชิงเอาพระเทพกษัตรเจ้าได้ ไปถวายแก่พระเจ้าหงสา” 226 

4. พระสุวัฒน์ (Prae Souwat)   

พระสุวัฒน์  เป็นชื่อที่ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต พ.ศ. 2182 (The Short 

History of the Kingdom of Siam)โดยเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeramias van Vliet) ผู้จัดการบริษัท

อินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Manager of the Dutch East Indies Company : VOC)  ผู้ซึ่งเข้า

มาประจ าการในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2179-2184 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้

                                                           

 223 เร่ืองเดียวกัน, 79. 

 224 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 188.   
 225 เรื่องเดียวกัน, 189. 
 226 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ, อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ศานติ ภักดีค า, 

บรรณาธิการ, 124. 



  72 

บันทึกเรื่องราวล าดับวงศ์กษัตริย์ไว้ตามค าบอกเล่าว่า พระสุวัฒน์ทรงเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิ และเป็นพระสัสสุ (แม่ยาย) ของพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้ฟาน ฟลีต 

บรรยายว่าพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกมีความบาดหมางกับราชส านักอยุธยา แต่กลับสนิท

สนมกับพระสุวัฒน์ซึ่งเป็นแม่ยาย  และคราวทัพพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นครั้งที่ 3 พระมหา

ธรรมราชาก็โดยเสด็จมาในทัพของพม่าด้วย  เมื่อทัพพม่าขาดแคลนกระสุนดินด า พระมหาธรรมราชา

ทรงลอบส่งหนังสือไปถึงพระสุวัฒน์ขอความช่วยเหลือเรื่องยุทธปัจจัยให้แก่กองทัพพม่า ซึ่งพระนางก็

ตอบรับโดยลอบบรรจุกระสุนดินด าไว้ในโลงศพแล้วน าออกจากเมือง และยังชักชวนออกญาจักรีให้

ร่วมมือกับพม่า227 จนท าให้กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2112 ในที่สุด 

เป็นที่น่าสงสัยว่าพระสุวัฒน์ที่ฟาน ฟลีต กล่าวถึงจะเป็นองค์เดียวกับพระสุริโยทัยหรือไม่ ใน

เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์บนคอช้างไปแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2091 อย่างไรก็ดี  พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และ

วรางคณา   นิพัทธ์สุขกิจ 228  ได้เสนอไว้ว่า เมื่อพิจารณาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ

ราชหัตถเลขา ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้ว สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงลอบให้นายทองก้อนถือ

หนังสือเข้าไปถึงขุนสนม ข้าหลวงที่ตามเสด็จพระวิสุทธิกษัตรีลงมายังกรุงศรีอยุธยาหลังจากที่สมเด็จ

พระมหาธรรมราชาเข้าร่วมกับฝ่ายทัพพม่าแล้ว ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่าพระสุวัฒน์ ในพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต ก็คือพระสวัสดิราชหรือพระวิสุทธิกษัตรี พระมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรม

ราชานั่นเอง ซึ่งพระนาม “สุวัฒน์” คงเพ้ียนมาจากพระสวัสดิราช 229  ซึ่งความส าคัญของพระสุวัฒน์

ต่อสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 คือมีผู้สูงศักดิ์รู้เห็นเป็นใจเข้าข้างกองทัพพม่า ซึ่ง

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่ถูกช าระทุกฉบับมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรงและยังพยายามยก

ความผิดเรื่องการเสียกรุงครั้งนี้ให้แก่พระมหินทราธิราชด้วย 230  เป็นที่น่าสนใจว่า การที่พระสุวัฒน์

หรือพระสวัสดิราชหรือพระวิสุทธิกษัตรี ทรงให้ความร่วมมือกับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเข้า

ร่วมกับฝ่ายทัพพม่าแล้ว แสดงให้เห็นว่าพระนางซึ่งเป็นเจ้านายสตรีในราชส านักอยุธยาทรงมีพระราช

อ านาจทางการเมืองและทรงมีเส้นสายในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เห็นได้จากการที่พระนางสามารถจัดหา

กระสุนดินด า ที่ถือเป็นสินค้าต้องห้ามของหลวงซึ่งเกี่ยวกับความมั่งคงปลอดภัยของกรุงศรีอยุธยา 

                                                           

 227 วัน วลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวัน วลิต พ.ศ. 2182 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 43-51. 
 228 รายละเอียดใน พิเศษ เจยีจันทรพ์งษ์, พระสุริโยทัย เป็นใคร ? มาจากไหน ?, สุจติต์ วงษ์เทศ, 
บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544) และ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา (นนทบุรี : สาร
คดี, 2560), 274. 
 229 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา (นนทบุรี : สารคดี, 2560), 274. 
 230 เรื่องเดียวกัน. 
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ลอบส่งออกไปจนถึงกองทัพพม่าได้ และพระนางยังสามารถใช้อ านาจชักชวนให้ออกญาจักรี ซึ่งเป็น

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมกับฝ่ายพม่าและสมเด็จพระมหาธรรมราชา ด้วยเหตุผลจ าเป็นประการใด

ประการหนึ่งได้ 

5.  พระสุพรรณกัลยา 

พระสุพรรณกัลยา เป็นชื่อของเจ้านายสตรีชั้นสูงในราชส านักอยุธยา ทว่าชื่อของพระนางไม่

ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับที่หัวข้อวิจัยนี้ใช้ศึกษาเลย    อย่างไรก็ดี พระนามของ

พระสุพรรณกัลยาได้ปรากฏหลายครั้งในหลายรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตามเอกสาร 

ค าให้การชาวกรุงเก่า ซึ่งแปลมาจาก โยธยา ยาสะเวง (Yodaya Yazawin) ดังเช่น ตอนที่ว่าด้วย

รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ความว่า  

“...แลพระชัยผู้เป็นพระอนุชาธิราชนั้น พระมหาจักรพรรดิทรงพระกรุณาไว้วาง

พระราชหฤทัยในกิจการบ้านเมืองทั้งปวง จึงโปรดให้พระชัยไปครองเมืองพิษณุโลก ขนาน

พระนามใหม่ว่า พระสุธรรมราชา ...พระสุธรรมราชานั้นมีพระอัครมเหสีพระนามว่า พระ

บรมเทวี ผู้ให้ก าเนิดพระราชธิดานาม สุวรรณกัลยาหนึ่ง พระอนุชานาม พระนริศ และ

พระอนุชาอีกองค์นาม เอกาทศรถ” 231   

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2105 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกรีธาทัพลงมาผ่านเมืองพิษณุโลกเพ่ือเข้าตี

กรุงศรีอยุธยา พระสุธรรมราชา (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) ด าริว่าไม่อาจต้านทานสู้รบกับทัพ

พม่าได้ จึงให้แต่งเครื่องราชบรรณาการยอมสวามิภักดิ์ และพาพระสุวรรณกัลยาราชธิดา พระนเรศวร 

และพระเอกาทศรถออกไปเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการ  ดังนั้นพระเจ้าหงสาวดีก็มีความยินดีรับไว้ 

โดยให้พระเอกาทศรถอยู่ยั้งประทับรักษาเมืองพิษณุโลกไว้ และทรงประกาศมิให้ทัพพม่าท าร้ายอาณา

ประชาราษฎร ส่วนพระสุวรรณกัลยากับพระนเรศวรพระเจ้าหงสวาวดีทรงเรียกให้โดยเสด็จในทัพ

หลวง มีพระสุธรรมราชาเป็นทัพหน้า ยกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา 232 

ครั้นกรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อ พ.ศ. 2112 ผ่านรัชกาลพระมหินทราธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2111-

2112) มาถึงรัชกาลพระสุธรรมราชา หรือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2112 -

2133) ค าให้การชาวกรุงเก่าบรรยายถึงพระสุพรรณกัลยาว่า “...พระราชธิดาของพระสุธรรมราชานั้น 

                                                           

 231 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่

ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 76. 

 232 เร่ืองเดียวกัน, 82. 



  74 

พระเจ้ากรุงหงสาวดีทรงตั้งไว้ในที่พระอัครมเหสี ส่วนพระนเรศวรนั้นก็โปรดปรานประหนึ่งพระราช

บุตรในอุทร” 

ค าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวถึงพระสุพรรณกัลยาต่อไปอีกว่า พระนางทรงตอบสาสน์ที่พระ

นเรศวรทรงมีพระด ารัสชวนให้หนีกลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วยกันว่า “พ่ีได้รับตั้งขึ้นในที่พระอัครมเหสี

พระเจ้าหงสาวดีแลได้ให้ก าเนิดพระราชโอรสเป็นที่แล้ว พี่จักหนีไปสู่แดนมาตุภูมิเมืองทวารวดีศรี

อยุธยาอย่างไรได้   ด้วยอ านาจแลบารมีแห่งเจ้านั้น ขอพระน้องเราจงท าการส าเร็จอย่างที่ด าริไว้ ขอ

เจ้าจงสวัสดีมีชัยเทอญ”  ครั้นพระนเรศวรพระอนุชาทราบความจึงเย้ยว่า “รักสามียิ่งกว่าญาติ” แล้ว

จึงเสด็จหนีกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยพรานฝีมือฉมังและข้าหลวงเก่าอีก 60 นาย ซึ่งต่างล้วนมี

น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 233  และหลังจากพระนเรศวรทรงมีชัยเหนือพระมหาอุปราชแห่งหงสาวดีในการท า

สงครามยุทธหัตถีแล้ว พระเจ้าหงสาวดีก็ทรงพระพิโรธ รับสั่งให้เอานายทัพนายกองที่ร่วมทัพกับพระ

มหาอุปราชานั้นใส่คาย่างไฟให้ตายสิ้น แต่ก็ยังมิคลายพระพิโรธ จึงเสด็จไปสู่ต าหนักพระสุพรรณกัลยา 

“ใช้พระแสงฟันพระนางสุวรรณกัลยากับพระราชธิดาอันเกิดแต่พระเจ้ากรุงหงสาวดีเองจน

สิ้นพระชนม์” 234 ขณะเดียวกัน ค าให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ซึ่งด าเนินเนื้อความมาท านอง

เดียวกันกับ ค าให้การชาวกรุงเก่า แต่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมมากกว่ากลับให้รายละเอียดว่า “พระเจ้า

หงสาทรงเข้าไปในพระราชฐาน เห็นองค์พระสุพรรณกัลยาพระพ่ีนางพระนเรศร์นั้นประทมให้พระราช

โอรสเสวยนมอยู่  ก็ทรงฟันด้วยพระแสง ต้องพระนางและพระราชโอรสถึงแก่ความพิราลัยไปด้วยกัน

ทั้งสององค”์ 235 

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่า เรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาที่ปรากฏใน ค าให้การชาวกรุง

เก่า และค าให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง มีแก่นเรื่องที่ยึดโยงกับเรื่องทางการเมืองระหว่าง

อาณาจักรมาโดยตลอด  ทั้งนี้ในหนังสือ พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์ โดย สุ

เนตร ชุตินธรานนท์ นั้นให้ความเห็นทางด้านโครงสร้างทางการเมือง และพระสุพรรณกัลยาในฐานะ

ปัจจัยที่ช่วยสถาปนาราชวงศ์สุโขทัยในราชอาณาจักรอยุธยาและฟ้ืนฟูบูรณะกรุงศรีอยุธยาภายหลัง

การเสียกรุง พ.ศ. 2112 กล่าวคือ ตามหลักฐานพงศาวดารพม่า การส่งเจ้านายสตรีไปเป็นองค์ประกัน

ไม่ใช่เรื่องใหม่ พระธิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราชก็เคยถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันยังกรุงหงสาวดี

                                                           

 233 เรื่องเดียวกัน, 84-85. และ สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้า
ประวัติศาสตร์ (นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2562), 34. 
 234 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 87. 
 235 เรื่องเดียวกัน, 331. 
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แล้ว ในขณะเมื่อพระองค์ทรงเสวยราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา แสดงว่าพระนางต้องเป็นบุคคล

ส าคัญคนหนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช  ครั้นถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระ

สุพรรณกัลยา เป็นพระราชธิดาซึ่งมีความส าคัญสูงสุดในแผ่นดินอยุธยาในเวลานั้นจึงต้องถูกส่งไปเป็น

องค์ประกันใหม่ โดยในจังหวะที่พระสุพรรณกัลยาทรงเป็นองค์ประกันในราชส านักหงสาวดีนั้นเป็น

เวลาเดียวกันกับที่ราชส านักอยุธยาภายใต้การสนับสนุนของพม่า ได้วางรากฐานอ านาจทางการเมืองที่

มั่นคงยิ่งขึ้น  เพราะ เจ้านายและขุนนางของราชวงศ์เก่า (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ได้ถูกตัดรากถอนโคน

ไปจนแทบหมดสิ้นพร้อมไปกับการสิ้นสุดอ านาจลงของราชวงศ์สุพรรณภูมิ    ทั้งนี้แม้ว่าต้นรัชกาล

สมเด็จพระมหาธรรมราชาจะขาดแคลนก าลังไพร่พล  แต่พระองค์ก็วางรากฐานจนสามารถป้องกัน

การรุกรานจากเขมรได้ใน พ.ศ. 2113, 2118 และ 2121 และยังทรงปราบกบฏญาณพิเชียรได้ส าเร็จ 

โดยมีทหารชาวตะวันตกอยู่ในราชการสงครามด้วย ดังนั้น พระสุพรรณกัลยา ซึ่งอยู่ในฐานะองค์

ประกันทางการเมือง จึงมีบทบาทส าคัญที่สุดในการเป็น “ผู้เชื่อมความสัมพันธ์” และ “สร้างความไว้

เนื้อเชื่อใจ” ระหว่างราชส านัก  หงสาวดีและราชส านักอยุธยา นับตั้งแต่ราว พ.ศ. 2112-2113 จนถึง 

พ.ศ. 2125 เมื่อพระนเรศวรทรงแข็งเมืองท้าทายอ านาจหงสาวดีได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นเวลาที่กรุงศรี

อยุธยาสามารถบูรณะฟ้ืนฟูบ้านเมืองและไพร่พล พร้อมต่อการเปิดศึกครั้งใหญ่ เพ่ือกรุงศรีอยุธยาจะไม่

เป็นประเทศราชของพม่าอีกต่อไปแล้ว 236 

6. กรมหลวงโยธาทิพ  

กรมหลวงโยธาทิพ หรือ พระราชกัลยาณี พระนามเดิมคือ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ  พระขนิษฐาในสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช  พระนางทรงเป็นเจ้านายสตรีผู้เป็นตัวแปรส าคัญในเหตุการณ์การสืบพระราช

สมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาถึง 2 ครั้ง และ 2 ราชวงศ์  กล่าวคือ ช่วยให้สมเด็จพระนารายณ์ได้ขึ้นเป็น

พระมหากษัตริย์ครองราชย์สมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส าเร็จ  และ ทรงเป็นผู้สร้างสิทธิธรรมให้สมเด็จ

พระเพทราชาเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ที่ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา 

นาม “พระราชกัลยาณี” ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) 

ในเหตุการณ์การผลัดเปลี่ยนแย่งชิงพระราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาภายในราชวงศ์ปราสาททอง 237  

เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตใน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2199  เจ้าฟ้าไชย พระราช

                                                           

 236 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์ (นนทบุรี : เมืองโบราณ, 
2562), 146-148. 
 237 รายละเอียดใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 
ศิลปวัฒนธรรม, 2561), และ วิบูล วิจิตรวาทการ, ราชวงศ์บ้านพลหูลวง (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561), 24-33. 
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โอรสพระองค์ใหญ่ทรงให้คนของพระองค์เข้าล้อมพระราชวังหลวงแล้วขึ้นทรงราชสมบัติ 238  พระศรีสุ

ธรรมราชาพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงร่วมมือกับเจ้าฟ้านารายณ์พระราชโอรสใน

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ยกพลเข้าพระราชวังหลวงชิงราชสมบัติสมเด็จเจ้าฟ้าไชย  ในเหตุครั้งนั้น 

เจ้าฟ้านารายณ์ทรงย้ายพระราชกัลยาณีไปสู่ส านักแห่งพระเจ้าอา (พระศรีสุธรรมราชา) ด้วยพระ

ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความว่า  “ ครั้นเพลาค่ า พระนารายณ์เป็นเจ้าก็พาพระขนิษฐาของ

พระองค์ลอบหนีออกประตูตัดสระแก้วไปหาพระเจ้าอา พระศรีสุธรรมราชากับพระนารายณ์ราชนัดดา 

สุมผู้คนพร้อมแล้วก็ยกเข้ามาพระราชวัง กุมเอาเจ้าฟ้าไชยไปส าเร็จโทษเสีย ณ (วัด) โคกพระยา... ” 
239 

ต่อมาพระศรีสุธรรมราชาได้ขึ้นครองพระราชสมบัติเป็น สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2199 240 และเจ้าฟ้านารายณ์พระราชนัดดาได้ตั้งเป็นที่ 

พระมหาอุปราช เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล  ต่อมาราว 2 เดือนเศษ สมเด็จพระ

ศรีสุธรรมราชาก็ทรงมีพระทัยสิเน่หาในพระราชกัลยาณี จึงจัดให้พระราชกัลยาณีขึ้นเฝ้า ปรารถนา 

“ร่วมรสสังวาส” พระราชกัลยาณีมิได้ขึ้นเฝ้าบนที่ “ ...เสด็จหนีลงมาพระต าหนัก แล้วบอกเหตุแก่พระ

นม พระนมจึงเชิญเสด็จเข้าไว้ในตู้พระสมุดหามออกมา พาเสด็จไปยังพระราชวังบวรสถานมงคล ... ” 
241 พระราชกัลยาณีทูลต่อเจ้าฟ้านารายณ์ผู้พ่ีว่า “สมเด็จพระเจ้าอาเป็นพาลทุจริต” เจ้าฟ้านารายณ์

ทรงน้อยพระทัยว่า “ สมเด็จพระปิตุราชก็สวรรคตแล้ว ยังแต่พระเจ้าอาก็เหมือนพระบรมราชบิดายัง

อยู่ ...ควรหรือจะมาเป็นดั่งนี้ พระองค์ปราศจากซึ่งหิริโอตัปปะเสียแล้ว  ...น่าจะเป็นที่ร้อนอกสมณชี

พราหมณ์ อาณาประชาราษฎร ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นแน่แท้ จะละไว้เสียมิได้... ” 242  เจ้าฟ้านารายณ์

องค์พระมหาอุปราชจึงรวบรวมขุนนางในพระองค์และขุนนางช านาญการชาวต่างชาติ ซึ่งมีท้ังพวกเชื้อ

สายญี่ปุ่น มลายู ชวา จาม ปัตตานี อิหร่าน โปรตุเกส ฯลฯ อาทิ  ขุนจันทราเทพ ต าแหน่งต ารวจใน

ซ้าย  พระยาราชมนตรี เจ้าท่าสังกัดกรมพระคลัง  หลวงโยธาทิพ เจ้ากรมต ารวจ  พระยาเสนาภิมุข 

                                                           

 238 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 113 และ 278.  อ้างถึงใน กรมศิลปากร, บนัทกึ
เร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17, เล่ม 2,  28. 
 239 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 885. 
 240 วิบูล วิจิตรวาทการ, ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561), 24-33. 
 241 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 885-886. 
 242 เรื่องเดียวกัน, หน้า 886. และ วบิูล วิจิตรวาทการ, ราชวงศ์บ้านพลูหลวง, 26-27. 
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เจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น  พระจุลา หัวหน้าพวกมัวร์  กองก าลังราว 1,000 คน ของเจ้าฟ้านารายณ์เข้าโจมตี

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2199 243 และส าเร็จโทษสมเด็จพระศรีสุธรรม

ราชา ซึ่งครองราชย์ได้ 2 เดือน 20 วัน ณ วัดโคกพระยาตามประเพณี 244 

เหตุการณ์การช่วงชิงพระราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึง

ความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์การสืบราชสันตติวงศ์ในสมัยอยุธยา โดยการอาศัยก าลังไพร่พลเป็น

ดุลอ านาจในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จนสามารถขึ้นสู่ต าแหน่งพระมหากษัตริย์ได้แล้ว  บทบาทของ

เจ้านายสตรีอย่าง พระราชกัลยาณี ก็เชื่อได้ว่า น่าจะเป็นแผนทางการเมืองอย่างหนึ่งของเจ้าฟ้า

นารายณ์  ทั้งนี้หลักฐานฮอลันดารายงานว่า พระองค์ทรงขอความช่วยเหลือด้านก าลังคนและอาวุธปืน

จากบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (VOC) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2199 ซึ่งเป็นเดือนที่

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคต แต่ผู้อ านวยการของบริษัท VOC ประจ ากรุงศรีอยุธยาได้ปฏิเสธ

ค าขอดังกล่าวไปอย่างสุภาพ 245  และหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเสวย

พระราชสมบัติแล้ว  พระองค์ก็ทรงตอบแทนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือพระองค์ เช่น ทรงเปิดโอกาส

ทางการค้าแก่ประชาคมโปรตุเกส  ทรงให้ชาวเปอร์เซียเข้ารับราชการเป็นขุนนางส าคัญหลายคน 246 

ขณะที่ พระราชกัลยาณี ได้เฉลิมพระยศเป็น กรมหลวงโยธาทิพ  ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่ในพระราชสมบัติยาวนานถึง 32 ปี ทรงมีข้าราชการต าแหน่ง

ส าคัญเป็นชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะในด้านผลประโยชน์ทางการค้า ตั้งแต่ทรงขอความ

ช่วยเหลือและต่างตอบแทนในเหตุการณ์ช่วงชิงพระราชสมบัติภายในราชวงศ์ปราสาททอง สะท้อนให้

เห็นว่าพระองค์ทรงคุ้นเคยกับบุคคลเหล่านี้ในระดับหนึ่งตั้งแต่ก่อนขึ้นทรงราชย์  นโยบายใช้ขุนนาง

ชาวต่างชาติหลายกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาซึ่งช านาญทางการค้า ช่วยสร้างความความมั่งคั่งและ

อ านาจแก่พระราชส านักและขุนนางระดับสูง ขณะเดียวกันความขัดแย้งกันภายในท าให้ขุนนางบาง

กลุ่มสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง  ก่อให้เกิดเหตุการณ์กบฏมักกะสันใน พ.ศ. 2229 

ซึ่งถูกทางการปราบลงได้  และยังก่อให้เกิดเหตุการณ์ยึดอ านาจโดยออกพระเพทราชาและหลวงสร

                                                           

 243 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 114-115. 
 244 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 891. 
 245 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 114 และ 279. อ้างถึงใน George Vinal Smith, 
The Dutch In Seventeenth-Century Thailand (Dekalb : Northern Illinois University, 1977), 35. 
 246 เรื่องเดียวกัน, 114. 
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ศักดิ์ ใน พ.ศ. 2231  ทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ ส่วน

ประชาชนก็ได้รับความล าบากและยากจนลงจากนโยบายผูกขาดทางเศรษฐกิจของราชส านัก รวมกับ

กระแสข่าวที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาจจะเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา ท าให้การยึดอ านาจ

ในตอนปลายรัชกาลครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 247 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรและสวรรคตเม่ือ

พระชนมายุได้ 57 พรรษา  ใน พ.ศ. 2231 

เมื่อออกพระเพทราชายึดอ านาจได้พระราชสมบัติมา ขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเพทราชา ต้น

ราชวงศ์  บ้านพลูหลวง   ความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ได้

ด าเนินมาว่า  

“...ถึงเดือน 4 แล้ว จวนพระราชพิธีตรุษ เสด็จปราบดาภิเษก ทรงพระนาม 

สมเด็จพระมหาบุรุษราชบพิตรเจ้า  จัดพระอัครมเหสีเดิมเป็นฝ่ายขวา  จัดสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอพระนารายณ์เป็นเจ้า (คือ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ) แลสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าทอง (คือ พระราชกัลยาณี / เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กรมหลวงโยธาทิพ ) สอง

พระองค์เป็นฝ่ายซ้าย  ฉิมบุตรภรรยาพนักงานของกินตั้งขึ้นเป็นเจ้าอยู่(หัว)นางพญา...” 
248   

เหตุการณ์การอภิเษกเจ้านายสตรีจากราชวงศ์ปราสาททอง โดยตั้งกรมหลวงโยธาทิพและกรม

หลวงโยธาเทพ ในที่พระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายนี้ ช่วยสร้างความชอบธรรมในการสืบทอดพระราชสมบัติ

แห่งกรุงศรีอยุธยาให้แก่สมเด็จพระเพทราชาในระดับหนึ่ง ทั้งสมเด็จพระเพทราชายังอวยผลประโยชน์

ให้แก่กลุ่มขุนนางเดิมที่ช่วยสนับสนุน อาทิ เสนาบดีพระคลัง คือ โกษาธิบดี (ปาน)  เป็นต้น   อย่างไร

ก็ดี ในรัชกาลนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะขุนนางระดับหัวเมือง คือ เมืองนครราชสีมา

และเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ยอมรับพระราชอ านาจของสมเด็จพระเพทราชา จึงต้องเสีย เวลา

ปราบปราม 249 

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ด าเนินความเพ่ิมเติมจากพระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ความว่า  เจ้านายสตรีจากราชวงศ์ปราสาททองทั้งสอง

พระองค์ไม่ทรงยินยอมสมเด็จพระเพทราชาในที่จะเป็นพระอัครมเหสี “ ... (สมเด็จพระเพทราชา) 

                                                           

 247 เรื่องเดียวกัน, 115-123. 
 248 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 937. 
 249 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 121.  
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เสด็จพระราชด าเนินไปที่พระบรรทมต าหนักตึกกรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาทิพบอกว่ามีพระ

อาการประชวรอยู่ จึงเสด็จพระราชด าเนินไปพระต าหนักกรมหลวงโยธาเทพ  กรมหลวงโยธาเทพไม่

ยอมตรัสตัดพ้อ ตรัสแล้วทรงแสงดาบติดพระหัตถ์อยู่  (สมเด็จพระเพทราชา) จึงทรงพระกรุณาให้หา

หมอท าเสน่ห์ ก็เสด็จเข้าที่พระบรรทม ให้ทรงพระกันแสง ครั้นเสด็จพระราชด าเนินไปครั้งหลังจึงยอม

...” 250  ด้วยหมอเสน่ห์นี้ทั้งสองพระองค์จึงหลงใหล 

กรมหลวงโยธาทิพจึงทรงตั้งพระครรภ์และให้ก าเนิดพระโอรสองค์หนึ่งคือ เจ้าพระขวัญ 251 

ซึ่งสมเด็จพระเพทราชาทรงรักใคร่ในพระราชโอรสองค์นี้ยิ่ง  เมื่อพระชนม์มายุเข้า 13 พรรษา ก็ทรง

จัดพิธีโสกันต์ให้อย่างใหญ่โต ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท  ให้หัดทรงม้าที่ท้องสนามหลวงหน้าพระ

ที่นั่งจักรวรรดิทุกวัน  ขณะนั้นสมเด็จพระเพทราชามีพระชนมายุถึง 71 พรรษาแล้ว ก็เริ่มประชวร 

หลวงสรศักดิ์ในที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชาซึ่งร่วมมือกันยึด

อ านาจราชสมบัติมาได้แต่ปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงคิดเห็นร่วมกับพระโอรสทั้ง

สองของพระองค์ คือ เจ้าฟ้าเพชร (ต่อมา คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) และเจ้าฟ้าพร (ต่อมา คือ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ว่า เจ้าพระขวัญ มีผู้คนเลื่อมใสในบุญญาธิการเข้ามาสู่สถานแห่ง

พระองค์มาก  เกรงว่าจะซ่องสุมผู้คนจนมีประสงค์มุ่งร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดิน จึงให้ชาวที่เชิญเจ้าพระ

ขวัญมาถึงพระคลังวิเศษแล้วส าเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 252  แล้วเสร็จจึงเอาพระศพใส่ถุง ใส่ลงในแม่

ขัน  ให้ข้าหลวงเชิญออกไปฝังเสีย ณ วัดโคกพระยา  ส่วนเจ้าฟ้าเพชร เจ้าฟ้าพร พระเจ้าหลานเธอทั้ง

สองในสมเด็จพระเพทราชาก็เสด็จออกไปเฝ้ากรมพระเทพามาตย์ ณ วัดดุสิต 253 

ความในชั้นหลังเล่าต่อไปว่า เมื่อสมเด็จพระเพทราชาสวรรคตแล้ว กรมหลวงโยธาทิพก็เสด็จออกจาก

พระราชวังหลวงมาประทับอยู่เงียบ ๆ ใกล้พระอารามวัดพุทไธสวรรย์  ทรงด ารงชีพต่อมาจนถึงรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแล้วจึงสวรรคต 

                                                           

 250 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 428-429. 
 251 พระขวัญ เป็นพระนามที่ปรากฏในค าให้การชาวกรุงเก่า และค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) อ้าง
ถึงใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง, 108-109 และ 360-361. ส่วน พระราชพงศาวดาร ฉบับ
พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 938-940. ว่าพระนาม นารายณ์ธิเบศร์, ขณะที่พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ 
(เจิม), 430, 440, 442-443 ว่าพระนาม ตรัสน้อย ซึ่งฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ว่าเป็นพระราชโอรสในกรมหลวง
โยธาเทพ แต่ด าเนินเนื้อเรื่องตามพระประวัติของพระราชโอรสในกรมหลวงโยธาทิพ. 
 252 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 443. 
 253 เรื่องเดียวกัน. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
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จากบทบาทของ กรมหลวงโยธาทิพ สะท้อนให้เห็นว่า  เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแล้ว 

เจ้านายสตรีจะทรงมีพระราชอ านาจทางการเมืองขึ้นมาได้ ก็โดยผ่านความใกล้ชิดกับองค์

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ก็เป็นที่น่าสนใจในแง่หนึ่งว่า พระราชฐานะของกรมหลวงโยธา

ทิพนั้น ได้เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลงผู้สืบพระราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาได้ถึง 2 ราชวงศ์  คือ 

ในคราวการชิงราชสมบัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชภายในราชวงศ์ปราสาททองคราวหนึ่ง และ

การอภิเษกสมรสเพ่ือสืบเนื่องแห่งพระราชสมบัติสร้างสิทธิอันชอบธรรมสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงขึ้น

ครองกรุงศรีอยุธยาอีกคราวหนึ่ง  รวมทั้งการมีพระราชโอรส คือ เจ้าพระขวัญในกรมหลวงโยธาทิพ  ก็

ได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญอีกครั้ง ซึ่งสร้างความหวั่นเกรงให้แก่เจ้านายในราชวงศ์ใหม่ จนน ามาสู่

เหตุการณ์การส าเร็จโทษองค์รัชทายาท   เหตุดังนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่า เจ้านายสตรีทรงมีพระ

ราชอ านาจโดยพระองค์เองในระดับหนึ่งแล้ว กลุ่มอ านาจต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา น่าจะยึดโยงและข้ึนอยู่

กับ ระดับสถานภาพของบุคคล มากกว่าความเป็นบุรุษหรือสตรีผู้เป็นเจ้าของสถานภาพนั้นด้วยอีก

ประการ 

7. กรมหลวงโยธาเทพ   

 สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ทรงพระนามว่า “เจ้าฟ้าสุดาวดี” จากการศึกษาพระราชพงศาวดารซึ่งใช้ในงานวิจัย

ชิ้นนี้ ไม่ปรากฏพระนามของพระองค์ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-

2231) หากแต่ปรากฏพระนามในรัชกาลถัดไป คือ รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (ครองราชย์ พ.ศ. 

2231-2246) ในฐานะพระอัครมเหสี ร่วมกับ พระราชกัลยาณี เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กรมหลวงโยธาทิพ 

ซึ่งเป็นเจ้านาย 2 พระองค์ จากราชวงศ์ปราสาททองที่ทรงอภิเษกสืบทอดพระราชสมบัติแห่งกรุงศรี

อยุธยาไปสู่ราชวงศ์ใหม่ คือ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 254 ทั้งนี้บทบาทของสมเด็จพระราชธิดา มักปรากฏ

ในบันทึกของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคณะราชทูตชาวฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาเพ่ือการเจริญสัมพันธไมตรี

กับพระราชส านักแห่งกรุงศรีอยุธยา  ดังที่ เดอ ลา ลูแบร์ ขยายความพระประวัติว่า พระองค์ประสูติ

แต่พระอัครมเหสี (Nang Acamahisii)  ซึ่งทรงมีคลัง เรือก าปั่น และราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกเป็น

อเนก 255   สอดคล้องกับ “เอกสารกรุงเฮก” และ “ค าให้การลูกเรือส าเภาสยาม” เอกสารของญี่ปุ่น 

                                                           

 254 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 937. 
 255 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 303-
305.  
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ที่ได้บันทึกว่า พระเจ้าอยู่หัว (คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และพระราชินีแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง

แต่งส าเภาหลวงไปค้าขายกับญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง 256  ต่อเมื่อพระอัครมเหสีสวรรคตแล้ว เชื่อได้ว่าสมเด็จ

พระราชธิดาคงจะรับไว้เป็นพระราชมรดกจากพระชนนี  จึงสะท้อนให้เห็นว่าเจ้านายสตรีชั้นสูงของ

กรุงศรีอยุธยานอกจากจะมีพระราชอ านาจในระดับหนึ่งแล้ว ยังทรงท าการค้ากับต่างประเทศด้วยอีก

ประการ 

 ความส าคัญของสมเด็จพระราชธิดานั้น  นิโกลาส์ แชรแวส บันทึกไว้ว่า “ ...สมเด็จพระราช

ธิดาทรงเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในพระราชส านักฝ่ายใน และสามารถวินิจฉัยอรรถคดีในที่ประชุมขุนนางได้  

”257  บาทหลวงเดอชัวซีย์ ขยายความเพ่ิมเติมว่า “...สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้เสด็จออกท้าวนาง

ภริยาขุนนางผู้ใหญ่ทุกเช้า-เย็น เสด็จประทับบนพระโธรน ซึ่งภริยาขุนนางผู้ใหญ่นั้นก็เฟ้ียมเฝ้าอยู่ ด้วย

อาการหมอบหน้าลงกับพ้ืน เสมือนสมเด็จพระราชธิดาเป็นพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในฉันนั้น  ” 258  ทั้งนี้ 

เดอ ลา ลูแบร์ ได้ให้เหตุผลถึงการเสด็จออกว่าราชการฝ่ายในว่า “...เมื่อมีคดีอย่างไรเกิดข้ึน  พระสนม 

(Dame) หรือ ราชบาทบริจาริกา (Maitresse) เหล่านี้ต่างก็ตกอยู่ในการพิจารณาทางยุติธรรม  โดย

ท านองเดียวกันกับพวกนางพระก านัล และ พวกขันทีทั้งปวง  ด้วยบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถจะออกมา

ข้างหน้าเพื่อเรียกร้องยังโรงศาลตระลาการได้  สมเด็จพระราชธิดาจึงจ าเป็นต้องทรงเป็นผู้ช าระตัดสิน

และลงพระอาญาเพ่ือป้องกันมิให้วิวาทต่อกัน  อันเป็นการท าลายความสงบเรียบร้อยในพระราช

นิเวศน์... ” ด้วยเหตุดังนี้ “ พระชายาของพระเจ้าอยู่หัวนางอ่ืน ๆ  จึงล้วนย าเกรงสมเด็จพระราชธิดา

ผู้ทรงพระเกียรติยศ ซึ่งเสด็จประทับ ณ พระมนทิราลัยเยี่ยงพระอัครมเหสีด้วยกันทั้งสิ้น  และต่างนับ

ถือพระองค์เสมอว่าเป็นแม่เจ้าชีวิตของตน...” 259  ทั้งนี้เชื่อได้ว่า นอกจากสมเด็จพระราชธิดาจะ “...

ทรงได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดร่วมเสวยพระกระยาหารร่วมกับพระบรมราชชนกอยู่เสมอ ...” เพราะเป็นที่สนิท

เสน่หาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับพระราชทาน “หัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา ส่วยสาอากร

                                                           

 256 อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ป ี(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 87-88. 

 257 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช), พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2550), 198-199. 

 258 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 250-251. 

 259 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 303-
305.  
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ขนอนตลาด และไพร่พลขึ้นตรงเป็นสิทธิ์ต่างหากจากพระมหากษัตริย์ ...” 260 และเฉลิมพระยศเป็น 

กรมหลวงโยธาเทพ แล้ว  พระราชทรัพย์อันเกิดแต่ส่วยสาอากร ไพร่ข้าในพระองค์ และสินค้าจาก

แหล่งซึ่งเป็นสิทธิ์ในปกครองแห่งสมเด็จพระราชธิดา ย่อมกลายไปเป็นทุนส าหรับท าการค้าขายกับ

ต่างประเทศเช่นเดียวกับพระชนนีด้วย  ดังเรื่องความขัดเคืองพระทัยต่อกันระหว่างสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชกับสมเด็จพระราชธิดา ซึ่ง เดอ ลา ลูแบร์ บันทึกว่า “ ...ขณะนี้ก าลังทรงมีเรื่องหมาง

พระทัยอยู่กับพระราชบิดา  ด้วยเหตุที่สมเด็จพระราชธิดาทรงกว้านการค้ากับต่างประเทศไว้เสียเกือบ

หมดสิ้น เหตุฉะนั้นพระราชบิดาจึงทรงรู้สึกเสมือนถูกริบกรรมสิทธิ์ อันผิดธรรมเนียมในพระ

ราชอาณาจักรมาแต่เบื้องโบราณ ” 261 

ในทางพระราชอ านาจของสมเด็จพระราชธิดา จากบันทึกข้างต้นนั้น เห็นได้ว่า นอกจากจะ

ทรงมีพระราชอ านาจสูงสุดในพระราชส านักฝ่ายในแล้ว ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการ

เริ่มเฉลิมพระยศเจ้านายสตรี คือ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ หรือ พระราชกัลยาณี ตั้งขึ้นเป็น กรมหลวงโยธา

ทิพ และเจ้าฟ้าสุดาวดี ขึ้นเป็น กรมหลวงโยธาเทพ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุ หรือ เป็นต้นแบบ

ในการที่เจ้านายสตรีชั้นสูงแห่งพระราชส านักฝ่ายในได้ทรงกรมมาตลอดราชวงศ์บ้านพลูหลวง และ

ตลอดถึงสมัยรัตนโกสินทร์    ธรรมเนียมการเฉลิมพระยศเจ้านายขึ้นทรงกรม หรือ เป็น ‘เจ้าต่างกรม’ 

นี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเดิมจากที่เคยให้เจ้านายไปปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ในพระราช

อาณาเขต มาเป็นการปกครองคนในกรมที่ตั้งอยู่ในราชธานีแทน โดยข้าราชการและข้าไทไพร่พลใน

กรม จะกลายมาเป็นไพร่ส่วยในเจ้านายพระองค์นั้น 262 การตั้งกรมจึงเป็นเหตุให้เจ้านายสตรีในสมัย

กรุงศรีอยุธยา อย่าง สมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ทรงมีพระราชอ านาจในทาง

การเมืองการปกครองมากขึ้น เนื่องจากทรงมีสิทธิ์ในไพร่ข้า ส่วยสาอากร และสินค้า จากหัวเมืองหรือ

แหล่งพระราชทรัพย์ที่ปกครองอย่างชัดเจนขึ้น  พระราชทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากธรรมเนียม

                                                           

 260 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 250-251. 

 261 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์, 106. อ้างถึงใน เดอ ลา ลู
แบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร, 305. 
 262 กรมของเจ้านาย จะเรียกช่ือตามบรรดาศักดิ์ของเจ้ากรม  เจ้านายที่ทรงกรมแล้ว มักไม่เรยีกพระนาม
เดิม แต่จะเรียกพระอสิริยยศแล้วตามด้วยชื่อของเจ้ากรม  ต่อมาจงึเกิดความเข้าใจผิดว่า ช่ือเจ้ากรมกลายเป็นพระ
นามของเจ้านายไป  อ้างถึงใน  อัญชลี สสุายณัห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 86- 87. 
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พระมหากษัตริย์พระราชทานเบี้ยหวัดเงินปีแต่เดิม263 ก็คงมีเพ่ิมมากกว่าแต่ก่อนมา และก็น่าจะ

ประเมินจากแหล่งพระราชทรัพย์ได้อย่างค่อนข้างแน่นอน สันนิษฐานว่ารายรับและส่วยสินค้าดังกล่าว

สามารถเป็นทุนส่งเสริมในการท าการค้ากับต่างประเทศผ่านแม่ค้าส าหรับราชส านัก หรือ ขุนนาง

ช านาญการที่เป็นตัวแทนการค้าส่วนพระองค์ ซึ่งท าหน้าที่เช่นเดียวกับหน่วยงานพระคลังสินค้าที่ท า

การค้าให้กับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 264  จนถือได้ว่าสมเด็จพระราชธิดาสามารถท าการค้า

แข่งกับสมเด็จพระนารายณ์พระบรมชนกได้ตามที่มีในบันทึกของ เดอ ลา ลูแบร์ 265 

เป็นที่น่าสนใจว่า การที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชทานกรมให้กับเจ้านายสตรี

เป็นการเฉพาะนั้น นัยยะหนึ่งน่าจะเป็นบ าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน เมื่อพิจารณา

จากเหตุที่พระราชกัลยาณี หรือต่อมาคือ กรมหลวงโยธาทิพ ทรงให้ความช่วยเหลือสมเด็จพระ

นารายณ์ในการปราบดาภิเษกสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  

และเม่ือพิจารณาต าแหน่งสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดานั้น คงมาจากเหตุแห่งความใกล้ชิดสนิทเสน่หา จึง

ทรงพระกรุณาตั้งไว้ที่ กรมหลวงโยธาเทพ   ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่า ธรรมชาติเจ้านายสตรี จะทรงมีพระ

ราชอ านาจขึ้นมาได้ ย่อมต้องผ่านความใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์  และด้วยเหตุที่อยู่ร่วมใน

พระราชส านักฝ่ายในภายในพระราชวังหลวงด้วยกัน  จึงเป็นการยากที่เจ้านายสตรีจะทรงคิดกบฏมุ่ง

ร้าย ขณะที่การให้พระราชอ านาจกับเจ้านายฝ่ายหน้า อาจน ามาซึ่งการซ่องสุมก าลังไพร่พลเพ่ือช่วงชิง

พระราชสมบัติ ดังที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงก่อการส าเร็จมาแล้วก่อนขึ้นรัชกาล อย่างไรก็ดี  ในช่วง

ปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์  บาทหลวงเดอ แบส ได้บันทึกถึงความหมางพระทัยระหว่างสมเด็จ

พระราชธิดากับสมเด็จพระนารายณ์ไว้อีกกรณีหนึ่ง ว่า  

“ ฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนั้น ครั้นทรงได้รับแจ้งพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว
แล้ว ก็ทรงไม่ยินยอมพร้อมพระทัยด้วย ชะรอยจะทรงมีความหยิ่งในพระราชสมภพ ดังที่
เธอทรงแสดงอยู่ให้ประจักษ์ จึงไม่อาจลดพระองค์ลงมาอภิเษกกับบุคคลในชั้นไพร่ได้ 
หรือชะรอยจะเป็นดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกันอยู่ กล่าวคือ เธอมีน้ าพระทัยโน้มน้าวและ
                                                           

 263 อ้างถึง รายจ่ายพระราชทรัพย์ ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานเป็นพระราชกุศล และเป็นเบี้ยหวัด
แก่ชาวพระราชส านัก ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณ ก่อนที่จะปรากฏใน ค าให้การชาวกรุง
เก่า  อ้างถงึใน  ประชมุค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 212-213. 
 264 รายละเอียดใน วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 78, 106-107, 113 และ 116. 

 265 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์, 106. อ้างถึงใน เดอ ลา ลู
แบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร, 305. 
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ผูกพันในทางอภิเษกสมรสมาแต่ก่อนกับพระปิตุลา (สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย) อยู่แล้ว ...เธอก็
ยังทรงยึดมั่นในพระราชด าริดั้งเดิมของพระเจ้าอยู่หัวที่จะอภิเษกเธอ ให้แก่ เจ้าชายพระ
ปิตุลาองค์นั้นอยู่เสมอ แต่เรื่องได้ด าเนินไปอย่างลับ ๆ ดังที่กระผมได้ยินเขาพูดกันมาว่า  
แม้พระเจ้าอยู่หัว หรือ  เมอสิเออร์ก็องสตังซ์ (ออกญาวิไชเยนทร์) เองก็มิได้ล่วงรู้ระแคะ
ระคายเลย  พระเจ้าอยู่หัวทรงขัดเคืองพระราชหฤทัยเป็นอันมาก ในการที่สมเด็จเจ้าฟ้า      
พระราชธิดาทรงขัดขืนพระราชประสงค์อย่างหนักแน่น ไม่ทรงยินยอมอภิเษกสมรสกับ 
พระปีย์... ” 266 

ทั้งนี้   เพราะเหตุว่า เจ้าฟ้าน้อย พระอนุชาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงต้องพระ
ราชอาญา ที่ทรงลอบเป็นชู้กับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (แจ่ม) พระองค์จึงทรงแสร้งพิการไป สมเด็จพระ
นารายณ์จึงมีพระประสงค์ให้สมเด็จพระราชธิดาอภิเกสมรสกับพระปีย์พระโอรสบุญธรรม     
นอกจากจะทรงเคืองพระบรมราชชนกในการที่ต่างทรงเป็นอุปสรรคางการค้าของกันและกันแล้ว   
กรมหลวงโยธาเทพยังทรงกริ้ว  เมอสิเออร์ ก็องสตังซ์ ฟอลคอน หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน 
(ออกญา วิไชเยนทร์) เนื่องจากฟอลคอนได้ถือวิสาสะว่าเป็นที่โปรดปรานแห่งสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เกณฑ์แรงงานสองพันคนจากที่ดินในปกครองของพระองค์ เพ่ือน าไปปฏิบัติการในเมือง
เขมรช่วงปี พ.ศ. 2227 (ค.ศ. 1684) จึงเป็นเหตุให้กรมหลวงโยธาเทพทรงกริ้วหนัก     ต่อมาใน
เหตุการณ์ยึดอ านาจโดยออกพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ ใน พ.ศ. 2231  ช่วงปลายรัชกาล   
นายพลเดส์ฟาร์จ บันทึกไว้ว่า   “ ...สมเด็จพระราชธิดาทรงเสียพระทัยหนัก ที่ทรงอยู่ฝั่งต่อต้าน
ฝรั่งเศส  เนื่องจากฝ่ายผู้ยึดอ านาจซึ่งต่อต้านฝรั่งเศสนั้น ได้ส าเร็จโทษเจ้าฟ้าน้อย  ” 267      ซึ่ง
เท่ากับว่าสมเด็จพระราชธิดา อาจทรงเป็นหนึ่งในกลุ่มสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง  และทรงมีส่วนร่วมในการยึดอ านาจจากสมเด็จพระนารายณ์ 

ภายหลังการยึดอ านาจโดยสมเด็จพระเพทราชา กรมหลวงโยธาเทพ ทรงรับการตั้งไว้ในที่ 

พระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์ใหม่ แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง “ ...จัดสมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอพระนารายณ์เป็นเจ้า (คือ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ) แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าทอง (คือ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กรมหลวงโยธาทิพ ) สองพระองค์เป็นฝ่ายซ้าย  ฉิมบุตรภรรยาพนักงาน

ของกินตั้งขึ้นเป็นเจ้าอยู่(หัว)นางพญา...” 268  โดยในสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงนี้ มีความสับสนในการ

                                                           

 266 เดอะ แบส, บนัทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและการมรณกรรมของ                   

ก็องสตังซ์ ฟอลคอน, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร (นนทบุรี : ศรีปญัญา, 2552), 101-102. 

 267 นายพลเดส์ฟาร์จ, ชิงบัลลังก์พระนารายณ์, แปลโดย ปรีดี พิศภูมวิิถี (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 40. 
 268 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 937. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_(%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1)
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บันทึกถึง พระราชโอรสในกรมหลวงโยธาเทพกับกรมหลวงโยธาทิพ กล่าวคือ ในฉบับพันจันทนุมาศ

เจิม ว่า เจ้าฟ้าตรัสน้อยพระราชโอรสในกรมหลวงโยธาเทพทรงเป็นผู้สร้างความหวั่นเกรง จนกรม

พระราชวังบวรสถานมงคลร่วมกับพระโอรสอีก 2 องค์ทรงสมคบลวงเจ้าฟ้าตรัสน้อยมาส าเร็จโทษด้วย

ท่อนจันทน์   อย่างไรก็ดี ความส าคัญของพระราชฐานะของกรมหลวงโยธาเทพในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช และ ในที่พระอัครมเหสีซ้ายในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชานั้น ได้สั่นคลอน

เสถียรภาพของราชวงศ์ใหม่  แต่ในหลักฐานชั้นหลัง คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา   ฉบับ

สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ฉบับตัวเขียน) ได้ด าเนินความว่า  เมื่อเจ้าฟ้าตรัสน้อย มีพระชนม์ 

13 พรรษา กรมหลวงโยธาเทพจึงให้กระท าพิธีโสกันต์ เสร็จแล้วจึงให้ไปผนวชเป็นสามเณรอยู่ในส านัก

พระพุทธโฆษาจารย์พระราชาคณะ    เจ้าฟ้าตรัสน้อย ทรงพระสติปัญญาเล่าเรียนได้ผลดี  เมื่อผนวช

ได้ 5 พรรษา  พระชนม์ถึง 18 พรรษา จึงลาผนวช  ออกเที่ยวเรียนศิลปศาสตร์  ยุทธศาสตร์  และ

อักษรศาสตร์  โดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์  ปรากฏความว่า ทรงศึกษาภาษาแขก ฝรั่ง เขมร ญวน 

พม่า มอญ จีน และอ่ืน ๆ อีกเป็นอันมาก  ครั้นพระชนม์ครบอุปสมบท  ก็ทรงผนวชเป็นภิกษุ  จ าเริญ

อยู่ในสมณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา  เป็นที่สังเกตได้ว่า  หากเจ้าฟ้าตรัสน้อยทรงด ารงพระชนม์อยู่

ต่อมา เหตุที่ทรงเล่าเรียนศิลปศาสตร์และภาษาต่างชาติเป็นอันมาก ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่า 

นอกจากจะเป็นวิชาส าหรับชนชั้นเจ้านายที่พึงจะได้รับแล้ว  คงเป็นไปเพ่ือให้สอดรับกับการติดต่อกับ

ประชาคมชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้าขาย ซึ่งกรมหลวงโยธาเทพ พระชนนี 

ทรงเคยด าเนินกิจการมาแต่ก่อน 

เห็นได้ว่าบทบาททางการเมืองของ สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ  ทรงมีพระราช

อ านาจได้โดยผ่านความใกล้ชิดกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  การเฉลิมพระยศขึ้นทรงกรมท าให้

พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจและพระราชทรัพย์เพ่ิมยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้าของพระองค์ 

ซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาแต่เดิม  ความส าคัญทางการเมืองของเจ้านายพระองค์นี้ หากเชื่ อได้ว่าทรง

ต่อต้านนโยบายบางประการของสมเด็จพระนารายณ์โดยเข้าร่วมกับฝ่ายยึดอ านาจซึ่งต่อต้านฝรั่งเศส

แล้ว  พระองค์ยังเป็นเหตุส าคัญแห่งการสืบเนื่องพระราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์ปราสาท

ทองสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พระราชโอรสของกรมหลวงโยธาเทพ คือ เจ้าฟ้าตรัสน้อย คงสร้างความ

หวั่นเกรงให้แก่เจ้านายฝ่ายหน้าแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงอยู่ เฉกเช่นเดียวกับ เจ้าพระขวัญ พระราช

โอรสในกรมหลวงโยธาทิพ  เจ้าฟ้าตรัสน้อยจึงเลี่ยงออกจากล าดับการเป็นผู้มีสิทธิ์ในการครองราช

สมบัติด้วยวิธีการบวชในพระบวรพุทธศาสนา  ด้วยเหตุข้อนี้จึงย้ าชั ดถึงพระราชอ านาจและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ความส าคัญทางการเมืองของ กรมหลวงโยธาเทพ ในช่วงราชวงศ์ปราสาททองถึงราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ได้อย่างชัดเจน 

หลังสมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคต  กรมหลวงโยธาเทพทรงย้ายที่ประทับจาก พระ

ต าหนักคูหาสวรรค์ในพระราชวังหลวง  เสด็จประทับ ณ พระต าหนักใกล้พระอารามวัดพุทไธศวรรย์  

ทรงด ารงพระชนม์ชีพอย่างสงบด้วยการผนวชเป็นพระรูปชี  จนสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2278 ในรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  โปรดเกล้า ฯ ให้ท าพระเมรุขนาดน้อย 

ขื่อ 5 วา 2 ศอก (พระเมรุโท) 269 ภายในตั้งพระเมรุมาศ ณ วัดพุทไธศวรรย์   

นอกจากนี้ ในเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับกรุงศรีอยุธยายังพบว่า มีเจ้านายสตรีและสตรี

ชนชั้นสูงอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทคล้ายกันตลอดรูปแบบการบันทึกอันมีศูนย์กลางเรื่องราวอยู่ที่

องค์พระมหากษัตริย์และพระราชส านักแห่งกรุงศรีอยุธยา  กล่าวคือ  ในจดหมายเหตุวันวลิตได้เล่าถึง  

เจ้าขรัวมณีจันทร์ (Zian Crao Mady Tjan ) พระชายาม่ายของพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศ คือพระ 

Narit หรือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2133-2148) ได้ทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้า

ทรงธรรม (ครองราชย์ พ.ศ. 2154-2171) ให้ จมื่นศรีสรรักษ์ พ้นโทษการถูกกุมด้วยโซ่ตรวนและถูกจ า

ขังในคุกมืดเป็นเวลา 5 เดือน จากความผิดอุกฉกรรจ์ ในการท าร้ายพระยาแรกนา  จนท าให้จมื่นศรีสร

รักษ์ได้กลับมาเป็นที่โปรดปรานอีกครั้ง  และในอีก 2 รัชกาลถัดมาก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น สมเด็จ

พระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2172-2199) กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา    ส่วน เจ้าแม่วัด

ดุสิต ซึ่งเป็นมารดาของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก) และออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ทั้งยังเป็นพระนมชั้น

เอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ได้ใช้บารมีส่วนตัวปกป้องราชภัยให้กับ ขุนหลวงสรศักดิ์ ในการ

ท าร้ายชกปากออกญาวิไชเยนทร์ ในที่ซึ่งออกญาสมุหนายกฝรั่งผู้นั้นเคยนั่งว่าราชการในเขต

พระราชวังหลวง    และ กรมพระเทพามาตย ์ พระราชมารดาเลี้ยงใน สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ 

สมเด็จพระเจ้าเสือ (ครองราชย์ พ.ศ. 2246-2251) ที่ได้ใช้บารมีของตนปกป้องราชภัยให้กับพระราช

โอรสทั้งสองของสมเด็จพระเจ้าเสือ คือ เจ้าฟ้าเพชร (ต่อมา คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

(ครองราชย์ พ.ศ. 2251-2275)) และเจ้าฟ้าพร (ต่อมา คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ครองราชย์ 

พ.ศ. 2275-2301)) ทั้งในคราวส าเร็จโทษ เจ้าพระขวัญ พระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชาและกรม

                                                           

 269 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่

ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 264  แบบอย่างการพระเมรุเอก โท ตร.ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
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หลวงโยธาทิพ 270  และคราวเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าเสือทรงกริ้วในการเสด็จไปล้อมช้างเถื่อน ณ 

ต าบลหูกวาง  แขวงเมืองนครสวรรค์     โดยเนื้อเรื่องซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนี้ สุเนตร  ชุตินทรานนท์ 

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพสะท้อนของ  เจ้าขรัวมณีจันทร์  เจ้าแม่วัดดุสิต และกรมพระเทพา

มาตย์ ไว้ว่า  เจ้านายสตรีเหล่านี้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นเป็นส่วนตัวกับองค์พระมหากษัตริย์  มี

ความสัมพันธ์นับเนื่องเป็นพระญาติผู้ ใหญ่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของไทยซึ่ งมี พ้ืนฐานเป็น

พระพุทธศาสนา ย่อมให้ความส าคัญตามล าดับอาวุโส ผู้น้อย-ผู้ใหญ่ คุณค่าและล าดับของเจ้านายสตรี

เหล่านี้ จึงอยู่นอกเหนือการประเมินศักดิ์และสิทธิของบุคคล ด้วยเกณฑ์ทางการปกครองและกฎหมาย  

การให้การยอมรับหรือได้รับความเคารพจากพระมหากษัตริย์ จึงเสมือนว่าเจ้านายสตรีชั้นผู้ใหญ่

เหล่านี้มีพระราชอ านาจโดยอ้อม และนับเป็นการมีส่วนร่วมในราชการแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา อันส่งผล

ให้เกิดความเคลื่อนไหว หรือ พลิกผันทางการเมืองได้ 271 

จะเห็นได้ว่าในทางด้านการเมืองนี้ เจ้านายสตรีในสมัยอยุธยานั้นก็มีบทบาทอย่างมาก

ทางด้านการเมือง แต่มิได้รับการบันทึกในหลักฐานทางการของราชส านักอย่างเช่นพระราชพงศาวดาร

อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ทั้งนี้อาจด้วยเหตุผลประการหนึ่งประการใด  ดังตัวอย่างเช่นเรื่องของพระ

สุพรรณกัลยาที่ปรากฏแต่เฉพาะในเอกสารค าให้การชาวกรุงเก่า และค าให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับ

หลวงเท่านั้น  ส่วนเรื่องของสตรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารนั้น ก็ยังพอมีปรากฏอยู่บ้าง 

ตัวอย่างเช่น ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงเรื่องหม่อมฟัก หม่อมปาน พระสนมในสมเด็จ

พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีกหมายเลข 2/ก101272 

ซึ่งนายสังคลองพุจามพ่ีชายของพระสนมทั้งสองได้พยายามแสดงอากัปกิริยาให้ข้าราชส านักและขุน

นางกริ่งเกรงในท านองเป็นที่สนิทสนมต่อองค์พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระสนมทั้งสองต่างก็เป็นที่สนิทเสน่หา

ต้องพระราชหฤทัยอยู่ ถึงโปรดให้หม่อมฟักเป็นที่พระสนมเอก และนายสังจะว่ากล่าวอันใดถือเป็น

สิทธิ์ขาด ผู้ใดจะล่วงเกินมิได้  นายสังนั้นแกล้งท าทีเป็นแหวกพระวิสูตรกว้างเหมือนพระเจ้าอยู่หัวจะ

เสด็จออกว่าราชการ  ขุนนางซึ่งเฝ้าหมอบอยู่ก็ถวายบังคมขึ้นพร้อมกัน แกล้งท าเช่นนี้อยู่เนือง ๆ  ทั้ง

นายสังยังคิดท าภาษีผักบุ้ง ห้ามราษฎรลอบขาย แต่ให้ราษฎรต้องส่งขายต่อเจ้าภาษี จับได้มีโทษปรับ

                                                           

 270 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม), 443. 
 271 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์, (นนทบุรี : เมืองโบราณ, 
2562), 103-105. 
 272 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตร์ไทย, 2539), 229-237.. 
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ถึงห้าต าลึง  ขณะที่มารดานายสังก็จัดซื้อข้าวเปลือกทุกอ าเภอกรุงพระนครศรีอยุธยามาขึ้นฉางไว้ ป่าว

ประกาศให้ราษฎรมาซื้อข้าวในฉางนั้น  ชาวกรุงศรีอยุธยาเกิดความทุกข์ร้อนจึงไปร้องต่ออัครมหา

เสนา ท่านอัครมหาเสนาก็จนใจจะกราบบังคมทูล  ต่อมานายแทนนายมีจ าอวด เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

เป็นผู้ชายคนหนึ่ง เล่นตลกเรื่องค่าผูกคอภาษีผักบุ้ง ที่หน้าพระที่นั่ง  ความจึงทราบถึงพระเนตรพระ

กรรณ ทั้งนายสังและแม่นั้นถูกสั่งลงโทษถึงประหาร 273 ต่อมาเม่ือพระเจ้าอยู่หัวทรงคลายพระพิโรธจึง

โปรดให้งดโทษประหารชีวิตไว้274 เหตุการณ์นี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นปัญหาการอาศัยระบบ

อุปถัมภ์ในเครือญาติโดยมีสตรีเป็นตัวกลางในการผันผลประโยชน์แล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พระราช

พงศาวดารซึ่งเป็นการบันทึกของหลวง หรือเป็นฉบับหลวง ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาได้แสดงให้เห็น

ถึงปัญหาของการท าการค้าของชนชั้นมูลนายโดยมีสตรีในราชส านักอยู่เบื้องหลัง     

ขณะเดียวกัน เรื่องการใช้อ านาจของเจ้านายสตรีในเรื่องการแสวงประโยชน์โภคทรัพย์นั้น ยัง

พบได้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทอ่ืน เช่นเอกสารต่างชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการ

ใช้อ านาจของเจ้านายสตรีในราชส านักอยุธยาตอนปลาย ดังจะเห็นได้จาก จดหมายลงวันที่ วันที่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2305 (ค.ศ. 1762) ของมองเซนเยอร์ บรีโกต์ (พระสังฆราชบริโกต์) ถึง ผู้อ านวยการ

คณะต่างประเทศ ว่า  

“พระราชโองการของพระอยู่หัวเท่ากับเป็นกฎหมายในเมืองกรุงศรีอยุธยานี้ ครั้น

มาในบัดนี้เจ้านายผู้หญิงทุกองค์ก็มีอ านาจเท่ากับพระอยู่หัว และข้าราชการก็ต้องเปลี่ยน

กันอยู่เสมอ    แต่ก่อน ๆ มา ผู้ที่มีความผิดฐานเป็นขบถ ฆ่าคนตาย และเอาไฟเผา

บ้านเรือน ต้องรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิต แต่มาบัดนี้ความโลภของเจ้านายผู้หญิง 

ได้เปลี่ยนบทลงโทษความผิดชนิดนี้ เพียงแต่ริบทรัพย์ และทรัพย์ที่ริบไว้ได้นั้น ก็ตกเป็น

สมบัติของเจ้านายผู้หญิงเหล่านี้ทั้งสิ้น    ฝ่ายพวกข้าราชการเห็นความโลภของเจ้านาย

ผู้หญิงเป็นตัวอย่าง ก็หาหนทางที่จะหาประโยชน์บ้าง  ถ้าผู้ใดเป็นถ้อยความแล้ว 

ข้าราชการเหล่านี้ก็คิดหาประโยชน์จากคู่ความให้ได้มากที่สุดจะเอาได้  การที่ท าเช่นนี้ก็

                                                           

 273 เรื่องเดียวกัน, 233-234. 
 274  ต านาน “ภาษีผักบุ้ง” และละครเสียดสีสังคมสมัยพระเจ้าเอกทศัน์, เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2562, 
เข้าถึงได้จาก  https://www.silpa-mag.com/history/article_17013  และ  
วิพากษ์ประวัติศาสตร์ @WipakHistory (เพจ/ผูดู้และเพจ/นามแฝง), ภาษีผักบุ้ง – เร่ืองเล่าสะท้อนความเสื่อม
ก่อนเสียกรุง, เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/WipakHistory/posts/1064455470284589/ 

https://www.silpa-mag.com/history/article_17013%20%20และ
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ปิดอ าความไว้ หาให้พระอยู่หัวทรงทราบไม่  แต่ถ้าห่างพระเนตรพระกรรณออกไปแล้ว   

ข้าราชการเหล่านี้ก็ลักขโมยหยิบฉวยเอาอย่างไม่กลัวเลยทีเดียว...” 275   

การศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ช่วยท าให้เห็นบทบาทและภาพลักษณ์ของเจ้านาย

สตรีว่า ทรงมีพระราชอ านาจ และความสามารถซึ่งได้มาโดยต าแหน่ง และการศึกษาในวิชาทาง

การเมืองการปกครองและการออกพระราชสงครามโดยเฉพาะ รวมทั้งยังใช้ความสัมพันธ์ในระบบ

เครือญาติเป็นฐานของอ านาจ เห็นได้จากการที่สามารถอ านวยประโยชน์ให้ญาติพ่ีน้องและแสวงโภค

ทรัพย์จนกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ได้  

3.2 ภาพสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การซื้อขายการจ าหน่าย และการบริโภคใช้สอยสินค้า

และบริการต่าง ๆ ของชุมชม ซึ่งกรุงศรีอยุธยามีความได้เปรียบจากการเป็นเมืองท่าศูนย์กลาง

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งมาจากทั้งพ้ืนที่ตอนในและสินค้านานาชาติจากการค้าทางทะเล ทั้งนี้

ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 17 

เกิดจากการที่จีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ้องใต้ (พ.ศ. 1670-1822) ผ่านมาถึงราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1822-

1911) จนถึงราชวงศ์หมิงตอนต้น (พ.ศ. 1911-2049) ได้เปลี่ยนนโยบายทางการค้า  จากแต่เดิมที่จีน

ต้องอาศัยเรือต่างชาติส่งสินค้ามาค้าขายผ่านพ่อค้าคนกลางจากอาณาจักรศรีวิชัย  เปลี่ยนมาเป็น

พ่อค้าจีนเดินทางเข้ามาติดต่อท าการค้าโดยตรงกับเมืองท่าต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทะเลจีนใต้

เอง เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กอปรกับจีนสามารถพัฒนาการต่อเรือส าเภาขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้

ในปริมาณมาก 276  ท าให้การบริโภคสินค้ามีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้น เศรษฐกิจในภาคพ้ืนภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีมาแต่เดิมจึงขยายตัวเป็นเครือข่ายการจัดการสินค้าโดยอาศัยแรงงานในการเก็บ

เกี่ยวอย่างเป็นระบบ  เมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าจึงมีความส าคัญและมั่งคั่งจนสามารถขยาย

อ านาจทางการเมืองครอบคลุมเมืองในชุมทางการค้า และก่อตั้งเป็นอาณาจักร ดังเช่น อาณาจักร

สุโขทัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จากชุมทางการค้าเขตลุ่มน้ ายม-น่าน และขยายไปทาง

ลุ่มน้ าปิง-เมย ออกสู่เมืองท่าทางทะเลที่เมืองเมาะตะมะของมอญ รวมทั้งเขตลุ่มน้ าโขงและล าน้ าอูซึ่ง

                                                           

 275 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39 ใน ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 23, (พระนคร : องค์การค้าของคุรสุภา, 
2512), 27-29. และ   ประชุมพงศาวดารภาคที่ 39 เรื่อง จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ามาต้ัง
คร้ังกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ กับ คร้ังกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภาคที ่6, เข้าถึงเมื่อ 
4 มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จาก th.wikisource.org/wiki/ประชุมพงศาวดาร_ภาคที_่๓๙ 
 276 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 117-118. 
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ติดต่อไปถึงเดียนเบียนฟู (เมืองแถน)277   อาณาจักรล้านนาก่อตั้งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 จากการ

รวบรวมเมืองในเขตแคว้นโยนและขยายอ านาจลงไปสู่แคว้นหริภุญไชยซึ่งเป็นศูนย์การค้าของป่ามาแต่

เดิมโดยอาศัยแม่น าปิงส่งสินค้าไปเมืองท่าใกล้ทะเล เช่น เมืองโยธิยา (อโยธยา)278  และกรุงศรีอยุธยา

ก่อตั้งขึ้นเม่ือปลายพุทธศตวรรษที่ 19 จากความร่วมมือของราชวงศ์ละโว้และราชวงศ์สุพรรณภูมิ ซึ่งมี

แกนอ านาจอยู่ในแถบภาคกลางและตลอดลุ่มน้ าเจ้าพระยา    

 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาณาจักรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายทางการค้าของจีน โดยท าให้มีความต้องการในการ

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริโภคที่เพ่ิมขึ้นจากภายนอกแล้ว  ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา

ขยายเครือข่ายอย่างเป็นระบบและได้ประสิทธิผลในการผลิตนั้น ก็มาจากการควบคุมก าลังคนภายใน

อาณาจักรด้วยประการหนึ่ง ซึ่งก็คือ การเกณฑ์แรงงาน    การเกณฑ์แรงงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐ

จารีต เพราะเป็นที่มาของทรัพยากรและสินค้า    โดยทั่วไป “การเกณฑ์แรงงาน” หมายถึง การที่

บุคคลหนึ่งใช้แรงงานของตนเพ่ือรับใช้บุคคลอ่ืน หรือรับใช้ผู้ปกครอง ในระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่

ยังไม่มีการใช้เงินตราแพร่หลายนั้น การเกณฑ์แรงงานถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการจ่ายค่าทดแทน

ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ 279  เมื่อมีสินค้าแล้วก็ต้องถูกส่งออกขายเพื่อค้าท าก าไร  ซึ่งคู่ค้า

รายส าคัญตั้งแต่เริ่มมีกรุงศรีอยุธยานั้นก็คือ จีน    การจะค้าขายกับจีนได้โดยสะดวกนั้น ต้อง

ด าเนินการทางการทูตด้วยการถวายเครื่องราชบรรณาการ ที่เรียกว่า จิ้มก้อง 280 ต่อองค์พระ

จักรพรรดิจีน  การที่กรุงศรีอยุธยาไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วยเครื่องราชบรรณาการนี้ เสมือนเป็นการ

สวามิภักดิ์ต่อจีน  เมื่อมีของก านัลมาถวาย พระจักรพรรดิก็จะให้ความสะดวกในการค้าตลอดทั้งที่มา

ค้าขายกับแผ่นดินใหญ่และการค้าขายในโพ้นทะเล และพระองค์ยังตอบแทนด้วยของก านัลจ านวน

มาก ในท านอนที่เรียกได้ว่า ถวายบรรณาการมากของก านัลตอบแทนที่ได้กลับมาก็จะยิ่งมากตามไป
                                                           

 277 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองปจัจุบนัผ่านอดีตจากมิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี, 16 
 278 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 116 และ 118. 
 279 อัญชลี สุสายัณห,์ ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบ์ุ๊คส์, 2552), 19. 

 280 จิ้มก้อง เป็นค าจากภาษาจีน จิม้ (進) แปลว่า ให,้ ก้อง (貢) แปลว่า ของก านัล ในการท าการค้ากับ
จีนในสมัยโบราณ พ่อค้ามักจะน าของก านัลไปให้เพื่อขอความสะดวกในการท ามาค้าขาย 
 รายละเอียดใน สารสิน วีระผล, จิม้ก้องและก าไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548) และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Wikipedia (เว็บไซต์), จิ้มก้อง, 
เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จาก th.wikipedia.org/wiki/จิ้มก้อง_ 
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ด้วย   ซึ่งของก านัลมีค่าเหล่านี้นอกจากจะใช้ในพระราชส านักกรุงศรีอยุธยาแล้ว ส่วนหนึ่งจะกลายมา

เป็นสินค้ามีราคางามของกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากคณะราชทูตและกองเรือที่ติดตามไป ได้รับอนุญาต

ให้ท าการค้าขายส่วนตัวไปด้วยได้ 281  ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า การค้าทางทะเลเป็นรายได้หลักของ

ราชส านักอยุธยาเลยทีเดียว 282 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อกรุงศรีอยุธยา 

ในเอกสาร หมิงสือลู่ (Ming Shi lu) หรือ จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง ซึ่งตรงกับ

สมัยอยุธยาตอนต้นและตอนกลาง  และ ชิงสือลู่ (Qing Shi lu)  หรือ บันทึกราชวงศ์ชิง  ในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาตอนปลาย  ต่างสะท้อนถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตระหว่างราชส านัก คือ เจ้านายทั้ง

สองฝ่ายต่างต้องมียศเสมอกัน เช่น พระมหากษัตริย์ต่อพระมหากษัตริย์ พระมเหสีต่อพระมเหสี เป็น

ส าคัญ 283  ดังเช่นที่ปรากฏว่า  พระพ่ีนางเธอของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา พระนาม “ซานเลี่ยซื

อหนิง” ได้ส่งราชทูตมาถวายพระสุพรรณบัฏพร้อมด้วยสิ่งของพ้ืนเมืองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่

สมเด็จพระอัครมเหสีของจีนถึงสองครั้งทั้งในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 1916 (ค.ศ.1373) 

ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) (ครองราชย์ พ.ศ. 1893-1912)  แต่

ได้รับการปฏิเสธไปทั้งสองครั้ง 284 เพราะพระยศไม่เสมอกันถือเป็นผิดธรรมเนียม   กอปรทั้งการส่ง

เครื่องราชบรรณาการไปถึง 2 ครั้ง อย่างกระชั้นชิดยังแฝงด้วย   นัยยะทางการเมือง  ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ

ความเห็นไปแล้วในหัวข้อภาพสะท้อนของสตรีทางด้านการเมืองว่า อาจเป็นช่วงวิกฤตการสืบต่อราช

สมบัติของไทยที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว ระหว่างกรณีพระบรมชนกสืบต่อไปยังพระราชโอรส 

หรือกรณีที่พระเชษฐาหรือพระอนุชาจะขึ้นเสวยราชย์ครองพิภพต่อไป 285 ซึ่งในท่ีนี้เป็นปัญหาระหว่าง

สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกับขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งเป็นพระเจ้าลุงในพระ

ราเมศวร  หรือการส่งจิ้มก้องถี่ ๆ ในครั้งนี้ อาจเป็นไปเพ่ือส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของพระ

                                                           

 281 เรื่องเดียวกัน. 
 282 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มูลนิธโิครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 
138-139.   
 283 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเร่ืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 

ตอนว่าด้วยสยาม, 53 และ 89. 

 284 เรื่องเดียวกัน, 89-91. 

 285 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ, 20.   
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ราชอาณาจักร ระหว่างที่ขุนหลวงพะงั่วทรงท าสงครามการขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยา โดย

เฉพาะที่ไปควบคุมหัวเมืองเหนือของราชวงศ์สุโขทัย  ซึ่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ว่า ในรัชกาลขุนหลวงพะงั่ว มีหลักฐานว่าทรงส่งราชบรรณาการ เช่น ช้าง หรือสิ่งแปลกประหลาด

อย่าง เต่าหกขา และวัตถุดิบจ านวนมากมหาศาลไปถึงราชส านักจีน ซึ่งตลอดรัชสมัย 18 ปี มีการส่ง

ทูตบรรณาการไปถึง 8 ครั้งด้วยกัน  ส่วนรัชกาลสมเด็จพระราเมศวรซึ่งขึ้นครองราชย์ รวมรัชสมัยเป็น

เวลา 7 ปี พระองค์ได้ส่งทูตบรรณาการไปถึง 5 ชุดด้วยกัน 286     

 นอกจากหลักฐานเรื่องเจ้านายสตรีของกรุงศรีอยุธยาจะทรงติดต่อกับต่างชาติและเป็นไปเพ่ือ

การค้า ดังที่ปรากฏในบันทึกหมิงสือลู่และชิงสือลู่แล้ว ยังมีหลักฐานว่าเจ้านายสตรีเป็นผู้อยู่ในกระแส

ของการค้าที่ประกอบไปด้วยเครือข่ายที่จะน าผลผลิตจากพ้ืนที่ตอนใน ไปสู่การค้าทั้งในระดับภูมิภาค

เอเชีย และข้ามไปยังซีกโลกตะวันตกด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอสตรีที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นรายบุคคล

ไป ได้แก่  พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  กรมหลวงโยธาเทพ (พระราชธิดาในสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช) และนางออสุต พะโค โดยผู้วิจัยเลือกตัวอย่างสตรีจากสองสถานภาพคือเจ้าและ

ไพร่ เพ่ือให้เห็นโอกาสและบทบาทของสตรีจากท้ังสองสถานะนี้  

1. พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 287 

 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2173-2199) นั้น ราชส านักกรุงศรี

อยุธยามีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับฮอลันดามาก่อนแล้วตั้งแต่กลางพุธศตวรรษที่ 22 288 หรือ 

ดังที่ระบุ พ.ศ. 2151 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มการบันทึก เอกสารฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา (Dutch Paper 

พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-2185 (ค.ศ. 1608-1620 และ ค.ศ. 1624-1642)) ซึ่งเป็นช่วง

ปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2106-2153) แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างฮอลันดาในรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นพอใช้ 289  ทั้งนี้เพราะได้มีปฏิสัมพันธ์
                                                           

 286 เรื่องเดียวกัน, 151. 

 287 รายละเอียดใน  ธีรวัต ณ ป้อมเพชร “ออสุต ภาพสะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยากบั
พ่อค้าดัตช์,” ใน สตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย, สุวดี เจริญพงศ์ และ ปิยนาถ บุนนาค, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์อักษร, 2550), 239-267. และ 
 “ออสุต” ล็อบบี้ยิสต์ กิ๊กมหาภัยในกรุงศรีอยุธยา กับสามีลับ 3 คน, (ปรับปรุงจาก) สภุัตรา ภูมิประภาส. 
“นางออสุต: เมียลับ ผู้ทรงอิทธิพลแห่งการค้าเมืองสยาม”, ศลิปวัฒนธรรม กันยายน 2552, เข้าถึงเมือ่ 29 
พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_28304   
 288 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ, 60.   
 289 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

https://www.silpa-mag.com/history/article_28304
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ทางด้านการค้าและการทูต โดยนายฟาน ฟลีต ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการของบริษัทอินเดียตะวันออกของ

เนเธอร์แลนด์ประจ ากรุงศรีอยุธยา (VOC) ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2179-2184 จนกระท่ังย้ายออกจากกรุงศรี

อยุธยาไปเป็นหัวหน้าสถานีการค้าประจ าปัตตาเวีย  ได้กลับเข้ามากรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง โดยเป็นผู้

อัญเชิญพระราชสาสน์ฉบับสุดท้ายจากเจ้าชายแห่งราชวงศ์ออเรนจ์เข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททอง 290  กอปรทั้งฮอลันดามีเป้าประสงค์เดิมที่จะตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาและ

ปัตตานี เพ่ือเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับจีนและญี่ปุ่น  ทั้งยังพยายามเข้ามาช่วงชิง “การค้า

เอเชีย” ซึ่งแต่เดิมกลุ่มคนเอเชีย โดยเฉพาะจีนและมุสลิมครอบครองอยู่     ขณะเดียวกันสมเด็จพระ

เจ้าปราสาททองก็มีพระราชประสงค์พ่ึงพาฮอลันดาในแง่ของการขจัดอ านาจของโปรตุเกสในอ่าวเบ

งกอลด้วย ดังนั้น พระองค์จึงให้ฮอลันดามีสิทธิ์ผูกขาดการค้าหนังสัตว์ในอยุธยา และซื้อไม้ฝางซึ่งเป็น

สินค้าต้องห้ามของหลวงได้291 อย่างไรก็ดี ในความสัมพันธ์ก็ยังมีปัญหาติดขัดต่อกันอยู่บ้าง ดังเช่นที่

บางครั้งฮอลันดาไม่ยอมรับอ านาจของกฎหมายไทย กล่าวคือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรง

พยายามกีดกันโดยห้ามมิให้พ่อค้าฮอลันดาซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อ เพ่ือป้องกันการค้าส าเภาของพระองค์  

และทรงห้ามมิให้คนไทยคนมอญท างานในบ้านของฮอลันดา 292 

 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่าเหตุที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ทรงห้ามมิให้คนไทยคนมอญ

ท างานในบ้านของฮอลันดานั้น น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทการสร้างเครือข่ายทางการค้าของพระ

มเหสีในพระองค์เอง  ดังที่ ฟาน ฟลีต ได้บันทึกเป็นการส่วนตัว ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2180 (ค.ศ. 

1637) ไว้ว่า 
 “ วันที่ 4 มกราคม ออสุต พะโค ได้แจ้งกับข้าพเจ้าในช่วงเช้าของวันนั้น

ว่า พระราชธิดาพระองค์หนึ่งในพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้
เรียกตัวเจ้าออสุตเข้าไปที่พระราชวังหลวง และตรัสกับนางว่า  แต่เดิมพระมเหสี
ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งนางพระก านัลนางหนึ่งในพระราชส านักของพระนางมา
ให้ข้าพเจ้า เพราะทรงมั่นพระทัยว่า ข้าพเจ้าต้องได้รับความเดือดร้อนและรู้สึก
เจ็บช้ าจากวิธีปฏิบัติของพระเจ้าอยู่หัว แต่มาเวลานี้พระมเหสีทรงระงับความตั้งใจ
ที่จะส่งนางพระก านัลวัยก าดัดนั้น  มาให้แก่ข้าพเจ้าเสียแล้ว   เพราะเกรงว่า
บรรดาพระสนมต่าง ๆ ที่มีความริษยาจะน าความขึ้นเพ็ดทูลถึงพระเจ้าอยู่หัว  …

                                                           

 290 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 34. 

 291 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ, 60-61.   
 292 เรื่องเดียวกัน, 60. 
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เจ้าสุต บอกกับข้าพเจ้าอีกว่า พระมเหสีทรงเสียพระทัยและขัดเคืองพระราช
หฤทัยเป็นที่ยิ่ง ต่อสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงกระท า  เพราะแต่เดิมมาพระเจ้าอยู่หัวมิ
ทรงเคยประณามชาวต่างชาติอย่างรุนแรงเยี่ยงนี้มาก่อน   ด้วยเหตุนี้พระนางจึง
วิงวอนไม่ให้ข้าพเจ้าคิดไปในทางร้าย และเขียนรายงานไปถึงพระเจ้าอยู่หัวแห่ง
ฮอลแลนด์ และผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า…” 293 

จากบันทึกข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและพระราชธิดาทรงต้องการ

รักษาความสัมพันธ์กับฟาน ฟลีต และพวกฮอลันดาไว้ หลังจากที่ถูกสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรัส

บริภาษ ด้วยการจะส่งนางพระก านัลวัยแรกรุ่นมาเพ่ือปลอบใจฟาน ฟลีต ซึ่ง ณ เวลานั้นเขาซึ่งเป็น

หัวหน้าพ่อค้าได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานีการค้าของ VOC ผู้มีอ านาจเต็มแล้ว ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2179 (ค.ศ. 1636) ทั้งนี้โดยมี นางออสุต พะโค ไพร่ชาวมอญ ผู้ซึ่งมีเส้นสายทั้งกับ

บริษัท VOC และราชส านักจนสามารถเข้านอกออกในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาได้ในฐานะแม่ค้า

ของราชส านัก เป็นตัวกลาง   ในที่นี้จึงเห็นได้ว่าพระมเหสีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงต้องการ

ช่องทางส าหรับการค้าท าก าไรส่วนพระองค์กับบริษัท VOC โดยผ่านนางออสุตนั่นเอง  เพราะต่อมา

พระมเหสีซึ่งมีพ่ีชายเป็นเสนาบดีคลังทรงให้นางพระก านัลจัดแจงให้บรรดาพ่อค้าฮอลันดาได้พบปะเจ

ราจากับพระคลัง โดยมีนางออสุตเป็นตัวแทนน าของก านัลอันมีค่าไปร่วมในการเจรจาตามธรรมเนียม

ปฏิบัติส าหรับการติดต่อของราชส านัก 

2. กรมหลวงโยธาเทพ 

สมเด็จพระราชธิดา เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ เป็นที่สนิทเสน่หาในสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชเป็นที่ยิ่ง ดังที่บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ ได้บันทึกไว้ว่า “ ...ทรงเข้าเฝ้าใกล้ชิดเสวยพระ

กระยาหารร่วมกับพระบรมราชชนกเสมอ ” 294 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เฉลิมพระยศไว้ในที่ 

กรมหลวงโยธาเทพ และให้รวบรวมข้าราชการจัดตั้งขึ้นเป็นกรมหนึ่ง  เจ้ากรมเป็นที่หลวงโยธาเทพ 

ขึ้นอยู่ในสมเด็จพระราชธิดา เจ้าฟ้าสุดาวดี 295  ทั้งยัง “...ได้รับพระราชทานหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา 

                                                           

 293 “ออสุต” ล็อบบี้ยิสต์ กิ๊กมหาภัยในกรุงศรีอยุธยา กับสามีลับ 3 คน, (ปรับปรุงจาก) สภุัตรา ภูมิ
ประภาส. “นางออสุต: เมียลบั ผู้ทรงอิทธิพลแห่งการค้าเมืองสยาม”, ศิลปวัฒนธรรม กันยายน 2552, เข้าถึงเมื่อ 29 
พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_28304 
 294 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 250-251. 

 295 เจ้านายที่ทรงกรมแล้ว มักไมเ่รยีกพระนามเดิม แต่เรียกพระอสิรยิยศแล้วตามด้วยชื่อของเจ้ากรม ซึ่ง
เป็นผู้ควบคมุไพร่ทาส หรือ ข้าในพระองค์  ต่อมาจึงเกิดความเข้าใจผิด โดยเรียกช่ือของเจ้ากรม เปน็พระนามของ

https://www.silpa-mag.com/history/article_28304
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ส่วยสาอากรขนอนตลาด และไพร่พลขึ้นตรงเป็นสิทธิ์ต่างหากจากพระมหากษัตริย์... และ ให้มีพระยศ

เสมอด้วยสมเด็จพระราชินี... ” 296  ข้อความตอนนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชอ านาจในการปกครองของ

กรมหลวงโยธาเทพในระดับหนึ่ง ซึ่งได้มาโดยผ่านความใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรี

อยุธยา และได้แสดงให้เห็นว่า ทรงมีแหล่งที่มาแห่งพระราชทรัพย์ คือ ส่วยสาอากร และสินค้า ที่

ค่อนข้างแน่นอนตา่งหากจากแหล่งพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระนารายณ์พระบรมราชชนก  สินค้าซึ่ง

ผลิตหรือเก็บหามาได้จากแหล่งส่วนพระองค์นี้ จึงช่วยให้เห็นว่า สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธา

เทพ ทรงเข้าสู่กระแสการค้าอย่างมิต้องสงสัย   

หลักฐานส่วนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงการค้าโดยสมเด็จพระราชธิดา ตามบันทึกของนายวิลเลียม สแตรงก์ 

ว่า   

“ ...วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2226 วันนี้ ชาวจีนคนนี้ ซึ่งเป็นพ่อค้า

ของ‘สมเด็จพระราชินี’ คือเป็น ‘เถ้าแก่รุ่นผู้ใหญ่’ ซึ่งข้าพเจ้าเคยติดต่อกับเขามาหา บอก

กับข้าพเจ้าว่าเขามีทองแดง 400 หีบ ซึ่งข้าพเจ้าจะซื้อได้ในราคาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... ” 297 
โดย  ‘สมเด็จพระราชินี’ ในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ซึ่ง

ชาวต่างชาติเข้าใจผิดว่าทรงเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระนารายณ์ แต่ที่จริงแล้วสมเด็จพระราชินีใน

สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงเคยค้าขายจริง เอกสารฮอลันดาบันทึกว่าสมเด็จพระราชินีทรงส่งส าเภาไป

ค้าขายที่ญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2216 (ค.ศ. 1673) และ พ.ศ. 2217 (ค.ศ. 1674) 298  ทั้งนี้น่าจะมีเนื้อความ

เป็นอย่างเดียวกันกับ “เอกสารกรุงเฮก” และ “ค าให้การลูกเรือส าเภาสยาม” ซึ่งเป็นเอกสารของ

ญี่ปุ่น ที่ได้บันทึกถึงการส่งส าเภาของพระมหากษัตริย์ (หมายถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และ

                                                           

เจ้านายไป  อ้างถึงใน  อัญชลี สุสายัณห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 87. 
 296 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 250-251.. 

 297 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, “กลุ่มคนท่ีสัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.2172-2310” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 174. อ้างถึง

ใน บันทึกของนายวิลเลียม สแตรงก์ ใน กรมศิลปากร, บนัทึกเร่ืองสมัพันธภาพระหว่างกรุงสยามกับนานาประเทศ 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2522), 273. 

 298 เรื่องเดียวกัน. อ้างถึงใน เอกสารของฮอลันดา ใน Dhiravat na Pombejra, Siamese Court Life in 

the Seventeenth Century as Depicted in European Sources, 47. 
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พระราชินีแห่งกรุงศรีอยุธยา ไปค้าขายกับญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง 299  ดังนี้จึงเห็นว่า นอกจากสมเด็จพระ

ราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ แล้ว พระราชินี ซึ่งอาจเป็นพระราชชนนี หรือ นับเนื่องในฐานะพระราช

ชนนีของกรมหลวงโยธาเทพ ก็ทรงท าการค้าถึงต่างประเทศด้วยเช่นกัน  ดังที่ เดอ ลา ลูแบร์ ได้ระบุ

ถึง พระอัครมเหสี (Nang Acamahisii) ในสมเด็จพระนารายณ์ ว่า  “ ...ทรงมีคลัง เรือก าปั่น และราช

ทรัพย์ส่วนพระองค์อีกเป็นอเนก  พระนางทรงท าการค้าขาย ... ” 300 สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าสตรีชน

ชั้นสูงของกรุงศรีอยุธยาคงจะมีความคุ้นเคยกับการค้าและสินค้ามีราคาจากต่างประเทศมาโดยตลอด 

การค้าของเจ้านายสตรีชั้นสูงในพระราชส านัก คงต้องอาศัยตัวแทนทางการค้า หรือ ขุนนางช านาญ

การ  จากบันทึกข้างต้นปรากฏค าว่า ‘ เถ้าแก่รุ่นผู้ใหญ่’  คือ พ่อค้าชาวจีน เป็นผู้ท าการค้าถวายให้  

เนื่องจากเจ้านายสตรีแห่งพระราชส านักกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถออกไปจากพระราชวังหลวงได้

โดยสะดวก  กลุ่มคนเหล่านี้ยังได้รับอนุญาตให้ท าการค้าของตนเองควบคู่กันไปด้วย และยังได้อภิสิทธิ์

ทางการค้าบางอย่างเหนือพ่อค้าทั่วไป  นอกจากนี้ยังปรากฏบันทึกถึงบุคคลกลุ่มดังกล่าว ที่เป็นผู้หญิง

อย่าง นางออสุต พะโค ที่ได้เกริ่นไปในหัวข้อ พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง บ้างแล้ว และ

จะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป  ซึ่งนางจะสามารถเข้านอกออกในพระราชวังหลวงได้ถึงพระราชส านักฝ่าย

ใน จนเสมือนเป็น ‘แม่ค้าส าหรับราชส านัก’ และเป็นที่น่าสังเกตว่า บุคคลกลุ่มนี้ ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ 

พระคลังสินค้า 301 ที่มีหน้าที่ท าการค้าถวายเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 

 นอกจากบันทึกข้างต้นแล้ว ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยังมีเรื่องที่ส าคัญ คือ  การด าเนินงาน

ทางพระราชไมตรีระหว่างพระราชส านักสมเด็จพระนารายณ์ที่ ต่างมีพระราชไมตรีตอบต่อ

พระราชส านักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส (ครองราชย์ พ.ศ. 2186-2258 (ค.ศ.1643-1715))  

การด าเนินงานทางการทูตของประเทศทั้งสองได้มีการส่งของขวัญ หรือ เครื่องราชบรรณาการแก่กัน  

โดยเป็นสิ่งของมีราคางามและสินค้าฟุ่มเฟือย อันแสดงถึงความโอ่อ่าหรูหราของทั้งสองพระราชส านัก    

ทั้งนี้การส่งคณะราชทูตจากสยาม คือ คณะราชทูต ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ซึ่งเป็นคณะ

ราชทูตชุดที่ 3 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)  นั้น  นอกจากจะ

ประกอบไปด้วยธรรมเนียมทางการทูต และการส่งเครื่องราชบรรณาการไปสู่ราชส านักฝรั่งเศส โดยมี

                                                           

 299 อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ป ี(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 87-88. 

 300 สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศ.ดร. พระสุพรรณกัลยา จากต านานสู่หน้าประวัติศาสตร์, (นนทบุรี : เมือง
โบราณ, 2562), 105. 
 301 รายละเอียดใน วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 78, 106-107, 113 และ 116. 
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ต้นแบบ       ธรรมเนียมล าดับความเสมอของพระราชอิสริยยศตามธรรมเนียมจิ้มก้องที่สยามส่งไป

เคารพพระจักรพรรดิจีนแล้ว  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นภารกิจของคณะ

ราชทูตสยามน าสินค้า อาทิ กระจกเงา เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง และผ้าชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่

พ่อค้าจากยุโรปน าเข้ามาขายในกรุงศรีอยุธยา ให้น ากลับมาถวายยังกรุงศรีอยุธยาด้วย 302   

และในการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้ ยังมีการบันทึกถึงของขวัญอันเป็นเครื่องราชบรรณาการ

จาก สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ที่ได้ส่งไปถวาย มกุฎราชกุมาร-มกุฎราชกุมารีแห่ง

ฝรั่งเศส  ท่านดุ๊ก  เดอบูรกอยน์  ท่านดุ๊กดังยู  เมอสิเออร์เซเนเล  และ เมอสิเออร์เดอครัวซี ด้วย   ดัง

รายละเอียดในจดหมายเหตุคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ฯ  ซึ่งได้แก่  กาน้ าทองค าฝีมือญี่ปุ่น หีบปิดทองรูป

กลมของญี่ปุ่น หม้อใส่ช็อกโกแลตท าด้วยเงินฝีมือญี่ปุ่น ฉากแพรเล็กเขียนลายภาพจีน หีบทาน้ ามันชัก

เงาใบงาม กระปุกหมึกท าเป็นเกล็ดเต่าฝีมือญี่ปุ่น และโต๊ะกระฝังลายเงิน หีบฝังลายทองแดง และ

เครื่องลายคราม เป็นต้น 303   ส่วนจดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส ซึ่งบันทึกโดย เมอสิเออร์ เดอ วี

เซ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่คณะราชทูตได้เข้าเฝ้าพระชายาในสมเด็จพระยุพราชแห่งฝรั่งเศส และทูล

ต่อพระชายา ฯ ว่า “ ...สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแห่งสิ่งของที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม 

(เมืองไทย) เท่านั้น หากองค์พระชายาและพระราชโอรสทรงพอพระทัยสิ่งใด จะได้จัดหามาถวายใหม่

มากน้อยตามแต่จะทรงปรารถนา ” 304  เหตุดังนี้นอกจากจะสะท้อนธรรมเนียมระดับความสัมพันธ์

แห่งพระอิสริยยศ ในแบบที่ราชส านักอยุธยาคุ้นเคยกับธรรมเนียมจิ้มก้องกับจีนแล้ว  นัยยะซึ่งราชทูต

ได้ทูลต่อพระชายาในสมเด็จพระยุพราชแห่งฝรั่งเศสนั้น  ผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะเป็นผลดีต่อการค้าของ

สมเด็จพระราชธิดาในอนาคต เนื่องจากทรงมีการค้าส่วนพระองค์อยู่แล้ว     ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 

ของขวัญจากสมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ถึงบุคคลต่าง ๆ ในราชส านักฝรั่งเศสนั้น เป็น

สินค้าของประณีตญี่ปุ่น หรือ ผลิตโดยอาศัยความรู้ความช านาญของช่างชาวญี่ปุ่น และน่าจะน าเข้า

จากประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้งสิ้น  สอดรับกับ “ค าให้การลูกเรือส าเภาสยาม” เอกสารของญี่ปุ่น และ 

“เอกสารกรุงเฮก” ที่สมเด็จพระนารายณ์ และสมเด็จพระราชินีทรงแต่งส าเภาไปค้าขายถึงญี่ปุ่นอยู่

บ่อยครั้ง  และเมื่อสมเด็จพระราชินีได้สวรรคตไปแล้ว  เส้นทางการค้าไปสู่ญี่ปุ่นนี้อาจเป็นพระกรณีย

                                                           

 302 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 (ต่อ) – 48 ใน ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 28, จดหมายเหตคุณะพ่อค้า

ฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยธุยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, เรื่องบัญชรีายละเอียดของต่าง ๆ 

ที่พระเจ้ากรุงสยามไดม้ีรับสั่งให้ราชทูตสยามไปจัดท าหรือซื้อท่ีเมืองฝรั่งเศส, 49-75.    

 303 ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 28, 79-82. 

 304 มองซิเออร์ เดอ วีเซ, จดหมายเหตุโกศาปานไปฝร่ังเศส, แปลโดย เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์, 166-167. 
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กิจที่สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ‘ ...ซึ่งเฉลิมพระยศไว้เสมอด้วยสมเด็จพระราชินี’ จะเข้า

มารับเป็นพระราชมรดกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการมีขุนนางช านาญการ หรือ พ่อค้าซึ่งได้รับ

พระราชานุญาตจากพระราชส านัก ที่เชี่ยวชาญการเดินส าเภาไปถึงญี่ปุ่น ท าการค้าถวาย  

อย่างไรก็ดี การที่สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการซึ่งเป็น

ของประณีตจากญี่ปุ่นไปถึงมกุฎราชกุมารแห่งฝรั่งเศส  ท่านดุ๊กเดอบูรกอยน์  ท่านดุ๊กดังยู  เมอสิเออร์

เซเนเล  และ เมอสิเออร์เดอครัวซี 305  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมเนียมระดับความสัมพันธ์ของ

เจ้านายที่ราชส านักกรุงศรีอยุธยาคุ้นเคย    จากบันทึกจ านวนหนึ่งที่กล่าวถึงพระองค์ จึงสะท้อนได้ว่า  

สมเด็จพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ   นอกจากจะมีบทบาททางด้านการค้าและติดต่อกับ

ต่างประเทศที่ไกลถึงฝั่งยุโรปอย่างชัดเจนแล้ว  ยังทรงเป็นเจ้านายสตรีที่มีพระราชอ านาจสูงยิ่ง จน

เหมือนจะบดบังบทบาทของ เจ้านายฝ่ายหน้าในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างมีนัยยะ

ส าคัญเลยทีเดียว 

3. นางออสุต พะโค 306 

 ธีรวัติ ณ ป้อมเพชร ค้นคว้าจากเอกสารดัตช์โบราณพบว่ากล่าวถึงหญิงผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาททาง

เศรษฐกิจอย่างสูงในสังคมอยุธยา และออกชื่อว่านางออสุต ซึ่งเป็นหญิงชาวมอญที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรี

อยุธยา ในหลักฐานดัตช์เรียกว่า “Osoet” (ออสุต) และ “Tjausoet” (เจ้าสุต) เป็นภรรยาของพ่อค้า

ดัตช์ 3 คน คือ ยาน ฟาน เมียร์ไวค์ (Jan van Meerwijck) เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeramias van 

Vliet) และ ยาน ฟาน เมาเดน (Jan van Muijden) ซึ่งชายสองคนหลังเป็นหัวหน้าสถานีการค้า หรือ 

ผู้จัดการของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ในกรุงศรีอยุธยา (Manager of the Dutch 
                                                           

 305 ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 28, 82 และ 88. 

 306 รายละเอียดใน  ธีรวัต ณ ป้อมเพชร “ออสุต ภาพสะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยากบั
พ่อค้าดัตช์,” ใน สตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย, สุวดี เจริญพงศ์ และ ปิยนาถ บุนนาค, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์อักษร, 2550), 239-267. และ 
 “ออสุต” ล็อบบี้ยิสต์ กิ๊กมหาภัยในกรุงศรีอยุธยา กับสามีลับ 3 คน, (ปรับปรุงจาก) สุภัตรา ภูมิประภาส. 
“นางออสุต: เมียลับ ผู้ทรงอิทธิพลแห่งการค้าเมืองสยาม”, ศิลปวัฒนธรรม กันยายน 2552, เข้าถึงเมื่อ 29 
พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_28304  และ 
 Musieum Minds (นามแฝงกลุ่มบุคคล), เร่ืองรักบนลายกระเบื้อง : ความสัมพันธ์ของหญิงพ้ืนเมืองและ
หนุ่มชาวดัตช์ในสมัยอยุธยา, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://adaymagazine.com/voc-
tile-love-story/ และ 
Thep Boontanondha, ออสุตและมารี เดอร์ กีมาร์: สตรีต่างชาติในประวัติศาสตร์อยุธยา, เข้าถึงเมื่อ 29 
พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก  https://prezi.com/ujkkg75vx8-5/presentation/ 

https://www.silpa-mag.com/history/article_28304
https://adaymagazine.com/voc-tile-love-story/
https://adaymagazine.com/voc-tile-love-story/
https://prezi.com/user/t9ve9hwg4loh/
https://prezi.com/ujkkg75vx8-5/presentation/
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East Indies Company : VOC)  นางออสุตมีลูก 4 คน คือ มีลูกกับเมียร์ไวค์ 1 คน และกับฟาน ฟลี

ตอีก 3 คน  ทั้งนี้หญิงชาวมอญไม่ถือว่าการอยู่กินกับนายวาณิชย์ต่างชาติเป็นเรื่องเสียหาย  

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงต้องการให้มีผู้คนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานให้แก่กรุงศรีอยุธยา 

ดังนั้น การอพยพเข้ามาชาวมอญจึงถือเป็นก าลังไพร่พลของอาณาจักรอยุธยา 307 และนับเป็นคนของ

อาณาจักรไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นไทย มอญ หรือลาว ดังนั้นกฎหมายของกรุงศรีอยุธยาจึงให้ความ

คุ้มครองและมีผลบังคับใช้กับคนมอญอพยพเหล่านี้ด้วย  

โดยพระอัยการมาตราหนึ่งระบุว่า ไพร่ที่ยกลูกสาวให้กับฝรั่งชาวต่างชาติมีความผิดทางอาญา

ตามกฎหมาย ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าราชส านักอยุธยามีความห่วงกังวลเรื่องการสูญเสียไพร่ก าลังพล ซึ่ง

เป็นทั้งแรงงานในยามสงบและเป็นหน่วยรบในยามสงคราม และมีกฎห้ามน าไพร่ของอาณาจักรออกไป

โดยไม่ได้รับอนุญาต การที่ชาวพ้ืนเมืองไทย มอญ หรือลาวแต่งงานกับชาวต่างชาติ ปัญหาที่จะตามมา

ก็คือการแบ่งลูก ซึ่งในสมัยอยุธยามีกฎหมายเรื่องการแบ่งลูกในหมู่ของพ่อและแม่อย่างเด่นชัดอยู่แล้ว 

แต่การเกิดลูกครึ่งย่อมก่อให้เกิดปัญหาเมื่อชาวต่างชาติ ผู้เป็นพ่อต้องการน าลูกครึ่งเหล่านั้นออกไป

จากอาณาจักรอยุธยา  (ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จึงอนุญาตให้น าเด็กที่อายุไม่เกิน 

9 ขวบ ออกนอกพระราชอาณาจักรได้ อายุเกินกว่านี้ห้ามน าออกไปด้วยเด็ดขาด ถือว่าผิดกฎหมาย ) 
308 

  นางออสุตเป็นชาวมอญที่เติบโตในแถบหมู่บ้านฮอลันดาจึงรู้ทั้งภาษาไทย มอญ และดัตช์ ทั้ง

ยังผูกพันและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าด้วย ทั้งนี้เห็นได้จากการที่นางอยู่กินกับยาน ฟาน เมียร์

ไวค์ และเมื่อฟาน เมียร์ไวค์ขัดแย้งกับราชส านักจนถึงต้องออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2176 

ช่วงเวลาดังกล่าวจึงช่วยให้ออสุตมีช่องทางเข้ามาท าหน้าที่การค้ากับราชส านักเองโดยตรง  และใน

ฐานะแม่ค้าของราชส านัก คือ นางสามารถเข้าออกภายในพระราชวังหลวงจนถึงราชส านักฝ่ายในของ

กรุงศรีอยุธยา มีความคุ้นเคยกับภรรยาขุนนางและขุนนางหลายคน อาทิ ภรรยาของออกญาสมบัติธิ

บาล ฯ เพ่ือเสนอขายสินค้าและเป็นตัวแทนการค้าให้กับพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ออ

สุตได้มีส่วนช่วยส่งเสริมกิจการของบริษัท VOC อย่างเห็นได้ชัดจากการที่นางได้เป็นภรรยาของ

ผู้จัดการบริษัท VOC ประจ ากรุงศรีอยุธยา ถึง 2 คน คือ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต และ ยาน ฟาน เมาเดน 

จึงท าให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวดังกล่าวเป็นเรื่องผูกพันกับการใช้เส้นสายเพ่ือผลประโยชน์ทาง

การค้า  ตัวอย่างที่ส าคัญคือ นางออสุตซึ่งเป็นแม่ค้าของราชส านักสามารถลักลอบน า ดีบุก และข้าว 

                                                           

 307 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 140.   
 308 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 166. 
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ซึ่งเป็นสินค้าของหลวง หรือสินค้าต้องห้ามของกรุงศรีอยุธยามาขายให้กับบริษัท VOC ได้  ทั้งนี้

นอกจากนางออสุตจะเป็นแม่ค้าของราชส านักซึ่งท าการค้าได้โดยตรงกับบริษัท VOC แล้ว นางยังมี

ความได้เปรียบจากเครือข่ายการค้าส่วนตัว คือการเป็นคนสนิทของบุคคลชั้นสูงของราชส านักกรุงศรี

อยุธยา ซึ่งท าให้สามารถท ากิจการค้าท าก าไรส่วนตัวไปพร้อมกันได้ด้วย กล่าวคือ นางสามารถจัดหา

และขายสินค้าให้กับบริษัท VOC ได้ในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด และหลังจากที่นางอยู่กินกับยาน 

ฟาน เมาเดน ผู้จัดการบริษัท VOC นางออสุตเข้ามามีบทบาทช่วยดูแลกิจการของบริษัท VOC 

ช่องทางนี้ท าให้นางสามารถให้บริษัท VOC ต้องผูกขาดซื้อสินค้าข้าว และน้ ามันมะพร้าว ซึ่งเป็นเสบียง

อาหารและของจ าเป็น โดยเฉพาะข้าวที่ดัตช์ต้องน าไปเลี้ยงอาณานิคมในชวา 309 จากแหล่งการค้าของ

นางเองเท่านั้น  และสามารถซื้อสินค้าน าเข้าของบริษัท VOC เช่น ทองแดง และเครื่องกระเบื้องลาย

ครามไปขายต่อในราคาท่ีแพงขึ้นเพ่ือท าก าไรด้วย  ทั้งยังสนับสนุนให้ยาน ฟาน เมาเดน ได้รับต าแหน่ง 

“ออกญา” จากราชส านักกรุงศรีอยุธยาด้วย   และหลังจากที่ฟาน เมาเดน ย้ายประจ าการออกจาก

กรุงศรีอยุธยาแล้ว ออสุตยังคงท าการค้าต่อไป แต่ได้รับการกีดกันจากบริษัท VOC  นางจึงจัดหาของ

ก านัล คือ ช้าง ส่งไปให้ข้าหลวงใหญ่ของบริษัท VOC ที่ปัตตาเวีย ซึ่งความสามารถในการจัดหา

ดังกล่าวท าให้หัวหน้าบริษัท VOC ประจ ากรุงศรีอยุธยาคนใหม่ถูกสั่งให้เอาใจนางออสุตเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางการค้า เพราะช้างเป็นสินค้าผูกขาดของหลวงเท่านั้นแต่นางมีความสามารถหาออกไป

ค้าได้ บทบาทของออสุตดังกล่าวไม่ปรากฏให้เห็นได้บ่อยนักที่สตรีชาวพ้ืนเมืองจะใช้ความสามารถก้าว

เข้ามาสู่โลกทางการค้าของผู้ชาย     

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างออสุตกับราชส านัก และบริษัท VOC 310 

นางออสุตเริ่มมีบทบาทในการเป็น “ตัวเชื่อม” ของบริษัท VOC กับทางราชส านักสยาม

ประมาณ ค.ศ. 1636 (พ.ศ.2179) เมื่อบริษัท VOC ต้องการก าจัดออกหลวงศรียศ เจ้ากรมท่าให้พ้น

ทาง เพราะไม่เป็นมิตรกับบริษัทเท่าที่ควร พระมเหสีจึงได้ให้นางก านัลจัดการน าพ่อค้าให้ได้พบปะ

เจรจากับพระคลัง 

บันทึก VOC ฉบับหนึ่งของเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1637 (พ.ศ. 2180) ระบุว่า นายฟาน ฟลีต 

ส่งนาง ออสุตพร้อมกับของก านัลที่เหมาะสม ไปขอยืมเงินตราสยามจากภรรยาของออกญาตะนาว 

อดีตผู้ควบคุมการผลิตเหรียญกษาปณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน บันทึกของ นายฟาน คุนส์ ผู้แทนพิเศษของ 
                                                           

 309 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 174.   
 310 “ออสุต” ล็อบบี้ยิสต์ กิ๊กมหาภัยในกรุงศรีอยุธยา กับสามีลับ 3 คน, (ปรับปรุงจาก) สภุัตรา ภูมิ
ประภาส. “นางออสุต: เมียลบั ผู้ทรงอิทธิพลแห่งการค้าเมืองสยาม”, ศิลปวัฒนธรรม กันยายน 2552, เข้าถึงเมื่อ 29 
พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_28304 

https://www.silpa-mag.com/history/article_28304
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VOC เดือนมกราคม ค.ศ. 1651 (พ.ศ.2194) ระบุว่า นางออสุตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภรรยาคน

โปรดของออกญาสมบัติธิบาล ผู้ที่มีอิทธิพลสูงในราชส านักจนกล่าวกันว่าสิ่งที่ออกญาสมบัติธิบาลพูด

ออกมานั้นเสมือนเป็นพระราชด ารัสของพระมหากษัตริย์สยาม 

ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนางออสุตและภรรยาของออกญาสมบัติธิบาลนี้ ท าให้บริษัท VOC ได้รับ

ใบอนุญาตจากราชส านักในการส่งออกข้าวและสินค้าอ่ืนๆ จ านวนมากโดยไม่ต้องน าของขวัญต่างๆ ไป

เข้าหาเสนาบดีคลังที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการออกใบอนุญาต นอกจากใบอนุญาตให้ค้าขายแบบ

บนโต๊ะแล้ว นางออสุตยังสามารถด าเนินการค้าแบบใต้โต๊ะผ่านเครือข่ายของเธอในราชส านักอีกด้วย 

หลักฐานที่ปรากฏคือบันทึกของ นายฟาน ฟลีต ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1639 (พ.ศ. 2182) ที่ร ายงาน

กับทางบริษัทว่า นางออสุตสัญญาว่าจะลักลอบน าแร่ดีบุกซึ่งเป็นสินค้าผูกขาดของหลวงมาขายให้

บริษัท VOC 
ในประเด็นการเป็นแม่ค้าของนางออสุต พะโค ซึ่งเป็นตัวเชื่อมการค้าทางทะเลให้แก่ราช

ส านักฝ่ายในนั้น  นอกจากนางจะเป็นชาวมอญที่เติบโตในแถบหมู่บ้านฮอลันดาจึงรู้ทั้งภาษาไทย มอญ 

และดัตช์แล้ว  นางยังผูกพันและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าด้วย  นางออสุตเป็นตัวกลางน าสินค้า

จากโลกภายนอกเข้ามาเสนอขายในราชส านักฝ่ายใน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนการค้าให้กับพระมเหสีใน

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ด้วย ขณะเดียวกันก็มีเส้นสายกับคนภายในราชส านักนับตั้งแต่พระ

มเหสี พระราชธิดา ภรรยาของออกญาตะนาว อดีตผู้ควบคุมการผลิตเหรียญกษาปณ์ของพระเจ้า

แผ่นดิน และภรรยาคนโปรดของออกญาสมบัติธิบาล ผู้มีอิทธิพลสูงในราชส านัก311  

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ในเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่ได้รับพ่อค้าฮอลันดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้า

ราชส านักเพ่ือให้ท าการค้าขายให้ ทั้งยังทรงกีดกันการค้าและให้กรมพระคลังสินค้าท าการค้าขายแข่ง

ด้วย  นางออสุต พะโค จึงเข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร นั่นคือ เครือข่ายบุคคลทาง

การค้าในระดับสูงในราชส านักกรุงศรีอยุธยา และตัวสินค้าของหลวงซึ่งถูกข้าราชส านั กระดับสูง

ควบคุมดูแลอยู่ และนางออสุตเป็นผู้หญิงพ้ืนเมืองซึ่ง “รู้ระเบียบธรรมเนียมในการเข้าพบชนชั้นสูงของ

สยาม” ซึ่งเป็นค าส าคัญที่ โยสต์ สเคาเต็น (Joost Schouten) ผู้จัดการของบริษัทอินเดียตะวันออก

ของเนเธอร์แลนด์ (VOC) คนก่อนหน้าฟาน ฟลีต ได้เคยให้ค าแนะน าไว้ และนางออสุตจะสามารถโน้ม

น้าวกลุ่มบุคคลชั้นสูงจนสามารถอ านวยประโยชน์ให้กับบริษัท VOC ได้  

                                                           

 311 เรื่องเดียวกัน. และ ธีรวัต ณ ป้อมเพชร “ออสุต ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยา

กับพ่อค้าดัตช์,” ใน สตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย, สุวดี เจริญพงศ์ และ ปิยนาถ บุนนาค, บรรณาธิการ 

(กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์อักษร, 2550), 239-267.   
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ในขณะที่ แม้พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จะอยู่ในพระราชส านักฝ่ายในและอยู่

ในสถานภาพที่จะได้รับโภคทรัพย์ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอย่างมากที่สุดเมื่อเทียบกับราษฎร

ชาวกรุงศรีอยุธยาทั่วไป แต่ด้วยโครงสร้างทางสังคมที่อาศัยระบบอุปถัมภ์ ต าแหน่งพระมเหสีนี้คง

จะต้องมีผู้คนเข้ามา พ่ึงพาให้คอยชุบเลี้ ยงใช้สอยอยู่ เป็นจ านวนมากเกินกว่า เบี้ยหวัดซึ่ ง

พระมหากษัตริย์จะทรงพระราชทานให้ตามแต่ก าหนด การเข้าสู่กระแสแห่งการค้าของพระมเหสีและ

เจ้านายสตรีจึงเป็นช่องทางที่จะท าให้พระราชทรัพย์งอกเงย และเหลือเฟือจนสามารถเลี้ยงดูข้าราช

บริพารในพระราชส านักของพระนางได้  นางออสุตแม่ค้า ซึ่งสามารถเข้าออกนอกในเขตพระราชฐาน

และติดต่อทางการค้ากับขุนนาง ตลาดต่าง ๆ และไพร่ส่วยที่เดินทางลงมาค้าขาย กับทั้งมีความสนิท

สัมพันธ์กบัชาวต่างชาติ จึงมีบทบาทเข้ามาอยู่ในต าแหน่งแบบแม่ค้าส าหรับราชส านักได้ โดยท าหน้าที่

เช่นเดียวกันกับพระคลังสินค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าการค้าส าหรับพระมหากษัตริย์    และด้วย

บทบาทแม่ค้าส าหรับราชส านักนี้ นางออสุตน่าจะได้รับสิทธิพิเศษในการค้าขายเพ่ือท าก าไรส่วนตัวไป

พร้อมกันด้วยได้ ดังเช่นที่นางสามารถซื้อสินค้าน าเข้าของบริษัท VOC เช่น ไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้น

เพ่ือท าก าไรส่วนตัว เช่นเดียวกับที่ข้าราชการกรมพระคลังต่างได้รับผลประโยชน์สูงจากการค้าด้วย  

ซึ่งสินค้าของหลวงซึ่งนางออสุตสามารถจัดหามาได้ เช่น ดีบุก ข้าว น้ ามันมะพร้าว ทองแดง เครื่อง

กระเบื้องลายคราม และช้าง ซึ่งเป็นสินค้าผูกขาด หลายอย่างมาจากแหล่งการค้าของนางเองเท่านั้น 

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่านอกจากนางจะใช้เส้นสายของทั้งภรรยาขุนนางและเจ้านายสตรีแล้ว ทุนส าหรับ

การค้าและก าไรบางส่วนก็น่าจะเป็นผลประกอบการร่วมของกลุ่มสตรีชั้นสูงเหล่านี้ด้วย 

นอกจากนี้ การค้าของพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งท าการค้าผ่านตัวแทนอย่าง

นาง ออสุตซึ่งเป็นชาวมอญแล้ว  เชื่อได้ว่าแหล่งการค้าและกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายหรือแรงงานของ

นาง ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชาวมอญด้วย  อย่างไรก็ดี น่าพิจารณาด้วยว่า สตรีพ้ืนเมืองที่เข้ามาท า

การค้าโดยมีช่องทางแบบเดียวกับออสุตน่าจะมีอยู่อีกจ านวนหนึ่ง  รวมทั้งการที่ชาวมอญบางส่วนตั้ง

ถิ่นฐานในละแวกเดียวกันกับหมู่บ้านฮอลันดา ย่อมท าให้ชาวพ้ืนเมืองทั้งคนไทยคนมอญเกิดช่องทางที่

จะเข้าไปท างานรับจ้างเพ่ือแลกเงินและสามารถต่อทุนออกไปเช่นเดียวกับกรณีของออสุต ทั้งยังท าให้

เกิดประชากรลูกครึ่งซึ่งเกิดจากการแต่งงานระหว่างผู้หญิงพ้ืนเมืองกับชาวตะวันตก  การที่สมเด็จพระ

เจ้าปราสาททองทรงห้ามมิให้คนไทยคนมอญท างานในบ้านของฮอลันดา 312  ได้สะท้อนให้เห็นความ

ห่วงกังวลของราชส านักเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพ่ือเกณฑ์ เข้าราชการ โดยเปลี่ยนไปรับจ้าง

                                                           

 312 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya : History and Politics), 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ, 60.   
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ชาวต่างชาติ กอปรทั้งกลุ่มลูกครึ่งซึ่งอาจจะสร้างปัญหาที่บิดาของลูกครึ่งฟ้องร้องขอน าลูกของตนออก

นอกราชอาณาจักร ดังที่เป็นคดีความฟ้องร้องแย่งบุตรระหว่างออสุตกับฟาน ฟลีต   ซึ่งตามกฎหมาย

เดิมของกรุงศรีอยุธยาระบุว่า หากชาวต่างชาติแต่งงานกับสตรีพ้ืนเมือง ลูกที่เกิดมาจะมีสังกัดตามแม่ 

คือถือว่าเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้น าเด็กที่มี

อายุไม่เกิน 9 ขวบ ออกนอกราชอาณาจักรได้  หากอายุมากกว่านี้ห้ ามน าออกเด็ดขาด ถือว่าผิด

กฎหมาย 313 

นางออสุตจึงเป็นภาพสะท้อนของกลุ่มไพร่ที่เข้ามาสะสมความม่ังคั่ง และท่ีน่าสนใจกว่านั้นคือ

ความเป็นผู้หญิงที่มีบทบาททางการค้ากับบริษัทการค้าชั้นน าในช่วงเวลานั้น และมีบทบาททางการค้า

ให้แก่ชนชั้นสูงในราชส านักด้วย    

3.3 ภาพสะท้อนทางด้านสังคม 

 สังคม เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ 

เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพ เศรษฐานะ ที่อยู่อาศัย การศึกษา กฎเกณฑ์ของสังคม ฯลฯ  

สังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสังคมแบบจารีต ที่ประกอบด้วย มูลนาย คือ ผู้ปกครอง-ให้ความคุ้มครอง

ทางกฎหมายต่อผู้อยู่ในปกครอง และ ไพร่ คือ ประชาชนทั่วไป มีหน้าที่ภายใต้ความคุ้มครองตาม

กฎหมาย ได้แก่ เป็นแรงงานในการผลิตสินค้า อยู่ในภาคของการบริการต่อมูลนาย และเป็นไพร่พลใน

การสงคราม    นอกจากนี้สังคมกรุงศรีอยุธยายังประกอบด้วยผู้คนจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งชาวพ้ืนเมือง 

อันได้แก่ คนไทย คนมอญ คนลาว คนเขมร คนญวน ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่โดยรอบเขต-ชายเขตพระ

ราชอาณาจักร และได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานถึงภายในเขตพระนคร นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติต่างภาษาอีก

มาก ได้แก่ พราหมณ์ แขกตานี แขกจาม แขกมักกะสัน แขกมลายู แขกมัวร์  ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น รวมทั้ง

พ่อค้านายวาณิชย์ชาวตะวันตก ได้แก่ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ที่เดินเรือเข้ามาท า

การค้า คนจ านวนมากนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะเป็นเมืองท่าส าคัญแห่งหนึ่งบน

ภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อย่างไรก็ดี ภาพความเจริญทางเศรษฐกิจการค้าและสังคมของ

กรุงศรีอยุธยา คงจะประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนมิได้ หากขาดบทบาทและภาพลักษณ์ของสตรี

ชาวกรุงศรีอยุธยา ที่เป็นคนคอยขับเคลื่อนสังคม ในเมื่อผู้ชายชาวกรุงศรีอยุธยาหากไม่อยู่ในชนชั้นมูล

นายแล้ว ก็จ าต้องเป็นไพร่ไปเกณฑ์ราชการซึ่งอาจจะเป็นเวลาติดต่อกันหลายเดือน  การศึกษาเรื่อง 

“ภาพสะท้อนของสตรีที่ปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยา” นี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาผ่านเอกสารต่าง ๆ 

                                                           

 313 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 166. 
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โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ สถานภาพสตรีทางด้านกฎหมาย  สถานภาพสตรีทางอาชีพ  สถานภาพสตรี

ทางการศึกษา  และ สถานภาพสตรีทางศาสนา 

1. สถานภาพสตรีทางด้านกฎหมาย   

ในการศึกษาสถานภาพสตรีสมัยอยุธยาในทางด้านกฎหมายนี้  ผู้วิจัยต้องการศึกษากฎหมายในฐานะที่

เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้ความรับรองและคุ้มครองต่อสตรี  มากกว่าการเป็นข้อก าหนดบังคับหรือข้อห้าม  

เพ่ือให้เห็นว่าสตรีสมัยอยุธยามีอิสระในตัวเองได้ระดับหนึ่ง  ภายใต้การดูแลของบิดา-มารดา ญาติพ่ี

น้องของสตรี และสามี  โดยตัวอย่างข้อกฎหมาย ได้แก่ 

พระอัยการลักษณะผัวเมีย เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี 

ภริยา บุตร บิดามารดา ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เช่น การสมรส การเป็นชู้ (ใช้เฉพาะหญิงผู้เป็น

ภริยาเป็นชู้) การข่มขืนกระท าช าเราหญิงและเด็กหญิง ทรัพย์สินระหว่างภริยา การชดใช้ค่าเสียหาย 

และการลงโทษ ในกรณีละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ ทางกฎหมาย 314   ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า นอกจากสตรีจะ

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว สตรียังได้รับการดูแลปกป้องจากครอบครัวด้วย  ตัวอย่างเช่น 

  มาตรา 57  “ ชายใดไปเลี้ยงลูกสาวหลานสาวท่าน ให้ย าเกรงพ่อแม่ผู้เถ้าแก่แลญาติพ่ีน้อง

แห่งหญิง เสมอพ่อแม่ผู้เถ้าแก่แลญาติพ่ีน้องแห่งตนอย่าให้ท าความสปรมาทอันมิชอบ ถ้าชายนั้นวิวาท

ด่าตีภรรยาแลจับหอกดาบธนูหน้าไม้สรรพอาวุททั้งปวงจะฟันแทงภรรยาพ่อตาแม่ยาย ญาติพ่ีน้อง 

หญิงห้ามมิฟังก็ดี แลชายหยาบช้าด่าตีทุบถองฟันแทงพ่อแม่ผู้เถ้าผู้แก่แห่งหญิงเจบปวดไม่ถึงสาหัดก็ดี 

ท่านว่าชายนั้นอุกอาจ ให้เอาสิ่งสีนแลของ ๆ มันคืนให้แก่มัน ถองส่งขับมันเสียอย่าให้บาดไหมดังฉัน

ผู้อ่ืน ถ้ามันยังรักเมียมันอยู่ มันขอลุกะโทษว่าตัวมันผิดแล้ว ให้มันแต่งเข้าตอกดอกไม้ถูปเทียน ผ้าหัว

หนึ่งเล่า เข้าเปดไก่ไหว้พ่อตาแม่ยายสมักสมาแล้ว จึ่งให้มันอยุ่กินด้วยลูกสาวสืบไป ถ้ามันชกตีฟันแทง

ทุบถองพ่อตาแม่ยายผู้เถ้าผู้แก่แห่งหญิง มีบาดเจบถึงษาหรัดสากรรจก็ดี และมันเป็นโจรผู้ร้ายก็ดี ท่าน

ว่าชายนั้นทุจริตหยาบช้าหามารยาตมิได้ดูบังเหดุให้พ่อตาแม่ยายริบเอาทรัพยสิ่งของของชายนั้นไว้

ให้แก่หญิงจงสิ้น ให้ขับมันเสียอย่าให้มันอยู่ด้วยลูกสาวสืบไป จะได้ความฉิบหายเสีย ถ้าลูกสาวยังรัก

ผัวมัน จะตามผัวมันไปก็ตามใจมัน ทรัพยสิ่งของทังนั้นอย่าให้มันเสีย ถ้ามันมีลูกไซ้ให้อาทรัพยนั้นไว้

แก่ลูกมัน เพราะมันมีรู้จักคุณท่านแล ” 315  

จากมาตรา 57 ข้างต้นท าให้เห็นว่า สามีจ าต้องมีความเกรงอกเกรงใจและเคารพบ้านของ

ภรรยา  ทั้งนี้ในสมัยอยุธยา นอกจากมีประเพณีหลบฝาก (ตามพระอัยการ ลักษณะผัวเมีย มาตรา 

                                                           

 314 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 16. 
 315 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 569. 
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102) 316  ที่ชายต้องเข้าไปอาศัยดูใจในบ้านฝ่ายหญิงแล้ว อาจปลูกเรือนหอไว้ในบริเวณบ้านฝ่ายหญิง

เพ่ือ “เวนหมอนสาด”  คือ ท างานรับใช้พ่อตาแม่ยาย ซึ่งอาจเป็นการทดแทนสินสอดด้วยก็เป็นได้ซึ่ง

หากพ่อแม่-ญาติฝ่ายหญิงถูกท าร้ายทางกายวาจา หรือ คบโจร-เป็นโจรผู้ร้าย  ดังที่ปรากฏใน พระ

อัยการลักษณะผัวเมีย มาตราที่ 99  ว่า “...ชายหยาบช้า เปนโจรผู้ร้ายแลกระท าผิดเปนมะหัณโทษ

ประการใดก็ดี... ให้พ่อตาแม่ยาย ขับมันไปอย่าให้อยู่ด้วยลูกสาวหลานสาว  ไปเมื่อหน้าจะฉิบหายเวน

เสีย ให้เวนทุนแลขันหมากแก่มันจงแล้ว”  ทั้งมาตราเดียวกันนี้ยังให้สิทธิ์ ญาติฝ่ายหญิงในการบอกเลิก 

โดยเฉพาะต้องให้ไปบอกแก่ “...แลนายบ้านนายอ าเพอร้อยแขวงกรการ แลผู้มีบันดาศักดิผู้ใดผู้หนึ่ง” 

317     ดังนั้นสิทธิพื้นฐานของสตรีสมัยอยุธยานอกจากจะผูกพันอยู่กับครอบครัวแล้ว  หากสามีเป็นคน

ไม่ดี  ภรรยายังสามารถร่วมกับครอบครัวของตนไปบอกเลิกสามีได้  ทั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย และ

ต้องร้องเรียนต่อทางการให้เป็นกิจจะลักษณะ      

ส่วนเหตุสิ้นสุดแห่งการสมรส อ่ืนๆ  ตัวอย่างเช่น   

มาตรา 51  “ ภิริยาสามีครึ่งโกรธทุ่งเถียงเคิยดกัน แลชายโกรธแก่หญิงเกบเอาสีนเดิม 

แลทรัพยสิ่งของลงจากเรือนหนีหญิง แล้วเอามีดพร้าขวานฟันเสาเรือนเสาหอหญิงเสีย แลชายไป

อยู่ณะเรือนบิดามานดาก็ดี  พ่ีน้องพ้องพันธุ์แห่งชายก็ดี ท่านว่าชายไปวันเดียวนั้นขาดจากผัวเมียกัน 

ท่านมิให้หญิงนั้นส่งขันหมากเลย  ท่านว่าชายนั้นเอาใจออกหากจากหญิงแล้ว ถ้าหญิงนั้นจมีชู้มีผัว  

ท่านว่าหาโทษมิได้เลย  ถ้าชายนั้นโกรธหญิงแลลงเรือหนีหญิงนั้นมิได้เกบเอาสินเดิมและทรัพยสิ่งของ

ไป แลชายนั้นเอามีดพร้าขวานฟันเสาเรือนหอหญิงเสียไปแต่ตัวไปอยู่เรือนบิดามานดา พ่ีน้องพ้องพันธุ์

แห่งชายได้ 15 วันก็ดี 30 วันก็ดี ชายมิได้กลับมา ให้หญิงนั้นส่งสินเดิมให้แก่ชายจงถ้วน ถ้าชายหาสิ่น

เดิมมิได้ท่านว่าชายหญิงขาดจากกัน ถ้าแลชายลงเรือนหนีหญิงไป แลมิได้ฟันเสาเรือนหอ แลมิได้เกบ

เอาทรัพสิ่งของไปแลมาอยู่ ณ เรือนบิดามานดาพ่ีน้องพ้องพันธุ์แห่งชาย แลมิได้กลับมาอยู่ด้วยหญิงพ้น

ก าหนฎ ให้หญิงส่งขันหมากสิ่นสอดเดิมให้แก่ชายจงเตม ให้คิดสีนสมรศให้แก่ชาย ตามส่วนผู้ชาย ตาม

ส่วนผู้หญิงนั้น ” 318 นอกจากนี้ในมาตรา 37, 38 และ 39  เหตุสิ้นสุดแห่งการสมรสยังเกิดขึ้นจากการ

ออกบวชด้วย ดังเช่น มาตรา 38 “หญิงชายราษรอยู่กินเป็นผัวเมียกัน สามีสรัทธาสละภรรยาแลทรัพย

สิ่งของบวดเป็นภิษุ สามเณร แล้วแลสึกออกมาจะคืนอยู่กินด้วยหญิงอีกไซ้ ถ้าหญิงมิสมักเปนภรรยา

                                                           

 316 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1,  579. 

 317 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1,  580. 

 318 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 567-568. 
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ชายนั้น ต่อไปก็ตามใจหญิง เหตุว่าบวดแล้วขาดจากผัวเมียกัน ถ้าชายถูลากข่มขืนหญิงนั้น ท่านให้ไหม

ชายดุจท าแก่หญิงม่ายนั้น” 319 

สิทธิของไพร่ผู้หญิง หรือ สตรีสามัญชนในสมัยอยุธยาจึงมีอยู่บ้าง หากแต่ผูกพันอยู่กับหน่วย

พ้ืนฐานคือ ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของฝ่ายหญิง  แม้ชายจะมีภรรยาหลายคน ได้แก่ “ภรรยา

หลวง อณุภรรยา ทาษภรรยาก็ดี” ดังมาตรา 32 พระอัยการลักษณะผัวเมีย 320 แต่ก็ต้องเลี้ยงดูภรรยา

อย่างดีได้ตามอัตภาพ  และเป็นที่น่าสนใจว่ากฎหมายได้ให้สิทธิ์แก่หญิงที่เป็น  ทาสภรรยา ของนาย

เงินว่า  สามารถลดค่าตัวของหญิงลงได้ หรือ อาจเป็นไทได้เพราะลูก  ดังความในมาตรา  พระอัยการ

ทาส ว่า “มาตรา 6 นายเงินก็ดี พ่ีน้องลูกหลาน พ่อเจ้าเงินก็ดี เอาทาสฝากเลี้ยงเป็นเมีย เกิดลูกด้วย

เท่าใด ๆ ก็ดี  แลมันเป็นไทเพราะลูก แลชายหญิงจะมิสมักจะเลี้ยงจะหย่ากัน ท่านว่ามิให้เอาเงินค่าตัว

แก่มันเลย แลลูกเป็นพงษผู้ดี สิทธอยู่แก่บิดานั้น” 321 

ขณะที่เรื่องของการเกณฑ์ไพร่ในสมัยอยุธยา กฎหมายระบุอัตราการเกณฑ์ราชการไพร่หลวง (ในพระ

ราชก าหนดเก่า มาตรา 48) ว่าต้องเข้าเดือนออกเดือนหรืออาจจะเข้าเวรติดต่อกันปีละ 6 เดือน และ

หากออกราชการสงครามบางครั้งอาจจะนานจนกว่าสงครามจะสิ้นสุด322  ซึ่งนอกจากภารกิจดังกล่าว

จะหนักส าหรับไพร่แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ไพร่หญิงมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ

เลี้ยงปากท้องและการจับจ่ายมากกว่าไพร่ชายด้วย  แต่ไพร่ที่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ได้มีแต่ชายเท่านั้น 

หญิงที่เป็นไพร่ใน “พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน” มีศักดินาระบุไว้เช่น หญิงตักน้ า หญิงตีนคลัง 

หญิงหามวอ ถือศักดินา 20  หญิงไพร่ราบ ถือศักดินา 15  ซึ่งเชื่อได้ว่าหญิงเหล่านี้ไม่ได้ท างานเป็น

แรงงานหนักมากเท่ากับไพร่ชาย ทั้งยังน่าจะได้รับใช้อยู่ในเขตพระราชวังหลวง หรือเป็นไพร่หญิง

ส าหรับราชส านักฝ่ายในโดยเฉพาะ323 เช่น หญิงที่เป็นควาญช้าง เป็นต้น 

ในเอกสารสมัยหลัง คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นช่ วงเปลี่ยน

ผ่านจากกฎหมายในสมัยจารีต ซึ่งรวบรวมก าพระอัยการไว้ในหนังสือกฎหมายตราสามดวง มาสู่การ

ปฏิรูปให้กฎหมายไทยเป็นสากล   โดยกฎหมายจารีตในช่วงต้นรัชกาล โดยเฉพาะหญิงชาววัง ใน

พระบรมมหาราชวัง  ยังคงมีการระบุถึงหญิงที่มีหน้าที่เป็น โขลน พนักงานวิเสศ พนักงานพิณพาทย์ 

                                                           

 319 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 564. 
 320 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 562. 
 321 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 881. 
 322 อัญชลี สุสายัณห,์ ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 35 และ 43. 
 323 เรื่องเดียวกัน, 67-68 และ 71. 
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พนักงานโรงไหม และช่างฝีมือต่าง ๆ324 ซึ่งเป็นที่เชื่อได้ว่าในสมัยอยุธยาก็น่าจะมีหญิงในต าแหน่ง

เหล่านี้เช่นเดียวกัน   

นอกจากนี้ยังมี หญิงที่เป็นไพร่ส่วย ด้วยเช่นกัน 325  ซึ่งน่าจะเป็นการใช้แรงงานเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต

ของป่าหรือเกษตรกรรมเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังสามารถหารายได้จากส่วนเกินของสินค้า

ส่วยได้อีกด้วย     

ส่วนในเรื่องการยกให้ภรรยาเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขาย แสดงให้

เห็นว่านอกจากชายจะต้องเป็นไพร่ไปเกณฑ์แรงงานหลวงแล้ว ภรรยาจ าเป็นต้องเป็นคนหาเลี้ยง

ครอบครัวด้วยการไปถากหญ้า ไถนา หรือท าการค้าขาย ดังนั้นชีวิตในเมือง ในตลาดจะพบผู้หญิง

จ านวนมากออกมาท างานและค้าขาย งานซึ่งสัมพันธ์กับปากท้องของครอบครัวจึงเป็นสิทธิ์ของภรรยา

ไปโดยปริยาย หลักฐานจาก ลา ลูแบร์ และกฎหมาย ยังกล่าวถึงต าแหน่งเมียของชาวไทย เช่น เมีย

กลางเมือง กลางนอก เมียกลางทาสี ซึ่งมีสถานภาพแตกต่างกันไป คือเป็นเมียหลวง เมียน้อย และเมีย

ทาส ตามล าดับ 

ในเรื่องเงินสินสอดทองหมั้นส าหรับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว หรือ ธรรมเนียมหลี่ซื่อ (Li Shi -แปลวา่ 

ธุรกิจค้าก าไร) ในการแต่งงาน ที่กล่าวถึงในบันทึกของหม่าฮวนนั้น 326 เชื่อได้ว่านอกจากคติดั้งเดิม

ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความส าคัญกับผู้หญิงและสายตระกูลฝ่ายแม่ (Matriarchal) 

แล้ว327  การมีลูกสาวยังช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางความเป็นอยู่ได้ เนื่องจากผู้หญิงไม่ต้องเข้าสู่

ระบบการเกณฑ์ไพร่เพ่ือไปเป็นแรงงานของหลวง จึงมีโอกาสที่จะหาทางประกอบอาชีพและสะสม

ทรัพย์ได้  ดังนั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ จึงเป็นการดึงคนหารายได้ออกจากครอบครัวฝ่าย

หญิง  เป็นไปได้ว่าสินสอดทองหมั้นที่เจ้าบ่าวมอบให้แก่ครอบครัวฝั่งเจ้าสาวจึงเป็นการช่วยเหลือ

ครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวในทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นหลักประกันว่าฝ่ายชายจะสามารถดูแลภรรยาของตนได้ใน

                                                           
324 อัญชลี สุสายัณห,์ ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อ้างถึงใน  เอกสารสมยัรัชกาลที่ 5 หจช., ร5 ม. 66/5   
 325 เรื่องเดียวกัน, 69. 
 326 ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 128 
และ145. 
 327 ปรานี วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), เพศและวัฒนธรรม (Gender and Culture), (กรุงเทพฯ : นาตาแฮก, 
2544),  271-272. 
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ระดับท่ีดี หรือมิเช่นนั้นเจ้าบ่าวก็ต้องแต่งเข้าไปอยู่ในบ้านเจ้าสาวเพ่ือช่วยอยู่ดูแล –ประเพณีหลบฝาก 
328  

การสมรส 329 

ถ้าผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ หรือ ชนชั้นมูลนายมักจะแต่งภรรยาหลายคน  ทั้งนี้ลา ลูแบร์เคย

บันทึกไว้ว่า ภรรยา หลวงมีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว  ส่วนภรรยาอ่ืน ๆ มักเป็นหญิงทาสที่เรียกว่า เมีย

น้อย หรือ อนุภรรยา ( les petites femmes) ซึ่งต้องอยู่ในปกครองของภรรยาหลวง  ส่วนบุตรที่เกิด

แต่อนุภรรยา หรือ เมียน้อยนั้นก็ต้องตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับแม่  โดยเด็กนั้นเรียกชายผู้ให้ก าเนิดว่า 

“พ่อเจ้า” (Po Tchaou / seigner Roi) ส่วนบุตรที่เกิดจากเมียหลวงเรียกชายผู้ให้ก าเนิดว่า “พ่อ” 

(Po) เฉยๆ 330  ตุรแปงกล่าวต่อไปว่า ชะตากรรมของเหล่าอนุภรรยาย่อมสุดแล้วแต่น้ าใจของผู้เป็น

ทายาท ซึ่งอาจจะถูกขาย หรือ จะช่วยให้มีช่องทางเลี้ยงตัวอย่างไรก็ได้  ลูกชายของเมียน้อยจะมี

สมบัติอยู่บ้าง ก็แต่สิ่งที่พ่อยกให้ตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่  ส่วนลูกสาวที่เกิดจาเมียน้อยนั้นก็อาจตกอยู่ใน

ชะตากรรมเดียวกัน คือ ถูกขายต่อ หรือจะได้รับค่าเลี้ยงชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้   

คนไทยให้ความส าคัญกับพิธีแต่งงาน นอกจากจะเฟ้นหาคู่ที่เหมาะดีกับบุตรของตนแล้ว 

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมัดจะไปปรึกษาพระภิกษุ หรือ ถามหมอดูถึงฤกษ์ยามและความเป็นไปของคู่ชีวิต  ตุ

รแปงบันทึกว่าหญิงที่เป็นฝ่ายสู่ขอจะน าพลูไป  ถ้าบิดามารดาหยิบใส่ปากก็แปลว่ายินยอมเห็นชอบ  

ขณะที่ฝ่ายชายน าผลไม้ไปก านัลฝ่ายหญิง  เมื่อไปครั้งที่สาม (ผู้วิจัยสังเกตว่า ตรงกับค าในกฎหมาย

จารีตซึ่งรวบรวมอยู่ในหนังสือ กฎหมายตราสามดวงว่า ขันหมาก 3 ขัน) ครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะ

ชุมนุมกัน  พระภิกษุจะมาพรมน้ ามนต์ให้แก่คู่สมรสและสวดมนต์เพ่ือให้คู่แต่งงานพบความผาสุก 

งานแต่งของคนไทยมักจัดขึ้นท าอย่างโออ่าครึกครื้น ณ บ้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิงมีการเลี้ยง

และการมหรสพจ้างคนมาฟ้อนร าและร้องเพลง  ซึ่งตุรแปงกล่าวว่า ถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวและพ่อแม่ของ

เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะไม่ร่วมลงไปฟ้อนร าด้วย เพราะถือว่าเป็นการผิดมารยาท  ทั้งนี้ ในสายตาของตุ

รแปงการแต่งงานถือเป็นแต่เพียงสัญญาของคู่สมรส และการยินยอมจากพ่อแม่ของแต่ละฝ่าย  ซึ่ง

สัญญาดังกล่าวมิให้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์จะขอเลิกร้าง  แต่ฝ่ายชายส่งฝายหญิงกลับบ้านได้โดยมอบหนังสือ
                                                           

 328 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 226-
228. และ กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550),  579. 
 329 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัย

กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560), 31. 

 330 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 164-

165. 
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บอกเลิก  มีบางกรณีที่ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ขอแยกจากกันและมีน้อยครั้งที่ฝ่ายชายจะปฏิเสธ  เพราะเขา

ควรยินดีแยกขาดจากหญิงที่หัวใจไม่ใช่ของเขาแล้ว   

ในบันทึกของหม่าฮวนได้กล่าวถึง ธรรมเนียมหลี่ซื่อ (Li Shi -แปลว่า ธุรกิจค้าก าไร) ในการแต่งงาน ซึ่ง

น่าจะหมายถึง เงินสินสอดทองหมั้นส าหรับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว 331 

ฐานะของสตรี 332 

ในบันทึก ตุรแปงกล่าวว่า หญิงชายชาวกรุงศรีอยุธยาที่แต่งงานกันแล้วมีน้อยมากที่จะท าผิดฐานล่วง

ประเวณี  ทั้งนี้เพราะเชื่อได้ว่า ฝ่ายหญิงนั้นนอกจากจะยุ่งกับงานในครัวเรือนแล้ว ยังต้องเลี้ยงลูก-หา

เลี้ยงครอบครัวในเวลาที่ชายถูกเกณฑ์ราชการด้วย จึงไม่มีเวลาจะก่อเรื่องชู้สาวขึ้น ในสายตาของ

ชาวตะวันตก หญิงไทยแทบไม่เคยไปชมการละเล่นและการมหรสพที่เป็นเรื่องยั่วยุแรงราคะตัณหา  

เพราะผู้หญิงยังจะต้องไถนาตื่นแต่เช้าตรู่  เตรียมอาหารเช้าซึ่งมีข้าวกับปลาเค็มให้สามีผู้เกียจคร้านกิน 

ครั้นกินเสร็จแล้วสามีก็นอนต่อถึงเวลากินอาหารมื้อเที่ยง  และครั้นกินอ่ิมแล้วท่านก็นอนต่ออีก  ลุก

ขึ้นมาเล่นหรือหาอะไรหย่อนใจจนกว่าจะถึงเวลากินอาหารค่ า  ภรรยาของคนไทยจึงเป็นคนอ่อนน้อม  

ธรรมเนียมนี้เห็นได้จากการที่ภรรยาจะกินอาหารหลังสามี ไม่ไปเที่ยวในเรือล าเดียวกับสามี  และจะ

นอนในท่ีที่หมอนอยู่ต่ ากว่าสามี 

ส าหรับธรรมเนียมการแต่งงานที่ตุรแปงมองว่าพิสดารอย่างหนึ่ง คือ  บางครั้งพระเจ้าแผ่นดิน

ทรงยกพระสนมที่ทรงเบื่อแล้วให้แก่คนโปรดคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติยกย่องแก่ขุนนางผู้

นั้น  แต่บางครั้งก็กลับท าให้เป็นที่อึดอัดใจ เพราะหญิงที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้นั้นมีสิทธิ์

เหมือนภรรยาหลวง  ผู้ที่ปรารถนาจะรักษาความโปรดปรานหรือเกรงจะเสียความชอบต้องยอมให้

หญิงผู้นี้มีอ านาจเด็ดขาดในบ้านของตน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากรณีดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนที่ปรากฏใน

เรื่องขุนช้างขุนแผนตามท่ีเล่าไว้ในค าให้การชาวกรุงเก่า 

อย่างไรก็ดี ตุรแปงบันทึกไว้ว่า พระอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาด

ภายในพระราชวัง  การทะเลาะเบาะแว้งของบรรดาพระสนมและขันที พระนางจะมีอ านาจในการ

ตัดสิน ซึ่งจะอาญาหรือปูนรางวัลอย่างไรก็ได้ตามพระอัธยาศัย  พระสนมใดเป็นที่สงสัยว่าก าลังแย่งชิง

เอาพระทัยของพระราชสวามีไป  ก็อาจถูกรพระนางพิพากษาให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด  พระอัครมเหสี

                                                           

 331 ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 128 
และ145. 
 332 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัย

กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง, 32-34. 
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แห่งกรุงศรอยุธยาทรงมีช้าง  เจ้าหน้าที่และคลังเก็บสินค้า  ผู้ที่สามารถแลเห็นพระนางก็มีแต่พวกขันที

และบรรดาหญิงรับใช้ฝ่ายในที่ใกล้ชิด  เวลาพระนางเสด็จออกประพาสก็ประทับบนเสลี่ยงที่มีม่านปิด  

เพราะมีกฎมณเฑียรบาลตราไว้ และ ผู้ใดอยู่ในท่ีที่พระนางเสด็จผ่านจะต้องหมอบกราบพระนางเจ้าที่

ไม่มีใครเห็นได้นี้ 

2. สถานภาพสตรีทางด้านอาชีพ   

กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองท่าค้าขายส าคัญแห่งหนึ่งบนภาคพ้ืนทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น

สังคมจารีต ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบมูลนาย-ไพร่ กล่าวคือ มูลนายให้การรับรองคุ้มครอง

ไพร่ในปกครองด้วยกฎหมาย ขณะเดียวกันไพร่มีก็หน้าที่ตามความคุ้มครองทางกฎหมาย เช่น เกณฑ์

แรงงาน และราชการสงคราม รวมทั้งเป็นผู้ผลิตหรือเก็บเกี่ยวผลิตผลมาเป็นส่วยสินค้าส าหรับบ ารุง

พระนครและเพ่ือการค้าขายกับต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี ไพร่ชายมีหน้าที่ถูกเกณฑ์ไปใช้ในงานทาง

ราชการ ที่เรียกว่า “เข้าเดือนออกเดือน” ซึ่งปรากฏในพระราชก าหนดเก่า มาตรา 48 หรือ อาจจะ

เข้าเวรติดต่อกันปีละ 6 เดือน และ หากออกราชการสงครามบางครั้งอาจจะนานจนกว่าสงครามจะ

สิ้นสุด333  ดังนั้น การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งเพ่ือสะสมเงินทุนเป็นสินทรัพย์ หรือ จัดการ

ครัวเรือนจึงเป็นเรื่องล าบากส าหรับไพร่ชาย   ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า ผู้หญิง หรือ สตรีชนชั้นสามัญในสมัย

กรุงศรีอยุธยานั่นเอง ที่เป็นผู้หาเลี้ยง จัดการครัวเรือน และประกอบอาชีพ   ดังที่ เดอ ลา ลูแบร์ 

บันทึกไว้ว่า   “ฝ่ายชายนั้นต้องไปเข้าเดือนรับราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 เดือนในปีหนึ่ง ทุกๆ 

ปีนั้น ก็เป็นหน้าที่ของภรรยามารดาและลูกเต้าจะเลี้ยงตัวเอง หน าซ้ ายังต้องส่งเสบียงเลี้ยงคนที่ไปเข้า

เดือนอีกด้วย และเมื่อรับราชการกลับมาบ้านแล้ว ก็เป็นธรรมดามักมิใคร่รู้จักจะท าการงานอย่างไร 

ผู้หญิงดอกเป็นตัวถากไร่ไถนา ซื้อขายสินค้าในเมือง” 334  ขณะที่ นิโกลาส์ แชรแวส ได้กล่าวไว้ว่า “...

หญิงที่มีฐานะต่ า ก็ปั่นด้ายและทอผ้า เพ่ือเป็นผ้านุ่งของสามี และเครื่องนุ่งห่มของตนเอง  หากนาง

ยากจนไม่มีด้ายจะทอผ้า หรือ สิ้นไร้เมล็ดพันธุ์ผักที่จะเพาะปลูกแล้ว ก็จะไปรับจ้างเขาท างานเพ่ือได้

เงินมาจุนเจือครอบครัว หรือ ช่วยเขาท าไร่ท าสวน หรือ นวดข้าวฝัดข้าว...” 335  ท าให้เห็นว่า สตรี

สามัญค่อนข้างมีเวลาท ากิน เนื่องจากได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ราชการหลวง 

                                                           

 333 อัญชลี สุสายัณห,์ ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 35 และ 43. 
 334 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 223-224. 

 335 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช), 117. 
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ขณะเดียวกัน ในค า ให้การขุนหลวงวัดประดู่ ทรงธรรมยั ง ได้พรรณนาภูมิ สถาน

พระนครศรีอยุธยา อันประกอบไปด้วยท่าเรือจ้างรอบกรุง ตะพาน และตลาดของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมี

ความคึกคักด้วยสินค้าและผู้คนอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงชีวิตของผู้หญิงอยุธยาโดยตรง แต่

สินค้าและการค้าต่าง ๆ ย่อมท าให้นึกถึงบรรยากาศที่แม่ค้าต่าง ๆ เก็บเก่ียวผลผลิตและผลิตสินค้าออก

มาค้าขาย เช่น ย่านป่าขนม มีขนมชะมดกงเกวียนสามเกลอหินฝนทอง ขนมกรุบขนมพิมพ์ถั่วขนมส า

ปะนี  ย่านป่าชมพูมีร้านขายผ้าชมพู ผ้าชมพูเลว ผ้าตีพิมพ์เลว  ย่านป่าฟูกมีร้านขายฟูกเบาะเมาะ

หมอนมุ้ง  ตลาดเสาชิงช้าที่ศาลาริมเสาชิงช้าขายของสดเช้าเย็นเป็นตลาดใหญ่  ตลาดใหญ่ท้ายพระ

นครย่านในไก่ มีตึกกว้านร้านจีน ขายกระเบื้องถ้วยโถชาม แพรจีน  ไหมจีนสีต่าง ๆ  อาหารจีนและ

ผลไม้จากจีน เป็นตลาดสดเช้าเย็น ขายสุกรเป็ดไก่ และท้ังปลาทะเลปลาน้ าจืด ที่ถนนบ้านลาวมีมีร้าน

ขายของสรรพดอกไม้สด ชื่อ ตลาดดอกไม้ ถนนย่านฉะไกรใหญ่ มีไม้ไผ่ท าเป็นฝาเรือนหอขาย มีร้าน

ขายผ้าลายสุรัศ ผ้าขาวแลผ้าฉลาง มีร้านขายของเช้าเย็น ชื่อตลาดผ้าลาย เป็นต้น336 ย่อมเข้าใจได้ว่า

ในกิจการการค้าในเขตพระนครศรีอยุธยานี้มีหญิงสามัญหรือไพร่หญิงเป็นแม่ค้าแม่ขายและเป็นผู้

จับจ่ายเสียโดยมาก 

ในบันทึกของหม่าฮวน ซึ่งเขียนบันทึกเกี่ยวกับคณะราชทูตของแม่ทัพเจิ้งเหอ ที่เดินทางเข้า

มาในกรุงศรีอยุธยา โดยในบันทึกได้กล่าวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไพร่หรือชาวกรุงศรีอยุธยาไว้ 

เช่น การกล่าวถึงหอยเบี้ยและเงินตราแลกเปลี่ยนในพระราชอาณาจักร การต้มกลั่นสุราจากข้าวและ

มะพร้าวซึ่งมีราคาถูกมาก  การไว้ทรงผมกับเครื่องแต่งกายของไพร่ หรือ สามัญชนทั้งบุรุษและสตรี  

รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป อาทิ  การฝังเม็ดลูกปัดโลหะที่เครื่องเพศบุรุษ ซึ่งอาจท าไป

เพ่ือแสดงสถานภาพทางสังคม และเพ่ือเพศรส การยกหน้าที่การจัดการภายในครัวเรือนและการค้าซื้อ

มาขายไปให้เป็นสิทธิ์ขาดการตัดสินใจของภรรยา  อาชีพหญิงให้บริการแก่ชาวต่างชาติ  และธรรม

เนียมหลี่ซื่อ (Li Shi -แปลว่า ธุรกิจค้าก าไร) ในการแต่งงาน ซึ่งน่าจะหมายถึง เงินสินสอดทองหมั้น

ส าหรับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว 337 

การฝังเม็ดลูกปัดโลหะที่เครื่องเพศบุรุษ น่าจะขึ้นกับสถานภาพทางสังคมของบุรุษนั้น เป็น

เรื่องชีวิตทางโลกท่ีนิยมแพร่หลาย  แสดงว่านอกจากผู้ชายจะใช้เป็นความบันเทิงทางเพศรสกับเมียใน

                                                           

 336 ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัด

ประดู่ทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ค าให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง), 240-243. 

 337 ปริวัฒน์ จันทร. เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซ าปอกง” กองเรือมหาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรฯ, 128 
และ145. 



  112 

บ้าน น่าจะได้แสวงหาจากกิจการหญิงนครโสเภณีที่เปิดขึ้นอย่างกว้างขวางจากการที่กรุงศรีอยุธยา

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสินค้าจากพ้ืนที่ตอนในกับการค้าส่งออกทางทะเล ซึ่ง ลา ลูแบร์ ชาว

ฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ บันทึกถึงออกญามีน (Oc-ya-

Meen) ว่า “บรรดาผู้ที่มีบันดาศักดิ์สูงนั้น หาใช่เจ้านายใหญ่โตเสมอไปไม่ เช่นเจ้ามนุษย์อัปรีย์ที่ซื้อ

ผู้หญิงและเด็กสาวให้มาฝึกเป็นหญิงนครโสเภณีคนนั้นก็ได้รับบันดาศักดิ์เป็นออกญา เรียกกันว่า

ออกญามีน เป็นบุคคลที่ได้รับการดูถูกดูแคลนมากที่สุด มีแต่พวกหนุ่มลามกเท่านั้นที่ไปติดต่อด้วย” 

ซ่องของออกญามีนนั้นต้ังขึ้นมาอย่างถูกต้องและเสียภาษีถวายพระมหา กษัตริย์ด้วย 338  

หญิงให้บริการทางเพศ หรือหญิงนครโสเภณี หรือหญิงในกิจการโรงรับช าเราบุรุษนี้ สะท้อน

ภาพความเป็นเมืองท่าการค้าของกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี การเป็นเมืองท่าการค้าซึ่งมีนายวาณิช

เข้ามาท าการค้าทั้งจากพ้ืนที่ตอนใน และโดยเฉพาะที่มากับเรือสินค้าทางทะเล ท าให้เกิดการให้บริการ

ของหญิงนครโสเภณีและการค้าสินค้าอาหาร เหล้า โรงมหรสพ ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้และ

ภาษีส าคัญอย่างหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่น่าสนใจว่า สถานภาพของหญิงโสเภณีไม่สามารถขึ้น

เป็นพยานในศาลได้ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่ปรากฏตามพระอัยการลักษณะพยาน เพราะถือว่าหญิงเหล่านี้มี

ฐานะทางสังคมหรืออาชีพที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในกฎหมายยังกล่าวถึงหญิงแพศยา ซึ่งก็คือหญิง

โสเภณีหรือหญิงส าส่อน หญิงที่หาเงินในทางประเวณี บัณเฑาะก์หรือกะเทย เด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ 

คนแก่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คนวิกลจริตก็ไม่สามารถเป็นพยานได้ เพราะถือว่าคนเหล่านี้ไม่มี

ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเต็มที่  

นอกจากนี้ยังเชื่อได้ว่า  มีผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพเกี่ยวกับการดนตรี -ฟ้อนร า อีก ทั้งนี้เพราะ 

“ละครนอก” ซึ่งชาวบ้านเล่นกันนอกวัง (ต่างจาก “ละครใน” ซึ่งใช้สตรีชาววังเล่น คือ เล่นโดยผู้หญิง

เท่านั้น ผู้หญิงชาววังส่วนหนึ่งจึงได้รับการฝึกหัดให้เล่นดนตรีในคณะ ‘มโหรีหลวง’ และร าละคร) 

ละครนอกนั้นโดยปรกติแล้ว เล่นได้ทั้งชายและหญิง ทว่าไม่สามารถเล่นเรื่องเดียวกับละครในได้ ผู้ร า

จะสวม ‘เทริด’ (คือ มงกุฎที่มีกระบังหน้า) ใส่เล็บปลอม  ผู้แสดงจะท าทั้งหน้าที่ขับร้องและร าด้วย

ตนเอง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบ ซึ่ง “โนราชาตรี” หรือ “ละครชาตรี” ที่รู้จักกันในปัจจุบันก็คือ 

ละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง  ทั้งละครเรื่องมโนราห์ยังมีบทบาทเพ่ือการแก้บนด้วย   จึงมี

ความเป็นไปได้สูงว่า  ชาวกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ในสายดนตรี-ละครฟ้อนร า นั้นคงต้องมีการว่าจ้างเพ่ือ

ประกอบอาชีพอย่างมิต้องสงสัย  ทั้งนี้เพราะ ดนตรีพ้ืนบ้านและละครในสมัยอยุธยานั้นสัมพันธ์กับวิถี

                                                           

 338 เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, พิมพ์ครั้งท่ี 4, แปลโดย สันต์ ท. โกมล

บุตร, 229-230. 
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ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  เช่น งานโกนจุก งานแต่งงาน การท าขวัญ และงานศพ รวมถึงงานบุญพิธีและ

เทศกาลต่าง ๆ เช่น เพลงเรือในงานไหว้พระ ทอดกฐิน โดยชาย-หญิงจะลงเรือล าเดียวกัน หรือ ต่าง

ฝ่ายต่างแยกล าก็ได้  ประกอบด้วยพ่อเพลแม่เพลง หรือ ต้นเสียง และลูกคู่ร้องรับ  โดยฝ่ายชายจะร้อง

เกี้ยวฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็จะร้องโต้ตอบกลับไป  เป็นต้น 339 

3. สถานภาพสตรีทางการศึกษา 

สถานภาพทางการศึกษานี้ ผู้วิจัยขอยกประวัติบุคคลส าคัญขึ้นมาศึกษา เพ่ือให้เห็นสภาพ

สังคมท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎ และท้าวทองกีบมา  ดังที่จะเสนอต่อไปนี้ 

เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎ  

เจ้าฟ้ากุณฑล และ เจ้าฟ้ามงกุฎ ทั้งสองพระองค์เป็นพระราชธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ 

(ครองราชย์ พ.ศ. 2275-2301) ประสูติแต่เจ้าฟ้าสังวาล พระมเหสีฝ่ายซ้ายในรัชกาล    พระวรวงศ์

เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร  ทรงกล่าวไว้ในค าน าบทละครเรื่อง “ดาหลัง” พระราชนิพนธ์ใน

รัชกาลที่ 1 ว่า เรื่องอิเหนาได้แพร่มาทางสุมาตราและมลายูจนเข้าสู่สยามโดยหญิงชาวมลายูเชื้อสาย

พวกเชลยจากเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นนางข้าหลวงได้เล่าเรื่องถวาย  เจ้านายผู้หญิงทั้งสองพระองค์ทรงพอ

พระทัยจึงทรงนิพนธ์เป็นบทละครขึ้นองค์ละฉบับ เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล ทรงนิพนธ์เรื่อง ดาหลัง แต่นิยม

เรียกกันทั่วไปว่า ‘อิเหนาใหญ่’ ส่วน เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ ทรงนิพนธ์เรื่อง อิเหนา นิยมเรียกกันทั่วไปว่า 

‘อิเหนาเล็ก’ สันนิษฐานว่า เรียกตามผู้นิพนธ์ คือ เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ และ เจ้าฟ้าพระองค์เล็ก  ต่อมา 

ต้นฉบับกลอนบทละครเรื่อง ดาหลังและอิเหนา สูญหายเมื่อครั้งเสียพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ 

พ.ศ. 2310 ฉบับที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นฉบับที่แต่งข้ึนในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ช าระแต่งซ่อมจนสมบูรณ์เรียกกันว่า พระราชนิพนธ์

บทละครเรื่องดาหลัง และ บทละครเรื่องอิเหนา ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 

ภาพสะท้อนของสตรีชั้นสูงจากการแต่งบทละครเรื่องดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ โดยเจ้าฟ้า

กุณฑล และบทละครเรื่องอิเหนา โดยเจ้าฟ้ามงกุฎ พระราชธิดาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นั้น 

สะท้อนให้เห็นความสามารถของกวีหญิงซึ่งเป็นสตรีในราชส านัก ซึ่งได้รับการเล่าเรียนวิชาหนั งสือจน

สามารถน าเค้าเรื่องซึ่งมีที่มาจากพงศาวดารชวา ผ่านการเล่าเรื่องของนางข้าหลวงชื่อ ยะโว หรือ ยะ

                                                           

 339 วินัย พงศ์ศรีเพียร, อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวาราวดี มรดกความทรงจ าแห่งสยามประเทศ, 

เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอสิระประวัตศิาสตรไ์ทย), 279 และ 292-293. 
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วอ ซึ่งเป็นชาวมลายู 340 มาแต่งเป็นกลอนบทละครได้  ทั้งนี้นอกจากกวีหญิงจะต้องแตกฉานทางด้าน

ภาษาไทยแล้ว เชื่อได้ว่าสตรีในราชส านักอยุธยาคงต้องได้ศึกษาภาษาอ่ืนอยู่บ้าง ดังเช่นที่ปรากฏชื่อ

และศัพท์ภาษาชวาซึ่งมีเสียงไพเราะแปลกหูอยู่ตลอดเนื้อเรื่อง  น่าสนใจว่าบทละครเรื่องอิเหนาเป็น

วรรณคดีอย่างใหม่จากนิทานพื้นบ้านและวรรณคดีจารีตอ่ืน ๆ ที่มีแพร่หลายอยู่ ซึ่งมักเป็นเรื่องที่แปลง

มาจากชาดกและแปลจากภาษาบาลี  ทั้งบางตอนยังมีเนื้อเรื่องที่ตัวนาง คือ บุษบา สามารถแปลงกาย

และออกรบเฉกเช่นเดียวกับบุรุษ ซึ่งอาจเป็นมโนทัศน์ดั้งเดิม คือ สตรีเป็นผู้น าของครอบครัว 

(Matriarchy) ที่มีร่วมกันของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  อย่างไรก็ตาม แม้กลอนบทละครเรื่อง

อิเหนานี้จะมีไว้ส าหรับนางในเล่นเฉพาะในเขตพระราชฐาน  แต่ก็ยังมีโอกาสที่ละครในจะออกสู่สายตา

ของฝ่ายหน้า และสาธารณะชนร่วมชม เช่น ในพิธีฉลองบูชา ณ ปูชนียสถานส าคัญ หรือ งานพระราช

พิธีที่ชาวกรุงศรีอยุธยาได้เข้าร่วมด้วย เช่น พิธีราชาภิเษก และงานออกพระเมรุพระบรมศพ 341 ซึ่ง

เป็นที่แน่นอนว่ากลอนบทละครเรื่องอิเหนานี้ ต้องได้ถูกเผยแพร่ออกมาสู่ฝ่ายหน้า รวมทั้งน่าจะได้รับ

ความนิยมในฐานะวัฒนธรรมร่วมของชนชั้นสูงซึ่งต่างมีโลกทัศน์เดียวกันกับกวีหญิงผู้แต่ง จนเมื่อ

สิ้นสุดแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแล้ว บทละครเรื่องอิเหนาก็ได้รับการช าระเพ่ือสืบทอดรักษาทั้งเนื้อเรื่อง

และโวหาร ในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ คือ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 342 

นอกจากสตรีชั้นเจ้านายในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาจะต้องมีความรู้ทางวิชาหนังสือจน

แตกฉานยิ่ง พร้อมกับได้รับวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายของประชาคมอันเนื่องมาจากความเป็น

เมืองท่าการค้าของกรุงศรีอยุธยา ทั้งในสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ก็ถือเป็นยุคบ้านเมืองดี มี

ความเจริญในหลายทาง โดยเฉพาะวรรณคดีซึ่งในการวิจัยนี้ หมายถึง วรรณคดีที่มีผู้หญิงเป็นกวี หรือ 

เจ้านายสตรีเป็นผู้ประพันธ์แล้ว ยังจะกล่าวถึง วรรณคดีเชิงสั่งสอนอย่าง ‘สุภาษิตสอนหญิง ฉบับสมัย

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ/ฉบับสมัยอยุธยาตอนปลาย’ 343  ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับ หนังสือสุภาษิตสอน

                                                           

 340 สุเนตร ชุตินธรานนท์, (บรรณาธกิาร), ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม, (กรุงเทพฯ : มติชน. 
2558), 230. 
 341 เรื่องเดียวกัน, 230-231. 
 342 สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ, ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม (กรุงเทพฯ : มติชน. 2558), 
230-231. 
 343 รายละเอียดใน รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น (พ.ศ. 1893-2394)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534). 
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หญิง ทั้งในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับต่าง ๆ  ภาพสะท้อนจากหนังสือสุภาษิตสอน

หญิง นอกจากจะใช้สั่งสอนสตรีให้มีความรู้จักรักนวลสงวนตัว มีความประพฤติดีงาม และเป็นแม่ศรี

เรือนที่ดีแล้ว ยังท าให้เห็นถึงความคาดหวังถึงสตรีในอุดมคติ หรือ บรรทัดฐานระดับหนึ่งที่สอดรับกับ

ความต้องการของผู้ชาย  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า  หนังสือสุภาษิตสอนหญิงเกิดขึ้นเพ่ือสอดรับกับสังคม

ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชนชั้นที่เติมเต็มระหว่างชนชั้นไพร่แต่เดิมที่ไม่จ าเป็นต้องรู้หนังสือ 

กับ ชนชั้นเจ้านายที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนวิชาหนังสือ  เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาว่าสตรีนั้น

นอกจากจะต้องมีความใส่ใจในความเป็นแม่ศรีเรือนแล้ว ยังต้องรู้จักอ่านเขียนเพ่ือการประกอบอาชีพ

หรือการจัดการในครัวเรือนด้วย     ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นเป็นที่น่าสนใจว่า ยังมีผู้หญิงอีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่

ระหว่างชนชั้นมูลนายระดับล่างกับไพร่ หรือ เป็นไพร่ที่ได้รับการยกเว้น  ได้แก่  ธรรมเนียมที่ลูกของผู้

ที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมูลนายทุกคนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกสักเป็น

ไพร่ กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เท่ากับเปิดโอกาสให้ลูกของมูลนายได้รับราชการสืบทอดความเป็นมูลนาย

ต่อไป แต่สิทธิดังกล่าวไม่ปรากฏว่าคุ้มครองไปถึงหลาน 344  กับ การเลื่อนสถานภาพจากทาส เช่น 

ทาสหญิงมีโอกาสเป็นไทได้ จากการแต่งงานมีลูกกับนายเงินหรือญาติพ่ีน้องของนายเงิน 345   กล่าวคือ 

ทั้งลูกและหญิงทาสนั้นได้เลื่อนสถานภาพและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ผู้หญิงกลุ่มนี้ต่อมาน่าจะได้อยู่ในโลกทัศน์ของสังคมที่จ าเป็นต้องได้รับการสั่งสอน

จากสุภาษิตสอนหญิง (สมัยอยุธยาตอนปลาย) อาจไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานภาพไพร่หญิงที่ต้องแต่ง

ไพร่ชายเข้าบ้าน ตามประเพณี ‘หลบฝาก’ ที่ปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมีย  หรือ ที่เรียกว่า 

‘ควายงาน’ ที่ปรากฏในสังคมล้านนา ซึ่งสะท้อนความต้องการแรงงานผ่านระบบเครือญาติและการ

สมรส 346   

ท้าวทองกีบม้า 

ท้าวทองกีบม้า ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในฐานะผู้เป็นต้นต ารับขนมไทยนั้น  เป็นบรรดาศักดิ์ของ                

ข้าราชส านักฝ่ายใน มีหน้าที่ประกอบเครื่องเสวย หรือ เครื่องต้นประเภทอาหารหวาน 347  ท้าทองกีบ

                                                           

 344 เรื่องเดียวกัน, 61. 
 345 อัญชลี สุสายัณห,์ ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 79-80. 
 346 เรื่องเดียวกัน, 23. 
 347 ผู้รับผดิชอบเครื่องต้นอาหารหวานมี 3 ต าแหน่ง คือ ท้าวเทพภักดี ท้าวทองพยศ และท้าวองกีบม้าอยู่
ในการก ากับดูแลของท้าวอินสุรยิา   อ้างถึงใน วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 140-141. และ 



  116 

ม้าที่กล่าวถึงนี้ นางมีชื่อที่ลงนามด้วยตนเองในหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส 

(ครองราชย์ พ.ศ. 2258-2317 (ค.ศ. 1715-1774)) ในคราวที่ร้องขอให้พระองค์ช่วยเหลือทางด้าน

การเงินหลังจากท่ีสามีของนาง คือ ออกญาวิชาเยนทร์ได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยมีชื่อว่า ดอญา กีมาร์ เดอ 

ปีนา (Dona Guima de Pina) ขณะที่เอกสารฝรั่งเศสเรียกนางว่า มารี ปินยา เดอ กีมาร์ (Marie 

Pina de Guima) หรือ  มารี กีมาร์ (Marie Gimard) 348  ประวัติบางส่วนของนางมารี กีมาร์ปรากฏ

อยู่ในบันทึกของคณะราชทูตฝรั่งเศสในฐานะภรรยาของออกญาวิชาเยนทร์ (คอนแสตนติน ฟอลคอน) 

ขุนนางผู้ใหญ่ชาวกรีกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  บิดาของนางชื่อ ฟานิค กูโยมา 

(Phanick Guimar / Fanik Guyomar) เป็นญี่ปุ่นผสมแขกเบงกอล และโปรตุเกสจากอาณานิคมกัว 

ส่วนมารดาของนางมีเชื้อสายญี่ปุ่นผสมโปรตุเกส ชื่อว่า เออซูลา ยามาดา (Ursula / Ursule 

Yamada) ครอบครัวฝั่งมารดาของมารี กีมาร์ เป็นชาวคริสต์ญี่ปุ่นที่เคร่งครัดมาก ได้อพยพลี้ภัยทาง

ศาสนาเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยา หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นประกาศเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาคริสต์ เมื่อ พ.ศ. 

2135 349  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2229  นางมารี กีมาร์อายุได้ 16 ปี ก็ได้แต่งงานกับคอนแสตนติน ฟอล

คอน (พ.ศ. 2190-2231) ที่ขณะนั้นอายุได้ 39 ปี ซึ่งมีภรรยาเก็บอยู่แล้วหลายคน และทั้งคู่มีบุตร

ด้วยกัน 2 คนคือ จอร์จ และ ฮวน ฟอลคอน 350   

อย่างไรก็ดีประวัติต้นชีวิตของมารี กีมาร์ช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ นางอยู่ในฐานะ

ภรรยาของออกญาวิไชเยนทร์ ซึ่งมีต าแหน่งเฝ้าถึงสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา กรมหลวงโยธาเทพ ซึ่ง

ออกว่าราชการดุจพระเจ้าอยู่หัวของฝ่ายใน ดังมีปรากฏในเอกสารบันทึกของบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ 

หนึ่งในคณะราชทูตฝรั่งเศส 351   

และหลังจากที่ออกญาวิชาเยนทร์ถูกประหารไปในเหตุการณ์รัฐประหารโดยสมเด็จพระเพท

ราชา พ.ศ. 2231 ชีวิตของมารี กีมาร์ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก บ้านและทรัพย์สมบัติของ

นางถูกยึด นางถูกลดฐานะและถูกน าไปรับใช้ดุจทาส  หมอแกมเฟอร์ นายแพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่ง

                                                           

กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 260 ต าแหน่งนา
พลเรือน. 
 348 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya, 238.   
 349 กิตติ โล่หเ์พชรัตน์, ตามรอยบุคคลในประวัติศาสตร์ : แผ่นดินพระนารายณ์ (นนทบุรี : บุ๊คสโตน, 
2561), 105-107.   
 350 เรื่องเดียวกัน, 107.   
 351 เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1688 ฉบับ

สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี : ศรปีัญญา, 2550), 250-251. 
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เดินทางเข้ามาในช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ได้บรรยายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ว่า “...บ้าน

ถูกรื้อค้นไว้จนยุ่งเหยิง ภรรยาของฟอลคอนถูกจับขังไว้ในโรงม้า” และเมื่อสิ้นวาสนาของสามีคือ

ออกญาวิชาเยนทร์แล้ว “...ฟอลคอนนั้น ได้ถอดสร้อยกางเขนเงิน 2 อัน ซึ่งเป็นของขวัญจากสมเด็จ

พระสันตะปาปา และตราเซนต์ไมเคิล ซึ่งรับพระราชทานมาแต่พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสนั้น ฝากมา

ให้แก่บุตร แต่ของเหล่านี้พึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับก็หาไม่ เจ้าเด็กน้อยกับแม่ยังเที่ยวขอทานเขากิน

มาจนถึงทุกวันนี้ หามีใครกล้าเกี่ยวข้องด้วยไม่” 352    นาง     เออซูลา แม่ของมารี กีมาร์ได้เขียน

จดหมายขอความช่วยเหลือเรื่องบุตรสาวและครอบครัวไปถึงคณะราชทูตฝรั่งเศสที่ก าลังจะเดินทาง

ออกจากราชอาณาจักรอยุธยา 353  ขณะเดียวกันมารี กีมาร์ก็ได้พยายามร้องขอต่อนายพลเดส์ฟาร์จ 

ผู้น าฝ่ายทหารประจ าคณะราชทูตฝรั่งเศส ให้รับตัวนางและครอบครัวออกไปสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วย  

แต่นายพลเดส์ฟาร์จปฏิเสธ เพราะเกรงจะเกิดปัญหายืดเยื้อรุนแรงกับทางการของกรุงศรีอยุธยา จึงจ า

ขังนางไว้ในป้อมที่เมืองบางกอก 354  ที่สุดแล้วนางได้มอบตัวและถูกคุมขังอยู่นานถึง 2 ปี จนถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2233 จึงได้รับการปล่อยตัว    ในช่วงนี้นางได้กลับไปพ านักในหมู่บ้านโปรตุเกส นางมี

หน้าที่รับใช้ในห้องเครื่องต้น โดยท าขนมหวานประเภทเครื่องกวนส่งเข้าไปในวัง  ระหว่างนั้นนางมารี  

กีมาร์ก็ได้เขียนจดหมายถึงบิชอปฝรั่งเศสซึ่งประจ าการอยู่ในประเทศจีน ร้องขอให้ช่วยกราบทูลพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้ทรงสั่งรัฐบาลฝรั่งเศสส่งส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสจาก

หุ้นที่ฟอลคอนเคยถือครองไว้จ านวนมากให้แก่นางบ้าง ซึ่งนางคงจะส่งค าร้องนี้ ไปอีกหลายฉบับจนถึง

สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15    

หลังได้รับอิสรภาพมารี กีมาร์กลับมาพ านักในหมู่บ้านโปรตุเกส ท าหน้าที่จัดอาหารหวานส่ง

พระราชวังหลวง  ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระชีวิตของนางน่าจะดีขึ้นเพราะได้เข้ารับ

ราชการในต าแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องต้น ท าหน้าที่ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวง เป็นหัวหน้าผู้

เก็บรักษาพระภูษาฉลองพระองค์และเก็บผลไม้เสวย มีพนักงานใต้บังคับบัญชาถึง 2,000 คน ซึ่งถือ

เป็นต าแหน่งที่ส าคัญและไว้วางพระราชหฤทัยมาก เพราะนางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจน

                                                           

 352 เอนเยลเบริ์ต แกมเฟอร์, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์, แปลโดย นายอัมพร สายสุวรรณ 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 43-44. 
 353 นายพลเดส์ฟาร์จ, ชิงบัลลังก์พระนารายณ์, แปลโดย ปรีดี พิศภูมวิิถี (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 43. 
 354 ทั้งนี้เหตุที่นางไม่ได้รับการอนุญาตให้ติดตามคณะราชทูตกลับไปยังฝรั่งเศสได้นั้น นายพลเดส์ฟาร์จให้
เหตุผลว่า ทรัพยส์ินเงินทองของฟอลคอนอาจสญูหายไปกับนางได้ อย่างไรก็ตามนายทหารอื่น ๆ กลบัให้ข้อมูลอีกแง่
หนึ่งว่า นายพงเดส์ฟาร์จไดร้ับฝากทรัพย์สินของฟอลคอนไว้จ านวนมากผ่านมาทางบาทหลวงเยซูอิต อา้งถึงใน นาย
พลเดส์ฟาร์จ, ชิงบัลลังก์พระนารายณ์, แปลโดย ปรดีี พิศภูมิวิถี, (25) บันทึกผู้แปล. 
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เป็นที่ยกย่อง  ท้าวทองกีบม้าเป็นผู้ถ่ายทอดต ารับขนมหวานต่าง ๆ ที่ปรับปรุงสูตรจากบรรพบุรุษชาว

ญี่ปุ่นซึ่งเรียนรู้จากชาวโปรตุเกสที่ไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น และนางยังคิดค้นขนมอย่างใหม่

ขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่น คือ ไข่ มะพร้าว แป้ง และน้ าตาล เป็นขนมอร่อย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง ทองโปร่ง ทองพลุ ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนมขิง ไข่เต่า ทองม้วน ส าปันนี หม้อแกง สังขยา ฯลฯ 

ซึ่งสตรีใต้บังคับบัญชาคงได้น าต ารับขนมหวานที่เรียนรู้มาไปเผยแพร่ที่บ้านเกิดอีกทอดหนึ่ง จน

กลายเป็นขนมพ้ืนบ้านของไทยในที่สุด 355     อย่างไรก็ตาม ฎีกาที่มารี  กีมาร์ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า

หลุยส์ที่ 14 ก็เป็นผลใน พ.ศ. 2260 ซึ่งล่วงเข้าสู่รัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แล้ว นางได้รับเงินบันผล

จ านวนมากจากบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสที่ฟอลคอนซื้อไว้ โดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพปีละ 

3,000 ปอนด์ฝรั่งเศสและได้ส่วนแบ่งก าไรที่หักต้นทุนแล้วด้วย 356  ชีวิตบั้นปลายของท้าวทองกีบม้า

ถือว่าสุขสบาย นางอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตในหมู่บ้านโปรตุเกส กลางวันเข้าท างานในพระราชวัง

หลวง ตกเย็นกลับมาพ านักกับหลาน ๆ วันอาทิตย์ไปโบสถ์และเยี่ยมญาติ ท้าวทองกีบม้ามีอายุยืนถึง 

66 ปี (พ.ศ. 2213-2279) สันนิษฐานว่าร่างของเธอคงถูกฝังไว้ในสุสานหมู่บ้านโปรตุเกส อันเป็นนิวาส

ถานใกล้พระผู้เป็นเจ้าที่นางศรัทธายิ่ง 

จากชีวิตของท้าวทองกีบม้าสันนิษฐานได้ว่า  นางเป็นชาวต่างชาติซึ่งครอบครัวอพยพลี้ภัย

การกีดกันชาวคริสต์ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นภัยทางศาสนาเข้ามาอาศัยอยู่ในฐานะไพร่ของกรุงศรีอยุธยา  เป็น

ที่น่าสนใจว่าครอบครัวของมารี กีมาร์น่าจะสมผลประโยชน์บางประการกับคอนสแตนติน ฟอลคอน 

จนทั้งคู่ได้สมรสกัน ทั้งนี้จากการศึกษาเรื่องระบบไพร่ของ  นิธิ เอียวศรีวงศ์ แม้จะไม่พบหลักฐานห้าม

ไพร่เป็นข้าราชการและไม่มีข้อห้ามไพร่ขึ้นมาเป็นมูลนาย  แต่การเลื่อนขึ้นมาเป็นมูลนายนั้นก็ท าได้

ยาก  เนื่องด้วยมูลนายมักแต่งงานกับมูลนายด้วยกันเองเพ่ือรักษาระดับสถานภาพและสิทธิ์การเข้ารับ

ราชการจนชั่วลูกหลาน 357  การสมรสของออกญาวิชาเยนทร์กับมารี กีมาร์ดังกล่าว จึงท าให้

สถานภาพของนางได้เลื่อนขึ้นมาเป็นมูลนายชั้นสูง ในฐานะภรรยาของขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งมีต าแหน่งเฝ้า

ถึงกรมหลวงโยธาเทพ เจ้าฟ้าพระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์    อย่างไรก็ดี หลังฟอลคอนถูก

ประหารจากการยึดอ านาจทางการเมืองและปราบดาภิเษกขึ้นของสมเด็จพระเพทราชา ต้นราชวงศ์

บ้านพลูหลวง เมื่อ พ.ศ. 2231 ชีวิตของมารี กีมาร์พลิกผันตกต่ าลง ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผน

ยึดครองราชอาณาจักรอยุธยาของฝรั่งเศส     ทั้งนี้ด้วยความสามารถในวิชาหนังสือซึ่งท าให้นางมารี กี

                                                           

 355 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา, 140-141. 
 356 เรื่องเดียวกัน, 141.   
 357 เรื่องเดียวกัน, 97.   
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มาร์อ่านออกเขียนได้ และความสามารถทางด้านการอาหารซึ่งผูกพันกับความหลากหลายนานาชาติ

ในกรุงศรีอยุธยา  มารี กีมาร์รวมทั้งนางเออร์ซูล่าแม่ของนางได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือต่อ

คณะราชทูตฝรั่งเศสและต่อมาถวายฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส คือ พระเจ้าหลุยส์ที่14 และพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 15 จนที่สุดท าให้ชีวิตนางกลับมาสุขสบายได้อีกครั้งจากปันผลหุ้นของบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของฝรั่งเศสที่สามีเคยถือครองไว้ ขณะเดียวกันการกลับเข้ามารับราชการห้องเครื่องต้น 

และคิดค้นปรับปรุงสูตรขนมในพระราชวังหลวง จนถึงเป็นผู้ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวง เป็น

หัวหน้าผู้เก็บรักษาพระภูษาฉลองพระองค์และเก็บผลไม้ของเสวย  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัตย์

ซื่อจนเป็นที่ยกย่องเชื่อถือ ถึงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์  ดังนี้จึงเท่ากับนาง

มารี กีมาร์ได้แสดงฝีมือท าความชอบในราชการจนสามารถเลื่อนขึ้นมาในที่มูลนายชั้นสูง 358 ได้อีกครั้ง 

ในต าแหน่งที่ ท้าวทองกีบม้า ศักดินา 400 359  เหตุการณ์การเลื่อนสถานของไพร่ ซึ่งโดยมากมีภาพ

ของไพร่ชายด้วยวิธีการทางสงคราม จนขึ้นเป็นมูลนายซึ่งพบได้ยากจนแทบจะไม่มีเลยนั้น  ก็สามารถ

พบได้ด้วยวิธีการของสตรี ดังเหตุการณ์ของ มารี กีมาร์ ที่ได้เป็นท้าวทองกีบม้า 

4. สถานภาพสตรีทางศาสนา 

แม่ช ี 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมีสตรีในอีกสถานภาพหนึ่ ง ซึ่งไม่ได้รับการบันทึกถึงอย่าง

ตรงไปตรงมาในการบันทึกแบบจารีต  ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ การเสด็จ

ออกไปประทับยังต าหนักใกล้วัดพุทไธสวรรค์ และผนวชเป็น ‘พระรูปชี’ (หมายถึง เจ้านายที่บวชชี 

เรียก พระรูปชี) ของกรมหลวงโยธาเทพ หลังการสวรรคตของสมเด็จพระเพทราชา พระราชสวามี เป็น

ต้น    ขณะที่ กฎหมาย บทพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตราที่ 37 38 และ 39 ที่กล่าวถึงการบวชใน

ขณะที่สมรสแล้ว ทั้งนี้ในมาตราที่ 38 ระบุว่า “...เหตุว่าบวดแล้วขาดจากผัวเมียกัน...” และในมาตรา

ที่ 39 ที่กล่าวถึงการออกบวชเป็นชีของสตรี ว่า “ ภิริยาลาสามีจะไปบวดสามีก็ยอมให้ภิริยาไปบวด 

ท่านว่าสามีภิริยาขาดจากผัวเมียกัน ถ้าภิริยาออกมาจมีสามีอ่ืนไซ้ ท่านว่าหาโทษมิได้ ถ้าสามีมิได้สละ

ให้บวดภิริยากระท าความผิดแล้วหนีไปบวด ถ้าสึกออกมามีชู้มีผัวไซ้ ให้ไหมโดยขนาดเพราะเหตุว่า
                                                           

 358 มูลนายระดับสูง หมายถึง ผู้ที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ข้ึนไป โดยไดร้บัการแต่งตั้งจากพระมหากษตัริย์ ทั้ง
ยังมีสิทธิ์บางประการ คือ มีสิทธ์ิเขา้เฝ้าในเวลาทรงออกว่าราชการ มสีิทธ์ิไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ รวมทั้งต าแหน่ง ยศ
กับราชทินนาม  อ้างถึงใน  อัญชลี สุสายณัห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 59-60. 
 359 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 260 
ต าแหน่งนาพลเรือน. 



  120 

สามีเขามิได้สละให้ไปบวด ” 360  ซึ่งภรรยาจะบวชได้ต้องได้รับอนุญาตจากสามีก่อน และถือว่าการ

บวชเป็นเหตุสิ้นสุดแห่งการสมรส 

นอกจากนี้ยังมีที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงเรื่องของแม่ชีในสังคมอยุธยาอีกด้วย ดังเช่น โยสต์ เซา

เต็น  ได้กล่าวถึงสถานภาพบางประการของสตรีอยุธยาไว้ นั่นคือ “ชี” หรือ “แม่ชี” ว่า นอกจาก

พระสงฆ์ที่เป็นชายแล้ว ตามวัดใหญ่ส าคัญ ๆ ยังมีแม่ชีแก่อยู่อีกไม่น้อย ชีเหล่านี้โกนศีรษะ นุ่งขาวห่ม

ขาวและอยู่ในสถานที่ที่ก าหนดให้อยู่ 361  คือ อยู่ในวัดตลอดเวลา เพ่ือประกอบศาสนกิจและร่วมบุญ

พิธี การที่พวกชีมีวัตรปฏิบัติดังนี้ ก็กระท าด้วยใจสมัคร หามีกฎเกณฑ์ใดมาบังคับให้กระท าไม่ 362  

ส่วนหมอแกมป์เฟอร์ ได้กล่าวถึงแม่ชีไว้ว่า พวกเธอนุ่งห่มคล้ายพระสงฆ์ เว้นแต่เป็นสีขาว มิใช่สีเหลือง

กรักอย่างพระภิกษุสงฆ์  และยังได้บันทึกถึงเรื่องอ้ือฉาวซึ่งเล่าลือมาว่า แม่ชีหลายคนได้เกิดการ

ตั้งครรภ์ขึ้นมาในขณะถือเพศบรรพชิต 363 

ขณะทีตุ่รแปง ซึ่งมิได้เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา แต่ได้รวบรวมจากบันทึกของนักเดินทาง

ต่าง ๆ กล่าวถึงสถานภาพแม่ชีไว้ว่า    ยังมีนักบวชหญิงชาวสยามด้วย  แต่เธอจะเข้าเป็นนักบวชได้ก็

ต่อเมื่ออายุห้าสิบปี  หมายความว่า เมื่อถึงอายุปูนนี้ก็พ้นจากอ านาจราคะตัณหาแล้ว  จะได้ไม่ก่อเรื่อง

อับอาฉาวโฉ่ซึ่งอาจท าให้ฐานอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอเสื่อมเสีย  เครื่องนุ่งห่มของนักบวชหญิงเหล่านี้เป็นสี

ขาว  เพราะสีนี้ชาวสยามถือว่าเป็นสีที่แสดงความเสงี่ยมเจียมตัวและความเหนียมอาย  พวกเธอไม่มี

อาราม  แต่อยู่กับวัดเป็นหมู่ ๆ  หมู่ละสามสี่คน  พวกเธอไม่ต้องท าการปฏิญาณตน  กฎวินัยทั้งหมดก็

คือให้ถือพระภิกษุเป็นแบบฉบับ  ต้องสวดมนต์เป็นเวลานาน ๆ  และไม่ขาดการฟังเทศน์ของพระ  

สถานที่อยู่ของพวกเธอก าหนดให้อยู่ในวัดมีหน้าที่รับใช้พระภิกษุ  และพวกเธอก็ถือว่าเป็นบุญ  พวก

เธอนี่แหละเป็นผู้จัดท าอาหารให้พระภิกษุ  และเป็นผู้พยาบาลเมื่อพระภิกษุเจ็บไข้  พวกเธอออกไป

เยี่ยมคนยากจนและคนเจ็บป่วย  อุทิศเวลาทั้งหมดเพ่ือบรรเทาใจผู้มีความทุกข์ร้อน  การท าคุณอย่าง

ต่อเนื่องกันเช่นนี้ท าให้พวกเธอได้รับความนับถืออย่างสูง  ทุกคนไหว้เธอ  แต่เธอไม่ไหว้ใครเพราะมีแต่

พระภิกษุกับพระพุทธรูปเท่านั้นที่อยู่สูงกว่าเธอ ชาวสยามเรียกพวกเธอว่า “นางชี” (nanchi)  ซึ่ง

                                                           

 360 กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1, 564. 
 361 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ

ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561), 304. 

 362 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76  เรื่อง จดหมายเหตุของโยสต์ เซาเต็น ฯ ใน ประชุมพงศาวดาร, เล่มที่ 

47, 176. 

 363 เอนเยลเบริ์ต แกมเฟอร์, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์, แปลโดย นายอัมพร สายสุวรรณ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 94. 
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แปลว่า สตรีผู้อุทิศตน  พวกเธอได้รับเชิญไปในงานศพข้าราชการผู้ใหญ่  พวกเธอเดินเป็นกระบวนแห่

และได้รับเงินตอบแทนอย่างงาม  เนื่องจากเธอเข้าบวชเมื่ออายุมากแล้ว  การเป็นตัวอย่างประพฤติผิด

ทางเพศจงึไม่ใคร่มี  และถ้ามีหลักฐานว่าคนใดท าผิดก็จะถูกส่งตัวไปให้ญาติพ่ีน้องลงโทษ  เพราะมีการ

ห้ามมิให้พระภิกษุและนางชีเฆี่ยนตีผู้ใด  พระสงฆ์นั้นได้รับสิทธิพิเศษน้อยกว่านางชี  ถูกกฎหมาย

ลงโทษอย่างรุนแรงที่สุด  กล่าวคือ  ถ้ามีหลักฐานว่าพระภิกษุใดท าผิดประเวณี  กฎหมายลงโทษให้ถูก

เผาไฟ 364 

จากสถานภาพของแม่ชีนี้ ท าให้เห็นโลกทัศน์บางประการเกี่ยวกับศาสนาว่า แม้ว่าในสมัย

อยุธยาจะไม่มีประเพณีการบวชภิกษุณีเช่นในสมัยพุทธกาล  แต่สตรีอยุธยาก็มีทางเลือกอย่างอ่ืนใน

ชีวิต นอกเหนือจากการท าบุญด้วยข้าวปลาอาหารและเงินทอง ซึ่งถือเป็นอามิสบูชาแล้ว  สตรีก็

สามารถออกบวช ถือศีลได้ แม้จะมีอาณาบริเวณจ ากัดและจะมีหน้าที่คอยปรนนิบัติพระสงฆ์ แต่แม่ชี

เหล่านี้ก็ได้รับการเคารพกราบไหว้เกือบเสมอด้วยพระสงฆ์เช่นกัน 365 

จากการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ท าให้เห็นว่าผู้หญิงในสมัยอยุธยามีบทบาททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างชัดเจน ยิ่งเป็นหญิงสถานภาพสูงก็จะยิ่งมีบทบาททั้งทางการเมือง

และเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด การปกครองในระบบไพร่ช่วยให้ผู้หญิงมีบทบาทในหลายด้าน 

โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่ผู้หญิงมีโอกาสประกอบ “อาชีพ” เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ผู้ชาย

ต้องเข้าเวรรับราชการ ในด้านสังคมจะพบว่าสังคมในสมัยอยุธยาให้ความส าคัญกับผู้หญิงในทุกช่วง

ชีวิต เห็นได้จากประเพณีการสมรส ฐานะของสตรีที่สามารถเป็นผู้ควบคุมภายในบ้านได้ การเป็นเมีย

หลวง เมียน้อย ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในกฎหมายตราสามดวง แม้จะจะเป็นการให้ความส าคัญกับ

ผู้ชาย แต่การก าหนดอย่างชัดเจนเหล่านี้ก็ช่วยให้ผู้หญิงมีสถานภาพอย่างชัดเจนในสังคม  
 

 

 

 

 

 

                                                           
364 ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง, ประวัตศิาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรงุศรีอยุธยา 
ฉบับตุรแปง (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2560). 
365 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), Discovering Ayutthaya. 
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บทที่ 4 

บทสรุป 

 

สารนิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาภาพสะท้อนของสตรีจากเอกสารประเภทต่าง ๆ ในสมัย

อยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310  ซึ่งเป็นสมัยจารีต และเป็นที่รับรู้กันว่าสถานภาพของสตรีไทยในสมัย

จารีตนั้นไม่ได้รับการยกย่องเท่าบุรุษ คือ ชายมีบทบาทและสถานะทางสังคมที่ดีกว่าหญิง ดังโลกทัศน์

ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีค าสอนในระดับโลกียธรรมที่เชื่อว่า สตรีเป็นเหตุของกิเลสและเป็นผู้ขัดขวาง

การบรรลุธรรมของบุรุษ  ขนบธรรมเนียมแต่โบราณจึงจัดวางสถานภาพให้สตรีเป็นเพียง “ช้างเท้า

หลัง” ภรรยาต้อง “ตื่นก่อนนอนทีหลัง” เป็นผู้ให้บริการความสุขสบายแก่สามี และค าพังเพย “ชาย

ข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร” ที่เปรียบผู้ชายเหมือนข้าวเปลือกว่า ตกไปที่ไหนก็ปลูกหว่านไถ เจริญงอก

งามได้อีก เป็นค่านิยมที่ยกย่องบุรุษอย่างเห็นได้ชัด ให้ภาพของสังคมที่บุรุษเป็นใหญ่ (Patriarchal 

Family) และดูจะไม่ให้ความส าคัญกับสตรี แม้แต่สตรีชั้นสูงก็เป็นที่เชื่อได้ว่ามีสถานะไม่ต่างจากสตรี

ทั่วไป  หรือแม้แต่ในกฎหมาย ซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกว่า    พระอัยการ ก็ย้ าว่า สตรีมีฐานะเป็นเพียง

ทรัพย์สินของบิดา มารดา และสามี ทั้งยังไม่มีอิสรภาพในตัวเองสุดแท้แต่บิดา มารดา หรือ สามีจะ

ต้องการให้ท าอะไร เช่น บังคับให้แต่งงาน หรือขายบุตรีขายภรรยาลงเป็นทาสได้      

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเอกสารสมัยอยุธยา ซึ่งได้แก่ พระราชพงศาวดาร ค าให้การ จารึก 

กฎหมายตราสามดวง บันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาท าให้เห็นว่า  สถานภาพ

และบทบาทของสตรีในสมัยอยุธยาไม่ได้ตกต่ า หรือเป็นเพียงช้างเท้าหลัง ตามที่เชื่อกันมาแต่เดิม มี

เอกสารที่ใช้ศึกษาที่กล่าวถึงบทบาทและสถานภาพของสตรีอยู่ด้วย แม้จะมีไม่มาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี

เลย  ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า สตรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยสตรีชนชั้นสูง และสตรีชั้นสามัญ บทบาทและ

สถานภาพที่มิได้ตกต่ าอย่างที่เชื่อกันในปัจจุบัน    

ทางด้านการเมือง สตรีชนชั้นสูงของกรุงศรีอยุธยาสามารถเข้ามามีบทบาททางด้านการ

ปกครอง การออกรบในราชการสงคราม หรือเป็นสายสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพระราชอาณาจักร

ได้  ทั้งนี้เพราะสตรีเหล่านั้นได้รับการศึกษาทั้งในด้านวิชาหนังสือ และวิชาเฉพาะ เช่น การออกรบ 

การฝึกซ้อมอาวุธ รวมถึงพิชัยสงคราม และวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอ่ืน ๆ  

ขณะเดียวกันสตรีชนชั้นสูงเหล่านี้นอกจากมีพระราชอ านาจแล้ว ยังสามารถท าการค้าทั้งระดับภายใน

พระราชอาณาจักรจนถึงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ด้วย แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดว่าเจ้านายสตรีไม่

สามารถออกไปจากพระราชวังหลวงได้โดยสะดวก แต่ก็โดยอาศัยกลุ่มคนที่มีความช านาญเฉพาะทาง
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เพ่ือการค้าและติดต่อกับโลกภายนอก ท าให้เกิดกลุ่ม “แม่ค้าส าหรับราชส านัก” ซึ่งเป็นสตรีสามัญที่

สามารถติดต่อได้ถึงพระราชส านักฝ่ายใน และใช้เส้นสายสร้างเครือข่ายทางการค้าจนสามารถค้าขาย

ท าก าไรส่วนตัวได้  จึงท าให้เห็นว่าสตรีสามัญ หรือ ไพร่หญิง ก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและเป็น

เจ้าของทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ดี ชีวิตทางสังคมของสตรีชั้นสามัญ หรือ ไพร่หญิง จะให้ความส าคัญกับ

สิทธิ์ของภรรยาหลวงภายในครัวเรือน รวมถึงมรดกตกทอดที่โดยปรกติก็จะเป็นของลูกจากภรรยา

หลวงนี้ด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ดีการหย่าร้าง หญิงชายสามารถกระท าได้โดยการแยกกันอยู่อย่าง

เปิดเผย หรือ ต้องเป็นที่รับรู้ของสังคม ซึ่งปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมีย ขณะที่แม่ชีคงเป็น

สถานภาพพิเศษที่ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานหลวง หรือ เป็นแรงงานไพร่ส่วยให้ทางราชการ ทั้งยังได้รับการ

เคารพเช่นเดียวกับพระภิกษุ 

จากการศึกษาหลักฐานต่าง ๆ สมัยอยุธยาที่ผู้วิจัยใช้ศึกษา อันประกอบด้วย พระราช

พงศาวดาร ค าให้การ จารึก กฎหมาย และบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ถึงแม้หลักฐานต่าง ๆ จะไม่บันทึกถึงสตรีในสังคมอยุธยาอย่างตรงไปตรงมา และ

มีภาพความเป็นรองของสตรีอยู่ในโลกทัศน์ที่บุรุษในสังคมจารีตเป็นผู้บันทึก  แต่อย่างไรก็ดี สตรีใน

สมัยอยุธยาก็ยังมิได้เป็นเพียงช้างเท้าหลังเสมอไป หากแต่อยู่ในสถานภาพที่ใกล้เคียง หรือ เสมอหน้า

กับบุรุษในการขับเคลื่อนสังคมเสียด้วยซ้ า  ดังจะเห็นได้จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวน

หนึ่งในสมัยอยุธยานี้เอง 
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