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บทที่ 6 

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบมังรายศาสตรกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
 
 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยหลักปรัชญาทาง
กฎหมายตั้งอยูบนฐานของ ความยุติธรรม (Justice) ความเทาเทียมความเสมอภาค (Equality) สิทธิ 
(Rights) เสรีภาพ (Freedom) ที่จะไมมีการแบงเรื่องของชนชั้น เพศ ชาติพันธ แตนั่นก็เปนเพียงหลักการ
ทางปรัชญาเทานั้นเพราะการปฏิรูปกฎหมายของไทยไดทําโดยการทิ้งกฎหมายตรา 3 ดวง แลวยกชุด
ของกฎหมายตางประเทศมาทั้งหมด แสดงวารากฐานของกฎหมายของไทยไมไดถูกสรางมาจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรมจารีตแบบ “ไทย” ซ่ึงความเปนไทยก็คือส่ิงที่เปนการประกอบสรางทางสังคมที่ใช

อํานาจทางการเมืองรวมรวบเอาหัวเมืองตาง ๆ เขามาประกอบเปนรัฐไทย สวนผสมที่แตกตาง
หลากหลายนี้ถูกนํามารวมกันแลวใชกฎหมายที่มีลักษณะมองทุกอยางเปนหนึ่งเดียวหมด  
 รากฐานของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทยมาจากการเกรงภัยจากยุคลาอาณานิคม แตในขณะเดียวกัน
รัฐไทยก็ประกอบสรางมาจากการลาอาณานิคมภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ลวนถูกดึง    
เขามาเปนสวนประกอบของรัฐไทย เพื่อปองกันและรักษาอํานาจในการปกครอง ดังนั้นภาคเหนือ 
อีสาน ใต จึงเปนเพียงอาณานิคมที่ถูกสรางใหมีความเปนชนชาติเดียวกัน ไมวาจะเปนเรื่องของภาษา
ที่ทุกภูมิภาคของไทยตางตองใชภาษาของเจาอาณานิคมก็คือภาษาไทยกลางเปนมาตรฐานวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีในแตละสังคมที่มีความแตกตางลวนถูกลบทําลายและถูกทําใหลืม อีกทั้งยังนํา
วัฒนธรรมบางอยางที่ใกลเคียงกันมาผสมผสาน สรางเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีความทับซอนกันหลายระดับ และความสัมพันธเชิงอํานาจ
ทางการเมือง  ที่เกิดขึ้นในอดีตไมไดจบลงไปเสียทีเดียว ในแงมุมทางกฎหมายรัฐไทยที่ลอกแบบกฎหมาย
มาจากตางชาติ ซ่ึงมีนัยของการยอมรับความเปนอาณานิคมอยางกลาย ๆ การที่รัฐไทยตอง ปฏิรูป
กฎหมายและ               รับกฎหมายจากตางชาติมาใชในสังคมไทย ทําใหปรัชญาของหลักกฎหมายของไทย
ที่ใชอยูทุกวันนี้      เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับสังคมเพราะในทางปฏิบัติ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม “ไทย” 
ไมเคยมีหลักปรัชญา ที่เกี่ยวกับหลัก สิทธิเสรีภาค ความเสมอภาพ ความเทาเทียมกันในทางเพศ ฯลฯ 
ปญหาที่วานี้มิใช       อยูเฉพาะแตในตัวกฎหมายเทานั้น แตอยูในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เพราะ
กระบวนการยุติธรรมใน   ทางปฏิบัติกลายเปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ฝายหนึ่งอยูสูงกวาและเอาเปรียบ
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อีกฝายหนึ่ง มีหลาย ๆ  กรณีที่ทําใหสังคมตองตื่นตะลึงกับกระบวนการยุติธรรมที่คนในสังคมเขาใจวา 
“ยุติธรรม” อาทิ กรณีของ อาจารยมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ฆา
เมีย แลวชดใชความผิด       ดวยการสอนหนังสือ 50 กวาชั่วโมง หรือแมแตการสรางเว็บไซด (Web Site) 
ขายซีดีโป ถาจับตัวเจาของเว็บไซด (Web Site) ไดทุกรายจะไมมีการติดคุก เพราะกระบวนการยุติธรรม
มองวาผูสรางเว็บโปก็เปนเหมือนกับคนขายหนังสือโป ถูกจับครั้งแรกหรือครั้งตอ ๆ ไปก็รอลงอาญา 6 
เดือนและปรับ 2,000 บาท1

 ดวยทุนทางสังคมที่ไมแนนพอในหลักการทางกฎหมายเรื่องของ สิทธิเสรีภาพ ความเทาเทียม
กันทางสังคมและทั้งหมดนี้ยังทับซอนไปดวยอคติทางเพศ ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดนี้ก็ไมไดหมายความวา     
ผูศึกษาตองการเรียกรองใหกลับไปหาหลักการของอํานาจแบบเดิม แตการวิพากษนี้เปนการเรียกรอง
เพื่อกลับไปตั้งคําถามของหลักประชาธิปไตย ตลอดจนหลักปรัชญาทางกฎหมาย ที่ยังคงเปยม      
ไปดวยความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย ใครไดใครเสีย แลวจะทําอยางไรทีจ่ะลดทอน
ปญหาเหลานี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ก็คือการตั้งคําถาม การตั้งคําถามในพื้นที่ของกฎหมายนี้ก็เพื่อ   
ที่จะกอใหเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงเครื่องมือหรืออาวุธใหม ซ่ึงก็คือเร่ืองของ ความยุติธรรม    
สิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกันทางเพศ  
 การวิเคราะห กฎหมายครอบครัวในกฎหมายมังรายศาสตร และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 ซ่ึงที่มาของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความแตกตางกันมาก ในสวนของกฎหมายมังรายศาสตร                 
เปนกฎหมายจารีตที่มีการบัญญัติขอกฎหมายมาจากวิถีปฎิบัติของคนในสังคมแลวนํากรณีที่เกิดขึ้น             
มาออกเปนกฎหมาย และผูที่มีอํานาจในการตรากฎหมายก็คือกษัตริย และคําตัดสินของกษัตริยหรือ
ผูมีอํานาจในสังคม ซ่ึงจะกลายเปนมาตรฐานของการสรางความยุติธรรม ดังนั้นรากฐานหรือหลักปรัชญา
ของกฎหมายมังรายศาสตรก็มาจากอํานาจของผูเปนใหญในอาณาจักร ที่ผสมเขากับหลักธรรมของ        
พุทธศาสนา  
 กฎหมายครอบครัวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย มีฐานมาจากความ  
ยุติธรรม (Justice) ความเทาเทียมความเสมอภาค (Equality) สิทธิ (Rights) เสรีภาพ (Freedom) แต
กฎหมายมังรายศาสตร อาศัยหลักของอํานาจของผูปกครองและหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดวยการ
ตระหนักในความแตกตางของที่มาของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ซ่ึงสมมุติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไวใน 
ตอนตนคือ ภายใตความแตกตางของขอกฎหมาย บริบท เวลา แตมีส่ิงหนึ่งที่เหมือนกันคือกฎหมายทั้ง 
2 ฉบับ    ดํารงอยูภายใตสังคมแบบปตาธิปไตย (Patriarchy) ภายใตสังคมแบบนี้จึงเกิดความสัมพันธเชิง
อํานาจ   ขึ้นมาในหลาย ๆ มิติ และที่สําคัญคือความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย ซ่ึงผูศึกษาเชือ่

                                                        
 1 “เว็บโปไทย? ไมสูญพันธุทํางายเงินดีโทษก็เบา”, ไทยรัฐ, 23 กุมภาพันธ 2547, หนา 5. 
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วา  ความสัมพันธเชิงอํานาจนี้ยังดํารงอยูมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหกฎหมายทั้ง 2 
ฉบับเปนไปเพื่อตอบสนองหรือย้ําใหสังคมเห็นวาไมวาบริบทสังคมจะเปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนแต               
อํานาจแบบชายเปนใหญนั้นไมเคยเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นสิ่งที่ผูศึกษาตองการคือการวิเคราะห   
ในที่นี้ก็คือ ภายใตกฎหมายครอบครัวทั้ง 2 ฉบับนี้ ผูหญิงไดรับผลกระทบอยางไรจากความสัมพันธ
เชิงอํานาจชายเปนใหญ 
 แนวคิดที่ผูศึกษาไดนํามาใชในการวิเคราะหคือแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) เพราะที่ผานมา
งานศึกษาในเชิงวิชาการละเลยและไมใหความสําคัญกับผูหญิง งานศึกษาทั่วไปผูหญิงจึงเปนเพียง
สวนเติมเต็มในงานศึกษาเทานั้น นั่นแสดงวาภาพของประชากรครึ่งโลกไดขาดหายไป 

 แมวาสํานักความคิดสตรีนิยมจะมีแนวคิดที่แตกตางหลากหลายแตก็มีแนวคิดรวมกันวา

ผูหญิงคือเพศที่ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบในหลายๆพื้นที่และในหลาย ๆ มิติทางสังคมโดยใน  
งานศึกษานี้ผูศึกษาไดใชแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) และสตรีนิยมสายถึงรากเหงา 
(Radical Feminism) ซ่ึงแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของมนุษย
โดยเฉพาะในทางกฏหมายนักสตรีนิยมของกลุมนี้เรียกรองการปฎิบัติตอหญิงชายอยางเทาเทียมกัน      
นักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมนําเสนอวาโดยธรรมชาติแลวผูหญิงมีตัวตนเปนอิสระจากผูชาย และมีสิทธิ    
ขั้นพื้นฐานและผลประโยชนเดียวกับผูชาย แตพวกเธออยูในโครงสรางที่ปฎิเสธสิทธิทั้งหลายในฐานะ
เปนพลเมืองเชนเดียวกับที่ผูชายไดรับ สิทธิที่เรียกรองประกอบดวยสิทธิที่จะมีชีวิตอยู สิทธิในการ
แสวงหาความสุข1 นักสตรีนิยมในแนวนี้ เรียกรองใหผูหญิงมีโอกาสที่เทาเทียมในการแขงขันภายใน
ระบบสังคมที่เปนอยูโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ และตองใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง              
ทางกฎหมาย ทางการเมือง เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคลในการแขงขันในตลาดสาธารณะ เพราะถาผูหญิง   
มีโอกาสที่เทาเทียมทั้งในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะแลว  ผูหญิงจะมีโอกาส สิทธิ เสรีภาพ 
เทากับผูชาย การตอสูหลักของสตรีนิยมสายนี้คือการตอสูผานทางการแกไขกฎหมาย 

 สตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) แนวคิดนี้มีฐานความเชื่อหรือรากฐานของ
ทฤษฎีที่วาผูหญิงถูกกดขี่เพราะเปนผูหญิงโดยผูชาย การกดขี่ผูหญิงคือพื้นฐานของการกดขี่ทุกรูปแบบ 
ซ่ึงผูหญิงเปนคนกลุมแรกในประวัติศาสตรที่ถูกกดขี่ สตรีนิยมสายนี้มองวาผลของโครงสรางปตาธิป
ไตย (Patriarchy) ซ่ึงก็คือการครอบงําของเพศชายที่ไมไดหมายถึงการครอบงําในแงของปจเจกหรือ
กลุมผูชายเหนือผูหญิง แตมันเปนโครงสรางของการครอบงํา ทางหนึ่งที่จะคิดถึงแนวคิดของ
โครงสรางการครอบงํานี้ก็คือระบบการใหคุณคาของลําดับขั้นสูงต่ําที่ฝงอยูในสังคม ซ่ึงก็หมายถึง

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย, หนา 13. 
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การใหคาแกส่ิงที่เกี่ยวของกับผูชายและความเปนชายมากกวาสิ่งที่เกี่ยวของกับผูหญิงและความเปน

หญิง1  
 Kate Millet นักสตรีนิยมสายถึงรากเหงาที่มีช่ือเสียงคนหนึ่งกลาวในหนังสือ “Sexual 

Politics” (1971) Millet เสนอวา การเมืองหมายถึงความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ การที่คนกลุมหนึ่ง
ถูกควบคุมจากคนอีกกลุมหนึ่ง การเมืองเรื่องเพศ (Sexual Politics) ก็คือการที่ผูชายมีอํานาจเหนือ

ผูหญิงและสามารถควบคุมผูหญิงใหอยูภายใตความตองการของผูชาย ทุกๆเสนทางของอํานาจ
ภายในสังคมอยูในมือของผูชายทั้งหมดอยางสมบูรณ และนั่นคือระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) การ
ยอมรับของสังคมตอความสัมพันธทางเพศที่เหล่ือมลํ้าทางอํานาจเชนนี้เกิดขึ้น ผานทาง กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของทั้ง 2 เพศ ไปสูการเมืองแบบชายเปนใหญในสวนที่เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ 
บทบาทและสถานภาพ ความมีอํานาจสูงสุดของผูชาย ถึงที่สุดแลว ไมไดอยูที่ความแข็งแรงทาง
สรีระ แตอยูที่ การยอมรับระบบคานิยม ความแตกตางระหวางเพศที่เขาใจกัน มีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมมากวาชีวภาพ วัฒนธรรมดังกลาวคือวัฒนธรรมของระบบชายเปนใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
Millet เสนอก็คือ ตนเหตุของการกดขี่ผูหญิงอยูที่ระบบชายเปนใหญ2

 สตรีนิยมสายถึงรากเหงานี้ไดทําการทาทายกับสังคมกระแสหลักวา ความเปนหญิงเปน
ชายเปนส่ิงประกอบสรางทางสังคมทั้งส้ิน ดังนั้นส่ิงที่นักสตรีนิยมสายนี้ทําก็คือการทําลายบทบาท
ระหวางเพศ ซ่ึงเปนสิ่งที่สังคมประกอบสราง ยิ่งไปกวานั้นนักสตรีนิยมแนวนี้ยังชี้ใหเห็นวาเรื่อง
ความสัมพันธทางเพศหรือประเวณี (Sexuality) ก็เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคมแบบชายเปนใหญ
ที่ผูชายเปนผูกําหนดประเวณีของผูหญิง ผานทางขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ฯลฯ และ
สําหรับนักสตรีนิยมยุคปจจุบันบางกลุมใหความสําคัญกับการสรางอํานาจ/ความรู ผานทางการสรางวาทกรรม  
วาดวยประเวณีนั่นเอง 
 
การเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายในมิติเร่ืองประเวณี จากกฎหมายมังรายศาสตร
และกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเร่ืองประเวณีจากฎหมายมังรายศาสตร

และกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 พบวาขอกฎหมายจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับไมอาจที่จะนํามาเทียบเคียง
กันไดแบบหมวดตอหมวด และมีบางหมวดของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่ผูศึกษาไมไดนํามาเปรยีบเทยีบ
                                                        

1Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 11-12. 
2 Kate Millet, อางใน วารุณี ภูริสินสิทธิ,์ สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20, 

หนา 90-91. 
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กันเพราะเนื้อหาของขอกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่เหลือไมอาจจะนํามาเทียบเคียงกันได ซ่ึงสวนของ
กฎหมายที่ผูศึกษาไมไดนํามาเปรียบเทียบกันนั้นก็ปรากฎอยูในเนื้อของบทที่ 4 และ บทที่ 5  
 มโนทัศนเรื่องประเวณีที่ใชในการศึกษานี้มีความหมายกวางครอบคลุมความสัมพันธ

ระหวางหญิงชายหลายเรื่องและหลายขั้นตอน   ตั้งแตเร่ืองความรัก   การเกี้ยวพาราสี   การหมั้นหมาย  
การแตงงาน การอยูกินฉันสามีภรรยา การหยาราง เหตุหยา การมีชู การสืบสายสกุล และมรดก เปนตน 
และในบทนี้ผูศึกษาขอสรุปวิเคราะหความสัมพันธอํานาจหญิงชาย และนําเสนอเปรียบเทียบกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ โดยจัดแบงกลุมความสัมพันธของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับออกเปน 3 กลุม คือ 
 1. ความสัมพันธกอนการแตงงาน กฎหมายที่จะนํามาเปรียบเทียบกันคือ กฎหมาย
ลักษณะหมั้นของมังรายศาสตร และกฎหมายการหมั้นของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 
กฎหมายครอบครัว 
 2.  ความสัมพันธของคูสมรส กฎหมายที่จะนํามาเปรียบเทียบกันคือกฎหมายลักษณะ
เมียของมังรายศาสตร เปรียบเทียบกับ เงื่อนไขแหงการสมรสและความสัมพันธระหวางสามีภริยา 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 กฎหมายครอบครัว 
 3. ปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส กฎหมายที่จะนํามาเปรียบเทียบกันคือกฎหมาย ลักษณะ
มิจฉาจาร ลักษณะชู และลักษณะหยาของมังรายศาสตร เปรียบเทียบกับ ความเปนโมฆะของการสมรส 
และการสิ้นสุดแหงการสมรส ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 กฎหมายครอบครัว 
 
1. การเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองความสัมพันธกอนการแตงงาน 
 

 การเปรียบเทียบความสัมพันธกอนการแตงงาน เปนการเปรียบเทียบกฎหมาย ลักษณะ
หมั้นของมังรายศาสตร กับการหมั้นของกฎหมายครอบครัว บรรพ 5  

 
 มังรายศาสตร : กฎหมายลักษณะหมั้น 
 กฎหมายลักษณะหมั้นในมังรายศาสตรมีอยู 2 ขอคือ 
 1. การกําหนดระยะเวลาหมั้นถาเปนผูมีบรรดาศักดิ์สูงระยะเวลาก็จะสั้นและเพิ่ม
ระยะเวลาขึ้นตามบรรดาศักดิ์ที่ลดต่ําลง 
 2.  การลมเลิกสัญญาหมั้น พอแมหญิงตองมีสวนรับรูในการหมั้น และถาลูกสาวหนีไป
หลังจากหมั้นแลวพอแมตองชดใชเงินใหกับฝายชาย 

 การกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายถือไดวาเปนจุดเดนขอหนึ่งของกฎหมายมังรายเพราะ

แสดงถึงเจตจํานงคของฝายชายที่ตองการจะแตงงานกับฝายหญิงจริง ๆ การกําหนดระยะเวลาที่
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แตกตางกันวาถามีบรรดาศักดิ์สูงเวลาที่ถูกบังคับใหแตงงานก็จะสั้นไปดวย อาจจะเปนเพราะวาการ
มีบรรดาศักดิ์สูงแสดงวาเปนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีการเตรียมตัวเพื่อจะจัดงานแตงงานนาจะทํา

ไดรวดเร็ว 
 การลมเลิกสัญญาหมั้นไดสะทอนใหเห็นถึงวาการหมั้นของลูกสาวเปนเรื่องสําคัญของ

ครอบครัวที่ทุกคนจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบ ซ่ึงถาหากวาลูกสาวหนีไปหลังการหมั้นภาระที่
จะตองชดใชจะไปตกอยูกับพอแมถาเกิดลูกสาวไมพอใจก็คือการหนี ซ่ึงก็เปรียบเสมือนการตัดขาด
จากครอบครัวเพราะพอแมจะตองเดือดรอนและตัวผูหญิงเองก็จะตองถูกประนาม ซ่ึงอาจจะเปนไป
ไดวาถาลูกสาวไมอยากแตงงานฝายพอแมก็ตองการรักษาหนาและเกียรติของตนเอง ทางหนึ่งที่จะ
ปองกันลูกสาวหนีก็คือการขัง 

 ในเรื่องของหมั้นก็เปนประเด็นที่สําคัญในกฎหมายมังรายศาสตร เพราะวาของหมั้นเปน
ส่ิงที่ผูชายใชแลกเปลี่ยน/หลักประกันในการเปนกรรมสิทธิ์ในตัวผูหญิง ของหมั้นเปนสัญลักษณ 
(Symbol) ที่สําคัญในกระบวนการหมั้นหรือแตงงาน สําหรับกฎหมายลานนาของหมั้นอาจจะเปน 
ส่ิงของทั่วไปที่ไมมีคาเปนตัวเงินหรือเปนทรัพยสินมีคาก็ได ของหมั้นในกฎหมายมังรายศาสตรมิใช
เพียงรูปแบบของการซื้อผูหญิงจากพอแมเทานั้น เพราะวาถาเกิดกรณีหยารางกันขึ้นมาโดยที่เปน
ความผิดของฝายหญิงของหมั้นที่ไดจากฝายชายแตแรกนั้นจะตองคืนใหกับฝายชาย ดังนั้นแสดงให
เห็นวา หากการหมั้นและการแตงงานหมายถึงการ “ขาย” ใหกับฝายชายเงื่อนไขขอนี้ช้ีใหเห็นวา การ
ลงทุนของฝายชายไมสูญเปลาสามารถเรียกคืนได ถาสามารถพิสูจนไดวาการหยารางนั้นเกิดจาก
ความผิดของฝายหญิง 

 ทัศนะของนักสตรีนิยมในประเด็นเรื่องการหมั้น ก็คือการผลักใหผูหญิงกาวเขาไป         
สูกระบวนการกดขี่ทางเพศอยางเต็มรูปแบบ ลูกสาวเปนเพียงสมบัติของครอบครัวที่จะตองควบคุม
และจัดการประเวณีใหอยูในรองในรอย การแตงงานอยางเปนทางการทําใหพอแมไมเสียหนาถา      
แตงงานกับคนมีบรรดาศักดิ์สูงยิ่งเปนการเชิดชูเกียรติของวงศตระกูล ถาลูกสาวออกนอกรีตนอกรอย 
ในเรื่องเพศ ก็จะมีผลกระทบตอครอบครัวมากในฐานะที่อบรมสั่งสอนลูกไดไมดี ลูกสาวในฐานะ           
ผูสืบสายสกุลจึงตองอยูในกรอบเรื่องประเวณีอยางเขมงวด โดยกระบวนการกอนที่จะมีการหมั้น       
ก็ตองมีการเกี้ยวพาราสีซ่ึงทั้งหมดนี้ก็จะอยูในการดูแลของพอแมฝายหญิง ดังนั้นกรอบเรื่องเพศยิ่ง
เขมงวดมากเทาไหรก็เทากับวาผูหญิงขาดสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเทานั้นและยังจะตอเนื่องไปถึงวาการ

นั้นคือ การสยบยอมตออํานาจของผูชาย เพราะผูหญิงจําตองอยูในกรอบที่แนนในเรื่องประเวณี แลว
คําถามตอไปคือใครจะไดผลประโยชนจากการอบควบคุมนั้นซ่ึงก็คือผูชายที่จะมั่นใจไดวาผูหญิงของ

เขา     จะตองเปนผูหญิงบริสุทธิ์และสามีเทานั้นที่จะเปนเจาของประเวณีของผูหญิงแตเพียงผูเดียว
เพื่อที่ผูชายจะไดมั่นใจวาลูกที่เกิดจากเมียคือสายเลือดของเขา นอกจากนี้สามียังตองการใหผูหญิงอยู
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ในกรอบประเวณีที่ชอบธรรมตลอดชีวิตอีกดวยซ่ึงเปนเรื่องที่โยงกับของหมั้นที่ฝายชายเคยใหไว 
เพราะถามีการหยากันโดยที่ผูหญิงเปนผิดหรือแมแตไมมีฝายใดฝายหนึ่งผิด ของหมั้นหรือสินสอดที่
ผูชายไดใหไวกับฝายหญิง ฝายหญิงจะตองคืนของหมั้นนั้นใหกับฝายชาย ของหมั้นจึงเปนทรัพยสิน
ที่ฝากไวกับฝายหญิงเทานั้น 

 
 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 :  การหมั้น 

 หัวขอหลักสําคัญการหมั้นในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 คือไมมีการกําหนดถึง

ระยะเวลาในการหมั้นไวและไมยินยอมใหฝายหญิงเปนฝายหมั้นฝายชาย ในเรื่องของสัญญาหมั้นก็
ตองมีสินสอดที่เปนทรัพยสินที่ฝายชายโอนใหกับฝายหญิงและฝายชายยังมีสิทธิที่จะเรียกรองคา

สินไหมทนทดจากชายอื่นที่รวมประเวณีหรือพยายามขมขืนหญิงคูหมั้นของตนเองไดอีกดวย 
 การที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายที่แนนอนไวเทากับวาเปนการกันทา

ผูหญิงคนนั้นจากชายอื่น และสินสอดก็กลายเปนของที่รับรองการตีตราจองผูหญิงซึ่งก็คือรูปแบบของการ
ซ้ือขายผูหญิงโดยผานสินสอด ในเรื่องของการเรียกคาสินไหมทดแทนสิทธิของผูชายในเจาของ
ประเวณีตอหญิงคูหมั้นกลายเปนเรื่องที่กฎหมายใหความสําคัญโดยไมไดคํานึงถึงความรูสึกของผูหญิง 
การใหสิทธิผูชายเรียกคาเสียหายจากชายอื่นในทัศนะของกฎหมายคือการปกปองชื่อเสียงเกียรติยศของ

ตนเองนอกจากนั้นผูชายยังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหมั้นไดอีกดวย  เหลานี้สะทอนใหเห็นวาผูหญิง
เสมือนสินคา การถูกลวงละเมิดก็เสมือนสินคาที่มีตําหนิที่เจาของจะทิ้งหรือเรียกรองการชดใชก็ไดโดย
ที่หญิงในฐานะผูถูกกระทําไมมีสิทธิที่จะเรียกรองอะไรจากใครได 

 ทัศนะของนักสตรีนิยมในประเด็นเรื่องการหมั้นตอกฎหมายการหมั้น ก็คือผูหญิงเปนเพียง
สวนประกอบหนึ่งในชีวิตครอบครัวของผูชาย ผูหญิงคือผูที่มาตอบสนองความเปนชายใหสมบูรณ
ในเร่ืองทางเพศ เพราะเมื่อผูชายเขาสูวัยเจริญพันธุผูชายก็ตองไปซื้อผูหญิงดวย “สินสอด” เพื่อมา

ผสมพันธุและใหผูหญิงทําหนาที่แมพันธุดวยการมีลูกเพื่อสืบตระกูลใหกบัสาม ีกระบวนการทัง้หมดนี้
ผูชายลวนเปนคนกําหนดและเลือกสรร นับตั้งแตเลือกสรรวาจะเอาผูหญิงคนไหนมาเปนผูรับใชตนเอง
ถาตองการผูหญิงที่มี “คุณภาพดี” ก็ตองใชเงินเพื่อเปน “สินสอด” ในอัตราที่สูง การเกี้ยวพาราสี การ
หมั้น การแตงงาน การมีลูก ฯลฯ ในกระบวนการของเรื่องทางเพศนี้ลวนแตเปนส่ิงประกอบสรางทาง
สังคมที่ใหผูหญิงติดอยูในกรอบของการเปนลูกสาวที่ดี เมียท่ีดี แมที่ดี ความดีทั้งหมดนี้ไมไดมีเหตุผล      
เพราะตัวผูหญิงทําดี แตอยูที่วาสังคมมองทําอยางไรถึงจะเรียกวาเปนผูหญิงที่ดี อาทิ ภรรยายอมรับวา
ยาบาของสามีที่อยูในบานเปนของตนเอง คือการยอมติดคุกแทนสามีเพราะคิดวาสามีเปนหัวหนา
ครอบครัวที่จะดูแลลูกไดดีกวาตน สังคมอาจจะมองวาหญิงไมดีที่ไมตักเตือนสามีที่คายาบา หรืออา
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จะมองวาหญิงนั้นโงที่รับผิดแทนสามี แตสามียอมมองวาภรรยาเปนคนดีที่ยอมติดคุกแทนตนเอง   
กรณีเชนนี้ 
สะทอนใหเห็นวา ผูหญิงถูกยึดติดกับกรอบของโครงสรางแหงการกดขี่ภายใตมายาคติของความเปน
เมีย 
เปนแมที่ดี ซ่ึงก็คือการยอมเสียสละเพื่อสามีเพื่อลูก 

 ประเด็นเรื่องสินสอดแมจะดูไมใชเร่ืองใหญโตอะไรในสังคม แตสินสอดเปนสิ่งที่
ทําลายความเปนตัวตนของผูหญิงไปอยางหมดสิ้น หลาย ๆ กรณีในสังคมที่สินสอดเปนเสมือนอาวุธ
รายที่บังคับใหผูหญิงตองแตงงานกับคนที่ตนเองไมไดอยากใชชีวิตอยูดวย นั่นหมายความวาผูหญิง
ตองทนทุกขกับการใชชีวิตมากวาครึ่งชีวิตกับคนที่ตนเองไมไดชอบ ซ่ึงการจํายอมลักษณะนี้อาจจะ
มีหลายเหตุผลแตประเด็นสําคัญคือเร่ืองสินสอด เพราะสินสอดคือทรัพยสินที่ฝายชายใหกับพอแม
ของฝายหญิง ซ่ึงทรัพยสินนั้นจึงเปนเสมือนสัญญาซื้อขายสิทธิ์ในตัวผูหญิงรวมทั้งสิทธิในการเปน 
เจาของประเวณีกับผูหญิงดวย ซ่ึงลูกสาวจําตองแสดงความกตัญูตอพอแมเพราะความเปนลูกสาว 
ถูกคาดหวังจากสังคมใหเปนคนตองดูแลพอแม ในสังคมลานนาก็จะเห็นไดชัดวาผูชายตองไปอยู
เรือนฝายหญิงเพื่อที่ลูกสาวจะไดดูแลพอแมไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็ก  
 นอกจากนี้กฎหมายยังใหสิทธิแกชายคูหมั้นที่จะถอนหมั้น ในกรณีที่ฝายหญิงถูกชายอื่น
ขมขืนหรือพยายามขมขืน และถาชายคูหมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นฝายชายก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกรอง
ความเสียหายจากชายอื่นที่พยายามหรือขมขืนหญิงคูหมั้นของตน 
 
สรุปการเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองความสัมพันธกอนแตงงาน 
 

 ประเด็นเรื่องการหมั้นจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับส่ิงที่ตรงกันก็คือพอแมเปนเจาของเนื้อตัว
รางกายรวมถึงจิตวิญญาณของลูกสาวซึ่งจะโยงไปถึงสิทธิเสรีภาพของลูกสาวจากอดีตไมไดเปน

เร่ืองสําคัญสําหรับครอบครัว นอกจากนี้กรอบเรื่องประเวณีที่เขมงวดเปนส่ิงที่อยูคูกับความเปน
ลูกผูหญิงเสมอมา ในสังคมปจจุบันแมวาจะมีขาวรวมถึงเรื่องราวของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ของวัยรุน แตนั่นก็ไมไดหมายความวากรอบควบคุมเรื่องประเวณีจะเปนสิ่งที่คลายตัวลงไป เพราะวา
ยุคสมัยเปลี่ยนไปเด็กผูหญิงมีโอกาสใชเวลานอกบานมากกวาในบาน แสดงถึงโอกาสที่จะทําใหผูหญิง
ถูกผูชายดึงไปจากกรอบประเวณีที่ชอบธรรมก็งายขึ้น ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะวาความเปนจริงในสังคม
ผูหญิง     ถูกละเมิดทางเพศจากผูชายอยูตลอดเวลา บนรถเมล หองน้ํา ฯลฯ หรือการกระทําใน
ลักษณะตาง ๆ แตไมวาผูหญิงจะถูกละเมิดอยางไรหรือจะผานการมีเพศสัมพันธมาแลวกี่คร้ังแต
ผูหญิงจะบอกกับพอแมไมได ที่กลาวมาขางตนเพื่อส่ือใหเห็นวาความเปนพลวัตรของกรอบเรื่อง
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ประเวณีของผูหญิงไมไดเปล่ียนแปลง และพลวัตรในเรื่องประเวณีของผูชายก็ไมไดเปล่ียน
เชนเดียวกัน แตระดับของ  เสรีภาพทางเพศหรือพ้ืนที่ของการแสดงออกทางเพศของผูชาย ลุกลํ้าเขา
ไปในกรอบประเวณีของ      ผูหญิงมากขึ้นและผลลัพธที่เกิดขึ้นสงผลใหผูหญิงตกอยูในที่นั่งลําบาก
ในทุก ๆ ดาน  

 จากการเปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับในหมวดของการหมั้นจะพบวากฎหมายมังรายศาสตรมี
บทบัญญัติที่ดีกวาคือเรื่องของการกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายที่แนนอน ซ่ึงการกําหนดระยะเวลา
หมั้นหมายที่แนนอนนี้จะทําใหการหมั้นไมใชการกันทาชายอื่น และจะทําใหผูหญิงมีหลักประกันที่
มั่นคงยิ่งขึ้นวาคูหมั้นของตนจะมาแตงงานจริง ๆ ดังนั้นควรจะมีการแกไขกฎหมายครอบครัว บรรพ 
5 วาการหมั้นตองใหฝายหญิงและฝายชายทําหนังสือสัญญากําหนดระยะเวลาหมั้นเอาไว วาทั้งคูตก
ลงใจที่จะแตงงานกันภายในระยะเวลาตามแตจะตกลงกัน โดยหนังสือสัญญาที่กําหนดระยะเวลา
หมั้นนี้เปนทางเลือกของกฎหมายที่ทั้งคูตกลงกันวาจะทําหนังสือสัญญานี้หรือไม ก็คือทําก็ไดไมทํา
ก็ได และใหหนังสือสัญญานี้มีผลทางกฎหมายที่ไมไดเปนไปเพื่อบังคับฝายหนึ่งฝายใดใหแตงงาน
แตเปนไปเพื่อฟองรองตอศาลใหยกเลิกสัญญาหมั้น 
 
2.  การเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองความสัมพันธของคูสมรส  

  
 การเปรียบเทียบความสัมพันธของคูสมรส เปนการเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะเมีย

ของมังรายศาสตร เปรียบเทียบกับเงื่อนไขแหงการสมรสและความสัมพันธระหวางสามีภริยา            
ของกฎหมายครอบครัว บรรพ 5  

 
 มังรายศาสตร : กฎหมายลักษณะเมีย 
 กฎหมายลักษณะเมียไดจัดผูหญิงออกเปน 2 กลุมคือ 
 1. ผูหญิงมีสามี 12 ลักษณะ 
 2. ผูหญิงโสด 8 ลักษณะ 

 ขอกฎหมายมังรายศาสตร การแบงจําพวกของผูหญิงเปนไปเพื่อที่คนในสังคมจะไดรูวา
ใครเปนคนปกปองคุมครองผูหญิงเหลานี้ ผูหญิงมีสามี 12 ลักษณะก็คือการใหความหมายวาการเปน
ผัวเปนเมียแบบไหนที่กฎหมายรองรับ ซ่ึงหมั้นการแตงงานก็เปน 1 ใน 12 ของกฎหมายในหมวดนี้และ  
อีก 11 ขอ ก็เปนลักษณะของการเปนผัวเปนเมียโดยที่ไมไดมีการแตงงาน ถามีชายใดลวงละเมิดทาง
เพศกับหญิงในกลุมนี้ก็จะมีความผิดโดยการปรับเงิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 219 

 ผูหญิงโสด 8 ลักษณะเปนการจัดผูหญิงที่ยังไมมีสามี โดยการจัดประเภทของผูหญิงวา
ผูหญิงโสดจะตองมีใครใหคุมครองบาง ถามีใครมาละเมิดทางเพศกับผูหญิงกลุมนี้ก็จะมีความผิดปรับ
เงินแตจะนอยกวาผูหญิงกลุมแรก 

 การจัดผูหญิงออกเปนประเภทเชนนี้แสดงวาในสังคมลานนาเห็นวาผูหญิงเปนผูที่ตอง

ไดรับการคุมครองและผูหญิงตองมีเจาของ แลวปญหาจะเกิดขึ้นกับกรณีของผูหญิงที่ไมมีญาติหรือไมได
จัดอยูในลักษณะของผูหญิง 20 ลักษณะนี้ และเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการไมจัดลําดับของ
ผูหญิง           ในเรื่องอายุ  

 ทัศนะของสตรีนิยมมองวา การจัดแบงผูหญิงผูหญิงออกเปนกลุมๆเชนนี้เปนการจัดกลุม
เพื่อรักษาผลประโยชนของผูชาย เพราะวาผูหญิงเหลานี้มีเจาของหมด การที่จะละเมิดผูหญิงเหลานี้
ไดตองผานการแตงงานหรือกระบวนการที่ไดรับการยอมรับจากสังคมวาชายหญิงคูนี้จะอยูกินกัน

เปนผัวเปนเมีย ผลประโยชนหนึ่งที่ผูชายหรือผูปกครองจะไดรับก็คือเงินที่สามารถเรียกจากชายผู
ที่มาละเมิดหญิงที่ตัวเองปกครองหรือครอบครองอยู ซ่ึงเงื่อนไงของกฎหมายในหวดนี้เห็นไดชัดวา
ประเวณีของผูหญิงเปนเรื่องที่สําคัญมาก ๆ ทั้งๆที่การคุมครองผูหญิงไมไดมีแตเฉพาะเรื่องทางเพศ
อยาเดียวแตทัศนะของกฎหมายมองวาความเปนผูหญิงเปนสิ่งที่ผูกติดกับเรื่องประเวณี ดังนั้น   
ความเปนผูหญิงจึงไมมีอะไรที่มีคุณคาไปกวาการไดรวมเพศกับเธอ จึงไมใชเ ร่ืองแปลกที่            
เพศสัมพันธ (Sex) ของผูหญิงจะมีมูลคาและเปนส่ิงที่ซ้ือขายจากพอแมหรือแมงดาไดและเพศสัมพันธ
ของผูหญิงจะมีคุณคาหรือไมก็ขึ้นอยูกับอัตตลักษณ (Identity) ของผูหญิงดวยไมวาจะเปน ความขาว 
รูปรางดี อายุนอย ความบริสุทธิ์ ดังนั้นจากการสนับสนุนดวยวัฒนธรรมทางเพศแบบผูชายที่เปด
โอกาสใหผูชายสําสอน และดวยความสําสอนของผูชายจึงทําใหราคาของเพศสัมพันธในผูชายไมไดมี
คามากเหมือนผูหญิงหรืออาจจะไมมีคาเลยในสังคมไมวายุคไหน  แตนั่นไมใชเร่ืองสําคัญเพราะวา
ผูชายเปนฝายพอใจที่จะเปนฝายเลือกมากกวาจะเปนฝายถูกเลือก 

 การที่ผูชายไปลวงละเมิดกับหญิงที่มีผัวแลวเสียคาปรับในจํานวนที่สูงกวาหญิงโสด

นอกจากจะเปนการแสดงความเปนเจาของรายกายของผูหญิงโดยสามีแลว การตัดสินลงโทษชายผูที่มา
ลวงละเมิดดวยเงินเทากับวาประเวณีของผูหญิงเปนส่ิงมีมูลคาซ่ึงตองชดใชดวยเงินเทานั้นถึงจะชดเชย

กับสิ่งที่สามีเสียไปไดแนนอนวากฎหมายไมไดสนใจผูหญิงในฐานะที่ผูหญิงเปนผูเสียหายอยูแลว

สามีตางหากที่เปนผูเสียหาย  
 
 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 : เงื่อนไขแหงการสมรส 
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 เงื่อนไขของการสมรสกฎหมายไดกําหมดไว 8 หัวขอ สรุปก็คือตองมีอายุที่เหมาะสม     
การสมรสตองไมเปนบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกัน หามสมรสซอน หญิงชายตองยินยอมที่จะสมรส
กัน ถาเปนหญิงมายตองรอ 310 วันจึงจะสมรสใหมได และสมรสไดระหวางหญิงกับชายเทานั้น 
 การกําหนดอายุของคูสมรสคือ 17 ปหรือถาต่ํากวานั้นตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครอง 
ถามีกรณีสมรสซอนการสมรสครั้งหลังไมมีผลตามกฎหมายและคูสมรสจะตองยินยอมที่จะสมรสกัน  
 เงื่อนไขทั้งหมดนี้จํากัดอยูในการสมรสระหวางหญิงชายเทานั้นเพศเดียวกันไมอาจ     
จดทะเบียนรับรองการสมรสตามกฎหมายได การสมรสซอนก็เปนปญหามากทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่แกไข
ไดไมยาก ที่วาการอําเภอควรจะเปดโอกาสใหผูที่ตองการจะสมรสเช็คขอมูลเรื่องการสมรสไดโดย
ใชระบบ ออนไลด (On Line) วาชายหรือหญิงที่ตนตองการจะแตงงานดวยเคยจดทะเบียนสมรส    
ที่ไหนแลวหรือยัง แตไมเคยมีนโยบายในเรื่องนี้เพราะนโยบายของนายก ฯ ทักษิณ ชินวัตร เนนแต           
เรื่องผลประโยชนที่เปนตัวเลข ไมมีนโยบายที่ใสใจตอจุดเริ่มของสถาบันครอบครัวและนโยบาย    
ที่ใสใจตอผูหญิง 
 กฎหมายในหมวดนี้จะเห็นไดวาลาสมัยมาก ๆ ทําไมหญิงมายตองรอ 310 วันหรือใหมี
ใบรับรองแพทยวามิไดตั้งทอง หรือมีคําส่ังศาลถึงจะจดทะเบียนสมรสได ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
ชุดตรวจการตั้งครรภตามรานสะดวกซื้อก็มีความแมนยําสูงมาก  
 ในทัศนะของนักสตรีนิยมตอเงื่อนไขของการสมรส ในเรื่องของการใหหญิงมายรอ 310 
วันถึงจะสมรสใหมไดซ่ึงเรื่องนี้เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางมาก การแตงงานมีเรื่องของ
อารมณความรูสึกและเปนความสมัครใจของคูสมรส ถาหญิงมายตั้งทองแลวลูกในทองเปนลูกของ
สามีเกาถาเขาตองการจะแตงงานกันกฎหมายไมมีสิทธิที่จะไปหามสิทธิเสรีภาพของเขา แลวถามี
ความจําที่ จะตองแตงก็จะคงตองทําแทงเพื่อใหไดสิทธิซ่ึงการแตงงาน กฎหมายขอนี้ควรจะเขาถึงความ
พึงพอใจของคูสมรสเปนสําคัญแตโดยเงื่อนไขสําคัญที่มีขอกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อพิทักษรักษา            
ผลประโยชนของผูชายเปนหลัก การที่หญิงมายตองรอถึง 310 วันก็เพื่อความมั่นใจกับผูชายที่เปน
สามีเกาและชายคนใหมที่จะมาสมรสกับหญิงคนนั้น วาถาผูหญิงทองเด็กในทองสืบสายโลหิตมา
จากชายคนเกา ชายคนใหมก็ควรจะไปหาผูหญิงคนอื่นหรือบังคับใหหญิงทําแทง ซ่ึงโดยหลักของ
กฎหมายขอนี้ก็เปนไปเพื่อผูชาย 
 การที่หนวยงานของรัฐไมใหสิทธิตอคูสมรสโดยเฉพาะผูหญิงที่จะเปนฝายไดรับผลกระทบทาง

สังคมมากในการที่จะตรวจสอบชายที่ตนจะสมรสดวยวาเคยจดทะเบียนสมรสที่ไหนมาแลวบาง 
เปนการละเมิดเสรีภาพในการตรวจสอบขอมูลขาวสารซึ่งเรื่องนี้ไมไดเปนความลับและจะเปน

ประโยชนอยางมากตอผูหญิง เพราะผูหญิงไทยที่ตองอยูในกรอบประเวณีที่ชอบธรรม การแตงงาน
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เปนเรื่องสําคัญที่เปนการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิต การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบหรือ         
การบังคับใหตองมีการตรวจสอบจะสงใหผูหญิงไดขอมูลสําหรับการตัดสินใจครั้งสําคัญ 
 ประเด็นเรื่องการสมรสในเพศเดียวกันก็เปนประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ       
ที่กฎหมายริดรอนความเปนมนุษยเพราะสังคมหรือรัฐมีทัศนะวาการแตงงานควรเปนการแตงงาน

เปนไปเพื่อการสืบลูกสืบหลาน แตสังคมหรือรัฐไมมองวาการแตงงานเปนเรื่องของอารมณ
ความรูสึก และสังคมไมกลายอมรับอยางเต็มที่วาการแตงงานเปนส่ิงที่ตอบสนองความตองการทาง
เพศของมนุษยผูชายดวย ดังนั้นการแตงงานในเพศเดียวกันจึงเปนสิ่งที่ไมสมควรอันที่จริงการแตงงาน
ในเพศเดียวกันมันก็ไมไดทําใหใครเดือนรอนหรือเสียหาย ประเด็นที่สําคัญคือกฎหมายมองวามนษุย
มีแคเพศหญิงกับเพศชายซึ่งไมใชภาพของสังคมทั้งหมด เพราะเพศก็เปนเพียงสิ่งสรางทางสังคม
เทานั้น 
 
 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 : ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 

 ประเด็นสําคัญของกฎหมายในหมวดนี้เปนเรื่องของความสัมพันธของคูสามีภริยา

ซ่ึงตองอุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถของแตละฝาย และถาคูสามีภริยาอยูดวยกันแลวอาจจะทํา
ใหเกิดความไมปลอดภัยอาจจะขอคําสั่งศาลใหแยกกันอยูโดยที่ศาลอาจจะสั่งใหใครคนใดคนหนึ่งตอง

จายคาอุปการะเลี้ยงดูอีกฝาย 
 ความสัมพันธที่คูสามีภริยาตองอุปการะเลี้ยงดูกันนั้นเปนหลักมนุษยธรรมที่ในเมื่อ       

คูหญิงชายไดสมรสกันแลวก็ตองดูแลชวยเหลือคูสมรสของตนตลอดไป การดแูลนัน้จะยกเลกิกต็อเมื่อ
คูสมรสนั้นหยากันหรือมีคําส่ังจากศาลใหหยากัน 

 กฎหมายขอนี้เปนกฎหมายที่รองรับระบบการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว เพราะการ
กําหนดใหคูสมรสเลี้ยงดูกันตลอดไป สะทอนใหเห็นวากฎหมายมองคนแบบปจเจกนิยมโดยไมได
เอา     รากฐานทางสังคมวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของคนในครอบครัว เพราะ
ครอบครัว  ในชนบทตางจากสังคมเมือง และครอบครัวไมไดหมายถึงแค พอ แม ลูก แตครอบครัวใน
ชนบทสวนใหญในสังคมไทยประกอบไปดวยคนกลุมใหญที่บานหลังหนึ่งมีคนอยูดวยกันหลายคน  

 ในทัศนะของนักสตรีนิยม ขอกฎหมายนี้อาศัยหลักของมนุษยธรรมที่ไมยุติธรรมตอ      
ผูหญิงและกฎหมายในขอนี้โยนภาระมาใหผูหญิงตองแบกรับหนาที่หลายอยาง เพราะในความสมัพนัธ
ของคูสมรสในสังคมไทยมักจะใหผูหญิงไปอยูกับครอบครัวของฝายชาย เพราะฉะนั้นผูหญิง        
ไมเพียงแตจะตองดูแลสามีเทานั้นผูหญิงยังจะตองดูแลครอบครัวของสามีอีกดวย  

 ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาที่ทั้ง 2 ฝายจะตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน

กฎหมายขอนี้ดูเหมือนวาจะยุติธรรม แตถาพิจารณากันใหลึกซ้ึงถึงโครงสรางทางสังคมนับแต
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กระบวนการสรางเด็กผูหญิงและเด็กผูชายใหแตกตางกันสงผลถึงสิทธิและโอกาสในการเขาถึงทาง

การศึกษาและการเลือกสาขาวิชาที่เรียน โอกาสในการมีความกาวหนาในอาชีพการงานของผูชาย  
จะสูงกวาผูหญิง ดังนั้นสถานะทางเศรษฐกิจของคูสมรสจะมีความแตกตางกัน และถาผูหญิงทอง
หรือตองเลี้ยงลูกรวมไปถึงตองทํางานบานทําใหความสามารถในการทํางานหรือทุมแทใหกับงาน  
มีนอยลงเพราะผูหญิงมีงานและภาระที่มากขึ้น ประเด็นเรื่องงานบานก็เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะวา
งานบานยังถูกมองวาเปนงานที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทั้ง ๆ ที่ถาจะจางคนสวน คนทํางานบาน   
มาทําหนาที่นี้แทนภรรยา ก็จะเปนจํานวนเงินไมนอยในแตละเดือน1 การโยนภาระงานบานมาให    
ผูหญิงเปนเรื่องที่สอดรับกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ใหผูหญิงตองติดกับความเปนเมียและ       
ความเปนแม ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนกระบวนการกลอมเกลาของปตาธิปไตยเพื่อที่จะกดขี่ทางเพศและ   
ขูดรีดแรงงานจากผูหญิง ดังนั้นเพศหญิงในสังคมแบบชายเปนใหญ ผูหญิงจึงเปนเพียงผูรับใชผูชาย  

 
สรุปการเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองความสัมพันธของคูสมรส  
 

 การเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะเมีย ในมังรายศาสตร  เงื่อนไขแหงสมรส และ
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 ไมพบขอกฎหมายของกฎหมาย

ลักษณะเมียที่จะ  นํามาเปนฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ได แตจากการ
วิเคราะหก็พบวา เงื่อนไขแหงการสมรส ในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 นาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 
ขอใหญ ๆ คือ 
 1. ควรจะแกกฎหมายเพื่อใหคนเพศเดียวกันแตงงานกันได เพราะการแตงงานเปนเรื่อง
ของอารมณความรูสึกที่กฎหมายควรจะเขาถึง และเพื่อใหเปนไปตามสิทธิเสมอภาพของมนุษย 
 2.  ปญหาที่เกิดจากการสมรสซอน รัฐควรเขาไปรวมแกไขปญหาโดยการใหผูที่จะ
สมรสกันไดตรวจสอบวาคูสมรสของตนเคยจดทะเบียนสมรสมาแลวหรือไม และคูสมรสเปน
ผูตองหาที่หลบหนีคดีความมาหรือไม 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบ กฎหมายลักษณะเมีย กับกฎหมายความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 ก็ไมพบขอกฎหมายลักษณะเมียที่จะนํามาใหเปนฐานใน     
การแกไขกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ได แตกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีขอบกพรองเหมือนกันคือขอบัญญัติ     
ของกฎหมายกวางเกินไป และเปนการใชแบบเหมารวม กฎหมายลักษณะเมียเปนการจัดผูหญิง      

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, กฎหมายครอบครัว, หนา 66. 
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ออกเปนแคผูหญิงมีผัวและผูหญิงไมมีผัว ประเด็นสําคัญคือการไมไดคํานึงถึงความแตกตางทางสังคม      
วัฒนธรรม ในเรื่องของชาติพันธุ และอายุ  ฐานะชนชั้นของผูหญิง  

 กฎหมายความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ก็ใหความหมายที่คลุมเครือในการที่จะ         
ตีความวา “สามีภรรยาตองอยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา”1 หมายถึงอะไร ตองรวมประเวณีกัน
หรือไมถึงจะเรียกไดวาเปนสามีภรรยากัน และอีกประเด็นหนึ่งคือ “สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะ      
เล้ียงดูกันตามความสามารถของตน” ซ่ึงประเด็นนี้จะไปถึงภาระหนาที่การแบงงานกันตามลักษณะ
ประจําเพศที่ผูหญิงจะตองรับภาระมากกวา ดังนั้นความคลุมเครือของกฎหมายนี้จะสงผลเสีย                   
ตอผูหญิง เนื่องจากถามีคดีความกันศาลจะใชดุลยพินิจในการตัดสิน และดุลยพินิจของศาลก็จะอิงตาม
สังคมวัฒนธรรมที ่เปนโครงสรางสังคมแบบผู ชาย  ดังนั ้นผู หญิงจะเปนฝายเสียเปรียบจาก 
กระบวนการยุติธรรม 

 
3. การเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส  

  
 การเปรียบเทียบปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส เปนการเปรียบเทียบกฎหมาย ลักษณะมิจฉาจาร 
ลักษณะชู และลักษณะหยาของมังรายศาสตร เปรียบเทียบกับ ความเปนโมฆะของการสมรส และการสิน้สดุ
แหงการสมรส ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 กฎหมายครอบครัว 

 
 มังรายศาสตร : กฎหมายลักษณะมิจฉาจาร 
 กฎหมายลักษณะมิจฉาจารเปนกฎหมายที่กําหนดความผิดในกรณีที่ผูชายไปลวงละเมิด

ทางเพศตอผูหญิงซ่ึงขอกฎหมายสามารถแบงไดเปน 3 กลุมคือ 
 1.  การมีชูกับหญิงมีสามี 12 ลักษณะถือวาเปนความผิดถามีการลวงละเมิดทางเพศ      
แตยังไมมีเพศสัมพันธกันก็ถือวามีความผิดเพียงครึ่งเดียว 
 2.  การลวงละเมิดทางเพศกับหญิง 20 ลักษณะมีโทษที่จะตองเสียคาปรับ 
 3.  การลงโทษหญิงที่ไดรวมประเวณีกับสัตว 

 การลวงละเมิดตอผูหญิงกฎหมายมังรายศาสตรจะดูที่เจตนาของผูกระทําเปนหลักเพราะ

ในบางกรณีการที่ผ็ชายจับเสื้อผาของผูหญิงก็ถือเปนความผิด ซ่ึงถาผูชายไปลวงละเมิดทางเพศกับ
หญิงมีสามีจะตองเสียคาปรับในราคาที่สูงถาเทียบกับการลวงละเมิดทางเพศกับหญิงที่ไมมีสามี      
ซ่ึงมีอัตราคาปรับแตกตางกันครึ่งหนึ่ง 

                                                        
1 ดู มาตรา 1461 
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 กฎหมายลักษณะมิจฉาจารเสมือนเปนมาตราการในการหามปรามผูชายที่จะไป         
ลวงละเมิดผูหญิงในลักษณะตาง ๆ แสดงวาสังคมลานนาตองการจะจัดใหผูชายอยูในกรอบของ    
ศีลธรรมเรื่องเพศเหมือนกัน และกฎหมายในหมวดนี้ก็สะทอนใหเห็นวาผูชายในสังคมมีลักษณะ  
สําสอนทางเพศ นอกจากกฎหมายที่มีลักษณะปรามผูชายในเรื่องเพศแลว ขอกฎหมายของพมาที่
แทรกเขามายังมีบทลงโทษทางกายที่โหดรายสําหรับผูหญิงมาก ไมวาจะเปนการตัดหู โกนผม ตัดนม 
ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนบทลงโทษที่ทําลายอัตลักษณความเปนผูหญิง และกฎหมายยังถือวาการที่ผูหญิงมีผัว
แลวไปมีเพศสัมพันธกับสัตวเปนความผิดเพราะผูหญิงนอกใจผัว ซ่ึงในที่นี้ไมมีการบอกบทลงโทษ
เอาไวแตนาจะมีบทลงโทษเชนเดียวกับกรณีที่หญิงมีชู ซ่ึงในความเปนจริงการตัดสินคดีแบบนี้
ผูหญิง   อาจจะไดรับการลงโทษที่หนักมากในฐานะเปนผูหญิงที่มักมากในกาม และกระทําเรื่องที่นา
อับอายมาก  ในบริบทของสังคมยุคนั้น 

 ในทัศนะของนักสตรีนิยม กฎหมายในหมวดนี้จะแสดงถึงมาตราฐานทางเพศที่แตกตางกัน
ระหวางหญิงกับชาย ประเด็นที่นาสนใจอยางหนึ่งคือการลงโทษหญิงที่มีความสัมพันธทางเพศกับสัตว 
กฎหมายขอนี้สะทอนใหเห็นถึงการที่ผูหญิงตองเก็บกดอารมณทางเพศ แสดงวาสังคมคาดหวังวา         
ผูหญิงตองไมมีอารมณความรูสึกทางเพศเพราะวาสังคมไมเคยสอนเรื่องเพศใหกับผูหญิงไมมีชองทาง

หรือพื้นที่ในสังคมสอนเรื่องเพศใหกับผูหญิงยกเวนสามีจะเปนคนสอนให และผูหญิงตองไมแสดงออก
ถึงความตองการทางเพศ กฎหมายยังใหทัศนะวาการที่ผูหญิงมีความสัมพันธทางเพศกับสัตวเปน
ความผิดเพราะวานอกใจผัว หมายความวาไมเคยเกิดกรณีที่ผูหญิงโสดไปมีเพศสัมพันธกับสัตว     
ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาอยูแลวโดยเฉพาะผูหญิงโสดที่จะตองรักษาคุณธรรมในเรื่องประเวณีอยาง

เครงครัด แมวาผูหญิงโสดจะรับรูหรือเรียนรูเรื่องของการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวของตัวเอง 
การเรียนรูนี้เปนไปโดยที่การเปนครอบครัวใหญที่จะตองอยูในบานหลังเดียวกันอาจจะมีบางที่

ผูหญิงโสดจะรู จะเห็นพฤติกรรมทางเพศของคนในบานโดยบังเอิญแตก็ไมใชเปนเรื่องที่ผูหญิงจะพูด
หรือถามใครได เพราะวาสังคมใหไดกําหนดไวแลววาผูหญิงไมไดเปนเจาของประเวณีของตัวเอง 
หมายความวาประเวณีของผูหญิงไมใชส่ิงที่ตอบสนองอารมณความตองการทางเพศของผูหญิง แต
ประเวณีเปนภารกิจของหรือเปนหนาที่ผูหญิงเพื่อตอบสนองความตองการของผูชายเทานั้น และผูชาย
ก็มองวา    นอกจากผูหญิงตองตอบสนองอารมณความตองการทางเพศของตนผูหญิงมีหนาที่ ที่
จะตองตั้งครรภเพื่อสืบทายาทใหกับผูชาย แตในความเปนจริงกิจกรรมทางเพศของผูชายมีนัยท่ีซับซอน
มากกวาการสืบพันธุ การมีเพศสัมพันธ/รวมเพศของผูชายทุก ๆ คร้ังไมไดมีเปาหมายเพื่อการสืบพันธุ 
การรวมเพศไดนาน การรวมเพศกับผูหญิงหลาย ๆ คนเปนสิ่งที่สังคมไมไดใหการรับรองอยางตรง ๆ 
แตเปนสิ่งที่ยอมรับได และเปนสิ่งที่ไดรับการยกยองจากผูชายดวยกัน 
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 มังรายศาสตร : กฎหมายลักษณะชู  
 กฎหมายลักษณะชูของลานนามีการพิจารณาลักษณะการเปนชูอยู 3 กลุมใหญ ๆ คือ 
 1. ลักษณะการพิจารณาชายมีชูในกรณีตาง ๆ 

 โทษที่เขาขายนาสงสัยจะเปนชูกัน เชน การที่ภิกษุไปกับเมียผูอ่ืนเพียงลําพัง 
 การใสความคนอื่นวาเปนชูกับเมียตน ใหปรับตามฐานะของคนผิด 
 การปรับคนที่เปนแมส่ือใหชายหญิงเปนชูกัน ปรับตามฐานะ 

 ชายที่ลวงละเมิดทางเพศกับเมียทาน ถาลวงเกินปรับครึ่งหนึ่งของคาสินสอด ถาเปนชู
ปรับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเบี้ย ถาถูกทํารายบาดเจ็บตาย ก็เอาโทษทานไมได 

 พอผัวเปนชูกับลูกสะใภขณะที่ผัวตายแลว ใหญาติฝายชายเอาหญิงไปคืนพอแม 
 

 2. ลักษณะการพิจารณาหญิงมีชูในกรณีตาง ๆ 
 บทลงโทษตอเมียมีชูโดยไปหาชายชูถึงบานแตยังไมไดผิดประเวณี ใหขอขมาหรือเฆี่ยนตี 

หรือปรับ 
 คาปรับหญิงที่มีชู ใหปรับชู 100 เงิน สวนหญิงปรับ 2 เทาของสินสอดและปรับเงินอีก 

110 เงิน 
 คาปรับ กรณีที่หญิงมีชูโดยไปหาผูชายถึงบาน ปรับชู 100 เงิน และขายผูหญิงเอาเงินให

สามี หรือโกนหัวหญิงเพื่อประจาน 
 การพิจารณาหญิงมีชูโดยการขายหญิงนั้น แบงเงินใหผัวครึ่งหนึ่ง และพอแมหญิงอีกครึ่ง 
 การพิจารณาหญิงมีชู โดยใหตีคาของผูหญิง และแบงคาตัวใหผูชาย แลวใหหยา  
 การพิจารณาความหญิงมีชู ผัวจับไดและไดทํารายเมียกับชู ผัวไมมีความผิด 
 

 3. การพิจารณาความ กรณีเปนชูกันระหวางคนที่มียศศักดิ์ ฐานะตางกัน การชดใชดวย
คาปรับ 

 คาปรับตามยศ ฐานะ กรณีมีชูกับเมียคนที่มียศสูงกวา  
 คาปรับตามยศ ฐานะ กรณีมีชูกับเมียคนที่มียศเสมอกัน 
 คาปรับขาราชการที่ลวงละเมิดหรือมีชูกับเมียของคนที่มียศสูงกวา 
 คาปรับที่เปนเงิน หรือเปนขาทาส กรณีเปนชูกันของคนที่มียศสูงและต่ํากวา 
 พิจารณาความตาม ยศ ของผูกระทําผิด กรณีที่เปนชูกับคนที่มียศตางกัน 

 ความผิดโทษประหารหรือขายเปนทาสเอาราคา 2 เทา กรณีขาทาสเปนชูกับเมียเจา หรือ
ผูมียศต่ํากวาที่มีชูกับเมียผูที่มียศสูงกวา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 226 

 ขุนหรือไพรไปเปนชูกับเมียผูที่มียศสูงกวา ถูกฆาตายหรือบาดเจ็บ ผูฆาไมมีโทษ 
 คนที่มียศไปเปนชูกับเมีย ขา ทาส  ตองปลอยผัวเปนอิสระ 
 แนวคิดแบบสตรีนิยมมองวา กฎหมายลักษณะชูของมังรายศาสตรมีทาทีที่จะปราบและ

ปรามพฤติกรรมทางเพศของหญิงอยูในตัวกฎหมาย บทลงโทษของการมีชูของผูชายคือการปรับเงิน
เปนหลัก แตบทลงโทษของผูหญิงที่มีชูก็คือการปรับเงิน  การถูกขายตัวไปเปนไพรหรือทาส ซ่ึง
อาจจะถูกขายใหไปอยูในซองก็ได เพราะลักษระการมีชูของผูหญิงทําใหคนในสังคมมองวาผูหญิง
เปนคนมักมากในกาม การขายตัวใหไปอยูในซองจึงดูเหมือนจะเปนการลงโทษผูหญิงอยางสาสมที่
จะไปรับใชความตองการทางเพศของชายทั่วไปที่อาจจะเปนชายที่เปนกลุมชาติพันธที่สังคมดูถูก

และถือวาเปนชนชั้นต่ําของสังคม นอกจากจะถูกขายแลวในบางกรณีผูหญิงตองชดใชคาสินสอดที่
ผูชายเคยจายเปนคาตัวหญิง 2 เทา และตองเสียเงินคาปรับอีกดวย กระบวนการมีชูของผูหญิงนี้
อาจจะไดรับการอภัยจากผัว ซ่ึงตองมีการขอขมาผัว ซ่ึงจุดเดนที่สุดของกฎหมายในหมวดนี้ก็คือการ
ตองเสียคาปรับตามฐานะของผูกระทําผิด ซ่ึงคาปรับอาจจะเปนเงินที่มากตามฐานะของผูกระทําผิด 

 
 มังรายศาสตร : กฎหมายลักษณะหยา 
 การพิจารณาการจะหยากันของผัวเมียมีหลักการอยู 3 กลุม คือ 
 1. ลักษณะการหยาตามหลักกฎหมาย 

 หลักเกณฑในการที่สามีภริยาจะหยาขาดจากกัน เปนไปตามเจตนาของผัวเปนหลัก 
 พิจารณาการหยาโดยถือหลัก ตัณหาอาลัย ถาผัวยังรักก็ยังไมเปนการหยา 

 หลักเกณฑการหยาของหญิงชาย ใหยึดเอาคําของพอแม และผูใหญ ถาพอแมฝายใดฝาย
หนึ่งไมอยากใหอยูดวยกัน ตองหยา 

 ชายที่ละทิ้งเมียและหนีราชการเกิน 1 ป แตถาเมียเปนผูดีใหรอ 3 ป 
 ชายละทิ้งเมียโดยไมเล้ียงดู หรือสงขาวเกิน 3 ป 
 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายชายชอบทํารายเมีย ใหไลหนีไปตัวเปลา 

 ลักษณะการหยาโดยหญิงเปนคนไมรูหนาที่ ใหขายหญิงแลวแบงคาตัวใหผัวกับพอแม
หญิง 

 ชายที่ละทิ้งเมียไปนาน เมียแตงงานใหมก็ใหเมียเลือกวาจะอยูกับใคร  
 

 2. การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา 
 กอนแตงใครมีทุนเดิมใหแยกทุนเดิมออกไปกอน 
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 ถาหญิงและชายตางไมมีความผิด หลังการหยาใหหญิงเอาสินสอดคืนชาย และแบง    
สินสมรสกันใหหญิงได 2 สวน ชายได 1 สวน  

 ถาฝายหนึ่งฝายใดประพฤติตัวไมเหมาะสม และไมอยากอยูดวยกันไมตองแบงทรัพยสิน
ให 
 การหยาที่ไมตองแบงทรัพยสินใหคือหญิงมีชู และชายชอบทุบตีเมีย 

  
 3. การแบงทรัพยสินภายหลังที่ผัวเมียตายจากกัน 
 เมื่อผัวเมียตายจากกัน ฝายที่ยังอยูไดทรัพยสินถาตายทั้งคูใหตกเปนของลูกและญาติ หาก
ไมมีญาติใหตกเปนของแผนดินครึงหนึ่งอีกครึ่งนําไปทําบุญใหผูตาย 
 กรณีชายตายกอนหญิง ญาติฝายชายไมมีสิทธิในสมบัติ แมผูตายจะสั่งไวก็ตาม ยกเวนวา
ฝายหญิงจะแบงใหเอง 
 เมื่อฝายหญิงตายกอน ใหคืนสินสอดแกฝายชาย และแบงสินสมรสเหมือนการหยา 
 กฎหมายลักษณะหยา ของมังรายศาสตรมีประเด็นสําคัญคือการถือเอาเจตนาของผูชาย
เปนหลักในการที่จะหยากัน ขอกฎหมายที่บงชี้ไดถึงการยึดเอาเจตนาของผูชายเปนหลักก็คือ ถาผัว
ตั้งใจจะเลิกโดยไมมีความโกรธเมียในใจ ก็ถือวาเปนการหยากัน หรือมีการทําหนังสือใหผัวลงชื่อก็
ถือวาเปนการหยา ผัวมีเจตนาทะเลาะกันในบาน แลวหาชาวบานมาเปนพยานวาเขาจะหยากัน 

 การหยารางในกฎหมายมังรายศาสตรถือวาเปนสิทธิที่ผูชายมีโอกาสเลือกที่มากกวา และ
ถาเมียตองการจะหยา แตถาผัวยังรักเมียอยูก็ไมถือวาเปนการหยา ถาเมียกลัวผัวทํารายแลวอยากจะ 
หยาก็หยาไมไดและยังไมถือเปนเหตุแหงการหยา การที่ผัวเมียหยากันโดยที่เปนความผิดของฝายใดฝาย
หนึ่ง ฝายที่มีความผิดจะเปนฝายที่ไมไดสวนแบงในสินสมรสนั้นเลย ซ่ึงถาเปนกรณีหยากันโดยที่ไมมี
ฝายใดมีความผิด ผูชายยังจะมีสิทธิเรียกเอาคาสินสอดคืนจากฝายหญิงได และกฎหมายแทบจะไมให
สิทธิแกผูหญิงในการเลือกที่จะหยา และในความเปนจริงของทุก ๆ สังคมผูหญิงที่เปนเมียก็ถูก
คาดหวังวาจะตองอดทนกับผัวจนถึงที่สุด 

 ในทัศนะของสตรีนิยมการหยาก็เหมือนเปนการตัดความสัมพันธกับผูชาย เพราะการ
แตงงานในทัศนะของผูชายเปนการหาคนมารับใชทางเพศ และคนที่จะมาทํางานบาน การหยา
สําหรับผูหญิงก็คือการหลุดออกมาจากพื้นที่ของการกดขี่ เพราะพื้นที่ที่ผูหญิงถูกกดขี่ในทัศนะของ
สํานักสตรีนิยมสายถึงรากเหงาก็คือ พื้นที่ของประเวณีที่ทําใหผูหญิงตองติดกับความเปนเมียและ
เปนแม พื้นที่ของการกดขี่ของสํานักคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมก็คือพื้นที่ในบาน ที่ทําใหผูหญิงไมมีสิทธิ
ในพื้นที่สาธารณะ  
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 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 : ความเปนโมฆะของการสมรส 
 กฎหมายครอบครับ บรรพ 5 ไดกําหนดความเปนโมฆะของการสมรสดังนี้ 

 1. การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ  
 2.   คูสมรสสืบสายเลือดเดียวกัน  
 3.   การสมรสซอน  
 4.   การสมรสที่หญิงชายไมยินยอม 

 ผลของการสมรสที่เปนโมฆะทําใหคูสมรสนั้นยังตองมีความผูกพันธกันในเรื่องทรัพยสิน 
ที่จะตองแบงกันหรือเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นแหงตน ประเด็นที่นาสนใจอยางของกฎหมาย 
ในหมดนี้กรณีที่ผลของการสมรสที่เปนโมฆะทําใหฝายหนึ่งฝายใดไดรับความเสียหาย ซ่ึงแนนอนวา
ในทางจารีต วัฒนธรรม ผูหญิงจะตองเปนฝายที่ไดรับผลกระทบอยางมากซึ่ง ผลของการสมรส      
ที่เปนโมฆะทําใหผูหญิงสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนได แตคําพิพากษาของศาล      
ในเรื่องคาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสมรสที่เปนโมฆะ ศาลอาจจะสั่งใหของหมั้นที่ชาย
ใหแกฝายหญิงเปนคาทดแทนจากความเสียหายนั้น ในทัศนะของนักสตรีนิยมจะมองวาเปน         
ความสัมพันธเชิงอํานาจในเรื่องเพศ ที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการซื้อผูหญิงของผูชาย คําตัดสิน
ของศาลไมไดคําถึงถึงวัฒนธรรมในเรื่องทางเพศ การสมรสที่เปนโมฆะสําหรับผูหญิงก็เปรียบเสมือน 
การหยา การหยาสําหรับผูหญิงในสังคมก็คือหญิงมาย ความสูญเสียของผูหญิงในบางครั้งเปน      
การสูญเสียทางจิตใจและยากที่จะชดเชย ถาศาลจะสั่งใหของหมั้นที่หญิงไดรับเปนคาชดเชยความ
เสียหาย     ที่เกิดขึ้นกับรางกายชื่อเสียงรวมทั้งเรื่องจิตใจของผูหญิงเปนการชดเชยที่ไมเพียงพอ และ
ในประเด็นคาทดแทนจากการสมรสที่เปนโมฆะโดยชดเชยดวยของหมั้น ก็เปนคนละเรื่องกับการหมั้น 
การแตงงาน ซ่ึงขอกฎหมายไมไดบอกถึงคาชดเชยที่หญิงควรไดรับ แตเปนผลมาจากคําพิพากษาของ
ศาล1           ซ่ึงสามารถสรุปไดวาแมขอกฎหมายในบางครั้งอาจจะยุติธรรม แตทั้งกระบวนการยุติธรรม
เปน     ความยุติธรรมเฉพาะเพศชายเทานั้น  
 
 กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 : การสิ้นสุดการสมรส  
 การสิ้นสุดแหงการสมรสในกฎหมายครอบครัวเกิดขึ้นไดใน 3 กรณี คือ 
 1.  การตาย 
                                                        

1 วิระดา สมสวัสดิ์, คําบรรยายประกอบการสอนกระบวนวิชา “Feminist Legal Studies”, (เชียงใหม : 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคการศึกษาที่ 
2/2543) 
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 2. ศาลสั่งเพิกถอนการสมรส อาจะเปนเพราะ กรณีที่อายุไมครบ 17 ป หรือสมรสสําคัญผิด
ตัว  
 3.  ส้ินสุดโดยการหยา การหยาก็มีได 2 อยาง คือ  

  การหยาดวยความยินยอม  
  การหยาโดยคําพิพากษาของศาล  
 

 เหตุแหงการฟองหยา 
  1. เหตุที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนฉันภรรยาหรือภริยามีชู อีกฝายหนึ่ง      

มีสิทธิที่จะฟองหยาได  
  2.  สามีภรรยาประพฤติช่ัว ไมวาความประพฤติช่ัวนั้น จะเปนความผิดทางอาญา หรือไม 

ถาอีกฝายหนึ่งไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 
  3.  สามีหรือภริยาทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียด

หยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ถาเปนการรายแรง  
  4.   สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเกินหนึ่งป  
    5.   สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือจากไปเกิน 3 ปโดยที่ไมมีใครรู 
   6.   สามีหรือภริยาไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร 
    7.   สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป   
    8.   สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ  
     9.   สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรง  
  10. สามีหรือภริยามีรายกายที่ไมอาจรวมประเวณีไดตลอดไป 

 กฎหมายเรื่องการหยา สาเหตุของการฟองหยามีบทบัญญัติอยู 2 ขอที่ถือวาเปนอคติทาง
เพศที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ การที่สามียกยองหญิงอ่ืนฉันภรรยาหรือภริยามีชู ความหมายของการยก
ยองหญิงอ่ืนฉันภรรยาคือการที่ผูชายยอมรับอยางออกหนาออกตาวาผูหญิงคนนี้เปนเสมือนเมียนอย

หรือเมียอีกคนของเขา ซ่ึงเปนลักษณะการกระทําโดยเปดเผยที่ใหสังคมรับรู ซ่ึงเหตุผลทางกฎหมาย
ขอนี้นาจะสืบเนื่องมาจากในอดีตใหผูชายมีเมียไดหลายคน สวนในกรณีของผูหญิงการมีชูก็คือการ
ลักลอบ ที่ตองปดบังซอนเรน และไมสามารถเปดเผยไดซ่ึงเรื่องนี้สังคมไมยอมรับอยูแลวเพราะถือ
วา       เปนเรื่องที่รายแรงมากที่ผูหญิงมีลักษณะมักมากในกามและนอกใจสามี  

 ขอบัญญัติของกฎหมายอีกขอที่สะทอนใหเห็นวาการรวมประเวณีเปนเรื่องสําคัญ       
ภายใตสังคมที่สนับผูชายใหสําสอน กฎหมายขอนี้ก็ออกมารองรับความตองการของผูชายในเรื่อง
ประเวณี การที่ผูหญิงจะฟองหยาดวยเหตุนี้ก็เทากับวาตัวผูหญิงยอมรับกับศาลกับสังคมวาตัวเองเปน
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ผูหญิง “ราน” ขาดการมีเพศสัมพันธไมได แตขณะเดียวกันกลับเปนความชอบธรรมสําหรับผูชายที่
จะ     ยกเหตุนี้มาอางเพื่อการฟองหยาเพราะดูเหมือนจะเปนเรื่องรายแรงมากสําหรับผูชาย และผูชาย
ก็จะอางวาไมใชเพราะเปนคนมักมากในกามแตตองการมีทายาทและภริยาไมอาจตอบสนองได 

 ในทัศนะของนักสตรีนิยม เร่ืองประเวณีสําหรับผูหญิงเปนเรื่องของการสืบพันธุ เร่ือง
ประเวณีเปนเรื่องของความรับผิดชอบตลอดชีวิตของความเปนแม ประเวณีสําหรับผูชายเปน
กิจกรรมเพื่อมีความซับซอน ไมวาจะเปนไปเพื่อ อวดความสามารถที่รวมเพศไดนาน กับผูหญิง
หลาย ๆ คน อีกทั้งการมีเมียหลายคนก็เปนการเสริมบารมีใหกับผูชายอีกดวย การมีเมียหลายคน
สําหรับผูชายไมไดมี ขอจํากัด และการมีเพศสัมพันธของผูชายก็ไมไดอยูบนฐานของความ
รับผิดชอบเสมอไป แตสําหรับ    ผูหญิง เพศสัมพันธของผูหญิงทุกครั้งสังคมก็จะคาดหวังวาตองเกิด
กับผูชายที่เปนสามีคนเดียวเทานั้น ระบบความคิดที่แตกตางกันเชนนี้ สงผลตอพฤติกรรมการ
แสดงออกของคนแตละเพศ นอกจาก      ผูหญิงจะตองอยูในกรอบเรื่องประเวณีในทางสังคม ตัว
ผูหญิงเองก็พอใจที่จะสรางกรอบประเวณีสําหรับตนเองเหมือนกัน เพราะผูหญิงมีความเปนแมโดย 
“ธรรมชาติ” การมีเพศสัมพันธแตละคร้ังของผูหญิงอาจจะสงผลใหผูหญิงตองกลายเปนแมไดทุก

คร้ัง การสรางกรอบเรื่องประเวณีของผูหญิงในบางครั้งจึงไมใชเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
สังคม แตกรอบที่ผูหญิงสรางขึ้นเองเปนกรอบเพื่อพิทักษตัวเอง เพื่อใหประเวณีนั้นอยูควบคูความ
เปนแม 

 
สรุปการเปรียบเทียบกฎหมาย เร่ืองปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส 
 

 กฎหมายที่ใชนํามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรสก็คือ กฎหมาย
ลักษณะมิจฉาจาร กฎหมายลักษณะชู กฎหมายลักษณะหยา ของมังรายศาสตร ในสวนของกฎหมาย
ครอบครัว บรรพ 5 กฎหมายที่นํามาเปรียบเทียบกันก็คือกฎหมายในหมวด ความเปนโมฆะของการสมรส 
และการสิ้นสุดแหงการสมรส 

 
 กฎหมายมิจฉาจาร ลักษณะชู ลักษณะหยา ในมังรายศาสตร มีลักษณะที่บอกถึงการให

สิทธิและอํานาจที่เหนือกวาของผูชาย ความผิดสําหรับผูชายในกลุมของกฎหมายชุดนี้หรือจะ
ทั้งหมดของกฎหมายครอบครัว เปนความผิดในทางแพงไมมีความผิดทางอาญา และถือเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นระหวางพลเมืองของรัฐโดยที่รัฐจะทําหนาที่พิจารณาคดีความทางกฎหมายให ซ่ึงความผิด
ของ   ผูชายนี้แตกตางกับความผิดของกฎหมายปจจุบัน ความผิดลักษณะมิจฉาจารหรือการลวงละเมิด
ทางเพศตอผูหญิง ในกฎหมายปจจุบันจะมีเร่ืองทางอาญาเขามาเกี่ยวของดวย แตลักษณะการกระทําผิด
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ของ ผูหญิงนอกจากจะไดรับโทษที่หนักกวาผูชายที่มาเปนชูแลวผูหญิงยังตองรับโทษทางอาญา โดยการ
ลงโทษอาจจะเปนจากสามีหรือเจาหนาที่รัฐก็ได บทลงโทษคือการเฆี่ยนตีในกรณีที่ผูหญิงไปรวม
ประเวณีกับชายชูถึงบานของชายชู ความเปนจริงทางสังคมผูหญิงที่มีชูอาจจะไดรับการลงโทษจาก
สามี     แมจะไมมีขอกฎหมายที่ชัดเจนใหสามีลงโทษเมียที่มีชูไดในทุกกรณีของการมีชู ซ่ึงถาผูหญิง
จะกลาวโทษสามี ที่ผูหญิงถูกสามีทํารายผูพิจารณาความก็อาจจะไมรับฟงก็ได เพราะสามีอาจจะ
กลาวอางวาที่ลงโทษเพราะเหตุที่หญิงไปมีชูหรือผูหญิงไมเชื่อฟงคําสั่งสอนเลยตองเฆี่ยนตีใหหลาบ

จํา  ซ่ึงในปจจุบันการทะเลาะตบตีของสามีภรรยา ตํารวจก็ไมอยากลงบันทึกประจําวันใหเพราะถือ
เปนเรื่องของ “ล้ินกับฟน” ซ่ึงตํารวจมักจะถือวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเปนเรื่องที่

สามารถไกลเกลี่ยกันได 
 กฎหมายมิจฉาจาร ลักษณะชู ลักษณะหยา ในมังรายศาสตรมีจุดเดนอยูเร่ืองหนึ่งที่นาจะ

นํามาประยุกตใชกับกฎหมายปจจุบันได คือเร่ืองของคาปรับชายที่ไปลวงละเมิดตอผูหญิง คาปรับที่
กฎหมายลานนากําหนดในโทษอยางเดียวกันคาปรับจะแตกตางกันไปตามฐานะของผูกระทําผิด 
เพราะกฎหมายไทยปจจุบันมีบทลงโทษคดีที่เกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงนอยมาก ดังตัวอยาง
ที่ไดเสนอไวในตอนตนของบทที่ 1 ที่กลาวถึงวามีผูชายการเอาโทรศัพทมือถือท่ีถายรูปไดแอบเอา
โทรศัพทมือถือที่ถายรูปไดไปถายใตกระโปรงของผูหญิง ซ่ึงเมื่อถูกจับไดถือวาเปนความผิดฐาน  
กอความเดือดรอนและรําคาญ รอยเวรปรับแค 500 บาท ที่สุดแลวผูหญิงไมไดรับอะไรที่เปนการชดเชย
ตอความเสียหายได 

 จุดเดนในเรื่องคาปรับของมังรายศาสตรนี้ นาจะนํามาพิจารณาในเรื่องของคาปรับ       
ในกรณีที่เกิดการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงไมวาการลวงละเมิดจะอยูในระดับความรุนแรง         
ที่สงผลตอรางกายและจิตใจของผูหญิงในระดับไหน ถาสงผลเสียตอรางกายและจิตใจมากผูหญิง    
ก็ควรจะไดรับสิทธิที่จะเรียกรองเอาคาทดแทนความเสียหายตามฐานะของผูชายและตามฐานะแหง 
ตัวผูหญิงเองดวย อยางกรณีที่ผูหญิงถูกแอบถายรูปใตกระโปรงซึ่งไมใชแคผูหญิงคนเดียวที่ถูกแอบ
ถายแตเกิดขึ้นกับผูหญิงหลายคน ผูหญิงที่ตกเปนผูเสียหายเหลานั้นควรจะเรียกรองคาชดเชย     
ความเสียหายได ตามฐานะของผูกระทําผิดและตามความผิดที่ผูชายไดกอไว แตกฎหมายไมได     
ใหความสําคัญกับผูหญิง และกฎหมายก็ไมใหความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดกับจิตใจของผูหญิง 
และกฎหมายก็จะมองแคผลที่เกิดขึ้นกับรางกายเทานั้นถาไมมีการบาดเจ็บทางรางกาย กฎหมายก็จะ
มองวาไมใชเร่ืองที่สําคัญหรือไมใชเร่ืองรายแรง บทลงโทษก็จะเบาตามไปดวย 

 กฎหมายไทยควรจะมีบทลงโทษกรณีลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงทั้งทางอาญาและทางแพง

เพื่อเปนการชดเชยความเสียหายใหกับผูหญิง โดยไมแยกวาความผิดนั้นเกิดขึ้นในฐานะหรือ     
ความสัมพันธทางสังคมอื่นใด อาทิ ถาสามีลวงละเมิดทางเพศตอภรรยาที่สงผลใหเกิดความเจ็บปวด
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ตอทางรางกายและจิตใจของผูหญิง ก็ควรจะเปนเหตุฟองหยาไดและไดรับการชดเชยในความผิดที่
ทําใหผูหญิงไดรับผลกระทบดวย ซ่ึงบทลงโทษในการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงกฎหมายควรจะ
ถือวาเปนเรื่องที่สงผลตอสภาพความมั่นคงตอการดํารงชีวิตของผูหญิง การกําหนดบทลงโทษทาง
อาญาที่สูงและมีโทษปรับที่สูงในขอกฎหมายนาเปนสิ่งทําใหผูจะกระทําผิดตองยับยั้งการกระทําได 
แตกระนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตองมีความเด็ดขาดและเอาจริงเอาจัง และปราศจากซึ่งอคติใด ๆ 

 ในสวนของกฎหมายครอบครับ บรรพ 5 ที่นํามาเปรียบเทียบดวยกันนี้ก็คือ ความเปนโมฆะ
ของการสมรส และการสิ้นสุดแหงการสมรส พบวากฎหมายใน 2 หมวดนี้ สาเหตุแหงการฟองหยา
เปนกฎหมายที่ไมยุติธรรมและควรจะตองแกไข โดยเฉพาะเรื่องที่สามียกยองหญิงอื่นฉันภรรยา    
จึงเปนสาเหตุใหภริยาฟองหยาสามีได ในทางกลับกันถาภริยามีชูก็เปนเหตุใหสามีฟองหยาได 
มาตรฐานของความยุติธรรมที่เอนเอียงไปทางผูชายขอนี้ ควรจะไดรับการแกไข เพื่อความเทาเทียม
กันทางเพศ ถาสามีมีชู ก็ควรจะถือวาเปนเหตุฟองหยาไดเชนกัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลดีที่
จะลด      พฤติกรรมสําสอนของผูชาย การที่สามีไปซื้อบริการทางเพศก็ควรจะถือไดวาเปนการมีชู 
และดวย การกําหนดของขอกฎหมายที่ควรจะแกไขนี้จะทําใหผูหญิงไดรับผลดีในหลาย ๆ  ทาง อาทิ  เร่ือง
สุขภาพอนามัย ที่ผูหญิงไมตองเสี่ยงกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเงินที่สามีจะเอาไปตอบสนอง   
ความสุขทางเพศของตนเองในหลาย ๆ รูปแบบก็จะกลับเขามาสูครอบครัวมากขึ้น  

 
สรุปทายบท 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมังรายศาสตรกับ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ผูศึกษาแบงกลุมความสัมพันธของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับคือ 

 1. ความสัมพันธกอนการแตงงาน  
 2. ความสัมพันธของคูสมรส  
 3. ปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส 
 ความสัมพันธกอนแตงงาน ประเด็นสําคัญคือเร่ืองการหมั้นจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับส่ิงที่

ตรงกันก็คือพอแมมีสิทธิในเนื้อตัวรางกายของลูกสาว ซึงเปนผลมาจากจารีตของสังคมวัฒนธรรม  
ที่เปนแรงสนับสนุนใหลูกสาวตองทดแทนบุญคุณพอแม  

 ประเด็นเรื่องการหมั้นจะพบวากฎหมายมังรายศาสตรมีบทบัญญัติที่ดีกวาคือเร่ืองของ

การกําหนดระยะเวลาหมั้นหมายที่แนนอน การกําหนดระยะเวลาที่แนนอนนี้ควรจะนําไปปรับปรุง
ใชในกฎหมายครอบครัว บรรพ 5  
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 ความสัมพันธของคูสมรส จากการเปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไมพบขอกฎหมาย 
มังรายศาสตรที่จะนํามาเปนฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 แตจากการวิเคราะห
ก็พบวา เงื่อนไขแหงการสมรสในกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 นาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ

แตงงานของคนเพศเดียวกัน เพราะการแตงงานเปนเรื่องของอารมณความรูสึกที่กฎหมายควรจะ
เขาถึง     และเพื่อใหเปนไปตามสิทธิเสมอภาพของมนุษย และปญหาที่เกิดจากการสมรสซอน รัฐ
ควรเขาไปรวมแกไขปญหาโดยการใหผูที่จะสมรสกันไดตรวจสอบวาคูสมรสของตนเคยจด

ทะเบียนสมรส   มาแลวหรือไม และคูสมรสเปนผูตองหาที่หลบหนีคดีความมาหรือไม 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในคูสมรส กฎหมายไทยควรจะมีบทลงโทษกรณีลวงละเมิดทางเพศตอ    

ผูหญิงทั้งทางอาญาและทางแพงเพื่อเปนการชดเชยความเสียหายใหกับผูหญิง ซ่ึงบทลงโทษในเรื่อง
การลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงกฎหมายควรจะถือวาเปนเรื่องที่สงผลตอสภาพความมั่นคง          
ตอการดํารงชีวิตของผูหญิง การกําหนดบทลงโทษทางอาญาที่สูงและมีโทษปรับที่สูง  

 สาเหตุแหงการฟองหยาเปนกฎหมายที่ไมยุติธรรมและควรจะตองแกไขโดยเฉพาะ  
เร่ืองที่สามียกยองหญิงอ่ืนฉันภรรยาถึงจะเปนสาเหตุใหภริยาฟองหยาได ควรแกไขเปนถาสามีมีชู   
ก็ควรจะถือวาเปนเหตุฟองหยาไดเชนกัน  
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