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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2411 – 2453 จุดมุงหมายเพื่อศึกษาประวัติความ
เปนมาดานการศึกษาของสตรีไทยและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชหลักฐานเอกสารชั้นตนและ
เอกสารชั้นรองเปนหลักฐานประกอบการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรี
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จากเดิมโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหมิชชันนารีเขาไปสอน
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               The purpose of this thesis is to study the history of women education in Thailand 
and analyze the changes in the reign of King Rama V through primary and secondary 
documents. The findings can be concluded as follows : 

   First, regarding the education in Thailand prior to the reign of King Rama IV, 
monks played an important role for the commoners, especially boys.  As for girls, they 
lacked the opportunity in education except women in high society, including royal family 
members. Noble families  liked to send their children to study in the royal palace in different 
schools. Regarding female commoners, they were taught at home about household subjects 
by their mothers. According to Thai tradition, men and women had different status and roles. 
Women were supposed to follow  men who were the leaders of their family. In legal aspect, 
women were considered as an asset of their parents, and when they were married, they 
became an asset of their husband. Importantly, Thai society did not favor women education 
for fear that women would be able to contact men easily such as  by writing poems which 
was against the social value at that time.  

  Second, when Thailand became more open to westerners, status and role of 
women in Thailand started to change. King Rama IV permitted missionaries to teach princes 
and princesses in the royal palace and let the missionaries to establish women schools in 
Bangkok and outside Bangkok. In addition, new laws were enacted to increase social and 
education opportunity of Thai women.  

  Third, in the reign of King Rama V, he set a foundation of reforms to modernize 
countries in many aspects including administration, economy, society, culture and 
education.  He also focused on education of  his people because education was essential to 
develop the country sustainably. As a consequence, he initiated building women schools in 
Bangkok and later in other cities of the kingdom.  

 



  In conclusion, although the education of women in school system expanded slowly  
compared with men  due to the lack of budget and educational personnel, the changes in 
the education of Thai women  during the reign of King Rama V was a significant factor that 
led to social, cultural and value changes regarding women working outside home and this 
has led to further developments. 
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บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
             สถานภาพสตรีไทยต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศยังไมไดรับการยก
ยองหรือเปดโอกาสใหมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับชายเทาใดนัก คานิยมดังกลาวมีสาเหตุมาจากการรับ
อิทธิพลคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อวาสตรีเปนผูที่กอใหเกิดกิเลสแกบุรุษ ทําใหบุรุษไมสามารถ
เอาชนะความหลุดพนได ในดานของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้นสตรีถูกวางบทบาทและสถานภาพที่
แตกตางไปจากบุรุษ ในขณะที่บุรุษไดรับการศึกษาและการอบรมใหมีความรูความสามารถเพื่อเปนผูนํา 
ประกอบอาชีพนอกบาน รับราชการ แตในขณะเดียวกันสตรีไทยกลับขาดสิทธิและเสรีภาพ มีแตภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายเนื่องจากคานิยมในสังคมไทยที่ถือวา “ หญิงเปนชางเทาหลัง” ยกใหสามีเปนผูนํา แมแต
การกินอยูฝายหญิงก็ตอง   “ต่ืนกอน นอนทีหลัง” สตรีไทยจึงมีหนาที่ปรนนิบัติสามีและดูแลงานบานงาน
เรือน หรือประกอบอาชีพทําไรทํานาซึ่งไมจําเปนตองมีความรู สตรีไทยจึงไมไดรับโอกาสทางการศึกษา แต
จะไดรับเพียงการฝกฝนงานบานงานเรือนเทานั้น ในทางกฎหมายสถานภาพของสตรีในวัยเยาวใหเปน
ทรัพยสินของบิดามารดา  และเมื่อเติบโตมีครอบครัวแลวสตรีก็ถูกกําหนดใหเปนเสมือนทรัพยสินของสามี1 
ขอกําหนดในกฎหมายเกาที่มีการใชมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาไดกลาวถึงสตรีไทยในอดีตวามิไดมีสิทธิ
และอํานาจในการตัดสินใจในชีวิตของตนเองหรือสามารถปกปองเรียกรองสิทธิของตนเองได 
   สตรีไทยในสมัยอยุธยามีสถานภาพที่ตกตํ่า เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดสถานภาพของสตรีไทย
ไว เชน พระอัยการลักษณะผัวเมีย พระอัยการลักษณะมรดก ตางก็มีการบัญญัติ ตลอดจนสรางคานิยมให
สตรียึดถือปฏิบัติในกรอบจารีตประเพณีโดยเครงครัด ในดานสังคมสถานภาพของสตรีไทยนั้นพิจารณาได
จากพระอัยการลักษณะผัวเมียที่แสดงใหเห็นวาสังคมในสมัยนั้นยอมรับใหชายมีภรรยาไดหลายคน โดยจะ
เห็นจากคํากลาวเรียกภรรยาที่มีหลายคํา ไดแก ภรรยาหลวง ภรรยานอยหรืออนุภรรยา ทาสภรรยา 
(เมียทาส) แตสังคมไมยอมรับหรืออนุญาตใหหญิงมีสามีเกินหนึ่งคนได ในพระอัยการลักษณะผัวเมียได
กลาวถึงบทลงโทษหญิงที่มีชูไวหลายสถาน ต้ังแตเอาเฉลวปะหนา ทัดดอกชบาแดงสองหู สักรูปชายชูที่
แกม หรือแมกระทั่งอนุญาตใหสามีฆาชายชูและภรรยาของตนไดโดยไมมีความผิดในกรณีที่จับชายชูขณะ
รวมประเวณีกับภรรยาของตนได2     ซึ่งแสดงถึงความเสียเปรียบของสตรีในทางกฎหมายอยางชัดเจนใน
เรื่องความสัมพันธระหวางสามีและภรรยานั้น เปนความสัมพันธที่สามีมีอํานาจเหนือภรรยา ภรรยาตอง

                                                           
       1 ปยะนาถ อังควาณิชกุล: และ สุรเชษฐ สุขลาภกิจ.  (2552).  ภาพลักษณสตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกในสมัย
อยุธยา.  วารสารประวตัิศาสตร.  หนา 59.   
       2 พระอัยการลักษณะผัวเมียบทท่ี 7. อางจากลําพรรณ นวมบุญลือ.  ( 2523 ).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมาย
ไทย.  หนา 5. 
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เคารพเชื่อฟงสามี อยูในโอวาทของสามีไมตางจากบุตรกับบิดา ดังนั้นภรรยาไมจําเปนที่จะตองไดรับ
การศึกษาตามอักขรวิธีมากนัก เพียงเรียนในเรื่องงานบานงานเรือนเพื่อปรนนิบัติรับใชสามีก็เพียงพอ 
              สมัยธนบุรีสถานภาพสตรีไทยไมแตกตางจากสมัยอยุธยา อีกทั้งเปนชวงของการทําสงคราม ซึ่ง
บานเมืองในขณะนั้นอยูในฐานะขาวยากหมากแพง ผูคนไดกระจัดกระจายไปตามที่ตางๆ เพื่อหนีภัยจาก
สงคราม จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกลาฯ ใหนํากฎหมายตราสามดวงมาชําระใหม พรอมทั้งไดมีการตราพระราชกําหนดเพิ่มเติมขึ้นอีก 
เชน หญิงจะมีสามีไดตองไดรับการยินยอมจากบิดามารดา หญิงสาวที่มีบิดามารดาอยู ถือวาอยูในอํานาจ
ของบิดามารดา เมื่อจะมีสามีตองใหบิดามารดายินยอมเสียกอน1    
              สําหรับในเรื่องการศึกษานั้นประชาชนนิยมนําบุตรหลานไปศึกษาที่วัดโดยมีพระอาจารยเปนผู
อบรมสั่งสอนทั้งในดานอักขรวิธี กริยามารยาท  พระสงฆจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาแก
ประชาชน ในขณะเดียวกันสตรีไมไดรับโอกาสทางการศึกษาเพราะคานิยมในสังคมไทยเห็นวาเด็กผูหญิงไม
จําเปนตองรูอักขรวิธี อีกทั้งพระสงฆไมสามารถสอนเด็กผูหญิงได2 แตก็ไมไดหมายความวาสตรีเองจะไมมี
โอกาสทางการศึกษาเสียทีเดียวเพราะการจัดการศึกษาที่เก่ียวกับสตรีนั้นมี 2 ลักษณะ คือ กลุมสตรีชั้นสูง 
และกลุมสตรีสามัญชน  การศึกษาของสตรีชั้นสูงมีทั้งสตรีที่เปนเชื้อพระวงศ บุตรีขุนนาง บุตรีคหบดี วิชาที่
เรียนไดแก การอานเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน การฝกกิริยามารยาทและการฝมือระดับสูง สวนสตรี
สามัญชนนั้น สตรีจะไดรับการถายทอดฝมืองานบานงานเรือนตามความชํานาญของมารดา แมในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
สถานภาพของสตรียังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก        

   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ผลจากการเขามาของชาติตะวันตกและการ
ทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษในพ.ศ. 2398 ทําใหสยามตองเสียเปรียบหลายประการ ทั้งยกเลิกการ
ผูกขาดทางการคา การถูกจํากัดการเก็บภาษีขาเขาไดเพียงรอยละ 3   และการเสียสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตซึ่งทําใหไทยเสียเปรียบในเรื่องอํานาจทางการศาล สยามจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนประเทศใหทันสมัย
เพื่อใหรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยการรับวิทยาการสมัยใหมและวัฒนธรรม
จากชาติตะวันตกมาปรับปรุงประเทศใหทันสมัย สิ่งที่ปรับเปลี่ยนมีทั้งดานการปกครอง ดานการทหาร  
ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายและการศาล ดานสังคมรวมทั้งการปรับปรุงดานการศึกษาซึ่งมีผลอยางย่ิงตอ
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสตรีไทย พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระวิสัยทัศน
อันกวางไกลและทรงตระหนักดีวาการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะสามารถทําใหเจรจา
ติดตอกับชาวตะวันตกได ดังนั้นพระองคจึงไดสนับสนุนใหพระบรมวงศานุวงศและพระราชโอรสไดศึกษา
                                                           
       1 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  ( 2519 ) .  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.   หนา 43. 
       2 เปรมสิริ  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 5. 
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ภาษาอังกฤษ  สําหรับสตรีก็ทรงพระราชดําริวา ควรจะเปดโอกาสใหสตรีไดรับการศึกษาวิชานี้ โดยทรง
วาจางภรรยามิชชันนารีเขาไปสอนภาษาอังกฤษแกสตรีในวังดวย ในทางกฎหมายนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหมีการยกเลิกบทบัญญัติเรื่อง สามีขายภรรยาเปนทาส  พอแมขายบุตร
เปนทาส โดยเจาตัวมิไดสมัครใจ1 เนื่องจากทรงเห็นวาเปนกฎหมายที่ไมเทาเทียมกันระหวางสตรีกับบุรุษ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึงกฎหมายเกาที่ปฏิบัติตอหญิงและชายอยาง
ไมเทาเทียมกันตอนหนึ่งใจความวา  “กฎหมายนี้เมื่อพิเคราะหดูเหมือนผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน หา
เปนยุติธรรมไม ใหยกเลิกเสีย”2 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงมีพระบรมราชานุ 
ญาตใหพระสนมที่ไมมีโอรสและธิดากับพระองคลาออกไปใชชีวิตนอกวังได และยังทรงเปดโอกาสใหสตรีใน
วังไดออกมาพบปะกับชาวตางชาติในบางโอกาสเพื่อแสดงใหชาวตางชาติเห็นวาพระองคนั้นมีความคิด
กาวหนาแบบชาติตะวันตกโดยเฉพาะในเรื่องของสตรีซึ่งชาวตะวันตกมองวาคานิยมในสังคมไทยเปนการ
กดขี่สตรีและไมใหเสรีภาพ ตอมาไดมีการจางนางแอนนา เลียวโนเวนสมาเปนครูสอนภาษาอังกฤษและ
วิชาการตามการเรียนแบบตะวันตกใหแกพระโอรสและพระธิดา ในพ.ศ.2408 ไดมีการจัดต้ังโรงเรียน
สําหรับฝกการฝมือใหแกสตรีและเด็กโดยคณะมิชชันนารี คือ โรงเรียนการชางสตรี (อรุณประดิษฐ) ที่
จังหวัดเพชรบุรี   นับไดวาเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกสตรีไทยตามแบบตะวันตกเพื่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 
              ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการปฏิรูปสังคมอยางตอเนื่องรวมถึงการ
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งสงผลใหสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนมีโอกาสไดรับการศึกษาแบบใหม ความคาดหวัง
หรือมุมมองของสถานภาพสตรีไทยไดเปลี่ยนจากเมียที่เปนเพียงแมบานแมเรือนกลายเปนภรรยาที่เปน
เพื่อนคูคิด  แมในฐานะครูคนแรก และแมเรือนผูรอบรู3  สถานภาพของสตรีไทยไดรับการยอมรับให
ความสําคัญมากขึ้นในฐานะของภรรยาที่เปนเพื่อนคูคิดที่สามารถชวยเหลือแบงเบาภาระงานของสามีได 
ดังที่เห็นไดชัดเจนในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแตงต้ังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ
รมราชินีนาถเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ
ประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440 

    นอกจากการสนับสนุนใหมิชชันนารีต้ังโรงเรียนสตรี คือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังในพ.ศ.2417 ซึ่ง
ตอมาคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และการกอต้ังโรงเรียนสตรีที่จังหวัดเชียงใหม ในพ.ศ. 2418 ตอมา
พระราชทานนามภายหลังวาโรงเรียนพระราชชายาซึ่งปจจุบันคือโรงเรียนดาราวิทยาลัย พระบาทสมเด็จ

                                                           
       1 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  ( 2519 ) .  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.   หนา 101. 
       2 ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2405 – 2411. ( 2511).  หนา 278. 
       3 เปรมสิริ  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 14. 
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหรัฐบาลสรางโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้นเปนครั้งแรกในพ.ศ. 2423 
โดยรับบุตรหลานของเจานายเขาเรียน ไดแก โรงเรียนสตรีสุนันทาลัย โรงเรียนเสาวภา และโรงเรียนราชินี 
ตามลําดับ รวมถึงใหกระทรวงธรรมการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสรางโรงเรียนเอกชน เชน โรงเรียนสตรี
วิทยา โรงเรียนศึกษานารี เพื่อเปดโอกาสใหสตรีไดศึกษาเลาเรียนวิชาความรูพรอมทั้งเรียนรูเรื่องการเขา
สมาคม และการเปนแมบานแมเรือน สตรีในสมัยนี้จึงมีลักษณะภายนอกสอดคลองกับคานิยมตะวันตก คือ
สามารถออกสมาคมตอนรับชาวตางชาติได มีความรูพื้นฐานมากพอที่จะรับฟงความคิดเห็นและปญหาของ
สามี อันเนื่องมาจากบริบทของประเทศไทยเองในตอนนั้นที่ตกอยูภายใตคานิยมของชาติตะวันตก 
นอกจากนั้นยังมีความคาดหวังจากสังคมวาสตรีจะตองเปนแมเรือนที่มีความรอบรู  

  อยางไรก็ตามถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะเรงปฏิรูปการศึกษาควบคูกับ
การพัฒนาในงานดานตางๆ ก็ตามที แตการศึกษาสําหรับสตรีนั้นก็ยังมีอุปสรรคเปนอยางมาก ทั้งในเรื่อง
ของงบประมาณ  บุคลากรที่จะมาใหการศึกษา หรือแมแตคานิยมของผูปกครองที่ไมนิยมใหสตรีเขารับ
การศึกษา จึงทําใหสถานภาพของสตรีทางดานการศึกษาไมไดรับการพัฒนาเทาทีควรจนมาถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มีการออกพระราชบัญญัติการประถมศึกษาขึ้น เพื่อบังคับให 
เด็กชาย และเด็กหญิง จําเปนที่จะตองเขารับการศึกษาในภาคบังคับ ซึ่งทําใหเด็กหญิงไดเขามาสูระบบ
การศึกษามากขึ้น  

   พัฒนาการดานการศึกษาของสตรีไทยจากอดีตมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีผลมาจากการเขามาของชาติ
ตะวันตกซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสตรีไทย จากแนวความคิดของชาวตะวันตกทีม่องวา คานิยมของคนไทยที่ไมนิยมใหสตรี
ออกมามีบทบาททางสังคม และสถานภาพของสตรีนั้นดอยกวาชายเปนสิ่งที่ลาหลัง จําเปนอยางย่ิงที่
ชาวตะวันตกจะไดนําความคิดในเรื่องของบทบาทและหนาที่ของสตรีใหมีมากขึ้นในสังคม จึงนําไปสูการ
ปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และทําใหสตรีไทย
ไดรับโอกาสทางการศึกษา มิใชเปนเพียงแตมีความรูในเรื่องการเย็บปกถักรอย  งานบานงานเรือนแตเพียง
อยางเดียว แตสตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศนั้นจําเปนตองไดรับการศึกษาในดานอักขรวิธี เพื่อเปนเมียที่ดี
ในฐานะเพื่อนคูคิด  แมในฐานะครูคนแรก และแมเรือนผูรอบรู1  จึงนําไปสูการจัดต้ังสถานศึกษาเพื่อใหสตรี
มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและยังเปดโอกาสใหสตรีไดมีโอกาสประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเองได เชน 
อาชีพครู อาชีพพยาบาล  เปนตน 

 
                                                           
       1 เปรมสิริ  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 17. 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
              เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคนควาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2453)   มีดังนี้  
              บุญยงค  เกศเทศ. (251 ). งานวิจัยเรื่อง สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร
ชวงป พ.ศ.2325 – 2394 ( ร.1 – ร.3 ). งานวิจัยเรื่องนี้ไดกลาวถึงสถานภาพของสตรีไทยผานงาน
วรรณกรรม ที่มีคุณคาในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรเชน บทละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยกฤษณาสอนนองคําฉันทของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส สวนใหญเปนการศึกษาเก่ียวกับ
สถานภาพของสตรี ไมมีสิทธิและโอกาสทางสังคม ไมไดรับการยกยอง โดยใชวรรณกรรมเปนตัวหลักในการ
ดําเนินเรื่องเชน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ  หรือแมแตเรื่อง กากีกลอนสุภาพ ของ
เจาพระยาพระคลัง ( หน )  ตางก็ไดกลาวถึง สถานสภาพของสตรีในสังคมวามีความเปนอยูที่แตกตางไป
จากบุรุษ ตองทํางานหนักแตไมไดรับความรูในดานของการศึกษาอบรม  สิทธิในการไดรับความคุมครอง
จากรัฐ หรือแมแต ในหญิงดวยกันเองก็ยังมีความแตกตางทางชนชั้น รวมทั้งในเรื่องของการแตงงานสตรีนั้น
ก็เสียเปรียบมาโดยตลอด 
                ลําพรรณ นวมบุญลือ. (2519). งานวิจัยเรื่อง สิทธิและหนาที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร. งายวิจัยเรื่องนี้มุงเสนอใหเห็นถึงสิทธิและหนาที่ของสตรีผานทางกฎหมายที่สําคัญ คือ 
พระอัยการลักษณะผัวเมียในกฎหมายตราสามดวง ไดอธิบายถึงความเสียเปรียบของสตรีไทยโดยผาน
ความเชื่อทางศาสนา  ทางคัมภีรธรรมศาสตร  การแบงชนชั้นของสตรีตามระบบศักดินาทําใหเกิดการ
เสียเปรียบของสตรี มาจนถึงการแกไขกฎหมายเก่ียวกับสิทธิสตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงแกไขปรับปรุงกฎหมายเดิมใหดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิสตรี เชน การถวายฎีการอง
ทุกขซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี ในการเรียกรองสิทธิและเสรีภาพใหแกสตรี และนําไปสูการใชกฎหมาย
แรงงานและการประกอบอาชีพของสตรี 
                เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์. (2539). งานวิจัยเรื่อง ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 
2479. งานวิจัยเรื่องนี้มุงเสนอแนวความคิดเก่ียวกับสถานภาพของสตรีไทยทางดานอาชีพครูในอดีตวาเปน
อยางไรบางและสาเหตุใดจึงทําใหเกิดการปฏิรูปทางการศึกษา มาจนถึงการขยายตัวของการศึกษาในสมัย
ปฏิรูปประเทศทําใหสตรีมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น เปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดความตองการครูผูหญิง  
ในดานสถานภาพนั้นแมครูผูหญิงจะเปนที่ยอมรับในสังคมไทย แตสถานภาพของครูผูหญิงก็ยังดอยกวาครู
ผูชายอยูดี โดยงานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาในชวงระยะเวลาที่รัฐไดเริ่มจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูผูหญิงขึ้นอยาง
เปนทางการ คือ โรงเรียนฝกหัดครูเบญจมราชาลัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกหัดสตรีใหเปนครู 
นอกจากนั้นยังกลาวถึงสถานภาพของอาชีพครูที่ไดรับการยอมรับจากสังคมไทย ความภาคภูมิใจของสตรีที่
ประกอบอาชีพครู และความแตกตางทางสถานภาพของครูผูหญิงกับครูผูชายในสังคมไทย มาจนถึงการ
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ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.2479 ซึ่งสงผลใหสถานภาพของอาชีพครูผูหญิง
ไดรับการแกไขในระดับหนึ่ง 
              เพชรสุภา  ทัศนพันธ. (2542). งานวิจัยเรื่อง แนวความคิดเรื่อง “การเขาสมาคม” และผลกระทบ
ตอสตรีไทย พ.ศ.2461-2475.  งานวิจัยเรื่องนี้ไดกลาวถึง “การเขาสมาคม” ของสตรีต้ังแตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จนกระทั่งถึงมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ในปที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลาวถึงบทบาทของสตรีโดยถือวาเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงให
เห็นถึงความเจริญของชาติ แนวความคิดดังกลาวไดรับการยอมรับจากคนชั้นสูง และคนชั้นกลางใน
สังคมไทย สตรีมาโอกาสไดรับการศึกษาแบบตะวันตกเพื่อฝกหัดมารยาทการเขางานสังคม นอกจากนี้
แนวความคิดดังกลาวยังเปนปจจัยใหมีการยอมรับระบบสหศึกษา ซึ่งสงผลใหสตรีชั้นสูง และชั้นกลางมี
โอกาสไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในขณะเดียวกันสตรีชั้นลางก็มีโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของสตรีในสมัยนั้น เชนการคบเพื่อนตางเพศ และการ
แตงกายของสตรีในสมัยนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
              จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของจะเห็นไดวาผูศึกษาแตละทานไดพิจารณาในเรื่องสถานภาพ
ของสตรีในแงมุมตางกัน ตามประสบการณและความสนใจของแตละบุคคล ซึ่งไดมีการเสนอขอเท็จจริง 
และแสดงขอคิดเห็นกันอยางหลากหลาย ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาสถานภาพของสตรีทางดาน
การศึกษาโดยเชื่อมโยงสถานภาพของสตรีไทยหลังการเขามาของชาติตะวันตก ซึ่งทําใหเกิดการต่ืนตัวใน
เรื่องของสิทธิและสถานภาพของสตรีเปนอยางมาก โดยผูวิจัยพยายามชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่วา การเขา
มาของชาติตะวันตกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานภาพของสตรีไทย สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีในยุคปจจุบัน  
 
จุดมุงหมายของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2.  เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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ความสาํคัญของการศึกษา 
    ผลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนทั้งในดานการศึกษา  สังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และประวัติศาสตร ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยดังนี้ 

1.  จะทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2. จะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่มีผลตอสตรีไทยในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 
ขอบเขตการศึกษา 
               ศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวและผลของการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่มีตอสตรีไทยในพ.ศ. 2411 – 2453  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
               ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการทางประวัติศาสตร ( Historical Approach) ในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห ( Analytical description ) โดยการศึกษาจากเอกสาร ( Documentary Research )  
ทั้งเอกสารชั้นตน อาทิเชน เอกสารจดหมายเหตุ  พระราชหัตถเลขา วรรณคดีตางๆที่เก่ียวของ สวนเอกสาร
ชั้นรอง เชน หนังสือวิทยานิพนธ  บทความจากหนังสือ  วารสาร โดยทําการคนควาจากหอสมุดแหงชาติ  
กรมศิลปากร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เปนตน 
 
 



บทที่ 1 
สภาพการศึกษาของสตรีไทยในอดีตถึงสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 

 
    สังคมไทยในอดีตเปนสังคมแบบเรียบงาย  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติ  
การประกอบอาชีพจะอาศัยแมน้ํา ลําคลอง  เชนการทําการเกษตรซึ่งถือเปนอาชีพหลักของคนไทย  มีความ
เคารพในผูอาวุโส อาจหมายถึงผูสูงอายุ ดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเชื่อวาผูอาวุโสมีประสบการณ มี
ความสามารถ การเคารพผูอาวุโสจะทําใหมีความสุขและเจริญกาวหนา ยึดมั่นในจารีตประเพณี คนสวน
ใหญตางยอมรับกฎเกณฑที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาวาเปนสิ่งที่ดีงาม และตองรักษาแบบแผนไวสืบตอไป การ
ไมปฏิบัติตามยอมจะถูกตําหนิและเปนที่รังเกียจของสมาชิกในสังคม ยกยองระบบศักดินา เปนความเชื่อ
ที่วาผูมีบารมี ความร่ํารวย บุคคลในตระกูลสูงศักด์ิ คือ ผูที่เทพเจาบันดาลใหมาเกิดจึงไดรับการยกยองและ
เกรงกลัวในสังคม ประชาชนมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา วัดเปนศูนยกลางของชุมชน เด็กผูชายก็จะ
ไดรับการศึกษาจากพระสงฆในเรื่องของการอานอักขรวิธี เลข  ภาษาไทย  ในขณะเดียวกันเด็กผูหญิงก็จะ
ไดรับการเรียนรูจากมารดาในเรื่องการเย็บปกถักรอย  งานบานงานเรือน สวนในเรื่องการเรียนอักขรวิธีนั้น
จะมีแตในพระบรมมหาราชวัง และตามสํานักของเจานายชั้นสูง สตรีที่มีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาจึงเปน
สตรีชั้นสูงและลูกของขุนนางในราชสํานัก 
 
1. ปจจัยการกําหนดสถานภาพของสตรีไทย 
  1.1. คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

  ศาสนาถือไดวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนโดยทั่วไป ความเชื่อและความศรัทธาทํา
ใหประชาชนสวนใหญปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อทําแลวเกิดความสบายใจ มี
ความสุขจากการทําบุญ ทําใหคนมีจิตดี มีความออนโยน มีเมตตา กรุณา การประพฤติตามหลักธรรมคํา
สอนทําใหคนเปนคนดี มีความเชื่อในเรื่องของกฎแหงกรรม  ละอายตอการทําบาป แตในขณะเดียวกันคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับบุรุษและสตรีนั้นทําใหเกิดความแตกตางทางสถานภาพโดยคติความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นใหความสําคัญแกชายมากกวาหญิง ยกยองสามีวาเปนสิ่งที่ชวยเชิดหนาเชิดตา
ใหภรรยา เชนมีขอความเปรียบเทียบในมหาเวสสันดรชาดก ทานกัณฑ ดังคํากลาวของนางมัทรีวา         
“...มีผัวเหมือนหน่ึงฉัตรแกวก้ันเกศงามหนางามเนตรทุกเวลา...”1 
              คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอีกอยางหนึ่งที่เชื่อกันมาแตโบราณ ถือวาบุรุษมีคามากกวาสตรี 
คือ เชื่อวา “... ถาผูชายไปผิดลูกเมียผูอ่ืน ตายไปจะตองตกนรกขุมโลหะสิมพลี พรอมกับหญิงชูผูนั้น ครั้น
ชายชูผูนั้นใชโทษกรรมในนรกเสร็จสิ้นแลว จะตองไปเกิดเปนหญิง 500 ชาติ แลวไปเกิดเปนสัตวที่เขาตอน 
                                                           
       1 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2519).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 15. 
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500 ชาติ แลวจึงไปเกิดเปนผูชายได”1 จากความเชื่อนี้แสดงใหเห็นวาชายมีคาสูงกวาหญิง คนที่จะเกิดเปน
ชายไดตองสะสมบุญบารมีไวมาก สวนคนที่เกิดเปนหญิงถือวามีกรรม ทั้งนี้เปนเรื่องของประเพณีความเชื่อ
ที่อิงพระพุทธศาสนา แตก็ไดปรากฏพุทธบัญญัติที่ใหสิทธิเก่ียวกับสตรีบางคือ พระพุทธวินิจฉัยที่วา หญิงที่
บวชมีทางบรรลุธรรมพิเศษถึงซึ่งนิพพานไดเชนเดียวกับชาย ดวยเหตุนี้จึงทรงอนุญาตใหหญิงบวชเปน
ภิกษุณีได ซึ่งผลปรากฏวามีภิกษุณีจํานวนมากบรรลุเปนพระอรหันต เชน นางมหาปชาบดีโคตรมี นางอุบล
วัณณา  นางเขมา  นางปฏาจารา  นางธัมมทินนา  เปนตน แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนายอมรับฐานะ
ของสตรีวามีปญญาความสามารถทัดเทียมชาย แตหลังจากพุทธปรินิพพานแลว ขอบังคับนี้ถูกแกไขใหม 
ใหโอกาสหญิงบวชเปนภิกษุณีไดยากขึ้น คือตองขอบวชกับภิกษุณีชั้นหนึ่งกอนแลวจึงบวชกับภิกษุสงฆอีก
ทีหนึ่ง ภายหลังมีขอยุงยากทําใหมีภิกษุณีนอยลงจนกระทั่งหมดไป สตรีจึงไมมีโอกาสบวชเปนภิกษุณีไดอีก
ตอไป แมวาปจจุบันจะบวชเปนชีได ก็ถือวาไดกุศลไมแรงเทียบเทากับชายที่บวชเปนภิกษุ หรือแมสามเณร
ก็ยังไมเทา2  
    การสะทอนคติความเชื่อทางพุทธศาสนาของสังคมไทยไดปรากฏในงานบันทึกของชาวตางชาติที่
เขามาในสมัยอยุธยาไดแก 

   บันทึกของโยสต สเคาเต็น (Joost Schouten) ชื่อวาจดหมายเหตุของโยสต สเคาเต็น ในประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1  กลาวถึงแนวคิดของไทยในเรื่องสตรีกับพุทธศาสนา ที่เห็นวาเปน
อุปสรรคตอพระสงฆในการปฏิบัติพระวินัย หรือเปนตนตอแหงกิเลส เพราะมีขอความที่สื่อเปนนัยใหเห็นวา
มีพระสงฆที่สึกออกมาเนื่องจากความย่ัวเยาทางกามอารมณ ทั้งยังมีการวางบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับ
พระสงฆที่ทําการรวมประเวณีกับสตรี โดยกลาววา 

 

  “...พระสงฆที่ถูกเทิดทูนใหเปนผูมีฐานันดรศักด์ิสูงกวาคนสามัญเหลานี้จะทําการรวมประเวณีกับ
หญิงมิไดตามบทบัญญัติที่หามไวอยางเด็ดขาดและมีบทลงโทษถึงขั้นถูกเผาทั้งเปน แตอยางไรก็ดีเมื่อ
พระสงฆรูสึกวาไมสามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยตอไปไดอีกแลวก็มีสิทธิที่จะลาสมณเพศและผาเหลือง
เสียไดซึ่งก็มีบอยๆ และมีจํานวนมากที่สึกออกมาดวยเหตุอ่ืนที่มิใชความย่ัวเยาจากกามารมณ...”3 

 

  จากขอความดังกลาว แสดงใหเห็นแนวความคิดของ สเคาเต็นในฐานะชาวตางชาติ เก่ียวกับเรื่อง
การละเมิดวินัยของสงฆจนเปนเหตุใหตองสึก ไมไดเกิดจากสตรีในคติทางพระพุทธศาสนาแตเห็นวาเกิด

                                                           
       1ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2519).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 15 - 16. 
       2 แหลงเดิม.  หนา 19. 
 
       3 ปยะนาถ  อังควาณิชกุล , สุรเชษฐ  สุขลาภกิจ.  (2552).  ภาพลักษณสตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกในสมัย
อยุธยา.  วารสารประวตัิศาสตร 2552.  (1): 66 
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จากการควบคุมความรูสึกทางกามารมณของพระสงฆ และเกิดจากการละเมิดพระธรรมวินัยของสงฆเอง
ดวย  

    สวนบันทึกของแชรแวสที่ไดกลาวถึง ขอหามหลายขอของพระภิกษุซึ่งมีขอหามที่เก่ียวของกับ
สตรี กลาวคือมิใหพระสงฆใกลชิดและมีความสัมพันธกับสตรีเพศหากพระสงฆที่มีสัมพันธกับสตรีเพศจะ
ถูกลงโทษอยางหนัก แตก็ยังมีพระสงฆและสามเณรที่ประพฤติผิดในเรื่องนี้จนตองถูกลงโทษไดกลาวไวดังนี ้

 

  “... พระภิกษุที่ถูกจับไดคาหนังคาเขาวา ประกอบเมถุนกรรมกับบุคคลตางเพศ เพราะเหตุวาการ
ประกอบเมถุนกรรมและการเปนชูสูสาวในขณะที่อยูในสภาพพรหมจรรยนั้น นับวาเปนการลบหลูพระ
ศาสนา และตองระวางโทษถึงตายในการประหารที่ทารุณที่สุด...”1 

 

    จากบันทึกของแชรแวสแสดงใหเห็นถึงความสําคัญทางพระพุทธศาสนากับสังคมไทยที่มีความ
เชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ซึ่งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเห็นวาสตรีเปน
ผูที่กอใหเกิดกิเลสแกบุรุษ ทําใหบุรุษไมสามารถเอาชนะความหลุดพนได ดังนั้นเมื่อภิกษุผูสืบทอด
พระพุทธศาสนาไปประกอบเมถุนกรรมกับสตรี ภิกษุจึงจะตองไดรับโทษที่รุนแรงเพื่อไมใหเปนเย่ียงอยางใน
สังคมตอไป 

 
   1.2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

     ในดานของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้นสตรีถูกวางบทบาทและสถานภาพที่แตกตางไปจาก
บุรุษ ในขณะที่บุรุษไดรับการศึกษาและการอบรมใหมีความรูความสามารถเพื่อเปนผูนํา ประกอบอาชีพ
นอกบาน รับราชการ แตในขณะเดียวกันสตรีไทยกลับขาดสิทธิและเสรีภาพ มีแตภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเนื่องจากคานิยมในสังคมไทยที่ถือวา “ หญิงเปนชางเทาหลัง” ยกใหสามีเปนผูนํา แมแตการกิน
อยูฝายหญิงก็ตอง   “ต่ืนกอน นอนทีหลัง” สตรีไทยมีหนาที่ปรนนิบัติสามีและดูแลงานบานงานเรือน หรือ
ประกอบอาชีพทําไรทํานาซึ่งไมจําเปนตองมีความรู สตรีไทยจึงไมไดรับโอกาสทางการศึกษา แตจะไดรับ
เพียงการฝกฝนงานบานงานเรือนเทาน้ัน  
 
2.  สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย 

    จากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาทําให
สถานภาพและหนาที่ของสตรีไทยนั้นแตกตางไปจากบุรุษ เนื่องจากระบบของสังคมไทยนั้นบุรุษจําเปนตอง
ออกจากบานไปเกณฑแรงงานทหารหรือในคราวที่บุรุษตองไปราชการสงครามทําใหสตรีตองรับภาระหนาที่
ในครอบครัวเชน การทําไร ทํานา และคาขาย ในขณะเดียวกันฐานะของสตรีในดานนิตินัยกลับตกตํ่าลง
                                                           
       1 แหลงเดิม. ( 1 ): 73. 
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กวาเดิม ดวยไดมีกฎหมายพระไอยการลักษณะตางๆเกิดขึ้น เชน พระไอยการลักษณะผัวเมีย พระไอยการ
ลักษณะมรดก ตางมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิสตรีใหมีสถานภาพและบทบาทนอยกวาบุรุษ ตลอดจนสราง
คานิยมใหสตรียึดถือปฏิบัติอยูในกรอบจารีตประเพณีอยางเครงครัด โดยสามารถแบงสตรีออกไดดังนี ้

 
    2.1 สตรีชั้นสูง 
     สตรีชั้นสูงจะมีบทบาทและหนาที่บางประการที่แตกตางจากสตรีสามัญชน กลาวคือ 

สตรีชั้นสูงบางคนอาจปรากฏบทบาททางการเมืองดังจะเห็นไดวาพระมเหสีและสนมบางพระองคมีบทบาท
ทั้งเปนผูอยูเบ้ืองหลังอํานาจของพระมหากษัตริยหรือชวยราชการราชสํานักฝายใน เชน แมอยูหัวศรีสุดา
จันทร พระสนมเอกของสมเด็จพระไชยราชา ไดเปนถึงผูสําเร็จราชการแทนพระองคของพระยอดฟา ซึ่งเปน
พระราชโอรสที่ยังทรงพระเยาว การชวยดูแลราชสํานักฝายในของกรมหลวงโยธาทิพและกรมหลวงโยธา
เทพในสมัยสมเด็จพระนารายณ เปนตน 

     จะเห็นวาสตรีชั้นสูงในราชสํานักนั้นนอกจากจะตองศึกษาเลาเรียนในเรื่องของการอานเขียน
ภาษาไทย  การฝกมารยาทและการฝมือระดับสูงแลว สตรีชั้นสูงบางคนอาจไดมีโอกาสศึกษาเรื่องการเมือง
การปกครองรวมถึงการศึกสงคราม สตรีชั้นสูงอาจจําเปนตองเรียนรูหรือฝกหัดเพื่อตอสูปองกันตัวหรือ
นํามาใชในการชวยศึกสงคราม เชน สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่ง
นอกจากจะแสดงใหเห็นวาพระนางมีความรูในการศึกสงครามแลวยังแสดงใหเห็นวาทรงมีความกลาหาญ 
เด็ดเด่ียว ยอมเอาชีวิตเขาแลกระหวางที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกําลังจะเสียทีใหกับพระเจาแปร จนทําให
พระนางสิ้นพระชนมบนคอชาง1 

     นอกจากนั้นแลวสตรีชั้นสูงยังมีบทบาทสําคัญในการเมืองอีกสถานะหนึ่งคือเปนผู เชื่อม
ความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อเปนการสรางสัมพันธไมตรีใหแนนแฟนและทําใหเกิดความมั่นคงทางการ
ปกครองมากขึ้น เชน พระวิสุทธิกษัตรี พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่ง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระราชทานใหแกขุนพิเรนทรเทพ ในการปราบขุนวรวงศาธิราชและแมอยูหัว
ศรีสุดาจันทรลงได สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงตระหนักถึงความสําคัญของขุนพิเรนทรเทพ จึงทรง
สถาปนาใหเปนพระมหาธรรมราชาปกครองเมืองพิษณุโลกซึ่งเปนเมืองหนาดานสําคัญในฐานะเมืองที่
ควบคุมหัวเมืองเหนือ2 พระราชธิดาอีกพระองคคือ พระเทพกษัตรีซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรง
พระราชทานใหแกพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงลานชาง ในครั้งที่พระเจาไชยเชษฐาธิราชมีพระราชสาสนมา
ขอพระเทพกษัตรี เพื่อไปเปนพระมเหสีของพระองค ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ทรงเห็นสมควร

                                                           
       1 กรมศิลปากร.  ( 2512 ).  ประชุมพงศาวดารเลม 38 ( ประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี 64 ): พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ฉบับพันจันทมาศ ( เจมิ ).  หนา 75.   
       2 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547).  สตรีสําคัญในประวัตศิาสตรไทย.  หนา 27 – 30.    



5 
 

ที่จะสานสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรลานชางเพื่อรวมกันตานกรุงหงสาวดี จึงพระราชทานพระเทพกษัตรีให
ไปเปนมเหสีของพระเจาไชยเชษฐาธิราช  แตในภายหลังฝายพระมหาธรรมราชาไดนําความนี้ไปแจงตอพระ
เจาหงสาวดีบุเรงนองทรงทราบ  พระเจาหงสาวดีบุเรงนองทรงแตงต้ังใหพระตะบะเปนนายกอง มาสกัดชิง
ตัวพระเทพกษัตรีไปถวายพระเจาหงสาวดีบุเรงนองที่กรุงหงสาวดี1  

  จะเห็นไดวาบทบาทและหนาที่ของสตรีชั้นสูงในราชสํานักนั้นยังมีความเก่ียวโยงสัมพันธกับ
เสถียรภาพความมั่นคงของประเทศชาติเปนอยางมาก ดังตัวอยางของพระวิสุทธิกษัตรี และ พระเทพกษัตรี 
พระราชธิดาทั้งสองของพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ตองยอมเสียสละพระองคเองไปเปน
พระมเหสีของเมืองอ่ืน หรืออาณาจักรอ่ืน เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของอยุธยา 

  ในสมัยธนบุรี เปนชวงของการทําศึกสงคราม ฐานะของสตรีไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยอยุธยา
สตรีชั้นสูงยังคงมีฐานะเชื่อมความสัมพันธซึ่งนอกจากการเชื่อมความสัมพันธกับอาณาจักรอ่ืนแลวยังมีการ
เชื่อมความสัมพันธระหวางสถาบันกษัตริยกับขุนนาง เชน ธิดาของสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก                         
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) เมื่อครั้งรับราชการอยูในกรุงธนบุรีไดถวายธิดา ชื่อฉิม              
(ภายหลังเรียกกันวาสมเด็จเจาฟาฉิมใหญ) แดสมเด็จพระเจาตากสินทรงรับเปนพระราชชายา นับไดวาเปน
การเชื่อมความสัมพันธระหวางสถาบันกษัตริยกับขุนนางใหแนนแฟนมากขึ้นและยังเปนการแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอีกดวย 

  สมัยรัตนโกสินทรตอนตนต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจนกระทั่งถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นับไดวาบานเมืองมีการพัฒนาจนมีความเจริญมั่นคงเปนอยาง
มาก แตยังมีภัยสงครามอยูรอบดานจากประเทศเพื่อนบาน  สงครามครั้งสําคัญครั้งหนึ่งที่ทําใหเกิดวีรสตรี
ขึ้นในประเทศ ไดแก ทาวสุรนารี หรือที่เรารูจักกันคือ คุณหญิงโม วีรสตรีแหงเมืองนครราชสีมา ภรรยาปลัด
เมืองนครราชสีมา ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีตอหญิงไทยที่มีความกลาหาญ เขมแข็ง เด็ดเด่ียว ทัดเทียมชาย 
ประกอบวีรกรรมที่กลาหาญโดยชักชวนประชาชนชาวนครราชสีมาลุกขึ้นตอสูกับทหารของเวียงจันทนในศึก
เจาอนุวงศจนไดรับชัยชนะ วีรกรรมความสามารถและกลาหาญของคุณหญิงโม อันเปนคุณประโยชนตอ
บานเมืองในการมีสวนเปนผูนําชาวนครราชสีมาตอสูกองทหารเวียงจันทนจนแตกพาย จนไมสามารถ
ลวงล้ําลงมาถึงกรุงเทพฯได2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานบําเหน็จแตงต้ังคุณหญิงโมเปนทาวสุรนารี   

  จะเห็นไดวา สตรีชั้นสูงในราชสํานักสมัยรัตนโกสินทรตอนตนบางคนก็มีบทบาทที่สําคัญในการ
ประกอบคุณงามความดีตอบานเมืองในการชวยปกปองผืนแผนดินไทยเอาไวจากการรุกรานของตางชาติ 

                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 35 – 36.       
       2 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547).  สตรีสําคัญในประวัตศิาสตรไทย.  หนา 114.    
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  2.2 สตรีสามัญชน 
  สตรีสามัญชนจะมีบทบาทในครอบครัวมากกวาบุรุษเนื่องจากบุรุษนั้นตองเขาเกณฑแรงงาน

ทหารทําใหสตรีตองแบกรับภาระ และหนาที่ในครอบครัวเอาไว จะเห็นไดจากจดหมายเหตุของโยสต  
สเคาเต็น กลาววา  

 

  “…ชายชาวสยามนิสัยเกียจครานไมชอบทํางานดังนั้นงานการทั้งหลายทั้งปวงจึงเปนหนาที่ของ
ฝายหญิงซึ่งมีรางกายแข็งแรง มีความสวยงามไมมากนัก งานในนาก็ดีหรือในบานก็ดีหญิงสยามทําดวย
ความขยันขันแข็งอยางย่ิง และมักจะทํารวมกับขาทาสบริวาร (ตรงขามกับขนบธรรมเนียมของชาติอ่ืนๆ) 
สวนชายนั้นไมคอยทําอะไรนอกจากราชการงานทหารและก็ออกไปเดินเลนหาความเพลิดเพลินเทาน้ัน”1  

 

  จากบทความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงภาระและหนาที่ของสตรีสามัญชนที่จะตองรับผิดชอบใน
ครอบครัวรวมถึงงานนอกบานอยางการไปทําไร ทํานา สตรีสามัญชนก็ตองลงมือทําเอง นอกจากนี้ยังมี
เอกสารของนิโกลาส แชรแวส ที่เขามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ ไดกลาวถึงหนาที่ของสตรีสามัญชน
ชาวสยามไวดังนี้  

 

“...หญิงผูมีฐานะดีทํางานอยูในบานเรือนของตนเพ่ืออํานวยความผาสุกแกสมาชิกในครัวเรือนการใหทําอาหาร
การกินหรือลงมือปรุงอาหารดวยตนเองใหสามีบริโภค และใชเวลาท่ีเหลือปกสะดึงกลึงไหมทอง ไหมเงิน และ
ไหมธรรมดา ซึ่งลางทีก็ประณีตเทียมเทาท่ีทําในทวีปยุโรปเหมือนกัน  
หญิงท่ีมีฐานะต่ําลงมาก็ปนฝายและทอผาทําเปนผานุงของสามีและเคร่ืองนุงหมของตนเองถานางยากจนไมมี
ดายจะทอผาหรือเมล็ดพันธุผักท่ีจะเพาะปลูกแลว ก็ไปรับจางเขาทํางานเพ่ือไดเงินมาจุนเจือทางครอบครัว หรือ
ชวยเขาทําไรทําสวน หรือนวดขาวฝดขาว ผูหญิงชาวสยามชอบสนทนาเหมือนผูหญิงฝร่ังเศสมีการไปมาหาสู
บอยเหมือนกัน การอาบนํ้าเปนส่ิงสําราญใจอยางหน่ึงในชีวิตของผูหญิงเทาๆกับผูชาย...”2 

 

  จากขอความดังกลาวของแชรแวสแสดงใหเห็นวา สตรีสามัญชนมีหนาที่ความรับผิดชอบมากกวา 
บุรุษนอกจากภาระหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวแลวสตรีสามัญชนจะตองปรนนิบัติสามีและเลี้ยงดู
บุตรโดยใหการอบรมสั่งสอนถาเปนผูชายก็จะใหไปศึกษากับพระอาจารยที่วัด แตถาเปนผูหญิงก็จะตอง
สอนในเรื่องงานบานงานเรือน การเย็บปกถักรอยหรือตามความถนัดของมารดา 
 
 

                                                           
       1 สเคาเต็น, โยสต.  ( 2542 ).  จดหมายเหตุของโยสต สเคาเตน็. ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1.  
หนา 276.   
       2 แชรแวส, นิโกลาส.  (2550).  ประวัติศาสตรธรรมชาตแิละการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม( ในแผนดินสมเด็จพระ
นารายณมหาราช).  แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร.  หนา 115.   
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3. ความแตกตางทางสถานภาพและหนาท่ีของสตรี 
 3.1  ดานครอบครัว  
 สภาพชีวิตและความเปนอยูของสตรีในสมัยกอนนั้นจะสุขสบายและลําบากขึ้นอยูกับระบบศักดิ 

นาซึ่งเปนเครื่องแบงคนในสังคมออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ ผูที่มีศักดินาต้ังแต 400 ไรขึ้นไป เรียกวาผูดี
จะมีสิทธิตางๆมากมาย สวนผูที่มีศักดินาตํ่ากวา 400 ไรลงมา ถือกันวาเปนไพร1 หลักฐานเรื่องระบบศักดิ
นานี้อาจชี้ใหเห็นสภาพชีวิตในครอบครัวของสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนไดอยางชัดเจนดังนี ้

 สตรีชั้นสูงซึ่งอาจเปนภริยาขุนนางขาราชการจะรูวาฐานะดีอยางไรนั้น ใหสังเกตจากจํานวนบริวาร 
ที่ติดตาม  จากความงามของพาหนะเรือที่ใช และความหรูหราของเสื้อผาเครื่องนุงหมเครื่องประดับ
ตลอดจนหีบหมากที่ใหคนเชิญไปขางหนา ภารกิจในครอบครัวของสตรีประเภทนี้คือตองดูแลใหคนหุงหา
อาหาร เลี้ยงดูสามีและบุตรธิดาตลอดจนขารับใชในบานใหเรียบรอย โดยอาจไมไดเปนผูลงมือทําเอง เวลา
ที่เหลืออยูบางก็ปกสะดึงกรึงไหม 

  สําหรับสตรีสามัญชนโดยทั่วไป ลาลูแบรไดกลาวถึงภาระหนาที่ของสตรีในสมัยอยุธยาวาสตรีมี
ภาระหนาที่ตองกระทํามากจนไมมีเวลาหยุดพักผอนตามบันทึกในจดหมายเหตุนั้นวา 

 

“....ในระหวางท่ีพวกผูชายถูกเกณฑไปเขาเวรยามมีกําหนด 6 เดือนน้ัน... ก็เปนภาระของภรรยา  มารดา และ
ธิดา เปนผูหาอาหารไปสงให และเมื่อพนกําหนดเกณฑแลวและกลับมาถึงบาน ผูชายสวนมากก็ไมรูวาจะทํางาน
อะไรใหเปนลํ่าเปนสัน เพราะไมไดฝกงานอาชีพอยางใดไวใหเชี่ยวชาญเปนพิเศษสักอยางเดียวดวยพระเจา
แผนดินไดใชใหพวกน้ีทํางานหลายอยางตางๆกันแลวแตพระราชประสงค เชนน้ีจึงพออนุมานไดวา ชีวิต
ตามปกติของชาวสยามน้ันดําเนินไปดวยความเกียจครานเปนประมาณ เขาแทบจะไมไดทํางานอะไรเลยเมื่อพน
จากราชการงานหลวงมาแลว เท่ียวก็ไมเท่ียว ลาสัตวก็ไมไป ไดแตน่ังเอนหลัง  กิน  เลน  สูบยาสูบแลวก็นอนไป
วันหน่ึงๆเทาน้ัน ภรรยาจะปลุกใหเขาตื่นขึ้นราว 7 โมงเชา เอาขาวปลาอาหารมาใหบริโภคเสร็จแลวก็นอนตอไป
ใหม เวลาท่ีเหลืออยูนอกน้ันก็หมดไปดวยการพูดคุย และเลนการพนัน พวกภรรยาน้ันไปไถนา ไปขายของ หรือ
ซื้อของท่ีในเมือง...2   
 

 ขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา สตรีสามัญชนจะตองรับผิดชอบทั้งกิจการในครอบครัวและนอก
ครอบครัวอยางมากมาย เชน การหุงหาอาหารไปสงสามีในยามถูกเกณฑแรงงาน หรือแมแตการทําไรทํานา 
ก็เปนหนาที่ของภรรยา จากสภาพสังคมศักดินาของไทยทําใหสภาพชีวิตความเปนอยูในครอบครัวของสตรี
ชั้นสูงและสตรีสามัญชนมีความแตกตางกันเปนอยางมาก 
 

                                                           
       1 บุญยงค  เกศเทศ.  ( 2517 ).  สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรชวงป พ.ศ.2325 – 2394             
( ร.1 – ร.3 ).  หนา 55. 
       2 เมอรสิเออร  เดอ ลาลูแบร.  (2548 ) .  ราชอาณาจักรสยาม เลม 1 สันต ท.  โกมลบุตร แปล.  หนา 223 – 224.   
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3.2  ดานกฎหมาย 
ในเรื่องของสิทธิสตรีทางกฎหมายนั้นปรากฏหลักฐานในพระไอยการลักษณะผัวเมีย ซึ่งตราขึ้น 

ในสมัยพระเจาอูทองในกฎหมายดังกลาวมีการจําแนกสิทธิสตรีตามการแบงประเภทของสตรีซึ่งกฎหมาย
ไดแบงประเภทของสตรีที่แตงงานแลวไว 3 ประเภทคือ 

1.  เมียกลางเมือง หมายถึงเมียหลวง ไดแก หญิงอันบิดามารดากุมมือใหเปนเมียชาย 
2.  เมียกลางนอก หมายถึง เมียนอย ( อนุภรรยา ) ซึ่งไดแก ชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยา  

หลั่นเมียหลวงลงมา 
3.  เมียกลางทาสี  หมายถึงเมียที่เปนทาส ไดแก หญิงใดมีทุกขยาก ชายชวยไถไดมา เห็นหมด 

หนาเลี้ยงเปนเมีย 
   นอกจากภรรยาทั้งสามประเภทแลว ยังมีภรรยาอีกประเภทหนึ่งซึ่งในกฎมณเฑียรบาลไดกลาวถึง
ภรรยาประเภทนี้วา 
   “ ผูใดชนชางมีไชย  แลขาศึกขาดหัวชาง  บําเหน็จไดพานทอง รมคันทอง คานหามทอง และเมีย
นาง ...” 1 
   บทบัญญัติฉบับนี้แมจะมีการรับรองฐานะของสตรีใหเปนภรรยาไดถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แต
ใหสิทธิไมเทาเทียมกัน กลาวคือ ภรรยาหลวงไดสิทธิมากกวาภรรยานอย และภรรยานอยไดสิทธิมากกวา
ภรรยาทาสลดหลั่นกันลงมา2  จากพระไอยการลักษณะผัวเมียที่มีการตราขึ้นใชในสมัยอยุธยาแสดงใหเห็น
ถึงความเสียเปรียบของสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนวาถึงแมวาจะเปนภรรยาของขุนนางเหมือนกันแตก็จะ
ไดรับสิทธิที่แตกตางกันไปตามระบบศักดินาที่ใชเปนเครื่องแบงคนในสังคมไทยในชวงเวลาดังกลาว 
 

   3.3  ดานสังคม 
     สถานภาพทางสังคมของสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนมีความแตกตางกันเปนอยางมาก
โดยเฉพาะบุคคลชั้นสูงในสังคมไทย ลาลูแบรไดกลาววา “...สตรีในพระบรมมหาราชวังนั้นจะออกไปขาง
ไหนไมไดเลย นอกจากตามเสด็จพระราชดําเนิน… “3 สวนสตรีสามัญชนนั้นมีโอกาสพบปะกันระหวางหนุม
สาวในงานเทศกาลตางๆ โดยมีวัดเปนศูนยกลาง4 จะเห็นไดวาสถานภาพทางสังคมของสตรีชั้นสูงและสตรี
สามัญชนมีความแตกตางกันเปนอยางมากทั้งในเรื่องของการพบปะสังสรรคหรือแมแตในเรื่องของการ

                                                           
       1 กฎหมายตราสามดวง เลม 1.  หนา 90.   
      2บุญยงค  เกศเทศ.  ( 2517 ).  สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรชวงป พ.ศ.2325 – 2394             
( ร.1 – ร.3 ).  หนา 28. 
       3 เมอรสิเออร เดอ ลาลูแบร. ( 2548 ).  ราชอาณาจักรสยาม เลม 1 สันต ท. โกมลบุตร แปล.  หนา 448.  
       4 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศ.  ( 2541 ). เจาชวีิต.  หนา 33.   
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สมรสกับบุรุษก็จะแตกตางไปจากสตรีสามัญชน คือ เจานายฝายหญิงไมมีอิสระในการสมรส เพราะ
ประเพณีในสังคมไทยถือวา หญิงเปนชางเทาหลัง ชายเปนชางเทาหนา เมื่อแตงงานแลวตองยกยองสามี
เปนผูนํา ถาใหเจานายฝายหญิงสมรสกับสามัญชน บุตรก็ตองกลายเปนสามัญชนตามพอ และเจานาย
ฝายหญิงก็ตองลดพระองคลงนบนอบตอญาติขางสามี จะทําใหเสื่อมเสียพระเกียรติยศได จึงมีกฎหาม
เจานายฝายหญิงสมรสกับคนทีม่ีศักด์ิตํ่ากวา  ดังขอความที่กลาววา 
 

         “...เจาฟาหญิงซึง่จะไดไปเปนเมียพระองคเจา และพระองคเจาจะไปเปนเมียหมอมเจา ฤาเปนเมียขุนนาง ฤา
เจาตางประเทศและเจาในราชตระกูล แตมิใชพ่ีนองสนิทกันน้ัน ธรรมเนียมหามมีไมได เพราะเจา แลพระองค
เจาจะมีพระสวามี ตองมีไดแตท่ีเปนพ่ีนองกันสนิทแลมียศเสมอกนั ฤาท่ีชายสูงกวาหญิงเพราะเหตุน้ัน เจาฟา
และพระองคเจาจึงเปนธรรมเนียมไมไดมีพระสวามีแทบท้ังน้ัน ถาจะมีกเ็ปนแตพระราชเทวีของพระเจา
แผนดินบาง ซึง่จะมีพระสวามีอื่นนอกจากพระเจาแผนดินน้ันนอยนัก ...”1  
 

  จะเห็นไดวาเจานายฝายหญิงไมสามารถที่จะไปสมรสกับบุรุษที่มียศตํ่ากวาตนเองไดเนื่องจาก 
จะทําใหเสื่อมเสียพระเกียรติของพระมหากษัตริยได ซึ่งแตกตางไปจากสตรีสามัญชนที่มีอิสระมากกวาใน
การเลือกคูครองของตนเอง  
 

  3.4  ดานอาชีพ 
  การประกอบอาชีพระหวางสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนก็มีความแตกตางกัน โดย สตรีชั้นสูงนั้น 

ถาเปนชนชั้นเจานายไมตองประกอบอาชีพไดรับเงินเบ้ียหวัดรายปตามสกุลยศ สวนบุตรีของขุนนางที่เขา
ถวายงานในวังก็อาจทําเฉพาะงานเบาๆ เชน งานประดิษฐ  งานฝมือ และไดรับเงินเบ้ียหวัดตามหนาที่ดังนี ้

 

 “...ถาเปนเด็กก็จะมีเบ้ียหวัด 3 ตําลึง 4 ตําลึง 5 ตําลึง 6 ตําลึง หรือ 7 ตําลึง 
 ในปแรกตามยศของบิดา ปตอๆมาเบ้ียหวัดก็ทวีมากขึ้นไปถึง 8 ตําลึง 10 ตําลึง 
 12 ตําลึง 15 ตําลึง ตามท่ีมีฝมือแลเหตุอื่นๆใครท่ีโกนจุกแลว เปนสาวแลว เบ้ียหวัด 

10 ตําลึง 12 ตําลึง 15 ตําลึง เปนอยางนอย อยางเลว ชั่ง 1 ชั่ง 5 ตําลึง ชั่ง 10 ตําลึง 
 เปนพ้ืนท่ัวไปโดยมาก...”2   
 

จะเห็นไดวาแมแตสตรีในราชสํานักก็ยังมีความแตกตางกันตามสิทธิและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
แตในขณะเดียวกันสตรีสามัญชนนอกจากจะตองทํางานบานคือ หุงหาอาหารใหสามี คอยปรนนิบัติดูแล
สามีแลวยังตองทําไร ทํานา ทําสวน อีกดวย ในเรื่องการประกอบอาชีพการเกษตรของสตรีสามัญชนได
ปรากฏในจดหมายเหตุของบาทหลวงนิโกลาส แชรแวส คือ สตรีสามัญชนนั้นมีโอกาสไดรับการศึกษานอย

                                                           
       1 ชัย  เรืองศิลป.  ( 2517 ).  ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352 – 24539 ตอนท่ี 1 ดานสังคม .  หนา 21 -22. 
       2 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2519).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 115. 
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มาก ดวยเหตุที่ตําแหนงหนาที่ราชการนั้นใชผูชายปฏิบัติ ผูหญิงจึงมีหนาที่ทํานา คาขาย ทอผา ปนฝาย ทํา
เครื่องนุงหม ตลอดจนการรับจางเปนกรรมกร สตรีที่มีฐานะยากจนนั้นนอกจากมีภารกิจเหมือนกับสตรีที่มี
ฐานะปานกลางแลว ยังตองไปทํางานรับจางนอกบานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เชน ทําไร  ทําสวน 
หรือนวดขาว  ฝดขาว สวนผูชายนั้นก็จะเขารับการเกณฑทหาร 1  
      อาชีพอีกประเภทหนึ่งซึ่งสตรีสามัญชนประกอบเปนอาชีพตามที่ปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา
คือ การแสดงละครนอก เชน เรื่องพระรถ สังขทอง และนางมโนราห สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานวา ละครนอกซึ่งเปนละครหาเลี้ยงชีพคงจะมีหลายคณะการแสดงก็คงจะแตกตางกันตาม
บทบาทของนายโรง ทรงกลาววา  
 

   “ เขาใจวาเรื่องพระรถกับเรื่องนางมโนราห กระบวนเลนละครผิดกัน เรื่องพระรถนายโรงเปนตัว
บทสําคัญ เรื่องมโนราห นางเปนตัวบทสําคัญ เพราะฉะนั้นละครโรงไหนตัวนายโรงถนัดก็ทําบทชาย ก็ชอบ
เลนเรื่องพระรถ  ถาถนัดทําบทหญิงก็ชอบเลนเรื่องนางมโนราห” 2  อนึ่งสตรีในสมัยอยุธยานั้นยังมีอาชีพ
เก่ียวกับการเปนพนักงานในหนาที่ตางๆ ในพระบรมมหาราชวังก็นิยมใหสตรีปฏิบัติ และถือกันมาเปนธรรม
เนียมวาจะตองใหสตรีเปนพนักงานรับใชใกลชิดองคพระมหากษัตริย ซึ่งอาจถือไดวาเปนอาชีพประเภท
หนึ่งของสตรีไทยบางจําพวกในสมัยอยุธยานี้3  จะเห็นไดวาสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนนั้นมีความแตกตาง
กันมากอันเนื่องจากระบบศักดินาของไทยที่มีการใชมาต้ังแตสมัยอยุธยาทําใหสถานภาพและบทบาทของ
สตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนนั้นแตกตางกัน 
 
4. การศึกษาของสตรีไทย 

   สภาพการณของสังคมไทยในอดีตถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยทั่วไปนั้น จัดเปนสังคม
เกษตรกรรมตลอดมาโดยราษฎรอยูรวมกันเปนหมูบาน วัดเปนศูนยกลางทั้งทางดานศาสนาเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจและเปนศูนยรวมทางการศึกษามีพระสงฆเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสังคม 
ซึ่งพระสงฆเปนกลุมบุคคลที่มีฐานะพิเศษ คือ อาจมาจากกลุมมูลนายหรือไพรก็ได และเมื่ออยูในเพศ
บรรพชิตแลวก็เปนที่เคารพกราบไหวของบุคคลทั่วไป การศึกษาจะเปนการศึกษาเฉพาะหมูคณะ หรือ
เฉพาะบางกลุมบางพวกเทานั้น สภาพการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางวัดกับราษฎร
โดยการศึกษาเปนระบบยอยสวนหนึ่งของสังคม รูปแบบการศึกษาในสังคมไทยนั้นจะเปนการสงบุตรชาย
                                                           
       1 แชรแวส  นิโกลาส.  ( 2550 ).  ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม.  สันต  ท. โกมลบุตร  
แปล  หนา 117. 
       2 อางในบุญยงค  เกศเทศ.  ( 2517 ).  สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทรชวงป พ.ศ.2325 – 
2394  ( ร.1 – ร.3 ).  หนา  82. 
       3แหลงเดมิ.  หนา  84. 
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ไปศึกษาที่ วัดโดยมีพระอาจารยเปนผูอบรมสงสอนทั้งในดานอักขรวิธี  การอานเขียน  เรียนเลข  
กิริยามารยาท คานิยมในสังคม และเมื่อถึงวัยอันสมควรบุตรชายเหลานี้ก็จะบวชเรียนในพระบวรพุทธ
ศาสนา  พระสงฆจึงมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษาแกบุตรชายเปนอยางมาก สวนการศึกษาในวังจะ
จํากัดอยูในชนชั้นสูงทั้งชายและหญิง ความรูขั้นตนก็จะเรียนในพระบรมมหาราชวังกอน พออายุ 13 ป ชาย
จึงจะบวชเรียนนานเทาใดก็ได แลวจึงไปยังสถานศึกษาเฉพาะอยาง ซึ่งมีอยูตามบานเรือนหรือสํานัก
ผูเชี่ยวชาญ ระบบการศึกษาของสตรีชั้นสูงจะมีโอกาสไดเลาเรียนอักขรวิธีโดยสมเด็จกรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพไดกลาวถึงการศึกษาของสตรีชั้นสูงในสมัยรัตนโกสินทรวา 

 

“  ...สถานศึกษาแตเดิมของสตรีน้ัน   คือในพระบรมมหาราชวัง การศึกษาของสตรีในพระบรมมหาราชวัง
แตกตางกันตามฐานะและโอกาส ถาผูปกครองปรารถนาใหลูกหลานสตรีเลาเรียนศึกษาในพระบรมมหาราชวัง
จะตองหาสํานักหลักแหลงฝากกับผูใหญแหงใดแหงหน่ึง ซึ่งเปนญาติ หรือเคยนับถือกันมาแตกอนแลวสงธิดา
เขาไปอยูกับผูเปนเจาสํานักตั้งแตยังเปนเด็กสําหรับวิชาท่ีจะฝกสอนน้ันเมื่อแรกเขาไปอยูในวัง จะตองฝกหัด
มารยาทเปนเบ้ืองตน เชนฝกกิริยาวาจาใหรูจักสัมมาคารวะกอนแลวใหเรียนหนังสือ และการเรียนอยางท่ีเด็กจะ
ทําได เมื่อรูดีแลวจึงใหเรียนท่ีสูงกวาน้ันตอไป คือฝกสอนงานตางๆอยางชั้นตนแตเปนชั้นสูงขึ้นไป   ดังเชนการ
ฝกสอนมารยาท และการเขาสมาคมโดยใหปฏิบัติจริง เชน เวลาท่ีทานผูสอนไปยังสมาคมมักใหลูกศิษยถือหีบ
หมากตามหลังไปดวย เพ่ือจะไดเห็นกริยามารยาท และลักษณะการสมาคม...”1  

 

  วิชาที่เรียนเปนวิชาที่เห็นวาสตรีทุกคนควรเรียนรูหรือเปนหนาที่ของสตรีตามความตองการของ 
สังคมสมัยนั้น ไดแก วิชาหัดเขียนหนังสือและอักษรศาสตร เชน แตงโคลง ฉันท กาพย กลอน การชางฝมือก็
เรียน เชน การรอยดอกไดสด การปกสดึง และการพยาบาลอาการเจ็บไข เปนตน จึงเห็นไดวาสภาพ
การศึกษาของสังคมไทยในอดีตถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไมวาจะเปนสถานศึกษาตามสํานักหรือในวัง ก็
ยังจัดเปนแหลงการศึกษาอยูในวงแคบและจํากัดเฉพาะเพศโดยเฉพาะเด็กชายมีโอกาสไดเรียนหนังสือ 
การศึกษาฝายหญิงดอยกวาชายเพราะคานิยมของสังคมที่วาผูหญิงไมจําเปนตองรูหนังสือ เรียนเฉพาะวิชา
งานบานงานเรือนเมื่อเติบใหญออกเรือนก็คอยปรนนิบัติสาม ี
   การศึกษาของสตรีไทยในอดีตถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพอที่จะกลาวได 2 ลักษณะกวางๆคือ 
การศึกษาที่จัดขึ้นในกลุมสตรีชั้นสูง และสตรีสามัญ การศึกษาของสตรีชั้นสูงจะมีทั้งเชื้อพระวงศ บุตรีขุน
นาง บุตรีคหบดี วิชาที่สอนไดแกการอานเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน การฝกกิริยามารยาท และงานฝมือ
ชั้นสูง สําหรับสถานที่เรียนนั้นก็จะเปนในพระบรมมหาราชวัง และตามสํานักตางๆ เปนตน สวนใน
การศึกษาของสตรีสามัญนั้นจะเปนการศึกษาในครอบครัวของแตและครอบครัว สตรีสามัญจะมี
ความสามารถและความชํานาญตามความชํานาญของผูเปนมารดา ถามารดาเปนผูมีความสามารถในการ

                                                           
       1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  ( 2514 ).  ความทรงจาํ.  หนา 15 - 16.   
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เย็บปกถักรอย สตรีก็จะมีความชํานาญดานนั้นไปดวย วิชาที่เรียนสวนใหญไดแก งานบานงานเรือน  เย็บ
ปกถักรอย และการปรนนิบัติรับใชสามี เปนตน  
   จะเห็นไดวาแนวทางการศึกษาของสตรีไทยในยุคนีไ้มไดมุงเนนใหสตรีมีความรูในอักขรวิธีเทาใด
นัก ดังจะกลาวในรายละเอียดดังนี้ 
 

  4.1  การศึกษาของสตรีชั้นสูง 
    สตรีชั้นสูงจะมีโอกาสไดศึกษาอักขรวิธีมากกวาสตรีสามัญชน เพราะสภาพชีวิตและความเปนอยู
ทางสังคมของชนชั้นสูงและสามัญชนมีความตองการแตกตางกัน เชน ในกลุมของชนชั้นสูงทั้ง ธิดา  บุตรีขุน
นาง  ขาราชการ  คหบดีตางๆ เหลานี้ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องอักขรวิธีเพื่อเตรียมตัวใน
การศึกษาความรูขั้นตอไป ดังนั้นสตรีชั้นสูงจึงตองมีความรูเหลานี้ การศึกษาของสตรีชั้นสูงจะมีศูนยกลาง
อยูในพระบรมมหาราชวังตามสํานักเจานายฝายใน จนสตรีที่ไดรับการศึกษาสามารถมีหนาที่รับราชการ
ฝายใน1 ดวยเหตุนี้ชนชั้นสูงจึงนิยมสงธิดาไปศึกษาตามสํานักเจานายตางๆ โดยการเขาไปเปนนางขาหลวง
เพื่อรับการถายทอดความรูของสตรี  ในดานกิริยามารยาทนั้นหญิงชาววังจะไดรับการอบรมเขมงวดเปน
พิเศษ ใหมีความสงบเสงี่ยมมีทาทีออนนอมและแชมชอย สามารถควบคุมสตริอารมณไดอยางดี เชน การ
นั่งตองไมนั่งบังหนาคนอ่ืน หรือกีดขวางทางคนอ่ืน การยืนตองยืนอยางมีระเบียบ การเดินตองมีความ
ภาคภูมิและมีสงาราศี การนอนตองไมนอนด้ิน กรน หรือละเมอ บางครั้งจะฝกหัดใหเด็กเห็นของจริงโดยให
เด็กถือหับหมากเดินตามหลังเวลาทานผูฝกไปติดตอการงาน เพื่อที่เด็กจะไดเห็นลักษณะของการสมาคมใน
กิจการตางๆ และพรอมที่จะเขารับราชการฝายใน ดังปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง สี่แผนดินวา 
 

   “...หลังจากที่ไดเขามาอยูในวังได 2 วัน คุณสายก็ใหเรียนหนังสือพรอมกับชอย...ที่เรียนก็คือหอง
ของคุณสายโดยมีคุณสายเปนผูควบคุมขณะเดียวกันคุณสายก็ทําอยางอ่ืนไปดวยโดยไมตองเสียเวลา 
นานๆก็หันมาบอกตอนที่ผิด... พอหมดเวลาเรียนลากราบหนังสือตามที่คุณสายสั่ง...เวลากลางคือคุณสาย
หัดใหพลอยพัด เพื่อจะไดไปถวายงานพัดเสด็จ หรือ เจานายพระองคอ่ืนไดในวันหลัง...”2 
 

   กลาวไดวาสตรีชั้นสูงนั้นจะไดรับการศึกษาในดานอักขรวิธีเบ้ืองตน และอบรมกิริยามารยาท 
ตลอดจนการฝกหัดงานฝมือชั้นสูง เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนกุลสตรีตามคานิยมของสังคมไทยและใน
บางครั้งก็จะไดรับการศึกษาในเรื่องการปกครอง รวมถึงศิลปะการตอสูเพื่อใชในยามศึกสงครามดัง
ตัวอยางเชน  

                                                           
       1 พิพาดา  ยงัเจริญ และ สุวด ี ธนประสิทธิ์พัฒนา. ( 2525 ).   การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร ( พ.ศ. 2325 - 2394).  หนา9. 
       2 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช.  ( 2523 ).  ส่ีแผนดิน.  หนา 71 – 72.  
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   พระเทวีอัครมเหสีสมเด็จพระนารายณทรงเปนสตรีชั้นสูงอีกผูหนึ่งที่มีโอกาสไดรับการศึกษาใน
ราชสํานักสมัยอยุธยา ทรงศึกษาอักขรวิธี ทั้งการอาน และการเขียนภาษาไทยจนเกิดความชํานาญปรากฏ
หลักฐานวาไดทรงนิพนธโคลงโตตอบกับพระราชสวามีหลายบท1     ในขณะเดียวกันนั้นแมพระสนมของ
สมเด็จพระนารายณก็โตตอบกับศรีปราชญ กวีในราชสํานักได2 ซึ่งถือไดวาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ 
มหาราชเปนยุคทองแหงวรรณกรรมอยางแทจริง ไมวาจะเปนขุนนางหรือสตรีชั้นสูงในราชสํานักตางก็ได
ศึกษาอักขรวิธี การอานและการเขียนภาษาไทยเปนอยางดีรวมถึงความสามารถในการแตงโคลงตางๆได 

   กรมหลวงโยธาทิพ  กรมหลวงโยธาเทพ สมเด็จพระเจานองนางเธอและ พระเจาลูกเธอในสมเด็จ
พระนารายณมหาราชตามลําดับ ทรงไดรับการโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงเปนเจากรมคือ หลวงโยธาทิพ    
( สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาศรีสุพรรณ ) 1 กรม และหลวงโยธาเทพ (พระเจาลูกเธอ เจาฟาสุดาวดี ) 
1 กรม เพื่อเปนการคานอํานาจของกลุมขุนนาง ซึ่งเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่เจานายฝายในไดทรงกรม 
ดังที่ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายการต้ังกรมหลวงโยธาทิพ และ
กรมหลวงโยธาเทพ วามิใชเปนการสถาปนาอิสริยยศ 

 

“... ความจริงคือโปรดใหรวมคนเขาสังกัดหมวดหมูตั้งขึ้นเปนกรมใหม 2 กรม ใหเจากรมเปนหลวงมชีื่อวา 
หลวงโยธาทิพ กรม 1 หลวงโยธาเทพ กรม 1 กรมหลวงโยธาทิพใหขึ้นในสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาศรี
สุพรรณ กรมหลวงโยธาเทพใหขึน้ในสมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาสุดาวดี คนท้ังหลายจึงเรียกพระนามสมเด็จ
พระเจานองนางเธอพระองคน้ันวา เจากรมหลวงโยธาทิพ  เรียกสมเด็จพระเจาลูกเธอวา เจากรมหลวงโยธา
เทพไมใชเปนพระนามสวนพระองค...”3   

 

   จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระนารายณมีความไววางพระราชหฤทัยในขัตติย
นารีสองพระองคเปนอยางมาก จึงโปรดสถาปนาแตงต้ังใหกํากับดูแลทหารในราชสํานัก การที่ใหสตรีมี
บทบาทในการบริหารบานเมืองดวยนั้นยอมเปนการแสดงใหเห็นวา สตรีผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถ
เปนอยางมากนอกจากจะมีความรูในเรื่องการเรียนอักขรวิธีในราชสํานักแลว คงจะมีความรูในเรื่องของ
การเมืองการปกครองเปนอยางดี จึงไดรับความไววางพระราชหฤทัย ในการบริหารบานเมือง ควบคุมกอง
กําลังทหารได 

  เจาฟากุณฑล และ เจาฟามงกุฎเปนพระราชธิดาในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ บทบาทและ
ความสําคัญของเจาฟากุณฑล และเจาฟามงกุฎ ปรากฏหลักฐานในฐานะเปนกวีหญิงของราชสํานักฝายใน
โดยทรงพระราชนิพนธบทละครที่เก่ียวของกับพงศาวดารชวาเรื่อง “ อิเหนา “ตามที่นางขาหลวงชาวมลายู
ไดเลาถวายเจาฟาหญิงทั้งสองพระองค ในการนี้เจาฟากุณฑลไดทรงพระนิพนธบทละครเรื่อง “ ดาหลัง” 
                                                           
       1ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช.  ( 2523 ).  ส่ีแผนดิน.  หนา 68 - 69. 
       2 แหลงเดิม.  หนา 69. 
       3 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 45.   
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และเจาฟามงกุฎ ไดทรงพระนิพนธเรื่อง “ อิเหนา “  และในเวลาตอมาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพระนิพนธ บทละครของพระราชธิดาทั้งสองพระองคมาเลนละครใน นิยมเรียก
บทละครทั้งสองเรื่องวา “ อิเหนาใหญ” และ “ อิเหนาเล็ก” ตามลําดับ 
   อยางไรก็ตามหลักฐานที่บงบอกถึงความสามารถทางดานการกวีนิพนธของทั้งสองพระองคนั้น
สันนิษฐานวาตนฉบับสูญหายไปหมดแลว  แตยังคงปรากฏพระเกียรติคุณของพระองคสืบไป ดังปรากฏ
หลักฐานจากพระราชนิพนธบทละครเรื่อง “ อิเหนา “ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ความวา 
  

  อันอิเหนาเอามาทําเปนคํารอง  สําหรับงานการฉลองกองกุศล 
 ครั้งกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ   แตเรื่องตนตกหายพลัดพรายไป 
 หากพระองคทรงพิภพปรารภเลม   ใหรําเตนเลนละครคิดกลอนใหม 
 เติมแตมตอติดประดิษฐไว   บํารุงใจไพรฟาขาแผนดิน 
 

               จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในดานการกวีนิพนธของพระราชธิดาทั้ง
สองพระองคในเรื่องของการเรียนอักขรวิธีมาเปนอยางดี สามารถที่จะพระนิพนธบทละครขึ้นไดก็แสดงวา
สตรีชั้นสูงในยุคนั้นจะตองไดรับการศึกษาในราชสํานักจนมีความเชี่ยวชาญทั้งการอานและการเขียนเปน
อยางดี  

   พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี เปนพระนองนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสรางสรรคผลงานชิ้นสําคัญเรื่องหนึ่งที่มีคุณคามากทั้งในดานประวัติศาสตร 
โบราณคดี ตลอดจนพระราชพิธีสําคัญๆ ในขณะนั้น เปนมรดกทางปญญาที่สืบทอดมาถึงอนุชนรุนหลัง 
ผลงานดังกลาวคือ “ จดหมายเหตุความทรงจํา “ ซึ่งเปนบันทึกเหตุการณตางๆต้ังแตกรุงศรีอยุธยาเสียแก
พมา ใน พ.ศ. 2310 ถึง พ.ศ. 2363 ในรัชกาลที่ 2 เปนการจดบันทึกความทรงจําเทาทีจําความได มิได
เรียงลําดับเหตุการณ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชวิจารณไววา 

  “ จดหมายความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวีนี้ ไมใชผูรูแตงจดหมายเหตุและพงศาวดาร 
ไมใชจินตกวีทั้งสองอยาง เปนขอความที่ทานทรงจําไว ต้ังแตจําความได จนตลอดเวลาที่เขียน คงจะเปน
เวลาที่ทรงพระชรา มีผูทูลวาขอความจะสูญเสียหมด ขอใหจดลงไว จึงไดพยายามจดลงไวตามแตที่จะนึก
ไดโดยไมตองอาศัยหลักอะไรเลย “1 จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของกรมหลวงน
รินทรเทวี สตรีชั้นสูงในราชสํานักวาพระนางเปนผูไดรับการศึกษาในราชสํานัก มาเปนอยางดี จากผลงาน
ในการเขียน “ จดหมายเหตุความทรงจํา “ ซึ่งเปนผลงานที่ทรงคุณคาในดานประวัติศาสตร และ โบราณคดี 
ทําใหเราไดทราบความเปนมาในอดีตของความเปนชาติไทยไดอยางถูกตองและสามารถสืบคนขอเท็จจริง
จากเหตุการณนั้นไดอีกทั้งมีการจดบันทึกในเรื่องงานพระราชพิธีตางๆ ก็ทําใหทราบถึงขนบธรรมเนียม 
                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 64.   
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ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยในอดีตไดเปนอยางดี  อาจกลาวไดวาการศึกษาของสตรีไทยในราชสํานัก
นั้นก็คงไดรับความนิยมอยูเปนอยางมาก 

    ทาวเทพกระษัตรีมีนามเดิมวา จัน เปนบุตรีเจาเมืองถลาง ไดเปนผูนําในการทําศึกสูรบกับพมา
โดยที่ทานผูหญิงจัน และ คุณมุกนองสาวไดเกณฑไพรพลออกต้ังคายรบนอกเมือง ใชปนใหญนอยยิง
โตตอบทุกวันนานประมาณ 1 เดือน จนในท่ีสุดขาศึกตองลาถอยไป  วีรกรรมของวีรสตรีทั้งสองทานนี้ ไดรับ
การสดุดีไวในประวัติศาสตรชาติไทยเก่ียวกับความกลาหาญ เด็ดเด่ียว และไดรับพระราชทานบําเหน็จ
ความชอบในราชการแผนดินเปนทาวเทพกระษัตรี และทาวศรีสุนทรผูเปนนองสาว  นอกจากนั้นแลวทาน
ผูหญิงจัน ยังมีความเฉลียวฉลาด  รอบรูในการอาน เขียนอักขรวิธีไดเปนอยางดี โดยดูไดจากหลักฐานที่
ทานผูหญิงจันไดมีหนังสือถึงพระยาราชกปตันขอผัดผอนการชําระหนี้ มีความที่นาเห็นใจอยางย่ิงดังนี้ 

 

   “...หนังสือทานผูหญิงมาถึงลาโตก ดวยมีหนังสือไปนั้นไดแลว ครั้นจะเอาหนังสือเรียนแกพระยา
ถลางๆ ปวยหนักอยู...แลมี ( เรื่อง ) ราวขาววาพมาจะมาตีเมืองถลาง ทานพระยาถลางเจ็บหนักอยู ถาพมา
ยกมาจริง จาเจาจะไดพึ่งลาโตกเปนหลักที่ยุดตอไป แลซึ่งวาจะเอาดีบุก คาผานั้น ทานพระยาถลางยังเจ็บ
หนัก มิไดปรึกษาวากลาวกอน ถาพระยาถลางคลายปวยแลวจะไดปรึกษาวากลาวจุดเตือนให...”1 
 

   จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา ทานผูหญิงจัน นอกจากจะมีความรูในเรื่องกริยามารยาทแลว 
ทานยังไดรับการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอานเขียนอักขรวิธีมาเปนอยางดี จนสามารถเขียนหนังสือโตตอบ
กับพระยาราชกปตันได และนอกจากนั้นทานคงไดรับการศึกษาในเรื่องของการเมืองการปกครองมา
พอสมควรจนสามารถนํากองกําลังทหารรบชนะขาศึกไดอีกดวย 
   นางนพมาศซึ่งแตเดิมสันนิษฐานวาเปนพระสนมเอกของพระยาลิไทไดรับการศึกษาจากพระ
ศรีมโหสถ ผูเปนบิดาในเรื่องการศึกษาอักษรสยามพากษ และอักษรสันสกฤต จนมีความชํานาญ จากนั้น
ใหเรียนพระพุทธวจนะจนมีความสามารถรูศัพทแปลตามกลประโยคที่ต้ืนๆและยังไดใหเรียนรูคัมภีรไตรเพท 
ลักษณะเอกโทตรีจัตวากากบาท อันเปนตําราอักขรวิธีไทย จนสามารถแตงกลบทกลกลอน  กาพย  โคลง 
ฉันท ได  ดังคํากลาวที่วา  
 

  “...แตขานอยร่ําเรียนสรรพวิชาการทั้งมวลต้ังแต  7 ขวบ จนจําเริญมายุได 15 ป ก็ถึงซึ่งชํานิ
ชํานาญสิ้นเสร็จ นับวาเปนสตรีนักปราชญฉลาดรูคดีโลกคดีธรรมในแผนดินไดคนหน่ึง...”2 

                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 78.   
       2 บุญยงค  เกศเทศ.  ( 2517 ).  สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรชวงป พ.ศ.2325 – 2394      
( ร.1 – ร.3 ).  หนา 33. 
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  จากหลักฐานที่เก่ียวกับหนังสือ “ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ “ ซึ่งในปจจุบันนักวิชาการโตแยงขอ
สันนิษฐานเดิมวาเปนงานที่แตงขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แตอยางไรก็ตามทําให
ทราบถึงโอกาสในการศึกษาของสตรีชั้นสูงในราชสํานักสมัยจารีตวา นอกจากจะศึกษาวิชาชางฝมือแลวยัง
มีโอกาสศึกษาวิชาหนังสือไดเทาเทียมกับบุรุษ และสามารถเรียนรูวิชาการแขนงตางๆอยางลึกซึ้งจน
สามารถแตงหนังสือได 

   คุณพุม ( บุษบาทาเรือจาง ) เปนธิดาของพระยาราชมนตรี ( ภู ) จางวางขาหลวงเดิมใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เปนกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น และเหตุที่คุณพุมชอบแตงบท
บุษบาโตตอบกับอิเหนา อีกทั้งที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลทาเรือจางขางเหนือทาพระ จึงไดรับการขนานนาม
วา บุษบาทาเรือจาง มีอาชีพในการแตงกลอนขาย ชีวิตของคุณพุมนั้นไดเขารับราชการฝายใน ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแตก็ไมไดแสดงความสามารถทางการกวีมากนักจนกระทั่งไดทูลลา
เนื่องจากไมสบาย จึงกลับไปอยูกับบิดาที่บานทาพระ โดยอาศัยแพอยูหนาบานบิดา และที่นี้เองทําใหคุณ
พุมมีชื่อเสียงโดงดัง ผูคนไปมาหาสูเพื่อสนทนาทางการกวี อาทิ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 
ขณะดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค และ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ( ชวง 
บุนนาค ) ขณะมีบรรดาศักด์ิเปนหลวงนายสิทธิ์ เปนตน  
    คุณพุมเปนกวีหญิงที่จัดวามีปฏิภาณไหวพริบและฝปากกลา แตงกลอนไดดีย่ิงทั้งสํานวนโวหาร
และความไพเราะ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวิจารณไวในคํานําประชุมบทสักวา เลมถวาย
ในรัชกาลที่ 5 ตอนหน่ึงวา 
 

.    “คุณพุมนั้นอีกคนหน่ึงบอก (สักวา) คลองแคลว ดีทั้งกลอนทั้งความ พวกรุนขาพเจาสองสามคน
เคยเขาไปชวยกันบอกสักวาโตกรมหลวงบดินทรฯ ครั้งหนึ่ง คิดไมไดเร็วเหมือนทาน แพทานมา จึงรูวาผูที่
เลนสักวาแตกอนชํานาญกลอนมาก”1   
 

    จากขอความดังปรากฏหลักฐานแนชัดวา คุณพุมเปนสตรีผูหนึ่งที่ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี 
ซึ่งแตกตางจากสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเนื่องจากในสมัยนั้นไมนิยมใหสตรีศึกษาหาความรูเพราะ
เกรงวาจะแตงเพลงยาวโตตอบกับบุรุษ ซึ่งขัดกับวัฒนธรรมประเพณีในสมัยนั้นจึงไมนิยมใหสตรีไดเขารับ
การศึกษา แตคุณพุมสามารถแตงเพลงยาวบทดอกสรอยสักวาโตตอบกับบุรุษไดนับไดวาคุณพุมเปนสตรีที่
เกงล้ํายุคในสมัยนั้น ผลงานของคุณพุมที่มีชื่อ เชน เพลงยาวฉลองสระบางโขมด   
 
 “...ขอฝากน้ําฝากนามตามอักขระ  ใหเรียกสระกระสัตรีวารีใส 
 ฤดูแลงก็อยาแหงเชนแหงใด  ถาใครไดวิดวักเหมือนตักเดิม...”1 
                                                           
       1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  ( 2526 ).  คนดีท่ีขาพเจารูจัก.  หนา 274.   
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    จากเพลงยาวฉลองสระบางโขมดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอานเขียนอักขรวิธี รวมถึง
การแตงคําประพันธชนิดตางๆของคุณพุมไดเปนอยางดีนอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของคุณพุม
อีกมากมายเชน บทสักวาเลนถวายในรัชกาลที่ 5 และ เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ เปนตน 

   คุณสุวรรณ เปนธิดาพระยาอุไทยธรรม ( กลาง ) ราชนิกุล บางชาง เปนผูที่มีใจรักงานกวี 
นิพนธมาต้ังแตยังเปนเด็ก เนื่องจากเปนธิดาของขุนนาง จึงไดถวายตัวทําราชการฝายในในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อยูที่ตําหนักพระเจาลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  
    คุณสุวรรณมีความสามารถในการแตงกลอน เพลงยาวนิราศ และกลอนบทละคร ผลงานของคุณ
สุวรรณเทาที่ปรากฏและตีพิมพเผยแพรไดแก กลอนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค  เรื่องพระอาการ
ประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  และอุณรุทรอยเรื่อง บทละครของคุณ
สุวรรณที่วาเปนของแปลกนั้นก็เพราะวา บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ คุณสุวรรณแตงเปนภาษาบางไม
เปนภาษาบาง ปะปนกันไปต้ังแตตนจนจบ แตใครอานก็เขาใจความไดตลอดเรื่อง เพราะใชถอยคําสํานวน
โวหารที่ชวยใหขบขัน อานแลวเพลิดเพลินชวนอานไมเบ่ือ เชนที่วา 
 

  “ ครั้นถึงจึงเขาตะหลุดตุด  กมเกลาเขาคุดกะหลาตา 
 มะเหลไถกราบไหวทั้งสองรา   จึงแจงกิจจามะเลาเตา 
 ตัวขาชื่อวามเหลเถ    ไมสบายถายเทกะเหงาเกา 
 จะกราบลาสองราหนาเมาเคา   เที่ยวไปชมปาพนาลีฯ”2 
 

   สวนบทละคร อุณรุทรอยเรื่อง นั้น คุณสุวรรณเกณฑตัวเอกในละครเรื่องตางๆมารวมกันอยูใน
เรื่องเดียว ถาดูโดยกระบวนความอยูขางจะเลอะ แตจะดีในดานสํานวนกลอน กับแสดงความรูเรื่องละคร
ตางๆอยางกวางขวาง เพราะในสมัยนั้นบทละครยังไมไดมีการตีพิมพอยางแพรหลาย คุณสุวรรณคงตอง
พยายามเปนอยางมากจึงไดรูเรื่องละครตางๆ ลักษณะความแปลกพิสดารของกลอนบทละครเรื่อง อุณรุ
ทรอยเรื่อง คงจะเห็นไดจากตัวอยางตอนหน่ึงที่จะกลาวดังตอไปนี ้
 

 “ เมื่อนั้น  พระอุณรุทผูรุงรัศมี  สมสูอยูดวยนางจันที  ภูมีตรีตรึกนึกใน  แคนดวย 
       อิเหนากุเรปน  กับสุวรรณมาลีศรีใส  เอานางจันสุดายาใจ  ไปยกใหพระสมุทรบัตรระตู “3 
 

                                                                                                                                                                                     
       1 กรมศิลปากร.  ( 2507 ).  ประชุมเพลงยาว.  หนา  402.   
       2 กรมศิลปากร.  ( 2507 ).  ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ.  หนา 92.   
       3คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547 ).  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 125.   
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   เมื่ออานบทละครที่ยกมาแลวจะเห็นไดวาตัวละครนํามาจากวรรณคดีหลายเรื่อง เชน อุณรุท  
อิเหนา  คาวี  พระอภัยมณี เปนตน จะเห็นไดวาคุณสุวรรณเปนตัวอยางของกวีหญิงผูหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระบบการศึกษาในราชสํานักนั้นก็ยังเปดโอกาสใหสตรีไดมีโอกาส
ทางการศึกษา หาความรูกันอยางแพรหลาย จนสามารถแตงเปนบทละคร   กลอนเพลงยาว  ตางๆได  
 

  4.2  การศึกษาของสตรีสามัญชน 
               ธรรมเนียมโบราณที่สืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร คือ เมื่อทารกแรกเกิดภายหลังจากตัดสาย
สะดือแลวผูใหญจะนําทารกผูนั้นไปอาบน้ําอุนใหสะอาดแลวจึงอุมมานอนบนเบาะที่ปูในกระดง ถาเปน
เด็กหญิงจะมีประเพณีการนําดายและเข็มมาวางไวขางตัว ถาเปนเด็กผูชายจะจัดสมุดดินสอวางไว เปนการ
ถือเคล็ดวาเมื่อโตขึ้นเด็กผูหญิงจะมีความสามารถในดานงานบานงานเรือนสมเปนกุลสตรี สวนเด็กผูชาย
จะมีความสามารถทางดานหนังสือ เมื่อโตขึ้นจะมีโอกาสเขารับราชการ1  ดังนั้นสตรีสามัญชนทั่วไปทั้งเมือง
หลวงและตางจังหวัดแทบจะไมมีโอกาสไดรับการศึกษาทางดานอักขรวิธีเพราะไมมีความจําเปนตอสภาพ
ชีวิตเพราะสตรีสามัญชนจะมีชีวิตผูกพันกับการเกษตรหรือการคาขายจําเปนตองใชแรงงานและเวลาในการ
เพาะปลูกหรือคาขาย ประกอบกับศูนยกลางการศึกษาของสามัญชนจะอยูที่วัด สภาพดังกลาวจึงไม
เอ้ืออํานวยใหสตรีไดรับการศึกษา  ดังที่ปาเลอกัวซ ( Mgr. Pallegolx) บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เขามาใน
เมืองไทย เขียนถึงการศึกษาของสตรีสามัญชนวา  
 

 “...การศึกษาของเด็กหญิงก็คือ การตองรูจักหนาที่ทั้งงานบานงานครัว และตําน้ําพริกเปน ทําขนม
มวนบุหรี่และจีบพลู... ผูหญิงไปหาฟนเก็บผัก ผลไม และตักน้ํา ตําขาวและชวยมารดาในกิจการบานเรือน 
ทุกเชาจะนั่งเปนระเบียบเรียบรอยที่ประตูบานคอยถวายบิณฑบาตรแกพระภิกษุที่ผานมา ฟงเทศนแลวก็
รอง สาธุ...”2 
 

   เมื่อถึงวัยมีครอบครัวมารดาจะสอนใหรูจักการดูแลกิจการบานเรือน และรูจักปรนนิบัติสามี ดัง
ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “ ขุนชาง ขุนแผน “  ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพของสังคมไทยเปนอยางดีในวรรณคดี
เรื่องนี้ นางศรีประจันไดสอนนางพิมพิลาไลยวา 
 
  “เนื้อเย็นจะเปนซึ่งแมเรือน ทําใหเหมือนแมสอนมาแตหลัง 
  เขานอกออกในใหระวัง  จะลุกนั่งนบนอบแกสามี”3 

                                                           
       1 เปรมสิริ  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 8. 
      2 ปาเลกวัซ.  ( 2520 ).  เลาเร่ืองกรุงสยาม.  แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร. หนา 205. 
      3 เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผนฉบับหอสมุดแหงชาติ.  ( 2510 ).  หนา 164. 
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  จากหลักฐานดังกลาวสามารถกลาวไดวาการศึกษาของสตรีสามัญชนทั่วไปที่ไมไดถวายตัวเขารับ
ราชการฝายใน ยังมีคานิยมที่จะศึกษาทางดานงานบานงานเรือน การเย็บปกถักรอย และการปรนนิบัติสามี
มากกวาจะเนนในดานการเรียนอักขรวิธี ดังนั้นความรูที่เด็กผูหญิงจะพึงไดจึงขึ้นอยูกับความรูของครู
ฝกสอนและฝกหัด  
   การศึกษาของสตรีไทยในสมัยจารีต จะเห็นไดวาอยูในวงแคบ สตรีชั้นสูงจะมีโอกาสไดรับ
การศึกษามากกวาสตรีสามัญชน สําหรับการศึกษาของสตรีชั้นสูงก็จะเนนในดานอักขรวิธี  การอานและ
เขียนภาษาไทย การเรียนเลข ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง สําหรับสตรีสามัญชนไมนิยมเขารับ
การศึกษาในดานอักขรวิธี แตจะเรียนในสวนที่เปนงานบานงานเรือน การเย็บปกถักรอย และเมื่อใกลออก
เรือนก็จะเรียนในดานการปรนนิบัติรับใชสามี ดังนั้นความรูที่สตรีสามัญชนพึงจะไดรับจึงขึ้นอยูกับความรู
ของครูผูฝกสอนหรือฝกหัด ฉะนั้นสวนใหญสตรีสามัญชนจึงไมสามารถอานออกเขียนได จะมีก็แตเพียง
สวนนอยเทานั้นที่สามารถอานออกเขียนได การศึกษาของสตรีไทยนั้นมาเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ชาติ
ตะวันตกเขามามีอิทธิพลในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีชาวตะวันตกเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
ทําใหชาวตะวันตกเขามามีบทบาททางการศึกษาภายในราชสํานักมากขึ้น ทําใหแนวการศึกษาในราช
สํานักเปลี่ยนแปลงไปโดยชาวตะวันตกเปนผูนําการศึกษาภาษาตางประเทศ และวิทยาการสมัยใหมมา
สอนในราชสํานัก และสยามเริ่มปรับตัวยอมรับวิทยาการที่ชาวตะวันตกนํามาเผยแพร จึงเกิดมีการขอรอง 
วาจางชาวตะวันตกทั้งที่เปนบาทหลวง มิชชันนารีอเมริกัน และจากการจางมาสอนโดยตรงตามวิชาแบบ
ตะวันตกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และหัวเมืองตางๆตามลําดับ 



บทที่ 2 
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทย 

 
  การเขามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา

วัตถุดิบไปรองรับการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมจนขยายผลเปนการลาอาณานิคมเพื่อครอบครองสิทธิ
ประโยชนมากย่ิงขึ้น สําหรับชาติตะวันตกไดเขามาทําสนธิสัญญาทางไมตรีและการคากับประเทศไทยในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยอังกฤษไดสงรอยเอกเฮนรี เบอรนี เขามาเพื่อเจรจาทาง
การคากับไทยอีกครั้ง จนสามารถทําสนธิสัญญารวมกันที่เรียกวา สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty)  
ซึ่งไทยเองยอมยกเลิกระบบผูกขาดทางการคา1 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
ตระหนักถึงภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมที่จะสงผลตอประเทศมากกวาผลประโยชนทางการคาจาก
เหตุการณที่พมาซึ่งเปนคูสงครามกับไทยมาต้ังแตสมัยอยุธยายังไมสามารถตานทานกองทัพของอังกฤษได
จึงทรงเห็นวาทางเดียวที่จะรอดพนจากลัทธิจักรวรรดินิยม คือการมีพระราชไมตรีที่ดีกับชาติตะวันตก  

   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการทําสนธิสัญญาเบาริง(Bowring 
Treaty) กับอังกฤษในพ.ศ. 2398 ทําใหสยามตองเสียเปรียบหลายประการ ทั้งยกเลิกการผูกขาดทางการคา 
การถูกจํากัดการเก็บภาษีขาเขาไดเพียงรอยละ 3   และการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งทําใหไทย
เสียเปรียบในเรื่องอํานาจทางการศาล สยามจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนประเทศใหทันสมัยเพื่อใหรอดพน
จากการตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยการรับวิทยาการสมัยใหมและวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก
มาปรับปรุงประเทศใหทันสมัย เชนดานการปกครอง ดานการทหาร ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายและการ
ศาล ดานสังคมรวมทั้งการปรับปรุงดานการศึกษาซึ่งมีผลอยางย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสตรี
ไทย  

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการปฏิรูปสังคมอยางตอเนื่องรวมถึง
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งสงผลใหสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนมีโอกาสไดรับการศึกษาแบบใหม ความ
คาดหวังหรือมุมมองของสถานภาพสตรีไทยไดเปลี่ยนจากเมียที่เปนเพียงแมบานแมเรือนกลายเปนภรรยาที่
เปนเพื่อนคูคิด  แมในฐานะครูคนแรก และแมเรือนผูรอบรู2  สถานภาพของสตรีไทยไดรับการยอมรับให
ความสําคัญมากขึ้น พรอมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาของสตรีใหมีโอกาสมากย่ิงขึ้นซึ่งสามารถอธิบาย
ถึงปจจัยในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทยไดดังนี้ 

                                                           
       1อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมชิชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 7.   
       2 เปรมสิริ  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 14. 
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1.  ปจจัยภายนอก 
 1.1  การเขามาของชาติตะวันตก 
  ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวสภาพสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

สืบเนื่องจากการรับวัฒนธรรมตะวันตก การหลั่งไหลเขามาของชาวตะวันตกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงระบบการศึกษาทั้งบุรุษและสตรี
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนาและความมั่นคงสืบไป ซึ่งสามารถ
อธิบายปจจัยการเขามาของชาติตะวันตกไดดังตอไปนี ้

 
       1.1.1  การลาอาณานิคม 

                     อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมทําใหสยามตองติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้นอันสืบ
เนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นภัยอันตรายจากชาติตะวันตกซึ่งใน
ขณะนั้นเปนชวงเวลาที่มหาอํานาจในทวีปยุโรปไดทําการขยายอาณานิคมของตนออกมาในทวีปเอเชียโดย
เขามาครอบครองดินแดนสวนใหญของทวีปเอเชียไวได และกําลังที่จะเขายึดครองดินแดนอ่ืนๆตอไปรวมถึง
ประเทศไทยดวย  

         ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพมาเริ่มสูญเสียดินแดน คือ แควนยะไขและ
ตะนาวศรีใหแกอังกฤษในสงครามครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2369 และกอใหเกิดสนธิสัญญายันดาโบขึ้น โดยที่
สนธิสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดใหพมาตองเสียคาปฏิกรรมสงครามใหแกอังกฤษเปนจํานวน 10 ลานรูป    
และพมาจําเปนตองรับรองการเสียดินแดนใหอังกฤษยึดครอง 
          ในขณะเดียวกันที่อังกฤษทําสงครามกับพมาในพ.ศ.2385 อังกฤษไดเปดสงครามกับจีนซึ่ง
เรียกวา สงครามฝน โดยสาเหตุมาจากพอคาชาวอังกฤษไดเอาฝนจากอินเดียเขาไปขายในประเทศจีน จน
รัฐบาลจีนเห็นวาผูคนพากันติดฝนเปนจํานวนมากจึงไดประกาศหามสินคาฝนเขาประเทศ และมีการขับไล
พอคาชาวอังกฤษออกนอกประเทศจีน1  เหตุการณครั้งนี้จึงนําไปสูสงครามสูรบกันระหวางอังกฤษกับจีนผล
ของสงครามทําใหจีนจําเปนตองทําสนธิสัญญาที่เมืองนานกิง เรียกวา สนธิสัญญานานกิง เมื่อพ.ศ. 2385 
โดยที่จีนไดยอมยกเกาะฮองกงใหอังกฤษเปนผูครอง 
          จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้ง 2 เหตุการณทําใหเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้น
ครองราชสมบัติจึงทรงมีแนวพระราชดําริเห็นความจําเปนในการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกมาก
ย่ิงขึ้น ตองยอมทําการคากับตางประเทศและปรับปรุงประเพณีด้ังเดิมที่ตางชาติมองวาไมมีความเปน
อารยะ เชน การหมอบคลานเขาเฝา การหามสวมเสื้อขณะเขาเฝา เปนตน 
 
                                                           
       1ปรเมศวร  วัชรปาน.  ( 2535 ).  พลิกประวัติศาสตรรัตนโกสินทร 10 ยุค.  หนา 59.  
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       1.1.2  ผลประโยชนทางการคา 
                     การเปดประเทศเพื่อติดตอคาขายกับชาติตะวันตกในปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตนทําให
เกิดการหลั่งไหลเขามาของชาวตะวันตกจํานวนมากซึ่งการเขามาของชาวตะวันตกเหลานั้นเพื่อตองการ
แสวงหาผลผลิตทางเศรษฐกิจในดินแดนแถบนี้ซึ่งอุดมสมบูรณไปดวยเครื่องเทศอันเปนสินคาที่ยุโรป
ตองการจึงมี ความตองการเขามาสํารวจแหลงวัตถุดิบเพื่อเขามาควบคุมศูนยกลางการคาและแลกเปลี่ยน
สินคาในภูมิภาคนี ้การเขามาของชาติตะวันตกในประเทศไทยนั้นเริ่มต้ังแตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
สาเหตุที่ตองติดตอกันเก่ียวกับเรื่องเมืองมะละกาที่โปรตุเกสสงกองเรือเขายึดครองและไดทราบจากพอคา
เรือสําเภาจีนวามะละกาเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา โปรตุเกสจึงไดแตงทูตมาเจริญพระราชไมตรีกับกรุง
ศรีอยุธยาเพื่อปองกันการโจมตีจากกรุงศรีอยุธยา โปรตุเกสไดรับการตอนรับอยางดีถึงขั้นมีการทํา
สนธิสัญญากับกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2059 เปนสนธิสัญญาฉบับแรกที่กรุงศรีอยุธยาทํากับชาวตะวันตก1  
หลังจากนั้นก็ไดมีชาติตะวันตกอีกหลายประเทศไดเขามาทําการคากับกรุงศรีอยุธยาเชน ฮอลันดา อังกฤษ  
สเปน  และฝรั่งเศส ตามลําดับ แตการติดตอคาขายกับชาติตะวันตกเหลานี้ก็ไดลดนอยลงหลังสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราชอันเนื่องจากเหตุการณภายในบานเมืองวุนวายและนโยบายผูนําในชวงนั้นไมนิยม
ชาวตางประเทศ2   ประกอบกับชาติตะวันตกมุงไปคาขายโดยตรงกับจีน  จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดมีการทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีระหวาง
ไทยกับอังกฤษ ที่เรียกวา สนธิสัญญาเบอรนี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางการคาโดยใหสิทธิพอคา
ทั้งสองฝายคาขายตามหัวเมืองตางๆไดอยางเสรี และใหสิทธิแกพอคาในการต้ังรานคาและเชาที่โรงเรือนใน
การเก็บสินคาในประเทศอีกฝายหนึ่งได3 จากสนธิสัญญาเบอรนีสงผลใหชาติตะวันตกเขามาคาขายกับไทย
มากขึ้นจนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี
กับอังกฤษอีกฉบับหนึ่ง คือ สนธิสัญญาเบาวริงซึ่งมีสาระสําคัญคือ การเปดการคาเสรีกับตางประเทศ มี
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ โดยการสรางระเบียบการนําเขาและสงออกใหม
เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอรนี สนธิสัญญาดังกลาวอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาทําการคาเสรีใน
กรุงเทพมหานคร สนธิสัญญาดังกลาวยังอนุญาตใหจัดต้ังกงสุลอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกัน
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตตลอดจนอนุญาตใหชาวอังกฤษถือครองที่ดินในสยามได4  จากการเขามาของ

                                                           
       1 บังอร  ปยะพันธุ.  ( 2538 ).  ประวัติศาสตรไทยการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธกับตางประเทศ
กอนสมัยสุโขทัยถึงพ.ศ. 2475.  หนา 171.  
       2 พิไลวรรณ  แสงขํา.  ( 2532 ).  บทบาทชาวตางประเทศท่ีมีตอการจดัการศึกษาในราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี 5 ระหวาง 
พ.ศ. 2411 – 2453.  หนา 8.  
       3 ชัย  เรืองศิลป.  ( 2541 ).  ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ดานเศรษฐกจิ.  หนา 155.   
       4 แหลงเดิม.  หนา 157.   
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ชาติตะวันตกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประเทศในหลายๆดานเชนการปฏิรูปกฎหมาย และ
การวางรากฐานทางการศึกษาทั้งบุรุษและสตรีรวมไปถึงการเผยแผคริสตศาสนาในประเทศไทยโดยพวก
มิชชันนารีในเวลาตอมา 
 

          1.1.3  การเผยแผศาสนา 
                การเผยแผศาสนาคริสตมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยาย

อิทธิพลของชาติตะวันตกที่เขามาเพื่อแขงขันทางการคา โดยเฉพาะชาติโปรตุเกส และสเปน การเผยแผ
คริสตศาสนาเขามามีอิทธิพลในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยอยุธยาต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา 
ประมาณ พ.ศ. 2127 โดยนิกายแรกที่เขามาเผยแผคือนิกายโรมันคาทอลิก แตไดถูกกีดกันทางศาสนาจน
มาถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชอาณาจักรอยุธยาไดเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสตรงกับสมัย
พระเจาหลุยสที่14 ทําใหมีบาทหลวงเขามาเผยแผศาสนามากขึ้นและไดมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นดวย 
เชน ดานสังคมสงเคราะหไดมีการจัดต้ังโรงพยาบาล และดานศาสนานั้นไดมีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับ
สามเณรคริสเตียนเพื่อผลิตนักบวชพื้นเมือง1   แตเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ศาสนาคริสต
กลับไมไดรับความสะดวกในการเผยแผศาสนาเชนเดิม เพราะถูกหามประกาศศาสนา หามเขียนหนังสือ
ศาสนาเปนภาษาไทยและภาษาบาลีประกอบกับการที่พมาเขารุกรานอยุธยาทําใหมิชชันนารีจําเปนตอง
ออกจากอยุธยาภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา การเผยแผศาสนาคริสตไดยุติลงในประเทศไทย
จนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงมีนโยบายในการเปดประเทศเพื่อรับ
วิทยาการสมัยใหมของชาวตะวันตก ทําใหมิชชันนารีอเมริกันไดเริ่มเขามาเผยแผศาสนาคริสตอีกครั้งและ
การเขามาของมิชชันนารีอเมริกันในครั้งนี้ทําใหคนไทยกลุมหนึ่งซึ่งมีความคิดกาวหนาเห็นความจําเปนที่
จะตองเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะไดติดตอกับตางประเทศ  

 
  1.2  วิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตก 
  การเขามาของชาติตะวันตกนอกจากจะเขามาเพื่อลาอาณานิคม  เพื่อผลประโยชนทางการคา  

และเพื่อการเผยแผคริสตศาสนาแลว ชาติตะวันตกยังไดนําความเจริญในดานสาธารณสุขมายังประเทศ
สยามดังตอไปนี ้

 
 
 

                                                           
       1 บาทหลวงโรแบต  โกสเต.  ( 2549 ).  ประวัติการเผยแผคริสตศาสนาในสยามและลาว.  แปลโดย   อรสา  ชาวจีน.  
หนา  46.   
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        1.2.1  ดานการแพทย 
                       สภาพการณโดยทั่วไปของประชาชนไทยต้ังแตโบราณนั้นตองเผชิญกับโรคระบาดรายแรง 
เชนอหิวาตกโรค และไขทรพิษอยูเสมอ ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีวิธีปองกันและรักษา นอกจากหนีไปต้ังถ่ินฐาน
ใหม อหิวาตกโรคซึ่งชาวบานเรียกวา “ โรคหา “ หรือ “ ไขปวง” ทําใหคนตายเปนจํานวนมากซึ่งคนในสมัย
นั้นใชความเชื่อทางศาสนาชวย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีโรคระบาดดังกลาว จึงมี
การประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศ ความรายแรงของอหิวาตกโรคจะเห็นไดจากหลักฐานใน พ.ศ.2392 
ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญมีคนตายทั้งในกรุง
และหัวเมืองใกลเคียงไมนอยกวา 40,000 คน เฉพาะในกรุงเทพฯมีคนเสียชีวิตถึงวันละ 1,500 คน1 

           หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุข แมแตพวก
มิชชันนารีเองก็ตองเสียชีวิตดวยโรครายแรงนี้เชนเดียวกัน สถานการณดังกลาวมีสวนเรงเราใหพวก
มิชชันนารีที่มีความรูทางการแพทยไดแสดงบทบาทของตนในดานการรักษาพยาบาล ตลอดจนการปองกัน
โรคระบาด ซึ่งเปนการวางรากฐานในดานการแพทยและการสาธารณสุขแผนใหมตามแบบอยางตะวันตก 
 

         การปองกันโรค    
           การปองกันโรคที่เปนที่รูจักกันดีของชาวไทยคือ การปลูกฝเพื่อปองกันไขทรพิษ หมอบ

รัดเลยไดนํามาทดลองสําเร็จเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 23832  การปลูกฝกลายเปนผลงานที่
ไดรับการยกยองเปนอยางย่ิงของมิชชันนารีอเมริกัน เนื่องจากไดออกทําการปลูกฝใหแกราษฎรทั่วไปทั้งใน
พระนครและนอกพระนคร นอกจากนั้นยังไดฝกหัดพนักงานปลูกฝขึ้นเปนจํานวน 200 คนเพื่อสงออกไป
ปฏิบัติงานตามหมูบานชนบท ปรากฏวาพวกมิชชันนารีไดดําเนินงานอยูหลายป จนกระทั่งภายหลังเมื่อทาง
รัฐบาลไดต้ังสถานผลิตหนองฝขึ้นที่สี่ ก๊ักพระยาศรี เมื่อ พ.ศ. 2448 พรอมทั้งออกกฎหมายบังคับให
ประชาชนทุกคนปลูกฝปองกันไขทรพิษใน พ.ศ. 2456 งานปลูกฝของพวกมิชชันนารีจึงคอยๆ ลด
ความสําคัญลง 

 
         การบําบัดโรค   

                       นอกจากแพทยมิชชันนารีอเมริกันจะทําการรักษาผูเจ็บปวยดวยยาแผนใหมตามแบบ
ตะวันตกซึ่งนําติดตัวเขามาแลว หมอบรัดเลย ยังไดนําเอาการผาตัดเขามาใชเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2380 
โดยทําการผาตัดแขนพระภิกษุรูปหนึ่ง เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดอันเปนเหตุใหกระดูกแขนแตกจึง
จําเปนตองตัดแขนทิ้ง โดยที่ในขณะนั้นวงการแพทยยังไมรูจักการใชยาสลบทางศัลยกรรมตอมาในพ.ศ. 

                                                           
       1 เจาพระยาทิพากรวงศ.  ( 2504 ).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 2.  หนา 115 – 116.  
       2 มนัสวี  อุณหนันทน.  ( ม.ม.ป.).  ประวัติการแพทยมิชชันนารีในประเทศไทย.  หนา 22. 
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2390 มิชชันนารีอเมริกันที่มีชื่อเสียงอีกทานหนึ่ง คือ นายแพทยซามูเอล เฮาส (Samuel House)หรือที่รูจัก
กันดีในนามของหมอเฮาส ไดนําเอาอีเทอร (Ethers คือ ยาสลบ) เพื่อใหผูปวยสลบในระหวางการผาตัดเขา
มาใชในประเทศไทยเปนครั้งแรกหรืออาจเปนครั้งแรกในทวีปเอเชียก็ได ทั้งนี้เนื่องจากการใชอีเทอรทาง
ศัลยกรรมเปนครั้งแรกในวงการแพทยโดยนายแพทยชาวอเมริกันคือ นายแพทยเอ็ดเวอรด กรีน มอรตัน 
(Edward Green Morton) ไดเกิดขึ้นกอนที่หมอเฮาสจะนํามาใชในประเทศไทยเพียง 2 ปเทานั้น1 การใช
อีเทอรของหมอเฮาส นับวาประสบความสําเร็จพอสมควร คือในชวงเวลา 18 เดือนไดทําการบําบัดผูปวย
เปนจํานวน 3,117 ราย 
 

         การศึกษาวิชาแพทยศาสตรแผนตะวันตก  
           พวกมิชชันนารีอเมริกันมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีความเชื่อถือในวิทยาศาสตรตะวันตก 

ตัวอยางเชน หมอเฮาสไดระบุวาจุดมุงหมายในการรักษาพยาบาลของพวกมิชชันนารีไมวาจะเปนการรักษา
โรคทั่วไป หรือการปองกันโรคระบาดนั้น นอกจากจะเปนการชวยชีวิตประชาชนไวแลวยังหวังผลให
ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในวิทยาศาสตรแบบตะวันตกอีกดวย เชน การปาฐกถาเรื่องการยอยอาหาร
และผลรายที่มีตอกระเพาะอาหาร ซึ่งนับวาเปนการบรรยายทางการแพทยแผนตะวันตกที่คนไทยไดยินเปน
ครั้งแรก2   การแสดงปาฐกถาของหมอเฮาสไดรับการยกยองมากและยังผลใหคนไทยมีความเชื่อถือใน
วิชาการแพทยแบบตะวันตกมากย่ิงขึ้น 

           อาจกลาวไดวาเปนความสําเร็จของแพทยมิชชันนารีอเมริกัน ที่สามารถสรางความเชื่อถือ
ในหมูคนไทยได ซึ่งทําใหมิชชันนารีอเมริกันสามารถนําคริสตศาสนาเขามาเผยแผใหกับประชาชนไดเกิด
ความเชื่อและความศรัทธาไดงายขึ้นนอกจากนี้มิชชันนารีอเมริกันยังมีสวนในการชวยผลิตแพทยและอาชีพ
พยาบาลแผนปจจุบันอีกดวย 

 
         1.2.2  ดานการพิมพ 
           มิชชันนารีอเมริกันผูมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการพิมพคือหมอบรัดเลย โดยมีการต้ังโรง

พิมพขึ้นโดยนําเครื่องพิมพจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาในประเทศไทยต้ังแต พ.ศ. 2377 งานพิมพใน
ระยะแรกสวนมากเปนงานพิมพในลักษณะแผนปลิวและหนังสือเพื่อการอธิบายศาสนาคริสต และบางสวน
เปนเรื่องทางการแพทย เชนเกี่ยวกับการปลูกฝ ครรภรักษา นอกจากจะพิมพหนังสือเก่ียวกับกิจการศาสนา
คริสตแจกแลว ยังไดพิมพประกาศของทางราชการเรื่องการหามนําฝนเขามาในประเทศไทยเปนฉบับแรก
จํานวน 9,000 แผน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2382 ในครั้งแรกหมอบรัดเลยไดออกหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง

                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 27. 
       2มนัสวี  อุณหนันทน.  ( ม.ม.ป.).  ประวัติการแพทยมิชชันนารีในประเทศไทย.  หนา 28. 
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เปนรายป ใหชื่อวา บางกอกคาเลนเดอร( Bangkok Calendar ) ออกเมื่อ พ.ศ. 2402 – 2415 ตอมาไดออก
หนังสือพิมพรายเดือนอีกฉบับหนึ่งชื่อหนังสือจดหมายเหตุ ( The Bangkok Recorder ) เปนภาษาไทย 
ออกเดือนละ 4 หนา เรื่องการพิมพหนังสือนี้หมอบรัดเลยไดสรางประโยชนใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก
เก่ียวกับเอกสารและประวัติศาสตรของไทยเนื่องจากไดรับขอมูลจากหนังสือพิมพของหมอบรัดเลยหลาย
เรื่อง เชน งานวรรณกรรม ประวัติศาสตร กฎหมาย เชน นิราศลอนดอน จินดามณี ภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตรของประเทศฝรั่งเศส สามกก เปนตน นับไดวาการที่หมอบรัดเลยไดนําวิทยาการดานการ
พิมพเขาในสยามนั้นไดสรางประโยชนทางการศึกษาใหแกไทยเปนอยางมากเพราะในสมัยตอมาก็ไดมีการ
จัดพิมพตําราเรียน เชน หนังสือจินดามณีเพื่อใชในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนในเวลาตอมา 

 
   1.3  บทบาทของชาวตะวันตกตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
    การเขามาของชาติตะวันตกในสยามไดเริ่มเขามาครั้งแรกในสมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราชซึ่งแบงออกไดเปน 2 พวกคือ  (1 ) บาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งไดเขามาต้ังโรงเรียน
เผยแผศาสนาคริสต  ( 2 ) คณะทูตและพอคาชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีบทบาทในการนํานักเรียนไทยออกไปศึกษา
ตอในประเทศฝรั่งเศส แตการศึกษาไดหยุดชะงักไปเนื่องจากเกิดเหตุการณวุนวายในบานเมืองและนโยบาย
ของผูนําที่ไมนิยมชาวตางประเทศ1  อยางไรก็ตามถึงแมวาสยามจะมีการติดตอกับชาวตะวันตกมาเปน
เวลานานต้ังแตในสมัยอยุธยาแลวก็ตามแตการศึกษาก็ยังคงเปนแบบโบราณอยูตามแบบเดิม การถายทอด
วิชาความรูวิทยาการตางๆ มีนอยมากต้ังแตปลายสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชการติดตอกับชาวตะวันตกขาดหายไป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวจึงไดมีการติดตอกับชาวตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง 
      ในการติดตอกับชาวตะวันตกในชวงเวลานี้ทําใหผูนําของคนไทยตระหนักวาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหมเปนสิ่งจําเปนเพราะในชวงเวลานี้ชาวตะวันตกกําลังขยายอํานาจเขา
มาในเอเชียตะวันออกมากขึ้นทุกที ผูนําของประเทศเกิดความต่ืนตัวที่จะรับวิทยาการและความรูจากชาติ
ตะวันตกเปนอยางย่ิง แตในขณะเดียวกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวขุนนางไทยก็ได
แบงออกเปน 2 พวก คือ พวกที่ไมนิยมตะวันตกเพราะเห็นวาชาติตะวันตกเขามารุกรานประเทศทาง
ตะวันออกไปเปนเมืองขึ้นจนเกือบหมด อีกพวกหนึ่งมีความคิดเห็นตรงขามกับพวกแรกโดยเห็นวาวิชาการ
ทางฝายตะวันตกนี้ดี ถาไดติดตอเลาเรียนดวยแลวก็คงจะเกิดประโยชนแกบานเมืองในภายภาคหนา 

                                                           
       1พิไลวรรณ  แสงขํา.  ( 2523 ).  บทบาทชาวตางประเทศท่ีมีตอการจดัการศึกษาในราชสํานักสมัย 
รัชกาลท่ี 5 ระหวาง พ.ศ. 2411 – 2453.  หนา 7. 
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      นอกจากนี้แลวการไดคบหาสมาคมกับชาติตะวันตกก็เพื่อใหไดฝกพูดภาษาตางประเทศไปใน
ตัวโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งจะเปนกุญแจเพื่อไขไปสูวิทยาการสมัยใหมของประเทศมหาอํานาจอีกดวย
ซึ่งบุคคลสําคัญที่มีความพอใจในการคบหาสมาคมกับชาติตะวันตกในครั้งนั้น คือ เจาฟามงกุฎ                     
( พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ) เจาฟาจุฑามณี (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว)  กรม
หมื่นวงศาธิราชสนิท  หลวงสิทธิ์นายเวร (ชวง บุนนาค )  พระยากระสาปนกิจโกศล ( โหมด อมาตยกุล)  
หมอมราโชทัย ( ม.ร.ว. กระตาย อิศรางกูร ณ อยุธยา ) เปนตน  

 
         1.3.1  บทบาทของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก 

            ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในสยามเปนจํานวนมากดวย
สาเหตุหลายประการ เชน การลาอาณานิคม  การคา และการเผยแผศาสนาคริสต ในสวนของการเผยแผ
ศาสนา คริสตนั้นชาติตะวันตกไดนําระบบการศึกษาเขามาเพื่อใชสอนใหประชาชนมีความรูในการเขาใจใน
หลักของศาสนาคริสตและบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผศาสนาคริสตคือสังฆราชปาลเลอกัวซ
บาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกไดเขามามีบทบาทในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาลาตินใหกับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทําใหพระองคทรงคุนเคยชอบพอกันกับสังฆราชเปนอยางดี ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกอบพระราช
กรณียกิจเก่ียวกับกิจการบานเมืองโดยเฉพาะการเจรจากับชาติตะวันตกไดเปนอยางดี 
             จะเห็นไดวาสังฆราชปาลเลอกัวซมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาภาษาอังกฤษของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก ทําใหพระองคใชประโยชนจากการเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาลาตินในการศึกษาวิทยาการดานอ่ืนๆซึ่งเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
 

1.3.2  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรแตสแตนท 
             นอกจากการเขามาของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแลว ยัง
มีมิชชันนารีนิกายโปรแตสแตนทที่ไดเริ่มเขามาเผยแผศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ ศาสนาจารย คารล ออกัสตัส เฟรดเดอริค กุตสลาฟ (Rev. Carl Frildrich 
Augustus Gutzlaff) และศาสนาจารย จาคอบ ทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin)ชาวอังกฤษ ซึ่งเปน
มิชชันนารีคณะสมาคมมิชชันนารีแหงลอนดอน(London Missionary Society ) สวนมิชชันนารีอเมริกัน
นิกายโปรแตสแตนทคนแรกที่เขามาเผยแผคริสตศาสนาในประเทศไทย คือ นายแพทย เดวิด อาบีล           
( Dr. David Abeel ) ไดเขามาถึงประเทศไทยในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 23741     มิชชันารีนิกายโปรแตส

                                                           
       1อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมชิชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 1.   
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แตนทในระยะแรกทําการเผยแผศาสนาใหกับคนจีน เพราะมิชชันนารีกลุมแรกที่มาเมืองไทยนั้นเปน
มิชชันนารีที่ตองการมาสอนศาสนาคริสตในเมืองจีน แตพอทราบขาววาในเมืองไทยมีคนจีนมาก จึงเดินทาง
มาสอนศาสนาแกคนจีนในประเทศไทย ฉะนั้นในระยะแรกมิชชันนารีใชภาษาจีนสอนดวยการแจกในปลิวที่
พิมพมาจากเมืองจีน รวมทั้งหนังสือที่แจกใหก็เปนภาษาจีนดวย สวนคนไทยนั้นยังไมไดสอนศาสนาให
เนื่องจากมีปญหาในดานภาษา ตอมามิชชันนารีเหลานี้มีความคิดวาถารูภาษาไทย หรือมีคัมภีรที่เปน
ภาษาไทยแจกใหคนไทยดวยก็จะมีประโยชน จึงเริ่มเรียนภาษาไทยและแปลคัมภีรออกเปนภาษาไทย พอ
เขาใจในภาษาไทยไดดีก็เริ่มขยายการสอนศาสนามายังคนไทย 
           ระหวางที่มิชชันนารีไดเผยแผศาสนาคริสตในประเทศไทยอยูนั้นศาสนาจารยกุตสลาฟและ
ศาสนาจารยทอมลินเห็นวาในดานการเผยแผศาสนามีมากและมีกําลังไมพอในการทํางาน ฉะนั้นจึง
พยายามเขียนจดหมายไปถึง คณะกรรมาธิการอเมริกัน (American of Commissioners Foreign 
Missions) ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อขอมิชชันนารีเขามาทํางานในเมืองไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นมิชชันนารีกลุมที่ 2 จึง
ไดเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก ศาสนาจารยจอหน เทเลอรโจน (Rev. John Taylor Jones) และ
ภรรยา และศาสนาจารยวิลเลี่ยม ดีน (Rev. William Dean) ซึ่งเปนมิชชันนารีอเมริกันคณะอเมริกัน 
แบบติสต (American Baptist foreign Missions) เขามาใน พ.ศ. 2376 และกลุมที่สามคือ ศาสนาจารยโร
บินสัน (Rev. Robinson) และภรรยา  ศาสนาจารยเอส จอหนสัน (Rev. S. Johnson) และภรรยา และหมอ 
แดน บี บรัดเลย (Dr.Dan B. Bradley) และภรรยา1  มิชชันนารีอเมริกันมิไดมุงที่จะสอนศาสนาคริสตแต
เพียงอยางเดียว แตไดนําเอาความรู ความคิดและวิทยาการแผนใหมของชาวตะวันตกมาเผยแพรในหมูคน
ไทยดวย เชน ดานการพิมพ การแพทย วิทยาศาสตร โดยเฉพาะการศึกษาแบบตะวันตก ซึ่งวิทยาการ
ดังกลาวนี้ยังไมเปนที่รูจักกันแพรหลายในประเทศไทยมากอน อารยธรรมของชาวตะวันตกที่มิชชันนารี
อเมริกันนําเขามาเผยแพรนั้น ทําใหผูนําของประเทศและขาราชสํานักกลุมหนึ่งที่มองเห็นการณไกลในการที่
จะพัฒนาชาติบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาเกิดความต่ืนตัวที่จะศึกษาเลาเรียนภาษาอังกฤษ และ
วิทยาการแผนใหมในดานตางๆตามแบบตะวันตกไวเพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 

         ความสัมพันธระหวางมิชชันนารีอเมริกันกับราชสํานัก 
           ในการเผยแผศาสนาคริสตในประเทศไทยนั้น ปรากฏวาพวกมิชชันนารีพยายามสราง

ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย และกลุมขุนนางขาราชการ ซึ่งเปนกลุมคนที่มี
อํานาจในสังคม หากความสัมพันธระหวางมิชชันนารีกับราชสํานักไมราบรื่นก็เปนอุปสรรคสําคัญในการ
เผยแผคริสตศาสนาได เชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงไมพอพระทัยที่
                                                           
       1 อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 3.   
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พวกมิชชันนารีนําเอาพระคัมภีรไบเบิลมาแปลเปนภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. 23711 ซึ่งกอนหนานี้ก็ไดมีการ
คัดคานจากทางการอยูแลวในเรื่องการเผยแผศาสนาคริสตโดยการแจกหนังสือ ทั้งนี้ราชสํานักไทยอนุญาต
ใหทําการแจกหนังสือสอนศาสนาแตเฉพาะชาวจีนเทานั้น และก็ไดออกประกาศหามไมใหชาวไทยรับแจก
หนังสือ  

           สวนสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรแตสแตนทดังกลาวนั้น อาจเปนเพราะเกรงวามิชชันนารีใน
ฐานะที่เปนคนตางชาติอาจกอความยุงยากทางการเมืองเหมือนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
เหตุการณดังกลาวนาจะไดสรางทัศนคติที่ไมดีตอชาวตางชาติในหมูประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะราชสํานัก
ไทยในสมัยตอมา ดังจะเห็นไดจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทราบขาวจากพวกสอน
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกวา พวกมิชชันนารีอเมริกันเขามาเผยแผศาสนาเพื่อจะมาปลุกใหชาวจีนกอการ
กําเริบ จึงมีรับสั่งใหเอาหนังสือสอนศาสนามาแปล แตครั้นทรงทราบวาไมมีสิ่งใดเปนปฏิปกษกับรัฐบาลก็
ทรงโปรดอนุญาตใหเผยแผศาสนาคริสตอยูตอไปได  

           การไมไดรับความรวมมือจากทางราชสํานักดังกลาวมีผลใหการดําเนินงานของพวก
มิชชันนารีอเมริกันไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ความสัมพันธไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรูจักคุนเคยกับ
มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียน นิกายโปรแตสแตนทเปนสวนพระองค จากการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางพระองคกับมิชชันนารี เชน การที่พระองคทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับศาสนาจารย เจสสี แคสแวล                       
(Rev. Jesse Caswell)2 ตลอดจนการที่พระองคทรงสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูดานวิทยาศาสตร 
มิชชันนารีกับเจานายเชื้อพระวงศและพวกขุนนาง ดังจะเห็นไดจากนายแพทย ซามูเอล เฮาส (Samuel 
House) ไดรับเชิญจากพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวใหถวายคําแนะนําและชวยเหลือเก่ียวกับการ
ทดลองดานวิทยาศาสตรที่พระองคกําลังสนพระทัยอยู การแลกเปลี่ยนความรูดังกลาวทําใหมิชชันนารีไดมี
โอกาสใกลชิดราชสํานักมากขึ้น อีกทั้งการดําเนินงานเผยแผศาสนาคริสตของมิชชันนารีอเมริกันยังเปนที่
ยอมรับของรัฐบาลในขณะนั้น ดังปรากฏวานายแพทยซามูเอล เฮาส ไดใชความรูทางวิทยาศาสตรนี้เปน
เครื่องมือในการสอนพระคัมภีรทางศาสนาแกพวกเจานายเชื้อพระวงศและขุนนางดวย 

 
 
 

                                                           
       1 อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 13.   
       2 ประยุทธ  สิทธิพันธ.  ( 2502 ).  แผนดินพระจอมเกลา.  หนา 189.  
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          ความสัมพันธระหวางมิชชันนารีอเมริกันกับประชาชน 
              การดําเนินงานเพื่อเผยแผคริสตศาสนาในหมูประชาชนชาวไทย มิชชันนารีอเมริกันได
เลือกการทํางานดานมนุษยธรรมเพื่อเปนทางไปสูการเผยแผคริสตศาสนา ขั้นแรกมิชชันนารีออกเดินทาง
เย่ียมเยียนประชาชน เพื่อสํารวจสภาพความเปนอยูตลอดจนความทุกขยากตางๆโดยเฉพาะความเจ็บปวย
ซึ่งมีอยูโดยทั่วไปในขณะนั้น ตอจากนั้นก็ชวยเหลือโดยวิธีการแจกยาและการรักษาโรคพรอมๆกันนั้นก็ถือ
โอกาสประกาศศาสนา ตัวอยางในเรื่องนี้เห็นไดจากบันทึกของ นายแพทย เดวิด อาบีล มิชชันนารีอเมริกัน
ที่เขามาถึงเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2374 ความตอนหน่ึงกลาววา 
 

 “...ในระหวางเวลาแจกยาขาพเจาเคยอธิบายแกผูมาขอวา ควรจะไปในพิธีที่โรงสวดของขาพเจา
บาง ไดกําหนดวันและชั่วโมงแกเขาเหลานั้นใหไปรักษา ณ ที่นั้นโดยวิธีนี้ไดมีคนไปยังโรงสวดเปนอันมาก
ตางมีความยินดีและพอใจจนดูเหมือนวาไมมีความเกียจครานในเรื่องนี้เสียเลย...”1  
 

               หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงานของมิชชันนารีอเมริกัน โดยอาศัยการ
รักษาพยาบาลเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน จากนั้นจึงประกาศศาสนาซึ่ง
นับวาไดผลเปนอยางมาก  จากปจจัยดังกลาวเปนแรกผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศเปนอยางมาก จนนําไปสูการจัดต้ังระบบโรงเรียนสตรีขึ้นในประเทศไทย
นอกจากปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยแลวยังมีปจจัยภายในที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยดังตอไปนี้ 
 
2. ปจจัยภายใน 

   2.1 การปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว 

    หลังจากการเขามาของชาวตะวันตกซึ่งไดเห็นประเพณีที่เขมงวดของสยามที่ทําใหสตรีขาดอิสระ
ในการออกสูสังคมภายนอก ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณถึงสถานภาพที่สตรีสยามถูกกดขี่  ดังนั้น
ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในระยะเวลาดังกลาว จึงมีความตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
สตรีสยามตามแบบธรรมเนียมสังคมที่พวกตนปฏิบัติ ซึ่งในขณะนั้นสังคมตะวันตกเรียกมาตรฐานรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบนี้วา “มาตรฐานสังคมแบบวิคตอเรียน” ( Victorianism )2  

                                                           
        1 อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 15.   
       2 ชาคริต ชุมวัฒนะ.  ( 2531 ).   ผูหญิงของผูชายสมัยวคิตอเรียน.  วารสารอักษรศาสตร 2531.  (20): 2 



31 

 

    ชาวตะวันตกที่เขามาในสังคมไทยปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความพยายามอยางย่ิงใน
การเผยแพรทัศนะเก่ียวกับการปฏิบัติตอสตรี ในฐานะที่เปนอารยธรรมที่เหนือกวาของชาวตะวันตกนั้นเอง 
ดวยเหตุผลที่วาในยุโรปชวงศตวรรษที่19 นั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในเรื่องเก่ียวกับชีวิต
ครอบครัว ศีลธรรมและมารยาททางสังคม อันเนื่องมาจากชนชั้นกลางที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการคา
และการอุตสาหกรรมไดพยายามสรางและกําหนดคานิยมของสังคมในยุคนั้น ซึ่งกลายเปนลักษณะที่
เรียกวามาตรฐานสังคมแบบวิคตอเรียน (Victorianism ) หรือเรียกวา “ คานิยมวิคตอเรียน”1  ที่เนนถึงการ
ใหความสําคัญในขบวนการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูหญิงและประเพณี
นิยมที่ตองปฏิบัติตอผูหญิงในทัศนะของมนุษยที่ปราศจาก “ความปาเถ่ือน”2 ทําใหชาวตะวันตกที่เดิน
ทางเขามาในสยามเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองเผยแพรแนวความคิดที่เปนอารยะใหกับ
สังคมไทยโดยเฉพาะกลุมมิชชันนารีที่มองวาวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยนั้นเปนเรื่องของ “ความลา
หลัง” และไมมี “อารยธรรม”3 ดังนั้นชาวตะวันตกเหลานี้จึงไดพยายามเผยแพรทัศนคติที่เก่ียวกับบทบาท
หนาที่ของสตรี การใหเกียรติยกยองสตรี การออกสมาคม และการศึกษาแกสตรี เพื่อเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  ความเปนอยูของสตรีใหดีขึ้นกวาเดิม  

    จากปจจัยดังกลาวทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีนโยบายเรงปรับปรุง
ประเทศใหทันสมัย ซึ่งในดานสตรีพระองคไดพยายามยกฐานะของสตรีไทยดวยการปฏิรูปกฎหมาย และ
วางรากฐานการศึกษาใหแกสตรีไทยดังนี ้

 
2.1.1 การปฏิรูปดานกฎหมาย 

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นับวาเปนยุคเริ่มประวัติศาสตรไทยใหมเริ่ม
รับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกเขามาแพรหลายมากขึ้น แนวความคิดเห็นในสังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เคยถือปฏิบัติสืบมาชานานก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
ดังจะเห็นไดจากทรงอนุญาตใหราษฎรเขาเฝาถวายฎีกาได 
    การเปดประเทศติดตอกับชาวตะวันตกมีผลใหที่มีชาวตางชาติเขามาประกอบธุรกิจใน
ราชอาณาจักรเปนจํานวนมาก กฎหมายตราสามดวงซึ่งเปนกฎหมายเดิมจึงไมอาจบังคับไดทุกกรณี บาง
บทบัญญัติก็ลาสมัยและยุงยาก บางบทก็ไมมีความยุติธรรมหรือรุนแรงเกินไป พระบาทสมเด็จพระจอม

                                                           
       1 แหลงเดิม.  (20 ): 2 
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  ( 2542 ).  แนวความคดิเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461- 
2475.  หนา 19. 
       3  ชาคริต ชุมวฒันะ.  ( 2531 ). เลมเดิม.  ( 20 ): 2.  
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เกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงตราพระราชกําหนดขึ้นใหมเพื่อใชบังคับคดีตางๆมีจํานวนทั้งสิ้น 500 ฉบับ1 ในพระ
ราชกําหนดที่ทรงกําหนดขึ้นใหมมีพระราชกําหนดที่เก่ียวของกับลักษณะครอบครัวอีกหลายฉบับ ซึ่ง 
โดยมากมักเกิดเปนคดีขึ้นแลวไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงที่จะใชบังคับ เพื่อความยุติธรรมจึงไดทรง
วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานเพื่อจะใชบังคับคดีอ่ืนๆ ตอไป ตัวอยางเชน   คดีอําแดงเหมือนซึ่งเปนบุตรนายเกต
กับอําแดงนุน ต้ังบานเรือนอยูที่บางมุง แขวงเมืองนนทบุรีไดทูลเกลาฯถวายฎีกา เพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพ
ของตน มีความวา ตนไดรักใครอยูกับนายริดโดยบิดามารดาไมทราบ ตอมาบิดามารดายกอําแดงเหมือน
ใหกับนายภู แตเธอไมยอมจึงถูกบิดามารดาทุบตีและใหนายภูฉุดคราไป แตเธอขัดขืนและหนีไปอยูกับนาย
ริด ตอมาถูกนายภูจับไดและอายัดตัวอําแดงเหมือนไวกับกํานัน นายภูไดฟองรองนายริดกับบิดามารดา
และเถาแกอีก 2 คน คณะกรรมการเมืองบังคับใหนายริด  สงตัวอําแดงเหมือนใหแกตุลาการ และพระ
ธํามรงคไดคุมตัวอําแดงเหมือนไปกักขัง บังคับใหทํางานอยางหนัก อําแดงเหมือนพยายามหนีออกมาได จึง
มาถวายฎีกาวาจะไมยอมเปนภรรยานายภู ขออยูกินกับนายริดตอไป  
       พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพิจารณาตัดสินชี้ขาดใหอําแดงเหมือนเปนภรรยา
ของนายริด “ เพราะหญิงนั้นอายุก็มากถึง 20 ป เศษแลว ควรจะเลือกหาผัวไดตามชอบใจได” แตใหนายริด
เสียเบ้ียละเมิดใหบิดามารดาหญิงชั่งหนึ่ง ใหนายภูสิบตําลึง รวมเปนเงินสามสิบตําลึง รวมทั้งเสียคาฤชา 
ธรรมเนียม แทนบิดามารดา มารดาหญิงและชายที่วาเปนเจาของหญิงนั้นดวย ความก็ใหเลิกแลวกันไป2  
       การเรียกรองครั้งนั้นนับวาเปนการตอสูเพื่อสิทธิสตรีอยางกลาหาญเปนครั้งแรกเพราะถือวา
หญิงมีอายุถึง 20 ปแลว ควรจะรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตครอบครัวของตนไดแลว บิดามารดาไมควร
กักขังหรือใชวิธี “ คลุมถุงชน” อีกตอไป  
       หลังจากการพิจารณาคดีอําแดงเหมือนและการรับถวายฎีกา ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวทรงออกประกาศพระราชบัญญัติที่มีผลตอสถานภาพของสตรีที่สําคัญ 2 ฉบับคือ 
 

     ประกาศพระราชบัญญัติลักพา ( พ.ศ. 2408 )  
การตอสูของอําแดงเหมือนประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ เพราะหลังจากนั้นไดมีประกาศ 

พระราชบัญญัติลักพาออกมา ดังมีพระราชวินิจฉัยพอสรุปไดดังนี้ 
1.  บิดามารดาไมสามารถขายบุตรไดถาบุตรไมยินยอม หรือบุตรยอมรับหนี้เทาใดก็ขายเทานั้น 
2.  หญิงที่หนีตามชายไปและไดนําเงินของบิดามารดาไปดวยนั้น บิดามารดาสามารถเรียกคืน 

ไดเวนแตผานุงหมและเงินในอัตรา 3 ตําลึงเพื่อใหเปนเสบียงเลี้ยงชีพ 

                                                           
       1 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2519).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 96.  
       2 แหลงเดิม.  หนา 98 - 99. 
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3.  ใหมีการยกเลิกธรรมเนียมที่วาหากหญิงใดที่ชายพาไปที่ลับตาและจับตองถือตัวแลว
จะตองเปนภรรยาของชายนั้น โดยใหถือความสมัครใจของผูหญิงเองเปนสําคัญ 

4.  ในกรณีที่สามีภรรยาหยารางกัน กฎหมายเกาบัญญัติไววาบุตรชายใหอยูกับมารดา บุตร 
หญิงใหอยูกับบิดา กฎนี้ใหใชบังคับตอไปเฉพาะกรณีที่บิดามารดาศักด์ิตํ่า ถามีศักด์ินาเกิน 400 ขึ้นไป ให
ตามใจบิดาถาบิดาไมรับเลี้ยงและยังขับไลบุตรเสียดวย บุตรจึงตกเปนของมารดา ถาบิดารักศักด์ิตระกูลไม
ยอมใหมารดาเลี้ยงบุตรก็ตองอยูกับบิดาทั้งหมด 
 

      ประกาศพระราชบัญญัติเร่ืองผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร ( พ.ศ. 2410 )  
        ตามกฎหมายและประเพณีเดิม สามีมีสิทธิที่จะขายภรรยาของตนได บิดามารดามีสิทธิขาย 

บุตรได แตการขายนั้นคงมิใชเนื่องมาจากความเบ่ือหนายหรือเกลียดชัง แตเปนเพราะความยากจน ซึ่ง
ประสบอยูในหมูสามัญชน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง  น้ําทวม ไมไดผลผลิตจากไรนา ไมมีทางเลือก
อ่ืน จึงตองขายลูกเมียเพื่อความอยูรอด สังฆราช ปาล เลอ กัวซ ก็เขียนเลาไววา สามีมีสิทธิที่จะขายภรรยา
คนที่ตนซื้อมาไดแตตองมิใชภรรยาที่แตงงานกันโดยมีสินสมรส ถาสามีทําหนี้สินขึ้นโดยความเห็นชอบของ
ภรรยาจะตองรับผิดชอบดวย ซึ่งสามีอาจขายภรรยาใชหนี้ได แตถาภรรยาไมรูเห็นดวยและไมยินยอม 
ภรรยาไมตองรับผิดชอบ1 
         การที่ภรรยาไมยินยอมและไมรูเห็นดวยนี้เองที่เกิดเปนคดีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว คือ อําแดงจั่นไดทําฎีกาทูลเกลาถวาย กลาวโทษนายเอ่ียมผูเปนสามีวา ลักเอาชื่อตนไปขาย 
ทรงพิจารณาดูกฎหมายเกาซึ่งมีความวา บิดามารดา และสามีมีสิทธิที่จะขายบุตรและภรรยาได แตบุตร
และภรรยา จะเอาชื่อบิดามารดาและสามีไปขายไมได เพราะไมเปนอิสระแกตนเอง จึงทรงพระราชดําริวา         
“  กฎหมายบทนี้  เมื่อพิเคราะหดูเหมือนผูหญิงเปนควาย  ผูชายเปนคน  หายุติธรรมไม  ใหยกเสีย” 2 แลว
ใหมีประกาศพระราชบัญญัติใหม เรื่อง ผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร ดังมีใจความพอสรุปดังนี ้

1.  ถาสามีจะขายภรรยา และภรรยานั้นไมใชทาส ตองใหภรรยาลงลายมือยินยอม 
หรือพยานรูเห็นดวยเสียกอนจึงจะขายได 

2.  ถาสามีลักเอาชื่อภรรยาไปขายแลวหนีไป นายเงินจะมาฟองรองใหนําภรรยามาเพื่อ     
 เรงใหสงตัวสามีตามกระบิลเมืองได และภรรยายินยอมเอาตัวไปเปนจํานําหรือเปนทาสใหใชตางดอกเบ้ียก็
ได แตถาไมยินยอมจะถือเอาตัวไปเปนทาสไมได 
 
 
                                                           
       1 ปาล เลอ กัวซ. ( 2506) .  เลาเร่ืองเมืองไทย สันต ท. โกมลบุตร แปล  หนา 212.   
       2 ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2405 – 2411 . ( 2511 ).  หนา  278.   
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3.  ถาสามีภรรยาหยารางกันแลว โดยภรรยาไมรูวาสามีลักเอาชื่อตนไปขายไวกอนหยาก็ดี 
หรือถาสามีขายภรรยาไปเปนทาสของนายเงินคนหนึ่งอยูแลวสามียังลักเอาชื่อภรรยาไปขายใหผูอ่ืนอีกก็ดี 
จะฟองรองใหหญิงนั้นมาเปนจํานําอีกไมไดตองใหนายประกันรับผิดชอบเอง 

         4. หญิงที่เปนทาสของนายเงิน หรือเปนเมียนายเงินแตสามีไมไดฉีกสารกรมธรรมยกคาตัวให 
นายเงินยังมีสิทธิขายได โดยตองมอบสารกรมธรรมเกาใหนายเงินไปเปนสําคัญ กรณีที่นายเงินผูเปนสามี
ตายลง ภรรยาทาสควรมีสิทธิในมรดกบางเล็กนอย หรือเจาหนี้ของผูตายจะตองลดคาตัวใหแกหญิงนั้น 

         5.  สามีขายภรรยาทาส หรือนายเงินขายทาสราคาสูงกวาคาตัวเดิมโดยเจาตัวไมรูเห็น 
ยินยอมไมได  

 
       การแกไขระเบียบสตรีไทยในราชสํานัก 
         ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีชาวตะวันตกเขามาเก่ียวของกับราช

สํานักและไดนําวัฒนธรรมที่สตรีชาวตะวันตกมีสิทธิเสรีภาพมากกวาสตรีไทยเขามาเผยแพร จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงขอบังคับในราชสํานักรวมไปถึงระบบการศึกษาของสตรีไทยในราชสํานัก
และสตรีสามัญในเวลาตอมา 

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการ
ฝายในทูลลาออกไปแตงงานได ซึ่งสมัยกอนสตรีที่ถวายตัวเขารับราชการอยูในราชสํานักแลวตองอยูตลอด
ชีวิต เพราะบางคนเปนเจาจอมมารดา และสวนมากก็พอใจอยูเอง เพราะไดรับเบ้ียหวัดและมีที่อยูสุขสบาย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีผูถวายตัวมากขึ้นจนที่อยูแออัดและสิ้นเปลืองเบ้ียหวัด 
อนึ่งเพื่อใหขาราชการฝายในมีอิสระเลือกทางในการดําเนินชีวิตของตน จึงทรงออกประกาศอนุญาตใหทูล
ลาออกจากกราชการได 
          ประกาศทรงอนุญาตใหขาราชการฝายในทูลลาออกจากราชการของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวที่สําคัญมีอยู 4 ฉบับคือ 
          ฉบับที่ 1 ประกาศทรงอนุญาตใหขาราชการฝายในทูลลาออก  มีความสําคัญสรุปไดดังนี ้

1.  เจาจอมอยูงานและพนักงานทุกตําแหนงเวนแตเจาจอมมารดาที่มีพระราชโอรสที่มีความ 
ประสงคจะลาออกจากราชการไปอยูที่อ่ืนใหมากราบบังคมลาออกได 

2.  เจาจอมอยูงานชั้นในท่ีปรารถนาจะเลื่อนออกมาอยูชั้นกลางหรือชั้นนอก ใหกราบทูล 
ลาออกไดตามความประสงค 

3.  เจาจอมมารดาที่มีพระราชโอรสจะลาออกไปมีสามีไมไดเพราะเสื่อมเสียพระเกียรติยศ แต 
จะลาออกจากราชการเพื่อไปอยูกับพระราชโอรสได 
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4.  เจาจอมมารดา พระองคเจาในแผนดินที่แลวมานั้น ถายังมีพระองคเจาอยู จะมีสามีใหม
ไมได ถาจะมีตองตัดขาดจากพระองคเจาเสียกอนและไมใหเรียกเจาจอมมารดาอีก 

5.  บรรดามารดา  หมอมเจา ในพระองคเจา ซึ่งสิ้นพระชนมแลว เมื่อหมอมเจายังมีชีวิตอยู  
ถาไมมีสามีใหมก็ไดรับพระราชทานเบ้ียหวัด แตถามีสามีใหมใหเลิกเบ้ียหวัดเสีย และใหสามีใหมเสียภาษีป
ละ 6 ตําลึงเปนเบ้ียเลี้ยงหมอมเจานั้นตลอดไป 
         ฉบับที่ 2 ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจาจอมอยูงานกราบถวายบังคม
ลาออกได  ซึ่งมีใจความสําคัญเหมือนกับประกาศฉบับที่ 1 แตทรงใหประกาศซ้ําอีกครั้ง เนื่องจากเห็นวาไม
มีผูใดกราบบังคมลาออก อาจจะเปนเพราะเกรงพระราชอาญา พระองคจึงทรงใหประกาศซ้ําอีกวาเปน
ความปรารถนาดีอยางสุจริตพระทัย 
         ฉบับที่ 3 ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขาราชการฝายในกราบถวายบังคม
ลาออก 12 คน ณ วันจันทร เดือนอาย ขึ้น 1 คํ่า ปมะเมีย สัมฤทธิศก ( พ.ศ. 2401 )  
         ฉบับที่ 4 ประกาศทรงอนุญาตใหสตรีนางในกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ ณ วัน
อาทิตย เดือนอาย ขึ้น 13 คํ่า ประกา ตรีศก ( พ.ศ. 2404 )1 จากประกาศพระบรมราชานุญาตทั้ง 4 ฉบับ
แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญวา สตรีควรมีอิสระในการเลือก
คูครองของตนเอง แมแตสตรีในราชสํานักซึ่งพระองคมีอํานาจสิทธิขาดเต็มที่ ก็มิไดทรงกักขังซึ่งพระราช
กรณียกิจดังกลาวยังมีผลสําคัญอีก 2 ประการคือ  

       ประการแรก เปนการลบภาพพจนที่ไมดีเก่ียวกับความเขมงวดกวดขัน และการสะสมนางสน
มมากในสายตาของชาวตางชาติ 
        ประการที่สอง  เปนตัวอยางอันดีสําหรับขุนนางขาราชการและเจานายอ่ืนๆใหคอยๆลดการมี
ภรรยามากลง ระบบความเชื่อที่วา การมีภรรยามากเปนการประดับบารมีก็จะคอยๆหมดไป 
 

2.1.2  การวางรากฐานการศึกษาสตรีไทย 
             ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากที่ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญา

เบาวริงกับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 ทําใหอิทธิพลของตะวันตกเขามาในสังคมสมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุง
ประเทศอิทธิพลดังกลาวไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางมากรวมถึง
ผลกระทบที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
เล็งเห็นการณไกลและตระหนักดีวาการเรียนภาษาอังกฤษจะทําใหสามารถเจรจาติดตอกับชาวตางชาติได 
ดังนั้นนอกจากพระองคจะทรงเปนผูริเริ่มการศึกษาภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีแลว อีกยังทรงสนับสนุนให
                                                           
       1 ดูอางองิในลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2519).  สิทธิและหนาท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.  
หนา 106 - 108 
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พระบรมวงศานุวงศและพระราชโอรสไดศึกษาภาษาอังกฤษดวย สําหรับสตรีในราชสํานักทรงพระราชดําริ
วาควรที่จะเปดโอกาสใหสตรีไดรับการศึกษาวิชานี้จึงทรงวาจางภรรยามิชชันนารีเขาไปสอนภาษาอังกฤษ
แกบรรดาเจาจอมและบาทบริจาริกาในวังดวย ซึ่งการริเริ่มดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นความสําคัญของ
สตรีที่จะตองไดรับการศึกษาเชนเดียวกับบุรุษ  

     วัฒนธรรมตะวันตกที่เขาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคมเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของสตรีไทยจากสังคมแบบจารีตที่
เห็นภรรยาเปนเพียงวัตถุที่ไมมีเสรีภาพใดๆ ไดกลายมาเปนการสรางภาพใหสตรีเปนแมเรือนสมัยใหมเริ่มมี
การใหเกียรติแกผูหญิง และยอมรับบทบาทของผูหญิงในการสมาคมตอนรับแขก ซึ่งชนชั้นนําของไทยก็ได
ยอมรับบทบาทของผูหญิงในสภาพการณนี้เชนกันโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลาฯ ใหภรรยาของคณะมิชชันนารีไดแก ภรรยาหมอบรัดเลย ภรรยาหมอแมททูน และภรรยา
หมอโยนตเขามาสอนภาษาอังกฤษฝายในติดตอกันเปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นไดมีการหามเขาไปสอนอยาง
กะทันหันโดยไมมีคําอธิบายชี้แจงเหตุผลใหทราบ อยางไรก็ตามพอจะสันนิษฐานไดวา พระองคทรงกริ้ว
มิชชันนารีเนื่องจากปรากฏบทความเขียนโดยมิชชันนารีวิพากษวิจารณพระองคในหนังสือพิมพของ
สิงคโปร1 หลังจากนั้นจึงโปรดเกลาฯ ใหจาง นางแอนนา เลียวโนเวนส ( Anna  Leonvens ) ชาวอังกฤษเขา
มาเปนครูประจําสําหรับพระราชโอรส พระราชธิดา และสตรีในราชสํานัก นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหมิชชันนารีจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นเพื่อใหความรูแกสตรีเทาไปอีกดวย 

 
      2.1.3  การจัดตั้งโรงเรียนสตรีโดยชาวตะวันตก 
        สตรีไทยแตเดิมนั้นไมมีใครใสใจในเรื่องการศึกษา และยังถูกกีดกันอีกดวย นอกจากสตรี 

ชั้นสูงเทานั้นถึงจะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน จึงนับวาการศึกษาของสตรีไทยแตเดิมนั้นไดเปนไปในวงแคบ
และจํากัดที่สุด ผูที่บุกเบิกใหสตรีไทยไดต่ืนตัวเห็นความสําคัญของการศึกษาขึ้นเปนครั้งแรกนั้น คือ
ชาวตะวันตกโดยมีคณะมิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรแตสแตนท ดวยการเริ่มต้ังโรงเรียนสําหรับสอนหนังสือ
ใหสตรี ซึ่งนับไดวาเปนการใหกําเนิดโรงเรียนเอกชนฝายสตรีขึ้นเปนครั้งแรก คือ โรงเรียนการชางสตรี กอต้ัง
ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2408 โดยมิสซิส เอส จี แมคฟารแลนด เปนผูกอต้ังขึ้น สาเหตุของการกอต้ังของ
โรงเรียนก็เนื่องมาจากในระยะนั้น ทางคณะมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนกําลังขยายกิจการเผยแผ
ศาสนาคริสต ออกไปตามหัวเมืองใกลเคียงและไดตระเวนตรวจตราตามหัวเมืองตางๆ และเมื่อเห็นวาเมือง
เพชรบุรีเปนเมืองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการต้ังเปนศูนยกลางการเผยแผศาสนาเพราะนอกจากสถานที่
ทําเลที่ต้ังเหมาะสมแลว ผูที่รักษาการราชการในตําแหนงเจาเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นคือ พระเพชรพิไสยศรี
สวัสด์ิ ซึ่งตอมาไดเปนเจาพระยาภานุวงคมหาโกษาธิบดี เสนาบดีจตุสดมภกรมทาเปนขาราชการไทยที่มี
                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 10.  
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หัวกาวหนาผูหนึ่งในขณะนั้น ไดกลาวเชิญชวนใหคณะมิชชันนารีไปต้ังดําเนินกิจการเผยแผศาสนาในเมือง
เพชรบุรีได พรอมกับเสนอแนะใหมีการจัดต้ังโรงเรียนขึ้น โดยจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกคณะ
มิชชันนารีทุกประการ ในเรื่องที่เ ก่ียวกับที่อยูอาศัยและที่ดิน ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือใหมิชชันนารีมาสอน
ภาษาอังกฤษใหกับบุตรชายของตนดวย1 
         คณะมิชชันนารีอเมริกันไดตอบรับคําเชิญโดยไดจัดสง ศาสนาจารย เอส จี แมคฟารแลนด            
(Rev. S.G. Mcfarland) มิสซิสแมคฟารแลนด (Mrs. Mcfarland) และศาสนาจารย ดาเนียล แมคกิลวารี
(Rev. Daniel Mcgilvary) พรอมทั้งครอบครัว ออกเดินทางไปยังเมืองเพชรบุรี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2405 
และอีกสี่ปตอมาโรงเรียนเอกชนสตรีแหงแรกในประเทศไทยก็ไดกอต้ังขึ้น คือโรงเรียนอรุณสตรี หรือนิยม
เรียกกันในขณะนั้นวา โรงเรียนการชางสตรี นับเปนครั้งแรกที่ไทยมีการสอนสตรีในดานงานฝมือ การเย็บผา
ดวยจักรเย็บผาสมัยใหม สวนโรงเรียนชายคือโรงเรียนประดิษฐวิทยา ต้ังในพ.ศ. 2420 และภายหลังใน 
พ.ศ. 2490 โรงเรียนชายและโรงเรียนหญิงไดรวมเขาดวยกัน คือ “ โรงเรียนอรุณประดิษฐ “ ในปจจุบัน 
        จุดประสงคของมิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรแตสแตนทในการจัดต้ังโรงเรียนใหกับเด็กหญิง
ทั่วไปนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อการเผยแผศาสนาคริสตซึ่งมีจุดมุงหมายดังนี้คือ  

1.  เพื่อใหการศึกษาตามแบบคริสตกับเยาวชนที่เปนคริสเตียน 
2.  เพื่อเอาชนะจิตใจเด็กหญิงที่ยังไมไดนับถือคริสตศาสนา ใหเลื่อมใส มานับถือศาสนา

คริสตโดยใชการศึกษาในบรรยากาศแบบคริสตอยางจริงจังและการสอนตามแบบคริสตโดยตรง 
3.  เผยแผความคิดและมาตรฐานตามแบบคริสตศาสนาไปสูสังคมไทย คืออาจมีนักเรียนที่ไม 

พรอมที่จะนับถือศาสนาคริสตในโรงเรียน แตไดแนวความคิดแบบคริสต ความเขาใจและความรูความเห็น
อกเห็นใจตอศาสนาคริสตจากประสบการณที่ไดรับจากโรงเรียนที่เขาไดเขามาเรียนนี้ 

4.  เพื่อคนหาและอบรมสั่งสอนผูที่จะเปนผูนําของฝายคริสตไมใชเฉพาะสําหรับวัดของ 
ศาสนาเทานั้น แตสําหรับตําแหนงหนาที่ในงานทางการ ธุรกิจ และชีวิตการงาน2 
        จะเห็นไดวาการจัดต้ังโรงเรียนของมิชชันนารีขึ้นมานั้นก็เพื่อเผยแผคริสตศาสนาอยางแทจริง 
และการเปดโรงเรียนก็สามารถปลูกฝงความเชื่อใหกับเด็กเหลานั้นได ซึ่งเด็กนั้นยังอยูในวัยที่จะมีความเชื่อ
ไดงาย โดยเฉพาะการไดรับฟงทุกๆ วันก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงศาสนาในที่สุด แตอยางไรก็ตามการจัด
การศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนับไดวาเปนการวางรากฐานดาน
การศึกษาใหกับสตรีไทยในรัชกาลตอมา 

                                                           
        1 อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 37.   
       2 สุนิตย  แสงขํา.  ( 2527 ).  บทบาทของมชิชันนารีนิกายโปรแตสแตนทในการจดัการศึกษาภาคเอกชนในระหวางป 
พ.ศ.  2367 – 2475.  หนา 54.   
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    2.2 การปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 

    ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงมีความคิดเชนเดียวกับสมเด็จ
พระบรมชนกนาถวา การที่ประเทศจะอยูรอดดํารงเอกราชไวไดตองรูใจชาวตะวันตกวาจะมีกุศโลบาย
อยางไร ทางเดียวที่จะไดคือการปฏิรูปประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวันตกซึ่งสามารถอธิบายสาเหตุของ
การปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดดังนี้ 

 
          2.2.1  ผลจากการเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยม 
            จากการที่อังกฤษและฝรั่งเศสเขามาคุมเชิงผลประโยชนซึ่งกันและกันในประเทศไทย ทําให

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงหวงใยและไดพยายามแสวงหาลูทางในอันที่จะแกไขให
อันตรายของบานเมืองลดนอยลง  พระองคทรงเห็นวาการที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญทัดเทียมกับตะวันตก 
ซึ่งเปนทางที่จะใหประเทศชาติรอดอยูได ก็ตองอาศัยกําลังคนในประเทศที่มีความรู ความสามารถใน
วิชาการตางๆ รวมทั้งมีความรูที่จะติดตอกับประเทศมหาอํานาจในขณะนั้นได พระองคทรงเห็นวาการเริ่ม
การศึกษาใหคนมีความรูเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองกระทํา แตการจัดการศึกษานั้นเริ่มแรกทีเดียวก็
คงจะตองอยูในวงแคบกอน คือจํากัดเฉพาะพระราชวงศและขุนนางขาราชการเพื่อจะฝกคนเหลานี้มาใช
ประโยชนสําหรับบานเมือง การศึกษาในราชสํานักจึงไดเริ่มขึ้น เพราะการที่จะจัดการศึกษาใหทั่วทั้ง
ประเทศยอมทําไมไดในขณะนั้น เนื่องจากมีอุปสรรคหลายอยาง เชน ความเชื่อของคนทั่วไปก็ยังนิยมให
บุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนที่วัด และการขาดแคลนทุนที่จะจัดต้ังโรงเรียนซึ่งเปนปญหาใหญ เพราะวาใน
ขณะนั้นประเทศอยูในภาวะคับขันซึ่งตองการพัฒนาหลายดานตองใชเงินมาก  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงพยายามดําเนินนโยบายจากสิ่งที่เล็กกอนไปหาสิ่งที่ใหญในภายหนา 

 
         2.2.2  การเสด็จประพาสตางประเทศ 
           การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสตางประเทศทั้งใกลและ

ไกล ก็เปนแรงผลักดันจากภายนอกประเทศที่ทําใหพระองคเห็นวาตองรีบจัดการศึกษาขึ้นโดยเร็ว เพราะใน
การเสด็จประพาสตางประเทศทําใหพระองคทอดพระเนตรเห็นความเจริญในดานตางๆของประเทศ
เหลานั้นโดยเฉพาะในดานการศึกษา พระองคพยายามนํามาเปรียบเทียบกับสยาม และเมื่อเห็นวาประเทศ
อ่ืนเจริญกาวหนาไปกวาสยามมากแลว พระองคทรงรูสึกหวงใยประเทศชาติมาก ดังนั้นเมื่อพระองคกลับ
จากการเสด็จประพาสตางประเทศก็จะทรงนําเอาแบบอยางที่ทรงพบเห็นมาปรับปรุงประเทศในดานตางๆ 
โดยเฉพาะในดานการศึกษา เชน เมื่อเสด็จกลับจากสิงคโปรในพ.ศ. 2414 ไดนําวิธีการที่ไดทอดพระเนตรที่
เมืองสิงคโปรมาปรับปรุงการศึกษา ทรงมีพระราชดําริที่จะต้ังโรงเรียนภาษาอังกฤษของลูกผูดี แตติดขัดที่
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หาครูไมได จึงสงนักเรียนไปเรียนที่สิงคโปร1 และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดนําความรูที่ไดรับมาพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

 
        2.2.3  การดึงอํานาจสูศูนยกลาง 
          ถึงแมวาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจะไมไดคิดมุงรายตอพระองค แตเนื่องจาก

ตัวทานและตระกูลของทานไดเคยครองอํานาจการปกครองไวเปนเวลานานจึงเปนการยากที่จะยอมสูญเสีย
อํานาจและความเปนใหญไปโดยงาย พระองคทรงพยายามหาวิธีการตางๆ ที่จะดึงพระราชอํานาจกลับคืน
มาซึ่งการต้ังโรงเรียนขึ้นในราชสํานักกอนแลวขยายมาสูประชาชนนั้นเปนสวนหนึ่งของการพยายามที่จะ
สรางฐานอํานาจทางการเมืองของพระองค เพราะโรงเรียนในระยะแรกๆ ที่ต้ังขึ้นใหลูกเจานายเชื้อพระวงศ
ไดเลาเรียนเพื่อจะไดออกมารับราชการ เพื่อเปนกําลังของพระองคแทนพวกขุนนางเดิมตอไป ใน
ขณะเดียวกันเมื่อพระองคทรงมีฐานอํานาจทางการเมืองที่มั่นคงพอก็สามารถที่จะใชพระราชอํานาจเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาประเทศไดโดยสะดวก การจัดการศึกษาจึงเปนหนทางอันหน่ึงในการที่จะไดพระราช
อํานาจกลับคืนมา 

 
        2.2.4  ความตองการคนเขารับราชการ 
          สืบเนื่องจากพระองคทรงตองการคนที่มีความรู ความสามารถมาชวยพัฒนาบานเมือง 

ดังนั้นเมื่อความตองการคนมีมากขึ้น พระองคจึงตองจัดการศึกษาในราชสํานักขึ้นเพื่อที่จะไดคนเหลานั้น
มาชวยราชการบานเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา “ เมื่อเทียบดูกับ
การแตกอนกับเด๋ียวนี้เลา พระเจาแผนดินทรงรับฎีกากับบาญชีเล็กนอย ครั้นมาในแผนดินพระจอมเกลาก็
เกิดหนังสือมากขึ้น แตยังไมถึงทุกวันนี้ หนังสือที่ฉันไดรับอยูเด๋ียวนี้นับดวยพันเปนอันมาก”2   แตละหนวย
ราชการตางก็พบปญหาขาดผูมีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ความจําเปนในดานนี้ถือเปน
อันดับหนึ่งแมแตการทหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ยังทรงเห็นวาไมรีบดวนเทากับ
ความตองการคนเขารับราชการ3 จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญ 

                                                           
       1 พิไลวรรณ  แสงขํา.  ( 2523 ).  บทบาทชาวตางชาติท่ีมตีอการจัดการศึกษาในราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี 5 ระหวาง 
พ.ศ. 2411 – 2453.  หนา.  22.   
 
       2อางในพิไลวรรณ  แสงขํา.  ( 2523 ).  บทบาทชาวตางชาติท่ีมีตอการจัดการศกึษาในราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี 5 
ระหวาง พ.ศ. 2411 – 2453.  หนา 24.   
       3 แหลงเดิม.  หนา 24.   
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ในการจัดการศึกษาเปนอยางมากทรงตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศใหมี
ความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

 
3.  บทบาทของสตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศ 

   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากที่ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญาเบาว
ริงกับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 ทําใหอิทธิพลของตะวันตกเริ่มเขาสูสังคมไทย ไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนระบบจากพึ่งตนเองเปนเพื่อการสงออก ระบบเงินตรา ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง
จากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดทําใหเกิดวัฒนธรรมแบบเมือง 
คือ ความเปนอยู ความนึกคิด และความเชื่ออันเปนลักษณะเฉพาะของผูที่อาศัยอยูในตัวเมือง ชนชั้นสูง
และชนชั้นกลาง โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาแบบตะวันตกดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแบบใหมอยางเห็น
ไดชัด ในแงความนึกคิดแบบวัฒนธรรมเมืองนั้นบุคคลเหลานี้ไดรับอิทธิพลแนวความคิดเรื่องความกาวหนา 
โดยมีความกาวหนาของประเทศตะวันตกเปนแบบอยางสําคัญ สิ่งที่บงชี้ถึงความกาวหนาสวนหนึ่งคือ  
การใหความสําคัญตอการศึกษา 

    จากวัฒนธรรมเมืองและแนวความคิดเรื่องคิดกาวหนาซึ่งปรากฏในสมัยปฏิรูปประเทศ ได
กอใหเกิดบทบาทใหมแกสตรีไทยโดยคาดหวังวาจะเปนแรงสนับสนุนตอการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิต
บางอยางที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหสตรีโดยเฉพาะสตรีชั้นสูงและชั้นกลางถูกคาดหวังใหปรับภาระในบานให
สอดคลองไปดวย บทบาทใหมของสตรีนี้แมจะเปลี่ยนไปแตก็จํากัดอยูเฉพาะงานภายในบาน นั่นก็คือการ
เปนเมีย แม และแมเรือน กลาวคือ สตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศถูกปญญาชนทั้งในระบบราชการและ
นอกระบบราชการคาดหวังใหเปนเมีย  แม  และแมเรือนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของสตรีไทยในสมัย
ปฏิรูปประเทศพอจะพิจารณาไดดังนี้ 

 
3.1  เมียในฐานะเพ่ือนคูคิด 

     ในสมัยปฏิรูปประเทศผูชายชั้นสูงและชั้นกลางตองรับผิดชอบงานใหมๆทําใหผูเปนภรรยามี
ฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม สามารถพูดคุยกับสามีในฐานะเปนเพื่อนคูคิดได แนวความคิดเชนนี้ได
สะทอนออกมาในงานเขียนของเทียนวรรณ ซึ่งเปนนักเขียนสมัยนั้นวา 
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“...ถาแมหญิงเปนหญิงดีมีความรูไดเลาเรียน แลมีอัทยาไสยสันดานเปนผูดี...ไดเปนแมเรือนชวย
แบงเบาภาระอันเปนธุระหนักหรือเบาไปจากบุรุษใหเบาไดบางไมมากก็นอย ตํ่าสุดชวยทานหนังสือ สูงสุด
ชวยเรียงความได...แลทั้งบํารุงไดเลี้ยงดูบุตรชายหญิง และไดสั่งสอนบังคับบุตรใหมีกิริยามารยาทรูวิชาที่
ควรรูกอน...”1 

 
    จะเห็นวาความคิดของเทียนวรรณไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของสตรีที่เปลี่ยนไปโดยสังคม
คาดหวังใหสตรีอยูในฐานะเปนเพื่อนคูคิดของสามี มิใชเปนเพียงผูปรนนิบัติทางกายตามความคิดแบบ
จารีตเทานั้น 
 

3.2  แมในฐานะครูคนแรก 
   จากการที่จะพยายามมองอนาคตของสยามในแนวทางของอารยประเทศซึ่งปญญาชนสยาม 

ไดรับอิทธิพลของชาติตะวันตกในขณะนั้น ความคิดดังกลาวไดเนนความสําคัญของการศึกษาสําหรับ
เยาวชนของชาติทั้งในระบบโรงเรียนและกอนวัยเรียน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
นิทานพื้นบานเรื่อง ตากับยายปลูกถ่ัวปลูกงาใหหลานเฝาขึ้นใหม โดยทรงอธิบายเก่ียวกับความสําคัญของ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้แนวความคิดลักษณะดังกลาวไดมีอิทธิพลตอนักคิดนักเขียนในสมัยนั้น 
เชน เทียนวรรณ ซึ่งมีแนวความคิดสนับสนุนการศึกษาแบบใหม ซึ่งสามารถนําวิชาความรูเหลานั้นมาอบรม
สั่งสอนบุตรธิดาได 
 
 “...ถาแมหญิงเปนหญิงดี... แลทั้งไดบํารุงเลี้ยงดูบุตรชายหญิงและไดสั่งสอนบังคับบุตรใหมี
กิริยามารยาทเรียบรอย รูวิชาที่ควรรูกอน เชน การนับแล รูจักชื่อสิ่งในโลกย... เด็กก็จะเรียนรูมาเสียแตเล็ก
แลว...”2 
 
     จะเห็นไดวาตามความคิดนี้ เทียนวรรณพยายามเนนบทบาทของสตรีในฐานะเปนแมเรือนที่
ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยสามารถนําความรูที่ไดรับมาสั่งสอนอบรมบุตร ธิดา กอนที่จะสงบุตร 
ธิดาใหเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตอไป ดังนั้น บทบาทของสตรีในดานแมในฐานะครูคนแรกจึงมิได
จํากัดอยูเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรใหเจริญเติบโตทางรางกายเทานั้น แตเปนการอบรมสั่งสอนในการพัฒนา
ทางดานสติปญญาแกบุตรธิดาดวย 

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 15. 
 

       2 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 15-16. 
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3.3 แมเรือนผูรอบรู 
การรับวัฒนธรรมตะวันตกทําใหชนชั้นสูงและชนชั้นกลางไดใหความสําคัญกับการตกแตงที่อยู 

อาศัยมากกวาคนในยุคตน ทําใหสตรีชั้นสูงและชั้นกลางถูกคาดหวังใหเปนแมเรือนผูรอบรูในเรื่องการ
ตอนรับแขกและเรื่องสุขอนามัย ตลอดจนการควบคุมรายรับรายจายของครอบครัว ในสภาพการณเชนนี้
ผูหญิงในฐานะแมเรือนจะตองคุนเคยกับวิถีชีวิตของชาวตะวันตกในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถจัดวางและ
ใชสอยเครื่องเรือนตามแบบตะวันตกไดอยางถูกตอง และที่สําคัญคือการออกสมาคมตอนรับแขกก็ทวี
ความสําคัญมากขึ้น1 จากบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยปฏิรูปประเทศทําให
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาของบุรุษและสตรี
เพื่อการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาตามแบบอยางตะวันตก 
 
 
 
 
 

                                                           
       1แหลงเดมิ.  หนา 16. 



บทที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงดานการศกึษาของสตรไีทย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 

    ผลจากการเขามาของชาติตะวันตกจนทําใหเกิดการทําสนธิสัญญาเบาวริงซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกที่ทําใหเกิดการปรับปรุงประเทศรวมไปถึงการปรับปรุงดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนปจจัย
ภายในที่มีผลตอสตรีไทยและการริเริ่มปฏิรูปกฎหมายเพื่อปรับสถานภาพของสตรีใหดีขึ้นตามหลักคิดเรื่อง
ของความเสมอภาคและเสรีภาพจึงทําใหเกิดการวางรากฐานการศึกษาใหแกสตรีไทย 

 
1.  การวางรากฐานดานการศึกษาของสตรีไทย 

 1.1  สตรีชั้นสูง 
  การศึกษาในระบบโรงเรียนในสมัยปฏิรูปประเทศนั้นถือไดวาเปนเรื่องแปลกใหมของสังคมไทย 

เพราะในสมัยนี้โรงเรียนสําหรับสอนสตรีอยางในปจจุบันนี้ไมมี ผูคนทั้งหลายเชื่อถือกันมาแตโบราณวา
การศึกษาและการอบรมสําหรับสตรีไมมีที่ไหนเสมอเหมือนในพระบรมมหาราชวังจนมีคําเปรียบเทียบ
สรรเสริญกิริยามารยาทของผูหญิงวา "เหมือนผูหญิงชาววัง“ โดยสตรีเหลานี้เบ้ืองตนจะไดรับการฝก
มารยาท  กิริยาวาจา แลวเรียนหนังสือวิชาการเรือนตางๆเชน ทําเครื่องแตงตัว เย็บปกถักรอย ทําอาหาร 
และสอนพุทธศาสนาดวย1     จะเห็นไดวาการศึกษาเลาเรียนของสตรีทั้งเจานาย ราชนิกุล และบุตรหลาน
ขาราชการในสมัยปฏิรูปนี้การศึกษาที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาในราชสํานักหรือในพระบรมมหาราชวังแต
การศึกษาในสมัยนั้นไมไดเนนไปในเรื่องการเลาเรียนเขียนอาน แตหนักไปทางฝมือและความสามารถสม
เปนกุลสตรีแมแตผูหญิงที่ฝกหัดฟอนรําก็ไดรับการยกยอง นอกจากนั้นการสงสตรีเขาเรียนในราชสํานัก
สําหรับบรรดาเจานายเมืองประเทศราชนั้นยังเปนเครื่องหมายความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยอีกดวย 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงการศึกษาของสตรีชั้นสูงในสมัยรัตนโกสินทรไววา  

 
“ การศึกษาของพระเจาลูกเธอ ดูเหมือนจะมีระเบียบมาแตรัชกาลท่ี 1 ( บางทีจะตามอยางคร้ังกรุงศรีอยุธยา ) 
ใชมาจนสมัยเมื่อฉันเร่ิมศึกษาถาเรียกตามคําท่ีใชในการศึกษาทุกวันน้ี ชั้นประถมศึกษาเรียนตอครูผูหญิงใน
พระราชวังเหมือนกันท้ังพระองคชายและพระองคหญิง พอพระชันษาได 3 ขวบ ก็ตั้งตนเรียนหนังสือไทยไปจน
พระชันษาราว 7 ขวบ จึงเร่ิมเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคตน ถึงชั้นมัธยม การเลาเรียนของพระองคชายและ
พระองคหญิงเร่ิมแยกกัน พระองคชายเรียนตอครูผูชาย พระองคหญิงเรียนตอครูผูหญิง เพราะวิชาท่ีเรียนตอนน้ี
ผิดกัน พระองคชายเร่ิมเรียนภาษามคธ พระองคหญิงก็เร่ิมฝกหัดการเรือน แตคงเรียนภาษาไทยดวยการอาน

                                                           
       1 เสงี่ยม  คมุพวาส.  ( 2512 ).  ราชประดิพัทธในสมเดจ็พระปยมหาราช. หนา184 – 185.  
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หนังสือเร่ืองตางๆ เหมือนกันท้ังพระองคชายและพระองคหญิง การฝกหัดกิริยามรรยาทก็กวดขันตั้งแตชั้นน้ี  
เขตของการเรียนชั้นมัธยมภาคตนไปจนถึงโสกันต ( พระองคชายพระชันษา 13 ป พระองคหญิงพระชันษา 11 
ป ) แตน้ันเรียนวิชาชั้นมัธยมภาคปลาย คือพระองคชายทรงบวชเปนสามเณร เรียนพระธรรมกับฝกหัดปฏิบัติ
พระวินัย และเร่ิมเรียนศิลปวิทยาเฉพาะอยาง... สวนพระองคหญิงน้ันตั้งแตโสกันตแลวก็ทรงศึกษาวิชาความรู
ชั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ นับแตศึกษาศีลธรรม และฝกหัดวิชาการเรือนและเร่ิมเรียนวิชาเฉพาะประเภทอันชอบ
พระอัธยาศัยสืบเน่ืองไป...”1  
 

  จะเห็นไดวาการศึกษาของสตรีในราชสํานักนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนในเรื่อง 
ศีลธรรม  มารยาท  และงานบานงานเรือนเปนสําคัญ สวนในเรื่องของการเรียนอักขรวิธีนั้นก็จะไดเรียนการ
เขียน  อานภาษาไทย เลข  ภูมิศาสตร  เปนตน 
 

  1.2  สตรีสามัญชน 
   ในขณะเดียวกันก็โปรดใหมีการจัดต้ังโรงเรียนสตรีของคณะมิชชันนารีขึ้น ไดนําความ

เปลี่ยนแปลงมาสูระบบการศึกษาของสตรี กลาวคือ คณะมิชชันนารีมีความเห็นวา สตรีนั้นนอกจากจะเปน
แมศรีเรือนแลว ควรที่จะตองรูหนังสือดวยซึ่งจะเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูวิทยาการสมัยใหม
ตอไป อีกทั้งยังเปนผูที่ชวยเหลือสามีได และสั่งสอนความรูขั้นพื้นฐานใหแกบุตรหลานดวย คณะมิชชันนารี
จึงไดจัดต้ังโรงเรียนการชางสตรี (ปจจุบันคือ โรงเรียนอรุณประดิษฐ) โดยไดจัดสงศาสนาจารยเอส จี แมก
ฟารแลนด (Rov. S.G. Mcfarland) และศาสนาจารย แดเนียล แมกกิลวารี (Rev. Danial Macgilvary) 
พรอมดวยครอบครัวเดินทางทางไปจังหวัดเพชรบุรี ในพ.ศ. 2404 หมอแมกฟารแลนดไดสรางโรงเรียนขึ้น 
เมื่อ พ.ศ.2408 ทําการสอนวิชาเย็บปกถักรอย โดยภรรยาของหมอแมกฟารแลนด ไดนําจักรเย็บผามาใชใน
โรงเรียนดวย นับเปนครั้งแรกในประเทศไทยที่มีโรงเรียนการฝมือสอนเย็บปกถักรอย และเย็บจักรเกิดขึ้น 
ตอมากิจการของโรงเรียนไดเจริญกาวหนามากขึ้น มีผูนิยมมาศึกษาเลาเรียนมาก ดังนั้นจึงไดเปดสอน
วิชาการตางๆ ควบคูกับวิชาการฝมือ2   นับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีที่สําคัญ
ประการหน่ึงกับสตรีไทย 

    การจัดต้ังโรงเรียนของคณะมิชชันนารีในระยะแรกประสบปญหาในดานการหานักเรียนมา
ศึกษา เพราะผูปกครองเกรงวาคณะมิชชันนารีจะมาสั่งสอนใหนักเรียนนับถือศาสนาคริสต อีกทั้งการสง
บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนยังเปนการขัดกับประเพณีเดิมที่กําหนดใหเด็กผูหญิงอยูกับเหยาเฝากับเรือน 
ดังนั้นนักเรียนสตรีในรุนแรกๆ สวนมากจึงเปนบุตรของคนงานและสตรีคนงานหรือชาวจีน ตอมาการสอนได
                                                           
       1 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  ( 2506 ).  ความทรงจาํ.  หนา 9-10.  
       2 สุนิตย  แสงขํา.  ( 2527 ).  บทบาทของมชิชันนารีนิกายโปรเตสแตนทในการจัดการศึกษาภาคเอกชนในประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2367 – 2475.  หนา จ.   
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ขยายไปยังชาวบานตางๆ เพราะนอกจากคณะมิชชันนารีจะสรางความคุนเคยกับผูปกครองใหสงบุตร
หลานมาศึกษาแลว มิชชันนารียังไดเปดสอนในเรื่องการเย็บปกถักรอย การบานการเรือน และสอนศาสนา
คริสตโดยเนนการฝกอบรมใหสตรีมีความคลองแคลวในการสมาคม วิธีการตัดเย็บเสื้อผาซึ่งเปนของใหม
สําหรับสังคมไทยในสมัยนั้น จึงเปนสิ่งดึงดูดใหสตรีหันมาศึกษาเลาเรียนกับคณะมิชชันนารี เพราะนอกจาก
จะไดรับการศึกษาเลาเรียนอักขรวิธีแลว ยังไดเรียนในวิชาชีพสําหรับการเปนกุลสตรี หรือการสมาคมตางๆ 
นับวาโรงเรียนมิชชันนารีมีบทบาทเปนอยางมากในการพัฒนาการศึกษาของสตรีในสมัยนี้ 

 
2.  การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเก่ียวกับสตรีในสังคมไทย 

   ผลจากการเขามาของชาวตะวันตกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทยมีการ
จัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งมีการปฏิรูปดานกฎหมาย การแกไขระเบียบสตรีในวังและการ
สงเสริมใหมิชชันนารีเปดโรงเรียนสอนสตรีสามัญนั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยเปนอยางมาก 
คือ เกิดความเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในสังคมที่มองสตรีไทยในสมัยจารีต ที่วาภรรยาเปนเพียงวัตถุที่
ไมมีเสรีภาพใดๆไดกลายมาเปนการสรางภาพใหสตรีเปน  เมียในฐานะเพื่อนคูคิด แมในฐานะครูคนแรก  
และแมเรือนผูรอบรู  

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทําใหเกิดวัฒนธรรมแบบเมือง คือ ความเปนอยู 
ความนึกคิด และความเชื่ออันเปนลักษณะเฉพาะของผูที่อาศัยอยูในตัวเมือง ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 
โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาแบบตะวันตกดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแบบใหมอยางเห็นไดชัด ในแงความ
นึกคิดแบบวัฒนธรรมเมืองนั้นบุคคลเหลานี้ไดรับอิทธิพลแนวความคิดเรื่องความกาวหนา โดยมี
ความกาวหนาของประเทศตะวันตกเปนแบบอยางสําคัญ สิ่งที่บงชี้ถึงความกาวหนาสวนหนึ่งคือ การให
ความสําคัญตอการศึกษา ทั้งบุรุษ และสตรี เมื่อความคาดหวังของสังคมที่มีตอสตรีไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ทําใหปญญาชนหลายฝายเห็นควรสงเสริมการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาฝายสตรีเพื่อใหสตรีมี
คุณสมบัติตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และยังเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการปฏิรูป
ประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในเวลาตอมา 

 
3.  การจัดการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนับไดวาเปนสมัยที่มีการปฏิรูปในระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม รวมถึงในระบบการศึกษาไวเปนอยางมาก อันเนื่องมาจากปจจัย
หลายประการดวยกัน เชน ลัทธิจักรวรรดินิยม  การเสด็จประพาสตางประเทศ  การดึงอํานาจสูศูนยกลาง 
และความตองการคนเขารับราชการปจจัยดังกลาวเปนแรงสนับสนุนทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปประเทศใหมีความเจริญเหมือนกับชาติตะวันตก และสิ่งที่
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พระองคทรงเห็นวาตองเรงปฏิรูปเปนอันดับตนๆนั้นก็คือในเรื่องของการศึกษาโดยการศึกษานั้นถือไดวาเปน
หัวใจหลักในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาสืบไป 
 

    3.1 พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการศึกษา
ของสตรีไทย 

     ในดานการศึกษาของสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น จะเห็นวา
สตรีในราชสํานักก็ยังคงไดรับการศึกษาเชนเดียวกับสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน ดังเชน สมเด็จ
พระศรีสวรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อพระชนมายุได 6 พรรษา 
พระองคไดทรงศึกษาหนังสือไทยจากกุลนารีในพระบรมมหาราชวังจนทรงอานเขียนหนังสือได1 ตอมาใน
ระยะหลังๆ การศึกษาของสตรีในราชสํานักก็ยังมิไดมีการจัดต้ังเปนโรงเรียน เจานายจึงเรียนกันในสํานัก
ของตนเรียนรวมกับเจานายผูชายพออายุได 11 ป ก็เริ่มแยกกันเรียนตางหาก และคนทั่วไปก็ยังนิยมสง
เด็กหญิงถวายแกเจานายใหอบรมสั่งสอนสวนใหญก็จะมีการเรียน ทําดอกไม จัดพาน เจียนหมาก จีบพลู 
ทําผักเปนลวดลายตางๆ ปอกผลไมเปนริ้วเปนลวดลาย นอกจากนี้ก็อบรมมารยาทผูดีใหเปนชาววัง ถามี
เวลาจึงจะสอนหนังสือใหบาง โดยหัดอานจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ2 

     ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดที่สําหรับพระเจาลูกเธอใหทรงเลาเรียน
หนังสือไทยที่ตึกขางประตูพิมานไชยศรีดานตะวันตก แตไมไดจัดต้ังเปนโรงเรียน ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร  
( นอย อาจารยางกูร ) เปนผูสอน หลังจากนั้นไมนานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดให
ต้ังโรงเรียนสําหรับสอนพระเจาลูกเธอ และบุตรขุนนางขาราชการในพระบรมมหาราชวัง และขยายออกไป
นอกพระบรมมหาราชวัง เชนเดียวกับโรงเรียนของพระเจาลูกยาเธอ3 ตามลําดับ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดต้ังโรง เรียนสตรีสุนันทาลัยขึ้น เพื่อเปน
สาธารณประโยชนตอการศึกษาของสตรีตอไป 

 
     โรงเรียนสตรีสุนันทาลัย 

                  โรงเรียนสตรีสุนันทาลัย หรือ โรงเรียนสกูลสุนันทาลัย ในพ.ศ. 2423 เปนอนุสรณสถานที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหต้ังขึ้นในการพระราชกุศลเพื่ออุทิศตอสมเด็จพระ
นางเจาสุนันทากุมารีรัตน และมีพระราชประสงคจะใหตึกแหงนี้ เปนที่บํารุงสาธารณศึกษา โดยมี

                                                           
       1 เสงี่ยม  คมุพวาส.  ( 2512 ).  ราชประดิพัทธในสมเดจ็พระปยมหาราช.  หนา 380.   
       2 พิไลวรรณ  แสงขํา.  ( 2523 ).  บทบาทชาวตางชาติท่ีมตีอการจัดการศึกษาในราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี 5 ระหวาง 
พ.ศ. 2411 – 2453.  หนา 39. 
      3 แหลงเดิม.  หนา 39. 
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วัตถุประสงคเพื่อทดลองถึงความเปนไปไดของการจัดต้ังโรงเรียนสตรีถาโรงเรียนแหงนี้ไดรับความนิยมจาก
ประชาชน กระทรวงธรรมการจะขยายการศึกษาสําหรับสตรีสามัญตอไป ซึ่งจะใชสถานที่นี้เปนสถานที่
ฝกหัดครูอาจารยสําหรับโรงเรียนที่คิดจะต้ังขึ้น 
      หลักสูตรการสอนไดกําหนดไว 6 ป วิชาที่สอนไดแก การอาน  เขียน  เลข  ภาษาไทย  
ภูมิศาสตร พงศาวดาร  เรียงความ  วิชาแมบานแมเรือน  วาดเขียน  การเรียนปนเลน  (Kindergarden 
Game) พลศึกษา ตลอดจนธรรมเนียมการเขาสมาคมแบบตะวันตก 1 ซึ่งทางโรงเรียนไดสอนภาคปฏิบัติใน
เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารใหกับนักเรียน โดยการจัดใหนักเรียนผลัดเวรกันไปรับประทาน
อาหารกับครูตางประเทศครั้งละ 1 คน การสอนวิชาตางๆในระยะแรกจะเปนภาษาไทยและจะไมสอน
ภาษาอังกฤษจนกวานักเรียนจะอานและเขียนภาษาไทยได   
      การสอนวิชาแมบานการเรือนทางโรงเรียนจัดสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาที่สอนคือ การ
เย็บปกถักรอย การทําอาหารคาวหวานแบบตะวันตก การซักรีดเสื้อผา การทําความสะอาดบานเรือน และ
วิธีการปลูกตนไม สําหรับชั่วโมงพละศึกษาที่โรงเรียนสอนไดแก  แบดมินตัน เทนนิส โครเก็ต กระโดดเชือก 
และในเทอมสุดทายของปการศึกษาจะจัดใหมีงานประจําปเพื่อฝกเด็กใหมีความกลาในการแสดงออก 
หมอมเจาหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล ไดเลาถึงการเรียนและการฝกหัดมารยาทการรับประทานอาหารใน
โรงเรียนสตรีสุนันทาลัยวา นักเรียนที่พอพูดภาษาอังกฤษไดบางก็ตองผลัดเวรกันเขาไปรับประทานอาหาร
กลางวันกับแหมมครูอังกฤษวันละคนกับครูดวย2 
      ในระยะเริ่มแรกของการจัดต้ังโรงเรียนสกูลสุนันทาลัย ไดทําการวาจางสตรีชาวตะวันตกเขามา
เปนอาจารยใหญโดยเริ่มวาจางมิสโรเบิรตสัน (Miss M.A. Robertson) ในอัตราเงินเดือน เดือนละ  
500 บาท ครูที่ทําการสอนในระยะนี้จะเปนสตรีชาวตางประเทศเหตุดวยเพราะระบบการสื่อสารของไทย ยัง
ไมไดพัฒนาบุคคลที่จะออกไปประกอบอาชีพอ่ืนได ดังนั้นจึงตองวาจางสตรีชาวตางประเทศมาทําการสอน
โดยไดรับเงินเดือน เดือนละ 400 บาท สิ่งที่นาสังเกตคือนักเรียนในโรงเรียนสตรีสุนันทาลัยนี้ สวนใหญเปน
บุตรของขาราชการขุนนางทั้งสิ้น  

     อยางไรก็ตามโรงเรียนสตรีสุนันทาลัยก็ตองเลิกกิจการไป ในพ.ศ. 2445 ดวยเหตุขัดของในเรื่อง
งบประมาณในการสนับสนุน แตโรงเรียนสุนันทาลัยก็เปนโรงเรียนสตรีที่ดําเนินการโดยคนไทยแหงแรกใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่จัดใหมีการอบรมสตรีใหมีความรูในการสมาคมและ

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 19 - 20. 
 
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475. หนา 100. 
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วัฒนธรรมตะวันตกในชวงแรกของการนําวัฒนธรรมการเขาสมาคมมาเผยแพรในสังคมไทย อาจกลาวไดวา
โรงเรียนสตรีสุนันทาลัยเปนโรงเรียนตนแบบของโรงเรียนสตรีไทยในสมัยตอมา 

 
      3.2 การดําเนินงานดานการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 
       การจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในระยะเริ่มแรก
นั้นพระองคโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร (สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ) ทรงบัญชาการกรมศึกษาธิการ และโปรดเกลาใหโอนโรงเรียนตางๆที่มีอยูในสมัยนั้นมาขึ้นกับ
กรมศึกษาธิการ ตอมาในพ.ศ. 2432 โปรดเกลาฯ ใหรวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรม
พิพิธภัณฑสถาน และกรมศึกษาธิการเขาดวยกันต้ังเปนกระทรวงธรรมการ ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยใน
ระยะแรกขึ้นอยูกับตัวบุคคลมากกวาสถาบันอันเนื่องจากในระยะแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ) 
ทรงเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา และในตอนนั้นพระเจานองยาเธอพระองคเจาดิศวรกุมาร เปนผู
บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ดังนั้นโรงเรียนตางๆ จึงขึ้นตรงตอกรมมหาดเล็ก ตอมาเมื่อมีการขยาย
การศึกษาไปสูประชาชน มีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับราษฎรมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา “ โรงเรียนหลวงไดจัดต้ังแพรหลาย การเลาเรียนเจริญมากแลว แตหนาที่การ
จัดโรงเรียนสําหรับประชาชนเปนราชการพลเรือน มาเก่ียวเนื่องอยูในฝายทหาร เพราะไดโปรดใหเริ่มจัดขึ้น
ในกรมทหารมหาดเล็ก... ถึงเวลาอันสมควรจะแยกการจัดโรงเรียนทั้งปวงออกจากกรมทหารมหาดเล็ก
จัดต้ังเปนกรม๑ ในราชการพลเรือนตางหาก1 หลังจากนั้นการศึกษาของไทยก็เริ่มเปนระบบมากขึ้น แตใน
สวนของแบบเรียนนั้นยังคงใชแบบเรียนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) คือ มูลบทบรรพกิจ  
วาหนิตนิกร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  ไวพจนพิจารณ  และ พิศาลการันต ซึ่งแบบเรียนชุดนี้กวาจะ
เรียนจบตองใชเวลาเรียนถึง 3 ป  ซึ่งนอยคนที่จะอยูเรียนจบ ดังนั้นจึงสมควรที่จะไดทําแบบเรียนใหม ซึ่ง 
หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ไดเลาถึงมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงแบบเรียนวา เนื่องจากสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพเสด็จไปบางประอิน 
 

“...ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กชาวนามาเรียนหนังสือท่ีวัดดวยหนังสือมูลบรรพกิจ และอานไมไดนอกจากทองชี้
ไปตามเร่ืองวา ก ก ก ก ก , ข ข ข ข ข ฯลฯ แตชี้ก็ไมถูกตัว จึงตรัสถามพระผูเปนครูสอน ทานอธิบายวา เดกมี

                                                           
       1 วุฒิชยั  มูลศิลป.  ( 2512 ).  นโยบายการจดัการศึกษาของไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  
หนา 87.   
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เวลาเรียนเพียงปละ 3 เดือนถึงหนาทํานาก็ตองกลับไปชวยพอแม เปนเหตุใหทาน ( สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ) ทรงคิดแบบเรียนเร็วขึ้น เพ่ือท่ีจะไดอานไดภายในสามเดือน1    

 
   แบบเรียนเร็วท่ีทําขึ้นนี้ ไดเริ่มใชมาต้ังแต พ.ศ. 2431 แตปรากฏวาก็ยังมีโรงเรียนบางแหงที่ยังใช 

แบบเรียนเกา  6 เลมสอนอยูก็มี เพราะไมไดมีการบังคับใหใชแบบเรียนเร็วทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงในเรื่องหลักสูตรโดยใหแตละโรงเรียนยึดเปนแบบฉบับในการสั่งสอนนักเรียนใหเหมือนกัน  ซึ่งแต
เดิมโรงเรียนแตละโรงเรียนจะมีหลักสูตรการสอนเฉพาะตนเอง นั่นคือหนังสือแบบเรียนที่ใชสอน ซึ่งอาจเปน
หนังสือ จินดามณี  ชุดมูลบทบรรพกิจ  หรืออ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรฉบับแรกของไทยที่มีขึ้น เริ่มต้ังแต พ.ศ.
2435 ดังปรากฏในประกาศต้ังโรงเรียนมูลศึกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 2 เพราะในประกาศนี้
กําหนดวา โรงเรียนแตละระดับชั้นตองเรียนอะไรบาง การจัดการศึกษาของไทยในชวงเวลาดังกลาวนับได 
วาเปนการปฏิรูปในดานการศึกษาของไทยใหมีความเจริญมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งนอกจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรียนสตรีสุนันทาลัยเพื่อเปนสาธารณประโยชนเก่ียวกับ
การศึกษาของสตรีในเขตพระนครแลวยังโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงธรรมการดําเนินการเปดโรงเรียนตามหัว
เมืองตางๆขึ้นเพื่อใหสตรีไดมีโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยสามารถอธิบายการเขารับการศึกษา
ของสตรีตามโรงเรียนในหัวเมืองตางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 89.   
       2 ศึกษาธิการ, กระทรวง กรมวิชาการ.  ( 2504 ).  ความเปนมาของหลักสูตรสามัญศกึษา.  หนา  8 .  
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ตารางทะเบียนนักเรียนท่ีเขาศึกษาในระบบโรงเรียนจากมณฑลตางๆ  
สํารวจเมื่อ ศก 124 ( พ.ศ. 2449 ) 

 
มณฑล / นามเมือง จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

 
ชาย หญิง วัด บาน มิชชันนารี 

มณฑลภูเก็ต 
เมืองระนอง 
มณฑลปราจีนบุรี 
เมืองปราจีนบุรี 
เมืองฉะเชิงเทรา 
     อําเภอเมือง 
     อําเภอพนมสารคาม 
เมืองชลบุรี 
     อําเภอเมือง  
     อําเภอพนัศนคิม 

 
213 

 
1,299 
455 
226 
122 
521 
363 
96 

 

 
5 
 

115 
39 
21 
18 
44 
28 
16 

 

 
16 

 
21 
6 
3 
1 
6 
4 
1 

 

 
3 
 

6 
- 
- 
- 
6 
5 
1 

 

 
- 
 

5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

มณฑลนครศรีธรรมราช 
เมืองนครศรีธรรมราช 
เมืองสงขลา 
เมืองพัทลุง/อําเภอปาก 
พยูน 
มณฑลนครไชยศรี 
เมืองสมุทรสาคร/ อําเภอ
เมือง 
    

 
1,556 
874 
346 

 
 

155 
 

 

 
65 
50 
13 

 
 

16 

 
99 
49 
57 

 
 

4 

 
37 
2 
6 
 
 

1 

 
1 
- 
- 
 
 
- 

     
      1  

                                                           
1 หจช.  ศธ. 4 / 19.  บัญชีทะเบียนนักเรียนหัวเมืองมณฑลตางๆ พ.ศ. 2449.    
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   การจัดการศึกษาของสตรีไทยในระบบโรงเรียนตามหัวเมืองตางๆนั้นยังไมไดรับความนิยมมาก
เทากับบุรุษอันเนื่องมาจากคานิยมของผูปกครองที่ไมนิยมใหสตรีไดรับการศึกษามากนัก หรือถาไดรับ
การศึกษาก็เพียงชั้นประถมตนเทานั้น ในขณะเดียวกันกระทรวงธรรมการก็ยังไมสามารถหาบุคคลากรทาง
การศึกษามาจัดการศึกษาใหกับสตรีตามหัวเมืองตางๆไดมากนักจึงทําใหระบบการศึกษาของสตรีพัฒนา
ไปไดชากวาของบุรุษ แตก็นับไดวาการปฏิรูปดานการศึกษาของสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานสถานภาพและหนาที่ของสตรีไทยที่ดีกวาเดิม
นอกจากนี้การที่มิชชันนารีไดเขามาจัดต้ังโรงเรียนและทําการสอนใหกับสตรีไทยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนะคติและคานิยมที่ดีขึ้น ทั้งยังทําใหสตรีไดรูหนังสือมากย่ิงขึ้นปจจัยดังกลาวเปนผลที่ทําให
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงธรรมการจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นเพื่อ
ใชในการเรียนการสอนของสตรีไทยตอไป 
 
4. การจัดตั้งโรงเรียนของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

    4.1  การจัดตั้งโรงเรียนของสตรีไทยโดยมิชชันนารี 
      การจัดต้ังโรงเรียนสตรีของคณะมิชชันนารี ไดนําความเปลี่ยนแปลงมาสูระบบการศึกษาของ
สตรีไทยเปนอยางมาก กลาวคือคณะมิชชันนารีมีความเห็นวา สตรีนั้นนอกจากจะเปนแมศรีเรือนแลว ก็ควร
จะตองรูหนังสือดวย การรูหนังสือจะเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูวิทยาการสมัยใหม อีกทั้งยังเปน
ผูชวยสามี และสั่งสอนความรูขั้นพื้นฐานใหแกบุตรหลานดวย คณะมิชชันนารีจึงไดจัดต้ังโรงเรียนกุลสตรีวัง
หลัง  (วัฒนาวิทยาลัย )ใน พ.ศ. 2417 และในปตอมาก็ไดจัดต้ังโรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหมขึ้นตอมา
พระราชทานนามวา โรงเรียนพระราชชายา (ดาราวิทยาลัย) โรงเรียนสตรีที่มิชชันนารีไดจัดต้ังขึ้นนั้น
นอกจากจะไดศึกษาอักขรวิธีแลว คณะมิชชันนารียังไดสอนในวิชาชีพสําหรับการเปนกุลสตรี หรือการ
สมาคมตางๆ1   นับวาโรงเรียนมิชชันนารีมีบทบาทเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาการศึกษาของสตรีโดยเฉพาะ
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งถือวาเปนโรงเรียนราษฎรสตรีตัวอยางในเวลาตอมา 
 

           4.1.1  โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 
              โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง หรือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กอต้ังครั้งแรกใน พ.ศ. 2417 โดย
มิชชันนารีผูกอต้ังคือ มิสซิส แฮเรียต เอ็ม เฮาส (Mr. Harriet M. House) กอต้ังที่ตําบลวังหลัง ริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาเปนโรงเรียนประจําแหงแรก ในระยะเริ่มแรกหลักสูตรของการเรียนการสอนเนนในเรื่องการเย็บ
ปกถักรอย การบานการเรือน และเนนการฝกอบรมใหสตรีมีความคลองแคลวในการเขาสมาคม นอกจากนี้
ยังมีการเรียนการตัดเย็บเสื้อผาซึ่งเปนของใหมในชวงนั้น เปนสิ่งดึงดูดใจใหชาวบานหันมาศึกษากับคณะ
                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 10 -11. 
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มิชชันนารี เพราะนอกจากจะไดเรียนรูดานอักขรวิธีแลว คณะมิชชันนารียังไดสอนวิชาชีพสําหรับการเปนกุล
สตรีอีกดวย โดยมีจุดประสงคในการจัดต้ังโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง คือ ( 1 )เพื่อใหการศึกษาตามแบบคริสต
กับเยาวชนสตรีไทย ( 2 ) เพื่อเอาชนะใจเด็กหญิงที่ยังไมไดนับถือคริสตศาสนาใหเลื่อมใสมานับถือคริสต
ศาสนาโดยใชการศึกษาในบรรยากาศอยางคริสตอยางจริงจัง และ ( 3 ) เพื่อเผยแผความคิดและมาตรฐาน
ตามแบบคริสตไปสูสังคมไทย 

           จะเห็นไดวาการจัดต้ังโรงเรียนกุลสตรีวังหลังขึ้นมาของมิชชันนารีก็เพื่อศาสนา และการเปด 
โรงเรียนขึ้นมานั้นเด็กนักเรียนจะตองมาเรียนที่โรงเรียนก็สามารถปลูกฝงความเชื่อใหกับนักเรียนเหลานั้นได 
การใหการศึกษาของพวกมิชชันนารีหากพิจารณาจะพบวาไมมีความแตกตางจากลักษณะการศึกษา
แบบเดิมของไทย กลาวคือ เปนการใหการศึกษาบนพื้นฐานของอุดมคติทางศาสนาเพียงแตมิชชันนารีตอง
ดึงคนเขามาสูระบบการศึกษาแทนการศึกษาในวัด ขณะเดียวกันก็ใหความสนใจตอสตรีที่อยูนอกระบบ
การศึกษาเพื่อใหอานออกเขียนได โดยโรงเรียนของมิชชันนารีพรอมทั้งการอบรมสั่งสอนวิชาความรูแบบ
ตะวันตกและจริยธรรมคริสเตียน1 เพื่อใหเด็กมีความรูพรอมทั้งปลูกฝงความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา
คริสต 
 
          นโยบายการจัดหลักสูตรของโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 

1.  การจัดการศึกษาใหครบ 4 ดาน คือดานที่หนึ่งใหความรูในทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน  
เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนวิชาคํานวณ วิทยาศาสตรเบ้ืองตน วิชาแมบาน ฝกหัดดวยการ
ทําครัวและประกอบอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง ดานที่สองคือจริยศึกษาโดยจัดสอนพระคัมภีร 
อบรมนักเรียนใหมีศีลธรรมแลคุณธรรม ใหรูจักมารยาทของกลุมสตรีทั้งแบบของไทยและแบบฝรั่ง สอนให
นักเรียนรูจักการดําเนินชีวิตโดยไมฟุงเฟอ ดานที่สามคือพลศึกษาสอนการเลนกีฬาการออกําลังกายเพื่อฝก
ความอดทนและฝกวินัย ดานที่สี่ คือหัตถศึกษาโดยจัดใหนักเรียนไดฝกการทํางานทุกอยางที่เปนงานของ
กลุมสตรี เชน งานแมบาน รูจักวิธีการกวาดบานถูบาน ซักรีดเสื้อผา เย็บเสื้อผา ถักปกชุน การเก็บถวยชาม
และการเสิรฟอาหาร 

2. จัดหาประสบการณที่สัมพันธกับการเรียนการสอน เชน จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้ง
ทางบกและทางน้ํา ในเขตพระนครและตางจังหวัด ชื่อเสียงของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเลื่องลือไปทั่วทั้งใน
ดานวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ ในพ.ศ. 2434 เคยมีโอกาสรับแขกเมืองที่สําคัญๆ คือพระเจาชารนิโคลัสที่ 
2 ซึ่งเปนมกุฎราชกุมารของรัสเซียพรอมดวยเจาชายยอรช พระเจาอาเสด็จมาเยือนประเทศไทย2      

                                                           
       1 อุนใจ  ปฏิมาประกร.  ( 2549 ).  บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศกึษาสตรีไทย : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2417 – 2500 .  หนา 39.   
       2 ศรีนาถ  สุริยะ.  ( 2541 ).  อนุสรณ 120 ป กุลสตรีวังหลังวฒันา – วัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. 2417 – 2537.  หนา 93. 
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การรับแขกเมืองอีกครั้งหนึ่งในพ.ศ. 2441 เปนงานรับเสด็จเคานต ออฟ ตูริน ( Count of Turin ) เจานาย
ราชวงศอิตาลี นอกจากนั้นยังไดใหนักเรียนไดแสดงความถนัดทางการเขียนรอยแกวและรอยกรองลง
วารสารของโรงเรียนที่มีชื่อวา“ แสงอรุณ “ ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน“ แมคเอซินวัฒนาวิทยาลัย” 1 

3.  จัดการอบรมสั่งสอนใหเปนกุลสตรีที่มีคุณธรรม เชน ชวยเหลือเพื่อนมนุษยในยามตก
ทุกข โดยนําอาหารและเสื้อผาไปแจกผูประสบอุทกภัย  

            โรงเรียนกุลสตรีวังหลังไดรับความนิยมอยางมากในระยะแรก เมื่อมีการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามาใชในสังคมไทย  คนชั้นสูงจึงเริ่มนิยมสงธิดาเขามาเรียนในโรงเรียนนี้ หรือไมก็เชิญอาจารย
จากโรงเรียนไปสอนที่บานเพื่อฝกหัดมารยาทในการสมาคมใหกับธิดาของตน2   กิจการของโรงเรียนกุลสตรี
วังหลัง ไดเจริญรุดหนาไปอยางมากในสมัยการบริหารงานของแหมมโคล (Cole) ชื่อเสียงของโรงเรียนเริ่ม
เปนที่แพรหลายพระบรมวงศานุวงศ และขาราชการชั้นสูงนิยมสงพระธิดา และธิดามาศึกษา โดยเริ่มตน
ดวยพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานราธิปประพันธพงศ ไดทรงสงหมอมเจาหญิงพรรณพิมล วรวรรณ เขา
มาศึกษา ซึ่งตอมาเจานายและบุคคลสําคัญอ่ืนๆก็ไดสงพระธิดาและบุตรีเขามาศึกษาในโรงเรียนนี้ เชนพระ
เจาบรมวงศเธอกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสร สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนตน 
การไดรับความไววางใจจากบุคคลชั้นสูงเหลานี้มาจากความต้ังใจและอุตสาหะของแหมมโคล 

            ความสามารถในการเปนครูและผูบริหารงานของแหมมโคลนั้นไดปรากฏใหเห็นหลาย
ประการ เปนตนวา ความสามารถในการจัดการศึกษาของนักเรียนใหมีความกาวหนาขึ้น โดยการจัด
นักเรียนหญิงของโรงเรียนเขาสอบในสนามสอบไลของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งเปนการสอบพรอม
กับนักเรียนชาย ภายหลังที่ทางโรงเรียนขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมปที่ 6 ซึ่งเปนการสงเสริมฐานะใหแก
นักเรียนหญิงใหเทาเทียมกับนักเรียนชาย โดยแหมมโคลไดใหทางโรงเรียนสงนักเรียนหญิง 4 คน เขาสอบ
รวมกับนักเรียนชายประมาณ 200 คน และปรากฏวานักเรียนสตรีของแหมมโคลสามารถสอบผาน 3 คน 
และมีผูหนึ่งไดรับรางวัลเกียรตินิยมคือ นางสาวตาด  ประทีปเสน ซึ่งตอมานางสาวตาดก็ไดเปนครูสอนที่
โรงเรียนกุลสตรีวังหลังนั่นเอง กิจการของโรงเรียนไดเจริญกาวหนาออกไปมาก ประกอบกับมีผูต่ืนตัวใน
การศึกษาของสตรีมากขึ้น จํานวนนักเรียนจึงมีมากขึ้น แหมมโคลจึงไดยายนักเรียนมาเรียนที่บางกะปใน
พ.ศ. 2457 ตอมาอีก  5 ป จึงไดยายนักเรียนกลับไปเรียนรวมกันและใชชื่อวา “ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย “ 
มาจนถึงปจจุบัน 

 
 

                                                           
       1 ศรีนาถ  สุริยะ.  ( 2541 ).  อนุสรณ 120 ป กุลสตรีวังหลังวฒันา – วัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. 2417 – 2537.  หนา 93.  
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475. หนา 98 – 99. 
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          4.1.2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 
             โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2446 โดยพระสังฆราชเวย (Mgr. Vey) ได

จัดสรางโรงเรียนและมอบใหคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร (Sisters of Saint Paul of Chartres)เปนผู
ดําเนินกิจการ เพื่อใหการอบรมเยาวชนไทยใหพรอมดวยคุณธรรมและศิลปะวิทยาการตางๆ โดยมีอธิการิณี 
อองแซล ลากรองซ (Sr. Anglel Lagrange) เปนอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  

           เมื่อเริ่มกอต้ังโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท มีนักเรียนหญิงรุนแรก 30 คน1 โดยทาง
โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ
ศิลปหัตถกรรมตางๆนอกจากเรียนในดานวิชาการแลวยังมีการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน ขับรอง และ เลน
เปยโน ดานวิชาชีพไดเปดหลักสูตรสอนใหกับนักเรียนเชน  เรียนตัดเย็บ  ตัดเสื้อผา  นอกจากนี้โรงเรียนซาง
ตาครูสคอนแวนทไดขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อใชสอนภาษาตางประเทศและ
ไดเพิ่มเติมการเรียนภาษาไทยจากเดิม วันละ 1 ชั่วโมง เปนวันละ 2 ชั่วโมง นอกจากความรูทางดาน
วิชาการแลวโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทยังจัดใหนักเรียนทุกคนตองไดรับการอบรมในเรื่องจริยธรรม ดาน
สังคมสงเคราะหและกริยามารยาท ซึ่งเปนกิจกรรมที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 
         4.1.3  โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต  
           โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต  กอต้ังเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 โดย แมรแซงต 

ซาเวีย  (Mere Saint Xavier) แหงคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ซึ่งไดริเริ่มเขามาปฏิบัติงานในประเทศ
ไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2441 โดยพระสังฆราชเวย (Mgr. Vey) ซึ่งเปนผูแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศ
ไทยในขณะนั้น ไดขอใหภคินีที่ฝรั่ ง เศสสงภคินีมาทํางานดานการรักษาพยาบาลซึ่งในชวงนั้น
กรุงเทพมหานครไมเพียงพอ ตอมาอีก 5 ป โรงเรียนของคณะเซนตปอลเดอชารตรที่ไซงอนถูกปด ทําให
ภคินีจากไซงอนไดเขามาชวยงานดานการศึกษาและใน พ.ศ. 2450 ไดกอต้ังโรงเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนแวนต และไดสถาปนาโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตใหเปนศูนยกลางของคณะเซนตปอลเดอชารตร
ในประเทศไทย 

          ในชวง 3 ปแรกของการต้ังโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตมีเด็กหญิงมาเรียนเพียง 12 คน
เทานั้น และเด็กเหลานั้นก็มีผูปกครองเปนชาวตางชาติ การสอนเนนในเรื่องของการเรียนภาษาตางประเทศ 
การดนตรี และอบรมจริยธรรม2 ตอมาเมื่อการสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเปนที่นิยมในหมูคนไทยแลว 
ผูปกครองจึงไดนําบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนมากขึ้น โดยในระยะแรกของการกอต้ังมีทั้งนักเรียน
ประจํา  นักเรียนไปกลับ และนักเรียนที่ เปนเด็กกําพราซึ่งสวนใหญเปนลูกครึ่งที่ เกิดจากบิดาเปน

                                                           
       1 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท.  ( 2546 ).  ศตสังวจัฉรสมโภช.  หนา 92.  
       2 พ่ึงพิศ  ภูมิจิตร.  ( 2550 ).  พัฒนาการของโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต.  หนา 1. 
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ชาวตะวันตก มารดาเปนคนไทย การที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต เนนการสอนดานภาษาตางประเทศ
และเขมงวดกวดขัน อบรมสั่งสอนนักเรียนอยางเอาใจใสสงผลใหบรรดาคหบดีขาราชการไทย นําบุตรหลาน
มาเรียนเปนจํานวนมาก เมื่อมีนักเรียนหญิงมาเรียนมากขึ้นโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต จึงจําเปนตอง
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของไทย และใน พ.ศ. 2480 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต 
ปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนของรัฐบาล1 โดยโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนแวนต ไดยึดหลักการอบรมนักเรียนที่วา “ ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา ใฝหาคุณธรรม  เลิศล้ําการงาน “ 
เปนผลใหโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต เจริญเติบโตมาจนถึงปจจุบัน 

 
    4.2  การจัดตั้งโรงเรียนของสตรีไทยโดยรัฐ 
     ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ความคาดหวังของสังคมที่มีตอสตรีใน
ชนบท “ แมเรือนสมัยใหม” ไดถูกตอบสนองโดยการศึกษา กลาวคือ การจัดต้ังโรงเรียนฝายสตรีขึ้นมาไมวา
จะเปนภาครัฐหรือเอกชน ก็เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมนั่นเอง2 เมื่อโรงเรียนที่จัดต้ังโดย
คณะมิชชันนารีไดรับความเชื่อถือ และความไววางใจจากชนชั้นตางๆในสังคมไทยแลว รัฐบาลจึงไดมีการ
จัดต้ังโรงเรียนของฝายไทยตามลําดับดังนี ้
 

4.2.1 โรงเรียนเสาวภา 
                         สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระอัครราชเทวี ซึ่งตอมาทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปน
สมเด็จ-พระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เปนผูกอต้ังโรงเรียนนี้ เมื่อพ.ศ. 2435 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสั่ง
สอนความรูดานตางๆใหกับเด็กเกาะสีชัง ซึ่งเปนสถานที่พักตากอากาศของคนชั้นสูงในขณะนั้น เมื่อ 
พ.ศ. 2435 ในชวงระยะเวลานั้นทางโรงเรียนกําหนดระเบียบการไววา จะรับนักเรียนทั้งชายและหญิง วิชาที่
สอนไดแก การอานเขียน  หนังสือไทย  เลขคณิต  การหัตถกรรม  การเพาะปลูก  การขับรอง  อยางไรก็ตาม
กิจการของโรงเรียนแหงนี้ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะจํานวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนมีนอย
เกินไป อีกทั้งคานิยมของผูปกครองที่เปนชาวเกาะ ยังไมนิยมสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียน
เพราะยังไมเห็นความสําคัญวิชาที่โรงเรียนจัดสอน ดังนั้นสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดเสนอแนว
ทางแกไขปญหาคือ ใหยายโรงเรียนเสาวภาที่เกาะสีชังมาไวที่กรุงเทพฯ ดังนั้นใน พ.ศ. 2440  โรงเรียน 
เสาวภาจึงเปนโรงเรียนชั้นกลางสําหรับสตรีสามัญ ในระยะแรกต้ังอยูที่บริเวณทาเตียน วิชาที่สอนไดแก 
การอาน  เขียนหนังสือ  และวิชาแมบานแมเรือน  ตอมาอีก 9 ป ก็ไดยายโรงเรียนเสาวภาไปรวมกับโรงเรียน
สตรีบํารุงวิชา ที่ต้ังขึ้นเมื่อพ.ศ. 2442 ในบริเวณวังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโร

                                                           
       1 แหลงเดิม. หนา 2 .   
       2 สุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา.  สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศ.  วารสารอักษรศาสตร 2534;2:8 
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ปการ โดยมีนางบุญเกิด ปาวิณพยัคฆ เปนเจาของโรงเรียนและครูผูสอนและยังคงเรียกชื่อโรงเรียนวา “ 
โรงเรียนเสาวภา”1 เชนเดิม การยายโรงเรียน 2 โรงเรียนมาเหลือโรงเรียนเดียวกันนั้น ปรากฏหลักฐานวา
เปนเพราะครูที่โรงเรียนเสาวภามีความรูไมพอกับความตองการของหลักสูตรและไมคอยหาความรูเพิ่มเติม 
 

4.2.2  โรงเรียนราชินี 
                       โรงเรียนราชินีจัดต้ังขึ้นในพ.ศ. 2447 โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค
ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคในการจัดสราง  โดยทรงมีจุดประสงคเพื่อใหสตรีไทยไดรับความรูในเรื่อง
วิธีการสมาคมและมารยาทอยางใหมที่เหมาะสมกับสังคมไทยสมัยที่มีการติดตอกับตะวันตก รวมถึงฝกหัด
นักเรียนใหมีความชํานาญในกิริยามารยาทแบบไทย เชน การหมอบ  การไหว  การคลานเขา  ทั้งนี้เพราะวา
ระยะแรกที่สังคมมีความนิยมในมารยาทการเขาสมาคมและกิริยาแบบตะวันตกนั้นไมมีโรงเรียนสําหรับสตรี
ที่ฝกสอนในเรื่องนี้ อีกทั้งโรงเรียนมิชชันนารีที่จัดหลักสูตรการสอนอยางที่สังคมตองการในเวลานั้นก็ไมได
รับความนิยมจากสตรีชั้นสูง แตไดรับความนิยมจากคนชั้นกลางแทน เพราะสตรีที่ไดรับการอบรมจาก
มิชชันนารีจะมีพฤติกรรมที่เปนแบบตะวันตก “ ถึงจะโกก็กะปุปกะปบๆนั่งไมเปนคลานไมเรียบรอย “2 ดังนั้น
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจึงโปรดใหจัดต้ังโรงเรียนราชินีขึ้นแมวาจะทรงต้ังพระทัยใหเปน
โรงเรียนสําหรับสตรีสามัญหากแตเมื่อโรงเรียนเปดทําการสอนและมีผูบริหารเปนสตรีชั้นสูงจึงทําใหชน
ชั้นสูงนิยมสงธิดามาเรียนแหงนี้เปนจํานวนมาก 
             การจัดการหลักสูตรของโรงเรียนราชินีเนนการผสมผสานระหวางวิทยาการแบบตะวันตก
และเอกลักษณของไทย อีกทั้งเปนการแกไขขอบกพรองของโรงเรียนมิชชันนารีในเรื่องกิริยามารยาท และ
การเผยแพรศาสนาคริสตในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนราชินีจึงเปนที่นิยมของเจานายฝายหนาและเจานาย
ฝายใน ที่จะสงพระธิดามีศึกษาหาความรูที่โรงเรียนราชินี3    ซึ่งในระยะแรกที่ทําการเปดสอนโรงเรียนตอง
ประสบปญหาเรื่องครูสตรีทีเ่ปนชาวไทยซึ่งไดรับการอบรมตามแบบแผนการศึกษาใหมมีอยูจํากัด จึงกรุณา
โปรดเกลาฯใหจางครูสตรีญี่ปุนเขามาดําเนินการ 3 คนแรกคือ มิสเทตสุ ยาซุย  มิสคิโย  โดโน  และมิสโตมิ  
โคคาจิม  และเมื่อครูญี่ปุนทั้ง 3 คนรับราชการครบกําหนดสัญญากลับไปยังญี่ปุน สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯใหหมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล เปนอาจารยใหญ และโรงเรียนก็
ยังคงใหความสําคัญกับงานฝมือการทําดอกไมไวเปนศิลปะประจําของโรงเรียน โดยไดสงนักเรียนหญิง

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 20 -21. 
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475. หนา 101. 
       3 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475. หนา 101. 
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จํานวน 4 คนออกไปศึกษายังประเทศญี่ปุนเพื่อฝกหัดวิชาความรูดานการฝมือ กลับมาเปนครูในโรงเรียน
ราชิน1ี 
             ในสมัยที่หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล  เปนผูบริหารโรงเรียนนั้นทรงเขียนบทความ
ชักชวนใหผูปกครองสงบุตรหลานมาศึกษาในโรงเรียนสตรีวา “ ควรสงลูกเขาโรงเรียนเสียใหทันสมัย อยาทิ้ง
ไวเนิ่นชาดวยลูกของทานจะไดกาวเดินไปพรอมกับสตรีอ่ืน” หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล  ทรงเปนผู
วางหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนราชินี อาทิเชน วิชาภาษาอังกฤษ  เลข  กายบริหาร  สุขวิทยา  
การสมาคม  และการเรือน  เปนตน  นอกจากนี้ทานหญิงยังใหนักเรียนชั้นสูงของโรงเรียนไดมีโอกาสทดลอง
ปฏิบัติการเขาสมาคมตอนรับแขกเมื่อมีแขกมาเย่ียมชมโรงเรียน เริ่มต้ังแตการทําขนมเพื่อเปนของวางตาม
ความนิยมแบบตะวันตก 
 

“...นักเรียนชั้น ม.6 ตองเขาครัวทําขนมเคกกับทานอาจารยนอย กอนอื่นทานอาจารย ประทานโอวาทในการทํา
ขนมเล็กนอย... ทรงสอนวิธีตีขนม...ผสมสวนแปงสลับกับนมสดหรือไขขาวจะตองคอยๆคนหามมิใหคนเร็วหรือ
แรง ขนมจะแข็ง...อีกพวกหน่ึงทรงสอนใหตัดขนมปงทํารูปแซนวิชรูปตางๆใชหมูแฮมและล้ินวัวมาสับบดให
ละเอียด ผสมกับเนย เกลือ พริกไทย  ใชผักดองฝร่ังห่ันละเอียดทาบนขนมปง  วางเขารูปแซนวิช...”2 

 
              เมื่อแขกมาถึงนักเรียนตองแยกกันทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การตอนรับแขก
การเชิญแขกเขาเฝาหมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล อาจารยใหญของโรงเรียน หรือการเสริฟของวาง 
เปนตน สําหรับคนทีท่ําหนาที่เสริฟน้ําชาและของวาง  ทานอาจารยนอย หมอมเจาหญิงจันทรนิภา  เทวกุล 
ทรงสอนใหพูดภาษาอังกฤษ เชน “ คนถือกาน้ําชาจะตองถามเปนภาษาอังกฤษวา “ Do  you  want  some  
more  tea ? “ หรือคนถือขนมจะตองพูดวา “ My  cake  is  rich, We  the  sixth  did  it “” เปนตน 3  

             กิจการของโรงเรียนราชินีในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ดําเนินดวยดีตลอดมา กิจการไมไดลมเหลวเชนเดียวกับโรงเรียนสตรีสุนันทาลัยซึ่งเปนโรงเรียนในพระบรม
ราชูปถัมภดังกลาวมาแลว ซึ่งอาจเปนเพราะโรงเรียนราชินีจัดต้ังขึ้นภายหลังโรงเรียนสตรีสุนันทาลัย 
สามารถรูขอดีขอเสีย ประกอบกับมีผูบริหารที่มีความสามารถคือ หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล และ
ย่ิงไปกวานั้นองคอุปถัมภของโรงเรียนราชินีคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ก็ทรงเอาพระทัยใส
ตอกิจการของโรงเรียนเปนอยางดี ทําใหการศึกษาฝายสตรีเจริญกาวหนาขึ้น 

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 22- 23. 
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 101. 
      3 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  (2542).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475..  หนา 102. 
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             แมจะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนแลวก็ตาม แตสําหรับชนชั้นสูง ประเพณีการถวายตัว
เขารับราชการศึกษาอบรมตามสํานักเจานายในพระบรมมหาราชวัง ก็ยังเปนที่นิยมอยูสตรีชั้นสูงที่บิดา
มารดาหรือเจานายไปถวายตัวเปนผูเห็นคุณคาของการศึกษาระบบโรงเรียนก็จะไดรับการศึกษาอบรมทั้งที่
ในโรงเรียน และในราชสํานักควบคูกันไป ดังที่หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล พระธิดาของสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งทรงถวายตัวอยูในราชสํานักพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ พระอัครชายาเธอ
ในรัชกาลที่ 5 ทรงเลาวา “...พระวิมาดาเธอทรงวาเครื่องตน พวกที่อยูในสํานักพระวิมาดาเธอนี้ โดยมาก
มักจะทําอาหารการกินเปน พอกลับจากเรียนหนังสือ ตองไปหองเครื่องตนกอน แลวจึงกลับไปอาบน้ํา ขึ้น
เฝา...”1 

               กลาวไดวาโรงเรียนสตรีที่ทางรัฐบาลไดจัดต้ังขึ้นมานั้นขยายตัวในอัตราที่ชามากเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนผูชาย และการจัดต้ังโรงเรียนสตรีนั้นก็จํากัดอยูในกรุงเทพฯเทานั้น ยังไมมีโรงเรียนสตรีใน
สวนภูมิภาคเลย อยางไรก็ตาม ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความคิดที่วามี
ความจําเปนที่จะตองใหการศึกษาแกเด็กหญิงเพื่อใหสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมปรากฏเดนชัด
ขึ้น ความต่ืนตัวในการจัดต้ังโรงเรียนสตรีตามหัวเมืองเริ่มมีมากขึ้น เหตุที่ยังไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนสตรี
ตามหัวเมืองได ก็เนื่องจากทางฝายรัฐยังไมมีงบประมาณเพียงพอ แมโรงเรียนสตรีในเขตเมืองหลวงก็ยังไม
อาจจัดงบประมาณอยางเปนทางการได และเหตุผลที่สําคัญคือ ครูผูสอนยังไมพรอม เพราะนักเรียนหญิงที่
สําเร็จการศึกษามีความรูพอจะสอนหนังสือได สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และไมสมัครใจออกไป
ทําการสอนตามหัวเมือง 

              ดังนั้นจึงมีการเรียกรองจากนิตยสารสตรีรวมสมัยโดยเรียกรองใหสตรีไดเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังจะเห็นไดจากบทความของเทียนวรรณ ซึ่งเปนปญญาชนสมัยนั้นใน 
บํารุงนารี ที่ชี้ใหสตรีเห็นความสําคัญของการศึกษา 

 

             “...พวกเราชาวสยาม จะมีใจพรอมกันมีมานะคิดจัดการบํารุงนารีในประเทศสยามของเรา 
ใหมีความเจริญดวยวิทยาความรูใหเทียมใหเทาแกบุรุษย...จึงควรเขาใจวาถาแมหญิงไดเปนนักเรียนรูวิชา
เทากับบุรุษย...ชื่อเสียงของแมมหาเจริญทั้งหลายในประเทศสยามจะปรากฏอยูชั่วดินฟาในจดหมายของ
โลกย...”2 

 
 
 

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479. หนา 23. 
      2 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479..  หนา 25. 
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            การชักชวนใหสตรีเห็นความสําคัญของการศึกษานี้ ยังไดปรากฏในนิตยสารผูหญิง  
กุลสตรี ดังนี ้

 
“...ทานเจาคะ  การศึกษาของผูหญิงท่ีบางคนทานเห็นวาไมจําเปนนักแตดิฉันมาพิเคราะหเห็นตรงขาม คือ
ผูหญิงมีหนาท่ีสําคัญในการปกครองรักษา...การรักษาบานเรือนยอมเปนหนาท่ีของผูหญิง การขวนขวายทํามา
หากินยอมเปนหนาท่ีของผูชาย...แตถาหญิงเปนผูโฉดเขลาไมมีความรูพอท่ีจะรักษาการใหญ ชายจะมีกําลังตั้ง
มั่นลงไดอยางไรละเพราะฉะน้ันดิฉันจึงเห็นวา การศึกษาเลาเรียนเพ่ือนฝูงใหมีความรูยอมเปนขอสําคัญของ
หญิง...เบ้ืองตนตองเรียนวิชาหนังสือเทากับชั้นมัธยมของนักเรียนชาย...”1 
 

            จะเห็นไดวา นิตยสารรวมสมัยเหลานี้ตางก็มีความเห็นที่เหมือนกันคือ เห็นความสําคัญใน
การศึกษาฝายสตรี และสงผลใหผูปกครองไดเห็นความสําคัญของการสงบุตรหลานผูหญิงใหไดรับ
การศึกษาในระบบโรงเรียน จึงนับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการศึกษาฝายสตรีไดแพรหลายตอไป 

 
4.3 การจัดตั้งโรงเรียนของสตรีไทยโดยเอกชน 

   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากพระองคจะมีพระราโชบายในการ 
จัดต้ังโรงเรียนหลวงสําหรับสตรีแลวพระองคยังโปรดเกลาฯ ใหมิชชันนารีเปดโรงเรียนสอนสําหรับสตรีไทย 
ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

         4.3.1  โรงเรียนสตรีวิทยา 
           ต้ังขึ้นในพ.ศ. 2442 ในระยะแรกเปนโรงเรียนเอกชน ซึ่งกระทรวงธรรมการใหความสนับสนุน 

ในเรื่องคาเชาสถานที่กับเงินเดือนครู จนกระทั่งใน พ.ศ. 2444 กระทรวงธรรมการไดเขาควบคุมและการ
สอน โดยมีมิสดันแลป ( Miss Dunlap ) เปนครูใหญจะเห็นไดวาในขั้นแรกทางกระทรวงธรรมการก็ยังคง
วาจางครูสตรีตางชาติมาทําการสอนและบริหารงาน หลักสูตรการสอนคือ ภาษาไทย  สอนการอาน  เขียน  
เรียงความ  ภาษาอังกฤษ  การพูด  การแปล  เลข  การบานการเรือน  การฝมือ  ตอมาในสมัยที่ครูทิมเปน
ครูใหญจึงไดทําการรวมโรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนศึกษานารีเขาไวดวยกัน โดยไปต้ังที่ตึกดินถนนราช
ดําเนินกลาง และใชชื่อวา โรงเรียนสตรีวิทยา นับต้ังแตนั้นมาโรงเรียนก็มีความเจริญอยางรวดเร็ว เปน
โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวาโรงเรียนอ่ืนๆในสมัยนั้น เนื่องจากความนิยมของประชาชน 

 
 
 

                                                           
       1 แหลงเดิม. หนา 25.  
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         4.3.2  โรงเรียนศึกษานารี 
          จัดต้ังขึ้นในพ.ศ. 2444  หลักสูตรการสอนนั้นไมแตกตางไปจากโรงเรียนสตรีวิทยาในระยะที่ 

กระทรวงธรรมการเขาควบคุมการสอน ครูใหญคนแรกเปนชาวตางชาติ ตอมากระทรวงธรรมการจึงแตงต้ัง
ครูทิมเปนครูใหญโรงเรียนศึกษานารีในยุคที่ครูทิมเปนครูใหญนั้น นับไดวาเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและ
ไดรับความนิยมอยางมากจากบรรดาผูปกครอง 
 

   4.4  การจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพครู 
    กอนที่จะมีการจัดต้ังโรงเรียนวิชาชีพครูผูหญิงอยางเปนแบบแผนจากกระทรวงธรรมการขึ้นนั้น 

ทางกระทรวงธรรมการไดมีการฝกหัดครูแหงแรกที่เรียกวา “ โรงเรียนฝกหัดอาจารย” 1  ในพ.ศ. 2435 เพื่อ
สําหรับฝกหัดครูผูชาย วิชาที่เรียนมีทั้งวิชาสามัญและวิชาครู คือ คณิตศาสตร ภาษาไทย บัญชี ภาษา 
ธรรมจริยา ภูมิศาสตร วาดเขียน และการวาดภาพในกระดานดํา2 สวนวิชาครูก็จะประกอบดวยหลักสูตร
ประโยคหนึ่งทั้งเลม บัญชี และการจําแนกชั้น รวมทั้งการฝกการสอนในวิชาครูใหครบกําหนดในเวลาที่อยู
ในโรงเรียน แตสําหรับการจัดต้ังโรงเรียนวิชาชีพครูผูหญิงนั้นไดเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยที่รัฐไดจัดต้ังขึ้น
ดังนี้ 

 
         4.4.1  การฝกหัดครูผูหญิงในโรงเรียนสุนันทาลัย 
           กอนที่กระทรวงธรรมการจะไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูผูหญิง ใน พ.ศ. 2456 นั้น ทาง

กระทรวงไดหาวิธีในการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับครูผูหญิงที่มีไมเพียงพอกับความตองการของสังคม โดย
กระทรวงธรรมการไดใชโรงเรียนสุนันทาลัยเปนสถานที่ฝกหัดครูผูหญิง ซึ่งโรงเรียนสุนันทาลัยนั้นเปน
อนุสรณสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหต้ังขึ้นในการพระราชกุศล เพื่ออุทิศตอ
สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ดังนั้นทางกระทรวงธรรมการจึงมีความมุงหมายที่จะจัดต้ังโรงเรียน
ฝกหัดครูผูหญิงโดยอาศัยประโยชนจากโรงเรียนสุนันทาลัย   

 

“…ความมุงหมายที่จะไดนักเรียนซึ่งไดรับความศึกษาดีแลว หมายจะใหเปนอาจารยในการเลา
เรียนศึกษาของสตรีเพศใหแพรหลายตอไป ไพรฟาแผนดินที่เปนหญิงชั้นกลาง ชั้นตํ่า จะไดรับการศึกษา
มากขึ้น...ควรหาโอกาศประโยชนในโรงเรียนสุนันทาลัยนี้...”3 ดังนั้นโรงเรียนฝกหัดครูผูหญิงสุนันทาลัยจึง
ไดดําเนินการขึ้น เพราะทางกระทรวงธรรมการไดเล็งเห็นวาการขยายตัวทางการศึกษาของสตรีจําเปนที่
                                                           
       1  กรมฝกหัดครู.  ( ม.ป.ป ).  ประวัติกรมการฝกหัดครู.  หนา 15.   
       2 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479..  หนา 56. 
       3 หจช,  ร. 6ศ. 4/17, “ พระราชทานท่ีดินแลตึกเรือนผลประโยชนของสถานท่ีสุนันทาลัยใหเปนสมบัติของโรงเรียน
ราชินี” ( 1 พฤษภาคม 2456 – 2461 ).  
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จะตองมีครูผูหญิงมารองรับ เพราะครูผูหญิงในชวงนั้นยังไมมีความรูในวิชาครูพอที่จะทําการสอนหนังสือได 
ดังจะเห็นไดจากคํากราบบังคมทูลของกระทรวงธรรมการ ถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งเปน
ผูสําเร็จราชการแผนดินในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรป ดังมี
ใจความวา การศึกษาฝายชายและโรงเรียนฝกหัดอาจารยนั้นไดเจริญรุดหนาไปตามสมควรแลว แต
การศึกษาฝายสตรียังคงลาหลังอยู เพราะติดขัดในเรื่องการหาตัวครูผูหญิงที่จะมาทําการสอน 

“…ขางฝายชายก็ไดจัดการหาทางที่จะใหการเลาเรียนศึกษาแพรหลายออกไปแลโรงเรียนพิเศษ
ฝกหัดอาจารยที่ไดบํารุงขึ้นในเวลาน้ีก็ไดเจริญขึ้นตามสมัย...แตการเลาเรียนศึกษาสวนสตรีเพศนั้น เปนอัน
ขัดของในสิ่งสําคัญก็จะหาครูที่สอนไมได...”1 จะเห็นไดวาการที่จะฝกหัดนักเรียนหญิงใหมีความรู 
ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพครูผูหญิงไดนั้น ตองไดรับการฝกหัดในวิชาครูโดยเฉพาะถึงจะ
เปนที่ยอมรับในสังคม ดังนั้นกระทรวงธรรมการจึงไดวางแผนในการฝกหัดครูสตรีโดยจะรับเด็กที่มีอายุอยู
ในชวง 15 – 18 ป และไมจํากัดทางชนชั้นโดยทางโรงเรียนจะรับผิดชอบในเรื่องคาเลาเรียนและคาเบ้ียเลี้ยง
โดยที่นักเรียนจะตองอยูเปนครูรับใชทุนหลวงเปนเวลา 5 ป  

          แตอยางไรก็ตามแผนงานในการจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูผูหญิงสวนสุนันทาของกระทรวง
ธรรมการก็ตองลมเหลว เนื่องจากไมไดรับเงินงบประมาณแผนดินในการบริหารโรงเรียนตอไป และในพ.ศ. 
2445 โรงเรียนสตรีสุนันทาลัยจึงจําเปนตองปดตัวลง 

 
       4.4.2  การฝกหัดครูผูหญิงในโรงเรียนสตรีวิทยา 
         จากความลมเหลวในการจัดต้ังการฝกหัดครูผูหญิงในโรงเรียนสุนันทาลัย ทําใหทางกระทรวง

ธรรมการเริ่มมีความคิดในการจัดต้ังครูผูหญิงที่โรงเรียนสตรีวิทยา พรอมกับมีการรางหลักสูตรการศึกษาขึ้น 
ในพ.ศ. 2450  โดยขุนบรรหารวรอรรถ ขาราชการกระทรวงธรรมการไดแจงไปยังเจากรมตรวจกระทรวง
ธรรมการ วาถึงเวลาอันสมควรแลวที่ทางการควรจะใหมีการจัดการฝกหัดครูผูหญิง2 และในที่สุดกระทรวง
ธรรมการก็ไดรับการอนุมัติใหจัดการฝกหัดครูผูหญิง แมจะไดรับงบประมาณในอัตราสวนนอยก็ตาม ซึ่งใน
พ.ศ. 2450 โรงเรียนสตรีวิทยาไดรับอนุมัติจากกระทรวงธรรมการใหมีการฝกหัดครูผูหญิงได แมวาทาง
กระทรวงธรรมการจะมีงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาที่นอยมากแตทางโรงเรียนสตรีวิทยาก็สามารถ
ฟนฟูการเรียนการฝกหัดครูผูหญิงขึ้นมาไดซึ่งความสําเร็จนี้เปนผลมาจากแรงผลักดันของปญญาชนไทยที่
ตองการใหมีการฝกหัดครูผูหญิงเพื่อที่จะมาสั่งสอนอบรมเด็กหญิง เพราะการศึกษาในประโยคชั้นมูลของ
นักเรียนหญิงก็มีความเจริญมากขึ้นแตยังไมมีครูผูหญิงมาสอนอยางจริงจัง 

                                                           
       1 หจช, ศธ.53 / 1, “ ขอพระราชนุญาตจดัการนักเรียนฝกหัดอาจารยฝายสตรี” ( 9 กรกฎาคม 2440 ).   
       2 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  (2539).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479..  หนา 63. 
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          แตอยางไรก็ตามการฝกครูผูหญิงในโรงเรียนสตรีวิทยายังมีขอจํากัดอยูหลายดานดวยกัน 
เชน ในเรื่องของเวลาเรียนที่นอยเกินไปเพราะนักเรียนที่ไดรับการศึกษาเปนนักเรียนเชาไป - เย็นกลับ ทําให
ระยะเวลาในการเรียนไมเพียงพอ หรือแมแตในเรื่องหลักสูตรที่ยังไมเปนทางการและความรูของครูที่สอนมี
ไมมากพอ แตก็นับไดวาการจัดการฝกหัดครูผูหญิงในโรงเรียนสตรีวิทยานี้เปนตัวอยางของโรงเรียนสตรี
ทั่วไปในสมัยตอมา 

 
  4.5  โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภและการพยาบาลไข 
   โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภและการพยาบาลไข ไดกอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรี

พัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นับเปนโรงเรียนผดุงครรภและหญิง
แหงแรกในประเทศไทย  

   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความสําคัญของวิชาแพทยผดุงครรภวามีความ
จําเปนตอชีวิตของสตรี เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นมีสตรีที่ตอง
เสียชีวิตเปนจํานวนมากเนื่องจากการคลอดบุตร สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงไดพระราชทาน
ทรัพยสวนพระองคในการจัดต้ังโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชโดยเริ่มเปดทํา
การสอนเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 ใชเชื่อวา โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภและการพยาบาลไข 
สังกัดกรมศึกษาธิการ เพื่อเปดอบรมสั่งสอนวิชาพยาบาลเฉพาะทางการคลอดบุตรเพียงอยางเดียว1   ซึ่ง
ตอมาเรียกกระทรวงธรรมการ และโปรดเกลาฯใหทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ เปนผูอํานวยการคนแรก 
การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงไดเริ่มตนต้ังแตบัดนั้นมา 

    โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภและการพยาบาลไข ไดรับการพัฒนามาเปนลําดับจนเปนโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเปนสถาบันแหงแรกที่เปดสอน
วิชาการพยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปดดําเนินการนั้นโรงเรียนขึ้นอยูกับแผนกศึกษา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ( กองพยาบาลทหารบกกลางกระทรวงกลาโหม ) เปนหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียน 1 ป  
รับหญิงที่มีอายุ 16 – 30 ป และมีพื้นความรูอยางตํ่าชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หรือ 2 หรือเทียบเทาอยางไรก็
ตามการที่จะชักจูงหญิงใหมาสมัครเรียนเปนนางพยาบาลนั้นเปนสิ่งที่ยากย่ิงเพราะสังคมในสมัยนั้นถือกัน
วาการที่หญิงสาวไปพยาบาลคนอ่ืนโดยที่ไมใชญาติพี่นองนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ไมควรกระทําทั้งเปนงานที่พึง
รังเกียจ2 จึงไมคอยมีสตรีมาสมัครเรียนมากนัก ตอมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณยกเลิกแผนกศึกษา จึงโอน
โรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยูกับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเปนกองหนึ่งใน
แผนกนี้ ผูดํารงตําแหนงหัวหนากองโรงเรียนพยาบาลเปนพระองคแรกคือ หมอมเจาหญิงมัณฑารพ 
                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 266.   
       2 แหลงเดิม.  หนา 266.   
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กมลาศน ซึ่งในพ.ศ. 2467 โรงเรียนไดขยายหลักสูตรเปน 3 ป รับนักศึกษาที่มีความรูอยางตํ่ามัธยมศึกษาป
ที่ 3 และคณะมิชชันนารีอเมริกันไดจัดต้ังโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอรมิคที่เชียงใหม โดยใชหลักสูตรและ
ขอสอบของโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม ในพ.ศ. 2507 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
เทียบเทาระดับสากลเรียกหลักสูตรนี้วา ประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผูสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หรือเทียบเทากําหนดเวลาเรียน 3 ป 6 เดือน และแบงการศึกษาออกเปน 2
ชวง คือ ในชวงแรกจะเรียนวิชาพยาบาล 3 ปเชนเดิม แตในสวนชวงหลังไดเพิ่มเติมเปนวิชาผดุงครรภและ
อนามัยอีก 6 เดือน1  เมื่อสําเร็จแลวจะไดในประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและอนามัย 

 
5. สตรีท่ีมีบทบาทในการสงเสริมดานการศึกษา 

      5.1  สตรีชั้นสูง 
   สําหรับสตรีชั้นสูงมีทั้งพระอัครมเหสี พระอัครราชเทวี พระราชชายา พระราชธิดาใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ธิดาของพระบรมวงศานุวงศ และธิดาของขุนนางที่มีบทบาท
ทางการศึกษาดังนี้ 
 

   สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
     สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเปนพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงเปนพระราชธิดาพระองคที่ 66 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และลําดับที่5ในเจา
จอมมารดาเปยมพระองคทรงศึกษาเลาเรียนในราชสํานักอันสมควรแกขัตติยนารี ที่พึงมีในสมัยนั้น 
พระองคมีพระสติปญญาที่เฉียบแหลม มีพระปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศมาต้ังแตทรงพระเยาวแมเมื่อเจริญ
พระชนมขึ้นและไดดํารงตําแหนงพระอัครมเหสี ทรงปกครองเหลาขาราชบริพารที่อยูใตการปกครองของ
พระองคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อครั้งทรงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคทรงตัดสินพระทัย 
ปฏิบัติพระราชกิจตางๆไดอยางสมบูรณและลุลวงไปดวยดี พระราชกรณียกิจตางๆที่ปรากฏตอสายตาคน
ทั่วไปนั้นลวนแลวแตทรงคุณประโยชนแกชาติบานเมืองอยางใหญหลวงในหลายๆประการ อาทิ ดาน
สาธารณสุขและอนามัย ดานสาธารณประโยชน ดานการชางฝมือ การบริหารราชการแผนดิน และที่สําคัญ
สําหรับสตรีไทย คือในเรื่องการศึกษา 
 
 
 
 
                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 267.   
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      ดานการศึกษา   
       สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะในหมูกุลสตรี ในสมัยกอนการศึกษาในหมูกุลสตรียังไมกวางขวาง สตรีไมมีโอกาสที่จะไดรับ
การศึกษาเหมือนบุรุษ การศึกษามักเนนในทางวิชาการบานการเรือน มารยาทสําหรับกุลสตรี การเย็บปก
ถักรอยเปนตน สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองคจัดต้ัง
โรงเรียนสตรีขึ้นหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดแก โรงเรียนราชินี โรงเรียนเสาวภา กรุงเทพฯ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนราชินีทรงมีอุปการคุณเปนพิเศษ ทรงเปน
พระธุระในทุกสิ่งทุกอยางอยางใกลชิด พระราชทานทรัพยสวนพระองคเปนเงินเดือนครู คาใชจายของ
โรงเรียน เพื่อใหเกิดความนิยมแกคนทั้งหลาย พระองคไดสงพระราชวงศและเด็กหญิงในราชสํานักของ
พระองคใหเขาเรียน ผูที่เรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนทุกคนจะไดรับพระราชทานเข็มกลัดอักษร พระนาม “ 
เสาวภา “ ตลอดทั้งครูและเจาหนาที่กระทรวงธรรมการที่เก่ียวของในขณะนั้น    ก็ไดรับพระราชทานเข็ม
กลัดอักษรพระนาม  “ เสาวภาผองศรี”  ในที่สุดโรงเรียนนี้มีผูนิยมเขาเรียนอยางแพรหลาย1 
        พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงบําเพ็ญไดกอใหเกิดประโยชนแกบานเมือง
อยางมากกิจการหลายสิ่งหลายอยาง เชนในดานสาธารณสุข การชางฝมือ ดานศาสนา โดยเฉพาะในดาน
การศึกษา ซึ่งถือไดวาเปนรากฐานแหงความเจริญกาวหนาในปจจุบัน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอัน
ย่ิงใหญตอผสกนิกรชาวไทยทั้งในขณะที่พระองคทรงดํารงพระชนมชีพ และในปจจุบันอยางทั่วหนากันสม
ดังที่เปนพระบรมราชินีคูพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูเปนสมเด็จพระปยมหาราช
ของชาวไทยอยางแทจริง 
 

      สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 
       สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เปนพระมเหสีอีกพระองคหนึ่งใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงไดรับการยกยองพระเกียรติอยางย่ิง ดังปรากฏในความ
ตอนหนึ่งของคําประกาศสถาปนาพระอิสริยยศในรัชกาลที่ 7 วา “...พระปรีชาญาณรอบรูราชกิจนอยใหญ 
มีพระอัธยาศัยเปนสัจธรรมมั่นคงกอปรดวยพระขันตีคุณ และทรงพระเมตตาอารีแกผูนอยทั่วไปมิไดเลือก
หนา เปนที่เคารพนับถืออยางย่ิงต้ังแตพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ
ตลอดไป จนคนทั้งหลายอ่ืนโดยมาก...”2 

                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 163.   
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        สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวที่ประสูติจากเจาคุณจอมมารดาสําลี เมื่อทรงพระเยาวไดรับการศึกษาเชนเดียวกับ
เจานายฝายในในสมัยนั้นคือ ศึกษาทั้งดานอักขรวิธี และวิชาความรูขั้นตนจากตําหนักของเจานายฝายใน
ชั้นผูใหญในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ก็ทรงศึกษาวิชาการอันสมควรแกกุลสตรี เชน ศาสนา วรรณคดี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หัตถกรรม และคหกรรมตางๆ สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรีทรงสนพระทัย
ดานวรรณคดี การประพันธ โบราณคดี และราชประเพณีอยางย่ิง ประกอบกับในกาลตอมาไดทรงรับ
ราชการเปนราชเลขาธิการฝายในในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงเชี่ยวชาญดานการ
ประพันธมาก ปรากฏวา ทรงพระนิพนธคําประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองหลายชิ้น แตเปนบทสั้นๆ ซึ่ง
ทรงพระนิพนธเลมบาง ทรงแตงทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวบาง หรือ
ประทานใหแกผูที่ทรงชอบพระอัธยาศัย  
 
        ดานการศึกษา 
         สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ไดสรางอาคารเรียนหลังหนึ่งที่วัดพิชัย
ญาติการาม ใน พ.ศ. 2440 ซึ่งเปนวัดของบรรพบุรุษ ดวยเงิน 125 ชั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวพระราชทานชื่อวา “ สุขุมาลัย “ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2440 พระ
ราชโอรสพระราชธิดาและพระญาติจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนและเครื่องใชในอาคารเพื่อใชใน
การเรียนการสอนตอไป 
         สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ประชวรดวยพระโรควัณโรคที่พระปบผา
สะ เมื่อมีพระอาการมาก จอมพล สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต โปรดใหยายพระแทนบรรทม
จากพระตําหนักสมเด็จมาไวที่หองเสวยสวนพระองคบนชั้น 2 ของพระตําหนักใหญวังบางขุนพรหม เพื่อจะ
ไดทรงพยาบาลพระราชชนนีอยางใกลชิด จนกระทั่งสิ้นพระชนมในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 มีพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 
 

      พระราชชายา เจาดารารัศมี 
                   พระราชชายา เจาดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระ
นามเรียกขานในพระประยูรญาติวา “ เจาอ่ึง “ และเรียกขานกันในพระบรมมหาราชวังวา “ เจานอย “ ซึ่ง
หมายถึงเจานายฝายเหนือที่ยังเยาววัยเปนพระธิดาองคสุดทายลําดับที่  11 ของพระเจาอินทวิชยานนท 
พระเจาเชียงใหมองคที่ 7 กับพระเทวีแมเจาเทพไกรสร เมื่อทรงพระเยาวทรงพระอักษรทั้งฝายลานนา 
สยาม และภาษาอังกฤษจนแตกฉาน จนนับไดวาเปนกุลสตรีที่ไดรับการศึกษาดีย่ิงในสมัยนั้น  ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2429 พระเจาอินทวิชยานนทไดเสด็จนําพระราชธิดาเจาดารารัศมีมาจากเชียงใหมเพื่อเขา
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เฝาถวายของสมโภชนแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพรอมทั้งทรงนําพระราชธิดาเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเพื่อฉลองพระเดชพระคุณรับ
ราชการฝายใน 
          ตลอดระยะเวลาที่พระราชชายา เจาดารารัศมีรับราชการในพระบรมมหาราชวัง ทรงดํารง
พระองคอยางเรียบงาย หากแตแฝงไวดวยพระปรีชาญาณ ความมุงมั่น และความเชื่อมั่นในพระองค กอปร
กับความจงรักภักดีที่มีตอพระราชสวามี ทรงดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณแหงเมืองเหนือ
ไวอยางเครงครัด และไมเคยทอดทิ้งเลยตลอดพระชนชีพ พระตําหนักของพระองคจึงแตกตางไปจากพระ
ตําหนักอ่ืนๆ กลาวคือ บรรดาขาหลวงทั้งปวงจะนุงซิ่น กินเมี่ยง เกลามวย พูดคําเมืองที่ออนหวาน และยังมี
ชื่อเสียงวาเปนสํานักดนตรีที่ดีแหงหนึ่งในสมัยนั้น1     เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเรียนรูวัฒนธรรมภาค
กลางโดยเฉพาะดนตรีไทย จึงทรงสนับสนุนพระญาติและขาราชบริพารฝกหัดดนตรีไทยกันอยางจริงจังจน
สามารถต้ังเปนวงเครื่องสายได 
 
        ดานการศึกษา 
         พระราชชายา เจาดารารัศมี ทรงเล็งเห็นความสําคัญดานการศึกษาของเยาวชน จึงประทาน
ที่ดินสรางโรงเรียน คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทรงสละเวลาสวนพระองคประทานคําปรึกษา แนะนํา รับ
เปนกรรมการจัดต้ังโรงเรียนตางๆในเชียงใหม ทรงเปนองคอุปถัมภโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโน
ทัพพายัพ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม ประทานทุนทรัพยเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน ทรงรับภาระสง
เด็กเขาศึกษาที่โรงเรียนฝกหัดกสิกรรม ที่อําเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี และทรงเปนประทานจัดต้ังหอสมุด
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
         พระราชชายา เจาดารารัศมี ไดทรงปฏิบัติพระราชภาระหนาที่ในฐานะพระราชธิดาพระเจา
แผนดินแหงอาณาจักรลานนาไดอยางสมพระเกียรติ ดวยพระทัยเด็ดเด่ียว มั่นคง การที่ทรงเสียสละจาก
บานเกิดเมืองนอนไปประทับในถ่ินฐานที่ตางดวยผูคน ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมประเพณี ที่มิไดทรง
คุนเคย เปนเวลานานเกือบก่ึงหนึ่งของพระชนมชีพ เปนเครื่องแสดงวาพระนางทรงมีขันติบารมีอันเปยมลน
อุดมดวยพระสติปญญาอันแสดงดวยพระอัจฉริยภาพอันสูงสง ตราบจนทุกวันนี้ตราบจนทุกวันนี ้
 
 
 
 
 
                                                           
       1 นงเยาว  กาญจนจารี.  ( 2539 ).  ดารารัศม ีพระประวัติพระราชชายา เจาดารารัศมี.  หนา 57. 
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       สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  
        สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เปนพระราชธิดา 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา มีพระนามเดิมวาสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ นรินทรเทพยกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว ไดรับ
การศึกษาตามแบบแผนประเพณีในราชสํานัก กลาวคือ ทรงศึกษากับพระยาศรีสุนทรโวหาร  
(นอย อาจารยางกูร) และครูสตรีทานอ่ืนๆในวิชาการแขนงตางๆ เมื่อมีพระชนมายุยาง 12 พรรษาทรงเขา
พิธีโสกันต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2439 มีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งใหสถาปนาเปนสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาวไลยอลงกรณ นรินทรเทพยกุมารี ทรงสนพระทัยในดานการศึกษาเปนอยางมาก ทรงศึกษา
แตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศสามารถตรัสภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสไดอยาง
คลองแคลว ทรงมีความรูรอบตัว กวางขวางทันเหตุการณโลกไดเปนอยางดี 
 

        ดานการศึกษา 
         สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เปนผูที่เห็น

ความสําคัญของการศึกษาของสตรีเปนอยางมากถึงกับโปรดใหขาหลวงในพระองคไดรับการศึกษาอยางดี
ดวยทรงสงเสริมจนบางคนสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สวนเยาวชนก็สงเสริมใหไดรับการศึกษาอยาง
ดีโดยการทํานุบํารุงทั้งดานวิชาการและสนับสนุนปจจัยเสริม ทรงตระหนักวาสตรีในยุคตอไปจะตองพึ่งพา
ตนเองและเปนกําลังสําคัญเทาเทียมกับบุรุษในการพัฒนาประเทศชาติ จึงไดเปนกําลังสําคัญในการสนอง
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในการดําเนินการโรงเรียนราชินี เมื่อโรงเรียน
ราชินีมีสถานที่คับแคบลงไดทรงสรางโรงเรียนราชินีบนขึ้นใหมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินาถ โดยทรงสนับสนุนและทํานุบํารุงทุกวิถีทาง ประทานเงินอุดหนุนโรงเรียนทุกป นอกจากนี้ยังได
ทรงอุปถัมภโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เพื่อจะไดผลิตบุคลากรครูเปนกําลังสําคัญตอการศึกษา
ของชาติตอไป1 

        ในตางจังหวัดทรงรับเปนองคอุปถัมภโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกอต้ังดวย
เงินบริจาคของราษฎร ไดประทานทรัพยใหสรางอาคารเรียนใหม รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงเรียน
ทรงทํานุบํารุงโรงเรียนสหายหญิง จังหวัดสระบุรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  

        ทางดานวิชาการทรงเปนผูนําแบบอยางในการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามที่ทรงมี
ประสบการณเมื่อครั้งเสด็จประพาสตางประเทศ นํามาดัดแปลงใชในประเทศ กําหนดใหมีวิชาวิทยาศาสตร 
พลศึกษา ในหลักสูตรการเรียนการสอน ดวยทรงมีพระดําริวา สุขภาพพลานามัยเปนสิ่งสําคัญเบ้ืองตนของ

                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 215 - 217.   
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มนุษยทุกคน ดังนั้นโรงเรียนในพระอุปถัมภจึงมีอาคารสําหรับเลนกีฬาของสตรีโดยเฉพาะ ทรงออกแบบ
เครื่องแตงกายชุดพลศึกษาของนักเรียนหญิงดวยพระองคเอง สวนวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ต้ังอยูบน
รากฐานของความเปนจริง และเปนเครื่องแสดงถึงสติปญญาความสามารถของมนุษย จึงกําหนดให
โรงเรียนสตรีสรางหองทดลองวิทยาศาสตรที่ทันสมัยใหนักเรียนสตรีมีโอกาสศึกษา คนควาทดลองดวย
ตนเอง 

        ในเบ้ืองปลายพระชนมชีพ ประชวรพระวักกะพิการ ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปรับการรักษา ณ 
ทวีปยุโรป 2 ครั้ง สิ้นพระชนมในวันที ่ 15 มกราคม พ.ศ. 2481 พระชนมายุ 54 พรรษา 

 
       สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี 
        สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี เปนพระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราช
ปดิวรัดาเมื่อยังทรงพระเยาวทรงมีแววฉลาดหลักแหลม สมเด็จพระชนกนาถโปรดใหอยูใกลชิดพระองค 
ทรงเรียกวา “ ลูกหญิงนอย “ ทรงอบรมสั่งสอนวิชาความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง เปน
ที่ถูกพระราชหฤทัยที่สามารถเลาเรียนเขาใจและรอบรูไดรวดเร็วแตกฉาน ย่ิงเมื่อเจริญวัย สมเด็จพระชนก
นาถก็ย่ิงทรงเอาพระทัยใสมากขึ้น ทรงสั่งสอนทั้งงานของบานเมืองและวิชาหนังสือ โปรดใหทรงพระอักษร
และทําหนาที่ราชเลขาธิการฝายใน  
         ครั้ ง เมื่ อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหั ว  เสด็จประพาสยุโรปครั้ งที่  2  
ในป พ.ศ. 2450 มีพระราชประสงคจะใหตามเสด็จดวย หากแตมีความขัดของจึงระงับไว และไดปรากฏวา
ขณะที่เสด็จพระราชดําเนินไปถึงแหงใด จะมีพระราชหัตถเลขาถึงพระราชธิดา  เลาเรื่องพระราชกิจนานา
ตลอดทั้งความเปนไปในการเสด็จพระราชดําเนินสงมาถึงสมเด็จฯ เจาฟานิภานภดลฯ ทุกครั้งเปนหนังสือ
ถึง 43 ฉบับมีความยาวถึง 1,850 หนา ความนั้นถาไดกลาวถึงผูใด สมเด็จฯ เจาฟานิภานภดลฯ จะคัดลอก
สงไปถวายผูนั้นทอดพระเนตรทั้งสิ้น และตางกราบบังคมทูลวาเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีพระราชหัตถเลขามานั้นมีประโยชนมากนาจะไดรวมพิมพเปนเลมหนังสือ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหดําเนินงาน เรียกหนังสือเลมนี้วา ไกลบาน ดวยพระอุตสาหวิริยะและ
ความเอาพระทัยใสของราชเลขานุการในพระองคนี้เอง วงการหนังสือไทยจึงไดมีหนังสือจดหมายเหตุ
ลักษณะนําเที่ยวขึ้นเปนหลักฐานอีกเลมหนึ่ง1 
 
 
 
                                                           
       1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัติศาสตรไทย.  หนา 220 - 221.   
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        ดานการศึกษา 
         สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี ทรงสรางโรงเรียน
นิภา ในบริเวณตําหนักสวนสุนันทาเพื่อชุบเลี้ยงเด็กและขาหลวงใหมีการศึกษาอยางดี ทรงใหครูไทยจาก
โรงเรียนวัฒนาซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นมาสอนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หาครูตางชาติมาสอน
พิเศษ ไดเปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยม 6 ทรงคัดเลือกผูที่เรียน
เกงไปสมทบสอบที่โรงเรียนสายปญญา เมื่อนักเรียนผูใดสอบสําเร็จไดคะแนนดี ก็จะทรงทําเข็มกลัดทองคํา
ลงยาประทานเปนรางวัล ผูที่ทรงอุปการะชุบเลี้ยงปรากฏวาไดสําเร็จการศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะไดรับ
ปริญญาเปนจํานวนมากมายทีเดียว1 
         พระจริยวัตรของสมเด็จฯ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี นั้นเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับผูที่ใฝหาความรู ดวยทรงมีความสามารถเฉลียวฉลาดทั้งวิชาการทางหนังสือและวิชาทางการเรือน 
การชาง การเกษตร การฝมือ เย็บปกถักรอย ทําขนม ปลูกตนไม จัดสวนใหมีศิลปะงดงาม  ตอมาครั้นเมื่อ 
พ.ศ. 2475 เปนชวงที่บานเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตย พระราชวงศและพระประยูรญาติกระทบกระเทือนดวยวิถีทางการเมืองไดยายไปพํานักยัง
ตางประเทศหลายพระองค เปนสาเหตุให สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทอง
เขตขัตติยนารี ตองพลัดพรากจากพระญาติสนิทที่มีความคุนเคยกัน ไปประทับที่ประเทศอินโดนีเซียเปน
เวลา 2  ปเศษ จากนั้นพระโรควักกะพิการซึ่งเปนโรคที่เปนสาเหตุใหสมเด็จพระชนกนาถและพระเชษฐา
หลายพระองคตองจากไป เริ่มคุกคามพระพลานามัยทรงตองทุกขทรมานดวยความเจ็บปวดอาการประชวร
มิไดลดละแมจะไดเยียวยาอยางใกลชิด ในที่สุดก็สิ้นพระชนมที่เมืองบันดง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่  
29 มกราคม พ.ศ. 2478 พระชันษาไดเพียง 49 ป จากนั้นก็ไดเชิญพระศพกลับสูประเทศไทย 
 

       หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล 
                    หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล ทรงเปนพระธิดาองคที่ 3 ในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาเทววงศวโรปการ กับหมอมใหญ เทวกุล ทรงเริ่มการศึกษาเรียนหนังสือไทยกับพระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจาประภัสสร จากนั้นจึงเริ่มเขารับการศึกษาในโรงเรียนสุนันทาลัย และทรงประกอบอาชีพครู
ต้ังแตพระชนมเพียง 18 พรรษาโดยทรงเปนครูพิเศษในพระบรมมหาราชวัง  
 
 
 
 
                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 222.  
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       ดานการศึกษา 
        ในพ.ศ. 2449 ทรงไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ให ดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนราชินี จากความเอาใจใสในกิจการของหมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา    
เทวกุลทําใหกิจการของโรงเรียนราชินี ดําเนินไปดวยดีโดยเฉพาะจํานวนนักเรียน โรงเรียนราชินีจึงเปน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้น ทานทรงจัดการเรียนการสอนอยางทันสมัยซึ่งมาสอดคลองกับความคิด
ใหมในวงการศึกษาปจจุบัน แมเวลาจะหางกันหลายสิบป เชน การสอนภาษาอังกฤษแบบ play – way1 คือ
การเรียนปนเลน ความคิดริเริ่มสรางสรรคซึ่งเปนหัวใจของการศึกษาแผนใหมในปจจุบัน นอกจากนี้ยังทรง
ใหออกหนังสือพิมพชื่อ “ สตรีพจน “ ในพ.ศ. 2456 2 ตอมาสมเด็จพระพันปหลวงทรงพระราชทานนามใหม
วา “ราชินีบํารุง “  

         ตลอดเวลาที่ทานทรงดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนราชินีนั้นทานไดทรงงานดวยความ
รักทรงเสียสละทั้งพระวรกาย พระกําลังปญญา ตลอดจนเวลา ทําใหชื่อเสียงของทานเปนที่นาเคารพ โดย
ปรากฏออกมาในคําชื่อเรียกวา “อาจารย “ ซึ่งเปนคําที่บรรดาลูกศิษยของทานไดเรียกกันในขณะนั้น  คําวา
อาจารยในเวลานั้นมักจะเรียกกับครูผูชายเทานั้น3 ดังนั้นการที่ทานถูกยกยองใหเปนอาจารยจึงมี
ความหมายมากเพราะเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปกครองอีกทางหนึ่ง 
 

       หมอมเจาหญิงจันทรนิภา  เทวกุล 
                     หมอมเจาหญิงจันทรนิภา  เทวกุล  ทรงเปนพระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
ยาเทววงษวโรปการ กับหมอมใหญ เทวกุล เมื่อทรงพระเยาวไดศึกษาเลาเรียนที่โรงเรียนสุนันทาลัย จนจบ
ชั้นมัธยมปที่ 6 และเมื่อทานมีพระชนม 18 พรรษาก็ทรงไดอุทิศชีวิตเพื่อการเปนครู โดยทรงเริ่มเปนครูพิเศษ
ในพระบรมมหาราชวัง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2451 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯ ใหไป
เปนครูสอนที่โรงเรียนราชินี ทานทรงรอบรูวิชาตางๆ เปนอยางดี โดยเฉพาะวิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ 
ทรงรูและทรงสอนไดอยางยอดเย่ียม นอกจากนี้วิชาเบ็ดเตล็ดมีการทํากับขาวและขนมฝรั่ง ทานก็ทรงทําได
ดีและทรงสอนไดดีอีกดวย  
          นอกจากนี้หมอมเจาหญิงจันทรนิภา  เทวกุล  ยังไดพยายามยกมาตรฐานการเรียนของสตรี
ใหสูงขึ้น โดยขอเทียบเฉพาะภาษาเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 8 (ประโยคมัธยมบริบูรณชาย) เวน คํานวณ 
วิทยาศาสตร เรียกวาประโยคมัธยมวิสามัญหญิง สอนอยางนี้ได 2 – 3 ป ก็เปดทําการสอนประโยคมัธยม

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 95. 
       2 แหลงเดิม.  หนา 95.  
       3 แหลงเดิม.  หนา 95 – 96 
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บริบูรณชาย1  เพราะความพยายามและความต้ังพระทัยแนวแนของทาน นักเรียนหญิงรุนนั้นจึงเรียนจบ
หลักสูตรชั้นมัธยมบริบูรณชาย และเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในโอกาสตอมา 
 
        ดานการศึกษา 
         ในพ.ศ. 2465 กระทรวงศึกษาธิการอันมีเจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรีเปนเสนาบดี ไดขอรองให
ทานไปดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนเบญจมราชาลัย   แทนครูทิม กาญจนโอวาท ซึ่งไดถึงแกกรรมลง
ไป ดังนั้นทานจึงเสด็จมาประทับอยูในโรงเรียนรวมกับครูและนักเรียน หมอมเจาหญิงจันทรนิภา ขณะดํารง
ตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนเบญจมราชาลัยยังไดนําความรูอยางกวางขวางมาสูโรงเรียนและนักเรียน 
เชน การชาง ดอกไมสด การทํากับขาวของกิน และนํานักเรียนใหไดเห็นการสมาคม เชน ในวังสวนสุนันทา 
วังสระปทุม และวังเทเวศร มีงานทําดอกไมทานมักจะนําเด็กที่ไดฝกแลวจากโรงเรียนไปชวยใหเด็กไดเห็น
ระเบียบแบบแผนที่ตางออกไป ซึ่งในระยะนั้นทางโรงเรียนก็มีงานทําดอกไมเสมอ เชน ในงานเลี้ยงของ
กระทรวงการตางประเทศ2 หรืองานพิธีตางๆ ที่เขาไปขอประทานใหทานทรงทํา 
 

       ทานผูหญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ 
                     ทานผูหญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ หรือทานผูหญิงภาสกรวงศ ( เปลี่ยน  บุนนาค ) เดิมอยูใน 
ราชนิกุล “ ชูโต “ เปนธิดาของนายสุดจินดา ( พลอย ) บุตรจหมื่นศรีสรรักษ  ( ถัด) มารดาของทานชื่อ “ 
นิ่ม” เปนธิดาของพระยาสุรเสนา ( นองจหมื่นศรีสรรักษ ) กับคุณเปยม ซึ่งเปนธิดาของสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาประยุรวงศ ( ดิศ บุนนาค เรียกกันโดยทั่วไปวาสมเด็จเจาพระยาองคใหญ ) ในวัยเยาวทานผูหญิง
เปลี่ยนไดรับการศึกษาตามแบบกุลธิดาสมัยกอนซึ่งเก่ียวกับการดูแลกิจการบานเรือน และโดยเหตุที่ทาน
เปนสตรีที่ฉลาดมีอุปนิสัยรักความประณีต อีกทั้งมีความริเริ่มที่ดี ทานจึงไดพากเพียรศึกษาหาความรูตางๆ
โดยเฉพาะในเรื่องตําราอาหารหวานคาว ถึงกับมีการเรียบเรียงตําราอาหารทั้งของไทยและของตางชาติไว 
คือ “ ตําราแมครัวหัวปาก “3  ซึ่งเปนตํารากับขาวเลมแรกที่พิมพขึ้นในประเทศไทย 
 
         ดานการศึกษา 
           ใน พ.ศ.  2439 ไดมีการจัดต้ังโรงเรียนแพทยผดุงครรภขึ้นในบริเวณโรงศิริราชพยาบาล  
(ปจจุบันคือ โรงพยาบาลศิริราช) สําหรับเปนสถานศึกษาวิชาพยาบาลและผดุงครรภของสตรีซึ่งเปน
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ที่ทรงเห็นวา
                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 100.   
       2เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 101.   
        3 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ( 2547) .  สตรีสําคัญในประวัตศิาสตรไทย.  หนา 225.   
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การพยาบาลและการผดุงครรภในขณะนั้นยังไมเจริญและทรงต้ังพระทัยวาจะใหสตรีไทยไดรับการศึกษา
กวางขวางมากขึ้นจึงมีพระราชเสาวนียใหเจาพระยาภาสกรวงศซึ่งดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
เปนผูวางหลักสูตรการอบรมพยาบาลและการผดุงครรภในขณะเดียวกันก็โปรดเกลาฯ ใหทานผูหญิง
เปลี่ยนเปนผูอํานวยการโรงเรียนแพทยผดุงครรภ ทานผูหญิงไดจัดการบริหาร จัดหากุลสตรีเขารับการ
อบรมโดยปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบสนองตามพระราชประสงคทุกประการ โรงเรียนนี้ไดรับ
พระราชทานนามวา “ โรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาล “ ตอมาใน พ.ศ. 2440 ไดมีการขยาย
สถาบันการแพทยและพยาบาลผดุงครรภที่ศิริราชพยาบาล ( ตอมาคือโรงเรียนราชแพทยาลัย) ปรากฏวามี
นักเรียนแพทยและผดุงครรภที่สอบไดตามหลักสูตรและไดรับพระราชทานประกาศนียบัตรเปนรุนแรก  
10 คน เปนนักเรียนที่เขาศึกษาในสมัยที่ทานผูหญิงเปลี่ยนเปนผูอํานาวการทั้งสิ้น ซึ่งทานผูหญิงไดใชความ
วิริยะ อุตสาหะ ในการจัดการและบริหารโรงเรียนใหเปนผลสําเร็จซึ่งเปนคุณประโยชนสําหรับการศึกษาของ
สตรีไทยและสําหรับประชาชนทั่วไป 
 

   5.2  สตรีสามัญชน 
    สําหรับสตรีสามัญชนนั้นก็ไดแกบุตรีของสามัญชนทั่วไป มีบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ 1 ทาน ดังนี ้
 
   ครูทิม  กาญจนโอวาท  
   ครูทิม  กาญจนโอวาท เปนบุตรีนายออน และนางเขียว ขุมทอง ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดอางทอง  

เคยศึกษาเลาเรียนที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังกับแหมมโคล เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงไดรับหนาที่เปนครูใน
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง จะเห็นไดวาครูผูหญิงในรุนแรกๆ นั้นเปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาหรือเปนศิษยเกา
ของโรงเรียนนั้น เมื่อจบแลวก็สามารถทําการสอนใหกับนักเรียนในรุนตอๆไป ครูทิมเปนครูไดไมนานก็
ลาออกเนื่องจากวาแตงงานมีครอบครัว เพราะโรงเรียนกุลสตรีวังหลังใชครูประจําที่เปนโสด1  ถึงแมครูทิม
จะเปนครูอยูในโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไมนานนักแตทานก็ทําหนาที่เปนครูที่ดีมีความสามารถและเปนที่
ไววางใจของแหมมโคล 
 
    ดานการศึกษา 
    ในพ.ศ. 2444 กระทรวงธรรมการไดจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นอีก 2 แหง คือโรงเรียนสตรีวิทยาและ
โรงเรียนศึกษานารี เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเมื่อยังมีบรรดาศักด์ิเปนพระยาวิสุทธิ์สุริยศักด์ิใน
ตําแหนงอธิบดีกรมศึกษาธิการไดขอใหแหมมโคล จัดหาครูใหญและครูนอยใหทั้ง 2 โรงเรียนที่จะจัดขึ้นใหม
นี้แหมมโคลจึงเสนอใหมิสลูซี่ ดันแลป  ไดเปนครูใหญโรงเรียนสตรีวิทยาและครูทิมเปนครูใหญโรงเรียน

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 96.  
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ศึกษานารีตอมาในพ.ศ. 2449 มิสลูซี่ ดันแลป   ครูใหญโรงเรียนสตรีวิทยาไดลาออกเพราะปวย กรม
ศึกษาธิการจึงใหครูทิมรับตําแหนงหนาที่ครูใหญโรงเรียนสตรีวิทยาอีกแหงหนึ่ง ในพ.ศ. 2450 ครูทิมเสนอ
ใหรวมโรงเรียนศึกษานารีและโรงเรียนสตรีวิทยาเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน สืบเนื่องจากครูทิมตองทําหนาที่
บริหารทั้งสองโรงเรียน คือเชาไปโรงเรียนสตรีวิทยา บางไปโรงเรียนศึกษานารี การกระทําลักษณะนี้ดําเนิน
ไดผลดียาก จึงไดมีการยายไปเรียนที่ “ ตึกดิน “ ซึ่งต้ังอยูที่มุมถนนดินสอ กับถนนราชดําเนินกลาง ใชชื่อวา 
“ โรงเรียนสตรีวิทยา “1 จนเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปจจุบัน 

     การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นับไดวาเปนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคที่ทรงบําเพ็ญใหเกิดประโยชนแกพสกนิกรและประเทศชาติในเวลาตอมา 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีซึ่งแตเดิมมีเพียงในราชสํานักเทานั้นก็เปลี่ยนมาเปน
ระบบโรงเรียน การเขามาของชาติตะวันตกมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรี
เปนอยางมากจนนําไปสูการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสตรีโดยมิชชันนารีและรัฐบาลขึ้นมากมายทั้งในพระนคร
และตามหัวเมืองตางๆ รวมทั้งคานิยมในสังคมทําใหสตรีมีโอกาสทางสังคมมากขึ้นทั้งในดานสภาพความ
เปนอยูรวมไปถึงการประกอบอาชีพในสังคมไทย 

 

                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 96 – 98. 
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บทที่ 4 
ผลของการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทย 

 
   ในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกไดแพรหลายเขามาในสังคมไทย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐานการปฏิรูปประเทศใหทันสมัยหลายประการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาซึ่งเปน ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยการวางรูปแบบ
การศึกษาตามแบบตะวันตก  
    การจัดการศึกษาสมัยใหมใหแกสตรีไทยไดถูกริเริ่มโดยคณะมิชชันนารีโดยเปลี่ยนศูนยกลาง
การศึกษาจากในวังมาเปนระบบโรงเรียน การต้ังโรงเรียนของมิชชันนารีในระยะแรกมักประสบปญหาใน
ดานตางๆ แตอยางไรก็ตามโรงเรียนของคณะมิชชันนารีก็นับวาเปนโรงเรียนที่มีบทบาทอยางย่ิงตอการ
พัฒนาการศึกษาฝายสตรีไทย ตอมารัฐบาลไดจัดต้ังโรงเรียนฝายสตรีขึ้น เชน โรงเรียนสุนันทาลัย ใน 
พ.ศ. 2423 เปนอนุสรณสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหต้ังขึ้นในการพระราช
กุศลเพื่ออุทิศตอสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนและมีพระราชประสงคจะใหตึกแหงนี้เปนที่บํารุงสา
ธารณศึกษา กลาวคือ ถาโรงเรียนแหงนี้ไดรับความนิยมจากประชาชน กระทรวงธรรมการจะขยาย
การศึกษาสําหรับสตรีตอไป หลักสูตรการศึกษาก็จะสอนในการอานเขียน เลข ภาษาไทย ภูมิศาสตร 
พงศาวดาร เรียงความ วิชาแมบานแมเรือน วาดเขียน การเรียนปนเลน (Kindergarden Game) ตลอดจน
ธรรมเนียมการเขาสมาคมแบบตะวันตก  ซึ่งในระยะแรกนั้นนักเรียนสวนใหญจะเปนบุตรีของขาราชการ ขุน
นาง อยางไรก็ตามกิจการของโรงเรียนสุนันทาลัยก็ตองยกเลิกในพ.ศ. 2445 ดวยเหตุผลการขาด
งบประมาณในการสนับสนุน อยางไรก็ตามรัฐไดมีนโยบายที่จะจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นในที่อ่ืนๆตอไป  เชน  
โรงเรียนเสาวภา (พ.ศ. 2435) โรงเรียนสตรีวิทยา   (พ.ศ. 2442) โรงเรียนศึกษานารี (พ.ศ. 2444) โรงเรียน
ราชินี (2447) ตามลําดับ จากการปฏิรูปดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาของสตรีไทยดังตอไปนี้ 
 
1.  ผลของการเปลี่ยนแปลงในดานจํานวนโรงเรียนของสตรีไทย 

   ความต่ืนตัวในระบบโรงเรียนของสตรเีริ่มมีมากขึ้นเมื่อกระทรวงธรรมการไดขยายการศึกษาไปยัง
มณฑลตางๆทั่วประเทศ ในพ.ศ.2460 กระทรวงธรรมการไดรวบรวมรายชื่อโรงเรียนสตรีในสังกัด ทั้งใน
มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลอ่ืนๆ ต้ังแตเริ่มจัดต้ังโรงเรียนสตรีมาจนถึงพ.ศ.2460 ปรากฏมีการขยายการ
จัดต้ังโรงเรียนสตรีเพิ่มขึ้นมากดังนี้ 
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โรงเรียนสตรีในสังกัดกระทรวงธรรมการในมณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลอื่นๆ ( พ.ศ. 2460 ) 
 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อจังหวัด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

เบญจมราชาลัย 
สตรีวิทยา 
เสาวภา 
สตรีวัดหัวลําโพง 
สายปญญา 
เลี่ยมมาตุทิศ 
สตรีวัดระฆัง 
ศึกษานารี 
หอเสวย 
ประจําแผนกสตรี 
ราชพงษ 
สตรีบานนางแพ 
สตรีบานนางสาวสาลี่ 
สตรีบานนางสาวหลี 
สตรีบานนางสาวกลุม 
สตรีบานนางสาวพรอม 
สตรีนครปฐม 
สตรีประจําจังหวัดสุพรรณบุรี 
สตรีสกลรัตน 
อุปถัมภนารี 
บํารุงสตรี 
หญิงมณฑลจันทบุรี ที่ 1 
นารีวิทยานุกูล 
สตรีวิทยาหลมศักด์ิ 
สตรีจังหวัดอุตรดิตถ 

พระนครกลาง 
พระนครกลาง 
พระนครกลาง 
พระนครใต 
พระนครใต 
ธนบุรีเหนือ 
ธนบุรีเหนือ 
ธนบุรีใต 
ธนบุรีใต 
สิงหบุรี 
สมุทรสงคราม 
อุทัยธานี 
อุทัยธานี 
กําแพงเพชร 
กําแพงเพชร 
ชัยนาท 
นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
สกลนคร 
อุดรธานี 
นครพนม 
จันทบุรี 
เพชรบูรณ 
หลมศักด์ิ 
อุตรดิตถ 
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ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ชื่อจังหวัด 

 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

ผดุงนารี 
สตรีมณฑลปตตานี 
สตรีรัตนบํารุง 
กัดดรุณี 
นารีรัตน 
สตรีคริสเตียน 
สตรีอเมริกัน 
สตรีบรรดิษฐ 
สตรีรังษีเกษม 
สตรีศึกษา 
ประชาบาลดรุณนารี 
นารีอนุกูล 
ยุพราชวิทยาลัย 
อนุภาณวิทยาสรรค 
บํารุงกุมารี 

พิษณุโลก 
ปตตานี 
ปราจีนบุรี 
กะบินทร 
แพร 
แพร 
ลําปาง 
ลําปาง 
นาน 
รอยเอ็ด 
นครราชสีมา 
อุบลราชธานี 
เชียงใหม 
เชียงใหม 
เชียงราย 

           1

   จากระบบการศึกษาของกระทรวงธรรมการที่ไดจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นตามมณฑลตางๆทั่ว
ประเทศแลวก็ตามแตยังไมเพียงพอตอความตองการของเด็กนักเรียนเพราะกระทรวงธรรมการยังขาด
งบประมาณในการจัดต้ังโรงเรียนใหเพียงพอกับจํานวนเด็กอีกทั้งยังขาดครูผูสอนอีกจํานวนมาก ทั้งนี้ใน
ชวงแรกของการจัดการศึกษาระบบโรงเรียนของสตรีนั้นยังประสบปญหาในเรื่องของผูปกครองไมนิยมให
บุตรหลานเขารับการศึกษาเนื่องจากไมเห็นประโยชนและความจําเปนของการศึกษาที่มีผลตอการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ของสตรีโดยเฉพาะเด็กหญิงที่ยังมีความนิยมใหเปนแมบานแมเรือน ดังนั้นในระยะแรกของการ
จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของสตรีนั้นจึงยังไมไดออกกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาขึ้นทําใหการศึกษา
ของสตรีในระบบโรงเรียนไมกาวหนาเทาที่ควร 

 
                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 27 - 29.  
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2.  ผลของการเปลี่ยนแปลงในดานจํานวนนักเรียน 
   หลังจากกระทรวงธรรมการไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในวันที่ 1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2464 บังคับใหเด็กทุกคนตองเขาโรงเรียน ต้ังแตอายุ 7 ขวบ – 14 ขวบ โดยไมตองเสียคาเลาเรียน ทํา
ใหจํานวนเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเพราะผูปกครองในทองที่ที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติแลว 
จําเปนตองสงบุตรหลานที่เปนหญิงเขารับการศึกษาในโรงเรียน ดังจะเห็นไดจากตารางที่แสดงจํานวนของ
นักเรียนหญิงในระยะ 10 ป 

 
ตารางแสดงจํานวนของนักเรียนหญิงตั้งแต พ.ศ. 2458 – 2469 
พ.ศ. จํานวนนักเรียนหญิง เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 

5,396 
6,600 
7,411 
11,084 
13,280 
14,630 
24,056 

131,765 
209,658 
218,561 
235,750 

- 
1,204 
811 

3,673 
2,196 
1,350 
9,426 

107,708 
77,894 
8,903 
17,189 

                                                                                                                                      1 
  จะเห็นไดวาจํานวนการเพิ่มของเด็กหญิงในรอบ 10 ป เพิ่มขึ้นถึง 230,354 คน การเพิ่มขึ้นของ

จํานวนนักเรียนหญิงนี้  แสดงวาพระราชบัญญัติประถมศึกษาไดสงเสริมใหประชาชนมีความรูใน
ระดับพื้นฐานอยางทั่วถึงและการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้จะสงผลไปยังสตรีในระดับสูงดวย กลาวคือ
เปนพื้นฐานในความกาวหนาทางการศึกษาของสตรีนั่นเอง ซึ่งเปนผลดีในการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาตอมา 

 
 

                                                           
       1 รายงานกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2468. 
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3.  ผลของการเปลี่ยนแปลงในดานหลักสูตรการศึกษาของสตรีไทย 
  หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น ทําใหชนชั้นสูงและชั้นกลางเริ่มเห็น

ความสําคัญของการสงบุตรหลานมาเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากขึ้นทําใหกระทรวงธรรมการ
จําเปนตองเริ่มจัดทําหลักสูตรการศึกษาของสตรีอยางเปนแบบแผนมากขึ้น โดยกระทรวงธรรมการได
กําหนดประเภทของการศึกษาไว 2 ประเภทคือ  (1 )  สามัญศึกษา ไดแกความรูสามัญซึ่งทุกคนควรจะรู
มากหรือรูนอยตามควรแกอัตภาพ เชน วิชาหนังสือ เลข จรรยา  ( 2 ) วิสามัญศึกษา ไดแก ความรูพิเศษซึ่ง
บุคคลสามารถเลือกเรียนเฉพาะสิ่งตามสมควรแตอัตภาพ โดยไมจําเปนที่ทุกคนจะตองเรียนรูทุกอยาง เชน 
วิชาแพทย  วิชาครู  วิชาพาณิชย เปนตน 

  การศึกษาทั้ง 2 ประเภทนี้มีต้ังแตชั้นตนถึงชั้นปลาย และยังไดกําหนดผูเรียนออกเปน 2 ภาค คือ 
 ( 1 ) ภาคประถมศึกษา  ( 2 ) ภาคมัธยมศึกษา แมวากระทรวงธรรมการจะไดจัดใหมีการศึกษาของฝาย
สตรีอยางเปนแบบแผนก็ตามแตก็ยังปรากฏวาการศึกษาของฝายสตรียังมีความแตกตางไปจากบุรุษใน
ประเด็นของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาดังนี้ 
   ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาของนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 
   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายจะมีความแตกตางกันโดยจะเห็นได
จากการศึกษาในชั้นประโยคประถมศึกษาและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตามตารางดังตอไปนี้ 
 

ตารางแสดงเวลาท่ีใชในการศึกษาของนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 
ชั้นการศึกษา ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ( ป ) 

ประโยคประถมชาย 
ประโยคประถมหญิง 
ประโยคมัธยมตนชาย 
ประโยคมัธยมตนหญิง 
ประโยคมัธยมปลายชาย 
ประโยคมัธยมปลายหญิง 

5 
3 
3 
3 
5 
3 

            1 
   จากตารางการแสดงเวลาที่ใชในการศึกษาของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายจะเห็นถึงความ
แตกตางของเวลาที่ใชในการเรียนอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดใหนักเรียนชายเมื่อเรียนชั้นประถมปที่ 5 
จบแลวอาจเรียนตอในระดับมัธยมวิสามัญ แตถาไมเรียนวิชาวิสามัญก็สามารถเขาเรียนในชั้นมัธยมตนได 
สวนนักเรียนหญิงจะใชเวลาในการเรียนชั้นประโยคตนเพียง 3 ป และสามารถเรียนตอในชั้นมัธยมวิสามัญ
                                                           
       1 จารุวรรณ  ไวยเจตน.  ( 2517 ).  การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ. 2464 – 2474.  หนา 42.   
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ขั้นตนเพื่อเรียนวิชาที่เหมาะแกเพศ แตถาไมเรียนวิชาสามัญก็สามารถเขาศึกษาตอในระดับมัธยมสามัญได
และนักเรียนหญิงสามารถจบชั้นประโยคมัธยมปลายไดโดยใชเวลาเรียนเพียง 6 ป ในขณะที่นักเรียนชาย
ตองใชเวลาเรียนถึง 8 ป 
 
4.  การประกอบอาชีพของสตรีไทย 

  ความคาดหวังในสังคมไทยที่มีตอสตรีในสมัยปฏิรูปประเทศนั้นอาจกลาวไดวาสตรีในสมัยปฏิรูป
ประเทศไดถูกคาดหวังใหเปนแมในฐานะครูคนแรก เมียในฐานะเพื่อนคูคิด และแมเรือนผูรอบรูไดเปนอยาง
ดีอันจะนํามาซึ่งความเจริญของประเทศชาติ การที่สตรีเหลานี้จะมีบทบาทที่เปนไปตามความคาดหวังของ
สังคมดังกลาวสตรีเหลานั้นจําเปนจะตองไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนความคาดหวังดังกลาวเปนสวน
ผลักดันที่ทําใหสังคมไทยเกิดอาชีพใหมขึ้นมาที่เก่ียวของกับสตรีคืออาชีพครูเพื่อที่จะมารองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  

 
  4.1  อาชีพครูผูหญิง 
  จากคานิยมของสังคมไทยที่ระมัดระวังการสมาคมระหวางเพศหญิงและชายไดนําไปสูความ

คาดหวังที่ทําใหเกิดอาชีพครูผูหญิงที่จะมาสอนหนังสือใหกับนักเรียนหญิง ประกอบกับความแตกตางดาน
เวลาและหลักสูตรในการจัดศึกษาของเด็กผูหญิงแตกตางจากเด็กผูชายทําใหสังคมไทยเห็นวาควรที่จะมี
การแยกการเรียนการสอนระหวางเด็กผูหญิงและเด็กผูชายออกจากกัน แนวความคิดเรื่องการระมัดระวัง
การสมาคมระหวางเพศเชนนี้ ทําใหผูปกครองมีทัศนคติที่ไมดีตอการศึกษา จึงไมนิยมสงบุตรหลานที่เปน
ผูหญิงใหมาเรียนหนังสือปะปนกับนักเรียนชาย ความแตกตางเหลานี้ทําใหเกิดอาชีพครูผูหญิง เพื่อที่จะ
สามารถนํามาสอนหนังสือใหเฉพาะนักเรียนหญิงใหมีคุณภาพในการเปนแมบานแมเรือนสมัยใหม ซึ่งมีผล
ทําใหสตรีไดรับสิทธิความเสมอภาคในการประกอบอาชีพขึ้นอีกระดับหนึ่งและสงผลตอการพัฒนาทางดาน
การศึกษาของประเทศชาติใหทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

 
        4.1.1. ปจจัยท่ีทําใหเกิดอาชีพครูผูหญิง 
          ปจจัยที่ทําใหเกิดอาชีพครูผูหญิงในสังคมไทยสามารถวิเคราะหปจจัยไดดังตอไปนี้ 

1. ความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย 
                               สังคมไทยมีความคิดในเรื่องการแบงเพศระหวางชายและหญิงอยางชัดเจน อาจกลาว
ไดวาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนั้นไมตองการใหหญิงและชายใกลชิดกันมากนัก โดยเฉพาะในวัย
เริ่มเปนหนุมสาว แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทยอันเนื่องมาจากการเขามาของชาติตะวันตก 
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา และเมื่อกระทรวงธรรมการมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
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แหงชาติ เมื่อพ.ศ. 2464 ซึ่งเปนการบังคับใหเด็กหญิงและเด็กชายจําเปนตองเขารับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนตามภาคการศึกษาบังคับ ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพฯและตามหัวเมือง
ตางๆ เปนจํานวนมาก คานิยมของผูปกครองในเรื่องความแตกตางระหวางเพศจึงไดนําไปสูแนวความคิด
การแบงเพศทางการศึกษา1  ซึ่งผูปกครองมีทัศนคติที่ไมนิยมใหบุตรหลานที่เปนเด็กผูหญิงเขามาเรียนรวม
กับเด็กผูชายในลักษณะสหศึกษา ดังนั้นความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย เปนแรงผลักดันให
กระทรวงธรรมการจําเปนตองผลิตอาชีพครูผูหญิง เพื่อเขามาสอนเฉพาะนักเรียนหญิงกันเองดังนั้นอาชีพครู
ผูหญิงจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะมารองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อไมใหนักเรียนหญิงไปเรียนปะปน
กับนักเรียนชาย 
                    คานิยมในเรื่องความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายในระบบของการศึกษา
นั้นไดนําไปสูการแบงแยกทางเพศในการปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนอีกดวยโดยนักเรียนหญิงนั้นก็จะไดรับ
การเลาเรียนจากครูผูหญิงและนักเรียนชายก็จะไดรับการเลาเรียนจากครูผูชาย และเมื่อเด็กผูหญิงมีความ
ตองการที่จะไดรับการศึกษาเปนจํานวนมากจึงทําใหตองมีการผลิตอาชีพครูผูหญิงเปนจํานวนมาก
เชนเดียวกัน 
 

2. ความแตกตางในดานเน้ือหาหลักสูตรระหวางนักเรียนหญิงและ 
นักเรียนชาย 

             ถึงแมวาในระบบการศึกษาของไทยจะมีมาอยางยาวนานแลวก็ตามแตสวนใหญจะ
เปนการศึกษาของฝายชายเทานั้นที่มีความเจริญกาวหนา สําหรับฝายหญิงนั้นจะเนนในเรื่องของการเย็บ
ปกถักรอย งานบานงานเรือน ถึงแมวาใน พ.ศ. 2464 กระทรวงธรรมการจะมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาที่บังคับใหทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะตองเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน
อันเปนเหตุใหกระทรวงธรรมการจําเปนตองจัดหลักสูตรการศึกษาของเด็กหญิงใหมีแบบแผนมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาก็ยังคงมีความแตกตางกันระหวางเด็กหญิงและเด็กชาย 
โดยกระทรวงธรรมการไดจัดหลักสูตรของเด็กหญิงใหเรียนในวิชาที่เตรียมตัวเปนแมบานแมเรือน เชน วิชา
เย็บปกถักรอย หรือการฝมืออ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะสมกับหญิง เมื่อหลักสูตรมีความแตกตางกันดังนี้แลว จึง
จําเปนที่จะตองแยกกันเรียนระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย จนทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีครู
สตรีไวเพื่อสอนในโรงเรียนสตรีเหลานี้ 

 

                                                           
        1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 41.  
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                   จากปจจัยดังกลาวทั้งความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย หรือความ
แตกตางทางดานเนื้อหาหลักสูตรระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เปนปจจัยที่สังคมไทยไดเปด
โอกาสใหสตรีไดเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาของสตรีไทยเปนอยางมาก ความ
คาดหวังของสังคมไทยที่มีตอสตรีทําใหเกิดอาชีพครูผูหญิงซึ่งเปนอาชีพสําหรับสตรีที่มีความสําคัญใน
สังคมไทยสมัยปฏิรูปประเทศ 

 
        4.1.2  ปจจัยสําคัญของสตรีไทยในการประกอบอาชีพครู 
          เมื่ออาชีพครูไดรับการยอมรับจากสังคมแลว สงผลใหสตรีที่ประกอบอาชีพครูมีความ

ภาคภูมิใจในอาชีพของตนพรอมทั้งยังไดรับการยกยองจากสังคม และยังเปนอาชีพที่สามารถหาเลี้ยง
ตนเองไดซึ่งจะอธิบายถึงปจจัยที่สตรีไทยมาประกอบอาชีพครูดังนี้ 

 
1. เปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองจากสังคม 

                                สตรีที่ประกอบอาชีพครูนั้นจะไดรับการยกยองจากสังคม กลาวคือ นอกจากสังคมจะ
ยอมรับวาเปนอาชีพที่มีความตอเนื่องจากการเปนมารดาแลวนั้น การยกยองของสังคมยังเห็นไดชัดเจนเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนของสตรี ไดแก อาชีพพยาบาลซึ่งเปนวิชาชีพหนึ่งที่ควบคูกันกับอาชีพครู 
โดยคานิยมสวนหน่ึงของผูปกครองที่ไมนิยมใหบุตรหลานไปประกอบอาชีพพยาบาลเพราะเห็นวาเปนอาชีพ
ที่ตองคอยปรนนิบัติบุคคลอ่ืนที่ไมใชบิดามารดา หรือญาติพี่ของตนเอง และการปรนนิบัตินั้นจะตอง
ปรนนิบัติอยางเอาใจใสทําใหสังคมมองวาเปนอาชีพที่เปรียบเสมือนกับคนรับใชที่คอยรับใชบุคคลอ่ืนๆ
ทั่วไป ซึ่งสงผลใหนักเรียนพยาบาลในรุนแรกๆ มักจะเปนผูหญิงที่มาจากครอบครัวชั้นลาง ไมใชมาจาก
ครอบครัวชั้นสูงเหมือนกับอาชีพครูผูหญิง1 ซึ่งทําใหอาชีพครูผูหญิงไดรับการยกยองมากกวาอาชีพ
พยาบาลใน เวลานั้น 
 

2. เปนอาชีพท่ีหาเลี้ยงตัวเองได 
                                ในสังคมไทยกอนที่จะมีการปฏิรูปดานการศึกษาของสตรีไทยจนมาถึงการต้ังโรงเรียน
ของสตรีนั้นสังคมไทยยังถือวาสตรีมีหนาที่คือการเปนแมบานแมเรือน การทํางานภายในบานซึ่งอาจจะมี
สตรีที่หารายไดเขาครอบครัวจากการคาขายบางแตมักเปนรายไดที่ไมแนนอน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
ดานการศึกษาของสตรีในสมัยปฏิรูปประเทศสงผลใหสตรีไทยบางกลุมมีโอกาสไดเขาสูระบบการศึกษา
สมัยใหม สตรีไทยมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนในวิชาชีพ เชน วิชาครู ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาเหลานั้นแลวก็

                                                           
1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 118.  
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สามารถประกอบอาชีพนอกบานและมีเงินเดือนเลียงชีพไดดวยความสามารถของตนเอง การประกอบ
อาชีพนอกบานที่มีเงินเดือนเลียงชีพเชนนี้ กลาวไดวาเปนเรื่องใหมของสตรีไทยที่แตกตางไปจากหนาที่ใน
ครัวเรือนที่เคยปฏิบัติมา จึงเกิดคานิยมในหมูสตรีไทยบางสวนวาการประกอบอาชีพครูสามารถเปนอาชีพ
หาเลี้ยงตัวเองได 
 

3. เห็นความสําคัญในหนาท่ีครูผูหญิง 
                                ความกาวหนาทางการศึกษาของสตรีนั้นตองอาศัยบุคคลที่มาทําหนาที่ในการอบรม 
สั่งสอนในดานวิชาการตางๆ เพื่อใหการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นอาชีพครูผูหญิงจึงเปน
อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สังคมยอมรับวาเปนอาชีพที่สามารถอบรมสั่งสอนศิษยใหไดรับความรูทั้งดานวิชาการ 
และการประกอบอาชีพ เพราะบุคคลที่จะประกอบอาชีพครูยอมจะมีความต้ังใจในการถายทอดความรู
ใหแกศิษยใหมีความรูความสามารถอยางเต็มกําลัง 
                      ดังนั้นเมื่ออาชีพครูผูหญิงเปนอาชีพที่สามารถอบรมสั่งสอนใหเด็กนักเรียนมีความ
ฉลาด   รอบรู ทั้งยังเปนอาชีพที่สรางความเจริญใหแกประเทศชาติ จึงทําใหสังคมไทยมองอาชีพครูผูหญิง
วาจะเปนผูที่ชวยในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษา ผลิตแมเรือนที่ดี ซึ่งจะนํามาในการ
พัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญสืบไป 
 

  4.2  อาชีพพยาบาล 
   อาชีพพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเปดทําการสอนในหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาล การเปด

หลักสูตรดังกลาวของรัฐบาลก็เพราะวาอาชีพพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งซึ่งไดรับการยอมรับจากสังคมไทย
ในสมัยปฏิรูปประเทศซึ่งเปนอาชีพที่เหมาะสมแกสตรีไทยในเวลานั้น 

   อาจกลาวไดวาบุคคลกลุมแรกที่ไดรูจักการรักษาพยาบาลแบบใหมคือพวกชนชั้นสูงซึ่งมีโอกาส
ไดรับการผดุงครรภแบบตะวันตก รวมถึงสตรีชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในเมืองไทย แตใน
ขณะเดียวกันสตรีชาวบานทั่วไปยังคงใหความเชื่อถือและความนิยมในวิธีผดุงครรภแบบไทยอยู ซึ่งเกิดจาก
การผดุงครรภแบบตะวันตกนั้นไดรับการเผยแพรในวงจํากัดอาชีพพยาบาลจึงไมเปนที่รูจักกับบุคคลทั่วไป 
ดังปรากฏหลักฐานการเลาเรียนวิชาพยาบาลที่มีนักเรียนมาเรียนจํานวนนอยแมวารัฐจะไดมีการจัดต้ัง
การศึกษาอาชีพพยาบาลมาเปนเวลาถึง 10 ป แตก็มีจํานวนเด็กนักเรียนหญิงที่มาเรียนเพียง 10 คน1 
นอกจากนี้แลวยังเกิดจากคานิยมของผูปกครองที่ไมนิยมใหบุตรหลานมาศึกษาวิชาพยาบาล เพราะเปน
อาชีพที่ตองคอยปรนนิบัติผูอ่ืนซึ่งไมใชบิดามารดาทําใหสังคมมองวาอาชีพพยาบาลเปรียบเสมือนกับคนรับ
ใชที่คอยรับใชบุคคลอ่ืนทําใหผูปกครองไมนิยมสงบุตรหลานมาเรียนวิชาพยาบาล แตอยางไรก็ตามใน
                                                           
       1 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธิ์.  ( 2539 ).  ผูหญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.  หนา 117. 
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ปลายสมัยปฏิรูปประเทศอาชีพพยาบาลก็ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะ
เฉพาะอยางย่ิงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอาชีพพยาบาลไดปรากฏเปนรูปธรรม
เดนชัดขึ้น เชนการสนับสนุนใหนักเรียนพยาบาลไปศึกษาตอยังตางประเทศ รวมทั้งยังมีการสราง
โรงพยาบาลการชาดสยาม ในพ.ศ.  2457 มารองรับการศึกษา1  อีกทั้งยังมีการจัดต้ังสมาคมนางพยาบาล
แหงกรุงสยามในพ.ศ. 2470 อีกดวย จะเห็นไดวานโยบายของรัฐเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนและยก
สถานภาพของอาชีพพยาบาล และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมในการเรียนพยาบาลในทางที่ดี
ขึ้น 

 
5. การเขาสมาคม 
    จากการเขามาของชาติตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดนําความเปลี่ยนแปลงมาสู
สังคมไทยหลายประการดวยกัน เชน การเปลี่ยนทางดานการศึกษาของสตรีไทย การปรับปรุงในเรื่องของ
กฎหมาย นอกจากนั้นแลวชาติตะวันตกยังไดนําคานิยมและแนวความคิดแบบวิคตอเรียนที่เนนถึงการให
ความสําคัญในขบวนการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะพฤติกรรมของของผูหญิงและประเพณี
นิยมที่ตองประพฤติตอผูหญิงในทัศนะของมนุษยที่ปราศจาก “ ความปาเถ่ือน”  ดังนั้นเมื่อชาติตะวันตกได
เดินทางเขามาในสังคมไทยไดพบเห็นสภาพของสตรีชั้นสูงถูกเก็บตัวไวในบานไมมีโอกาสที่จะสมาคมกับ
คนภายนอกและสตรีสามัญชนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในเรื่องการแตงกายเชน การแตงกายไม
เรียบรอยไมนาดู ไมปกปดสิ่งที่ควรจะสงวนไว  และการสมาคมกับเพศตรงขาม ดังนั้นเมื่อชาวตะวันตกได
เขามาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจึงไดพยายามที่จะเผยแพรทัศนคติเก่ียวกับบทบาทการเขาสมาคม การ
แตงกาย การใหเกียรติยกยองสตรี ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการเผยแพรอารยธรรมของชาติตะวันตก2 
จากการดําเนินนโยบายในการเผยแพรแนวความคิดแบบวิคตอเรียนของชาติตะวันตกแลวก็ยังมีปจจัยที่
สําคัญอีกประการหน่ึงซึ่งเปนแรกผลักดันที่สําคัญอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานการเขาสมาคมของ
สตรีไทยนั้นคือ พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของสตรีใหไดรับ
การยกยองจากสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะอธิบายไดดังนี้ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศให
ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ และหาวิธีการปองกันภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม ดังนั้นในชวง
เวลาดังกลาวจึงเปนชวงที่ไดมีการนําความรู วิทยาการสมัยใหมเขามาปรับใชในสังคมไทยโดยเฉพาะ
                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 120.   
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  ( 2542 ).  แนวความคดิเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475.  หนา 20. 
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ภายหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ( พ.ศ. 2440 )1 ไดมีการนําวัฒนธรรมตะวันตกหลายประการ
รวมทั้งวัฒนธรรมที่เ ก่ียวของกับสตรีมาเผยแพร เชน การแตงกาย การเรียนรูมารยาท การศึกษา
ภาษาตางประเทศและการรับวัฒนธรรมตะวันตก  
      ทางดานความสัมพันธระหวางประเทศในชวงเวลานั้น สยามมีความสัมพันธทางการทูตกับชาติ
ตะวันตกอยางรวดเร็วภายหลังการเสด็จประพาสอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียและประพาสยุโรปมี
พระราชวงศจากยุโรปและผูนํารัฐบาลจากหลายประเทศมาเยือนสยาม อาทิเชน เจาชายออสคารแหง
สวีเดนเสด็จมาเยือนกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2427 แกรนดดุก นิโคลาส มกุฎราชกุมารแหงรัสเซียใน พ.ศ. 2434  
ดุกโยฮันอัลแบรกต แหงเมืองแมแลนดเบิรกชเวริน ใน พ.ศ. 24522 ดังนั้นในการรับเสด็จเจานายและตัวแทน
จากตางประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชประสงคใหสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถเสด็จออกงานมหาสมาคมรับแขกเมืองจากตางประเทศตามแบบสังคมราชสํานักใน
ตะวันตกซึ่งทรงเห็นพิธีการตอนรับจากตางประเทศ  

     ดวยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่โปรดเกลาฯ ใหสตรีมี
บทบาทในการรวมสมาคมกับชาวตะวันตก ทําใหสตรีชั้นสูงในราชสํานักซึ่งเปนกลุมที่ใกลชิดพระองค
จําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษ และขนบธรรมเนียมการเขาสมาคมแบบอยางชาติตะวันตกโดยเฉพาะ
สมเด็จพระศรีพัชรินทรทราบรมราชินีนาถไดรับการคาดหวังใหมีบทบาทในการออกงานมหาสมาคมรวมกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในฐานะพระบรมราชินี นอกจากนี้ยังมีหมอมเจาหญิงจงจิตร
ถนอม ดิศกุล  สตรีชั้นสูงอีกผูหนึ่งซึ่งมีโอกาสเขารวมสมาคมในการรับเสด็จเจานายจากตางประเทศหลาย
ครั้ง เชนการรับเสด็จดุกโยฮันอัลเบรคท ในพ.ศ. 2452 มีการพระราชทานงานเลี้ยง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหพระบรมวงศานุวงศเขารวมโตะเสวยในคืนวันนั้น
ดวยซึ่งเจานายที่เขารวมในงานเลี้ยงรับรองลวนแลวแตเปนเจานายที่มีความสําคัญในการติดตอกับ
ตางประเทศทั้งสิ้น และเจานายที่เสด็จในวันนั้นตองพาพระชายามารวมงานดวย หากไมมีพระชายาก็ใหพา
พระธิดามารวมงานแทน  

      จะเห็นไดวาในเรื่องของการเขาสมาคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวนั้นสตรีที่มีบทบาททางดานสมาคมจะมีเพียงสตรีชั้นสูงเทานั้นที่มีโอกาสไดรวมงานสมาคมแตก็
ถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยใหมีโอกาสเขาสมาคมมากขึ้น 

 

                                                           
       1 แหลงเดิม.  หนา 1. 
       2 เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  ( 2542 ).  แนวความคดิเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475.  หนา 25. 
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       ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงเปนพระมหากษัตริยพระองค
แรกที่สําเร็จการศึกษาจากตะวันตก พระองคมีพระราชประสงคที่ตองการใหประเทศมีความเจริญรุงเรือง
ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ประกอบกับในระยะเวลาดังกลาวเปนเวลาที่ไทยตองการแกไขสนธิสัญญาที่ได
ทํากับชาติตะวันตก ในเรื่องของการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงจําเปนที่ไทยจะตองพยายามแสดง
ใหชาติตะวันตกเห็นถึงความเจริญในดานตางๆที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ดังนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงนับไดวาเปนสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของไทยบางประการที่ชาติ
ตะวันตกมองวาเปนวัฒนธรรมที่ปาเถ่ือนลาหลัง1   ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นแนวทางพระราชดําริเก่ียวกับ
การสรางความเจริญรุงเรืองใหกับสยามประเทศใหมีความทัดเทียมกับชาติตะวันตกในหลายประการ เชน 
การเปลี่ยนธงประจําชาติจากธงชางเผือกมาเปนธงไตรรงค  การตราพระราชบัญญัตินามสกุล รวมทั้งการ
เผยแพรและสนับสนุนแนวความคิดเรื่อง “ การเขาสมาคม “ เพื่อเปนการยกระดับสถานภาพของสตรีไทยให
เทาเทียมกับสตรีในชาติตะวันตก 
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใช พระราชนิพนธทั้งที่เปนบทความ บทละคร 
เปนเครื่องมือในการเผยแพรแนวความคิดเก่ียวกับการเขาสมาคมของสตรี โดยบทพระราชนิพนธที่สะทอน
แนวพระราชดําริในเรื่องการสนับสนุนใหสงเสริมยกยองสถานภาพและบทบาทของสตรีที่ชัดเจนของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คือบทความเรื่อง ”เครื่องหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหง
สตรี” ที่ตีพิมพลงในวิทยาจารย ในพ.ศ. 2461 ซึ่งในบทความนี้พระองคทรงแสดงแนวพระราชดําริไววา
สถานภาพและความเปนอยูของสตรีในสังคมเปนเรื่องสําคัญ เปนภาพลักษณประการหนึ่งที่แสดงถึงความ
เจริญรุงเรือง ( ศิวิไลเซชั่น ) ของชาติวามีหรือไม2   

     แนวความคิดในเรื่องการเขาสมาคมนั้นนอกจากจะเปนการยกระดับสถานภาพและบทบาทของ
สตรีใหมีโอกาสทางสังคมแลวยังทําใหเกิดการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับสตรีมากขึ้น เพราะ
ความคิดการเขาสมาคมทําใหเกิดการยอมรับการศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งทําใหสตรีสามัญชนไดรับ
การศึกษาในระดับพื้นฐานและสตรีชั้นสูงก็ไดรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 

                                                           
       1เพชรสุภา  ทัศนพันธ.  ( 2542 ).  แนวความคิดเร่ือง “ การเขาสมาคม” และผลกระทบตอสตรีไทย พ.ศ. 2461 – 
2475.  หนา 2.  
       2 แหลงเดิม.  หนา 55.  
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
     การจัดการศึกษาของสตรีไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก สวนหนึ่งมาจากการเขามาของชาติตะวันตกในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแพทยสมัยใหม  การพิมพ และการศึกษาโดย 
เฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษซึ่งถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการติดตอกับชาติตะวันตกโดยมีเจานาย
หลายพระองคที่ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษ เชน เจาฟามงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ) เจาฟาจุฑามณี (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว)  และเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชสมบัติพระองคไดใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาเปนอยางมากโดยจาง
ชาวตางชาติเขาไปสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง และทรงโปรดเกลาฯ ให
มิชชันนารีเปดโรงเรียนสอนสตรีขึ้นในเขตพระนครและนอกพระนคร เชน  โรงเรียนการชางสตรี 
(อรุณประดิษฐ) ที่จังหวัดเพชรบุรี พรอมทั้งปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิของสตรี เชน ประกาศ
พระราชบัญญัติลักพา (พ.ศ. 2408)  ประกาศพระราชบัญญัติเรื่องผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร  
(พ.ศ. 2410)  และทรงแกไขระเบียบสตรีไทยในราชสํานัก  ประกาศทรงอนุญาตใหขาราชการฝายในทูล
ลาออกจากราชการได  

      เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษาเปนอยางดี ทรงวางรากฐานทางการศึกษาใหกับสตรีโดยโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดต้ังโรงเรียน
สตรีสุนันทาลัยขึ้นเพื่อเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอนของสตรีทั่วไป พรอมทั้งโปรดเกลาฯให
กระทรวงธรรมการจัดต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นเพื่อใชในการอบรมสั่งสอนพรอมทั้งใหความรูในดานการอานเขียน 
เลขคณิต การหัตถกรรม การเพาะปลูก รวมไปถึงงานบานงานเรือนและการเย็บปกถักรอย ซึ่งกระทรวง
ธรรมการไดมีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้น เชน โรงเรียนเสาวภา  โรงเรียนราชินี สําหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีการจัดต้ังขึ้นคือ โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนศึกษานารี พรอมทั้งยังโปรดเกลาใหมิชชันนารีสามารถ
เปดโรงเรียนสอนสตรีไทยไดเชน โรงเรยีนกุลสตรีวังหลัง  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  และโรงเรียนเซนโย
เซฟคอนแวนต ทั้งนี้ยังมีการจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูผูหญิงในโรงเรียนสตรีสุนันทาลัย และโรงเรียนฝกหัดครู
ผูหญิงในโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อผลิตครูผูหญิงออกไปสอนใหแกเด็กนักเรียนหญิงทั่วไป มีการขยาย
การศึกษาของสตรีไปตามหัวเมืองตางๆ ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับการศึกษาของสตรีใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสําหรับใชในการเรียนการสอน 
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      จะเห็นไดวานโยบายการจัดการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดนําความเจริญมาสูประเทศพรอมทั้งไดเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติด้ังเดิมของไทยเก่ียวกับ
สถานภาพและบทบาทของสตรี  การเขาสมาคม รวมถึงเกิดอาชีพครูผูหญิง  และอาชีพพยาบาลใน
สังคมไทยขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาของสตรีไทยจนนําไปสูการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ เมื่อพ.ศ. 2464 ทําใหสตรีมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน
มากขึ้น โดยมีการจัดต้ังโรงเรียนสตรีตามหัวเมืองตางๆ เพื่อรองรับความตองการของสตรีในดานการศึกษา
นอกจากนี้แลวการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวยังมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศและริเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ ในดานการเมือง การปกครอง 
สังคม การศึกษา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี ้
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