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การวิจัยเรื่อง สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น  (ค.ศ.618-754) มี

ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นและบริบทสังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้นที่มีผลต่อสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงผลการวิจัยพบว่า  สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมี
ลักษณะที่เปิดกว้างส าหรับผู้หญิงซึ่งแตกต่างจากสังคมจีนสมัยก่อนหน้านี้และสมัยหลังจากนี้ อันเป็นผลจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเปิดกว้างด้านการเมือง ท าให้ราชส านักของราชวงศ์ถังเต็มไปด้วยบุคคลที่มีหลากหลายชน
ชั้น ท าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ถังกับ
ชนเผ่าต่างๆ หรือนโยบายเหอชินที่ท าให้ผู้หญิงชนชัน้สูงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น การเติบโตของการค้าขาย
บนเส้นทางสายไหมและการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองขึ้น ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสเปิดหูเปิดตาและได้รับรู้ส่ิงใหม่ๆ จาก
โลกภายนอกมากขึ้น ส่วนความเจริญทางด้านวัฒนธรรมมีผลมาจากนโยบายการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมจีนสู่โลก
ภายนอกโดยการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและกลุ่มชาวเผ่าในด้านต่างๆ  มากขึ้น 
งานวิจัยเสนอว่าปัจจัยด้านศาสนามีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเปล่ียนแปลงสถานะสตรีในสมัยนี้  เพราะความ
หลากหลายด้านศาสนาท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นได้รับอิทธิพลทั้งลัทธิเต๋า พุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊ออย่าง
ชัดเจน แนวคิดลัทธิเต๋าคือการเล่ือมใสศรัทธาในผู้หญิงซึง่รวมแนวคิดหลักคอื “หยินหยาง” ได้กล่าวถึง “ชายหญงิ
เท่าเทียมกัน” และใน คัมภีร์เต้าเต๋อจิง กล่าวว่าผู้หญิงไม่ได้ต่ าต้อยกว่าผู้ชายและแนวคิดของพุทธศาสนาที่ว่าทุก
คนเท่าเทียมกันซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อที่ถือผู้ชายเป็นหลักได้ส่งผลต่อความคิดของผู้หญิง นอกจากนี้ 
การด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเผ่าทางภาคเหนือในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ส่งผลต่อสภาพ
สังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้อุปนิสัยของผู้หญิงเป็นแบบแข็งแกร่งกล้าหาญและความคิดมีการเปิด
กว้างมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงชนชาติฮั่นที่ถูกกดขี่จากลัทธิขงจื๊อ การเปิดกว้างและวัฒนธรรมที่หลากลหาย
ในสมัยนี้ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงได้รับสิทธิและโอกาสมากขึ้น 
เช่น มีสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว สิทธิในการเลือกคู่ครอง สิทธิในการหย่าร้าง สิทธิการแต่งงานใหม่ 
สิทธิเข้าร่วมการเมือง สิทธิในการศึกษา และสิทธิประกอบอาชีพ เช่น หมอ การเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า สิทธิ
พบปะคนนอกครอบครัว การสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ และอุปถัมภ์ศาสนา จึงสรุปได้ว่าชีวิตของผู้หญิงในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเป็นอิสระมากขึ้น  โดยเฉพาะสถานภาพผู้หญิงชนชั้นสูงได้ยกระดับมากขึ้นและมี
บทบาทในสังคมมากขึ้นซึ่งได้ส่งผลต่อสถานภาพของผู้หญิงสามัญชนเช่นกัน 
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The research titled the Status and Role of Women in the Early Tang China, 618-754, 
has the following aims: to study the Status and Role of Women in the Early Tang China and the effect 
on the Status and Role of Women caused by context of society in the Early Tang China.The results 
show that in the early Tang Dynasty, the social environment was characterized by openness, which 
was different from earlier and after Chinese society. This is due to various factors such as political 
openness, allows people from different classes to participate in politics. Women in higher class plays 
an increasingly important role, especially in promoting the friendship between the Tang Dynasty and 
the tribes. The Heqin policy that makes aristocratic women more politically active.The growth of trade 
on the Silk Road and the prosperous trade of the sea. Women have the opportunity to open their 
eyes and get to know more something new from outside. Cultural prosperity is also a consequence of 
Chinese cultural exchange policies by establishing cultural relations with foreign and tribal groups in 
various areas. Research has suggested that religious factors have the greatest influence on the 
status of women. Because of religious diversity in the early Tang dynasty had influenced both Taoism 
Buddhism and Confucianism. Taoism is a belief in women, which incorporates the main concept, "yin 
and yang", to refer to "gender equality" and the Dao De Jing says. Women are not less humble than 
men, and the concept of Buddhism that everyone equals, which conflicts with the concept of 
Confucianism that holds man primarily.The openness of society and cultural diversity contributed to 
the change of status and role of women. Make women have more privileges and opportunities. For 
example, women in the family have the right to manage their personal property and to divorce their 
husbands and get married again. Also have the right to show their political ability to take power with 
men. They have the right to be well educated and have right to engage in careers such as doctors, 
business owners. Have right to build relationships with others outside of the family and foster religion. 
It is concluded that the life of women in the early Tang Dynasty was more independent. Especially, 
the status of the women of high class has increased and has played a greater role in society, which 
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has also affected the status of ordinary women. 
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บทท่ี1 
บทน า 

 

1.1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่  20 เป็นช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงในสังคมจีน 

โดยเฉพาะในขบวนการวัฒนธรรมใหม่ (The New Cultural Movement ค.ศ.1915-1923)1 ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้เยาวชนจีนหันมาสนใจศึกษาความรู้สมัยใหม่ แทน
การยึดถือจารีตประเพณีโบราณที่ท าให้ชาวจีนมีความเฉื่อยชามานาน จึงท าให้ชาวจีนได้รับ
ความคิดใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องพยายามต่อสู้กับสังคมเก่า นอกจากนี้ยังเกิดขบวนการ 4  
พฤษภาคมค.ศ.19192 เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวหรือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแบบใหม่
ของจีนที่แสดงถึงการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง3 ท าให้นักวิชาการสมัยใหม่ของจีนเริ่มสนใจศึกษา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสถานภาพผู้หญิง จนถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การศึกษา
สถานภาพผู้หญิงในวงวิชาการจีนด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและมีประเด็นหลากหลายมากขึ้นทั้งที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา นิติศาสตร์ คติชนวิทยา ศาสนาและ
วรรณกรรม เป็นต้น กระทั่งปัจจุบัน ข้อมูลการศึกษาเรื่องผู้หญิงมีความละเอียดมากขึ้น เนื่องจาก
ได้รับการรวบรวมข้อมูลในทุกแง่มุมของสังคม  

ภาพรวมในสมัยสังคมศักดินาของจีนนั้น ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทแตกต่างกัน สังคม
จีนนับถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงมีฐานะเป็นรอง โดยมีปัจจัยส าคัญมาจากการนับถือลัทธิขงจื๊อ  
(Confucianism) ที่มีอิทธิพลมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ. 220)4 ลัทธิ
ขงจื๊อมีบทบาทมากในสถาบันหลักต่างๆ ในสังคมจีนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ค าสอนของลัทธิ
ขงจื๊อโดยเฉพาะค าสอนเรื่องความสัมพันธ์ทั้งห้า (Five Relationships) นั้น ความสัมพันธ์สามใน
ห้าข้อกล่าวถึงสถาบันครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างสามี

                                                           
         1ขบวนการวัฒนธรรมใหม่เป็นขบวนการท่ีปัญญาชนรณรงคต์่อตา้นลัทธิขงจื๊อ ต่อต้านจารีตประเพณีโบราณ 
และส่งเสริมแนวคิดของชาติตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์ มนุษยนิยม ประชาธิปไตย 
        2ขบวนการ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 เป็นขบวนการที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมตะวันตกและญี่ปุ่น และเป็น
ขบวนการวัฒนธรรมและการเมืองที่เติบโตขึ้นจากการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมใหม่ 
         3ณปรัชญ์ บุญวาศ.  (2552, มีนาคม-มิถุนายน).  ภาพสะท้อนของระบบครอบครัวและสถานภาพสตรีจีน.  
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  5(1): 84-87. 
         4Lu Jing Yi.  (2013). The History of China.  p. 106. 
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กับภรรยาและความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง  ท าให้ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงได้ถูกก าหนดไว้โดยลัทธิขงจื๊อและระบบครอบครัวใน
แบบปิตาธิปไตย1  

       ในสังคมจีนโบราณ ผู้หญิงถูกกดขี่จากหลายด้าน เช่น ด้านการแต่งงาน ผู้หญิงไม่มี
สิทธิเลือกคู่ครองเองได้ ต้องท าตามค าสั่งของหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น ซึ่งลัทธิขงจื๊อวางกฎเกณฑ์
การแต่งงานไว้อย่างรัดกุม คือการแต่งงานที่เรียกว่าคลุมถุงชน ส าหรับผู้หญิง การแต่งงานคือ
หน้าที่สืบทอดวงศ์ตระกูล การเพิ่มจ านวนสมาชิกและสร้างความมั่นคงในครอบครัว เมื่อแต่งงาน
แล้วต้องมีหน้าที่ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ของสามีด้วย  

       ด้านครอบครัว สิ่งส าคัญที่สุดของผู้หญิง คือ การครองความบริสุทธิ์ของร่างกาย
และปฏิบัติตามจารีตประเพณีโบราณที่เรียกว่า การเชื่อฟังทั้งสาม2และคุณธรรมทั้งสี่3(The Three 
Obedience and the Four Virtues) การเชื่อฟังทั้งสาม คือ ผู้หญิงก่อนแต่งงานต้องเชื่อฟังพ่อแม่ 
หลังแต่งงานต้องเชื่อฟังสามี เมื่อสามีเสียชีวิตแล้วห้ามแต่งงานใหม่ต้องเลี้ยงลูกต่อไปคนเดียว
ล าพัง ส่วน คุณธรรมทั้งสี่ คือ ผู้หญิงต้องมีจริยธรรม รักษาวาจา การแต่งตัว กิริยามารยาทต้อง
เรียบร้อย ต้องช่วยสามีดูแลบ้านอย่างเต็มที่  ดังนั้น สถานภาพของผู้หญิงในครอบครัวจึงเน้น
คุณธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเชื่อฟังผู้ที่เป็นใหญ่ในครอบครัว 

       ด้านกฎหมาย มักให้สิทธิพิเศษกับผู้ชายมากกว่า เช่น  กฎหมายการหย่าร้าง ที่
เรียกว่า กฎเจ็ดข้อ (Seven Conditions)4 เน้นการหย่าที่สามีเป็นฝ่ายขอหย่ากับภรรยา เนื่องจาก
ภรรยามีความผิดในเรื่องต่อไปนี้ คือ ไม่มีบุตรชายสืบทอดวงศ์ตระกูล คบชู้ ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่
และสามี พูดมาก ลักขโมย ขี้หึง มีโรคร้ายแรง เช่น เป็นใบ้ หูหนวก ตาบอด เป็นต้น5 การหย่าร้างใน
สมัยโบราณเน้นถึงการที่ภรรยาปฏิ6บัติตัวไม่ดี บกพร่องต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อวงศ์
ตระกูล แต่กลับไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ท าให้สามีเป็นฝ่ายขอหย่ามากกว่า
ภรรยาขอหย่าจากสามี เป็นต้น 

       ด้านจารีตประเพณี  ผู้หญิงชาวฮั่นมีประเพณีรัดเท้า (Foot Binding) ที่ให้ผู้หญิง
ต้องรัดเท้าของตัวเองให้คับแน่นเพื่อให้รูปเท้ามีขนาดเล็กคล้ายดอกบัว เรียกว่าบัวทองสามนิ้ว  

                                                           

       1ณปรัชญ์ บุญวาศ.  (2552, มีนาคม-มิถุนายน).  เล่มเดิม.  5(1): 85.  
       2Qin Di, editor.  (2017).  Etiquette and Ceremonial.  In  Hundred Schools of Thought. (Online). 
       3Xu Zheng Ying, editor. (2015).  Tian Guan Jiu Pin.  In  Rites of Zhou. pp.1-6 
       4Qin Di, editor.  (2017).  op. cit.  (Online). 
       5ณปรัชญ์ บุญวาศ.  (2552, มีนาคม-มิถุนายน).  เล่มเดิม.  5(1): 90.  
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(Three-inch Golden lotus) การรัดเท้าเป็นที่นิยมมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) มี
ผู้หญิงที่รัดเท้ามากขึ้น โดยมีความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงที่มีเท้าเล็กเป็นเคร่ืองหมายแห่งความงามและจะ
มีผู้ชายที่ดีร่ ารวยมาสู่ขอ1 บทบาทของผู้หญิงสมัยนั้นจึงถือว่าเป็นเพียงที่รองรับอารมณ์ทางเพศ
ของผู้ชายเท่านั้น  

ด้านการศึกษา ผู้หญิงต้ังแต่เด็กต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจารีตประเพณี  ไม่มีสิทธิ
เกี่ยวข้องการเมือง อีกทั้งยังเชื่อในค ากล่าวที่ว่าผู้หญิงที่ไม่รู้หนังสือถือว่ามีศีลธรรม 2 หมายถึงตาม
จารีตประเพณีโบราณ ผู้หญิงไม่ต้องมีความสามารถด้านอ่ืน แค่เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของ
สามีก็ถือว่ามีคุณธรรม ส่วนหนังสือที่ผู้หญิงต้องอ่านและต้องเรียนรู้ต้ังแต่สมัยเด็ก คือ นฺหวี่ เจี้ย 
(Nu Jie) ซึ่งเป็นบทเรียนส าหรับผู้หญิง3 เลี่ย นฺหวี่ จ้วน (Lie Nu Zhuan) ซึ่งเป็นชีวประวัติผู้หญิงที่
เป็นแบบอย่าง4 และ นฺหวี่ ซาน จึ้ จิง (Nu San Zi Jing) ซึ่งเป็นหนังสือที่สั่งสอนผู้หญิง5 เป็นต้น 
การเรียนรู้เหล่านี้กลับกลายเป็นเครื่องมือที่กดขี่และเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง เพราะกล่าวว่าสิ่งที่
ผู้หญิงต้องปฏิบัติต้ังแต่เกิดคือการท าตามค าสั่ง ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบสังคมที่ถือผู้ชายเป็น
ใหญ่ ซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆ ถือเป็นศีลธรรมที่ผู้หญิงทุกคนต้องเรียนรู้6 

ถ้ามองจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของผู้หญิงจีนในสมัยจารีต ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็น
ต้นมา การด าเนินชีวิตของผู้หญิงอยู่ภายใต้กรอบลัทธิขงจื๊อมาโดยตลอด ในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการ
ปรับลัทธิขงจื๊อขึ้นใหม่ ท าให้การกดขี่ผู้หญิงจึงมีมากกว่าสมัยอ่ืน เช่น มีค าสอนผู้หญิงว่าอดอาหาร
จนตายถือว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่เสียความบริสุทธิ์ของร่างกายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่7 เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม ถ้าเปลี่ยนมุมมองจากการมองประวัติศาสตร์ทั้งหมดโดยรวม มาเป็นมอง
สถานภาพของผู้หญิงในแต่ละสมัย จะเห็นได้ว่าชีวิตผู้หญิงในแต่ละสมัยมีความแตกต่างกัน 

                                                           

       1Li Zhi Sheng.  (2014).  An Introduction to Women’s History in Ancient China.  pp. 210-214. 
       2Zhong Hua Books, editors.  (1922).  The Words of the Elders.  p. 1. 
       3นฺหวี่ เจี้ย เป็นหนังสือเพื่อส่ังสอนผู้หญิงของตระกูลปาน ผู้แต่งคือ ปาน เจา นักประวัติศาสตร์หญิงสมัย
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เนื้อหาของหนังสือได้รับความนิยมจากคนท่ัวไป จึงสืบทอดกันต่อมา 
       4เล่ีย นฺหวี่ จ้วน เป็นหนังสือที่รวบรวมชีวประวัติผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างในสมัยโบราณ ผู้เรียบเรียง คือ หลิว 
เซี่ยง นักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เขียนเพื่อส่ังสอนผู้หญิงให้ปฏิบัติตามจารีต
ประเพณ ี
       5นฺหวี่ ซาน จึ้ จิง เป็นหนังสือส่ังสอนผู้หญิงให้มีคุณธรรมและสืบทอดและเผยแพร่ในกลุ่มชาวบ้าน 
สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง 
       6Li Zhi Sheng.  (2014).  op. cit.  pp. 92-113.  
       7Zhong Hua Books, editors.  (1981).  Brothers Cheng’s Writings.  pp. 277-298. 
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เนื่องจากสังคมแต่ละสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 
การเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณี การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติอ่ืน เป็น
ต้น ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

  ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอ่ืน จะเห็นว่าสังคมจีนในสมัยราชวงศ์ถั งโดยเฉพาะในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ.618-754) ค่อนข้างเปิดกว้างและมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าสมัยอ่ืน ทั้ง
ด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา ท าให้บทบาทและสถานภาพผู้หญิงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
แตกต่างจากสมัยอ่ืน เช่น ผู้หญิงมีความสามารถในเรื่องการเมือง เช่น พระนางอู่เจ๋อเทียนหรือบู
เช็กเทียน (Wu Zetian) สถาปนาราชวงศ์โจวซึ่งคนจีนนิยมเรียกว่า “อู่โจว” (ค.ศ. 690-705) และต้ัง
ตนเป็นฮ่องเต้หญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน องค์หญิงไท่ผิง (Princess Taiping) 
พระธิดาของพระนางบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถังเกาจง (Emperor Gaozong) เป็นผู้ที่สนับสนุนให้
องค์ชายหลี่หลงจีท ารัฐประหารยึดอ านาจของฮองเฮาเหวย์ (Empress Wei) ซั่งกวนหว่านเอ๋อ 
(Shang guan Wan'er) เป็นผู้หญิงที่ได้รับแต่งต้ังเป็นราชเลขาธิการของพระนางบูเช็กเทียน มี
หน้าที่ร่างพระบรมราชโองการ และมีบทบาทส าคัญในการเมือง1 จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า
สถานภาพผู้หญิงราชวงศ์ถังตอนต้นนั้นต่างจากสมัยอ่ืน 

        ด้านการศึกษาก็แตกต่างจากสมัยอ่ืน เช่น วรรณกรรมของราชวงศ์ถังตอนต้นมี
ความเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยอ่ืน มีทั้งนักกวีชายและนักกวีหญิงที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก เช่น หลี่  เย 
(Li Ye) หนึ่งในสี่นักกวีหญิงดีเด่นสมัยราชวงศ์ถัง2 ฮองเฮาจ่างซุน (Empress Zhangsun) เขียน
หนังสือที่ชื่อว่า นฺหวี่ เจ๋อ (Nu Ze) ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกฎระเบียบผู้หญิง พระนางบูเช็กเทียนก็
ชอบเรียนหนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือโบราณต่างๆ ต้ังแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก เป็นต้น3 

        นอกจากนี้ สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีกิจกรรมการละเล่นประเภทหลากหลายส าหรับ
ผู้หญิง เช่น ผู้หญิงมีโอกาสออกไปข้างนอกขี่ม้า ล่าสัตว์เหมือนผู้ชาย4 แสดงว่าการใช้ชีวิตของ
ผู้หญิงมีความอิสระมากกว่าสมัยอ่ืนที่ผู้หญิงต้องอยู่ที่บ้านเท่านั้น เป็นต้น 

                                                           

       1Duan Ta Li.  (2000).  Research on Status of Women in Tang China.  pp. 73-84.  
       2นักกวีหญงิดเีด่นสมัยราชวงศ์ถัง 4 คน ได้แก่ หล่ี เย (Li Ye) เซวฺ เทา (Xue Tao) หลิว ฉ่าย ชุน (Liu 
Caichun)  
   ยฺหวี สวาน จี (Yu Xuanji)   
       3Ibid.  pp. 93-102. 
       4Ibid.  pp. 120-122. 
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        สาเหตุที่ท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นค่อนข้างเปิดกว้างและเจริญรุ่งเรืองมากกว่า
สมัยอ่ืน และผู้หญิงมีบทบาทและสถานภาพแตกต่างจากสมัยอ่ืน เป็นเพราะปัจจัยเหล่านี้ ประการ
แรก ราชวงศ์ถังตอนต้น ได้รับอิทธิพลจากการรวมชนเผ่าจากสังคมในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือ
และใต้ (ค.ศ.220-581) เรียกว่าเป็นระยะส าคัญของการรวบรวมชนเผ่าจีนให้เป็นครอบครัวใหญ่1 
ท าให้สังคมได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีการใช้ชีวิตของชนเผ่าเหนือกับชน
เผ่าฮั่นกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว 

ประการที่สอง ตระกูลหลี่  (Li) ที่สถาปนาราชวงศ์ถังมี เชื้อสายมาจากชนเผ่าทาง
ภาคเหนือของจีน เรียกว่า พวกฮู๋2 ใช้ชีวิตกับชาวเผ่าเหนือมายาวนาน และสืบทอดอ านาจจากกลุ่ม
ชาวเผ่าเซียนเปยเป็นหลัก ท าให้ยังมีการใช้ชีวิตที่เป็นแบบชนเผ่าทางภาคเหนืออยู่3 เช่น ความนิยม
ขี่ม้า อุปนิสัยของชนชั้นปกครองที่มีเชื้อสายชนเผ่าเหนือจึงชอบความเป็นอิสระ ไม่กดขี่ข่มเหง
ผู้หญิงเหมือนในแนวคิดลัทธิขงจื๊อ การใช้ชีวิตและความคิดของชนชาติฮั่นจึงได้รับอิทธิพลจากชน
ชั้นปกครองที่มีเชื้อสายชนเผ่าเหนือ ซึ่งได้รับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายส าหรับการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น การใช้ชีวิตของผู้หญิงชาวเผ่าเหนือจึงมีอิทธิพลต่อสถานภาพผู้หญิงมากกว่าสมัยอ่ืนอย่าง
เห็นได้ชัด 

ประการที่สาม คือ ลัทธิเต๋า (Taoism) ได้รับการนับถือมากในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
เนื่องจากชนชั้นปกครองคือตระกูลหลี่ เป็นแซ่เดียวกับเล่าจื๊อ (หรือ หลี่ เอ่อร์) หัวหน้าลัทธิเต๋า 
ตระกูลหลี่จึงยกย่องตระกูลตัวเองเป็นลูกหลานของเล่าจื๊อ ต้องการให้การปกครองของตัวเองมี
เทวดาตามความเชื่อในลัทธิเต๋าช่วยคุ้มครอง ใน ค.ศ.625 จักรพรรดิถังเกาจู่ (Emperor Gaozu) 
ยกย่องลัทธิเต๋าเป็นศาสนาประจ าราชวงศ์ถังและส่งเสริมให้มีฐานะสูงกว่าพุทธศาสนาและลัทธิ
ขงจื๊อ จักรพรรดิถังเสวียนจงส่งเสริมการปฏิรูปภายใน ท าให้ลัทธิเต๋าพัฒนามากขึ้น จ านวนคนที่
นับถือลัทธิเต๋าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว4 แนวคิดส าคัญของลัทธิเต๋าคือเรื่อง "หยินหยาง" ซึ่งในด้าน
เพศสภาพ (Gender) นั้น  หยินเป็นสัญลักษณ์แทนผู้หญิง หยางเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ชาย ชาย
หญิงเท่าเทียมกันและเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาติ นอกจากนี้ลัทธิเต๋ามีแนวคิดการยกย่อง
                                                           

       1Zhu, Da Wei; Liu, Chi; Liang, Man Cang; ＆Chen, Yong. (1998). The History of Social Life in 

 Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties. pp. 24-25.  
      2“ฮู๋”เป็นค าที่ชาวฮั่นสมัยโบราณเรียกชาวเผ่าภาคเหนือซึ่งรวม 5 ชาวเผ่า คือ ซฺยงนู๋ เซียนเปย์ เจี๊ย ตี่ และ
เชียงใน 
ประวัติศาสตร์จีนเรียกว่าชาวเผ่าพวกฮู๋ทั้งห้า 
       3Duan Ta Li.  (2000).  op. cit.  pp. 143-144. 
       4Wang Ka.  (2005). Basic Knowledge of Chinese Taoism.  pp. 156-160. 
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นางฟ้าเทวดา1 ท าให้มีกลุ่มผู้หญิงที่มีสิทธิพิเศษเกิดขึ้นมา คือ ผู้หญิงที่นับถือลิทธิเต๋าจะมีชีวิตที่มี
ความอิสระมากขึ้น ไม่ถูกพ่อแม่บังคับแต่งงานหรือผูกพันกับครอบครัวตลอดชีวิต ต่างจากลัทธิ
ขงจื๊อที่มีค่านิยมกดขี่ผู้หญิง แนวคิดของลัทธิเต๋าขัดแย้งกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อมาก การยกย่อง
ลัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจึงมีอิทธิพลต่อสถานภาพผู้หญิงมากพอสมควร 

ประการที่สี่ การพัฒนาและเผยแผ่พุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น พุทธศาสนา
เป็นที่ยอมรับในชนชั้นปกครองและกลายเป็นหลักคุณธรรมในระบบการปกครองในสมัยนั้นด้วย 
เช่น จักรพรรดิถังไท่จง (Emperor Taizong) กับพระนางบูเช็กเทียนสนับสนุนพุทธศาสนาอย่าง
มาก2  ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จงครองราชย์ พระเสวียนจ้างหรือพระถัมซัมจั๋ง (ค.ศ.602-664) 
เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย แนวคิดส าคัญของพุทธศาสนาที่ว่าทุกคนมีความเท่า
เทียมกันได้รับการปลูกฝังในความคิดของประชาชน แนวคิดนี้ขัดแย้งกับลัทธิขงจื๊อที่ว่าถือผู้ชาย
เป็นหลัก ผู้หญิงต่ าต้อย การส่งเสริมพุทธศาสนาท าให้มีกลุ่มผู้หญิงที่นับถือพุทธศาสนาจ านวน
มากเกิดขึ้น ซึ่งท าให้ผู้หญิงรอดพ้นจากการกดขี่จากลัทธิขงจื๊อ ดังนั้น การพัฒนาของพุทธศาสนา
จึงมีอิทธิพลต่อสถานภาพผู้หญิงมากเช่นกัน 

เมื่อลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาได้รับการยกย่องจากชนชั้นปกครอง ลัทธิขงจื๊อลด
ความส าคัญลงไป การกดขี่ผู้หญิงจากความเชื่อในลัทธิขงจื๊อลดลงด้วย ท าให้ผู้หญิงมีอิสระมากขึ้น 
ดังนั้น สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิ
ขงจื๊ออย่างเห็นได้ชัด จึงท าให้ความคิดของคนราชวงศ์ถังค่อนข้างมีตัวเลือก ซึ่งไม่ได้ยึดถือลัทธิ
ขงจื๊ออย่างเดียวเป็นหลัก 

ต่อมานายพลสื่อซือหมิง (Shi Shiming) และอันลู่ซาน (An Lushan) ก่อกบฏอันสื่อ (An 
Lushan Rebellion) ขึ้นใน ค.ศ. 755 และยึดอ านาจปกครองจนถึง ค.ศ. 763 จึงถูกโค่นล้มลงได้ 
กบฏอันสื่อเป็นจุดที่ท าให้ราชวงศ์ถังเสื่อมลงและเป็นจุดที่ท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นกับตอน
ปลายมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงของขุนนางในระดับชนชั้น
ปกครอง เนื่องจากก่อนการก่อกบฏอันสื่อมีเหตุการณ์ที่ฮองเฮาเหวย์และองค์หญิงไท่ผิงก่อความ
วุ่นวายด้านการเมืองอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาจักรพรรดิถังเสวียนจงลุ่มหลงสนมหยางกุ้ยเฟย์จนญาติพี่
น้องของสนมหยางเข้ามามีอ านาจ และจักรพรรดิไม่สนใจราชการ ท าให้ชีวิตประชาชนเดือดร้อน 
จึงท าให้มีการก่อกบฏอันสื่อเกิดขึ้น3 เมื่อกบฏอันสื่อถูกปราบได้ จักรพรรดิถังซวนจง (Emperor 

                                                           

       1Zhan Shi Chuang.  (1990). The Women and Taoism.  pp. 28-44. 
       2Zhou Yong Qin.  (2011). Tang China in Details.  pp. 57-66. 
       3Zhou Yong Qin.  (2011).  op. cit.  pp. 186-198. 
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Xuanzong) ขึ้นครองราชย์ ทรงก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพื่อไม่ให้ผู้หญิงในวังไปเข้ายุ่งเกี่ยว
การเมืองอีก ห้ามไม่ให้ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ใดๆ กับเหล่าขุนนาง เป็นต้น1 นักกวีแต่งกลอนขึ้นมา
โดยใช้เหตุการณ์ของสนมหยางกุ้ยเฟย์มาโจมตีผู้หญิง เช่น กวีตู้ฝู่เปรียบเทียบผู้หญิงที่สวยงามว่า 
เป็นน้ าที่ท าให้เกิดอุทกภัยจนประเทศเป็นอันตราย2 นอกจากนี้ ยังมีหนังสือการสั่งสอนผู้หญิงเกิด
ขึ้นมาในหลังกบฏอันสื่อ ซึ่งเขียนขึ้นตามแนวคิดของลัทธิขงจื๊อ ขณะเดียวกัน ผู้ที่นับถือลัทธิขงจื๊อ
เริ่มมีมากเกิดขึ้น และเกิดการฟื้นฟูลัทธิขงจื๊อในการปกครองให้เหมือนสมัยก่อน การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จึงมีผลกระทบต่อสถานภาพผู้หญิงราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้ผู้หญิงกลับอยูใ่นสภาพการกด
ขี่เหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง3 สังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นกับตอนปลายจึงมีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมาย   

ดังนั้น สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีความแตกต่างจากสังคมสมัยอ่ืนโดยเฉพาะสถานภาพ
ของผู้หญิง ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว 

 
1.2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1.เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ.618-754) 
1.2.2.เพื่อศึกษาบริบทสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีผลต่อสถานภาพและบทบาทของ

ผู้หญิง 
 
1.3.ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตของเวลา งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาสถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ค.ศ.618-754 สาเหตุที่ใช้ ค.ศ.618 เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา เพราะว่าเป็นปีที่ราชวงศ์
ถังก่อต้ังขึ้นมา และสาเหตุที่ใช้ ค.ศ.754 เป็นจุดสิ้นสุดของการศึกษา เพราะว่าใน ค.ศ.755 เกิด
กบฏอันสื่อ (ค.ศ.755-763) ขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นกับตอนปลายมีความ
แตกต่างกันโดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงในสังคม  

1.3.2 ขอบเขตของเนื้อหา  ผู้ วิจัยเลือกด้านที่มีประเด็นชัดเจนมาศึกษา ได้แก่ 
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในครอบคัว นอกครอบครัวและการด าเนินชีวิตในสังคมมาศึกษา
โดยจะจ าแนกผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นออกเป็นสองกลุ่ม  คือ กลุ่มแรกผู้หญิงฐานะสูง 

                                                           

       1Duan Ta Li.  (2000).  op. cit.  p. 164. 
       2Zhang Jing.  (2007).  Research on Women’s Images in Tang China.  pp. 119-121. 
       3Duan Ta Li.  (2000). op. cit.  p. 187. 
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ได้แก่ ผู้หญิงที่มีฐานะทางครอบครัวดี เช่น ฮองเฮา องค์หญิงและภรรยาของขุนนางในต าแหน่งสูง 
เป็นต้น ผู้หญิงที่มีฐานะจากความสามารถของตัวเอง ได้แก่ ผู้หญิงได้รับต าแหน่งจากฮ่องเต้ 
ผู้หญิงที่มีหน้าที่ในพระราชวัง เป็นต้น กลุ่มที่สอง คือ ผู้หญิงสามัญชน ได้แก่ ผู้หญิงที่ถือศีล
บ าเพ็ญตน ผู้หญิงรับใช้และผู้หญิงโสเภณี เป็นต้น 
 
1.4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1. ท าให้ทราบและเข้าใจสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
1.4.2. ท าให้ทราบถึงบริบทสังคมที่ท าให้สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในราชวงศ์ถัง

ตอนต้นแตกต่างจากสมัยอ่ืน 
        

1.5.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อวิจัยซึ่งมีผู้ศึกษาและท าการวิจัยไว้มากพอสมควร และแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือสถานภาพ
ผู้หญิงด้านกฎหมายและสถานภาพผู้หญิงด้านสังคม โดยสถานภาพผู้หญิงด้านสังคมจะแบ่งเป็น 
2 กลุ่มย่อยคือ สถานภาพผู้หญิงในครอบครัวและสถานภาพผู้หญิงนอกครอบครัว 
 

1.5.1 กลุ่มแรก สถานภาพผู้หญิงด้านกฎหมาย  
สถานภาพผู้หญิงด้านกฎหมาย เป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งได้รับความนิยมจากนักวิจัย

จีนแต่เนื่องจากหลักฐานชั้นต้นที่เป็นกฎหมายมีจ ากัด ดังนั้นงานวิจัยด้านนี้จึงค่อนข้างน้อย หัวข้อ
ประเด็นต่างๆ ไม่ค่อยมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่งานที่เกี่ยวข้องจะเน้นการศึกษากฎหมายด้าน
ครอบครัวเป็นหลัก เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา การแต่งงาน การหย่าร้าง และการ
สืบทอดมรดกทรัพย์สิน นอกจากน้ียังศึกษาด้านการเข้าร่วมการเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น  

Li Li Yuan. (2008).从法律规范和现实生活看唐代妇女地位的变化 The 
Changes of Women’s Status in Tang China from Legal Norms and Real Life. 
วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์จีนโบราณ  Hebei Normal University. งานวิจัยนี้ วิเคราะห์
สถานภาพด้านครอบครัวเป็นหลัก โดยวิเคราะห์ความแตกต่างจากด้านกฎหมายกับการปฏิบัติจริง
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกอธิบายถึงทัศนคติต่อผู้หญิงด้านกฎหมายในราชวงศ์ถัง ส่วนที่สอง
วิเคราะห์สถานภาพด้านครอบครัวโดยศึกษาจากจารึกหลุมฝังศพเป็นหลัก ส่วนที่สามเปรียบเทียบ
สถานภาพผู้หญิงด้านครอบครัวที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกับการปฏิบัติจริง จึงเห็นว่ามีความ
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แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลว่าสังคมราชวงศ์ถังมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะสังคมที่ค่อนข้างเปิด
กว้างและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

Zhai Yuan Mei. (2007).唐代妇女民事法律研究 Research on Civil Legal 

Status of Women in Tang China. วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์กฎหมาย Nanjing Normal 
University. งานวิจัยนี้เน้นศึกษาเฉพาะกฎหมายแพ่งของราชวงศ์ถังเป็นหลักโดยแบ่งผู้หญิงเป็น 3 
กลุ่มคือผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาและผู้หญิงในฐานะ
เป็นมารดาและยังแบ่งผู้หญิงออกเป็นชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างโดยศึกษาจากด้านสิทธิในการ
ด ารงชีวิตและสิทธิในการสืบทอดมรดกทรัพย์สิน เห็นว่าสถานภาพผู้หญิงในกฎหมายแพ่งค่อนข้าง
สูง 
 

1.5.2 กลุ่มที่สอง สถานภาพผู้หญิงด้านสังคม 
1.5.2.1 สถานภาพผู้หญิงในครอบครัว 

งานวิจัยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เน้นศึกษาสถานภาพผู้หญิงในครอบครัวจากหลาย
ประเด็น ประเด็นแรก คือ ศึกษาผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้หญิงในฐานะเป็น
ภรรยาและผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา ประเด็นที่สอง คือ ศึกษาเรื่องการแต่งงาน การหย่าร้าง สิทธิ
และหน้าที่ของภรรยาหลังสามีเสียชีวิต รวมทั้งสิทธิของหญิงหม้ายที่ยังสามารถแต่งงานใหม่ได้
หรือไม่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา ประเด็นที่สาม คือ ศึกษาจากจารีตประเพณีการ
แต่งงาน ประเด็นที่สี่ คือ ศึกษาจากผู้หญิงในเรื่องการสืบทอดมรดกทรัพย์สินของครอบครัว  

        Duan Ta Li. (2000).唐代妇女地位研究 Research on the Status of 

Women in Tang China. Beijing: People's Press. งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาสถานภาพผู้หญิงจาก
สองด้าน คือ สถานภาพด้านครอบครัวกับสถานภาพด้านสังคมจากมุมมองด้านประวัติศาสตร์ 
สังคมวิทยาและวัฒนธรรม ในด้านครอบครัวศึกษาจากผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่
แต่งงานแล้ว เห็นได้ว่าในทางด้านกฎหมาย ความเป็นมารดามีฐานะสูงสุด เนื่องจากกฎหมาย
ราชวงศ์ถังสอดคล้องกับลัทธิขงจื๊ออย่างมากซึ่งคือถือความกตัญญูเป็นหลักจึงท าให้ความเป็น
มารดามีฐานะสูงสุด ฐานะถัดมาคือลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน และฐานะต่ าสุดคือภรรยา ถ้ามอง
จากชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นฐานะลูกสาวหรือเป็นฐานะภรรยาถือว่าชีวิตค่อนข้างมีความเป็นอิสระ 
ส่วนด้านสถานภาพสังคมโดยศึกษาจากด้านการเมือง ด้านความสัมพันธ์ในสังคม ด้านการศึกษา 
ด้านการเลือกคู่ครองเองและด้านกิจกรรมการละเล่น เห็นว่าสถานภาพสังคมของผู้หญิงราชวงศ์ถัง
ค่อนข้างสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์กับสถานภาพผู้หญิงในจารีตประเพณีในราชวงศ์ถัง เช่น 
ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการฝังศพ ประเพณีการรับประทานอาหาร ประเพณีการต้ังถิ่นฐาน 
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เป็นต้น ส่วนสุดท้าย คือ ได้เปรียบเทียบสังคมราชวงศ์ตอนต้นกับสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนปลาย 
เห็นว่าสังคมราชวงศ์ตอนต้นมีการเปิดกว้างกว่าสมัยราชวงศ์ถังตอนปลาย อีกทั้งน าสถานภาพ
ผู้หญิงในราชวงศ์ถังมาเปรียบเทียบกับสถานภาพผู้หญิงในสมัยก่อนและหลังราชวงศ์ถังจนกระทั่ง
ถึงในสมัยราชวงศ์ชิง เห็นว่า สถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถังมีฐานะที่สูงกว่าและมีความอิสระ
มากกว่าสมัยอ่ืน หนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ครบถ้วนส าหรับการวิเคราะห์สถานภาพผู้หญิงใน
สมัยราชวงศ์ถัง แต่ผู้เขียนศึกษาขอบเขตในมุมกว้าง ท าให้บางบทวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยลึกและไม่
ค่อยละเอียดซึ่งควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม  

Chen Li; Men Yue Ran. (2006). 唐代上层社会婚姻地位探析 On Upper 
Class Women’s Marriage Status in Tang China. Journal of Northwest Normal University (
西北师大学报：社会科学版) 43(5): 110-114 งานวิจัยนี้วิเคราะห์สถานภาพการแต่งงานของ
ผู้หญิ งชนชั้นสูงในราชวงศ์ถังเห็นว่าเหตุผลของผู้ หญิ งชนชั้นสูงที่ ต้องแต่งงานก็เพื่อเรื่อง
ผลประโยชน์เป็นส าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผลประโยชน์จากสถานะครอบครัวและเรื่อง
การเมือง และการแต่งงานทั้งสองฝ่ายต้องมาจากฐานะเดียวกัน ส่วนระบบผัวเดียวเมียหลายเป็น
ระบบที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงอย่างยิ่ง เพราะท าให้ผู้หญิงต้องอยู่ในสภาพตรอมใจสิ่งนี้แสดงให้เห็น
ถึงสถานภาพการแต่งงานของผู้หญิงที่ชนชั้นสูงราชวงศ์ถังไม่ค่อยดีนัก 

Xing En He. (2009).唐代公主的家庭地位 On the Family Position of 
Princess in Tang China. Journal of Binzhou University (滨州学院学报) (25)1: 63-66 
งานวิจัยนี้ศึกษาจากด้านประเพณีการไหว้พ่อแม่ของสามี ด้านชีวิตส่วนตัวที่คบชู้และด้านประเพณี
การจัดการฝังศพ เห็นว่าสถานภาพในครอบครัวขององค์หญิงซึ่งคือพระธิดาและพระนัดดาของ
จักรพรรดิมีการเปลี่ยนแปลงจากฐานะสูงไปถึงฐานะต่ า ด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งรวมถึง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี 

Hu Rong. (2003).从唐诗看唐代妇女的婚姻状况 An Analysis of Women’s 
Marital Status in Tang China from Tang Poems. Journal of Xingtai University (邢台学院
学报) (18)2: 19-23 งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มนางก านัล กลุ่มโสเภณีและกลุ่มผู้หญิงชาวบ้านจากบท
กลอนราชวงศ์ถัง เห็นว่าเนื่องจากสามีของหญิงชาวบ้านต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหลายปี ผู้หญิง
ต้องรับผิดชอบงานบ้านและต้องหารายได้มาเลี้ยงชีพคนเดียวล าพัง ส่วนนางก านัลถ้าได้เข้าไป
หน้าที่ในวังแล้วก็ไม่มีชีวิตส่วนตัว สุดท้ายต้องจบชีวิตในวังอย่างโดดเดี่ยว ส่วนกลุ่มโสเภณี ถ้าพูด
ถึงการแต่งงานกลุ่มโสเภณีไม่ได้แต่งงานมากนัก เพราะถือว่าเป็นแค่ของเล่นของผู้ชายเท่านั้น จาก
บทกลอนที่สะท้อนสังคมเรื่องการแต่งงานในราชวงศ์ถังมีส่วนที่ท้าทายจารีตประเพณีเก่าบ้างและมี
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ส่วนที่ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีเก่าอย่างเข้มงวด แต่สุดท้ายต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า
ถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงต่ าต้อยอยู่ดี  

Liang Rui Min. (1999). 唐代妇女的家庭地位 The Women’s Status in the 
Home Life During Tang China.  Journal of Hebei Normal University (Social Sciences) (
河北师范大学学报：哲学社会科学版) (22)3: 85-88 งานวิจัยนี้ศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ทางการเงินของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับแม่สามี ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับ
สามี และแนวคิดด้านการแต่งงาน เห็นว่าในด้านครอบครัวผู้หญิงในราชวงศ์ถังมีสถานะค่อนข้าง
สูง เพราะกฎระเบียบต่างๆ ในสังคมไม่ค่อยเข้มงวดกับผู้หญิงจึงท าให้ผู้หญิงสามารถมีบทบาททาง
การเมืองและพระนางบูเช็กเทียนซึ่งคือฮ่องเต้หญิงองค์แรกได้ก าหนดนโยบายต่างๆ ที่พยายามยก
ฐานะของผู้หญิงให้สูงขึ้น นอกจากน้ีสังคมราชวงศ์ถังเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย 

Zhang Yan Juan.  (2012).唐代婚姻制度的践行与妇女社会地位的研究 
The Study on the Practice of Institution of Marriage and Women's Social Status in Tang 
China.  วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์สังคมจีนโบราณ Northwest Normal University งานวิจัย
เล่มนี้อธิบายถึงข้อก าหนดกฎระเบียบต่างๆ และกฎหมายเรื่องการแต่งงานกับการปฏิบัติในชีวิต
จริงที่ไม่สอดคล้องกัน ข้อก าหนดของผู้หญิงในกฎระเบียบและกฎหมายด้านการแต่งงานต้องอยู่ใต้
บังคับบัญชา แต่เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเปิดกว้างนั้น จึงท าให้การ
ก าหนดของกฎระเบียบต่างๆ และกฎหมายของการแต่งงานกับการปฏิบัติในชีวิตจริงไม่สอดคล้อง
กัน แสดงให้เห็นว่าสถานภาพการแต่งงานปฏิบัติในชีวิตจริงแตกต่างกับสถานภาพในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ และกฎหมายด้านการแต่งงาน 

1.5.2.2 สถานภาพผู้หญิงนอกครอบครัว 
งานวิจัยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะศึกษาสถานภาพผู้หญิงนอกครอบครัวจากหลายด้าน 

เช่น การเข้าร่วมการเมือง การเลือกคู่ครองด้วยตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ในสังคม การศึกษา 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กริยาท่าทาง การแต่งกาย การแต่งหน้าของผู้หญิง ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

Zhang Chen; Weng Li Na. (2014). 唐代前期妇女社会地位浅析  

A Preliminary Analysis of the Status of Women in the Early Period of Tang China. Shen 

Zhou (神州) (18): 279-279 งานวิจัยนี้น าเหตุการณ์การกบฏอันสื่อในฐานะที่เป็นเส้นแบ่ง ซึ่งแบ่ง
ว่าก่อนกบฏอันสื่อเรียกว่าราชวงศ์ถังตอนต้น หลังกบฏอันสื่อเรียกว่าราชวงศ์ถังตอนปลาย ผู้วิจัย
ศึกษาจากการเข้าร่วมการเมือง การเลือกคู่ครองด้วยตนเอง  การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมของ
ผู้หญิง สิทธิในการศึกษาและสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการบันเทิง เป็นต้น มาวิเคราะห์สถานภาพ



  12 

ผู้หญิงราชวงศ์ถังตอนต้น โดยเห็นว่าราชวงศ์ถังตอนต้นเจริญรุ่งเรืองและสังคมเปิดกว้าง ผู้หญิงใน
ฐานะที่ต่ าต้อยไม่ต้องถูกกดขี่จากจารีตประเพณีโบราณที่เคร่งครัดจึงมีความอิสระทางความคิด
มากขึ้น ดังนั้นสถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถังตอนต้นจึงค่อนข้างสูง 

Hui Li Feng.(2010).从唐三彩贵妇俑看唐代妇女社会地位提高 On the 
Improvement of Women's Social Status in Tang China from the Lady Figurines in Tang 
Sancai Ceramics of Tang China. Journal of Petroleum Educational Institute of Xinjiang (
新疆石油教育学院学报) (3): 286-287 งานวิจัยนี้ศึกษารูปปั้นดินเผาผู้หญิงซึ่งมีรูปยืน รูปนั่ง
และรูปขี่ม้า ยืนยันได้ว่าสถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถังถูกยกขึ้นเพราะว่าผู้หญิงในราชวงศ์ถังมี
ความอิสระในการด าเนินชีวิตมากขึ้น การรวบรวมหลายชนชาติเป็นหนึ่งเดียวและผู้หญิงในฐานะที่
ต่ าต้อยไม่ต้องถูกกดขี่จากการเคร่งในจารีตประเพณีโบราณ 

Mi Xiao. (2008). 开放与禁锢--唐代妇女社会地位辨析 “Open and 
Quarantine”-- An Analysis of Women's Social Status in Tang China. Legal System and 
Society (法制与社会) (1): 294-295 งานวิจัยน้ีวิเคราะห์มุมมองแนวคิดด้านจารีตประเพณีโดย
ศึกษาเนื้อหาของหนังสือการสั่งสอนผู้หญิง เห็นว่าความคิดของผู้หญิงถูกกดขี่จากเนื้อหาใน
หนังสือการสั่งสอนของผู้หญิงซึ่งถือจารีตประเพณีเป็นหลัก อีกทั้งยังมองจากกฎหมายและเห็นว่า
ผู้หญิงเสียเปรียบในการแบ่งที่ดินและการฟ้องศาล แต่ถ้ามองจากกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ของ
ผู้หญิง จะเห็นว่าสถานภาพด้านสังคมของผู้หญิงราชวงศ์ถังมีการเปิดกว้างมากขึ้น เหตุผลที่ท าให้
สังคมเปิดกว้างคือชนชาติต่างๆ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ส่วนเหตุผลที่ท าให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงคือราชวงศ์ถังตอนปลายเกิดเหตุการณ์กบฏอันสื่อท าให้สังคมเกิดความ
วุ่นวาย  

Mi Xiao. (2013). 唐代女性社会地位嬗变—以个性表现为视角 The 
Changes of Women's Social Status in Tang China - From the Perspective of Individuality. 
Heilongjiang Chronicles (黑龙江史志) (17): 65-66 งานวิจัยนี้จากกิริยาท่าทาง การแต่งกาย
และการแต่งหน้าของผู้หญิงมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพด้านสังคมของผู้หญิง
ระหว่างราชวงศ์ถังตอนต้นและตอนปลาย 

He Li Na.  (2011). 唐代女性乐人的文化身份与社会地位探究 Research 
on the Cultural Identity and Social Status of the Female Musicians in the Tang China. 
Jiao Xiang-Journal of Xi'an Conservatory of Music (交响-西安音乐学院学报) 30(3):152-
156 งานวิจัยนี้จากมุมมองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห์สถานภาพด้านสังคมของนัก
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ดนตรีหญิงในราชวงศ์ถัง โดยสรุปเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนักดนตรีหญิงและเริ่มจากการ
เชี่ยวชาญเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ พวกเขาเป็นผู้สืบทอดศิลปะด้านดนตรี ทั้งยัง
สามารถให้ความส าราญและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ชาย แสดงให้เห็นว่านักดนตรีหญิงในราชวงศ์ถัง
มีฐานะต่ าต้อยเพราะถือว่าเป็นของเล่นและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชาย 

Ren Sheng Yun. (2008). 唐代妇女社会地位研究 Research on Women's 

Social Status in Tang China. วิทยานิ พ น ธ์ส าขาป ระวั ติ ศ าสตร์จี น โบ ราณ  Shandong 
University งานวิจัยเล่มนี้อธิบายสถานภาพด้านสังคมของผู้หญิงในราชวงศ์ถัง ส่วนแรกวิเคราะห์
สภาพสังคมราชวงศ์ถัง ส่วนที่สอง แบ่งผู้หญิงเป็นชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างโดยศึกษาจากผู้หญิง
สามารถเลือกคู่ครองด้วยตนเอง ผู้หญิงมีบทบาททางการเมือง ผู้หญิงมีโอกาสในการศึกษา การ
สร้างความสัมพันธ์ในสังคมและกิจกรรมการละเล่นต่างๆ และด้านประเพณีการแต่งงาน เป็นต้น 
มาวิเคราะห์สถานภาพด้านสังคมของผู้หญิงจึงเห็นได้ว่าผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังมีสถานะท่ี
ค่อนข้างสูง ส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้สถานภาพด้านสังคมของผู้หญิงค่อนข้างสูง  

Zhang Yan. (2004).浅论唐朝妇女的社会地位 Brief Analysis about 

Women's Social Status in Tang China. วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์จีนโบราณ Yunnan 
Normal University งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาสถานภาพด้านสังคมของผู้หญิงราชวงศ์ถังโดยแบ่งเป็น
สามส่วน ส่วนแรกคืออธิบายสถานภาพผู้หญิงก่อนราชวงศ์ถัง ส่วนที่สองอธิบายสังคมสมัยราชวงศ์
ถังยกย่องสถานะของผู้หญิงอย่างสูงโดยศึกษากลุ่มผู้หญิงที่แต่งวรรณกรรมและกลุ่มผู้หญิงที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการละเล่มต่างๆ อีกทั้งยังศึกษาจากกฎหมายการแต่งงาน เช่น การก าหนดการ
แต่งงานและการหย่าร้าง สิทธิ ท่ีผู้หญิงถูกยอมรับในกฎหมาย นอกจากนี้ ยังศึกษาการเข้าร่วม
การเมืองของพระนางบูเช็กเทียนมาอธิบายสถานภาพผู้หญิงที่ถูกยกย่องในสังคม ส่วนที่สาม
อธิบายเหตุผลที่ท าให้ผู้หญิงได้รับการยกย่อง คือ การเปิดกว้างของสังคม อิทธิพลจากชาวเผ่า
เหนือ การลดฐานะของอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ การเปิดเผยของการก าหนดในกฎหมายและแนวคิด
ยกย่องผู้หญิงในคัมภีร์พุทธศาสนา  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพผู้หญิงราชวงศ์ถังเป็นจ านวนมากนั้นได้เห็นว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นศึกษาสถานภาพผู้หญิงในครอบครัวโดยมีประเด็นหลากหลาย เช่น 
ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาและผู้หญิงในฐานะเป็น
มารดา เรื่องการแต่งงาน การหย่าร้างและเรื่องที่หลังจากสามีเสียชีวิต ผู้หญิงแต่งงานใหม่ได้อีก
หรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาโดยศึกษาจากหลายมุมมอง เนื่องจากสังคมศักดินา
โบราณของจีนเป็นสังคมที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชายซึ่งการแบ่งหน้าที่ใน
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ครอบครัวคือผู้ชายต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงต้องอยู่ในบ้านดูแลบ้านและท างานบ้าน
ต่างๆ ดังนั้น ถ้าพูดถึงผู้หญิงมักจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวใกล้ชิดที่สุด ผู้หญิง
ต้องผูกพันกับครอบครัวตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงมีหลักฐานเกี่ยวกับผู้หญิงและครอบครัวจ านวน
มากและคนส่วนมากจะออกแนวคิดทางด้านนี้มาเขียนงานวิจัย แล้วจึงมีงานวิจัยต่างๆ และ
ประเด็นหลากหลายที่ศึกษาหัวข้อนี้จ านวนมากเกิดขึ้น  

งานวิจัยที่ถัดมาคือการศึกษาสถานภาพผู้หญิงนอกครอบครัว งานวิจัยเหล่านี้ก็มี
ประเด็นที่หลากหลายเช่นกันโดยศึกษาการเข้าร่วมการเมือง การสร้างความสัมพันธ์ในสังคม 
การศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่น เป็นต้น แต่งานวิจัยท่ีศึกษาสถานภาพผู้หญิงนอก
ครอบครัวที่ดังกล่าวจะมุ่งเน้นศึกษาความค่อนข้างสูงของสถานภาพผู้หญิง ส่วนใหญ่แบ่งเวลาไม่
ค่อยชัดเจน ในงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าจุดเปลี่ยนแปลงของสังคมราชวงศ์ถังจากความ
เจริญรุ่งเรืองถึงความเสื่อมสลายคือการก่อกบฏอันสื่อ กบฏอันสื่อเป็นเส้นแบ่งสถานภาพผู้หญิง
จากความค่อนข้างสูงเปลี่ยนเป็นสถานภาพต้ังเดิมที่ต้องปฏิบัติตามลัทธิขงจื๊อ ดังนั้น ประเด็น
ความค่อนข้างสูงของสถานภาพผู้หญิงจึงเกิดในราชวงศ์ถังตอนต้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ราชวงศ์ถัง
ทั้งราชวงศ์ ต่อไป สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะเป็นผู้บริโภคและผู้อุปถัมภ์ศาสนาและ
ในการประกอบอาชีพ เช่น หมอ เจ้าของร้านค้า เป็นต้น ยังกล่าวถึงไม่มาก นอกจากนี้บริบทสังคม
ที่ท าให้สถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถังตอนต้นแตกต่างจากสังคมสมัยอ่ืน ในงานวิจัยเหล่านี้พูดถึง
ไม่ครบถ้วน เช่น ปัจจัยแนวคิดการยกย่องผู้หญิงในลัทธิเต๋าและปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลจากประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผ่าเหนือ เป็นต้น ที่มีความสัมพันธ์ยังไงกับสถานภาพผู้หญิงในราชวงศ์ถัง
ตอนต้นยังกล่าวถึงไม่มาก 

ดังนั้น งานวิจัยเรื่องสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618-
754) จะมุ่งเน้นให้งานวิจัยของหัวข้อนี้มีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้นโดยจากการแบ่งเวลาให้
ก าหนดว่าเป็นราชวงศ์ถังตอนต้นและจะศึกษาเพิ่มเต็มในการด าเนินชีวิตของผู้หญิงให้มากขึ้น และ
ศึกษาบริบทสังคมที่ท าให้สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในราชวงศ์ถังตอนต้นเกิดความแตกต่าง
จากสมัยอื่นให้ครบถ้วน 

 
1.6.แหล่งข้อมูลหรือสถานที่ค้นคว้า 

งานวิจัยเล่มนี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ ศึกษาวิเคราะห์โดยอาศัยการวิเคราะห์
หนังสือ เอกสาร รูปภาพ  และรูปปั้น (Tang Sancai) ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพผู้หญิงใน
ราชวงศ์ถังตอนต้นซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น เช่น บทกวีนิพนธ์ของสมัยราชวงศ์ถัง นวนิยายของสมัย
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ราชวงศ์ถัง อีกทั้งยังมี ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่า ซึ่งแต่งขึ้นในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร 
(The Five Dynasties and Ten Kingdoms Period ค.ศ. 902-979) กับ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถัง
ฉบับใหม่  ซึ่ งแต่งขึ้น ในสมั ยราชวงศ์ซ่งเหนือ  (Northern Song Dynasty ค.ศ. 960-1127)1 
นอกจากนั้นยังวิเคราะห์หนังสือและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้นซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรอง เอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ 
หนังสือ เป็นต้นที่เกี่ยวข้องโดยมีแหล่งค้นหาที่ส าคัญ ดังนี้  

ในประเทศจีน 
หอสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
หอสมุดมหาวิทยาลัยครูเทียนจิน 
หอสมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน 
หอสมุดมหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลยูนนาน 
หอสมุดมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
หอสมุดเมืองกวางโจว 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

           1ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่าและฉบับใหม่ เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ทางราชการของสมัยราชวงศ์
ถัง แต่หลังจากสมัยราชวงศ์ถังล่มสลาย ขุนนางประวัติศาสตร์ราชวงศ์ต่อไปก็จะมาปรับและวิพากษ์วิจารณ์และ
แต่งหนังสือประวัติศาสตร์สมัยก่อนขึ้นมาใหม่ ดังนั้น ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่าและฉบับใหม่ จึงถูกแต่ง
ขึ้นใหม่หลังสมัยราชวงศ์ถัง แม้ว่าหนังสือสองเล่มนี้ถูกแต่งขึ้นใหม่หลังสมัยราชวงศ์ถัง แต่วงวิชาการจีนยัง
ยอมรับเป็นหลักฐานชั้นต้น  
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บทท่ี 2 
สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นท่ีมีผลตอ่สถานภาพและบทบาทผู้หญิง 

 

ราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ.618-754) ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญที่สุดช่วงหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์จีน บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและเปิดกว้างในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การเมือง  มีการเปิดกว้างเรื่องการให้เข้าร่วมการเมืองมากขึ้น ชนชั้นปกครองรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากขุนนางมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ มีการเปิดกว้างของนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
ทางท ามาหากินที่ดีขึ้นและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น เช่น การ
เปิดกว้างด้านการค้าขายบนเส้นทางสายไหม ด้านวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างประเทศและกลุ่มชาวเผ่า พร้อมทั้งมีการเปิดกว้างรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้า
สู่ประเทศจีนด้วย ดังนั้น สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจึงถือได้ว่าเป็นยุคทองของการพัฒนาสังคมศักดิ
นา และเป็นช่วงเวลาที่มีความมั่งค่ัง ร่ ารวยและรุ่งโรจน์ที่สุดของจีน ด้วยการเปิดกว้างของสังคม
แบบนี้ ท าให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงมีการเปิดกว้างมากขึ้นเช่นกัน จึงได้ส่งผลต่อสถานภาพของ
ผู้หญิงด้วย 
 

2.1.สภาพสังคมด้านการเมือง 
การเมืองของราชวงศ์ถังตอนต้นมีการเปิดกว้างมากขึ้นในหลายๆ ด้าน แม้ว่าจักรพรรดิมี

อ านาจเด็ดขาดในการตัดสินพระทัย แต่พระองค์ก็ทรงยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากขุนนาง
ก่อนทุกครั้ง ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับขุนนางต่างๆ มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และ
ชนชั้นปกครองนั้นจากที่เคยมีแต่พวกตระกูลขุนนางชั้นสูงเข้ารับราชการ ยังเปิดกว้างยอมรับคนทุก
ชนชั้นที่เป็นผู้ที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือมาจากชนเผ่าต่างๆ ก็สามารถ
เข้าร่วมการเมืองได้ จึงมีการแต่งงานระหว่างชนเผ่า ซึ่งมีผลส าคัญในการสร้างความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ และนี่คือสิ่งที่ท าให้ผู้หญิงมีบทบาททางด้านการเมืองและเป็นเหตุผลส าคัญท่ีส่งผล
ต่อสถานภาพของผู้หญิงในยุคนี ้
 

2.1.1 การเปิดกว้างเร่ืองการให้เข้าร่วมการเมือง 
          ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty, 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ. 220) มี

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 แบบ คือ ฉาจวี่จื้อ (Chaju Zhi หรือ Election System) 
กับ เจิงพี่จื้อ (Zhengpi Zhi หรือ Recruitment System) ฉาจวี่จื้อ เป็นระบบที่ให้ขุนนางไปเสาะหา
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บุคคลที่มีสติปัญญาและความสามารถ เพื่อแนะน าให้แก่ราชส านัก โดยราชส านักสอบคัดเลือกผู้ท่ี
ได้รับการแนะน าเหล่านั้นอีกที และผู้ที่สอบผ่านจะเข้ารับราชการได้ทันที ส่วน เจิงพี่จื้อ คือ 
ข้าหลวงระดับสูงในท้องถิ่นติดประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถให้เข้าทดสอบเพื่อรับราชการ 
ถ้าสอบผ่านจะได้รับต าแหน่งเป็นข้าราชการทันที แต่เนื่องจากขุนนางส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ภูมิหลังของครอบครัว ดังนั้นผู้ที่เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวตระกูลชั้นสูงหรือ
เป็นผู้มีอ านาจทั้งสิ้น  ส่วนคนที่เกิดในครอบครัวสามัญชนมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับราชการ 
ต่อมาในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ (Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties, 
ค.ศ.220-581) ระบบการคัดเลือกข้าราชการเรียกว่า จิ๋วผิ่นจงเจิ้งจื้อ (Jiupinzhongzheng Zhi หรือ 
Nine-rank System) เป็นระบบที่แบ่งคนเป็น 9 ระดับ ตามภูมิหลังของครอบครัว มาตรฐานของขุน
นางที่ตัดสินส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับภูมิหลังของครอบครัว ซึ่งถ้าเป็นคนที่มาจากตระกูลชั้นสูง
หรือมีอิทธิพลในราชส านัก ลูกหลานในตระกูลนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้เข้ารับต าแหน่งข้าราชการ 
ดังนั้น ระบบการคัดเลือกข้าราชการต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นจนถึงสมัยราชวงศ์เว่ย์จิ้นและราชวงศ์
เหนือและใต้ ผู้ที่เข้ารับต าแหน่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัวตระกูลผู้ทรงอ านาจ
ทั้งสิ้น 

           ครั้งถึงสมัยราชวงศ์สุย (Sui Dynasty, ค.ศ. 581-618) ได้ปฏิรูประบบการ
คัดเลือกข้าราชการโดยสร้างระบบคัดเลือกข้าราชการขึ้นมาใหม่ เรียกว่า ระบบการสอบคัดเลือก
ข้าราชการเคอจวี่ (Keju Zhi หรือ Imperial Examination System) ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้
พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการเคอจวี่ น้ีให้เป็นระบบและมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่มีสติปัญญาและความสามารถอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชนชั้นที่มี
ความสามารถเข้าสอบข้าราชการ จักรพรรดิถังไท่จง (Emperor Taizong) ให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกบุคคลเป็นอย่างมาก โดยทรงด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มจ านวนคนที่เตรียมเข้าสอบ 
เช่น เพิ่มจ านวนโรงเรียน และขยายขนาดของโรงเรียนให้ใหญ่ขึ้น จักรพรรดิถังเกาจง (Emperor 
Gaozong) ทรงส่งเสริมการสอบคัดเลือกข้าราชการเคอจวี่ โดยรับจ านวนคนที่สอบเคอจวี่เพิ่มมาก
ขึ้ น  ใน  ค .ศ . 659 ในการสอบขั้ น สุ ดท้ าย  ท รง จั ดการสอบที่ วั ง  (Dianshi ห รือ  Palace 
Examination)1เพื่อให้การสอบมีความเข้มงวดและความยุติธรรมมากขึ้น  

          ในรัชสมัยของพระนางบูเช็กเทียน (ค.ศ.690-705) ได้จัดการสอบที่วังอีกครั้ง
และมีผู้ที่มีความสามารถจ านวนมากเข้าร่วมการสอบ นอกจากมีการสอบความสามารถด้าน

                                                           

          1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004a).  The Old Book of Tang China (Volume1).  

pp. 218-238. 
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สติปัญญาที่เรียกว่าด้านบุ๋นแล้ว ใน ค.ศ. 702 ยังมีการสอบความสามารถด้านการใช้อาวุธหรือที่
เรียกว่าด้านบู๊เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยการสอบด้านบู๊แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกสอบ
ทักษะการขี่ม้า การยิงธนูและการยกน้ าหนัก ส่วนที่สองเน้นการสอบด้านกุศโลบายทางการสู้รบ
และความรู้ด้านการรบ1 ซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเข้ารับราชการ การ
สอบความสามารถด้านบู๊ ท าให้บุคคลระดับสามัญชนจ านวนมากสนใจเข้าร่วมการสอบ จึงท าให้มี
ขุนนางที่มาจากชนชั้นสามัญชนเกิดขึ้นมากมาย สมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ.712-756) ทรง
เพิ่มการสอบทักษะการแต่งกลอน ยังทรงมอบหมายหน้าที่ให้ขุนนางระดับสูงเป็นคนคุมสอบด้วย 
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้ที่รับต าแหน่งอัครมหาเสนาบดีและต าแหน่งขุนนางหลายคน ล้วนเป็น
ผู้ที่มาจากการสอบทั้งสิ้น ขุนนางเหล่านี้เป็นเสาหลักส าคัญในการสร้างประเทศให้มั่นคงและมี
ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น ระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการเคอจวี่ เป็นระบบที่ท าให้บุคคลระดับ
สามัญชนที่มีฐานะยากจน หากแต่มีความสามารถก็มีโอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อเลื่อนฐานะ
ของตนเองได้  

          ดังนั้น การเปิดกว้างในการคัดเลือกข้าราชการในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น จึงได้
ลดทอนอ านาจของตระกูลท่ีผูกขาดอ านาจของราชส านักมาโดยตลอดให้สิ้นสุดลง ท าให้ราชส านัก
เต็มไปด้วยบุคคลจากหลากหลายชนชั้น ท าให้มีความคิดที่หลากหลายเกิดขึ้น ไม่ได้ยึดติด
ความคิดของตระกูลผู้ทรงอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกต่อไป  การเปิดกว้างทางด้านการเมืองที่กล่าว
ไปข้างต้นนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิเข้าร่วมกับการเมืองมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น พระ
นางบูเช็กเทียนเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาด ทั้งยังมีความสามารถรอบด้านได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้
หญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน โดยจักรพรรดิถังเกาจงทรงแต่งต้ังนางขึ้นเป็น
ฮองเฮาแทนฮองเฮาหวาง (Princess Wang) ซึ่งเป็นฮองเฮาองค์แรกและเป็นผู้ที่มาจากตระกูลผู้
ทรงอ านาจ แม้ว่าการแต่งต้ังพระนางบูเช็กเทียนจะถูกคัดค้านจากขุนนางผู้ทรงอ านาจฝ่ายต่างๆ 
เพราะการแต่งตั้งผู้หญิงสามัญชนขึ้นมาเป็นฮองเฮานั้น เป็นเรื่องที่ตระกูลผู้ทรงอ านาจรับไม่ได้ แต่
มีขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่า สวี่จิ้งจง (Xu Jingzong) ที่เข้ารับข้าราชการโดยผ่านการสอบคัดเลือก
ข้าราชการเคอจวี่ และเกิดจากตระกูลสามัญชน สนับสนุนการแต่งต้ังพระนางบูเช็กเทียนเป็น
ฮองเฮา2 ขุนนางที่ชื่อว่า หลี่จี (Li Ji) มีค าพูดที่ว่า การแต่งต้ังฮองเฮาเป็นเรื่องในครอบครัวของ

                                                           

          
1
Ibid.  pp. 239-245. 

         2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  The Old Book of Tang China (Volume 2).  

p. 62. 
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พระองค์เอง พระองค์ไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากขุนนางคนไหน พระองค์ตัดสินพระทัยเอง 1 
หลังจากนั้นพระนางบูเช็กเทียนที่ได้ขึ้นเป็นฮองเฮามีโอกาสได้เข้าร่วมการเมืองกับจักรพรรดิถังเกา
จง ดังนั้น พระนางบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถังเกาจงจึงร่วมกันบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ต่อมา
เมื่อพระนางบูเช็กเทียนได้เห็นถึงพลังของขุนนางที่มาจากตระกูลสามัญชนว่า  มีประโยชน์ต่อการ
ขยายอ านาจในราชส านัก และลดทอนอ านาจจากขุนนางที่มาจากตระกูลชั้นสูง พระนางจึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการคัดสอบข้าราชการเคอจวี่ โดยเพิ่มจ านวนคนที่สอบด้านบุ๋น 
และเพิ่มการสอบด้านบู๊เป็นครั้งแรก การขึ้นครองราชย์ของพระนางบูเช็กเทียนเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้หญิงรุ่นหลังอยากจะมีโอกาสเข้าร่วมการเมืองเหมือนผู้ชาย เช่น ฮองเฮาเหวย์ (Empress Wei) 
องค์หญิงไท่ผิง (Princess Taiping) และองค์หญิงอันเล่อ (Princess Anle) ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มี
อิทธิพลและมีบทบาททางการเมืองทั้งสิ้น  

ด้านการคัดเลือกคน สมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ชนชั้นปกครองได้รับบทเรียนเกี่ยวกับ
การล่มสลายของราชวงศ์สุย (Sui Dynasty, ค.ศ. 581-618) จึงตระหนักดีว่าพลังประชาชนเป็น
พลังที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น ชนชั้นปกครองจึงเลือกบุคคลที่มีสติปัญญาและความสามารถโดยไม่สนใจ
ฐานะสูงต่ าหรือเรื่องในอดีตต่างๆ ของคนๆ นั้นให้เข้ามารับราชการ ในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จง มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความโปร่งใสทางด้านการเมือง และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่ง
ในประวัติศาสตร์จีนเรียกยุคการปกครองของจักรพรรดิถังไท่จงว่า ยุคที่มีความร่มเย็นเป็นสุขแห่ง
ยุครัชศกเจินกวน (Control by Zhen Guan ค.ศ. 627-649) สาเหตุส าคัญที่มีความเจริญแบบนี้
เกิดขึ้น คือ จักรพรรดิถังไท่จงให้ความส าคัญกับการเลือกคน เช่น เว่ย์เจิง (Wei Zheng) แต่ก่อน
เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับรัชทายาทนามหลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng) ที่วางแผนท าร้ายจักรพรรดิ
ถังไท่จง แต่หลังจากที่รัชทายาทถูกสังหาร ทรงเห็นถึงความสามารถของเขา จึงทรงแต่งต้ังเป็นขุน
นางและเป็นประธานที่ปรึกษาด้วย2 หม่าโจว (Ma Zhou) เกิดในบ้านที่ยากจน ช่วยเจ้านายนาม
ฉางเหอ (Chang He) คิดกุศโลบายในด้านการเมือง จักรพรรดิถังไท่จงได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นบท
ประพันธ์ที่ดีมาก จึงแต่งต้ังหม่าโจวเป็นขุนนางชั้นสูง3 ด้วยเหตุนี้ ขุนนางในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง
ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งสิ้น  

                                                           

      1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  The New Book of Tang China(Volume 2).  
p. 3. 
          2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  op. cit.  pp. 21-31. 
          3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  op. cit.   pp. 43-44. 
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ในยุคของพระนางบูเช็กเทียน ทรงเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถจากทุกชนชั้น 
กัวม่อรั่ว (Guo Moruo) นักประวัติศาสตร์จีน1 ให้ความคิดเห็นว่ายุคพระนางบูเช็กเทียน เป็นยุคที่
ยังมีบรรยากาศการปกครองแบบยุครัชศกเจินกวนอยู่ เช่น อัครมหาเสนาบดีต๋ีเหรินเจี๋ย (Di Renjie) 
เป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญอย่างมาก มาจากตระกูลสามัญชน เข้ารับราชการโดยผ่านการสอบ
คัดเลือกข้าราชการเคอจวี่ แต่ได้รับต าแหน่งเป็นเพียงข้าราชการท้องถิ่น ไม่ได้อยู่ในราชส านัก ต๋ีเห
รินเจี๋ยได้เป็นอัครมหาเสนาบดีเพราะพระนางบูเช็กเทียนได้รับค าแนะน าจากโหลวซือเต๋อ (Lou 
Shide) ซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีที่มีความกรุณาและความเมตตา พระนางบูเช็กเทียนยังเรียกต๋ีเห
รินเจี๋ยว่ากั๋วเล๋า (Guo Lao) ซึ่งหมายถึงขุนนางผู้อาวุโสระดับสูงที่เกษียณอายุแล้ว (เป็นการเรียก
เพื่อให้เกียรติ) แสดงให้เห็นว่า ต๋ีเหรินเจี๋ยเป็นขุนนางที่บูเช็กเทียนไว้วางใจ2 พระนางยังจัดกลุ่มที่ชื่อ
ว่า กลุ่มปัญญาชนเป่ย์เหมิน (Beimen Xueshi) บุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจาก
ตระกูลสามัญชน กลุ่มนี้จัดต้ังขึ้นมาเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือโบราณต่างๆ  และช่วยให้
พระนางบูเช็กเทียนคิดกุศโลบายด้านการเมืองเพื่อท าให้พระนางบูเช็กเทียนจากที่เป็นฮองเฮาได้
กลายเป็นฮ่องเต้อย่างสมบูรณ์  ดังนั้น ขุนนางในรัชสมัยพระนางบูเช็กเทียนล้วนมีแต่ผู้ที่มี
ความสามารถและสติปัญญา3  

เมื่อจักรพรรดิถังเสวียนจงขึ้นครองราชย์ใน ค.ศ. 712 ทรงต้ังใจทุ่มเท สถาปนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและด าเนินการปฏิรูปการเมืองที่เสื่อมโทรมที่เริ่มมาต้ังแต่ยุคพระนางบู
เช็กเทียนให้สิ้นสุดลง จึงท าให้ยุคการปกครองของช่วงเวลานี้ได้กลายเป็นการพัฒนาของสังคม
ศักดินาซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งช่วงเวลานี้เรีย กว่า ความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งรัชศกไคหยวน (Kaiyuan Flourishing Age, ค.ศ. 713-741) สาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดความเจริญรุ่งเรือง เพราะจักรพรรดิทรงเลือกใช้บุคคลที่มีสติปัญญาความสามารถมาบริหาร
บ้านเมือง เช่น เมื่อพระองค์ทรงทราบความสามารถของเหยาฉงซึ่งเป็นขุนนางเก่าในสมัยพระนาง
บูเช็กเทียน จะแต่งต้ังเป็นอัครเสนาบดี แต่เหยาฉงปฏิเสธและมีข้อเสนอว่าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอ
การบริหารประเทศทั้งบัญญัติสิบประการ ซึ่งประกอบด้วย ประการแรก ด าเนินนโยบายที่มีความ
เมตตากรุณาในการปกครอง และยกเลิกกฎหมายที่รุนแรง ประการที่สอง การหยุดสงครามให้

                                                           

       1กัวม่อรั่วเป็นนักประพันธ์ชื่อดัง นักประวัติศาสตร์ นักปรัชญา นักวิชาการและเป็นนักเคล่ือนไหวกิจกรรม
ทางสังคมมุ่งมั่นในการเคล่ือนไหวสันติภาพของโลก 

          2Zhang Xin.  (2013).  From the Selection and Appointment of Di Renjie to See Wu Zetian’s 
Employment.  Journal of Sanmenxia Polytechnic.  12(2):  pp. 85-87.     
          3Ibid.  p. 73.  
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ประเทศได้พักฟื้น อีกทั้งไม่หวังผลที่จะได้จากสงคราม ประการที่สาม ก าหนดกฎหมายที่มีความ
ยุติธรรม ประการที่สี่ ห้ามขันทีเข้าร่วมการเมือง ประการที่ห้า ห้ามรับสินบนจากขุนนาง ประการที่
หก ห้ามญาติพี่น้องของฮองเฮาและนางสนมแต่งต้ังเป็นขุนนางระดับสูง  ประการที่เจ็ด ต้องมี
มารยาทต่อขุนนางทั้งหลาย ประการที่แปด ต้องถ่อมตัวรับฟังความคิดเห็นจากขุนนาง ประการที่
เก้า ไม่เพิ่มการสร้างวัดอีกต่อไป ประการที่สิบ ต้องจ าบทเรียนของสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ได้รับญาติพี่
น้องของฮองเฮาและนางสนมเป็นขุนนางระดับสูง เหยาฉงถึงจะยอมเข้ารับใช้ต่อราชส านัก สุดท้าย 
จักรพรรดิถังเสวียนจง จึงยอมรับข้อเสนอการบริหารประเทศสิบประการที่เหยาฉงเสนอ และแต่งตั้ง
เหยาฉงเป็นอัครเสนาบดี1 พระองค์ยังทรงแต่งต้ังซ่งจิ่งขึ้นเป็นอัครเสนาบดี เดิมซ่งจิ่งเป็นหัวหน้า
เมืองกวางโจว ต่อมาซ่งจิ่งได้รับค าแนะน าจากอัครเสนาบดีเหยาฉง จักรพรรดิจึงแต่งต้ังซ่งจิ่งเป็น
อัครเสนาบดีอีกคน2 เหยาฉงกับซ่งจิ่งเป็นอัครเสนาบดีคนส าคัญในการสร้างประเทศชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง 

ฉะนั้น การเปิดกว้างในด้านการเลือกคนของชนชั้นปกครองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
ได้เปิดโอกาสให้คนสามัญชนเข้าร่วมการเมือง ท าให้ราชส านักในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นรวบรวม
คนทุกชนชั้นให้เข้าร่วมการเมือง การเปิดกว้างทางการเมือง ยังส่งผลต่อผู้หญิงมีส่วนร่วมใน
การเมืองอีกด้วย และท าให้ผู้หญิงกล้าท าลายจารีตประเพณีด้ังเดิมเพื่อแสดงความสามารถในด้าน
การเมือง เช่น เมื่อพระนางบูเช็กเทียนได้ขึ้นเป็นฮองเฮา จักรพรรดิถังเกาจงให้พระนางเป็นที่
ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาโดยตลอด ทั้งสองพระองค์ได้ร่วมกันบริหารประเทศ เมื่อพระนาง
เสด็จขึ้นครองราชย์ พระนางได้เลือกหญิงนาม ซ่างกวานหว่านเอ๋อร์ (Shangguan Wan’er) ซึ่งเป็น
หลานสาวของขุนนางซ่างกวนอ๋ี (Shangguan Yi) ที่เคยต่อต้านพระนางมาเป็นเลขานุการ3 ดังนั้น 
การเปิดกว้างด้านการเลือกคนในสมัยพระนางบูเช็กเทียน ไม่ได้ยึดติดกับตระกูลผู้ทรงอ านาจฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก จึงท าให้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงได้แสดงความสามารถในการบริหารประเทศ
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย   

ด้านนโยบายต่อชนเผ่าต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถัง บริเวณเขตชายแดนมีชนเผ่าต่างๆ 
มาคุกคามตลอด เช่น ด้านเหนือมีเผ่าเตอร์กตะวันออก (Eastern Turkic) และเผ่าอุยกูร์ (Uyghur) 
ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเผ่าชี่ตาน (Khitan) เผ่าคู่ม่อซี (Kumoxi) เผ่าซื่อเหว่ย์ (Shiwei) 

                                                           

              1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp. 162-163.   
          2Ibid.  pp.  165-168.  
          3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  The New Book of Tang China (Volume 

1). p.  609.   
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และเผ่าม่อเหอ (Mohe) ด้านตะวันตกมีเผ่าถู่ฟานหรือเผ่าทิเบต (Tibet) ด้านตะวันตกเฉียงใต้มีเผ่า
น่านเจ้า (Nanzhao) ด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีเผ่าถู่ยวี่หุน (Tuyuhun) แต่เมื่อในยุคการปกครอง
ของจักรพรรดิถังไท่จง ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ใน ค.ศ . 629 
หลังจากเผ่าเตอร์กตะวันออกได้พ่ายแพ้ให้กับราชส านักถัง จักรพรรดิถังไท่จงจึงตกลงก่อต้ังระบบ
การปกครองชนเผ่าขึ้นมาที่ชื่อว่า ระบบจีหมี่ (Jimi System) ซึ่งคือนโยบายที่ชนเผ่าอยู่ภายใต้การ
ปกครองของราชส านักถัง โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนเผ่า
และให้เกียรติแก่ชนเผ่า อีกทั้งอนุญาตให้ประชาชนของเขตชนเผ่า ต้ังเขตขนาดใหญ่เรียกว่า ตูตูฝู่ 
(Dudu Fu) บางส่วนต้ังเขตขนาดเล็กเรียกว่า โจวเซี่ยน (Zhouxian) ทั้งเขตใหญ่และเขตเล็กล้วน
เป็นเขตท่ีชนเผ่าปกครองตัวเอง และยังแต่งต้ังหัวหน้าชนเผ่าเป็นหัวหน้าการปกครองเขตชายแดน
ของตัวเอง และสืบทอดต าแหน่งโดยมสีายตระกูลไว้สืบสกุล อีกทั้งการบริหารกิจการภายในเขตเอง 
ระบบจีหมี่ กลายเป็นระบบการบริหารชนเผ่าท้องถิ่นท่ีส าคัญของราชวงศ์ถัง1 เมื่อใน ค.ศ. 635 
เผ่าถู่ยวี่หุนยอมแพ้ต่อราชส านักถัง จักรพรรดิถังไท่จงก าหนดเขตปกครองเผ่าถู่ยวี่หุนเป็นเขต
ปกครองตัวเองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านักถัง และแต่งต้ังมู่หรงซุ่น (Murong Shun) 
หัวหน้าชนเผ่าท าหน้าที่เป็นขุนนางใหญ่ ลูกชายของมู่หรงซุ่นได้รับแต่งต้ังเป็นขุนนางใหญ่เช่นกัน 
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าถู่ยวี่หุนกับราชวงศ์ถังจึงสนิทสนมกลมเกลียวกันมาก ต่อมาใน 
ค.ศ. 646 เผ่าอุยกูร์ยอมแพ้ต่อราชส านักถัง จักรพรรดิถังไท่จงก าหนดเขตการปกครองเผ่าอุยกูร์
เป็นเขตปกครองตัวเองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านักถัง และแต่งต้ังถู่หมีตู้ (Tumidu) 
หัวหน้าชนเผ่าเป็นขุนนางใหญ่ จากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเขตชนเผ่าอุยกูร์กับราชส านักถังจึงมี
ความใกล้ชิดกันมากขึ้น เขตชนเผ่าอุยกูร์ได้รับผลมาจากความสัมพันธ์กับราชส านักถังจึงมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งจักรพรรดิถังไท่จงได้ต้ังเขตชนเผ่าชี่ตานเป็นเขตปกครองตัวเอง และ
แต่งต้ังหัวหน้าชนเผ่าเป็นหัวหน้าเขตปกครองตัวเองด้วย และพระราชทานตระกูลหลี่ให้เป็น
นามสกุล นอกจากนี้  เขตชนเผ่า คู่ม่อซีกับเผ่าซื่อเหว่ย์ก็ถูกต้ังเป็นเขตปกครองตัวเอง และ
พระราชทานต าแหน่งหน้าที่ให้แก่หัวหน้าชนเผ่าเข้ามาบริหารเขตชนเผ่าเอง  ขณะเดียวกัน ราช
ส านักถังได้ต้ัง เขตตูฮู่ฝู่ (Duhu Fu) ขึ้นมาซึ่งอยู่ระหว่างดินแดนเขตชนเผ่ากับดินแดนราชวงศ์ถัง 
ราชส านักถังจะส่งขุนนางเป็นข้าหลวงใหญ่ และแต่งต้ังหัวหน้าชนเผ่าเป็นข้าหลวงรอง เขตตูฮู่ฝู่ มี
หน้าที่รักษาความสงบและปกป้องความปลอดภัยในเขตชายแดนทั้งสองฝ่าย 2 ในยุคจักรพรรดิ

                                                           

            
1Liu  Xing.  (2008).  An Analysis on the Policy of Jimi in Tang China.  Journal of Inner Mongolia 

Agricultural University (Social Science Edition).  10(5): 394-396. 
            

2Kegasawa Yasunori.  (2014).  Gorgeous World Empire: Sui and Tang China.  pp. 343-346. 
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ถังไท่จง จัดต้ัง เขตตูฮู่ฝู่อานซี (Anxi Duhu Fu) ขึ้นมาปกป้องชายแดนตะวันตก ต่อมาในยุคพระ
นางบูเช็กเทียนได้จัดต้ังเขต ตูฮู่ฝู่เป่ย์ถิง (Beiting Duhu Fu) ขึ้นมาปกป้องชายแดนตะวันตกเฉียง
เหนือ อีกทั้งชนเผ่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้รับอนุญาตจากราชส านักถัง ให้มาร่วมมือกัน
สร้างถนนหนึ่งที่มีชื่อว่า ถนนชานเทียนเข่อหานต้าว (Cantian Kehan Dao) เป็นถนนจากภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไปเข้าสู่เมืองฉางอาน ซึ่งเป็นราชธานีของราชวงศ์ถัง แล้วมีการจัดสถานี
อ๋ีจ้าน (Yi Zhan หรือ Relay Stations) ขึ้นมาเป็นส านักงานข้าราชการในระหว่างการเดินทาง เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการทั้งสองฝ่าย ในสถานีอ๋ีจ้านมีบริการอาหารและที่พักแก่แขก
อัครราชทูตชนเผ่าที่จะเดินทางไปเมืองฉางอาน และขุนนางราชส านักถังที่จะไปท างานข้าราชการที่
เขตชนเผ่า ถนนนี้เป็นเส้นทางส าคัญที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเขตชนเผ่ากับราชส านักถัง
และช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ชนชั้นปกครองยังด าเนินนโยบาย เช่อเฟิง (Cefeng หรือ Canonized) คือ นโยบาย
การแต่งตั้งหัวหน้าเผ่าที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถัง ให้เป็นข้าหลวงใหญ่ของเขต
ปกครอง และยังให้ยศระดับขุนนางอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อชนเผ่าใดก็ตาม ได้รับการมอบหมายจากราช
ส านักถัง ชนเผ่านั้นก็จะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในสงครามจากราชส านักถัง ในยุค
แรกของราชวงศ์ถังความสัมพันธ์ของราชวงศ์ถังกับชนเผ่าน่านเจ้ามีความสนิทสนมกัน โดยในยุค
การปกครองของจักรพรรดิถังเกาจง หัวหน้าเผ่าน่านเจ้าได้ส่งอัครราชทูตถึงราชส านักถัง ในสมัย
จักรพรรดิถังเสวียนจง ได้แต่งตั้งหัวหน้าน่านเจ้าที่ชื่อว่าผีหลัวเก๋อ (Piluoge) เป็นข้าหลวงใหญ่ของ
ยูนนาน (Yunnan) เมื่อผีหลัวเก๋อได้รับการสนับสนุนจากราชส านักถัง จึงได้รวบรวมเจ้าหกแคว้นให้
เป็นหนึ่งเดียว และได้ต้ังเมืองหลวงที่เมืองไท่เหอ (Taihe) ซึ่งคือเมืองต้าหลี่ (Dali) ในปัจจุบัน ค.ศ. 
713 จักรพรรดิถังเสวียนจงแต่งต้ังหัวหน้าเผ่าหลี่ม่อม่อเหอ (Limomohe) ที่ชื่อว่าต้าจว้อหรง 
(Dajuerong) เป็นข้าหลวงใหญ่ครองเขตป๋อไห่ (Bohai County) ที่ต้ังอยู่แถบลุ่มแม่น้ าซงฮัวเจียง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ต่อมา ค.ศ. 726 ชนชั้นปกครองจัดต้ังเขตป๋อไห่ซึ่งคือ
เขตชนเผ่าหลี่ม่อม่อเหอเป็นรัฐป๋อไห่ (The State of Bohai) และแต่งต้ังหัวหน้าเผ่าหลี่ม่อม่อเหอ
เป็นข้าหลวงใหญ่และมีอ านาจเต็มที่ในการดูแลความเรียบร้อยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
จนีจึงท าให้การปกครองเขตชายแดนมีความมั่นคงมากขึ้น1  

นอกจากนี้ชนชั้นปกครองยังด าเนินนโยบาย  เหอชิน ซึ่งเป็นนโยบายการแต่งงาน
ระหว่างราชวงศ์ถังกับชนเผ่า (Heqin หรือ Marriage Alliance) เพื่อรักษาความมั่นคงต่อชายแดน 
นโยบาย เหอชิน เริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์ฮั่น และใช้มาถึงในรัชสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น เนื่องจาก

                                                           

              
1Ning Xin.  (2009).  The Twelve Lessons of Explanations about Tang China.  pp. 676-738. 
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ราชวงศ์ถังมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และชนเผ่ารอบๆ ดินแดนมาคุกคามเขตชายแดน
ราชวงศ์ถังอยู่บ่อยครั้ง ราชส านักถังจึงตกลงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกับชนเผ่ารอบๆ 
ดินแดนเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม ดังนั้นจึงมีการส่งองค์หญิงท่ีมีความสามารถกล้าหาญและเฉลียว
ฉลาดไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองฝ่าย เช่น องค์หญิงต้องมีความสามารถในเรื่องการเมือง
ทั้งสองฝ่ายจะได้พยายามส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง ต้องเข้าใจระบบการปกครองของราช
ส านักถัง จะได้เผยแพร่ไปที่เขตชนเผ่าเพื่อท าให้การบริหารบ้านเมืองของเขตชนเผ่ามีการพัฒนา
มากขึ้น และต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่ากับราชส านักถังให้ได้ 
ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญทางการเมืองอย่างมาก ฉะนั้นในยุคจักรพรรดิถังไท่จง ได้ส่งองค์หญิง
หงฮั่ ว  (Princess Honghua) ไปแต่งงานกับหัวหน้าชนเผ่าถู่ ยวี่หุน เพื่ อแสดงถึงการเชื่ อม
สัมพันธไมตรีต่อชนเผ่าถู่ยวี่หุนกับราชส านักถัง องค์หญิ งเหวินเฉิง (Princess Wencheng) 
แต่งงานกับหัวหน้าชนเผ่าถู่ฟาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนา
การเมืองการปกครองและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต่อมาในยุคจักรพรรดิถังจงจงได้ส่งองค์หญิง
จินเฉิง (Princess Jincheng) ไปแต่งงานกับหัวหน้าถู่ฟานอีกครั้ง เมื่อชนเผ่าถู่ฟานจะท าสงคราม
กับราชส านักถัง องค์หญิงจินเฉิงพยายามแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งระหว่างชนเผ่ากับราช
ส านักถัง สุดท้ายจึงไม่เกิดสงครามข้ึน1  

ชนชั้นปกครองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความคิดเปิดกว้างต่อชนเผ่า โดยด าเนิน
หลักการท่ีว่าถ้าดินแดนราชวงศ์ถังมี ความเจริญและความมั่นคง ชนเผ่ารอบๆ จะสร้าง
ความสัมพันธ์กับราชส านัก จักรพรรดิถังไท่จงกล่าวว่า ต้ังแต่สมัยโบราณคนจีนถือว่าชนชาติฮั่นมี
ฐานะสูงสุด ชนเผ่าอ่ืนมีฐานะต่ าต้อย แต่พระองค์ต้องการให้ชนเผ่าทั้งหลายสมัครสมานสามัคคี
กัน มีความเท่าเทียมกัน ชนเผ่าต่างๆ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ ดังนั้น 
จักรพรรดิถังไท่จงจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทียนเค๋อหาน” (Heavenly Khagan) หมายถึง เจ้า
ฟ้าเจ้าแผ่นดิน การเปิดกว้างของนโยบายที่มีต่อชนเผ่าต่างๆ ในราชวงศ์ถังตอนต้นนั้น ต้ังแต่การ
ด าเนิน ระบบจีหมี่ นโยบาย เช่อเฟิง จนถึงนโยบาย เหอชิน ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่ากับ
ราชส านักถังที่ก่อนหน้านี้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับขุนนางค่อยๆ  กลายเป็น
ความสัมพันธ์รูปแบบญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในการด าเนินนโยบาย
เหล่านี้ ผู้หญิงถูกส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีโดยการแต่งงานนั้น จึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่ากับราชส านักให้เป็นรูปแบบของญาติพี่น้องกัน จากนั้น ทั้งสองฝ่ายจะ

                                                           

            1Kegasawa Yasunori. (2014).  op.cit.   pp. 349-355.   
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ได้ร่วมมือกันบริหารบ้านเมือง ท าให้เมืองรอบๆ ชายแดนมีความมั่นคง เศรษฐกิจมีการพัฒนา และ
ยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอีกด้วย  

 
2.1.2 การรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ทางการเมือง 

สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีลักษณะทางการเมืองที่เปิดกว้าง จักรพรรดิเป็นผู้ที่มีอ านาจ
สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินพระทัย แต่ยังถ่อมพระองค์รับฟังความคิดเห็นจากขุนนางต่างๆ 
ได้ จักรพรรดิถังไท่จงทรงเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นจากเหล่าขุนนาง ก่อนที่จะตัดสินพระทัย 
พระองค์ทรงยึดหลักฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายเสมอ จึงท าให้พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ถ้าฟัง
ความแค่ข้างเดียวจะท าให้ตัดสินพระทัยผิดพลาด โดยมีเว่ย์เจิง ซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญที่มักจะ
เสนอค าแนะน าแบบตรงไปตรงมาให้แก่พระองค์ แม้บางทีจะท าให้พระองค์ไม่พอพระทัยบ้าง แต่
พระองค์ยังคงยินดีที่จะรับฟัง เช่น เมื่อเว่ย์เจิงแสดงความคิดเห็นท าให้จักรพรรดิถังไท่จงทรงพระ
พิโรธ พระองค์จึงตรัสว่าวันหลังต้องฆ่าเว่ย์เจิงให้ได้ เมื่อฮองเฮาจ่างซุนได้ยินค าตรัสของพระองค์
แล้ว จึงไปเปลี่ยนชุดพิธีการออกมาตรัสว่า ขอแสดงความยินดีกับพระองค์ที่ได้ขุนนางที่จงรักภักดี
ต่อพระองค์ พระองค์ควรทรงพระโสมนัส เมื่อพระองค์ทรงฟังแล้วจึงหายกริ้วและชื่นชมฮองเฮาจ่าง
ซุนซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ดีในการเตือนพระทัยของพระองค์1 หลังจากเว่ย์เจิงเสียชีวิต จักรพรรดิถังไท่จง
กล่าวอย่างเศร้าใจว่า หากใช้ทองแดงมาเป็นกระจกก็จะสามารถจัดการเครื่องแต่งกายได้ หากใช้
ประวัติศาสตร์มาเป็นกระจกก็จะรู้ถึงความเจริญและความเสื่อโทรมได้ หากใช้คนเป็นกระจกก็จะ
เข้าใจถึงส่วนดีและส่วนเสียได้2 นอกจากน้ี ขุนนางจางเสวียนซู่ (Zhang Xuansu) ไม่เห็นด้วยท่ี
จักรพรรดิถังไท่จงเสด็จประพาสเมืองลั่วหยางแล้วรับสั่งให้สร้างพระต าหนักเฉียนหยวน 
(Qianyuan Palace) จึงทูลว่าบทเรียนของการล่มสลายราชวงศ์สุยคือการใช้แรงงานประชาชนมา
สร้างพระต าหนักจ านวนมากและสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง ประชาชนเดือดร้อน จึงท าให้เกิดกบฏ
ชาวนาขึ้น เมื่อพระองค์ฟังแล้วได้ยอมรับข้อผิดพลาดของพระองค์เอง และโปรดให้หยุดการสร้าง
พระต าหนัก3 ฉะนั้น การยอมรับฟังความคิดเห็นจากขุนนางท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิ
กับขุนนาง มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันและขุนนางทั้งหลายต่างก็ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์  

หลังจากพระนางบูเช็กเทียนเป็นฮ่องเต้หญิง พระนางมักจะเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ 
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างอยู่เสมอ เช่น พระนางโปรดให้ขุนนางสร้างกล่องทองแดง

                                                           

           
1Meng Xianshi.  (2007).  Meng Xianshi Explains History of the Tang China.  pp.150-152. 

          2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  p. 51. 
          3Ibid.  p. 78. 
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ข้ึนมาเรียกว่า ถงกุ่ย (Tong Gui) เพื่อรับข้อคิดเห็นจากประชาชนทั้งหลาย กล่องทองแดงนี้มีช่องใส่
ข้อคิดเห็นทั้งหมด 4 ช่อง ช่องทิศเหนือเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์ภัยพิบัติต่างๆ จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้า1 และข้อคิดเห็นของผู้ที่แอบต่อต้านการปกครองของพระ
นางบูเช็กเทียน ช่องทิศใต้เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการปกครอง ช่องทิศตะวันออก
เปิดรับใบสมัครที่ต้องการเป็นขุนนางด้วยความสมัครใจ ช่องทิศตะวันตกเปิดรับการเรียกร้องคดี
ความอยุติธรรมต่างๆ2 แม้ว่าระบบนี้อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เช่น คนที่จะแก้แค้นมักจะสร้างเรื่อง
ที่เป็นเท็จขึ้นมา สุดท้าย คนที่มีถูกป้ายสีก็จะถูกประหารชีวิต ท าให้จิตใจประชาชนเกิดความกลัว
และหวาดระแวง แต่วิธีนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พระนางได้รับฟังเสียงของประชาชน  

จักรพรรดิถังเสวียนจงเป็นจักรพรรดิที่ยอมรับฟังค าแนะน าจากขุนนาง เช่น ทรง
ยอมรับฟังค าแนะน าของอัครมหาเสนาบดีเหยาฉงและจัดการภัยธรรมชาติจนประสบความส าเร็จ 
อัครมหาเสนาบดีหานซิว (Han Xiu) ก็เป็นขุนนางที่เสนอข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อพระองค์
มาโดยตลอด เช่น มีขุนนางชั้นผู้น้อยถูกลงโทษ พระองค์ทรงเนรเทศเขาออกนอกเมือง อัครมหา
เสนาบดีหานซิวกราบทูลพระองค์ว่าเขาเป็นแค่ขุนนางชั้นผู้น้อย และความผิดร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรง 
ไม่ถึงกับต้องลงโทษหนัก ในราชส านักยังมีขุนนางทุจริตที่ชื่อว่า เฉิงป๋อเซี่ยน (Cheng Boxian) เป็น
คนที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่พระองค์ไม่เคยรับสั่งลงโทษ อัครมหาเสนาบดีหานซิวจึงกราบทูล
พระองค์ให้ทรงลงโทษเฉิงป๋อเซี่ยน หลังจากจักรพรรดิถังเสวียนจงรับทราบค ากราบทูลของหานซิว
แล้ว เห็นว่าหานซิวมีความจงรักภักดี จึงทรงยอมรับข้อคิดเห็นของเขา นิสัยของหานซิวเป็นคนเถร
ตรง จึงกราบทูลข้อบกพร่องทางการเมืองแก่พระองค์เสมอ จนบางครั้งพระองค์ก็ไม่พอพระทัย 
มักจะมีคนกล่าวหาหานซิวท าให้พระองค์ไม่พอพระทัย ซ้ ายังท าให้พระองค์เสียพระพลานามัยอีก
ด้วย เหตุที่พระองค์ทรงไม่ลดต าแหน่งเขา เป็นเพราะว่าหานซิวท าให้พระวรกายผ่ายผอมลง แต่
ประเทศชาติกลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้น3  

การรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ทางการเมืองจากขุนนางทั้งหลายของชนชั้นปกครองใน
สมัยราชวงศ์ถังตอนต้น มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีความสนใจต่อ
การเมืองมากขึ้นเหมือนขุนนางทั้งหลายที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เช่น นางสนมสวี

                                                           

          1วิชาโหราศาสตร์ได้รับความนิยมในสมัยจีนโบราณ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านายอนาคตหรือ
โชคชะตาของมนุษย์ด้วยปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก โดยอาศัยเวลาและต าแหน่งของดวงดาว
ต่างๆ บนท้องฟ้าเป็นส าคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ 
          2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  pp. 508-518. 
           

3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  p. 138.  
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เสียนเฟย์ (Xu Xianfei) เป็นผู้หญิงที่มักจะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมากับจักรพรรดิถังไท่
จง เมื่อจักรพรรดิถังไท่จงตัดสินพระทัยจะสร้างพระต าหนักหลายแห่ง นางสนมสวีจึงแสดงความ
คิดเห็นต่อพระองค์ว่า หลักการของการบริหารประเทศชาติคือ ต้องให้ประชาชนไม่เดือดร้อน ต้องมี
จิตส านึกต่อประชาชน ไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะเกิดความวุ่นวายจนล่มสลาย พระองค์ทรงรู้สึกได้
เห็นอกเห็นใจประชาชนมาก และชื่นชมนางสนมสวีด้วย1 ดังนั้นการรับฟังความคิดเห็นทางการ
เมืองของชนชั้นปกครองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้จักรพรรดิกับขุนนางร่วมมือร่วมใจกัน
บริหารประเทศชาติ อีกทั้งยังร่วมมือกับฮองเฮาและนางสนมด้วย ท าให้การเมืองในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้นมีความโปร่งใสเป็นอย่างมาก 

สภาพการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีลักษณะเปิดกว้าง และมีความคิดเห็นที่
หลากหลายทั้งจากขุนนางชาวจีนและกลุ่มชาวเผ่า จึงเกิดความคิดที่หลากหลายมากขึ้น ท าให้ชน
ชั้นปกครองไม่ได้ยึดถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลักอีกต่อไป นโยบายเหอชินท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญ
มากขึ้นในการช่วยส่งเสริมการสร้างมิตรภาพต่อราชส านักกับชาวเผ่า สภาพการเมืองที่มีการเปิด
กว้างเหล่านี้ส่งผลต่อความคิดของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงกล้าล้มล้างจารีตประเพณีของลัทธิขงจื๊อที่ไม่
อนุญาตให้ผู้หญิงสืบทอดต าแหน่งในราชบัลลังก์ และใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสเข้าร่วม
การเมืองเหมือนผู้ชาย  

 
2.2 สภาพสังคมด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มี
ของกินของใช้ อย่างเพียงพอ อีกทั้งมีการค้าบนเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ท าให้
เมืองต่างๆ เจริญมากขึ้น เช่น เมืองฉางอาน เมืองกวางโจวและเมืองหยางโจว เป็นต้น เศรษฐกิจ
ของราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพัฒนาถึงขั้นสูงสุด 

 
2.2.1 นโยบายที่มีต่อราษฎรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 

             ชนชั้นปกครองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้บทเรียนจากการล่มสลายของ
สมัยราชวงศ์สุย ท าให้ตระหนักถึงความแข็งแกร่งของราษฎร ฉะนั้น ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถัง
ตอนต้นจึงให้ความส าคัญกับราษฎรเป็นอย่างมาก เช่น จักรพรรดิถังไท่จงตรัสไว้ว่า น้ าลอยเรือได้ก็

                                                           

          1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p. 607. 
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จมเรือได้1 ซึ่งเปรียบเหมือนประชาชนสนับสนุนราชวงศ์ได้ก็สามารถโค่นล้มราชวงศ์ได้เช่นกัน 
ดังนั้น จึงทรงมีนโยบายส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ การปรับกฎหมายเรื่องการ
จัดเก็บภาษีโดยมีนโยบายลดการจัดเก็บภาษีจากราษฎร ลดการเก็บส่วยและลดการเกณฑ์แรงงาน 
เพื่อให้ราษฎรมีเวลาท ามาหากินของตนเอง รวมถึงมีที่ท ากินและมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาทรงโปรดให้
ปลดนางสนมและนางก านัล เพราะเห็นว่าในวังมีนางสนมและนางก านัลจ านวนมากเกินไป 
สิ้นเปลืองสินทรัพย์ที่ต้องคอยเลี้ยงดู2 จักรพรรดิถังไท่จงยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการประหยัด
มัธยัสถ์ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอีกด้วย  

ต่อมาฮองเฮาพระนางบูเช็กเทียนได้เสนอข้อเสนอ 12 ประการต่อจักรพรรดิถังเกาจง 
ประกอบด้วยประการแรก ส่งเสริมผู้ชายท านา ผู้หญิงเลี้ยงหนอนไหมเพื่อใช้ไหมทอผ้า และด าเนิน
นโยบายลดการเก็บภาษี ประการที่สอง ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานในเขตบริเวณเมืองฉางอาน 
ประการที่สาม หยุดสงครามและใช้หลักจริยธรรมคุณธรรมสั่งสอนกล่อมเกลาจิตใจแก่ประชาชน 
ประการที่สี่ ห้ามประชาชนใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ประการที่ห้า ห้ามท าให้ประชาชนต้องตรากตร า
ท างานหนักและสิ้นเปลืองเงินของชาติ ประการที่หก ส่งเสริมให้ขุนนางแสดงความคิดเห็นและ
พร้อมทั้งรับฟัง ประการที่เจ็ด ห้ามรับฟังค าพูดที่ใส่ร้าย ประการที่แปด บุคคลที่มีต าแหน่งลงจาก
บรรดาศักด์ิชั้นสูงต้องเรียนหนังสือ เต้าเต๋อจิง (Dao De Jing) ประการที่เก้า ถ้าภรรยาเสียชีวิต 
สามียังมีชีวิตอยู่ สามีต้องไว้ทุกข์สามปีให้ภรรยา3 ประการที่สิบ ขุนนางเก่าในสมัยจักรพรรดิถังไท่
จงที่เกษียณกลับไปภูมิส าเนาเดิมแล้วไม่ต้องรับใช้กับราชส านักอีกต่อไป ประการที่สิบเอก ขุน
นางในราชส านักที่มีต าแหน่งระดับแปดขึ้นไปให้เพิ่มเงินเดือน ประการที่สิบสอง บุคคลที่ท างานมา
นาน ระดับต าแหน่งต่ าแต่มีความสามารถ สามารถเลื่อนระดับต าแหน่งได้ พระองค์ทรงยินยอมต่อ
ข้อเสนอเหล่านี้4 โดยข้อเสนอ12 ประการนี้ ท าให้ประเทศมั่งค่ังและประชาชนร่ ารวย อีกทั้งใน
นโยบายการเปลี่ยนเวลาที่สามีไว้ทุกข์ให้ภรรยาจากหนึ่งปีเป็นสามปี ซึ่งเท่ากับระยะเวลาการไว้
ทุกข์ที่ภรรยาให้กับสามี ท าให้ส่งผลต่อสถานภาพผู้หญิง ข้อเสนอแนะ 12 ประการนี้ได้รับการตอบ
รับจากประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อพระนางบูเช็กเทียนขึ้นครองราชย์ พระนางให้ความส าคัญกับ

                                                           

        1อธิคม สวัสดิญาณ,  บรรณาธิการ.  (2549).  เจินกวนเจิง้เย่า ยอดกุศโลบายจีน.  หน้า 46. 
        2อธิคม สวัสดิญาณ,  บรรณาธิการ.  (2549).  แหล่งเดิม.  หน้า 270. 
          3หนังสือที่ชื่อว่า หล่ี อี๋ หรือ มารยาทและพิธีการ (Li Yi หรือ The Book of Etiquette and Ceremonial) 
ซึ่งเป็นต าราของลัทธิขงจื๊อบันทึกประเพณีการไว้ทุกข์ว่า ในกรณีภรรยาเสียชีวิต สามมียังมีชีวิตอยู่ สามีต้องไว้
ทุกข์หน่ึงปีให้ภรรยา ในกรณีสามีเสียชีวิต ภรรยายังมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องไว้ทุกข์สามปีให้สามี   
          4Gao Shiyu.  (2011).  Women in Tang China.  p. 142. 
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การพัฒนาการเกษตร สืบสานนโยบายลดความเข้มงวดด้านการเกณฑ์แรงงานและการจัดเก็บ
ภาษี รวมถึงด าเนินนโยบายที่ไม่ เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าด้านเกษตรกรรม 
หัตถกรรม และเศรษฐกิจมีความมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรือง 

จักรพรรดิถังเสวียนจงทรงโปรดให้มีการก่อสร้างงานชลประทาน และเพิ่มจ านวน
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อขยายการเก็บภาษีอากรที่จะน ามาสร้างประเทศ ใน ค.ศ. 721 พระองค์
โปรดให้ตรวจสอบขุนนางที่ร่ ารวย โดยมีการตรวจการครอบครองจ านวนที่ดินของขุนนาง ได้ตรวจ
พบครอบครัวที่ซ่อนที่ดิน ซึ่งพระองค์ยังทรงลดค่านิยมการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย ท าให้เงินในกอง
คลังมีเหลือมากขึ้น ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จงและสมัยพระนางบูเช็กเทียนมีการพัฒนาและส่งเสริม
พุทธศาสนาขึ้นนั้น ท าให้จ านวนวัดและจ านวนคนที่บวชก็มีเพิ่มมากขึ้ นด้วย ส่วนใหญ่สาเหตุ
เพราะต้องการหนีการเกณฑ์ทหารและเลี่ยงการจ่ายภาษี ท าให้สังคมขาดแรงงาน ราชส านักก็ขาด
รายได้ และในช่วงที่เหยาฉงเป็นอัครเสนาบดี จักรพรรดิถังเสวียนจงโปรดให้ลดจ านวนพระและแม่
ชีลงโดยมีคนจ านวนมากสึกออก และห้ามให้มีการสร้างวัดและหลอมพระพุทธรูปอีก เพื่อเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายของประเทศและเพิ่มจ านวนแรงงาน พระองค์ยังสั่งการให้ใช้ที่ดินร้างมาท าการ
เพาะปลูก การพัฒนาเกษตรกรรมในเวลาไม่กี่ปีท าให้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้จ านวน
ประชาชนได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หัตถกรรมและการค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น โรงง าน
หัตถกรรมพัฒนาการผลิตโดยเพิ่มแผนกย้อมผ้า รูปแบบการทอผ้าไหมท าให้ลวดลายมีความ
หลากหลายกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะที่เมืองฉางอาน เมืองเฉิงตู เมืองหยางโจว เป็นต้น ถือเป็นเมือง
การค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก1  

นอกจากน้ี จักรพรรดิถังเสวียนจงยังปลดนางสนมนางก านัลให้กลับภูมิล าเนา เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงส าหรับนางก านัลลง ทั้งนี้ นางก านัลที่ถูกปลดได้กลับไปมีชีวิตที่มีอิสระอีกครั้ง 
การเปิดกว้างของนโยบายนี้นอกจากจะท าให้ผู้หญิงฐานะต่ าได้มีชีวิตใหม่ ยังท าให้กฎระเบียบใน
วังไม่เข้มงวดเหมือนก่อนจึงส่งผลต่อชีวิตผู้หญิงในวัง 

  
2.2.2 การเปิดกว้างในการค้าขายบนเส้นทางสายไหม 

ค.ศ. 1877 นักภูมิศาสตร์ประเทศเยอรมันที่ชื่อว่า Ferdinand von Richthofen (ค.ศ. 
1833-1905)  ผู้เขียนหนังสือ China. Ergebnisse Eigener Reisen und Darauf Gegründeter 
Studien ต้ังชื่อเส้นทางทางบกที่เชื่อมโยงประเทศจีนกับเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ ทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาเหนือว่าเส้นทางสายไหม (The Silk Road) ครั้งแรก ซึ่งต่อมาเส้นทางนี้จึง

                                                           

       1Zhou Yongqin.  (2011). Tang China in Details.  p. 161. 
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ถูกเรียกว่าเส้นทางสายไหม1 นับต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น เส้นทางสายไหมทางบกเริ่มมีบทบาททาง
การค้ามากขึ้น เส้นทางสายไหมทางบกในช่วงเวลานี้เหมือนหน้าต่างที่ท าให้คนจีนเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่
อยู่ภายนอก ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ชนชั้นปกครองได้พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
โลกภายนอกเช่นกัน เมื่อจักรพรรดิถังไท่จงปราบปรามชนเผ่าเตอร์ก และด าเนินนโยบายจีหมี่ ซึ่ง
เป็นนโยบายที่ปกครองชนเผ่าโดยแต่งต้ังขุนนางที่เป็นชนเผ่านั้นๆ ไปปกครองดินแดนของตนเอง 
โดยจัดต้ัง ตูฮู่ฝู่ ขึ้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยของเขตชายแดน การติดต่อ
การค้าระหว่างเมืองต่างๆ กับราชวงศ์ถังจึงมีเสถียรภาพมากขึ้น ชนชั้นปกครองเปิดโอกาสให้พ่อค้า
ต่างเมืองเข้ามาค้าขายกันอย่างอิสระ ทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีกับชนเผ่าอ่ืนๆ อีกด้วย 
ดังนั้น เส้นทางสายไหมทางบกจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น  

เส้นทางสายไหมทางบกเริ่มจากเมืองฉางอาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง ผ่าน
เหอซีโจ่วหลัง (The Hexi Corridor) ซึ่งคือมณฑลกานซู่ปัจจุบัน (Gansu Province) เข้าสู่ภาค
ตะวันตกของจีนซึ่งคือมณฑลซินเจียงในปัจจุบัน  (Xinjiang Province) เส้นทางนี้สามารถไปสู่
อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย ต่อไปถึงทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเหนืออีกด้วย เส้นทางสายไหมทาง
บกนี้มีความคึกคักและความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น เช่น ชาวอาหรับได้แต่งต้ังทูตมาประเทศจีน 
พ่อค้าชาวอาหรับเดินทางมาค้าขายที่ประเทศจีนเป็นประจ า บางคนมาอยู่อาศัยและต้ังรกรากใน
ประเทศจีนอย่างถาวร นอกจากนี้พ่อค้าชาวเปอร์เซียได้น าเอาผ้าไหม เครื่องปั้น ดินเผา กระดาษ
จากประเทศจีนกลับไปขายที่เปอร์เซียอย่างไม่ขาดสายและจากเปอร์เซียยังส่งไปขายทางยุโรปอีก
ด้วย ส่วนพวกพ่อค้าชาวยิวน าสินค้าหายากและสินค้าฟุ่มเฟือยทางตะวันตกไปขายในประเทศจีน 
เช่น เสื้อกันหนาวที่ท าจากหนังสัตว์ ผ้าฝ้ายเนื้อดี ม้า เครื่องเทศและงา เป็นต้น พ่อค้าต่างชาติมัก
นิยมซื้อไหมและใบชาจากจีนไปขายที่บ้านตนเอง2 นอกจากนี้ ราชส านักถังยังก าหนดกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบและอ านวยความสะดวก เช่น ในระหว่างทางของเส้นทางสายไหม 
ราชส านักถังได้จัดสถานที่เพื่อให้บริการต้อนรับพ่อค้าที่มาค้าขาย และยังจัดต้ังสถานที่เพื่อควบคุม
ตลาด เมื่อพ่อค้าน าสินค้ามาขาย ต้องปรึกษาราคากับขุนนางการควบคุมตลาดก่อน แล้วค่อย
ด าเนินกิจการการค้าขาย กฎระเบียบของการควบคุมตลาด ท าให้เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม
ทางบกมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก3 

                                                           

       1Jin Kaicheng.  (2010).   Maritime Silk Road.  pp.12-15.  
          2สุริยา รัตนกุล (2549).  อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมจีน (ภาคแรก).  หน้า 111. 
              3Xi Xia.  (1995).  Land Silk Road and Han-Tang Dynasties’ Border Trade. Journal of Zhengzhou 

University (Philosophy and Social Sciences Edition).  (2): 117-120.  
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ความราบรื่นของการเดินทางและการค้าขายบนเส้นทางสายไหมทางบกมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะเมืองฉางอาน ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเมืองแรกของเส้นทาง
สายไหมทางบกและเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง ท าให้เมืองฉางอานกลายเป็นศูนย์กลางของคน
ต่างชาติต่างภาษาที่พากันมาค้าขายกันอย่างคึกคัก มีกองคาราวานอูฐและม้าจากทุกรัฐในเอเชีย
กลางน าสินค้าล้ าค่ามาจ าหน่ายที่นครแห่งนี้1 ตลาดของเมืองฉางอานแบ่งเป็นตลาดตะวันออกกับ
ตลาดตะวันตก ตลาดตะวันออกเป็นตลาดที่ขายสินค้าพื้นเมือง และแถวนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของขุน
นาง ส่วนตลาดตะวันตกเป็นตลาดที่รวมชาวต่างชาติให้มาค้าขายกัน พ่อค้าชาวต่างชาติได้ผูกขาด
เศรษฐกิจของตลาดตะวันตกตลอด ดังนั้น ตลาดตะวันตกจึงมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าตลาด
ตะวันออก ซึ่งตลาดตะวันตกมีพ่อค้าที่มาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวอาหรับกับชาว
เปอร์เซีย น าสินค้าจ านวนมากหลากหลายประเภทมาค้าขาย เช่น สินค้าที่ท าจากไข่มุก หินโมรา 
คริสตัลและแก้ว เครื่องเทศ ยาสมุนไพร หนังสัตว์ เป็นต้น บางทีพ่อค้าเหล่านี้เอาสินค้าจากประเทศ
ตัวเองมาขายให้ราชส านักถัง แล้วพ่อค้าก็ซื้อสินค้าของจีน เช่น เครื่องประดับเงินทอง เครื่องเพชร
พลอย ผ้าไหม ใบชาและเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น กลับไปขายที่ประเทศตัวเอง นอกจากจะมีพ่อค้า
ต่างชาติที่มาท าการค้าขายที่ตลาดแล้ว ยังมีพ่อค้าต่างชาติที่มาเปิดร้านค้าและพักอาศัยอย่าง
ถาวรที่เมืองฉางอาน เช่น ปอซือต่ี (Bosi Di) เป็นร้านค้านักธุรกิจชาวเปอร์เซียท ากิจการแลกเปลี่ยน
สินค้าเครื่องเพชรพลอยและของโบราณ  ฮั่วจ้าน (Huo Zhan) เป็นร้านที่ให้บริการที่พัก การดูแล
สินค้าชั่วคราวและให้บริการสถานที่จ าหน่ายสินค้าแก่พ่อค้าต่างชาติ และ จิ่วซื่อ (Jiu Si) เป็นร้าน
ขายเหล้า ในร้านเหล้ายังมีหญิงสาวต่างชาติให้บริการการเต้นร าและร้องเพลง เพื่อสร้างความ
บันเทิง ซึ่งในกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า ซ่าว เหนียน สิง (Shaonian Xing) ของหลี่ไป๋ (Li Bai) ได้กล่าวว่า 
เหล่าเยาวชนผู้ซึ่งชอบการขี่ม้า ได้เดินเล่นอย่างสนุกสนาน หลังจากชมดอกไม้อ่ิมเอมใจแล้ว พวก
เขาก็ไปร้านเหล้าที่มีหญิงสาวชาวต่างชาติร้องเพลงด้วยจิตใจอันเบิกบานที่ตลาดทองค าซึ่ง
หมายถึงตลาดตะวันตกนั้นเอง ส่วนตลาดตะวันตกของฉางอานในช่วงเวลานั้นจึงถูกเรียกขานว่า
ตลาดแห่งทองค า เพราะว่ามีร้านแลกทองค าและเงินจ านวนมาก 2 การที่มีพ่อค้าจ านวนมากมา
ค้าขายที่เมืองฉางอาน ท าให้ราชส านักถังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากการเก็บภาษีใน
การค้าขาย เมืองฉางอานจึงกลายเป็นเมืองนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นเมืองที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงเวลานั้น  

                                                           

       1สุริยา รัตนกุล.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 110. 
             

2Lu Rui.  (2009).  The Study on the Two Markets of Chang'an in the Tang China.  Shaanxi 

Normal University.  pp. 29-32. 
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กระทั่งในเวลาต่อมาเขตชายแดนเกิดสงครามบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย
ของเส้นทางสายไหมทางบกเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดเส้นทางการค้าอีกเส้นทางหนึ่ง นั่นก็คือ
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ใน ค.ศ. 1877 นักวิชาการชาวเยอรมัน 
Ferdinand von Richthofen ผู้ เขียนหนังสือ  China. Ergebnisse Eigener Reisen und Darauf 
Gegründeter Studien ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงเส้นทางสายไหมทางทะเลชื่อนี้ในแผ่นที่แผ่นหนึ่ง
ครั้งแรกโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า  Edouard Chavannes (ค.ศ. 1865-1918) ผู้ เขียน
หนังสือ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าเตอร์กตะวันตก (Documents sur les Tou-kiue 
(Turcs) occidentaux) ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1900 อธิบายไว้ว่า เส้นทางสายไหมแบ่งเป็นทางบกกับทาง
ทะเล ซึ่งต่อมาเส้นทางสายไหมทางทะเลจึงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น1 แต่ในสมัยราชวงศ์ถัง นัก
ภูมิศาสตร์ที่ชื่อว่าเจี่ยตาน (Jia Dan) ได้พูดถึงเส้นทางทางทะเลมีสองเส้นทางหลักๆ เส้นทางแรก
เรียกว่าเส้นทางป๋อไห่  ซึ่ งจากเมืองเติงโจว (Deng Zhou) ในปัจจุบันอยู่ที่ มณฑลซานตง 
(Shandong Province) เข้าสู่ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เส้นทางที่สองคือเส้นทางกวางโจว
เริ่มจากเมืองกวางโจว ผ่านประเทศเวียดนาม คาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) เกาะสุมาตรา 

(Sumatra Island) เข้าสู่อินเดีย ศรีลังกา อาหรับ และดินแดนในทวีปยุโรปและแอฟริกาเหนือ ซึ่งคือ
เส้นทางทางทะเลที่ยาวที่สุดในช่วงเวลานั้น2  เศรษฐกิจของราชวงศ์ถังตอนต้นในเวลานั้นมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผ่านการค้าขายของเส้นทางทางทะเล โดยเมืองกวางโจวเป็นเมืองการค้าที่มี
ความเจริญที่สุด สามารถดึงดูดพ่อค้าต่างๆ ให้มาท าการค้าขายกัน ในหนังสือที่ชื่อว่า ถัง ต้า เหอ 
ซ่าง ตง เจิง จ้วน หรือ ชีวประวัติการเดินทางตะวันออกของพระภิกษุเจี้ยนเจิน (Tang Da He 
Shang Dong Zheng Zhuan)3 ได้กล่าวว่า ในยุคการปกครองของจักรพรรดิถังเสวียนจง เมือง
กวางโจวเป็นเมืองที่มีเรือมาจากต่างประเทศจ านวนมาก โดยเฉพาะพ่อค้าจากประเทศอาหรับ 
ประเทศเปอร์เซีย เป็นต้น เดินทางมาค้าขายที่เมืองกวางโจว บนเรือเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย
ประเภท เช่น เครื่องเทศ ยาสมุนไพร งาช้าง เครื่องเพชรพลอย เป็นต้น  นอกจากนี้ ราชส านักถังยัง
อนุญาตให้พ่อค้าต่างชาติพักอาศัยอย่างถาวรที่เมืองกวางโจวด้วย ทั้งยังแต่งต้ังพ่อค้าต่างชาติเป็น
หัวหน้าควบคุมเขตอาศัยของตัวเอง จ านวนพ่อค้าต่างชาติที่ใช้ชีวิตในเมืองกวางโจวมีมากเกินหนึ่ง

                                                           

             
1Jin Kaicheng.  (2010).  op. cit.  pp.16-17.  

           2Jin Kaicheng.  (2010).  op. cit.  pp. 72-74. 
           3 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ชาวญี่ปุ่นซึ่งชื่อวา่เจิงเหรินหยวนไค (ค.ศ. 722-785) เขียนใน ค.ศ. 779 
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องในระหว่างทางของของพระภิกษุเจี้ยนเจินจากประเทศจีนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเผย
แผ่พุทธศาสนา 
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แสนสองหมื่นคน1 การที่จ านวนพ่อค้าที่อยู่เมืองกวางโจวมากกว่าจ านวนพ่อค้าที่อยู่เมืองฉางอาน
หลายเท่า ราชส านักถังจึงได้จัดสถานที่เฉพาะให้พ่อค้าต่างชาติพักอาศัย เรียกว่า  ฟานฝ่าง (Fan 
Fang) ราชส านักถังยังอนุญาตให้พ่อค้าต่างชาติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาด้ังเดิม
ของตนเอง ดังนั้น เมืองกวางโจวจึงกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ผู้คน
หลากหลายวัฒนธรรมท าให้เมืองนี้เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโลก
ภายนอกอย่างมาก  

ต่อมาใน ค.ศ. 713-714 ราชส านักถังก าหนดกฎเกณฑ์การเก็บภาษีจากพ่อค้า
ต่างชาติขึ้น ท าให้การควบคุมการค้าทางทะเลมีกฎระเบียบมากขึ้นโดยได้จัดต้ัง  ซื่อป๋อซือ (Shi Bo 
Si) ซึ่งเป็นศุลกากรเพื่อจัดเก็บภาษีจากพ่อค้าต่างชาติ เมื่อพ่อค้าต่างชาติมาถึงเมืองท่ากวางโจว 
ต้องจ่ายภาษีสินค้าก่อน และราชส านักถังจะซื้อสินค้าที่จ าเป็นเพื่อใช้ในราชส านักด้วยราคาที่
เหมาะสมก่อน แล้วสินค้าที่เหลือจึงให้พ่อค้าไปขายที่ตลาดในเมืองกวางโจว2 นโยบายการควบคุม
การค้าขายทางทะเลของเมืองกวางโจวมีการเปิดกว้างมากขึ้นโดยราชส านักถังส่งเสริมพ่อค้า
ต่างชาติมาค้าขายกันอย่างอสิระ และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของราชวงศ์ถังอย่างมาก  

นอกจากนี้ ราชส านักยังต้ังเมืองท่าอ่ืนๆ และเมืองสถานีการค้าอ่ืนๆ ไว้ในที่ต่างๆ 
แต่งต้ังข้าหลวงใหญ่กับเจ้าหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยส าหรับการติดต่อการค้ากับ
ต่างประเทศ ดังนั้น เศรษฐกิจภายในประเทศจีนจึงได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมืองชายฝั่ง
ทะเลและใกล้ทะเลอย่างเมืองฉวนโจว (Quanzhou) เมือง หมิงโจว (Mingzhou) ซึ่งคือเมืองหนิง
ปอ (Ningbo) ในปัจจุบัน และเมืองหยางโจว (Yangzhou) เป็นต้น ต่อมาเมืองหยางโจวได้พัฒนา
เป็นเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองริมแม่น้ าแยงซีเกียง (the Yangtze River หรือ the Changjiang River) 
ที่เชื่อมโยงภาคตะวันตกกับภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่อยู่เส้นทางคลองต้ายู่นเหอ หรือ
เส้นทางคลองหลวงที่จากเมืองหางโจวถึงเมืองปักกิ่งซึ่งเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคใต้ (the Beijing 
Hangzhou Canal) ดังนั้น เมืองหยางโจวจึงกลายเป็นศูนย์กลางการจราจร และเป็นเมือง
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด จึงมีพ่อค้ามาจากประเทศต่างๆ  จ านวนมากใช้
เส้นทางสายไหมทางทะเลนี้ท าการค้าขายที่เมืองหยางโจว เช่น พ่อค้าจ านวนมากได้พักอาศัยที่
เมืองหยางโจว ท าให้เมืองหยางโจวมีตลาดเกิดขึ้นจ านวนมาก ในตลาดไม่เพียงแต่มีการค้าขาย
ข้าวเกลือ สิ่งทอ ไม้ ใบชา แต่ยังมีสินค้าที่มาจากต่างประเทศ เช่น เครื่องเทศ เครื่องเพชรพลอย 

                                                           

           1Kegasawa Yasunori.  (2014).  op. cit.  p.  268. 
           2Xu Ju.  (2008).  Maritime Silk Road (Sui and Tang Dynasties).  Ye Cheng.  (6) : 29-30. 
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หนังสัตว์ เป็นต้น สินค้าที่มีความหลากหลายดึงดูดลูกค้าจ านวนมากมาซื้อและเดินเล่นในตลาด 
ท าให้ตลาดมีความคึกคักตลอดทั้งคืน ความคึกคักและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหยางโจวยัง
ดึงดูดปัญญาชนให้มาเยือน1 ดังนั้น จึงมีบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงจ านวนมากที่ประพันธ์เกี่ยวกับ
เมืองหยางโจวเอาไว้ เช่น นักกวีหลี่ไป๋ในบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า ซ่ง เมิ่ง ฮ่าว หรัน จือ กว่าง หลิง 
(Song Menghaoran Zhi Guangling) เมืองกว่างหลิงคือเมืองหยางโจว กล่าวว่าในเดือนมีนาคม 
ดอดไม้ทุกชนิดเบิกบานเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ไปเที่ยวเมืองหยางโจว นักกวีตู้ฝู่ (Du Fu) ในบท
กวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า เจี่ย เมิ่น สือ เอ้อร์ โส่ว (Jie Men Shi Er Shou ) ในบทที่สองกล่าวว่ามีพ่อค้า
ต่างชาติจ านวนมากจากบ้านตัวเองมาค้าขายที่เมืองหยางโจว2 แสดงให้เห็นว่าเมืองหยางโจวไม่
เพียงแต่เป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
อีกด้วย  

ดังนั้น ประเทศจีนในช่วงเวลานี้มีเครือข่ายทางการค้าโยงใยเชื่อมต่อกัน คนต่างชาติ
ต่างภาษาได้เข้ามาในแผ่นดินจีน เช่น คนเอเชียกลาง คนอินเดีย คนเกาหลี และคนญี่ปุ่นต่างก็เข้า
มาค้าขายกัน ความคึกคักและความเจริญรุ่งเรืองของตลาดเป็นแรงดึงดูดให้ผู้หญิงอยากออกจาก
บ้านมาเที่ยว และเพราะ 

สภาพการเปิดกว้างของสังคม ท าให้ผู้หญิงเวลาออกจากบ้านไม่ต้องใช้ผ้าปิดหน้าที่
ตามจารีตประเพณี3 ท าให้ผู้หญิงได้พบปะกับผู้คนภายนอก และบุคคลหลากหลายประเภท ใน
เมืองเต็มไปด้วยคนต่างชาติต่างภาษาจึงท าให้ผู้หญิงได้เปิดหูเปิดตา ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วม
สังคม โดยเฉพาะเมืองหยางโจวซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเมืองที่ปัญญาชน
จ านวนมากนิยมมาเที่ยวกัน ดังนั้น ผู้หญิงที่ออกมาเที่ยวมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
ความรู้กับปัญญาชน  

การเปิดกว้างของเศรษฐกิจในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง
และมีความเจริญ ชนชั้นปกครองลดค่าใช้จ่ายโดยการปลดผู้หญิงนางสนมนางก านัลกลับ
ภูมิล าเนาไปใช้ชีวิตของตนเอง ท าให้กฎระเบียบราชส านักไม่ค่อยเข้มงวด จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิต

                                                           

          1Zhu Jiang.  (1992).  Yangzhou, Maritime Silk Road and Arab.  Arab World Studies.  (2):  36-38. 
          2Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China (Volume 5).  pp. 236-237. 
           

3Duan Tali.  (2000).  Research on Status of Women in Tang China.  p. 18. 
           ประเพณีท่ีผู้หญิงออกไปข้างนอกต้องปดิหน้า เป็นการบันทึกใน หนังสือแห่งพธิีกรรม (Book of Rites) 
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของนิสิตขงจื๊อและผู้ที่นับถือลัทธิขงจื๊อ เสร็จเรียบร้อยในสมัยราชวงศ์
ฮั่น 
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ของผู้หญิงในวัง นอกจากน้ีชนชั้นปกครองยังส่งเสริมการค้าขายบนเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและ
ทางทะเล จึงท าให้เศรษฐกิจของเมืองส าคัญ เช่น เมืองฉางอาน เมืองกวางโจว และเมืองหยางโจว 
เป็นต้น กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเมืองนานาชาติที่เต็มไปด้วย
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้คนราชวงศ์ถังได้เปิดหูเปิดตาและได้รับสิ่งใหม่ๆ จากโลกภายนอก
มากขึ้น การเปิดกว้างของเศรษฐกิจมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทและมี
อิสระมากขึ้นในการด าเนินชีวิตในสังคม  
   

2.3 สภาพสังคมด้านวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีลักษณะการเปิดกว้าง โดยมีวัฒนธรรม

หลากหลายจากต่างประเทศเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมของราชวงศ์ถังด้ังเดิม และวัฒนธรรมของ
ราชวงศ์ถังด้ังเดิมก็ถูกเผยแพร่ไปยังต่างประเทศอีกด้วย จึงท าให้วัฒนธรรมในช่วงเวลานี้มีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากซึ่งได้ส่งอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตคนราชวงศ์ถังตอนต้น  

  
2.3.1 การเปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีลักษณะการเปิดกว้าง 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ เนื่องจากการคมนาคมในช่วงเวลานี้มีการ
พัฒนาอย่างมากจึงช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อประเทศเพื่อนบ้าน ชนชั้นปกครอง
ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาศึกษาวิชาความรู้ที่จีน ใน ค.ศ. 630 ญี่ปุ่นได้ส่งทูตซึ่งรวมทั้งข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พระสงฆ์ มาศึกษาวิชาความรู้ที่จีน ชาวญี่ปุ่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากหลาย
ด้าน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม เป็นต้น เมื่อนักศึกษา
กลับไปประเทศญี่ปุ่นได้น าเอาความรู้มาเผยแพร่ ชาวญี่ปุ่นได้เลียนแบบการปกครอง การวาง
แผนผังตามแบบเมืองนครหลวงของราชวงศ์ถัง อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนักศึกษา
ดังกล่าวได้น าเอาวัฒนธรรมจีนไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นแล้ว ยังมีนักศึกษาที่อยากศึกษาวัฒนธรรมจีน
อย่างลึกซึ้งเลยจึงตัดสินใจพักอาศัยที่จีนอย่างถาวร เช่น เฉาเหิง (Chao Heng) เป็นชาวญี่ปุ่นที่รัก
วัฒนธรรมจีนอย่างมาก โดยเฉพาะการแต่งกวีนิพนธ์แบบจีน เฉาเหิงได้รู้จักนักกวีที่มีความช านาญ
ทางด้านงานประพันธ์ของจีนอย่าง หลี่ไป๋ หวางเหวย์ (Wang Wei) ฉู่กวางอ้ี (Chu Guang Yi) ซึ่ง
เฉาเหิงได้เป็นเพื่อนกับพวกเขา เมื่อเฉาเหิงก าลังจะเดินทางกลับญี่ปุ่น หวางเหวย์ได้แต่งบทกวี
นิพนธ์ ชื่อว่า ซ่ง มี่ ซู เฉา เหิง หวน หรี่ เปิ่น กั๋ว (Song Mi Shu Chao Heng Huan Ri Ben Guo) 
นักกวีหลี่ไป๋เคยแต่งกวีนิพนธ์ชื่อว่า คู เฉา ชิง เหิง (Ku Chao Qingheng) เพื่อร าลึกเฉาเหิงอย่าง
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โศกเศร้าในครั้งหลี่ไป๋ได้ยินข่าวว่า เฉาเหิงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางที่กลับญี่ปุ่น เมื่อเฉาเหิงกลับ
สู่เมืองฉางอาน จึงได้เห็นกวีนิพนธ์ที่หลี่ไป๋ประพันธ์ให้ตัวเอง เลยแต่งกวีนิพนธ์กลับที่ชื่อว่า วั่ง เซียง 
(Wang Xiang) ในบทกวีนิพนธ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน อีกทั้งยังแสดงถึง
ความซาบซึ้งต่อมิตรภาพของหลี่ไป๋ และความน่าเสียดายที่หลี่ไป๋ไม่ได้อยู่เมืองฉางอาน จะเห็นได้
ว่ามิตรภาพของเฉาเหิงกับนักกวีจีนไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว ยัง
เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงทั้งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น1 พระภิกษุเจี้ยนเจิน (Jianzhen) ก็
เป็นผู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเช่นกัน เจี้ยนเจินเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 6 
ครั้ง แต่เนื่องจากเจออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางจึงเกิดความล้มเหลว 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 
ได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่น เมื่อเจี้ยนเจินได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ได้น าเอาวัฒนธรรมจีนไปเผยแพร่ที่
ประเทศญี่ปุ่น เช่น ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ต าราแผนแพทย์จีนโบราณที่ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ของการแพทย์ประเทศญี่ปุ่น ยังได้เผยแผ่พุทธศาสนาอีกด้วย พระภิกษุเจี้ยนเจินเป็นพระภิกษุที่
ได้รับความชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นอย่างมากและได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อทั้งสองประเทศ2 

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากอาณาจักรชิลลา (Silla 57 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 935)3 
ซึ่งคือประเทศเกาหลีปัจจุบัน มาศึกษาประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ การค านวณ วันเดือนปี 
การแพทย์ เป็นต้น ที่เมืองฉางอานบทกวีจีนและอักษรจีนก็ได้รับความนิยมจากชาวอาณาจักร
ชิลลาเป็นอย่างมาก ใน ค.ศ. 640 อาณาจักรชิลลาได้ส่งนักศึกษามาศึกษาวิชาความรู้ที่ประเทศจีน 
เช่น การเรียนการแต่งบทกวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว นวนิยาย การเรียนรู้วรรณกรรมจีน ลัทธิขงจื๊อ เป็นต้น 
ซึ่งท าให้ชาวอาณาจักรชิลลาได้เข้าใจประเทศจีนอย่างมาก วัฒนธรรมจีนได้เผยแพร่ที่อาณาจักร
ชิลลา และได้ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอาณาจักรชิลลาด้วย เช่น แต่ก่อนอาณาจักรชิลลาไม่มี
ตัวอักษรของตัวเอง ต่อมาใน ค.ศ. 692 เซฺวชง (Xue Chong) ซึ่งเป็นนักวิชาการของอาณาจักร
ชิลลาได้รับอิทธิพลจากอักษรจีนจึงได้ดัดแปลง แก้ไข ประดิษฐ์เป็นอักษรใหม่ นอกจาก น้ี 
อาณาจักรชิลลายังส่งนักศึกษามาเรียนดนตรีกับคนราชวงศ์ถัง ซึ่งเครื่องดนตรีของอาณาจักรชิลลา 

                                                           

        
1Wang Renbo.  (1975).  Japanese Missions to Imperial China and Chinese-Japanese Culture 

Communication.  Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition).  (4): 69-
81. 
         2Song Binbin.  (2014). On the Influence of Jianzhen Attempted to Visit Japan on Sino - Japanese 
Cultural Exchanges.  Business.   (9):74-74.       
       

3แต่ก่อนอาณาจักรชิลลาเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคสามก๊กแห่งเกาหลี แต่ใน ค.ศ. 660-668 อาณาจักรชิลลา
ได้ร่วมมือกับราชวงศถ์ังจงึท าให้อาณาจักรโกโคกรูยอ อาณาจักรแพ็กเจสิ้นสุดลงและรวมสามอาณาจักรเป็นหนึ่ง
เดียว ใน ค.ศ. 668  
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ส่วนใหญ่ได้เลียนแบบจากเครื่องดนตรีราชวงศ์ถัง อีกทั้งดนตรีของอาณาจักรชิลลาก็ถูกเผยแพร่สู่
เมืองฉางอาน จังหวะและเนื้อร้องที่ไพเราะเป็นที่นิยมของชาวจีนเช่นกัน1  

ประเทศอินเดียกับจีนต่างก็มีทูตประจ าเมืองหลวงทั้งสองฝ่ายและมีการค้าทางทะเล
ระหว่างกันเป็นจ านวนมาก ราชส านักต่างก็ให้ความส าคัญกับการช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ ในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงทรงส่งคนไปเรียนวิธีการผลิตน้ าตาล 
การแพทย์ ดาราศาสตร์ของอินเดีย ส่วนการท ากระดาษ เครื่องปั้นดินเผาและวัฒนธรรมของจีนก็
เผยแพร่ไปสู่ประเทศอินเดียเช่นกัน ด้วยความลึกซึ้งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสอง
ประเทศ วัฒนธรรมอินเดียได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมจีน เช่น การนับวันเดือนปีของปฏิทินอินเดีย
ถูกแก้ไข ดัดแปลงจนกลายเป็นการนับวันเดือนปีของปฏิทินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของคนจีน เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ก็ได้เลียนแบบและดัดแปลงจนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมจีน 
ขณะเดียวกัน ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแพทย์โบราณของจีนได้ถูกเผยแพร่สู่ประเทศอินเดีย 
เมื่อพระภิกษุอ้ีจิ้ง (Yijing) ไปศึกษาวิชาความรู้ที่ประเทศอินเดีย เมื่อมีคนป่วย พระภิกษุอ้ีจิ้งก็ใช้ยา
สมุนไพรจีนมาช่วยรักษาโรคของผู้ป่วย ท าให้ชาวอินเดียได้เปิดหูเปิดตา พระภิกษุอ้ีจิ้นจึงได้รับ
ความยกย่องจากชาวอินเดีย อีกทั้งในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง หลังจากนักบวชเสวียนจ้างหรือพระ
ถังซัมจั๋ง (Xuanzang) เดินทางกลับจากอินเดียได้อัญเชิญคัมภีร์พุทธศาสนาสู่ประเทศจีน พระ
เสวียนจ้างยังร่วมกับลูกศิษย์ท าการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนจ านวนมาก และช่วยเผยแผ่
พุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง การเผยแผ่ของพุทธศาสนาเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างมิตรภาพต่อทั้งสอง
ประเทศ2  

ต่อมาเมื่อพระเจ้าซรอนซันกัมโป (Songtsen Gampo) ได้รวมแผ่นดินทิเบตเป็นหนึ่ง
เดียว และเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ถัง พระเจ้าซรอนซันกัมโปจึงตัดสินใจสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อราชส านักถัง ใน ค.ศ.641 จักรพรรดิถังไท่จงทรงยกพระราชธิดา นามองค์
หญิงเหวินเฉิง (Princess Wencheng) เดินทางไปแต่งงานกับพระเจ้าซรอนซันกัมโปที่ทิเบต การ
แต่งงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาความมั่นคงของเขตชายแดน และยังส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น องค์หญิงเหวินเฉิงได้น า
วัฒนธรรมชาวฮั่นไปเผยแพร่ให้ชาวทิเบต ทรงน าใบชา การเลี้ยงหนอนไหม เทคนิคการทอผ้า 

                                                           

        1Wu Baotang; ＆ Wen Chuan. (1990).  A Study on the Relationship Between Tang and  Silla.  
Journal of Yantai University (Philosophy and Social Science Edition).  (3): 26-36.   
           

2Li Juan. (2013).  An Analysis of the Sino-Indian Culture in  Tang China.  Small Writer’s 

Publication: Teaching Exchange.  (2): 443-443.   
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เทคนิคการท ากระดาษน าเข้าสู่ทิเบต นอกจากนี้ ทางด้านการเกษตรของทิเบตยังล้าสมัย องค์หญิง
เหวินเฉิงยังสอนวิธีการขุดดินที่ช่วยปลูกนา และน าเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ จากจีนมาปลูก เช่น 
ข้าวโพด มันฝรั่ง และผักอย่างอื่น อีกทั้งยังสอนเทคนิคการทอผ้าเย็บปักถักร้อยให้ผู้หญิงทิเบต1 ท า
ให้การใช้ชีวิตของชาวทิเบตมีความมั่นคง อุดมสมบูรณ์ และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ องค์หญิงเหวินเฉิงยังส่งชาวทิเบตไปศึกษาวิชาความรู้ที่จีนด้วย2 
ดังนั้น การแต่งงานขององค์หญิงเหวินเฉิงกับพระเจ้าซรอนซันกัมโปถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
เป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศให้เป็นครอบครัวเดียวกัน  

การเปิดกว้างทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ท าให้ราชวงศ์ถัง
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เมื่อชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศ ชาวต่างชาติก็เรียกชาวจีนว่าถังเหริน 
(Tang Ren) ซึ่งแปลว่าคนราชวงศ์ถังอีกทั้งสถานที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลถูกชาวต่างชาติ
เรียกว่าถังเหรินเจีย (Tangren Jie) ซึ่งแปลว่าถนนแห่งชาวถังเปรียบเสมือนย่านไชน่าทาวน์ในทุก
วันนี้ ในช่วงเวลานั้น นอกจากปัญญาชนต่างๆ เป็นคนที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
แล้ว นโยบายเหอชินท่ีช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผ่านการต่างงานระหว่างราชวงศ์ถังกับชนเผ่า
ต่างๆ นั้น ผู้หญิงจึงมีบทบาทส าคัญทางด้านการเมืองเพื่อความสงบเรียบร้อยของเขตชายแดนแล้ว 
ยังมีบทบาทส าคัญมากต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเพื่อให้วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมชนเผ่าได้
ผสมผสานกันอย่างกลมเกลียว ดังนั้น เพื่อการด าเนินนโยบายเหอชินอย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่
ภายใต้สังคมที่มีการเปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จักรพรรดิต้องให้ความส าคัญในการ
อบรมวิชาต่างๆ ให้แก่องค์หญิง สภาพสังคมการเปิดกว้างดังกล่าวจึงได้ส่งอิทธิพลต่อสถานภาพ
ผู้หญิงอย่างยิ่ง 
 

2.3.2 การเปิดกว้างและการรับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้าสู่สังคมราชวงศ์ถัง  
สภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่เปิดกว้าง เนื่องจากความสงบบริเวณ

ชายแดน การพัฒนาทางคมนาคม การเดินเรือ และการสนับสนุนจากราชส านักที่ช่วยส่งเสริม
การค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศ จึงท าให้เส้นทางสายไหมทั้งทางบก
และทางทะเลมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และท าให้ราชส านักถังมีความสัมพันธ์ กับ
ภายนอกอย่างมากโดยมีวัฒนธรรมของราชวงศ์ถังด้ังเดิมถูกเผยแพร่ที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังมี

                                                           

          1Chen Xin’gen.  (2015).  Princess Wencheng in Tibet and the Creation of Precedent for Cultural        
 Exchanges between China and Tibet.  Youth and Society: Volume II.  (9): 266-267. 
          2Kegasawa Yasunori.  (2014).  op. cit.  p. 354. 
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วัฒนธรรมหลากหลายจากต่างประเทศเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมของราชวงศ์ถังดั้งเดิม ท าให้สังคม
ราชวงศ์ถังได้รับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจากหลายด้าน 

ด้านศาสนา ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเส้นทางสายไหมมีการค้าขายอย่างคึกคัก และ
ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาประเทศจีนจ านวนมาก และยังน าเอาวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาเผยแพร่
ในประเทศจีนด้วย อาทิ นักบวชและผู้สอนศาสนาแถบเอเชียกลางและทวีปยุโรป ชนชั้นปกครอง
ราชวงศ์ถังตอนต้นอนุญาตการนับถือศาสนาได้โดยเสรี เทคนิคการท ากระดาษและเทคโนโลยีการ
ตีพิมพ์มีการพัฒนาเป็นอย่างมากจึงมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่ทางศาสนา ดังนั้น มีหลากหลาย
ศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนและรุ่งเรืองขึ้น เช่น ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น แต่
ได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวางในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นโดยเฉพาะผ่านการเผยแผ่ของพระ
เสวียนจ้างและพระอ้ีจิ้น พระภิกษุสององค์นี้ได้แปลพระคัมภีร์พุทธศาสนาและพระไตรปิฎกจ านวน
มาก จึงท าให้ไม่ว่าชนชั้นผู้ทรงอ านาจหรือสามัญชนต่างได้รับรู้ความรู้ทางพุทธศาสนาด้วย 
นอกจากนี้ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism) จากเปอร์เซียเริ่มถูกเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนใน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 แต่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้ถูกเผยแผ่อย่าง
กว้างขวางจนเข้าสู่เมืองฉางอาน และในเมืองต่างๆ มีการสร้างศาสนาสถานส าหรับผู้นับถือศาสนา
โซโรอัสเตอร์ เช่น เมืองตุนหวง เมืองหยางโจว และเมืองกวางโจว เป็นต้น1 การนับถือศาสนาโซ
โรอัสเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของชาวต่างชาติที่ต้ังที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่
เมืองต่างๆ ต่อมา ค.ศ. 635 ศาสนาคริสต์นิกายเนสโตเรียน (Nestorian Christianity) ได้ถูกเผยแผ่
เข้าสู่ประเทศจีน เมื่อหัวหน้าศาสนาที่ชื่อว่าอาหลัวเปิ่น (Aluoben) ที่มาจากประเทศต้าฉิง (Daqin) 
ซึ่งหมายถึงอาณาจักรโรมตะวันออก ได้น าพระคัมภีร์ต่างๆ มาเมืองฉางอานและได้รับการต้อนรับ
เป็นอย่างดีจากจักรพรรดิถังไท่จง ราชส านักถังยังอนุญาตให้สร้างศาสนาสถานส าหรับผู้ที่นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายเนสโตเรียนที่เมืองฉางอานและเมืองลั่วหยาง2 ศาสนาคริสต์นิกายเนสโตเรียน
เป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น ต่อมาใน ค.ศ. 694 ศาสนามานี (Manichaeism) เข้า
สู่ประเทศจีน ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวเผ่าอุยกูร์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพ่อค้าเผ่าอุย
กูร์ที่ต้ังที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่ประเทศจีน3 สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความ

                                                           

           
1Zhao Xihui.  (2010).  An Analysis of the Religious Belief of Hu Merchants in Tang China.  

History of the Tang China. (1): 229-235  
          2Yang Zhijiu. (1997).  Nestorian Christianity of Tang China.   History Teaching.  (4):13-14 

           3Kegasawa Yasunori.  (2014).  op. cit  p. 259. 
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หลากลายทางศาสนา ท าให้คนราชวงศ์ถังได้รับความคิดหลากหลาย ซึ่งได้ท าลายสภาพสังคม
ด้ังเดิมที่ยึดถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลัก  

ด้านการแต่งกาย เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่มีการเปิดกว้าง อีก
ทั้งความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าบนเส้นทางสายไหม จึงดึงดูดชาวต่างชาติจ านวนมากเข้ามา
ค้าขายและต้ังที่อยู่อาศัยถาวร ดังนั้น การแต่งกายของชาวต่างชาติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดตาของ
คนราชวงศ์ถัง ด้วยการเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมของราชวงศ์ถัง ชุดต่างชาติซึ่งรวมชุด
ชนเผ่าต่างๆ จากภาคตะวันตกและภาคเหนือของจีน ชุดอินเดีย และชุดเปอร์เซีย เป็นต้น ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากคนราชวงศ์ถัง ซึ่งรับรูปแบบจากชุดต่างชาติแล้วมาดัดแปลง แก้ไข 
ผสมผสานกับรูปแบบชุดจีน จึงได้ชุดที่มีเอกลักษณ์ส าหรับคนราชวงศ์ถัง  เช่น ชุดผู้ชายได้รับ
อิทธิพลจากแขนเสื้อแคบ เสื้อคอปกกลม รอยผ่าข้างชายเสื้อของชุดชนเผ่าเซียนเปย์ (Xianbei) ซึ่ง
เป็นชนเผ่าภาคเหนือของจีน ส่วนชุดผู้หญิงไม่ค่อยดัดแปลงอะไรมาก รูปแบบเสื้อผ้าคงรักษาสภาพ
ชุดชนเผ่าด้ังเดิมไว้ เมื่อชนเผ่าภาคตะวันตกขี่ม้าออกไปข้างนอก ต้องใส่หมวกสานชนิดหนึ่งและมี
ผ้าลักษณะบางใสลงจากขอบหมวกที่มีความยาวจนคลุมทั้งตัวได้ เพื่อป้องกันทรายที่พัดมา กันฝน 
และกันแดดด้วย การแต่งกายแบบนี้เรียกว่า มู่หลี (Muli) เมื่อการแต่งกายแบบนี้เข้าสู่จีน จึง
กลายเป็นการแต่งกายท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากท้ังผู้ชายและผู้หญิง ในสมัยจักรพรรดิถังเกา
จง ผ้าลักษณะบางใสที่ลงจากขอบหมวกและมีความยาวจนคลุมทั้งตัวถูกตัดสั้นขึ้นจนถึงคอซึ่งถูก
เรียกว่า เหวย์เม่า (Weimao) จึงกลายเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้หญิง1 ด้วยการ
เปิดกว้างของสังคม ผู้หญิงนิยมแต่งชุดผู้ชายไปขี่ม้าล่าสัตว์และไปเที่ยวเหมือนผู้ชายอย่างอิสระ 
ซึ่งกลายเปน็แฟชั่นอีกแบบหน่ึงส าหรับผู้หญิง 

ด้านการใช้ชีวิต เนื่องจากมีชาวต่างชาติจ านวนมากต้ังที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่
ประเทศจีนแล้ว ชาวต่างชาติบางกลุ่มยังรักษาสภาพการด าเนินชีวิตด้ังเดิมไว้ซึ่ง เป็นการใช้ชีวิต
แบบคนเร่ร่อน เช่น ไม่นิยมนอนที่บ้านแต่ชอบกางเต็นท์นอน และกินเนื้อแพะด้วยมือ เป็นต้น เช่น 
รัชทายาทของจักรพรรดิถังไท่จงชอบวิถีชีวิตของชนเผ่าเตอร์ก และชอบกางเต็นท์ในที่ว่างในวังและ
แต่งชุดเผ่าเตอร์ก อีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดให้คนรับใช้แต่งชุดเผ่าเตอร์กด้วย นอกจากชนชั้น
ปกครองนิยมการใช้ชีวิตเหมือนชนเผ่าแล้ว บุคคลสามัญชนก็นิยมเช่นกัน เช่น บุคคลสามัญชน

                                                           

          1Shao Chenxia.  (2006).  An Analysis on the Impact on Tang China’s Costume from External 
Culture.  Journal of Jiang Su Teachers University of Technolocy.  12(3):  85-88.  
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นิยมกางเต็นท์ในส่วนของบ้านตัวเองเพื่อต้อนรับแขก และทานอาหารไปด่ืมเหล้าไปด้วยความ
สนุกสนาน1   

ด้านจิตรกรรม การเข้ามาของชาวต่างชาติจ านวนมาก ท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้น
เต็มไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งท าให้ศิลปินราชวงศ์ถังได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์
ศิลปะใหม่ๆ ขึ้นมา ในคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นช่วงเวลาที่จิตรกรรมได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
ภายนอก แก่นเรื่องของจิตรกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติ เช่น จิตรกรที่มีชื่อเสียง
มากนามเหยียนลี่เต๋อ (Yan Lide) วาดรูปภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ถังกับชนเผ่า
ต่างๆ เพื่อเชิดชูความเจริญรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ถัง ผลงานจิตรกรรมของเหยียนลี่เปิ่น (Yan Liben) 
ซึ่งเป็นน้องชายของเหยียนลี่เต๋อมีรูปภาพที่เกี่ยวกับภาคตะวันตกของจีน จิตรกรจางซวน (Zhang 
Xuan) วาดภาพที่เกี่ยวกับฝูหลินกั๋ว (Fulin Guo) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในการ
วาดจิตรกรรมที่มีแก่นเรื่องจากต่างชาติ จิตรกรนิยมวาดรูปร่าง การแต่งกายของชาวต่างชาติ 
นอกจากนิยมวาดผู้ชายต่างชนชาติ ยังนิยมวาดผู้หญิงต่างชนชาติด้วย เช่น จิตรกรจางซวนมี
รูปภาพที่ชื่อว่าหญิงสาวญี่ปุ่นขี่ม้า เป็นต้น2 ต่อมาการเผยแผ่ของพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อจิตรกรรม จิตรกรรมอันล้ าเลิศล้วนเป็นงานศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนา เช่น ภาพ
จิตรกรรมในถ้ าที่เมืองตุนหวงในมณฑลกานซู่ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพุทธประวัติ ในถ้ าที่  
158 มีภาพที่เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน รอบๆ ของภาพนี้ยังมีรูปต่างๆ ที่เกี่ยวกับชนเผ่า
ต่างๆ ที่เดินทางระหว่างเส้นทางสายไหมทางบก ภาพนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเศร้าโศกของ
ประชาชนทั้งหลายต่อการนิพพานของพระพุทธเจ้า แต่ยังแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการแต่งกาย
และประเพณีต่างๆ ของชนเผ่า อีกทั้งประเทศต่างๆ ของตะวันตก จิตรกรรมอันล้ าเลิศของเมืองตุน
หวงเป็นมรดกที่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศตะวันตกกับราชวงศ์ถัง นอกจากนี้ 
ชนชั้นปกครองยังนับถือและยกย่องผู้ที่มีความสามารถทางจิตรกรรม จิตรกรที่มีชื่อเสียงมากคืออู๋
เต้าจื่อ (Wu Daozi) ซึ่งได้รับเชิญไปวาดภาพที่ราชส านัก อู๋เต้าจื่อมีความถนัดด้านการวาดภาพคน 
ภาพทิวทัศน์ ภาพต้นไม้ ภาพสถาปัตยกรรม ภาพเทพเจ้าต่างๆ การเขียนภาพของอู๋เต้าจื่อได้รับ
อิทธิพลจากพุทธศาสนา จึงเขียนภาพประดับฝาผนังโบสถ์ได้อย่างประณีต เช่น ในวัดเมืองฉางอาน
และวัดเมืองลั่วหยางมีภาพของอู๋เต้าจื่อ  300 กว่าภาพ  ในนั้น ต้ี  ยวี่  เปี้ยน เซี่ยง ถู  (Diyu 
Bianxiang Tu) ซึ่งเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับการลงโทษของนรกมีชื่อเสียงมาก ท าให้คนขายเนื้อและ

                                                           

           
1Peter Shaffer.  (2005).  Foreign Civilization in Tang China.  Translated by Wu Yugui.  p.  49.  

             2Peter Shaffer.  (2005).  op. cit.  pp. 52-54.  
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ชาวประมงเห็นแล้วเกิดความกลัวอยู่ในใจ1 จิตรกรอีกสองท่านที่ลือชื่อ คือ หลี่ซือซุ่น (Li Sixun) 
และหวางเหวย์ (Wang Wei) ทั้งสองท่านเป็นทั้งจิตรกรและนักกวีที่มีชื่อเสียงมาก อีกทั้งยังเป็นผู้
ริเริ่มตั้งสถานศึกษาจิตรกรรมสาขาภาพวาดทิวทัศน์ขึ้นในภาคเหนือและภาคใต้ของจีนอีกด้วย  

งานปฏิมากรรมในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงนิยมสร้าง
พระพุทธปฏิมากรขึ้นมา ปฏิมากรรมมีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ และปางต่างๆ รวมไปถึง
เทวรูปตามคติมหายาน รูปปฏิมากรเป็นรูปร่างมนุษย์ที่มีส่วนสัดงดงามสมบูรณ์ ปฏิมากรรมลือชื่อ
ที่สุดคือวัดพระถ้ าของตุนหวงที่ถ้ าม่อเกาคูมีภาพกว่าแสนภาพในมณฑลกานซู่ ทุกวันนี้ วัดพระถ้ า
ของตุนหวงที่ถ้ าม่อเกาคูไม่เพียงเป็นมรดกของประเทศจีนและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย2 

ด้านดนตรีและการฟ้อนร า จักรพรรดิถังเสวียนจงเป็นจักรพรรดิที่ชอบด้านดนตรีเป็น
อย่างมาก พระองค์ทรงโปรดดนตรีต้ังแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงจัดการสอนดนตรีและฟ้อนร าแก่
สานุศิษย์ของพระองศ์ และหญิงชาววังอีกนับร้อยในสวนหลีหยวน ยังมีสนมหยางกุ้ยเฟย์  (Yang 
Guifei) ที่ถนัดด้านดนตรีและการฟ้อนร าตะวันตกเป็นอย่างมาก นางถนัดดีดพิณและร่ายร า ขณะที่
จักรพรรดิทรงพระเกษมส าราญกับการแสดงดนตรี จนกวีเอกไป๋จวีอ้ี (Bai Juyi) น าไปประพันธ์เป็น
บทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า ผู้หญิงที่ระบ าฮู๋เสวียน (Hu Dancing Girls) ในบทกวีนิพนธ์นี้กล่าวถึงความ
สวยงามของระบ าฮู๋เสวียน ระบ าฮู๋เสวียนได้รับอิทธิพลจากระบ าของชนเผ่าตะวันตก และยัง
กล่าวถึงว่า จักรพรรดิถังเสวียนจงทรงโปรดระบ าฮู๋เสวียนอย่างมาก ต่อมามีดนตรีที่ชื่อว่า หนี ชั้ง 
อวี่ อี ฉวี่ (Ni Chang Yu Yi Qu) โดยประกอบการระบ าของหยางกุ้ยเฟย์ จักรพรรดิถังเสวียนจง
ทรงโปรดเช่นกัน ดนตรีนี้เป็นดนตรีที่ส าคัญมากส าหรับการแสดงของราชส านัก ในบทกวนีิพนธ์ของ
กวีเอกไป๋จวีอ้ีชื่อว่า หนี ชั้ง อวี่ อี อู่ เกอ (Ni Chang Yu Yi Wu Ge) กล่าวว่า ในเพลงและระบ า
หลากหลาย รักระน าหนีชั้งอวี่อีมากที่สุด3 แสดงให้เห็นว่าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นนั้น ไม่ว่าการ
แต่งดนตรีและการฟ้อนร าล้วนแล้วมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

การเปิดกว้างรับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้าสู่สังคมราชวงศ์ถัง ท าให้สังคมราชวงศ์ถัง
เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายที่ผสมผสานอย่างกลมเกลียวกัน จนท าให้การใช้ชีวิตของคน
ราชวงศ์ถังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกอย่างมาก โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิง
กลายเป็นแฟชั่นชนิดหนึ่ง ผู้หญิงสามารถแต่งชุดผู้ชายออกไปข้างนอกเพื่อขี่ม้าและล่าสัตว์
ตลอดจนไปเที่ยวเหมือนผู้ชายได้ การเผยแผ่ของพุทธศาสนาได้ส่งเสริมการพัฒนาของศิลปะต่างๆ 

                                                           

         1Wang Haiyan.  (2006).  The Ten Lessons of Explanations about Tang China.  pp. 946-947. 
         2Wang Haiyan.  (2006).  op. cit.  pp.  949-951.    
         3Gao Shiyu.  (2011).  op. cit.  pp. 130-131.  
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ด้านดนตรีและการฟ้อนร าก็ได้รับอิทธิพลจากเผ่าตะวันตก สภาพการเปิดกว้างการรับวัฒนธรรม
ภายนอก ท าให้ผู้หญิงได้มีโอกาสออกไปข้างนอกเปิดหูเปิดตา จึงได้มีอิทธิพลต่อสถานภาพผู้หญิง  
 

2.4.สภาพสังคมด้านศาสนา 
สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่สังคมเปิดกว้างและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ความศรัทธาด้านศาสนาของผู้คนจึงหลากหลายเช่นกัน ศาสนาที่ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือคือลัทธิ
เต๋าที่ชนชั้นปกครองยกย่อง และยังมีพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่จนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสและ
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นล าดับ ส่วนลัทธิขงจื๊อด้ังเดิมนั้นยังคงให้ความเคารพนับถืออยู่แต่แนวความคิด
บางอย่างลดความส าคัญลง เพราะขัดกับความคิดทางลัทธิเต๋ากับพุทธศาสนาที่ได้รับการยกย่อง
มากกว่า โดยเฉพาะความเชื่อในลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธที่เห็นว่า  “ชายหญิงมีสถานะเท่าเทียม
กัน” นั้น ขัดกับความเชื่อของลัทธิขงจื๊อที่หยั่งรากลึกเรื่องค่านิยมทางเพศที่เห็นผู้ชายเป็นใหญ่ 
ผู้หญิงเป็นรองมาก จึงท าให้ลัทธิขงจื๊อแม้ยังเป็นที่เลื่อมใสแต่ก็ยังจ ากัดในวงแคบและไม่เข้มงวด
เหมือนก่อน ฉะนั้น ไม่ว่าในครอบครัวหรือในสังคม ผู้หญิงเริ่มที่จะกล้ าแสดงออกไม่ว่าจะด้าน
ความคิด สติปัญญา ความสามารถและความถนัดของตัวเองออกมา   
 

2.4.1 การยกย่องลัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
 ลัทธิเต๋าหรือศาสนาเต๋า (Taoism) เป็นลัทธิด้ังเดิมของจีน เกิดขึ้นในสมัยชุนชิวจ้าน

กั๋ว (770 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) แต่พอถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ต้ี (141 ปีก่อน
คริสต์ศักราช – 87 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้ประกาศล้มล้างแนวคิดของลัทธิอ่ืนๆ และมีพระราชด าริ
ทรงยกลัทธิขงจื๊อขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักที่ชี้น าการปกครองบ้านเมืองจึงท าให้แนวคิดของลัทธิเต๋า
ถูกกดขี่ในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ซึ่งเป็นสมัยที่แผ่นดินจีนแตกแยก
และเกิดความวุ่นวาย อีกทั้งชาวเผ่าทางภาคเหนือรุกรานแผ่นดินจีนท าให้แผ่นดินจีนมีทั้ง
วัฒนธรรม “ด้ังเดิม” กับ “ชาวเผ่า” ผสมผสานและท าให้กฎระเบียบและลัทธิขงจื๊อซึ่งเป็นแนวคิด
หลักของจีนต้ังเดิมถูกล้มล้างท าให้แนวคิดลัทธิเต๋ามีโอกาสเผยแผ่โดยผ่านการพัฒนาในราชวงศ์
สุย (ค.ศ. 581-618) จนกระทั่งได้รับการยกย่องอย่างมากในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น1 

 
 

                                                           

       1Qing Xitai; ＆Tang Dachao.  (1994).  The History of Taoism.  p.  56.   
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ต้ังแต่ช่วงปลายราชวงศ์สุย สังคมเกิดความวุ่นวาย แม้ว่าการปกครองในสังคมของ
พวกขุนนางร่ ารวยค่อยๆ เสื่อมโทรม แต่อิทธิพลในสังคมยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิม ตระกูลหลี่ (Li) มี
เชื้อสายมาจากชนเผ่าทางภาคเหนือของจีน เรียกว่า พวกฮู๋1 เป็นชาวเผ่าทางภาคเหนือที่ไม่ได้เป็น
ขุนนางร่ ารวย ใน ค.ศ. 618 ตระกูลหลี่สถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นมาและกลายเป็นชนชั้นปกครอง เพื่อ
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชนชาติฮั่น ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ถังนามหลี่ยวน (Li Yuan) ซึ่ง
คือจักรพรรดิถังเกาจู่ (Emperor Gaozu) ทรงประกาศว่าชนชั้นปกครองตระกูลหลี่เป็นลูกหลาน
ของเล่าจื๊อ โดยมีต านานเล่าว่าเทพเจ้านามว่า ไท่ ซั่ง เหล่า จูน (Tai Shang Lao Jun หรือ Senior 
Moral) ซึ่งคือเล่าจื๊อบอกว่า หลี่ยวนเป็นลูกหลานของเทพไท่ซั่งเหล่าจูน ลูกหลานต่อไปจะมีความ
เจริญรุ่งเรืองอีกหลายพันปี  ดังนั้น เพื่อยกย่องฐานะทางสังคมของตัวเองและได้รับความนับถือ
จากประชาชนทั่วไป ชนชั้นปกครองตระกูลหลี่จึงยกย่องลัทธิเต๋าขึ้น เนื่องจากตระกูลหลี่ มีแซ่
เดียวกับเล่าจื๊อ (หรือ หลี่ เอ่อร์) ปฐมาจารย์แห่งลัทธิเต๋า ตระกูลหลี่จึงยกย่องตระกูลตัวเองเป็น
ลูกหลานของเล่าจื๊อ ต้องการให้การปกครองของตัวเองมีเทพตามความเชื่อในลัทธิเต๋าช่วยคุ้มครอง 
โดยมีต านานเล่าถึงการที่ไท่ซั่งเหล่าจูนช่วยคุ้มครองหลี่ยวน จนรบชนะขุนนางราชวงศ์สุย เช่น ใน 
ค.ศ. 617 เมื่อหลี่ยวนก าลังต่อสู้กับขุนนางราชวงส์สุยอยู่นั้นได้เกิดฝนตกหนัก ทั้งสองฝ่ายต้องตก
ลงหยุดการต่อสู้ ทันใดนั้นเทพภูเขาออกมาถวายพระราชโองการของไท่ซั่งเหล่าจูนแก่หลี่ยวนว่าเขา
จะเป็นผู้ควบคุมโลก หลี่ยวนได้รับความช่วยเหลือจากไท่ซั่งเหล่าจูนจนได้ชัยชนะ จากนั้นเมื่อไท่ซั่ง
เหล่าจูนไปภูเขาจงหนันซาน (Zhongnan Shan) ซึ่งอยู่มณฑลส่านซี (Shaanxi Province) ได้บอก
กับคนในภูเขาว่า หลี่ยวนจะได้รับอาณัติจากสวรรค์ (Tianming) หลังจากหลี่ยวนขึ้นครองราชย์ 
ค.ศ. 625 หลี่ยวนหรือจักรพรรดิถังเกาจู่ ได้ยกย่องลัทธิเต๋าเป็นศาสนาประจ าราชวงศ์ถังและ
ส่งเสริมให้มีฐานะสูงกว่าพุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊อ 

ต่อมาในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง เดิมชื่อ หลี่ซื่อหมินได้แย่งชิงต าแหน่งรัชทายาทจาก
พี่ชาย คือ หลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng) ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาสนับสนุนหลี่เจี้ยนเฉิงซึ่งเป็นองค์รัช
ทายาท ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าสนับสนุนหลี่ซื่อหมินและใน ค.ศ. 626 หลี่ซื่อหมินได้ท ารัฐประหารที่
ประตูเสวียนอู่เหมินขึ้น (Xuanwu Gate Incident) หลี่เจี้ยนเฉิงถูกประหารชีวิต หลี่ซื่อหมินขึ้น
ครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง หลังจากนั้นด้วยความที่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายที่นับถือลัทธิ
เต๋า พระองค์จึงได้สนับสนุนลัทธิเต๋าโดยโปรดให้สร้างศาสนาสถานของลัทธิเต๋าให้แก่หวาง
หยวนจือ (Wang Yuanzhi) ซึ่งเป็นคนที่เคยสนับสนุนการท ารัฐประหารของพระองค์ ใน ค.ศ. 637 

                                                           

       1“ฮู๋”เป็นค าที่ชาวฮั่นสมัยโบราณเรียกชาวเผ่าภาคเหนือซึ่งรวม 5 ชาวเผ่า คือ ซฺยงนู๋  เซียนเปย์ เจี๊ย ตี่ และ
เชียง ในประวัติศาสตร์จีนเรียกว่าชาวเผ่าพวกฮู๋ทั้งห้า 
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พระองค์ทรงประกาศว่าบรรพบุรุษของตระกูลหลี่คือเล่าจื๊อ ลัทธิเต๋าได้ให้ความช่วยเหลือการ
สถาปนาราชวงศ์ถัง ฉะนั้น จึงสนับสนุนให้ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋ามีฐานะสูงกว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนา1 

ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจง ได้ด าเนินนโยบายยกย่องนับถือลัทธิเต๋าสืบต่อมา 
ค.ศ. 666 พระองค์ได้พระราชด าเนินไปที่วัดเหล่าจูนที่มณทลอานฮุย (Anhui Province) เพื่อถวาย
บูชาเทพไท่ซั่งเหล่าจูน และประทานเกียรติยศแก่ไท่ซั่งเหล่าจูน โดยพระราชทานนามว่าไท่ซั่ง
เสวียนหยวนฮ๋วงต้ี แปลว่าฮ่องเต้ที่ได้รับการยกย่องเหนือท้องฟ้าเบื้องบน และมีรับสั่งว่าแต่ละ
จังหวัดสร้างวัดลัทธิเต๋าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ใน ค.ศ. 678 พระองค์ทรงประกาศว่า ทุกคนต้องศึกษา 
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญที่สุดในลัทธิเต๋า เนื้อหาในคัมภีร์จะใช้ในการสอบข้าราชการ
เคอจวี่  อีกทั้งพระองค์ยังทรงประกาศว่าผู้ที่นับถือลัทธิเต๋ามีสิทธิพิเศษเข้าวังรับต าแหน่งราชการ2 
แสดงให้เห็นว่าลัทธิเต๋าไม่เพียงแต่เป็นศาสนาประจ าราชวงศ์ถัง ยังเป็นศาสนาที่ส าคัญของ
ราชวงศ์อีกด้วย ท าให้ฐานะของลัทธิเต๋าได้รับการยกสถานะขึ้น และพระองค์ยังได้สร้างศาสนา
สถานลัทธิเต๋าขึ้นมาอีกจ านวนมาก 

เมื่อถึงรัชสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ได้ส่งเสริมการปฏิรูปภายในลัทธิเต๋า ท าให้ลัทธิ
เต๋าพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าเพิ่มมากขึ้น จักรพรรดิถังเสวียนจงเสด็จฯ ไปศาสนา
สถานของลัทธิเต๋าเพื่อไปสักการะเทพไท่ซั่งเหล่าจูนอยู่เสมอ และยังให้เกียรติยศแก่บิดามารดาของ
ไท่ซั่งเหล่าจูน สร้างศาสนาสถานลัทธิเต๋าเพื่อถวายบูชา ส่งเสริมการสร้างวัดไท่ซั่งเหล่าจูนและ
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดฮ่องเต้เสวียนหยวน ใน ค.ศ.722 ทรงให้สร้างวัดฮ่องเต้เสวียนหยวนขึ้นที่เมืองฉาง
อานกับเมืองลั่วหยาง ใน ค.ศ.731 ทรงประกาศให้สร้างวัดฮ่องเต้เสวียนหยวนขึ้นเพื่อจัดพิธีลัทธิ
เต๋า ท่ีภูเขาที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาทั้งห้า (Wuyue หรือ Five Great Mountains) ได้แก่ ภูเขาทิศ
ตะวันออกคือภูเขาไท่ซาน (Taishan) ในมณฑลซานตง (Shandong Province) ภูเขาทิศตะวันตก
คือภูเขาฮ่วาซาน (Huashan) ในมณฑลส่านซี (Shaanxi Province) ภูเขาทิศเหนือคือภูเขาเหิงซาน 
(Hengshan) ในมณฑลซานซี (Shanxi Province) ภูเขาทิศใต้คือภูเขาเหิงซาน (Hengshan) ใน
มณฑลหูหนาน (Hunan Province) และภูเขาตรงกลางคือภูเขาซงซาน (Songshan) ในมณฑลเห
อหนาน (Henan Province) และทรงให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋า โดยประกาศว่าถ้าผู้ที่นับ
ถือลัทธิเต๋าท าผิดกฎหมายให้ลงโทษตามกฎระเบียบของลัทธิเต๋า ไม่ต้องตามกฎหมายของประเทศ 
พระองค์ยังทรงพระราชทานต าแหน่งราชการให้แก่ผู้นับถือลัทธิเต๋าให้เป็นพระอาจารย์ในวัง และ
ก าหนดว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทศกาลลัทธิเต๋า เช่น วันที่สิบห้าตุลาคมของจันทรคติ 

                                                           

         1Wang Ka.  (2000).  The Basic Knowledge of Taoism in China.  pp.  34-40.   
            2Wang Ka.  (2000).   op. cit.   pp.  45-46. 
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ต้องถือศีลกินเจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมลัทธิเต๋า ก าหนดให้ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง 
เป็นคัมภีร์อันดับแรกของคัมภีร์ทั้งหมด ค.ศ. 733 พระองค์ทรงเขียนค าอธิบายของ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค.ศ. 748 พระองค์ทรงประกาศว่าให้รวบรวมคัมภีร์ทั้งหมดของลัทธิเต๋าเป็น
หนังสือเล่มเดียว เรียกว่า ไคหยวนเต้าจ้าง (Kaiyuan Daozang) ท าให้คัมภีร์ของลัทธิเต๋าได้รับการ
เผยแพร่อย่างรวดเร็ว1  

การกระท าที่ส่งเสริมลัทธิเต๋าของจักรพรรดิราชวงศ์ถังตอนต้นท าให้คนจ านวนมาก
นิยมนับถือลัทธิเต๋า เช่น องค์หญิง นางสนมหันมานับถือลัทธิเต๋ากันเป็นจ านวนมาก อัครเสนาบดีห
ลี่หลินฝู่ยอมยกบ้านหลังหนึ่งของตัวเองอุทิศให้เป็นวัดลัทธิเต๋า นักกวีที่มีชื่อเสียงนามว่าหลี่ไป๋ก็นับ
ถือลัทธิเต๋า เมืองฉางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังมีวัดลัทธิเต๋าจ านวนมาก ลัทธิเต๋าใน
ราชวงศ์ถังตอนต้นจึงได้รับการยกย่องและได้รับความนิยมอย่างมาก 

 
2.4.2. แนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋าที่ส่งผลต่อสังคมสมัยราชวงศ์

ถังตอนต้น 
 

               ลัทธิเต๋าเป็นลัทธิที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยค าว่า เต๋า 
แปลว่า "มรรค" หรือ "หนทาง" ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ด้วยอักษรและชื่อ อีกทั้งยังถ่ายทอดไม่ได้ สรรพสิ่ง
ภายในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้พลังของ "หยินหยาง" ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคู่ตรงกันข้าม 
สิ่งที่เป็นของคู่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการแสวงหาความเป็นอมตะและท าความดี  

              แนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋าสะท้อนจากเรื่อง "หยินหยาง" 
“หยิน” หมายถึงความอ่อนแอ ความมืด ความสงบนิ่ง “หยาง” หมายถึงความแข็งแกร่ง ความสว่าง 
ความเคลื่อนไหว ในด้านเพศสภาพ (Gender) นั้น  “หยิน” เป็นสัญลักษณ์เพศหญิง “หยาง” เป็น
สัญลักษณ์เพศชาย ชายหญิงเท่าเทียมกันและเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ตามบทที่ 42 ของ 
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง กล่าวว่า เต๋าให้ก าเนิดหนึ่ง จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม จากสามเป็นสรรพ
สิ่งในจักรวาล ตัวแทนของพลังจักรวาลที่ถูกสร้างสรรค์ประกอบด้วย "หยาง" อยู่ด้านหน้า "หยิน" อยู่
ด้านหลัง สิ่งหนึ่งขาวสิ่งหนึ่งด า สิ่งหนึ่งบวกสิ่งหนึ่งลบ หมายถึงทุกสิ่ งมีคู่ตรงกันข้าม เป็นความ
สมดุลความพอดี2 จากแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าเล่าจื๊อมอง “หยิน” กับ “หยาง” มีฐานะและบทบาท
เท่าเทียมกัน ดังนั้น ตามเพศสภาพ ผู้ชายกับผู้หญิงจึงมีบทบาทและฐานะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครสูง

                                                           

          1Qing Xitai; ＆Tang Dachao.  (1994).  op. cit.  pp.  92-109.   
            2พจนา จันทรสันต,ิ  บรรณาธิการ.  (2556).  วิถีแห่งเตา๋ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง.  p.  130.    
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ใครต่ า ในบทที่ 51 กล่าวว่า เต๋าให้ก าเนิดแก่สรรพสิ่ง คุณธรรมให้การบ ารุงเลี้ยง วัตถุธาตุให้รูปทรง 
สิ่งแวดล้อมช่วยท าให้สมบูรณ์ ดังนั้นสรรพสิ่งในสากลจักรวาลจึงเทิดทูนเต๋าและยกย่องคุณธรรม1 
เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยจากเต๋า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบ่งออกเป็นสูง
และต่ า แม้กระทั่งชายและหญิงก็เหมือนกัน 

             แนวคิดที่โดดเด่นของลัทธิเต๋าคือความเชื่อที่ว่าเต๋าเป็นพลังงานชีวิต เป็นต้น
ก าเนิดและจุดหมายปลายทางของสรรพสิ่ง มีค่าควรแก่การเป็นมารดาของสรรพสิ่ง เล่าจื๊อชื่นชม
คุณธรรมที่ดีงามและความยิ่งใหญ่ของมารดาน ามาเปรียบเทียบกับเต๋า ใน คัมภีร์เต้าเต๋อจิง จึงมี
แนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในมารดากล่าวแทรกไว้ในคัมภีร์ตลอด เช่น ในบทที่ 25 กล่าวว่า มีสิ่งหนึ่ง
บังเกิดจากกลีภพ (Chaos) มีอยู่ก่อนฟ้าดิน ดูสงบและว่างเปล่า ด ารงอยู่เอง ไม่เปลี่ยนแปลง แพร่
ไปทั่วโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย นับว่าเป็นมารดาของสรรพสิ่งก็ว่าได้ ข้าพเจ้าไม่รู้ชื่อ แต่ขอเรียกว่า 
“เต๋า” เมื่อต้องขานชื่อก็ขอเรียกว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่” ยิ่งใหญ่หมายถึงความต่อเนื่อง ความต่อเนื่อง
หมายถึงความยาวไกล ความยาวไกลหมายถึงการกลับสู่ต้นก าเนิดเดิม2 เล่าจื๊อได้อธิบายว่าเต๋ามี
อยู่ก่อนบนท้องฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินที่เกิดมา เต๋าเป็นสิ่งที่อมตะและด ารงด้วยตัวเองตลอด เต๋า
คือมารดาของสรรพสิ่ง ในสายตาของเล่าจื๊อมองว่าเต๋าเป็นมารดา เนื่องจากมารดาเป็นสัญลักษณ์
แห่งชีวิต นี่คือแนวคิดส าคัญเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงในแนวคิดลัทธิเต๋า อีกทั้งใน คัมภีร์เต้าเต๋อจิง 
มีค าว่า“กู่เซิ๋น (Gushen)” ซึ่งความหมายคือมารดาอันมหัศจรรย์ที่เป็นอีกค าหนึ่งที่แสดงแนวคิด
ความเลื่อมใสศรัทธาผู้หญิง ในบทที่ 6 ของ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ได้กล่าวว่า มหิทธานุภาพอันล้ าลึกนั้น
มิเคยดับสูญ เป็นมารดาอันมหัศจรรย์ จากทวาราแห่งมารดานี้เอง ได้ก่อเกิดรากฐานแห่งฟ้าและ
ดิน นานแสนนานสืบมา สิ่งนี้ยังคงด ารงอยู่ มีคุณประโยชน์มากมาย ใช้ได้มิรู้หมดสิ้น 3 บทนี้ได้
กล่าวถึงมารดาอันมหัศจรรย์เป็นต้นก าเนิดของทุกสิ่งในโลกและเป็นอานุภาพที่ยิ่งใหญ่และไม่มีที่
สิ้นสุด เล่าจื๊อนอกจากใช้ค าว่า “มารดา” มาแสดงแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิง ยังใช้ค าที่เป็น
เอกลักษณ์ของผู้หญิงมาแสดงแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิง เช่น ความอ่อนโยน ความเงียบสงบ 
ความหยุดนิ่งโดยเฉพาะเล่าจื๊อนิยมใช้น้ ามาเปรียบเทียบคุณธรรมอันสูงสุด น้ าต้ังตนอยู่ในที่ต่ าจึง
นับว่าได้เข้าไปใกล้กับเต๋า ในบทที่ 78 ได้กล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดจะอ่อนนุ่มไปกว่าน้ า แต่ไม่มีสิ่งใดจะ
ยิ่งไปกว่าน้ า ในการมีชัยเหนือสิ่งที่แข็ง นับว่าไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ ไม่อาจหาสิ่งใดมา

                                                           

            1แหล่งเดิม.  หน้า  141. 
            2แหล่งเดิม.  หน้า  85. 
            3แหล่งเดิม.  หน้า  71. 
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ทดแทน ความอ่อนแอมีชัยต่อความแข็งแรง ความอ่อนโยนมีชัยต่อความแข็งกระด้าง 1 น้ าเป็นสิ่งที่
มีความอ่อนโยน บางทีเราก็ใช้น้ ามาเปรียบเทียบผู้หญิง ผู้หญิงมีความอ่อนโยนเหมือนน้ า ใน
แนวคิดของเล่าจื๊อไม่เพียงแต่มองสรรพสิ่งทั้งหลายมีบทบาทและฐานะเท่าเทียมกัน ยังพยายามชื่น
ชมคุณธรรมจริยธรรมฝ่าย “หยิน” ที่เงียบสงบ ไม่แย่งชิง แม้ว่าฝ่าย “หยิน” มีความอ่อนโยน แต่มี
พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในที่เหนือกว่าความแข็งกระด้าง นี่คืออีกแนวคิดส าคัญที่เลื่อมใสศรัทธาใน
ผู้หญิงในลัทธิเต๋า     

จากข้างต้นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแนวคิดของลัทธิเต๋าส าคัญที่เลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิง
ก็คือมองสรรพสิ่งเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกฐานะสูงต่ า ตามเพศภาพ “หยิน” กับ “หยาง” เท่าเทียม
กันซึ่งหมายถึงชายหญิงเท่าเทียมกัน เนื่องจาก “มารดา” เป็นผู้ก าเนิดชีวิตและมีความยิ่งใหญ่ 
แนวคิดลัทธิเต๋าจึงใช้ค าว่า “มารดา” มาเปรียบเทียบเต๋า อีกทั้งแนวคิดของลัทธิเต๋ายังใช้น้ ามา
เปรียบเทียบเป็นคุณธรรมอันสูงสุด คุณธรรมจริยธรรมของ “หยิน” ตามเพศภาพ “หยิน” แทนเพศ
ผู้หญิง ความอ่อนโยน ความเงียบสงบเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง ความอ่อนโยนและความเงียบ
สงบมีชัยต่อความแข็งกระด้าง ไม่แย่งชิงกันและต้ังตัวตนอยู่ที่ต่ า ดังนั้น แนวคิดลัทธิเต๋าจึงมีความ
ขัดแย้งกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อว่าการถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง แนวคิดของลัทธิเต๋ายก
ย่องชายหญิงเท่าเทียมกัน และให้ความส าคัญว่าหญิงไม่ได้ต่ าต้อยกว่าผู้ชาย 

ส่วนจากการปฏิบัติบ าเพ็ญตนในลัทธิเต๋าเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถนับ
ถือลัทธิเต๋าได้เท่าเทียมกัน ผู้หญิงสามารถบ าเพ็ญตนจนเป็นนางฟ้าเทวดาในโลกหลังความตายซึ่ง
มีฐานะเท่าเทียมกับเทพเจ้าผู้ชาย ลัทธิเต๋าจึงมีแนวคิดการยกย่องนางฟ้าเทวดาเกิดขึ้น2 โดยเฉพาะ
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ลัทธิเต๋าได้รับการยกย่องขึ้นเป็นศาสนาประจ าชาติ แนวคิดการยกย่อง
นางฟ้าเทวดาได้เผยแพร่ไปในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและแทรกซึมซ่อนอยู่ในทุกมุมของ
สังคม ซึ่งส่งผลต่อความคิดของประชาชนคือ ผู้หญิงที่นับถือลัทธิเต๋าจะมีชีวิตที่มีความอิสระมาก
ขึ้น ไม่ถูกพ่อแม่บังคับแต่งงานหรือ ต้องผูกพันกับครอบครัวตลอดชีวิต ไม่ต้องปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบลัทธิขงจื๊อที่มีค่านิยมกดขี่ผู้หญิง ผู้หญิงที่นับถือลัทธิเต๋ายังสามารถออกไปข้างนอกและ
ไปเที่ยวได้ สามารถพบปะบุคคลภายนอกมากมายได้ ท าให้สังคมของผู้หญิงได้ขยายกว้างขึ้นและ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น อีกทั้งผู้หญิงนับถือลัทธิเต๋ายังมีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยเรียนรู้คัมภีร์ลัทธิ
เต๋า ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสรับความรู้ที่มากมายหลากหลาย ฉะนั้น การนับถือลัทธิเต๋าท าให้ชีวิตของ
ผู้หญิงที่ตกทุกข์หรืออยู่ในฐานะต่ าต้อยสามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทาง

                                                           

       1แหล่งเดิม.  หน้า  178.  
       2Zhan Shichuang.  (1990). The Women and Taoism.  pp. 28-44. 
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ใจของผู้หญิงโดยใช้การบ าเพ็ญตนในลัทธิเต๋าให้ช่วยตัวเองกลายเป็นนางฟ้าเทวดาที่ได้รับการยก
ย่อง  

แนวคิดการยกย่องนางฟ้าเทวดายังส่งผลต่อความคิดของปัญญาชน โดยจะเห็นได้
จากผลงานด้านวรรณกรรมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นที่แฝงแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงเป็น
แรงบันดาลใจให้ปัญญาชนสร้างผลงานที่โดดเด่นขึ้นมา ผลงานเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ในสังคม
และยังส่งผลต่อความคิดของประชาชนอีกด้วย เช่น วรรณกรรมของสมัยราชวงศ์ถังบันทึกเรื่อง
เกี่ยวกับนางหยางยวี่หวน (Yang Yuhuan) หรือ หยางกุ้ยเฟย์ (Yang Guifei) ว่า เมื่อนางหยางยวี่
หวนพบจักรพรรดิถังเสวียนจงครั้งแรก หยางยวี่หวนแต่งชุดลัทธิเต๋ามีนามว่า ไท่เจิน (Taizhen) 
เนื่องจากหยางยวี่หวนเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋าและมีหน้าตาที่งดงามจึง เป็นที่โปรดปรานของ
จักรพรรดิถังเสวียนจง1 จากวรรณกรรมเรื่องนี้เห็นได้ว่าเนื่องจากหยางยวี่หวนเป็นหญิงนับถือลัทธิ
เต๋าจึงมีโอกาสได้รับการโปรดปรานจากจักรพรรดิถังเสวียนจง ท าให้ฐานะของหยางยวี่หวนถูก
ยกขึ้นมา แต่ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกว่าหยางยวี่หวนที่บวชเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋าไม่ใช่เพื่อ
บ าเพ็ญตนจนมีโอกาสเข้าวัง หากแต่เพื่อปิดบังความจริงที่ว่าจักรพรรดิถังเสวียนจงอยากได้ห
ยางยวี่หวนซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของตัวเองเป็นนางสนม ถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่หลาย ประชาชนจะไม่ยอมรับ 
จักรพรรดิถังเสวียนจงจึงให้หยางยวี่หวนไปบวชเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋า เป็นหญิงที่บ าเพ็ญตนจึง
เพื่อให้ประชาชนยอมรับ แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์หญิงที่นับถือลัทธิเต๋าได้รับการยกย่องในสังคม
ราชวงศ์ถังตอนต้น    

ส่วนในบทกวีนิพนธ์ที่มีแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋า เช่น นักกวีนามห
ลี่ไป๋เป็นผู้ที่นิยมนับถือลัทธิเต๋าต้ังแต่สมัยเด็ก ความคิดของหลี่ไป๋ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดลัทธิเต๋า
อย่างมาก แนวคิดการยกย่องนางฟ้าเทวดาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งบทกวี ในบทกวีนิพนธ์
ของหลี่ไป๋หลายบทได้พรรณนาความสวยงามของนางฟ้า เช่น บทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋ชื่อว่า โหยว 
ไท่ ซาน ลิ่ว โฉ่ว (You Tai Shan Liu Shou) ในบทแรกได้กล่าวว่าปีนภูเขาไท่ซานในเดือนเมษา ฉัน
เหมือนมองเห็นนางฟ้าที่สวยงามสี่ห้าคนลอยตัวลงมาจากฟากฟ้า พวกเธอยิ้มให้ฉันและมอบแก้ว
หยกให้ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจึงยกมือกราบ2 จากบทกวีนิพนธ์หลายบทของหลี่ไป๋ เช่น บทกวี
นิพนธ์ชื่อว่า เจียง ซ่าง ซ่ง นฺหวี่ เต้า ซื่อ ฉู่ ซาน ชิง โหยว หนาน เยฺว  (Jiang Shang Song Nu 
Dao Shi Chu San Qing You Nan Yue) ได้กล่าวว่า หญิงนับถือลัทธิเต๋านามฉู่ซานชิงเป็นเพื่อน
ของหลี่ไป๋ ฉู่ซานชิงจะไปเที่ยว ภูเขาเหิงซาน หลี่ไป๋จึงไปส่งเพื่อนและก าชับเพื่อนว่าเมื่อไปถึงภูเขา

                                                           

            1Zhan Shichuang.  (1990).  op. cit.  p.  64. 
            2Zhong Hua Books,  editors.  (1980).  Poems of Tang China.  (Volume5).  p.  586.   



  50 

เหิงซานแล้ว อย่าลืมไปกราบนางฟ้าที่มีชื่อเสียงที่ชื่อนางเว่ย์ฮั๋วฉุน (Wei Huacun) ซึ่งเป็นหญิงนับ
ถือลัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์จิ้น (Jin Dynasty ค.ศ. 266-420) เว่ย์ฮั๋วฉุนนับถือลัทธิเต๋าต้ังแต่สมัย
เด็กและพยายามบ าเพ็ญตนจนได้ความส าเร็จ หลังจากเสียชีวิตจึงได้เป็นนางฟ้าเทวดาที่คุ้มครอง
คนในโลกมนุษย์จึงได้รับความนับถือจากรุ่นหลังต่อๆ มา1  

จากกระแสการนับถือนางฟ้าเทวดาท าให้ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าผู้หนึ่งนามตู้กวางถิง (Du 
Guangting) ได้แต่งหนังสือชีวประวัติที่เขียนเฉพาะนางฟ้าเล่มแรกของสมัยราชวงศ์ถังชื่อว่า  ยง 
เฉิง จี๋ เซียน ลู่ หรือ การรวบรวมนางฟ้าที่เมืองยงเฉิง (Yong Cheng Ji Xian Lu) เมืองยงเฉิงเป็นที่
อยู่อาศัยของนางฟ้าซีหวังหมู่ (Queen Mother of the West) ซึ่งเป็นนางฟ้าที่มีฐานะสูงสุดในบน
ท้องฟ้า ในหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้สร้างการล าดับวงศ์ตระกูลของนางฟ้าเทวดา ท าให้นางฟ้าเทวดา
ทั้งหลายเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งผูกพันด้วยความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  นางฟ้าเทวดาทั้งหลาย
รับผิดชอบการคุ้มครองโลกมนุษย์และให้ความช่วยเหลือแก่คนทั่วไปท าให้โลกมนุษย์ไม่เกิดความ
วุ่นวายและเป็นโลกที่มีสันติภาพ เมื่อหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นท าให้นางฟ้ายิ่งได้รับการยกย่องมากขึ้น2  

ด้วยแนวคิดของลัทธิเต๋าที่ยกย่องชายหญิงเท่าเทียมกันและให้ความส าคัญว่าหญิง
ไม่ได้ต่ าต้อยกว่าผู้ชาย อีกทั้งยังมีแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาต่อนางฟ้า ท าให้แนวคิดของลัทธิเต๋า
ขัดแย้งกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อที่ถือผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงเป็นรอง การยกย่องลัทธิเต๋าในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นจึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดของการใช้ชีวิตท่ีผู้หญิงไม่ต้องถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงาน 
ไม่ต้องผูกพันกับครอบครัวไปตลอด อีกทั้งยังเป็นทางออกทางหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถเปลี่ยนชีวิตที่
ตกทุกข์และอยู่ในฐานะต่ าต้อยให้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น และแนวคิดการยกย่องนางฟ้า
เทวดายังแฝงอยู่ในวรรณกรรม ท าให้นางฟ้ายิ่งได้รับการยกย่องมากขึ้น ดังนั้น การยกย่องลัทธิเต๋า
และแนวคิดเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้ส่งผลต่อสถานภาพ
ผู้หญิงมากพอสมควร 
 

2.4.3. การเผยแผ่ของพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
พุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่ส าคัญของจีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 

25-220) พุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศจีน แต่ด้วยอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อมีความส าคัญในการ
ควบคุมสังคม การเผยแผ่ของพุทธศาสนาจึงถูกกดขี่ในสมัยนั้น อีกทั้งเนื่องจากพุทธศาสนาเดิมซึ่ง
ถือก าเนิดในอินเดียเป็นหลักลัทธิอันมีปรัชญาที่แลดูลึกซึ้งสูงส่งจนยากที่คนธรรมดาสามัญจะ
                                                           

            1Ibid.  p.  589.  
    2Zhan Shichuang.  (1990).  op. cit.   pp. 28-44. 
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เข้าใจได้ พอเข้าสู่จีน เรื่องการใช้ภาษาในการแปลคัมภีร์ต่างๆ ก็เป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจยาก 
จึงท าให้ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจนถึงยุคสามก๊ก พุทธศาสนายากที่จะเผยแผ่อย่าง
กว้างขวางแค่จ ากัดในนักปราชญ์ราชบัณฑิตทางศาสนาและปัญญาชนชนชั้นสูง1 แต่ในสมัยเว่ย์
จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ซึ่งเป็นสมัยที่ชาวเผ่าทางภาคเหนือรุกรานแผ่นดินจีนท าให้แผ่นดินจีน
มีทั้งวัฒนธรรมจีนมีความหลากหลายมากขึ้นและกฎระเบียบและแนวคิดหลักของจีนต้ังเดิมถูกล้ม
ล้างท าให้แนวคิดพุทธศาสนามีโอกาสได้เผยแผ่ การพัฒนาและเผยแผ่พุทธศาสนาจนกลายเป็นที่
ยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองและกลายเป็นหลักคุณธรรมในระบบการปกครองในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ท าให้เกิดนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาขึ้นมากมาย การแปลและศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนา
และปฏิบัติจนแพร่หลาย โดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่ส่งเสริมการเผยแผ่ของพุทธศาสนาและท าให้
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น  

ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จงทรงประกาศให้จัดการแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาและสร้าง
วัดหลายแห่ง พยายามส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา ค.ศ. 641 จักรพรรดิถังไท่จงได้ส่งองค์หญิง
เหวินเฉิงไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าทิเบตนามซรอนซันกัมโป องค์หญิงเหวินเฉิงได้น าพระพุทธรูป
และคัมภีร์พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับเผ่าทิเบตด้วย ใน ค.ศ. 627 พระภิกษุที่บ าเพ็ญศีลนาม
เสวียนจ้างได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย หลังจากพระเสวียนจ้างเดินทาง
กลับมา การแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากราชส านักถัง พระเสวียน
จ้างยังแต่งหนังสือบันทึกประสบการณ์ที่เดินทางไปอินเดียชื่อว่า ต้า ถัง ซี ยวี่ จี้ (Da Tang Xi Yu 
Ji) หนังสือเล่มนี้ เป็นเอกสารส าคัญที่มี เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร์ในระหว่างการเดินทางไปอินเดียซึ่งเป็นหนังสือน่าสนใจที่ดึงดูดคนมาศึกษาพุทธ
ศาสนา2 อีกทั้งจักรพรรดิถังไท่จงมักนิมนต์พระเสวียนจ้างไปแสดงธรรมที่วังเสมอ เมื่อได้ฟังธรรม
เทศนามากขึ้น พระองค์ถึงกับตรัสยกย่องพุทธศาสนาว่า พุทธศาสนานั้นกว้างขวางเหมือนท้องฟ้า 
ล้ าลึกปานมหาสมุทร ต่อมาพระองค์ทรงประกาศกฤษฎีกาบังคับใช้ใน ค.ศ. 666 ว่า ในเขต
ปกครองแต่ละเขตในอาณาจักรต้องมีวัดของพุทธศาสนา เขตใดไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ให้ครบทุกเขต 
นับเป็นพระราชโองการส าคัญโองการหนึ่งเป็นผลให้วัดพุทธศาสนาครอบคลุมในทุกพื้นที่3  

 

                                                           

         1Ren Jiyu.  (1985).  History of Chinese Buddhism (Volume1).  pp.  25-26. 
         2Zhou Yongqin.  (2011).  Tang China in Details.  pp.  57-66. 
         3พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.  (2552).  พระพุทธศาสนาในจีน.  p.  126.  
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ในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง พระองค์สนพระทัยในพุทธศาสนาอย่างมาก เมื่อมีข้อ
สงสัยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มักจะปรึกษากับพระเสวียนจ้างเสมอ ความศรัทธาต้ังมั่นใน
พุทธศาสนาและยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น เมื่อคราวด ารงต าแหน่งรัชทายาทก็โปรดให้สร้างวัดประจ า
พระองค์นามว่าวัดต้าฉือเอิน (Ci'en Temple) เพื่ออุทิศกุศลแด่พระราชชนนีของพระองค์ที่ได้
สิ้นพระชนม์ไปก่อนราชพระบิดาไว้เป็นอนุสรณ์สถาน จากนั้นสร้างหอแปลคัมภีร์ให้พระเสวียนจ้าง
ด้วย แล้วเชิญท่านมาเป็นเจ้าอาวาสอีก ค.ศ. 652 พระเสวียนจ้างขอประทานอนุญาตสร้างพระ
เจดีย์บรรจุคัมภีร์ที่แปลเสร็จแล้ว เป็นเจดีย์ 5 ชั้น ชั้นบนสุดประดิษฐานจารึกของจักรพรรดิทั้ง 2 
พระองค์ที่ประทานบทน า ปัจจุบันพระเจดีย์ยังคงเหลืออยู่ซึ่งชื่อว่าพระเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Great 
Wild Goose Pagoda) ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี1   

ในรัชสมัยพระนางบูเช็กเทียน พุทธศาสนามีความเจริญอย่างต่อเนื่อง พระนางทรง
นับถือพุทธศาสนาอย่างมาก เมื่อขึ้นเป็นฮ่องเต้หญิงได้สนับสนุนพุทธศาสนาเป็นอย่างดี  พระนาง
คิดว่าแนวคิดในพุทธศาสนาจะเอื้อให้พระนางให้มีอ านาจในราชบัลลังก์อย่างชอบธรรม ถึงแม้จะมี
แรงต่อต้านจากฝ่ายขงจื๊อที่ยึดธรรมเนียมลัทธิขงจื๊อที่ไม่ยอมรับผู้หญิงขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครได้ 
โดยการสนับสนุนพุทธศาสนาที่เห็นว่าชายหญิงต่างก็มีศักยภาพเท่าเทียมกัน สามารถเป็น
ผู้ปกครองได้เหมือนกัน พระนางยังได้ประกาศให้สร้างวัดขึ้นในทุกมณฑล ทั้งยังยกเลิกค าสั่งของ
จักรพรรดิถังไท่จงที่ให้ศาสนาเต๋าเท่าเทียมกับพุทธศาสนาโดยยกพุทธศาสนาให้เหนือกว่า ใน ค.ศ. 
695 พระอาจารย์อ้ีจิ้งไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย ครั้นพอกลับมา พระนางโปรดให้เข้า
เฝ้าและมีพระประสงค์ให้เข้าแสดงพระธรรมเทศนาในวังหลายครั้ง แม้แต่การแปลพระสูตรที่พระ
อาจารย์น ามาจากอินเดีย พระนางทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทั้งหมด2           

ต่อมาพุทธศาสนาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จ านวนพระสงฆ์และวัดมีเพิ่มมากขึ้นเกือบ
ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับราชวงศ์ถังช่วงต้น สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นระยะเวลาที่การเผยแผ่พุทธ
ศาสนามีความเจริญถึงขั้นสูงสุด ท าให้มีนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย และท าให้มี
นิกายต่างๆ ของพุทธศาสนามหายาน“แบบจีน” เกิดขึ้นและพัฒนาจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น พุทธ
ศาสนาเดิมซึ่งถือก าเนิดในอินเดียเป็นหลักลัทธิอันมีปรัชญาที่แลดูลึกซึ้งสูงส่งจนยากที่คนธรรมดา
สามัญจะเข้าใจได้ มีลักษณะเคร่งขรึมส ารวม แลดูศักด์ิสิทธิ์ จนดูเหมือนว่ามีแต่เพียงนักปราชญ์
ราชบัณฑิตทางศาสนาและพระสงฆ์ผู้ทรงปัญญาธิคุณที่จะเข้าถึงได้ แต่เมื่อพุทธศาสนาถูกเผยแผ่
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น พระพุทธศาสนาได้กลายรูปเป็นสิ่งใหม่ปรับให้เหมาะสมกับแนวคิดของ

                                                           

         1แหล่งเดิม.  หน้า  131.  
         2แหล่งเดิม.  หน้า  140. 
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คนจีนจนกลายเป็นพระพุทธศาสนามหายาน “แบบจีน” ที่มีลักษณะเฉพาะของคนจีนที่ไม่
เหมือนกับพุทธศาสนาในอินเดีย เช่น พระเสวียนจ้างได้สร้างนิกายเหวย์ซื้อจงขึ้น (East Asian 
Yogacara) นิกายเที ยนไถ (Tiantai Zong) ที่ นั บถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็น คัมภี ร์หลัก 
(Saddharmapundarika-sutra) พัฒนามากขึ้นซึ่งก่อต้ังโดยจื้ออ้ี (Zhiyi) นิกายเซน (the Chan 
Sect) มีการพัฒนามากขึ้นโดยพระฮุ่ยเหนิง (Huineng ค.ศ. 638-713) ซึ่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่ 
61 โดยเฉพาะจ านวนคนที่นับถือนิกายเซนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนิกายเซนได้รับลักษณะ “ไม่ยึดติด
อยู่กับค าพูด” และ “ความไร้แบบแผน” การปฏิบัติบ าเพ็ญตนคือการท ากิจกรรมทั้งหมดใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นการปฏิบัติบ าเพ็ญตนแบบเรียบง่าย วิธีการปฏิบัติบ าเพ็ญตนของนิกายเซนท า
ให้คนธรรมดาสามัญและชาวบ้านผู้โง่เขลาที่จะมีโอกาสเข้าถึงได้2 ฉะนั้น พระพุทธศาสนามหายาน 
“แบบจีน” จึงแพร่หลายมากขึ้นจนแทรกซึมเข้าไปในทุกชนชั้นของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น   

เนื่องจากชนชั้นปกครองส่งเสริมการเผยแผ่ของพุทธศาสนาจึงส่งผลต่อชนชั้นสามัญ
ชนที่นับถือพุทธศาสนา ราชส านักสนับสนุนการแปลคัมภีร์พุทธศาสนา อีกทั้งเทคโนโลยีการตีพิมพ์
มีการพัฒนาอย่างมากท าให้คัมภีร์พุทธศาสนาที่แปลเป็นภาษาจีนถูกตีพิมพ์เป็นจ านวนมากและ
ถูกเผยแพร่ในทุกชนชั้นของสังคม อีกทั้งมีนักบวชจ านวนมากที่ได้ออกไปแสดงธรรมให้แก่บุคคล
ทั่วไป บุคคลทั้งหลายจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนามากขึ้น ดังนั้น จ านวนของคนที่นับถือพุทธ
ศาสนาและคนที่เรียนรู้ศึกษาพุทธศาสนาจึงเพิ่มมากขึ้น แนวคิดพุทธศาสนาที่ว่าทุกคนมีความเท่า
เทียมกันได้แทรกซึมเข้าไปในทุกชนชั้นของสังคมและได้ปลูกฝังในความคิดของประชาชนด้วย 
แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของบุคคลนี้จึงมีผลต่อสถานะของผู้หญิงในสังคมจีนด้วย 

  
2.4.4. แนวคิดของพุทธศาสนาส่งผลต่อสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น  

การได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นปกครองตลอดจนนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆ ท า
ใหก้ารเผยแผ่พุทธศาสนาได้เข้าไปในทุกชนชั้นของสังคม แนวคิดส าคัญของพุทธศาสนาที่ว่าทุกคน
มีความเท่าเทียมกันได้รับการปลูกฝังในความคิดของประชาชน แนวคิดนี้ขัดแย้งกับลัทธิขงจื๊อที่ว่า
ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรองอย่างมาก ทั้งยังท าให้ผู้หญิงที่ศรัทธาบวชเป็นแม่ชีจ านวนมาก

                                                           

         1Duan Tali.  (2010).  Secularization of Buddhism and Its Influence on Women’s View of Marriage 
and Family in Tang China.  Journal of Shaanxi University (Philosophy and Social Science Edition).  
39(1):  76-83.     
           2Ibid.  39(1):  76-83.     



  54 

เกิดขึ้น ทัศนคติของผู้หญิงต่อการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและท าให้ผู้หญิงรอดพ้นจากการกดขี่
ของลัทธิขงจื๊อ 

เนื่องจากก่อนสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น พุทธศาสนายังไม่เป็นที่นิยม แนวคิดลัทธิขงจื๊อ
จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวจีน ท าให้การเลือกคู่สมรสที่ต้องตามวงศ์ตระกูลฐานะเท่าเทียมกัน
โดยยึดตามความเหมาะสมที่พ่อแม่เป็นผู้ก าหนดเท่านั้น แต่หลังจากการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เข้า
มาในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น โดยเฉพาะศาสนาพุทธนิกายเซนที่มีแนวคิดหลักๆ คือทุกคนล้วนมี
พุทธจิต ทุกคนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ แนวคิดนี้ได้ส่งผลต่อความคิดของประชาชนอย่างมาก
โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเชื่อกันว่า ชีวิตของตัวเองไม่ได้ถูกคนใดคนหนึ่งก าหนด โชคชะตาของตัวเองอยู่
ในมือตัวเอง อีกทั้งแนวคิดของพุทธศาสนาที่ว่าในชีวิตมีชาติที่แล้ว ชาตินี้กับชาติหน้าและการเวียน
ว่ายตายเกิด ท าให้ประชาชนราชวงศ์ถังเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องตามกรรมของ
ชาติที่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเชื่อว่าเรื่องการเลือกคู่สมรสไม่จ าเป็นต้องเชื่อฟังค าสั่งของพอแม่ พ่อ
แม่ไม่ใช่ผู้ตัดสิน เรื่องการเลือกคู่สมรสต้องตามพรหมลิขิต ผู้หญิงสามารถเลือกคู่สมรสเองได้ ท า
ให้แนวคิดที่ปลูกฝังในความคิดเรื่องการเลือกคู่สมรสของชาวจีนได้ลดความส าคัญลง นอกจากนี้ 
ผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้ว ถ้าชีวิตคู่ไม่มีความสุขดังที่คาดหวัง ผู้หญิงสามารถขอหย่ากับสามีได้ตาม
เหตุผลที่พึงมี โดยไม่โดนดูถูกเป็นที่รังเกียจของสังคม และแนวคิดที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันและการ
เลือกคู่สมรสอย่างอิสระได้กลายเป็นแรงจูงใจในการวางพล็อตเรื่องนวนิยายของสมัยราชวงศ์ถัง 
เช่น นวนิยายของไป๋สิงเจี่ยน (Bai Xingjian) ชื่อว่าชีวประวัติของหลี่หว้า (Liwa Zhuan) ได้เล่าเรื่อง
ที่เกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักระหว่างหญิงโสเภณีกับหนุ่ม
ชนชั้นสูง ซึ่งในที่สุดหญิงโสเภณีได้แต่งงานกับหนุ่มชนชั้นสูง 1 นวนิยายของหลี่ เฉาเวย์  (Li 
Chaowei) ชื่อว่าชีวประวัติของหลิ่วอ้ี (Liuyi Zhuan หรือ Dragon King's Daughter) ได้เล่าเรื่อง
เกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มชายกับหญิงที่แปลงร่างจากมังกร2 เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า เนื่องจาก
แนวคิดในพุทธศาสนาที่ว่าเวไนยสัตว์เท่าเทียมกันได้แทรกซึมในความคิดของประชาชนโดยเฉพาะ
ส่งผลต่อความคิดของปัญญาชนจึงเกิดแรงบันดาลใจได้สร้างวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
รักระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นสามัญชน ความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจและเทพธิดา เป็นต้น 
แนวคิดนี้ได้ส่งผลต่อความคิดของผู้หญิงซึ่งท าให้ผู้หญิงกล้าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของลัทธิขงจื๊อ
ที่ก าหนดไว้และกล้าใฝ่ฝันหาความสุขที่แท้จริงของตัวเอง ถ้าผู้หญิงไม่อยากแต่งงานก็สามารถบวช
เป็นแม่ชี นี่เป็นการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถเลือกได้ ผู้หญิงไม่ต้องผูกพันกับครอบครัว

                                                           

               1 Wang Pijiang.  editor.  (2016).  The Novels of Tang China.  pp.  56-60. 
               2Ibid.  pp.  77-80. 
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ไปตลอด ซึ่งท าให้ผู้หญิงรอดพ้นจากการกดขี่ของลัทธิขงจื๊อที่ว่าต้องถูกพ่อแม่บังคับแต่งงาน ต้องมี
บุตรชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล  

แนวคิดของพุทธศาสนายังส่งผลต่อผู้หญิงให้มีสิทธิในการเข้าร่วมการเมือง ถึงแม้ใน
สังคมศักดินาโบราณของจีน คนจีนถือแนวคิดของลัทธิขงจื๊อซึ่งถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง 
ท าให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเมือง แต่ในสมัยพระนางบูเช็กเทียนที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา
อย่างมาก ทรงมองเห็นว่าแนวคิดของพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์ทางการเมือง ดังในพระสูตร
ฉบับหนึ่งที่อ้างว่าพระสูตรมหาเมฆ (Great Cloud Sutra) พระสูตรนี้ (ซึ่งไม่ใช่พระสูตรในพุทธ
ศาสนาที่เราศึกษากันในประเทศไทย) ได้กล่าวว่าพระศรีอริยเมตไตรจะกลับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้า
แผ่นดินที่เป็นผู้หญิง และในสมัยของพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี้โลกจะมีความสันติสุขอย่างไม่เคยพบ
เห็นกันมาก่อน จะไม่มีค าว่าทุกข์ โศก โรค ภัย ปลอดทั้งภัยธรรมชาติและภัยสงคราม1 พระนางทรง
มองเห็นว่าในค าสอนเรื่องนี้มีพระเจ้าแผนดินที่เป็นผู้หญิงจึงทรงประกาศเนื้อหาของพระสูตรนี้แก่
บุคคลทั่วไป การอ้างข้อมูลนี้ท าให้พระนางบูเช็กเทียนต้ังตนเป็นฮ่องเต้หญิงเป็นเรื่องที่มีความชอบ
ธรรมขึ้นและท าให้พระนางที่ตั้งตนเป็นฮ่องเต้หญิงได้รับการยอมรับจากสังคม  

ส่วนแนวคิดของพุทธศาสนาเรื่องประเพณีการเผาศพได้ส่งผลต่อประเพณีการฝังศพ
ของชาวจีนเช่นกัน โดยในสังคมจีนโบราณถือว่าทั้งร่างกายมาจากพ่อแม่ ไม่ควรท าร้าย แม้กระทั่ง
หลังจากเสียชีวิตต้องเก็บศพที่สมบูรณ์ หลังจากเสียชีวิตต้องกลับสู่แผนดิน อีกทั้งตามความคิดของ
ลัทธิขงจื๊อว่าหลังจากผู้หญิงเสียชีวิตต้องฝังกับสามีเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันในโลกหลังความตาย แ ต่
หลังจากพุทธศาสนาที่ถูกเผยแผ่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ประเพณีการเผาศพในพุทธศาสนาท า
ให้ประเพณีการฝังศพของชาวจีนที่สืบทอดมานานได้เปลี่ยนแปลงไป ดังค าจารึกบนหลุมฝังศพของ
ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเห็นได้ว่า นอกจากแม่ชีที่เสียชีวิตแล้วท าตามประเพณีการเผาศพ
ของพุทธศาสนา ยังมีผู้หญิงที่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้บวชหลายคนนิยมเผาศพและไม่ยอมฝัง
กับสามี เช่น ค าจารึกบนหลุมฝังศพของหญิงตระกูลจ่างซุนซึ่งเป็นภรรยาขุนนางนามหวางเหมย
ฉ่าง (Wang Meichang) ได้กล่าวว่าเนื่องจากหญิงตระกูลจ่างซุนนับถือพุทธศาสนามาก จึงขอร้อง
กับญาติพี่น้องว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วให้การเผาศพตนตามแบบของพุทธศาสนา และดังค าจารึก
บนหลุมฝังศพของหญิงตระกูลซ่งซึ่งเป็นภรรยาของขุนนางนามหวางจูน (Wang Jun) กล่าวว่า
เนื่องจากหญิงตระกูลซ่งนับถือพุทธศาสนา จึงขอร้องว่าหลังจากเสียชีวิตไม่ยอมฝังกับสามี แต่ขอ

                                                           

           1สุริยา รัตนกุล.  (2549).  อารยธรรมตะวันออก: อารยธรรมจีน (ภาคแรก).  พิมพ์ครั้งที่ 2.  หน้า  
115. 
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เป็นการเผาศพแทน1 เนื่องจากประเพณีการฝังศพของชาวจีนมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ดังนั้น ประเพณีการเผาศพแบบพุทธศาสนาที่เรียบง่ายจึงได้รับความนิยม
อย่างมากในสังคมและท าให้ประเพณีการฝังศพแบบจีนว่าหลังจากภรรยากับสามีเสียชีวิตต้องฝัง
ด้วยกันเพื่อการใช้ชีวิตด้วยในโลกหลังความตายลดน้อยลง 

แนวคิดของพุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้ามาในสังคมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าด้านการเมืองและ
ประเพณีวัฒนธรรมที่ท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นช่วงที่เจริญสูงสุด ฉะนั้น การที่ผู้หญิง
จ านวนมากหันมานิยมนับถือพุทธศาสนา ท าให้ผู้หญิงกล้าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของลัทธิขงจื๊อ 
รอดพ้นจากการกดขี่ของลัทธิขงจื๊อ และกล้าใฝ่ฝันหาความสุขที่แท้จริงของตัวเอง เรียกได้ว่าพุทธ
ศาสนามีอิทธิพลต่อสถานภาพผู้หญิงอย่างมาก 

สรุปได้ว่าเมื่อลัทธิเต๋าได้รับการยกย่องจากชนชั้นปกครองและพุทธศาสนาได้รับการ
เผยแผ่อย่างกว้าง จึงท าให้ลัทธิขงจื๊อที่ควบคุมสังคมโบราณของจีนลดความส าคัญลงไป การกดขี่
ผู้หญิงจากความเชื่อในลัทธิขงจื๊อลดลงด้วย ท าให้ผู้หญิงมีอิสระมากขึ้น ดังนั้น สังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้นจึงเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อ จึงท าให้ความคิด
ของคนราชวงศ์ถังค่อนข้างมีตัวเลือก ไม่ได้ยึดถือลัทธิขงจื๊ออย่างเดียวเป็นหลัก 
 

2.5. สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นท่ีได้รับอิทธิพลจากการด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวเผ่าทางภาคเหนือ 

เนื่องจากสภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายอันเน้นผลมา
จากการรวมตัวกันระหว่างชนเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์
เหนือและใต้  (Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties ค .ศ . 220-581) เรียกว่าเป็น
ระยะส าคัญของการรวมชนชาติฮั่นกับชนเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นครอบครัว
ใหญ่ ซึ่งการรวมชนชาติครั้งนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมี
ความหลากหลายที่มีทั้งวัฒนธรรม "ด้ังเดิม" และ วัฒนธรรม "ชนเผ่า" ผสมผสานกันและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นที่สร้างความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิตของชาวจีนในสมัย
น้ัน 

 
 

                                                           

            1Duan Talii.  (2010).  op. cit.  39(1):  76-83.     
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2.5.1 การรวบรวมชนเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นเป็นหนึ่งเดียวใน
สมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ 

สมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้เป็นสมัยที่สังคมโบราณของแผ่นดินจีนเกิดความ
แตกแยกและวุ่นวายอย่างมาก ในช่วงเวลานี้ นอกจากความวุ่นวายทางการเมืองและความอ่อนแอ
ของชนชั้นปกครองของแผ่นดินจีนแล้ว ยังมีชาวเผ่าทางภาคเหนือโดยเฉพาะ  5 เผ่า คือ ซฺยงนู๋ 
(Xiongnu) เซียนเปย์ (Xianbei) เจี๊ย (Jie) ต่ี (Di) และเชียง (Qiang) ที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนหมุนเวียน
เปลี่ยนถิ่นฐานไปตามสภาพแวดล้อม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่ง ได้เล็งเห็นชาวฮั่นที่มีถิ่น
ฐานในท าเลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ท าเกษตรกรรมเป็นหลัก  อาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์ 
เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดึงดูดชาวเผ่าเร่ร่อนต่างๆ ให้ต้องการที่จะอพยพเข้ามายัง
แผ่นดินจีน ครั้นแผ่นดินจีนเกิดการแตกแยกวุ่นวาย บรรดาชาวเผ่าต่างๆ จึงสบโอกาสเข้ามารุกราน
และพากันอพยพเข้ามายังแผ่นดินจีน ทั้งยังมาแย่งชิงอ านาจกับชนชั้นปกครองอีก 

ต้ังแต่ช่วงตอนปลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (Eastern Han Dynasty ค.ศ. 184-
220) เป็นต้นมา ชาวเผ่าทางภาคเหนือได้เริ่มอพยพเข้าสู่แผ่นดินจีนมาโดยตลอด ในสมัยราชวงศ์
เว่ย์จิ้น (Wei and Jin Dynasties ค.ศ. 213-420) เผ่าต่ีอพยพเข้าสู่แผ่นดินจีน ส่วนใหญ่อาศัยใน
แถวมณฑลส่านซี (Shaanxi Province) กับมณฑลกานซู่ (Gansu Province) ในปัจจุบัน ส่วนชาว
เผ่าซฺยงนู๋จ านวนไม่น้อยก็อพยพเข้าสู่แผ่นดินจีนโดยอาศัยรวมกับชนชาติฮั่น  ชาวเผ่าเซียนเปย์
หลายตระกูล ต่างอพยพและอาศัยในแผ่นดินจีนโดยกระจายไปอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่  เช่น 
ตระกูลมู่หรง (Murong) ส่วนใหญ่อาศัยในแถวทิเบต ตระกูลทัวป๋า (Tuoba) พักอาศัยในแถวเหอซี
โจ่วหลัง (Hexi Corridor) ซึ่งคือแถวมณฑลกานซู่ในปัจจุบัน ตระกูลยฺหวี่เหวิน (Yuwen) ส่วนใหญ่
พักอาศัยในแถวเขตเหลียวตง (Liaodong) ซึ่งคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเหลียวเหอที่อยู่ในมณฑล
เหลี่ยวหนิงในปัจจุบัน (Liaoning Province) ชาวเผ่าทางภาคเหนือจ านวนมากอพยพและพัก
อาศัยรวมกับชนชาติฮั่น1 ฉะนั้นชาวฮั่นที่พอได้มาอาศัยรวมกับชาวเผ่าต่างๆ ท าให้ได้รับเอากระแส
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ เข้ามาในชีวิตและนี่คือขั้นพื้นฐานของการอยู่รวมกันระหว่างชาวเผ่า
ทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่น  

ขณะที่ความขัดแย้งของชาวเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นมีมากขึ้นเรื่อยๆ  และ
อิทธิพลทางการเมืองของชาวเผ่าทางภาคเหนือได้ขยายอ านาจมากขึ้น  โดยเฉพาะอิทธิพลทาง
การเมืองของเผ่าเซียนเปย์ที่สามารถก่อต้ังประเทศของตัวเองขึ้นมา คือ ราชวงศ์เว่ย์เหนือ (ค.ศ. 

                                                           

       1Jia Xiaojun; ＆Liu Yonggang.  (2006). The Levels of the Fuse of Nation in the Period of   Wei, 
Jin and Southern and Northern Dynasties.  Journal of Hexi University.  22(6):  61-64 
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386-534) ผู้ก่อต้ังคือเผ่าเซียนเปย์นามทัวป๋ากุย  (Tuoba Gui) ค.ศ. 398 จักรพรรดิทัวป๋ากุยได้
อพยพเมืองหลวงเดิมจากภาคเหนือเข้าสู่แผ่นดินจีนซึ่งอยู่ที่เมืองผิงเฉิง (Ping Cheng) ปัจจุบันคือ
เมืองต้าถง (Da tong) ของมณฑลซานซี  (Shanxi Province) ค .ศ . 439 จักรพรรดิทัวป๋าต้าว 
(Tuoba Dao) ได้รวมอาณาบริเวณภาคเหนือของจีนเป็นหนึ่งเดียว ค.ศ. 471 จักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ี 
(Xiao Wendi) ได้ขึ้นครองราชย์1 เนื่องจากแผ่นดินจีนเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติฮั่น ทางด้านการ
ปกครองและการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีอุปสรรคและปัญหาเรื่องการปรับตัวของชาวเผ่าทาง
ภาคเหนือเพื่อเข้าร่วมกับชนชาติฮั่น ฉะนั้นเพื่อได้รวบรวมทั้งแผ่นดินใหญ่ของจีน จักรพรรดิเซี่ยวเห
วินต้ีได้มีนโยบายเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติฮั่นเพื่อเข้าร่วมกับชนชาติฮั่น  

จักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ีได้มีการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งท าให้เกิดการเร่งกระบวนการ
หลอมรวมทางวัฒนธรรมขนานใหญ่ ภายใต้นโยบาย “ท าให้เป็นฮั่น” อาทิ ห้ามใช้ภาษาเซียนเปย์ 
ต้องใช้ภาษาฮั่นเป็นภาษาหลักในราชส านัก  พระองค์ทรงประกาศว่าขุนนางที่มีอายุน้อยกว่า
สามสิบปีห้ามพูดภาษาเซียนเปย์ ต้องพูดภาษาจีนให้ได้ภายในครึ่งปี ขุนนางที่มีอายุมากกว่า
สามสิบ ต้องพูดภาษาจีนให้ได้ภายในสามปี ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ต้องถูกลดต าแหน่งราชการ ทั้งยังห้าม
แต่งกายแบบชาวเซียนเปย์ ต้องสวมใส่เสื้อผ้าของชาวฮั่น จักรพรรดิยังบังคับเปลี่ยนนามสกุลตาม
แบบของชาวฮั่น  เช่น  ส าหรับพระราชวงศ์ของพระองค์เองจากนามสกุล  “ทัวป๋า (Tuoba)” 
เปลี่ยนเป็นนามสกุล “หยวน (Yuan)” ส่วนนามสกุลอ่ืนๆ เช่น นามสกุล “ตู๋กู (Dugu)” เปลี่ยนเป็น
นามสกุล “หลิว (Liu)” นามสกุล “เฮ่อโหลว (Helou)” เปลี่ยนเป็นนามสกุล “โหลว (Lou)” นามสกุล 
“ยวี่ฉือ (Yuchi)” เปลี่ยนเป็นนามสกุล “ยวี่ (Yu)” เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์
ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นให้มากขึ้น พระองค์ยังใช้วิธีการผูก
สัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยการส่งเสริมให้มีการแต่งงานระหว่างชาวเซียนเปย์กับชาวจีนตระกูลสูง
โดยก าหนดว่าชาวเผ่าเซียนเปย์ตระกูลมู่ (Mu) ตระกูลลู่ (Lu) ตระกูลหลิว (Liu) ตระกูลโหลว (Lou) 
เป็นต้น ซึ่งเป็นตระกูลสูงของชาวเผ่าเซียนเปย์สามารถแต่งงานกับชาวจีนตระกูลสูงซึ่งรวมตระกูล
หลู (Lu) ของเขตฟ่านหยาง (Fanyang) ตระกูลชูย (Cui) ของเขตชิงเหอ (Qinghe) ตระกูลเจิ้ง 
(Zheng) ของเขตซิ้นหยาง (Xingyang) ตระกูลหวาง (Wang) ของเขตไท่หยวน (Taiyuan) และ
ตระกูลหลี่ (Li) ของเขตหล่งซี (Longxi) นโยบายนี้ท าให้ชาวเผ่าเซียนเปย์กับชนชาติฮั่นได้รวมเป็น
หนึ่งเดียวและเป็นครอบครัวใหญ่2 ขณะที่ทางการเมืองก็เพิ่มปริมาณชาวฮั่นที่เข้ารับข้าราชการเป็น

                                                           

         1Mark Edward Lewis. (2016). History of Imperial China, China between Empires: The Northern 

and Southern Dynasties.  Translated by Li Lei.  pp.  315-316.   
           2Fan Shuzhi.  (2010).  Our Country: History and Culture.  pp.  55-56. 
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ขุนนางมากขึ้น รวมทั้งหันมาใช้ระบบการบริหารบ้านเมืองตามระเบียบปฏิบัติของชาวฮั่น และ ค.ศ. 
493 จักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ีทรงย้ายเมืองหลวงไปยังส่วนกลางของภาคเหนือของจีนซึ่งคือเมืองลั่ว
หยาง (Luoyang) หลังจากนั้น พระองค์ทรงเคารพขงจื๊ออย่างมากและทรงประกาศให้สร้างวัด
ขงจื๊อขึ้น1 การปฏิรูปการเมืองการปกครองแบบถอนรากถอนโคนของจักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ีท าให้
เศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือจีนเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

นอกจากชาวเผ่าเซียนเปย์พยายามเรียนวัฒนธรรมจีนแล้ว ชนชั้นสูงของชาวเผ่าอ่ืนก็
พยายามเรียนวัฒนธรรมจีนเช่นเดียวกัน เช่น ฟู่เจียน (Fu Jian) ซึ่งเป็นหัวหน้าของซีหรง (Xi Rong) 
ซึ่งเป็นชาวเผ่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมักชอบอ่านหนังสือจีนโดยเฉพาะต าราเรียนของ
ลัทธิขงจื๊อ จึงมีความสามารถในการบริหารประเทศโดยใช้ความคิดแบบจีนมาบริหาร ลูกหลานของ
ฟู่เจียนนามฟู่เติง (Fu Deng) ได้อ่านหนังสือภาษาจีนจ านวนมาก ชนเผ่าซฺยงนู๋ นามว่าสือเล่อ (Shi 
Le) ชอบวรรณคดีและประวัติศาสตร์จีน ทุกครั้งมักให้ชาวจีนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จีนให้ฟัง2 
เมื่อชนชั้นสูงนิยมเรียนวัฒนธรรมจีนจึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนของชนชั้นสามัญชนท า
ให้ความคิดชาวเผ่าต่างๆ เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถเข้ากับความคิดของคนจีนได้และท าให้ชาวเผ่า
ต่างๆ ได้รวบรวมกับชาวจีนอย่างรวดเร็ว 

เมื่อชาวเผ่าต่างๆ เข้าสู่แผ่นดินจีน วัฒนธรรมของชาวเผ่าก็ค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาสู่
ชาวจีน ตัวอย่างเช่น ชาวจีนมักนิยมสวมใส่เสื้อผ้าและชอบขี่ม้าล่าสัตว์ตามแบบชาวเผ่าเหนือ 
อาหารการกินก็มีรสชาติแบบชาวเผ่าหลากหลายมากขึ้น แม้กระทั่งเครื่องใช้บางชนิดของชาวเผ่าก็
ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีน โดยเฉพาะเครื่องใช้ท่ีชื่อว่า “ฮู๋ฉวาง (Hu Chuang)” ค าว่า 
“ฉวาง” ในภาษาจีนกลางปัจจุบันแปลว่าเตียง แต่ในสมัยนั้นไม่ใช่เตียงซึ่งแปลว่าเก้าอ้ี ดังนั้น แสดง
ให้เห็นว่าเก้าอ้ีในปัจจุบันที่คนจีนนั่งอยู่คือได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของชาวเผ่าทางภาคเหนือ  
เครื่องใช้ที่ชื่อว่า “ฮู๋ฉวาง” ท าให้วิถีชีวิตของชาวจีนได้เปลี่ยนแปลงโดยจากการนั่งบนเสื่อ
เปลี่ยนเป็นการนั่งเก้าอ้ีที่ห้อยเท้า ความนิยมของ “ฮู๋ฉวาง” ท าให้มีการผลิตเครื่องใช้ที่มีขาสูง
เกิดขึ้น เช่น เตียงขาสูง โต๊ะขาสูง เป็นต้น3 นอกจากนี้ การแต่งกายของชาวเผ่าก็ส่งอิทธิพลต่อการ
ใช้ชีวิตของประชาชนราชวงศ์ถัง ชนชั้นสูงเริ่มแต่งกายเลียนแบบชาวเผ่าซึ่งส่งผลต่อชนชั้นสามัญ
ชน แม้แต่กิจกรรมการละเล่นเช่นการขี่ม้าและการยิงธนูก็ได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทั้งเครื่อง

                                                           

           1Zhu Dawei; Liu Chi; Liang Mancang; ＆ Chen Yong.  (1998).  The History of Social life in Wei, 

Jin and Southern and Northern Dynasties.  pp.  54-58.   
               2Jia Xiaojun; ＆Liu Yonggang.  (2006).  op. cit.  22(6):  61-64.     

        3Fan Shuzhi.  (2010).  op. cit.  p.  .56       
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ดนตรีต่างๆ ไม่ว่าเครื่องดีดและเครื่องเป่าของชาวเผ่าก็เข้าสู่แผ่นดินจีน คนราชวงศ์ถังไม่เพียงแต่
นิยมเล่นเครื่องดนตรียังนิยมชมกายกรรมบนอูฐและกายกรรมบนหลังม้าให้ความบันเทิงยิ่งขึ้นไป
อีก ม้าในสมัยนั้นได้ฝึกหัดไว้อย่างดี สามารถเต้นร าเข้าจังหวะ และในปากม้ายังคาบถ้วยเหล้า 
เต้นร าจนจบเพลงโดยถ้วยเหล้าไม่ตกจากปากและถ้วยเหล้าที่ม้าคาบก็ไม่ใช่ถ้วยธรรมดาแต่เป็น
ถ้วยเงินแกะสละอย่างสวยงาม1 นอกจากชาวเผ่าทางภาคเหนือนิยมเรียนวัฒนธรรมจีนแล้ว ชาว
จีนก็ได้รับเอาวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเผ่าเข้ามาในชีวิต ท าให้ชาวเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่น
ได้อยู่รวมกันและกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างรวดเร็ว  

จากข้างต้นที่ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้เป็นสมัยที่
เกิดความวุ่นวายและแผ่นดินจีนเกิดความขัดแย้งไปสู่ความแตกแยกระส่ าระสาย ท าให้ชาวเผ่าทาง
ภาคเหนือของจีนสบโอกาสรุกรานแผนดินจีนเพื่อแย่งชิงอ านาจและปกครองชาวจีน ดังนั้น การ
รวบรวมวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆ กับชนชาติฮั่นเป็นแนวโน้มที่จ าเป็นเกิดขึ้น กระบวนการ
รวบรวมนี้โดยได้แบ่งเป็นสามขั้นตอน ขั้นแรกคือไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องอพยพมาพักอาศัยกับ
อีกกลุ่มซึ่งการใช้ชีวิตต้องปรับและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อชาวเผ่าทาง
ภาคเหนืออพยพเข้าสู่แผ่นดินจีน ชาวเผ่าทางภาคเหนือต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองให้เข้ากับ
การใช้ชีวิตของชนชาติฮั่น เช่น ชาวเผ่าทางภาคเหนือเป็นชาวเผ่าเร่ร่อน การใช้ชีวิตคือการ
หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ินฐานไปตามสภาพแวดล้อมต้องเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตที่ฝังรากสร้างเรือนอยู่กับ
ที่เป็นหลักแหล่งถาวร ขั้นตอนที่สองคือ การรวบรวมภาษาและวัฒนธรรมให้กลมกลืนกัน นี่ถือว่า
เป็นขั้นตอนส าคัญ เมื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมจีนได้ส่งผลต่อชาวเผ่า ชาวเผ่าได้ตระหนัก
ถึงความต่ าต้อยของวัฒนธรรมตัวเองจึงพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะนโยบาย “ท าให้
เป็นฮั่น” ของจักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ี การใช้ภาษาแบบเดียวกันและชาวเผ่ากับชนชาติฮั่นสามารถ
แต่งงานกันท าให้ชาวเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันท าให้เกิดการเร่งกระบวนการหลอมรวมทางวัฒนธรรมขนาน
ใหญ่ ขั้นตอนที่สาม ชาวเผ่ากับชนชาติฮั่นยอมรับวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกัน เมื่อชาวเผ่า
พยายามเรียนวัฒนธรรมจีน ชาวจีนก็หันมาเรียนวัฒนธรรมชาวเผ่าโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวเผ่า 
เช่น เรื่องการแต่งกาย เรื่องอาหารการกิน เป็นต้น ท าให้ชาวเผ่าเหนือกับชนชาติฮั่นได้รวบรวมกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง  

 

                                                           

          1Guan Shiguang.  (1992).  The Influence of the Custom of Hu in Tang China.  pp.  39-60.  
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ดังนั้น จากสามขั้นตอนของการรวบรวมชาวเผ่ากับชนชาติฮั่นท าให้ชนชาติจีนใหม่
เกิดขึ้นซึ่งชนชาติจีนไม่เพียงแต่รวมชนชาติฮั่น ยังรวมชาวเผ่าต่างๆ ที่เข้าร่วมกัน หลังจากชาวเผ่า
ต่างๆ เข้าร่วมกับชนชาติฮั่นแล้ว ความคิดและการใช้ชีวิตของชาวเผ่าจะส่งผลกต่อชาวจีน ท าให้
สังคมจีนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและความคิดที่หลากหลาย สังคมแบบนี้จึงส่งผลต่อราชวงศ์ต่อไป
โดยเฉพาะสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 
               

2.5.2 การด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเผ่าทางภาคเหนือส่งผลต่อสภาพ
สังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 

เนื่องจากการรวมชาวเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่นท าให้สังคมจีนได้รับวัฒนธรรม
ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือ
กับชนชาติฮั่นนั้นได้กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว  ด้วยภายใต้วัฒนธรรมหลากหลายของสังคม
สมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้จึงส่งผลต่อแนวความคิดของคนในสังคมสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้นโดยเฉพาะแนวคิดที่ไม่ยึดถือ “ผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงเป็นรอง” ชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีน
เป็นชาวเผ่าที่นิยมขี่ม้าล่าสัตว์ ผู้หญิงมีชีวิตที่อิสระ ไม่ว่าอยู่ในครอบครัวหรือนอกครอบครัว ผู้หญิง
ชาวเผ่ามักมีอุปนิสัยที่แข็งแกร่งและกล้าหาญ มีความคิดเป็นของตัวเอง  สภาพสังคมของการ
ด าเนินชีวิตของผู้หญิงและวัฒนธรรมในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้แตกต่างจากสมัยอ่ืน 
จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นโดยเห็นได้จาก
หลายด้าน 

ด้านครอบครัว ตามประเพณีของชาวเผ่าทางภาคเหนือ ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์เหนือ
และใต้มีสิทธิในการเลือกคู่ครองเอง ผู้ชายกับผู้หญิงก่อนแต่งงานต้องท าความรู้จักกันก่อน  ถ้า
ถูกใจกันและรักกันถึงจะแต่งงานกัน ไม่ต้องถูกบังคับจากพ่อแม่ เช่น ในงานเลี้ยงของเทศกาลเดือน
มีนาคม หนุ่มๆ สาวๆ มักมาร่วมกันร้องเพลงกันและเต้นร ากัน ท าให้มีโอกาสได้รู้จักกัน ถ้าถูกใจกัน
และรักกันก็สามารถอยู่ด้วยกันและแต่งงานกันได้ ในการแต่งงานของชาวเผ่าเหนือ เมื่อผู้ชายกับ
ผู้หญิงตกลงจะแต่งงานกัน ผู้ชายสามารถแต่งเข้าในบ้านผู้หญิง และต้องใช้เวลาสองปีเพื่อช่วย
ครอบครัวฝ่ายหญิงท างานบ้าน หลังจากนั้นถึงจะให้ผู้หญิงย้ายไปอาศัยที่บ้านผู้ชาย เมื่อผู้หญิงจะ
ออกเรือน ครอบครัวผู้หญิงจะมอบทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้หญิงส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัว 
หลังจากแต่งงานไปแล้ว ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงเข้ากันไม่ได้หรือมีปัญหากันก็สามารถหย่ากันได้ ดังใน 
ค.ศ. 485 จักรพรรดิเซี่ยวเหวินต้ีได้ทรงก าหนดไว้ว่าระหว่างสามีกับภรรยาเข้ากันไม่ได้หรือมีปัญหา
กันสามารถหย่ากันได้ อีกทั้งหลังจากผู้หญิงหย่าแล้วก็สามารถแต่งงานใหม่ได้โดยที่ไม่ถูกดูถูกจาก
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สังคมครหานินทา และไม่ดูถูกผู้หญิงที่หย่าแล้วแต่งงานใหม่1 นอกจากนี้ ผู้หญิงมีอุปนิสัยขี้หึงเป็น
กระแสนิยม ผู้ชายไม่มีเมียน้อยมีแต่เมียหลวงคนเดียวถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากก่อนลูกสาวที่จะ
ออกเรือนไป พ่อแม่มักจะสั่งสอนให้ลูกเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงเพื่อควบคุมสามี  แต่พอผู้หญิงแต่งงานไป
แล้วต้องอยู่ในฐานะเป็นภรรยาและมารดา ผู้หญิงไม่เพียงแต่ต้องรับผิดชอบงานบ้านต่างๆ ยังต้อง
รับผิดชอบการสั่งสอนการเรียนของลูกด้วย2 ซึ่งถ้าเป็นหญิงชาวฮั่น ต้องถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงาน
และต้องท าตามค าสั่งของพ่อแม่ หลังจากแต่งงาน ถ้าผู้หญิงไม่มีความสุขไม่สามารถหย่ากับสามี
ได้ หลังจากสามีเสียชีวิตหญิงหม้ายไม่สามารถแต่งงานใหม่ได้ ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตลอดชีวิต 
อีกทั้งหญิงชาวฮั่นมีอุปนิสัยอ่อนโยน ไม่กล้าขี้หึงต่อสามี จึงท าให้สามีสามารถมีเมียหลายคนได้ 
ดังนั้น วัฒนธรรมด้านครอบครัวของชาวเผ่าเหนือแตกต่างจากชนชาติฮั่น จึงส่งผลต่อวัฒนธรรม
ด้านครอบครัวของชนชาติฮั่นด้วย    

ด้านการเมือง ชนชั้นปกครองของราชวงศ์เว่ย์เหนือคือชาวเผ่าเซียนเปย์ซึ่งถือแนวคิด
ว่าไม่ถือผู้ชายเป็นหลัก อุปนิสัยของผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งและกล้าหาญทั้งยังมีการศึกษาสูง 
ดังนั้น ผู้หญิงในสมัยนี้ส่วนใหญ่ที่มีความสามารถจะมีโอกาสเข้าร่วมการเมืองอีกด้วย เช่น ฮองเฮา
ตระกูลหวางของจักรพรรดิผิงเหวินต้ี (Ping Wendi) เป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารประเทศ ฮองเฮา
ตระกูลมู่หรงของจักรพรรดิเจาเฉิงต้ี (Zhao Chengdi) มีความสามารถในการตัดสินเรื่องการเมือง 
นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีบทบาทส าคัญทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์เว่ย์เหนืออีกคนหนึ่งคือไทเฮา
เฟิ๋ง (Feng Taihou) ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหา
ระหว่างชาวเผ่าเหนือกับชนชาติฮั่น ไทเฮาเฟิ๋งให้ชาวจีนรับต าแหน่งราชการ และด าเนินนโยบาย
ต่างๆ แบบชาวจีน ท าให้การปกครองของชาวเผ่าเซียนเปย์มีความมั่นคงมากขึ้น และช่วยส่งเสริม
การรวบรวมชาวเผ่าเซียนเปย์กับชนชาติฮั่นให้เป็นหนึ่งเดียว3    

ด้านความสัมพันธ์ในสังคม การใช้ชีวิตของชาวเผ่านิยมขี่ม้าและล่าสัตว์ มักย้ายการ
ต้ังถิ่นฐานไปเรื่อยๆ การด าเนินชีวิตของผู้หญิงจึงแข็งแกร่งและมีความเป็นอิสระสูง  สามารถ
ออกไปข้างนอกขี่ม้าและล่าสัตว์ได้เหมือนผู้ชาย เมื่อผู้หญิงได้ออกไปข้างนอกก็มีโอกาสเปิดหูเปิด
ตาและรับสิ่งใหม่ๆ ได้รู้จักคนมากหน้าหลายตา บางครั้งผู้หญิงสามารถไปร่วมรบกับผู้ชายที่สนาม
รบ และปรึกษายุทธศาสตร์ทางทหารกับผู้ชายได้ เช่น ภรรยาของชาวเผ่าต่ีนามหยางต้าเหยียน 

                                                           

            1Yin Xian.  (2008).  The Studies of Northern Dynasty.  pp.  215-216.    
            2Ibid.  p.  216.   
         3Ibid.  p.  217. 
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(Yang Dayan) มีความสามารถทางด้านการต่อสู้  ร่วมพักที่ ค่ายทหารด้วยกัน  และปรึกษา
ยุทธศาสตร์ทางทหารกับผู้ชายได้อีกด้วย1  

การด าเนินชีวิตของผู้หญิงไม่ว่าทางด้านครอบครัว ทางด้านการเมืองและทางด้าน
ความสัมพันธ์ในสังคมของสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้จะเห็นได้ว่า ด้านครอบครัว ผู้หญิง
มีสิทธิในการเลือกคู่ครองเองหรือเรื่องการแต่งงานผู้หญิงมีความอิสระในการตัดสินด้วยตนเอง 
ด้านการเมือง ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความสามารถทางด้านการเมืองอย่างเต็มที่และ
เป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารประเทศ ทางด้านความสัมพันธ์ในสังคม ผู้หญิงสามารถออกไปข้างนอก
ขี่ม้าล่าสัตว์และสู้รบได้เหมือนผู้ชาย สภาพการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในสมัยนี้แตกต่างจากสังคม
ของจีนที่มีนับถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลัก เมื่อวัฒนธรรมของชาวเผ่าเหนือและแนวคิดที่ถือ “ผู้หญิงเป็น
หลักผู้ชายเป็นรอง” นี้เข้าสู่สังคมจีนจึงส่งผลต่อความคิดและการใช้ชีวิตของชาวจีนในสมัยราชวงศ์
ถังตอนต้นเป็นอย่างมาก  

ฉะนั้น สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นได้กลายเป็นสังคมที่ เปิดกว้างและเต็มไปด้วย
วัฒนธรรมหลากหลาย การแต่งงานกับผู้หญิงพื้นเมือง การอยู่ร่วมกันระหว่างชาวฮั่นกับชาวเผ่า
เซียนเปย์ท าให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมและได้เกิดการหลอมรวมกันระหว่างชนชาติ ชนชั้น
ปกครองตระกูลหลี่ของสมัยราชวงศ์ถังเป็นชนชาติฮั่นที่มีเชื้อสายชาวเผ่าเซียนเปย์ ปู่ของจักรพรรดิ

ถังเกาจู่เป็นขุนนางของราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก (Western Wei Dynasty ค.ศ. 535-556) เคยได้รับ

นามสกูลของชาวเผ่าเซียนเปย์จากการราชประทานของจักรพรรดิเผ่าเซียนเปย์ วงศ์ตระกูลหลี่เป็น
ชนชั้นสูงจึงมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพโดยการแต่งงานกับชาวเผ่าเซียนเปย์  ดังนั้น พระมารดากับ
ภรรยาของหลี่ยวน (Li Yuan) หรือจักรพรรดิถังเกาจู่เป็นหญิงมาจากชาวเผ่าเซียนเปย์ พระมารดา
ของหลี่ยวนเป็นหญิงมาจากวงศ์ตระกูลตู๋กูและภรรยาเป็นหญิงมาจากวงศ์ตระกูลโต้วก็มาจากเผ่า
เซียนเปย์เช่นกัน ภรรยาของหลี่ซื่อหมินคือหญิงตระกูลจ่างซุนซึ่งเป็นหญิงที่มีเชื้อสายเผ่าเซียนเปย์2 
ดังนั้น การใช้ชีวิตและแนวความคิดจึงได้รับอิทธิพลจากชาวเผ่าเซียนเปย์และถูกเผยแพร่ถึงสังคม
ทั่วไป แม้กระทั่งอุปนิสัยก็เริ่มซึมซับมาจากชาวเผ่าเซียนเปย์ที่นิยมขี่ม้ายิงธนูและล่าสัตว์  ท าให้
ผู้หญิงมีความแข็งแกร่งและมีความกล้าหาญมากขึ้น   

สรุปได้ว่า หลังจากที่ชนชาติฮั่นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับชาวเผ่าทางภาคเหนือมาก
ขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเผ่าก็ได้แทรกซึมเข้าในสังคมของชนชาติฮั่น จนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง ด้วยสาเหตุส าคัญที่ดังกล่าวได้ส่งผลต่อสังคม
                                                           

         1Ibid.  p.  218.    
           2Ren Shengyun.  (2008).  A Study of Women's Social Status in Tang China.  pp.  45-46.  
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ราชวงศ์ถังตอนต้นซึ่งแตกต่างจากสังคมสมัยอ่ืนและท าให้สถานภาพและบทบาทของผู้หญิง
แตกต่างจากสมัยอ่ืน 
 

2.6 สรุป 
สภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีลักษณะการเปิดกว้างและมีความเจริญรุ่งเรืองจาก

หลายด้าน เช่น ด้านการเมือง ในการเปิดกว้างในการเข้าร่วมการเมืองได้ลดทอนสถานะตระกูลผู้
ทรงอ านาจท่ีผูกขาดอ านาจของราชส านักมาโดยตลอดให้สิ้นสุดลง ท าให้ราชส านักมีบุคคล
หลากหลายชนชั้นและมีความคิดหลากหลายเกิดขึ้น การเปิดกว้างในด้านการเลือกคนและการรับ
ฟังความคิดเห็น ได้เปิดโอกาสให้สามัญชนเข้าร่วมการเมือง ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนขุนนางล้วน
มาจากตระกูลผู้ทรงอ านาจ ชนชั้นปกครองยังมีความคิดเปิดกว้างต่อชาวเผ่า โดยด าเนินนโยบายจี
หมี่ที่ท าให้ชนเผ่าต่างๆ เข้าร่วมการเมือง นโยบายเหอชินท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นใน
การช่วยส่งเสริมการสร้างมิตรภาพต่อราชวงศ์ถังกับชนเผ่าต่างๆ สภาพการเมืองที่มีการเปิดกว้าง
เหล่านี้ได้ส่งผลต่อความคิดของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงกล้าล้มล้างจารีตประเพณีของลัทธิขงจื๊อและมี
บทบาทส าคัญมากขึ้นในการเมือง   

ด้านเศรษฐกิจ ชนชั้นปกครองได้ก าหนดนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมทั้งสนับสนุน
การเกษตร ท าให้ชีวิตราษฎรอยู่อย่างเป็นสุข มีกินมีใช้ ทั้งยังปลดผู้หญิงนางสนมนางก านัลให้กลับ
ภูมิล าเนาไปใช้ชีวิตของตนเอง อีกทั้งการค้าขายบนเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลที่มีความ
เจริญ ท าให้เมืองต่างๆ เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย ประชาชนได้เปิดหูเปิดตาและได้รับสิ่งใหม่ๆ 
จากโลกภายนอกมากขึ้น ความคิดของประชาชนก็ไม่ได้ยึดถือลัทธิขงจื๊ออย่างเดียวเป็นหลัก ใน
บรรยากาศการเปิดกว้างของเศรษฐกิจนี้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีโอกาส
พบปะกับผู้คนภายนอก บุคคลหลากหลายประเภทในเมืองต่างๆ ที่เต็มไปด้วยคนต่างชาติต่าง
ภาษา ท าให้ผู้หญิงมีอิสระมากขึ้นในการด าเนินชีวิตในสังคม  

ด้านวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและกลุ่มชาวเผ่าโดย
ชาวต่างชาตินิยมศึกษาวิชาความรู้ที่จีนและน าเอาความรู้มาเผยแพร่ที่ประเทศตัวเอง นโยบายเห
อชินที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่ระหว่างราชวงศ์ถังกับชนเผ่าต่างๆ นั้น ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญ
มากต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเพื่อให้วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมชนเผ่าได้ผสมผสานกันอย่าง
กลมเกลียว นอกจากนี้ การเปิดกว้างรับวัฒนธรรมภายนอกเข้าสู่สังคมราชวงศ์ถัง ท าให้สังคม
ราชวงศ์ถังมีวัฒนธรรมหลากหลาย ไม่ว่าอาหารการกิน การแต่งกาย และกิจกรรมการละเล่นต่างๆ 
ได้รับอิทธิพลจากการด าเนินชีวิตของชาวเผ่าทางภาคเหนือ กิจกรรมการขี่ม้าและล่าสัตว์ได้รับ
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ความนิยมอย่างมากจากประชาชน ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆจากภายนอกและมีบทบาท
มากขึ้นในสังคม 

ด้านศาสนา สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากพุทธศาสนา 
ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊ออย่างชัดเจน เนื่องจากในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ต้ี (141 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 
87 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้ประกาศล้มล้างแนวคิดของลัทธิอ่ืนๆ และทรงยกลัทธิขงจื๊อขึ้นมาเป็น
แนวคิดหลักของสังคมจึงท าให้แนวคิดของลัทธิเต๋าถูกกดขี่ในสมัยนั้น แม้ว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่น
ตะวันออก (ค.ศ. 25-220) พุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศจีน แต่ด้วยอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อมี
ความส าคัญในการควบคุมสังคม การเผยแผ่ของพุทธศาสนาจึงถูกกดขี่เช่นกัน ในสมัยเว่ย์จิ้นและ
ราชวงศ์เหนือและใต้เป็นสมัยที่มีวัฒนธรรมชาวเผ่ากับวัฒนธรรมจีนผสมผสาน บทบาทในการควบ
สังคมของลัทธิขงจื๊อถูกลดลงไป ท าให้พุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีโอกาสได้เผยแผ่ จนในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น ลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาได้รับการยกย่องและการสนับสนุนจากชนชั้นปกครอง 
ท าให้แนวคิดลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาถูกเผยแผ่อย่างมากจึงส่งผลต่อความคิดของประชาชน 
แนวคิดการเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋าได้ถูกแพร่หลายอย่างมากซึ่งรวมแนวคิดการยก
ย่องนางฟ้าเทวดาได้แทรกเข้าไปในทุกมุมของสังคมโดยเห็นได้จากวรรณกรรม จึงมีอิทธิพลต่อ
แนวคิดของการใช้ชีวิตผู้หญิงที่ไม่ต้องถูกพ่อแม่บังคับต้องแต่งงาน ไม่ต้องผูกพันกับครอบครัว
ตลอด ยังเป็นทางออกทางหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถเปลี่ยนชีวิตที่ตกทุกข์และอยู่ฐานะต่ าต้อย แนวคิด
ของพุทธศาสนาที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อที่ถือผู้ชายเป็นหลัก และ
ได้แทรกซึมและเข้ารวบรวมกับการเมืองและวัฒนธรรมจีนจนกลมกลืนกันเป็นหนึ่ง ท าให้ผู้หญิง
กล้าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของลัทธิขงจื๊อและสามารถรอดพ้นจากการกดขี่ของลัทธิขงจื๊อ ดังนั้น 
ปัจจัยด้านความเชื่อทางศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพผู้หญิง
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 

ด้านการรวบรวมชาวเผ่าทางภาคเหนือกับชนชาติฮั่น ในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือ
และใต้เป็นสมัยที่เกิดความวุ่นวายและแผ่นดินจีนเกิดความขัดแย้งไปสู่ความแตกแยกระส่ าระสาย 
ท าให้ชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีนสบโอกาสรุกรานแผนดินจีนเพื่อแย่งชิงอ านาจและปกครองชาว
จีน การรวมชนชาติครั้งนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความ
หลากหลายที่มีทั้งวัฒนธรรม "ด้ังเดิม" และ วัฒนธรรม "ชนเผ่า" ผสมผสาน และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นที่สร้างความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิตของชาวจีนในสมัยนั้น หลังจากที่
ชนชาติฮั่นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับชาวเผ่าทางภาคเหนือมากขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของ
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ชาวเผ่าก็ได้แทรกซึมเข้าในสังคมของชนชาติฮั่น จนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
อย่างแท้จริง 

ดังนั้น สภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีการเปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่
หลากหลายจึงส่งผลต่อสถานภาพของผู้หญิงอย่างพอสมควร ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสและมีบทบาท
ในสังคมมากขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 

 
 

 



 

บทท่ี 3 
ผู้หญิงในสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 

 

เนื่องจากสภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่ เปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่
หลากหลายนั้น ท าให้สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมีโอกาสและมี
บทบาทในสังคมมากขึ้น ในบทนี้จะมุ่งเน้นศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทั้งในครอบครัว
และนอกครอบครัว สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวโดยหยิบยกเอาสามด้านหลักมา
ศึกษา ได้แก่ ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาว ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยา และผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา 
ส่วนสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงนอกครอบครัวศึกษาจากสามด้านหลักๆ คือ ด้านการเมือง 
ด้านการศึกษา และด้านวรรณกรรม 
           
3.1. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว 

ครอบครัวเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของสังคม ผู้หญิงต้ังแต่เกิดมามีความผูกพันกับ
ครอบครัวตลอดชีวิต จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการดูแลครอบครัว เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้นมีการเปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้ผู้หญิงมีสิทธิและความอิสระ
มากขึ้นในครอบครัว ในหัวข้อนี้ได้แบ่งชีวิตผู้หญิงเป็นสามสถานะ ได้แก่ ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาว 
ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาและผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา  

 
3.1.1 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว  

ครอบครัวจีนสมัยโบราณถือเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกครอบครัวหลายรุ่นพัก
อาศัยด้วยกัน ตามจารีตประเพณีจีนโบราณ ครอบครัวให้ความส าคัญกับล าดับอาวุโส สมาชิก
ครอบครัวไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องเคารพกันตามล าดับอาวุโส แม้ว่าฐานะผู้หญิงในครอบครัวต่ า
กว่าผู้ชายที่วัยเดียวกัน แต่ตามหลักการว่า น้องเคารพพี่ พี่รักน้องซึ่งเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ทั้งห้า 
(Wulun หรือ Five Relationships) ดังนั้น ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ย่อมมีสิทธิมากกว่าผู้ชายที่เป็นผู้น้อย 
ไม่เกี่ยวข้องกับการถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงต่ าต้อย1 ในกฎหมายของสมัยราชวงศ์ถังก าหนดว่า 
ลูกของพ่อแม่มีฐานะเท่าเทียมกัน แต่ตามล าดับอาวุโส พี่ชายกับพี่สาวมีฐานะเท่าเทียมกัน 
น้องสาวกับน้องชายมีฐานะเท่าเทียมกัน ฐานะของพี่ชายพี่สาวย่อมสูงกว่าน้องชายน้องสาว 2 อีก

                                                           

          1Zhao Fengjie.  (1977).   The Legal Status of Chinese Women.   pp.  8-10. 
          2Duan Tali.  (2000).  Research on Status of Women in the Tang China.  p.  28.  
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ทั้งดูจากความรุนแรงของการลงโทษในกฎหมายสมัยราชวงศ์ถังว่า ในกรณีที่น้องตีพี่ ติดคุกสองปี
ครึ่ง หากบาดเจ็บ ติดคุกสามปี กระดูกหัก เนรเทศสามพันลี้ ได้บาดเจ็บจากมีด และท าให้ตาบอด
หรือตาพิการ ต้องโทษแขวนคอประหารชีวิต ในกรณีที่ฆ่าพี่ จะตัดหัวประหารชีวิต ถ้าพี่ตีน้อง การ
ลงโทษจะเบาลง ในกฎหมายราชวงศ์ถังก าหนดว่า ในกรณีที่พี่ตีหรือฆ่าน้องและลูกหลานน้อง ติด
คุกสามปี ในกรณีที่ฆ่าน้องโดยจากมีด เนรเทศสองพันลี้ ในกรณีที่ฆ่าน้องโดยไม่เจตนา ไม่ต้อง
รับผิดชอบทางกฎหมาย1 จากการก าหนดของกฎหมายราชวงศ์ถังจะเห็นได้ว่า การก าหนดฐานะ
ทางกฎหมายของผู้หญิงตามล าดับอาวุโส ไม่ได้ตามหลักการที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงต่ าต้อย 
และในกฎหมายราชวงศ์ถัง การตามล าดับอาวุโสอยู่เหนือกว่าหลักการที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิง
ต่ าต้อย ฐานะผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันโดยตามล าดับอาวุโส ในฐานะลูกสาว ผู้หญิงมีสิทธิใน
ครอบครัว ได้แก ่

3.1.1.1. สิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว  
แม้ว่าตามลัทธิขงจื๊อในสังคมศักดินาโบราณของจีน  ผู้หญิงได้ส่วนแบ่ง

ทรัพย์สินจากครอบครัวจ านวนน้อยมาก ส่วนแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวของผู้หญิงน้อยกว่า ตาม
หลักการที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงต่ าต้อย เหนือกว่าการตามล าดับอาวุโสซึ่งแตกต่างจากฐานะ
ทางกฎหมายของผู้หญิง เนื่องจากสังคมศักดินาโบราณของจีนเป็นสังคมที่ถือผู้ชายเป็นหลัก เป็นผู้
สืบทอดตระกูลและมรดกของพ่อแม่ กฎหมายในยุคก่อนสมัยราชวงศ์ถังไม่ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจน
ว่า ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้รับการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวจ านวนเท่าใด จนสมัยราชวงศ์
ถังตอนต้นกฎหมายจึงก าหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว โดยมีบันทึก
จ านวนทรัพย์สินที่ผู้หญิงพึงได้รับไว้อย่างละเอียด2 กฎหมายราชวงศ์ถังก าหนดหลักการว่า สมาชิก
ในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ล้วนมีสิทธิในทรัพย์สินของครอบครัวด้วยกันทุกคน ผู้หญิงที่ยัง
ไม่ได้แต่งงานมีสิทธิที่การแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวเช่นกัน  โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ เจี้ยจวง
หรือทรัพย์ที่ผู้หญิงได้เมื่อแต่งงาน การสืบทอดมรดกพ่อแม่โดยตรง และการสืบทอดมรดกผ่าน
พินัยกรรม 

ทรัพย์สินที่ผู้หญิ งพึ งได้รับจากเจี้ยจวง  (Jiazhuang หรือ  Dowry) หรือ 
ทรัพย์สินที่ผู้หญิงจะได้จากครอบครัวเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกเรือนไป หลังจากแต่งงานและย้าย
ไปอยู่กับครอบครัวสามี ทรัพย์สินดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนอกเหนือไปจากสินแต่งงานที่
ได้รับจากทางครอบครัวสามี ใน ค.ศ. 1973 Jack Goody นักมนุษยศาสตร์ชาวอังกฤษ  และ 

                                                           

          1Zhong Hua Books, editors.  (1983).  The Law of Tang China.  p.   .413 

          2Duan Tali.  (2000). op. cit.  pp.  29-30. 
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Stanley J. Tambiah ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขียนหนังสือชื่อว่า สินสอดทองหมั้นและเจี้ยจวง (Bridewealth and Dowry) ใน
หนังสือได้แบ่งเจี้ยจวงเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ เจี้ยจวงที่ได้รับทางตรง (Direct Dowry) คือ 
ทรัพย์สินที่ครอบครัวผู้หญิงยกให้ลูกสาวเมื่อแต่งงานถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้หญิง และเจี้ย
จวงที่ได้รับทางอ้อม (Indirect Dowry) คือ สินสอดทองหมั้นที่ผู้ชายน ามาเพื่อขอผู้หญิงแต่งงาน 
พ่อแม่ของผู้หญิงจะน าทรัพย์สินส่วนหนึ่งจากสินสอดทองหมั้นให้ลูกสาวเป็นเจี้ยจวง ถือเป็น
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้หญิ งเช่นกัน 1 กฎหมายราชวงศ์ถังก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่จะแบ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พี่ชายน้องชายแบ่งโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน ส่วนพี่สาวน้องสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้
ส่วนแบ่งเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของจ านวนทรัพย์สินที่เป็นสินสอดทองหมั้นของพี่ชายน้องชาย2 แม้ว่า
จ านวนการแบ่งทรัพย์สินของผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย แต่ถือว่าผู้หญิงยังมีสิทธิในการแบ่งทรัพย์สิน
จากครอบครัว นอกจากพ่อแม่ยกทรัพย์สินให้ลูกสาวเพื่อเป็นของขวัญแต่งงาน ผู้ใหญ่ที่อาวุโสที่สุด
ที่ดูแลครอบครัวใหญ่จะร่วมกับสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนตามกฎระเบียบของครอบครัวให้ทรัพย์สิน
ส่วนหนึ่งแก่ผู้หญิงเป็นเจี้ยจวงด้วย เช่น ตาม กฎระเบียบของครอบครัวตระกูลเฉินในเขตเจียงโจว 
กล่าวไว้ว่า ในกรณีที่ผู้หญิงในครอบครัวจะแต่งงานต้องให้ก้อนเงิน (Silver) 10 เหลี่ยง (Liang) ซึ่ง
เท่ากับก้อนเงินห้าร้อยกรัมในปัจจุบัน และเหรียญกษาปณ์ทองแดง (Tongban) 1ก้วน (Guan) ซึ่ง
เท่ากับเหรียญกษาปณ์ทองแดงหนึ่งพันเหรียญ3 บางทีจ านวนเจี้ยจวงเกือบเท่ากับสินสอดทองหมั้น
ของพี่ชายน้องชายด้วย ฉะนั้น จ านวนเจี้ยจวงที่ผู้หญิงได้รับจะแสดงถึงสถานะได้ว่าผู้หญิงที่ยัง
ไม่ได้แต่งงานคนนั้นร่ ารวยหรือมีอันจะกินแค่ไหน 

ทรัพย์สินที่ผู้หญิงในฐานะลูกสาวได้ส่วนแบ่งจากมรดกของพ่อแม่ กฎหมาย
ราชวงศ์ถังก าหนดว่า ในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตและไม่มีลูกชาย ลูกสาวมีสิทธิที่จะได้สืบทอดมรดก
ทั้งหมดของพ่อแม่ ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จัดงานไว้ทุกข์4 ในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตและมีลูกชาย
กับลูกสาว ลูกชายจะมีสิทธิ์ได้รับสองในสามของทรัพย์สินจากพ่อแม่ ลูกสาวจะมีสิทธิ์ได้รับเพียง
หนึ่งในสามของทรัพย์สินจากพ่อแม่ 5 ผู้หญิงที่มีสิทธิ์ในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว ใน

                                                           

           1Meng Fanyan.  (2012).  A Preliminary Study of Dowry in Tang China.  pp.  12-15. 
           2Ren Jintianshen, editor.  (1989).  The Law of Tang China) Supplementary Volume(.  p.  155. 
           3Meng Fanyan.  (2012).  op. cit.  p.  10.  
           4Ren Jintianshen, editor.  (1989).  op. cit.  p.  770. 
           5Duan Tali.  (2000). op. cit.  p.  31. 
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กฏหมายก าหนดว่ากรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตลงและไม่มีลูกชาย มีแต่ลูกสาว ลูกสาวมีสิทธิที่จะได้สืบ
ทอดมรดกทั้งหมดของพ่อแม่ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จัดงานไว้ทุกข์1 

ทรัพย์สินที่ผู้หญิงในฐานะลูกสาวพึงได้จากครอบครัวโดยผ่านพินัยกรรม 
ข้อก าหนดนี้มีปรากฏอยู่ในกฎหมายราชวงศ์ถังเป็นครั้งแรก ข้อมูลเอกสารในถ้ ามั่วเกา (Muo Gao 
Ku) เมืองตุนหวง2 กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงพึงได้ทรัพย์สินโดยผ่านพินัยกรรม ถ้าก่อนที่พ่อแม่หรือญาติพี่
น้องจะเสียชีวิต ได้เขียนพินัยกรรมว่าจะยกทรัพย์สินให้แก่ผู้หญิงก็ต้องท าตามที่ในพินัยกรรมระบุ
ไว้ เช่น นี๋หลิงฮุ่ย (Ni Linghui) เขียนพินัยกรรมระบุว่า จะยกคนรับใช้ให้หลานสาว (ในสมัยโบราณ
ของจีน คนรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน) ส่วนงานไว้ทุกข์จะให้หลานสาวเป็นผู้จัดการ3 จะเห็น
ได้ว่า ทรัพย์สินที่ผู้หญิงในฐานะลูกสาวได้แบ่งจากครอบครัวโดยผ่านพินัยกรรมได้น ามาปฎิบัติจริง
ตามกฎหมายก าหนด  

ฉะนั้น สิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวของผู้หญิงในฐานะลูกสาวจะมี
สามช่องทางหลักๆ คือเจี้ยจวง การสืบทอดมรดกพ่อแม่โดยตรง และการสืบทอดมรดกผ่าน
พินัยกรรม จะเห็นได้ว่าการครอบครองทรัพย์สินมากเท่าไหร่จะมีประโยชน์ต่อฐานะของผู้หญิงใน
ครอบครัวมากเท่านั้น ถ้าผู้หญิงได้ครอบครองทรัพย์สินจ านวนมากสามารถไปขอผู้ชายแต่งเข้าไป
บ้านผู้หญิงได้ เพราะในสมัยราชวงศ์ถังได้พูดถึงประเพณีการแต่งงานไว้ว่า หลังจากแต่งงาน ผู้ชาย
ต้องมาอยู่ที่บ้านผู้หญิงช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อท างานให้บ้านผู้หญิงและเพื่อเป็นการตอบแทนบ้าน
ผู้หญิง ถ้าผู้หญิงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีฐานะและไม่ได้มีทรัพย์สินจ านวนมาก ผู้ชายก็พึ่งพาผู้หญิงไม่ได้  
จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่ผู้หญิงมี สามารถแสดงถึงสถานะและบารมีของผู้หญิงที่มีในครอบครัว  

3.1.1.2. สิทธิในการเลือกคู่ครอง  
วัฒนธรรมครอบครัวจีนโบราณที่ถือผู้ใหญ่เป็นหลัก และสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวล้วนต้องเชื่อฟังและปฎิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งงาน 
ลูกหลานต้องเชื่อฟังความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะการแต่งงานถือเป็น
เรื่องส าคัญส าหรับครอบครัว การแต่งงานนั้นนอกจากเพื่อให้มีลูกหลานไว้สืบทอดวงศ์ตระกูลแล้ว 
ยังเป็นจุดเริ่มของการยกฐานะทางสังคม เพื่อการเกื้อหนุนกันทางด้านการงานและการเงินอีกด้วย 

                                                           

          1Gao Shiyu.  (1988).  The Women of Tang China.  pp.  213-214. 
          2ถ้ ามั่วเกาหรือมั่วเกาคูตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวงในมณฑลกานซู่ของประเทศจีน ใน
สมัยราชวงศ์ถังเป็นหนึ่งในจุดค้าขายและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในเส้นทางสายไหม ภายในถ้ ามีพุทธศิลป์จีนทั้ง
พระพุทธรูป และจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม  
            3Li Zhisheng.  (2014).  An Introduction to Women’s History in Ancient China.  p.  154. 
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ดังนั้น การตัดสินใจของพ่อแม่และค าแนะน าของแม่สื่อจึงเป็นสิ่งที่ผู้เป็นลูกหลานต้องเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ก็ตาม แต่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่เปิดกว้างและ
เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังเช่นที่ปรากฏในกฎหมายราชวงศ์ถังข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ว่า 
ในกรณีที่ผู้น้อยแต่งงานโดยการเลือกคู่ครองเองถือเป็นเรื่องที่ยอมรับทางกฎหมาย ข้อก าหนดนี้
แสดงให้เห็นว่า ในทางกฎหมายไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็มีสิทธิในการเลือกคู่ครองเอง1   

ผู้หญิงที่ในฐานะลูกสาวและยังไม่ได้แต่งงาน การจะเลือกคู่ครองเองเป็นเรื่อง
ธรรมดา เช่น อัครเสนาบดีหลี่หลินฝู่ (Li Linfu) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเปิดกว้างใน
ความคิดที่ให้ลูกสาวสามารถเลือกคู่ครองเองและแต่งงานกับผู้ที่เธอรัก หลี่หลินฝู่มีลูกสาวหกคน 
ทุกคนล้วนมีหน้าตาที่สะสวย ทุกครั้งที่มีผู้ชายฐานะสูงศักด์ิมาที่บ้าน หลี่หลินฝู่จะต้ังใจเปิด
หน้าต่างห้องรับแขกไว้เพื่อให้ลูกสาวทั้งหกคนที่เขาให้ไปเล่นกันอยู่ข้างนอก สามารถมองเห็นหน้า
ผู้ชายจากทางหน้าต่างที่เปิดไว้ และเลือกคู่ครองที่ตนชื่นชอบและเหมาะสมกับตัวเองได้ 2 จาก
เหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกคู่ครองเองและผู้ใหญ่ก็สนับสนุน อีก
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าพ่อแม่มีความคิดที่เปิดกว้างนั้้น เช่น ผู้หญิงตระกูลเหว่ย์เมื่ออายุครบสิบเจ็ด
ปี มีผู้ชายที่เป็นขุนนางมาสู่ขอ แต่ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธถึง 2 ครั้งและเลือกแต่งงานกับคนที่ 3 แทนซึ่ง
ครอบครัวผู้หญิงไม่ได้บังคับแต่เปิดโอกาสให้บุตรสาวเลือกคู่ครองเอง3 เรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาวและยังไม่ได้แต่งงานมีสิทธิในการเลือกคู่ครองเอง เนื่องจากการเปิด
กว้างของสังคม ท าให้ความคิดของผู้ใหญ่มีลักษณะการเปิดกว้างมากขึ้น และพยายามส่งเสริมลูก
สาวได้มีความสุขกับผู้ชายที่ตนเองรัก จากมุมมองอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าผู้หญิงในสมัยนี้กล้าแสดง
ความรู้สึกกับผู้ชายที่ ตัวเองพอใจ และยังกล้าแสดงความ คิดต่อพ่อแม่ อีกด้วย สะท้อน
ความก้าวหน้าทางความคิดของคนในสังคมและท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในการบริหารชีวิต
และมีสิทธิในการตัดสินเรื่องต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากสังคมศักคินาโบราณของจีนที่ถือลัทธิขงจื๊อเป็น
หลัก 

3.1.1.3. สิทธิเสรีภาพของชีวิต  
ก่อนสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นนั้น การปกครองของสังคมถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลัก 

ผู้ชายกับผู้หญิงแบ่งหน้าที่ในสังคมอย่างชัดเจน คือผู้ชายรับผิดชอบท ามาหากินนอกบ้าน ผู้หญิง

                                                           

            1Niu Zhiping.  (1987).  Opening Style of Marriage in Tang China.  The Study of History.  
 (4): 80-88. 

         2Gao Shiyu.  (  .(1988op. cit.  p.183.      
           3Yao Ping.  (2004).  Women’s Life in the Tang China.  pp.  26-27. 
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รับผิดชอบงานในบ้าน ผู้ชายกับผู้หญิงมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตัวเอง ท าให้สังคมมีระบบ
ระเบียบมากขึ้น ดังนั้น ผู้หญิง จึงมีความผูกพันกับครอบครัวมาโดยตลอด เมื่อโตขึ้นต้องเรียนการ
เย็บผ้า ทอผ้า และท างานบ้าน ชีวิตของผู้หญิงส่วนใหญ่จ ากัดอยู่แค่ในบ้านเท่านั้น ครั้นพอถึงสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่มีลักษณะการเปิดกว้าง  เมื่อถึงผู้หญิงจะออกไปข้างนอก โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาลส าคัญที่มีงานรื่นเริงต่างๆ การที่ต้องพบคนมากหน้าหลายตาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่การที่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาเป็นการให้ผู้หญิงได้รับรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
เช่น เมื่อถึงเทศกาลซั่งหยวนหรือเทศกาลหยวนเซียว (The Shangyuan Festival หรือ The 
Lantern Festival) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคมของจันทรคติจีน เมืองต่างๆ จะสว่างไสวตลอดทั้ง
คืน ถนนทุกสายและทุกบ้านเต็มไปด้วยโคมไฟที่สวยงาม ทุกถนนเต็มไปด้วยคนจ านวนมากที่มา
ชมโคมไฟ โดยเฉพาะเมืองฉางอานกับเมืองลั่วหยาง หญิงสาวจ านวนมากจะมีโอกาสแต่งตัวสวยๆ 
ออกจากบ้านหรือวังมาชมโคมไฟ1 ผู้หญิงจะได้เจอผู้ชายและท าความรู้จักกันด้วย ค.ศ. 710 ใน
เทศกาลซั่งหยวน จักรพรรดิถังจงจง (Emperor Zhongzong ค.ศ.683-684, ค.ศ. 705-710) กับ
ฮองเฮาเหว่ย์ (Empress Wei ค.ศ. 705-710) แต่งตัวเป็นคนสามัญชน เพื่อไปเที่ยวชมโคมไฟที่
นอกวัง ทั้งยังอนุญาตให้นางก านัลจ านวนมากออกจากวัง มีอิสระไปเที่ยวงานชมโคมไฟด้วย2 ค.ศ. 
713 ในเทศกาลซั่งหยวน เมืองฉางอานคึกคักอย่างมาก ทั้งเมืองเต็มไปด้วยโคมไฟอันหลากหลาย 
ทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะแต่งตัวสวยงาม นางก านัลจะใส่เสื้อชั้นดี ประดับด้วยเครื่องเงินทอง
และเครื่องเพชร ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเที่ยวกันอย่างสนุกสนานสามวันสามคืน ความคึกคักแบบไม่
เคยเป็นมาก่อน ซึ่งในบทกวีนิพนธ์ของหวางเหวย์ (Wang Wei) ได้กล่าวว่า โคมไฟในฤดูใบไม้ผลิ
สวยกว่าดอกไม้หลากหลาย ได้รู้จักผู้หญิงสวยงามและเกิดหลงรักกัน 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อมี
เทศกาลซั่งหยวน ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะออกไปข้างนอกไม่เพียงแต่ชมโคมไฟเท่านั้น ยัง
พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนอีกด้วย  

นอกจากนี้ หลังจากที่เทศกาลซั่งหยวนผ่านไปแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิอากาศจะ
เริ่มอบอุ่น ผู้หญิงชนชั้นสูงจะนั่งรถม้าหรือขี่ม้าไปเที่ยวข้างนอก ไปเดินเล่นในเขตชานเมืองและอยู่
กับธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าชีวิตของผู้หญิงมีอิสระเสรีภาพสูงมาก ในเทศกาลส าคัญ

                                                           

           1Ning Xin.  (2009).  The Twelve Lessons of Explanations about Tang China.  pp.  944-948. 
           2 Xie Shengming; ＆  Huang Liping.  editors.  (2004c).  The New Book of Tang China 
(Volume1).  
 pp.  519-522. 
           3Li Man.  (2014).  A Study of Shangyuan Festival Custom in Tang China.  pp.  73-75. 
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ต่างๆ ก็สามารถออกไปข้างนอกร่วมกิจกรรม พบปะผู้คนได้อย่างอิสระ ชีวิตของผู้หญิงในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นจึงมีอิสระมากกว่าราชวงศ์ก่อน  

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สถานภาพผู้หญิงในฐานะลูกสาวโดยแสดงจากสาม
ด้าน ด้านแรก คือ ด้านสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวซึ่งมาจากเจี้ยจวง มรดกของพ่อแม่ 
ครอบครัวโดยผ่านพินัยกรรม ทรัพย์สินที่ผู้หญิงมีสามารถแสดงถึงสถานะและบารมีของผู้หญิงที่มี
ในครอบครัว ด้านที่สอง คือ ด้านสิทธิในการเลือกคู่ครองด้วยตัวเอง ความคิดของผู้ใหญ่มีลักษณะ
การเปิดกว้างมากขึ้น โดยส่งเสริมลูกสาวไปหาผู้ชายที่ถูกใจ มาเป็นคู่ครองเองได้ จึงท าให้ผู้หญิงมี
ความคิดเป็นของตัวเองและกล้าแสดงความรักของตัวเองด้วย และด้านที่สาม  คือ ด้านสิทธิ
เสรีภาพของชีวิต ในเทศกาลส าคัญต่างๆ ผู้หญิงสามารถออกไปนอกบ้านเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อได้พบคนมากมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้อีกด้วย ดังนั้น จากสามด้านนี้เห็นได้ว่า
สถานภาพผู้หญิงในฐานะลูกสาวในสมัยราชวงค์ถังตอนต้นนั้นสูงขึ้นกว่าสมัยอ่ืน อีกทั้งยังท าให้
ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาวมีบทบาทส าคัญในการบริหารชีวิตและมีสิทธิในการตัดสินเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิตซึ่งแตกต่างจากสังคมศักคินาโบราณของจีนที่ถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลักที่กดขี่ความคิดของผู้หญิง 
 

3.1.2. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยา 
ในสมัยสังคมศักดินาโบราณของจีนที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือลัทธิขงจื๊อนั้น เป็น

วัฒนธรรมที่ถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงเป็นรอง สถานภาพและต าแหน่งของเพศชายเหนือกว่าเพศ
หญิงและให้คุณค่าความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิง  ฉะนั้น เมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้ว ต้องเชื่อ
ฟังสามี เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่สามี รับผิดชอบท างานบ้านต่างๆ ภายในบ้านและต้องมีลูกเพื่อสืบวงศ์
ตระกูล สิ่งเหล่านี้เป็นหลักคุณธรรมของลัทธิขงจื๊อที่เป็นประเพณีปฏิบัติกันมาช้านาน แต่สังคมใน
รัชสมัยราชวงศ์ถังได้เปิดกว้างขึ้น ท าให้ความคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สถานภาพ
ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

3.1.2.1. สิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว   
ผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้ว สามารถน าเจี้ยจวงทั้งหมดที่เรียกว่าทรัพย์สินส่วนตัว

ที่ได้จากครอบครัวฝ่ายหญิงโดยไม่รวมกับสินแต่งงานที่ได้จากครอบครัวสามีน าไปใช้เพื่อการ
ส่วนตัวได้ ในกฎหมายราชวงศ์ถังก าหนดว่า เจี้ยจวงคือทรัพย์สินของผู้หญิงที่ได้รับจากครอบครัว
ตัวเองและใช้ในครอบครัวสามีหลังจากแต่งงาน อีกทั้งในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวที่มาจาก
การสืบทอดมรดกของสามี ในการแบ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ถ้ากรณีที่สามีเสียชีวิต 
กลายเป็นหญิงหม้ายก็มีสิทธิในการสืบทอดมรดกของสามีทันที แต่ในกรณีที่มีบุตร บุตรจะเป็นผู้มี
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สิทธิสืบทอดมรดกแทน ถ้าไม่มีบุตร หญิงหม้ายจะเป็นผู้ได้สิทธิสืบทอดมรดกของสามีทันที 
นอกจากนี้ ในกฎหมายที่นาก าหนดว่า ในกรณีสามีเสียชีวิต หญิงหม้ายจะมีสิทธิได้รับที่นาสามสิบ
มู่ (mu)1 ซึ่งเท่ากับสองหมื่นตารางเมตรในปัจจุบัน ถ้าหญิงหม้ายเป็นเจ้าของบ้านแล้ว จะมีสิทธิ
ได้รับที่นาจ านวนครึ่งของที่นาของผู้ชายได้ คือห้าสิบมู่ซึ่งเท่ากับสามหมื่นสามพันกว่าตารางเมตร
ในปัจจุบัน2 แสดงให้เห็นว่าหญิงหม้ายที่เป็นเจ้าบ้านเมื่อได้รับสิทธิเป็นผู้สืบทอดมรดกของสามีแล้ว 
ต้องรับผิดชอบหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูทั้งครอบครัวซึ่งรวมถึงญาติพี่น้องด้วย และจะมีสิทธิในการบริหาร
และควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัว ในกรณีที่สามียังมีชีวิตอยู่และมีบุตร แม้ว่าภรรยาจะไม่
มีสิทธิในการสืบทอดมรดกสามี (เนื่องจากสิทธิในมรดกได้ตกเป็นของบุตรแล้วนั้น) แต่ภรรยายังมี
สิทธิในการบริหารทรัพย์สินของครอบครัวสามีได้ และถ้าในกรณีที่ครอบครัวไม่มีผู้ชายหรือผู้ชาย
อายุมากและไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นผู้น าได้แล้ว ภรรยาก็สามารถเป็นเจ้าบ้านได้โดยชอบธรรมทันที 
ดังตัวอย่างที่ เนื่องจากสุขภาพสามีเสื่อมโทรม ซ่งเอ่อร์เหนียง (Song Er’niang) ซึ่งเป็นภรรยาเป็น
เจ้าบ้านแทนสามี เนื่องจากพ่อสามีอายุมากแล้ว อีกทั้งสุขภาพสามีเสื่อมโทรม สูกสะใภ้นามหลี่ต้า
เหนียง (Li Da’niang) เป็นเจ้าบ้านแทนพ่อสามี3  

ฉะนั้น  ด้านสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัวของผู้หญิงในฐานะเป็น
ภรรยา ซึ่งคือทรัพย์สินที่ผู้หญิงได้จากครอบครัวตัวเองที่ไม่รวมกับทรัพย์สินที่ได้จากครอบครัวสามี 
ทรัพย์สินดังกล่าวเหมือนเป็นหลักประกันพื้นฐานที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้หญิงได้ดี หลังจาก
แต่งงานท าให้ผู้หญิงมีฐานะในครอบครัวสามี เช่น อัครเสนาบดีคนหนึ่งนามว่าหยวนไจ่ (Yuan 
Zai) ก่อนที่หยวนไจ่จะได้เป็นข้าราชการ ชีวิตยากจนแสนล าบาก โดนดูถูกจากบรรดาญาติพี่น้อง 
แต่เขาได้ก าลังใจจากผู้ เป็นภรรยา ทั้งยังสนับสนุนให้หยวนไจ่ไปสอบข้าราชการเคอจวี่โดย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภรรยาเป็นผู้ออกให้เพราะภรรยาได้รับเจี้ยจวงจากพ่อแม่จ านวนมาก 4 ในกรณีที่
สามีเสียชีวิตและตนเองไม่มีบุตรกลายเป็นหญิงหม้าย ก็ยังจะมีสิทธิที่ได้สืบทอดมรดกของสามีและ
มีสิทธิการแบ่งที่นาด้วย แต่ในกรณีที่สามียังมีชีวิตและมีบุตร ภรรยาจะไม่มีสิทธิสืบทอดมรดก
ครอบครัว แต่มีสิทธิในการบริหารและดูแลทรัพย์สินของครอบครัวสามีได้ และในกรณีที่ครอบครัว
มีผู้ชาย แต่ผู้ชายอายุมากแล้วและป่วยจนไม่อยู่ในสภาวะเป็นผู้น าได้แล้วนั้น ภรรยามีสิทธิขึ้นเป็น
เจ้าบ้านได้ทันที อีกทั้งมีสิทธิและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ทั้งหมด ฉะนั้น 

                                                           

          11 มู่ )mu) เท่ากับ 0.42 ไร ่หรือ 667 ตารางเมตร 

             2Zhong Hua Books, editors.  (1983).  op. cit.  pp.  80-83.  
          3Gao Shiyu.  (1988).  The Women of Tang China.  p.  214. 
          4Ibid.  p.  215. 
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ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาเมื่อย้ายเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสามี แม้จะต้องพึ่งพาอาศัยเรื่อง
การกินการใช้จากครอบครัวสามี แต่เมื่อผู้หญิงต้องขึ้นเป็นเจ้าบ้าน ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาก็
ต้องมีความสามารถในการบริหารดูแลครอบครัว โดยเฉพาะการดูแลทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ของครอบครัวได้อีกด้วย 

3.1.2.2. สิทธิในการหย่าร้าง  
กฎหมายราชวงศ์ถังได้ก าหนดการหย่าร้างไว้สามกรณี กรณีแรก คือ การหย่า

ร้างด้วยข้อตกลงจากทั้งสองฝ่ายคือสามีกับภรรยาเกิดความขัดแย้งและเข้ากันไม่ได้อย่างรุนแรง 
สามารถตกลงท าการหย่าร้างกันด้วยความสมัครใจจากทั้งสองฝ่ายโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 1 กรณีที่
สอง คือ การหย่าที่สามีเป็นฝ่ายขอหย่ากับภรรยาโดยยึดถือตามกฎเจ็ดข้อ (Seven Conditions)2 
ได้แก่ กรณีที่ภรรยา 1) ไม่สามารถมีบุตรชายสืบทอดวงศ์ตระกูล 2) คบชู้ 3) ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่
และสามี 4) พูดมาก 5)ลักขโมย 6) ขี้หึง 7) มีโรคร้ายแรง เช่น เป็นใบ้ หูหนวก ตาบอด พิการเป็น
ต้น3 และต้องไม่ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามสามข้อ (Three Conditions) ที่ห้ามท าการหย่าร้าง คือ ถ้า 1) 
ก่อนแต่งงานพ่อแม่ฝ่ายหญิงยังมีชีวิตอยู่ หลังจากแต่งงานพ่อแม่ฝ่ายหญิงเสียชีวิต   2) ภรรยากับ
สามีไว้ทุกข์ให้พ่อแม่สามีครบสามปี 3) เมื่อผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย ชีวิตยากจนล าบาก ต่อมา
ครอบครัวเริ่มมีฐานะดีจนกระทั่งร่ ารวยขึ้น กรณีที่สาม คือ การหย่าร้างโดยต้องท าตามค าสั่งจาก
ทางการ คือ ครอบครัวสามีกับครอบครัวภรรยาเกิดความขัดแย้งกัน  เช่น ครอบครัวสามีกับ
ครอบครัวภรรยาตีกันและฆ่ากัน4  

จากสามกรณีในการหย่าร้างที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า ในกรณีแรกที่สามีกับภรรยา
หย่าร้างด้วยความสมัครใจจากทั้งสองฝ่ายได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าสังคมที่เปิด
กว้างส่งผลท าให้ความคิดประชาชนในราชวงศ์ถังตอนต้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ให้เกียรติต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยามากชึ้น จากกรณีที่สอง การหย่าที่สามีเป็นฝ่ายขอหย่ากับ
ภรรยา แสดงให้เห็นว่าจากประเพณีในสังคมศักดินาโบราณของจีน สิทธิการหย่าร้างเป็นสิทธิของ
ผู้ชายเท่านั้น กฎหมายการหย่าร้างที่เรียกว่า กฎเจ็ดข้อ เน้นการหย่าที่สามีเป็นฝ่ายขอหย่ากับ

                                                           

            1Zhong Hua Books, editors.  (1983).  op. cit.  p.  .268 

            2Qin Di, editor.  (2017).  Etiquette and Ceremonial.  In  Hundred Schools of Thought.  
(Online). 
            3ณปรัชญ์ บุญวาศ  .(2552, มีนาคมมิถุนายน-)ภาพสะท้อนของระบบครอบครัวและสถานภาพสตร ี  .
จีน  . วารสารวิชาการคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์.   5 (1): 90 .  

              
4Niu Zhiping.  (1987).  op. cit.  (4): 80-88. 
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ภรรยาด้วยความผิดตามกฎเจ็ดข้อ การหย่าร้างในสมัยโบราณเน้นถึงการที่ภรรยาปฏิบัติตัวไม่ดี 
บกพร่องต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อวงศ์ตระกูล แต่กลับไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีกับภรรยา ท าให้สามีเป็นฝ่ายขอหย่ามากกว่าภรรยาขอหย่าจากสามี แต่ด้วยการเปิดกว้างของ
สังคมราชวงศ์ถังตอนต้น กฎหมายราชวงศ์ถังยังก าหนดเพิ่มเติมกฎข้อห้ามสามข้อที่ห้ามหย่าร้าง
ว่า 1) ก่อนแต่งงานพ่อแม่ฝ่ายหญิงยังมีชีวิตอยู่ หลังจากแต่งงานพ่อแม่ฝ่ายหญิงเสียชีวิต การ
ก าหนดข้อนี้เผื่อหลังจากแต่งงานผู้หญิงไม่มีที่พักอาศัย ท ามาหากินล าบาก 2) ผู้หญิงกับสามีไว้
ทุกข์ให้พ่อแม่สามีครบสามปี แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจงรักภักดีต่อครอบครัวสามี 3) ชายหญิง
หลังจากแต่งงานกัน ชีวิตที่จากฐานะยากจนอยู่กันมาจนกลายเป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย แสดง
ให้เห็นว่าผู้หญิงที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามี ถึงแม้ภรรยาฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งในกฎเจ็ดข้อและ
สอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งในข้อห้ามสามข้อ สามีก็ไม่มีสิทธิหย่าร้างกับภรรยาได้ ข้อห้ามสามข้อนี้
ได้จ ากัดสิทธิการหย่าร้างฝ่ายผู้ชาย และได้ปกป้องผลประโยชน์ของผู้หญิงในครอบครัวสามี อีกทั้ง
สามีตัดสินใจหย่าร้างกับภรรยาไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องยื่นหนังสือขอหย่าอย่างเป็นทางการ ต้องระบุ
เหตุผลที่ต้องการหย่ากับภรรยาอย่างชัดเจน และต้องมีลายเซ็นของพ่อแม่ ญาติพี่น้องของทั้งสอง
ฝ่าย และเพื่อนบ้านเป็นพยานอีกด้วย1 ขั้นตอนการขอหย่าร้างที่ซับซ้อนและยุ่งยากอย่างนี้ ถ้ามอง
อีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่ากฎต่างๆ ออกมาเพื่อที่พยายามปกป้องไม่ให้ผู้ชายหย่ากับภรรยาได้โดยง่าย 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้การหย่าร้างระหว่างสามีกับภรรยานั้น เกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับภรรยา ครอบครัวสามีทะเลาะกับครอบครัวภรรยา และครอบครัวภรรยา
ต้องการความช่วยเหลือ ภรรยาต้องกลับบ้านดูแลพ่อแม่ เช่น ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง บิดาของ
นางซุ่ยจินตาบอด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซุ่ยจินจึงต้องการหย่ากับสามีเพื่อที่จะกลับบ้านดูแลบิดา 
สามีเห็นใจและเห็นดีด้วยจึงตัดสินใจหย่าร้างกับภรรยา2 อีกสาเหตุหนึ่งคือ ภรรยาเห็นว่าสามีมี
ฐานะยากจนจึงต้องการขอหย่า เช่น บัณฑิตซิ่วไฉนามหยางจื้อเจียน  (Yang Zhijian) ยากจนข้น
แค้น การด าเนินชีวิตล าบากเลี้ยงบ้านไม่ได้ ภรรยาตระกูลหวางจึงขอหย่าร้าง 3 อีกสาเหตุหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น ในสมัยจักรพรรดิถังจงจง ลูกชายของอัครเสนาบดีชื่อเว่ย์หยวนจง (Wei 
Yuanzhong) แต่งงานกับลูกสาวของขุนนางเจิ้นหยวน ครั้นพอลูกชายเว่ย์หยวนจงถูกประหารชีวิต

                                                           

         1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p  .192. 
             2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  The Old Book of Tang China (Volume2).  

p.  852. 
         3Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  77-78. 
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ด้วยสาเหตุทางการเมือง ลูกสาวเจิ้งหยวนจึงได้ขอหย่าร้างกับลูกชายเว่ย์หยวนจงเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องสามีต่อตัวเอง1  

ฉะนั้น สิทธิในการหย่าร้างพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้หญิงโดยผู้หญิงมี
สิทธิที่จะขอหย่ากับสามีได้ และในกฎห้ามสามข้อนั้นพยายามปกป้องผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายหย่าร้าง
กับผู้หญิงได้ง่ายเกินไป ทั้งนี้ การเปิดกว้างของสังคม ท าให้จารีตประเพณีไม่เคร่งครัดเหมือนก่อน 
สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ดูถูกผู้หญิงที่เคยหย่าร้าง หลังจากผู้หญิงเคยหย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่
ถือเป็นเรื่องธรรมดา แสดงให้เห็นว่าด้านการหย่าร้างของผู้หญิงมีความเสรีมาก  

3.1.2.3. สิทธิการแต่งงานใหม่  
ในสังคมศักดินาโบราณของจีน ห้ามผู้หญิงแต่งงานใหม่ เมื่อสามีเสียชีวิต

และสามีขอหย่าร้างกับผู้หญิงด้วยกฎเจ็ดข้อ ท าให้ผู้หญิงต้องครองสถานะหม้ายไปตลอด แต่ใน
สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่เปิดกว้าง การแต่งงานใหม่ของผู้หญิงกลายเป็นเรื่องธรรมดา 
และในช่วงราชวงศ์ถังตอนต้นสนับสนุนการเพิ่มจ านวนประชากร ราชส านักจึงพยายามส่งเสริมให้
ผู้หญิงที่หย่าร้างและหญิงหม้ายแต่งงานใหม่ได้ เช่น ใน ค.ศ.627 จักรพรรดิถังไท่จงทรงประกาศว่า 
จะส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนอัตราการแต่งงานให้มากขึ้น ซึ่งรวมทั้งอัตราการแต่งงานใหม่ของหญิง
หม้ายไว้ด้วย กฎหมายราชวงศ์ถังได้ก าหนดว่า หลังจากสามีเสียชีวิตและภรรยาไว้ทุกข์ครบตาม
เวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้หญิงจะไม่แต่งงานใหม่ก็ได้ หรือผู้อาวุโสในครอบครัวซึ่งหมายถึงปู่ย่าตายาย
และบิดามารดาสามารถพิจารณาให้ผู้หญิงแต่งงานใหม่ก็ได้2 แสดงให้เห็นว่าราชส านักเริ่มลด
ความส าคัญกับหญิงหม้ายท่ีต้องครองสถานะหม้ายตามจารีตประเพณี และให้ความส าคัญกับการ
แต่งงานใหม่โดยที่ผู้อาวุโสในครอบครัวมีสิทธิตัดสินใจให้แต่งงานใหม่ได้ ส าหรับการหย่าร้างด้วย
กฎเจ็ดข้อและการหย่าร้างโดยสมัครใจจากทั้งสองฝ่าย สามารถแต่งงานใหม่อย่างอิสระโดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ดังนั้น สิทธิการแต่งงานใหม่ไม่ว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกหย่าร้างหรือหญิงหม้ายก็
เป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย 

ในการปฎิบัติในชีวิตจริง ความคิดเรื่องแต่งงานใหม่เป็นเรื่องธรรมดา เช่น ใน
สมัยจักรพรรดิถังไท่จง สามีของหญิงตระกูลซั่งกวนเสียชีวิต หญิงตระกูลซั่งกวนไว้ทุกข์ครบตาม
วาระที่ก าหนดแล้ว บอกพี่ชายว่าตัวเองอายุยังน้อย ต้องการแต่งงานใหม่เพื่อที่จะมีลูกไว้ดูแลเป็น
เพื่อนยามแกเฒ่า3 ในสมัยจักรพรรดิถังจงจง ลูกชายของอัครเสนาบดีชื่อเว่ย์หยวนจงแต่งงานกับ

                                                           

             1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  195.  
            2Duan Tali.  (2000).  op. cit.  p.  113. 
            3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  op. cit.  p.  854. 



  78 

ลูกสาวของขุนนางเจิ้นหยวน ครั้นเมื่อกลูกชายเว่ย์หยวนจงต้องโทษประหารชีวิตสาเหตุจากเรื่อง
การเมือง ลูกสาวเจิ้งหยวนจึงขอหย่าร้างกับลูกชายเว่ย์หยวนจงและได้แต่งงานใหม่อีกครั้ง ในสมัย
จักรพรรดิถังเสวียนจง ขุนนางเหยียนถิงจือ (Yan Tingzhi) หย่ากับภรรยาและภรรยาได้แต่งงาน
ใหม่กับขุนนางอีกคนหนึ่งที่ชื่อหวางหยวนต้าน (Wang Yuandan)1  

ส าหรับผู้หญิงในวังแม้จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวด แต่การแต่งงานใหม่ถือเป็น
เรื่องธรรมดา เช่น พระนางบูเช็กเทียนเดิมทีเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จง ครั้นเมื่อพระองค์
สวรรคต ก็แต่งงานใหม่กลายเป็นมเหสีของจักรพรรดิถังเกาจง ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนามหยางยวี่หวน
ซึ่งต่อมาเป็นหยางกุ้ยเฟย์เดิมทีนางเป็นนางสนมของหลี่เม่า (Li Mao) ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่
สิบแปดของจักรพรรดิถังเสวียนจง เมื่อจักรพรรดิถังเสวียนจงเห็นความงามของนางจึงหลงรักและ
รับหยางยวี่หวนมาเป็นนางสนมโดยไม่สนใจว่าเคยเป็นสนมของคนอ่ืนมาก่อน แสดงให้เห็นว่า 
ด้วยการเปิดกว้างของสังคม ท าให้ทัศนคติเรื่องการครองสถานะหญิงหม้ายตามจารีตประเพณี
ค่อยๆ หายไป สังคมเริ่มยอมรับและไม่ดูถูกผู้หญิงแต่งงานใหม่ ไม่ว่าหญิงผู้นั้นจะอยู่ในสังคมชน
ชั้นสูงหรือผู้หญิงสามัญชน     

3.1.2.4. สิทธิในครอบครัว: ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา  
                ในสังคมศักดินาของจีนโบราณเมื่อผู้หญิงแต่งงานและใช้ชีวิตกับ

ครอบครัวสามี ภรรยาต้องเชื่อฟังและท าตามค าสั่งของสามีและพ่อแม่สามี ภรรยาต้องพึ่งพาอาศัย
ครอบครัวสามีจึงไม่ค่อยมีอิสระทางความคิด มักโดนรังแกและได้รับความอยุติธรรมอยู่บ่อยครั้ง 
สามีจะตัดสินใจได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องปรึกษากับภรรยา เพราะการที่ปรึกษากับภรรยาจะถูกดูถูก
จากคนอ่ืนว่าเป็นผู้ชายที่ไม่มีความสามารถต้องให้ผู้หญิงช่วย แต่สังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
ที่เปิดกว้างขึ้น วัฒนธรรมครอบครัวศักดินาโบราณของจีนเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้หญิงมีความ
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีอิสระทั้งทางด้านความคิดและการกระท ามากขึ้น ในระบบครอบครัวที่
เดิมเป็นแบบผัวเดียวเมียหลาย แต่เมื่อภรรยาเริ่มกล้าแสดงออก ท าให้เมียหลวงส่วนใหญ่
กลายเป็นผู้หญิงที่ดุมากและเป็นคนขี้หึง ท าให้สามีรู้สึกกลัวเลยไม่กล้ามีเมียน้อย เช่น เมียหลวง
ของอัครเสนาบดีฝางเสวียนหลิง (Fang Xuanling) ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียที่ขี้หึงมาก จักรพรรดิถังไท่จง
จะพระราชทานหญิงสาวให้ฝางเสวียนหลิงเป็นเมียน้อย แต่ฝางเสวียนหลิงไม่กล้ารับเพราะเกรง
กลัวภรรยา จักรพรรดิถังไท่จงจึงสั่งให้คนไปตักเตือนแต่นางก็ไม่ฟัง ถึงแม้จักรพรรดิถังไท่ จงจะ

                                                           

            
1 Xie Shengming; ＆  Huang Liping.  editors.  (2004d).  The New Book of Tang China 

(Volume2).  
pp.  571-575. 
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ประทานยาพิษลงโทษที่นางไม่ยอมรับหญิงสาวที่ประทานให้ นางก็ไม่กลัว ทั้งยังด่ืมยาพิษที่
พระองค์ประทานให้ทันที แต่เนื่องจากที่ยาพิษที่ด่ืมเป็นแค่น้ าส้มสายชู นางจึงไม่ตาย พระองค์จึง
ยอมแพ้ต่อความขี้หึงของนาง ต่อมาภายหลังในค าภาษาจีนกลางใช้ค าว่า  “กินน้ าส้มสายชู” ใน
ความหมายแฝงว่าขี้หึง1 อีกตัวอย่างคือเรื่องของขุนนางท้องถิ่นชื่อหรวนซง (Ruan Song) จัดงาน
เลี้ยงต้อนรับแขก แล้วให้หญิงรับใช้ร้องเพลง เมื่อภรรยาได้ยินเรื่องนี้ ภรรยาโกรธมากจนพกมีดมาที่
งานเลี้ยง ท าให้แขกทั้งหลายตกใจหนีกลับบ้านไปหมด นอกจากระดับขุนนางที่กลัวภรรยาแล้ว 
แม้กระทั่งจักรพรรดิยังกลัวเหมือนกัน เช่น จักรพรรดิถังเกาจงกลัวความแข็งแกร่งของพระนางบูเช็ก
เทียน ทั้งยังอนุญาตให้พระนางบูเช็กเทียนเข้าร่วมการเมืองได้อีก ยังมีจักรพรรดิถังจงจงที่กลัว
ความแข็งแกร่งของฮองเฮาเหว่ย์ จนมีคนร้องเพลงเสียดสีว่า “ความกลัวภรรยาเป็นเรื่องดี นอกวังมี
ขุนนางนามเผย์ถาน (Pei Tan) ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกกลัวภรรยา ส่วนในวังมีจักรพรรดิถังจงจงขึ้นชื่อว่า
เป็นพวกกลัวภรรยา” หลังจากที่ฮองเฮาเหว่ย์ได้ฟังเพลงนี้แล้วชื่นชมเพลงนี้เป็นอย่างมากดังนั้น2 
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น การที่สามีกลัวภรรยาไม่ใช่เรื่องน่าอายในสังคม เนื่องจากผู้หญิงส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายชนเผ่าทางภาคเหนือซึ่งมักจะชอบขี่ม้าล่าสัตว์เป็นประจ าจึงมีอุปนิสัยที่
กล้าแกร่งไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด ในครอบครัวภรรยาย่อมต้องควบคุมทุกเรื่อง แม้กระทั่งควบคุม
พฤติกรรมของสามี3 แสดงให้เห็นว่าสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้หญิงในฐานะภรรยาในครอบครัวอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น    

           การเปิดกว้างของสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นยังท าให้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวมีลักษณะที่สามีกับภรรยาให้เกียรติกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น 
จักรพรรดิถังไท่จงเมื่อเจอเรื่องการเมืองที่ตัดสินใจไม่ได้มักจะปรึกษากับฮองเฮาจ่างซุน (Empress 
Zhangsun) และยอมรับฟังความคิดเห็นของฮองเฮาจ่างซุน ฮองเฮาจ่างซุนเคยแสดงความคิดเห็น
ต่อเรื่องการท างานของขุนนางและให้ความส าคัญกับขุนนางเว่ย์เจิง จักรพรรดิถังไท่จงก็ยอมรับฟัง
ข้อคิดเห็นนี้ด้วย กระทั่งใน ค.ศ. 637 ฮองเฮาจ่างซุนป่วยหนักจนเสียชีวิต จักรพรรดิถังไท่จงพูด
ประโยคนึงว่า “ในครอบครัวขาดผู้ช่วยที่ถูกใจคนหนึ่งไปแล้ว”4 พระนางบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถัง
เกาจงร่วมมือกันในเรื่องการบริหารประเทศเช่นกัน เมื่อจักรพรรดิถังเกาจงป่วยหนัก พระนางบูเช็ก

                                                           

           1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  200. 
           2Niu Zhiping.  (1987).  op. cit.  (4):  80-88. 
           3Niu Zhiping.  (1987).  On Jealous Women in Tang China.  The Journal of Humanities.  (3): 92-
97. 
           4Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp.  605-606. 
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เทียนช่วยเหลือบริหารประเทศอย่างเต็มที่1 หรือเมื่อจักรพรรดิถังจงจงถูกพระนางบูเช็กเทียนเรียก
คืนต าแหน่งจักรพรรดิ และถูกเนรเทศถึงแขวงหลูหลิง (Luling) ปัจจุบันอยู่มณฑลเจียงซี (Jiangxi 
Province) กลายเป็นเจ้าแขวงหลูหลิง ในช่วงเวลานี้ ฮองเฮาเหวย์ให้ก าลังใจแก่จักรพรรดิถังจงจง
ตลอด และแนะน าให้อดทน เพื่อโอกาสกลับวังในวันข้างหน้า2 อีกทั้งเมื่อสามีเสียชีวิต ภรรยาเขียน
ค าจารึกบนหลุมฝังศพให้สามีเพื่อร าลึกถึงความดีของสามีต่อตนเอง เช่น ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง 
หญิงตระกูลโจวได้เขียนค าจารึกบนหลุมฝังศพให้สามีชื่อเฉาหยิน (Chao Yin) แสดงความคิดถึง
และความโศกเศร้าต่อสามี ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ภรรยาตระกูลซินเขียนจารึกบนหลุมฝัง
ศพให้สามีชื่อเหอเจี่ยน (He Jian) แสดงความคิดถึงและความโศกเศร้าต่อสามีเช่นกัน3 นอกจากนี้ 
ในกวีนิพนธ์ยังบันทึกบทกวีที่สามีเขียนให้ภรรยา เช่น บทกวีของหลี่ไป๋ (Li Bai) ชื่อว่า จี้ หย่วน (Ji 
Yuan) มีทั้งหมดสิบสองบท แต่มีบทหนึ่งเขียนให้ภรรยาตระกูลสวี่ โดยแสดงความคิดถึงต่อภรรยา 
บทกวีของหลี่ไป๋ชื่อว่า เปี๋ย เน่ย์ ฟู่ เจิง (Bie Nei Fu Zheng) มีทั้งหมดสามบทที่เขียนให้ภรรยา
ตระกูลจง แสดงความเสียใจที่ต้องจากภรรยาไปที่ไกล และไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่4            

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาที่พึ่งพาอาศัยกันแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมี
ฐานะสูงขึ้น ยังเห็นได้ในประเพณีการฝังศพ ตามจารีตประเพณีโบราณ หลังสามีกับภรรยาเสียชีวิต
นิยมฝังด้วยกันและต้องฝังที่หลุมฝังศพของครอบครัวสามี แสดงว่าในโลกหลังความตายยังได้ใช้
ชีวิตด้วยกัน ถ้าภรรยาเสียชีวิตก่อนให้ฝังไว้ที่อ่ืน หลังจากสามีเสียชีวิตแล้วย้ายศพภรรยามาฝังกับ
สามีที่หลุมฝังศพครอบครัวสามี ซึ่งแสดงหลักความคิดว่าหลังจากผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกัน 
ภรรยาต้องเชื่อฟังและติดตามสามีตลอดชีวิต ถ้ามองจากด้านค่าใช้จ่ายว่าภรรยาเสียชีวิตก่อน 
สามีเสียชีวิตทีหลัง การน าศพสามีไปฝังที่หลุมฝังศพของภรรยาย่อมง่ายกว่าการฝังสามีเสร็จแล้ว
ย้ายศพภรรยามาฝังอีก เพราะเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก แต่ในสังคมโบราณที่ถือลัทธิขงจื๊ออย่าง
เข้มงวดซึ่งเป็นสังคมที่ถือผู้ชายเป็นหลัก การน าศพภรรยาที่เสียชีวิตมาฝังร่วมกันแม้จะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก แต่แสดงให้เห็นถึงหลักความคิดที่ผู้หญิงต่ าต้อยกว่าผู้ชายทั้งแสดงในชีวิตจริง
และในโลกหลังความตาย  

 

                                                           

           1Ibid.  pp.  495-518. 
           2

Ibid.  pp.  519-522. 
           3Yao Ping.  (2004).  op. cit.  pp.  108-112. 
           4Zhong Hua Books, editors. (1980). Poems of Tang China (Volume12).  pp.  2369-2372. 
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อย่างไรก็ตาม ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น จากค าจารึก
บนหลุมฝังศพได้พบว่า มีเหตุการณ์ที่เมื่อภรรยาเสียชีวิตก่อน สามีเสียชีวิตทีหลัง เอาศพสามีไปฝัง
กับภรรยา ประเพณีการฝังศพที่ศพสามีไปฝังกับศพภรรยาขัดแย้งกับจารีตประเพณีจีนโบราณ แต่
ด้วยการเปิดกว้างของสังคมได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ ค.ศ. 681-700 ในช่วงเวลานี้การ
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีไม่เข้มงวด ท าให้ฐานะภรรยาในประเพณีการฝังศพสูงขึ้น อีกทั้งในสมัย
จักรพรรดิถังเสวียนจง ยังมีการฝังศพแบบนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ค่อยมาก เช่น ในค าจารึกบนหลุมฝังศพ
บันทึกว่า มีขุนนางคนหนึ่งป่วยหนักจนเสียชีวิต ต่อมาถูกย้ายไปฝังกับภรรยาหญิงตระกูลหวางที่
เมืองลั่วหยาง1 แสดงให้เห็นว่าประเพณีการฝังศพที่สามีไปฝังกับภรรยาซึ่งขัดแย้งกับจารีตประเพณี
จีนโบราณ ประเพณีการฝังศพที่ไม่ได้ยึดถือผู้ชายเป็นหลัก ได้รับการยอมรับในสังคม ภรรยาใน
ครอบครัวสามีมีฐานะสูงขึ้น  

ในความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา สามีมีสิทธิมีภรรยาหลายคน ใน
ระบบผัวเดียวเมียหลายท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาไม่แน่นแฟ้น ส าหรับภรรยา ถ้า
นอกใจสามีและแอบมีชู้ถือว่าผิดกฎเจ็ดข้อว่าคบชู้ จะถูกไล่ออกจากบ้านและต้องหย่ากับสามี 
ผู้หญิงจะเสียชื่อ แต่ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ภรรยาคบชู้เป็นเรื่องที่พบเห็น
ได้ทั่วไปหรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีค่านิยมที่ เสรีในเรื่องเพศหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ไม่ได้ยึดถือจารีตประเพณีเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ เช่น มีเรื่องตลก
ว่า ภรรยาของขุนนางหยางกั๋วจง (Yang Guozhong) ต้ังท้องในฝัน ภรรยาพูดว่า สามีไปท างาน
ต่างจังหวัด คิดถึงสามีมากจนมีเพศสัมพันธ์กับสามีในฝันจนต้ังท้อง หยางกั๋วจงพูดกับคนอ่ืนว่า
ภรรยาต้ังท้องในฝันแสดงว่าภรรยารักเขา การต้ังท้องในฝันเป็นเรื่องที่เหลวไหล หยางกั๋วจงไม่
เพียงแต่ไม่ยอมรับภรรยาคบชู้ แต่ยังหาข้ออ้างให้ภรรยา2 ภรรยาของอัครเสนาบดีชื่อว่าสวี่จิ้งจง 
(Xu Jingzong) มีเพศสัมพันธ์กับลูกชายของอดีตภรรยา ขุนนางเผย์ถานขึ้นชื่อเรื่องกลัวภรรยามาก 
ภรรยาคบชู้จนต้ังท้อง หลังจากภรรยาคลอดลูกแล้ว เผย์ถานไม่รู้ว่าจะให้ลูกตระกูลอะไรดี3  

อีกทั้งในวังที่ถือกฎระเบียบอย่างเข้มงวดก็ยังมีเรื่องคบชู้เกิดขึ้น เช่น เมื่อพระ
นางบูเช็กเทียนเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จง พระนางเกิดความหลงรักและมีความสัมพันธ์ชู้
สาวกับจักรพรรดิถังเกาจง เมื่อพระนางบูเช็กเทียนขึ้นครองราชย์ พระนางยังมีเพศสัมพันธ์กับชาย

                                                           

                1Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  222-227. 
           2Niu Zhiping.  (1987).  op. cit  .(4): 80-88. 
               3Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  204. 
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หนุ่มหลายคน ในนั้นคนที่มีชื่อเสียงและพระนางโปรดมากที่สุดคือเซฺวหวายอ้ี (Xue Huaiyi)1 จาง
ชางจง (Zhang Changzong) แต่ก่อนเป็นชู้หนุ่มขององค์หญิงไท่ผิง ต่อมาองค์หญิงไท่ผิงแนะน า
จางชางจงให้แก่พระนางบูเช็กเทียน และพระนางโปรดปรานเขามาก เมื่อจางชางจงได้รับความ
เชื่อถือจากพระนางบูเช็กเทียน เขาแนะน าน้องชายชื่อว่าจางอ้ีจือ (Zhang Yizhi) ให้พระนางบูเช็ก
เทียน พี่น้องตระกูลจางสองคนนี้ในที่สุดได้ควบคุมอ านาจแทนพระนางบูเช็กเทียน2 ฮองเฮาเหวย์
ซึ่งคือภรรยาของจักรพรรดิถังจงจง แต่กลับมีเพศสัมพันธ์กับอู่ซานซือ (Wu Sansi) ซึ่งเป็นหลาน
ของพระนางบูเช็กเทียน3  องค์หญิงจ านวนมากมองเรื่องการคบชู้เป็นเรื่องธรรมดา เช่น พระราช
ธิดาของจักรพรรดิถังไท่จงชื่อว่าองค์หญิงเกาหยาง (Princess Gaoyang) มีเพศสัมพันธ์กับ
พระภิกษุสงฆ์และผู้ชายที่นับถือลัทธิเต๋า พระราชธิดาของจักรพรรดิถังเกาจงชื่อว่าองค์หญิงไท่ผิง 
มีเพศสัมพันธ์กับพระภิกษุสงฆ์เช่นกัน พระราชธิดาของจักรพรรดิถังจงจงชื่อว่าองค์หญิงอันเล่อ ได้
คบชู้เช่นกัน4 ฉะนั้น เรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ภรรยาคบชู้และนอกใจสามีเป็นเรื่องธรรมดาใน
สังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์ตามจารีตประเพณีค่อยๆ หายไป ผู้ชายสามารถ
มีเมียหลายคนและนอกใจได้ ส าหรับผู้หญิงก็ท าได้เช่นกัน  

3.1.2.5. ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับครอบครัวภรรยา  
ในสังคมศักดินาโบราณของจีน ตามหลักความคิดของลัทธิขงจื๊อว่า หลังจาก

ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงาน ภรรยาต้องเชื่อฟังและติดตามสามีตลอดชีวิต ผู้หญิง เมื่อแต่งงานออก
เรือนไปแล้วก็เหมือนน้ าที่สาดออกไป ต้องทุ่มเทเสียสละดูแลลูกและครอบครัวสามีให้ดี ไม่ต้อง
กลับมาดูแลครอบครัวเดิมของตนเองอีก แต่ด้วยการเปิดกว้างของสังคมและความคิดของ
ประชาชนราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ได้เคร่งในหลักค าสอนของลัทธิขงจื๊อ ตามความคิดของประชาชน
ราชวงศ์ถังว่าผู้หญิ งเมื่อแต่งงานแล้วการใช้ชีวิตต้องถือบ้านฝ่ายสามี เป็นหลัก แต่ควรมี
ความสัมพันธ์กับครอบครัวฝ่ายผู้หญิงด้วย เพราะว่านี่คือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่ไม่มีวันจะ
ขาดได้ ฉะนั้น ภรรยามักจะกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างเช่น
วันตรุษจีน เทศกาลซั่งหยวน เป็นต้น แม้ว่าในวันธรรมดา ผู้หญิงยังกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่เป็น
ประจ า เช่น การวางแผนของบ้านขุนนางชื่อชุยเหมี่ยน (Cui Mian) ศูนย์กลางของบ้านเป็น
ห้องนอนของมารดา ห้องทิศตะวันออกเป็นห้องพี่ชายกับภรรยาพี่ชาย ห้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                           

           1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  op. cit.  p.  379.  
           2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp.  84-85.   
           3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p.  608.    
           4Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp.  8-10.   
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คือห้องพี่สาวที่แต่งงานไปแล้วเผื่อพี่สาวกลับมา ในบ้านตระกูลชุยมีห้องเฉพาะให้พี่สาวที่ออกเรือน
ไป แสดงให้เห็นว่าภรรยากลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อสตรีตระกูลจ่างซุน
แต่งงานกับหลี่ซื่อหมินซึ่งคือจักรพรรดิถังไท่จงตอนอายุสิบสามขวบ เวลานั้น ตระกูลหลี่ยังไม่ได้ขึ้น
ครองราชย์ ภรรยาจ่างซุนก็กลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่บ่อย อีกทั้งส าหรับผู้ หญิงในวัง ฮองเฮามีรถ
เฉพาะที่ส่งนางกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่1  

นอกจากผู้หญิงที่ออกเรือนไปกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่แล้ว พ่อแม่ผู้หญิงยังมา
เยี่ยมลูกสาวที่บ้านสามีได้เช่นกัน เช่น ตามค าจารึกบนหลุมฝังศพบันทึกว่า ใน ค.ศ.739 แม่ตระกลู
จางไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านสามี แม่เสียชีวิตที่บ้านลูกเขย เมื่อห้าปีที่ผ่านไปลูกสาวก็ย้ายศพแม่ไปฝัง
ที่บ้านเกิดซึ่งคือเมืองหลั่วหยาง แม้ว่าผู้หญิงที่ออกเรือนไปแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลาในครอบครัวสามี 
แต่ถ้าครอบครัวฝ่ายภรรยาต้องการความช่วยเหลือ ลูกสาวที่ออกเรือนไปจะให้ความช่วยเหลือทันที 
เช่น ตามค าจารึกบนหลุมฝังศพบันทึกว่า ใน ค.ศ.751 หญิงตระกูลชุยให้ความช่วยเหลือเมื่อญาติ
พี่น้องก าลังล าบาก นอกจากนี้พ่อแม่จะมาช่วยลูกสาวที่ออกเรือนไปเมื่อลูกสาวต้องการความ
ช่วยเหลือ เช่น หลังจากบิดาของเหยียนเจินชิง (Yan Zhenqing) เสียชีวิต แม่กับเหยียนเจินชิง
ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายครอบครัวฝ่ายแม่2 อีกทั้งเมื่อพ่อแม่ฝ่ายภรรยาเสียชีวิต ผู้หญิงที่
ออกเรือนไปมีสิทธิเข้าร่วมการจัดงานไว้ทุกข์ให้พ่อแม่ของตัวเอง เช่น ค.ศ. 657 พระถังซัมจั๋งหรือ
เสวียนจ้าง (Xuan Zang) กับพี่สาวที่ออกเรือนไป จัดงานศพให้พ่อแม่พร้อมกันและย้ายศพพ่อแม่ที่
บ้านเกิด ถ้าครอบครัวฝ่ายภรรยาไม่มีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ มีแต่ผู้ชายอายุน้อย ผู้หญิงที่ออกเรือนไป
ต้องกลับมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบการจัดงานศพให้พ่อแม่ นอกจากนี้ถ้าครอบครัวฝ่ายภรรยามีผู้ชายที่
เป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงที่ออกเรือนไปก็มีสิทธิรับผิดชอบการจัดงานศพให้พ่อแม่เช่นกัน เช่น ตามค า
จารึกบนหลุมฝังศพบันทึกว่า ผู้หญิงที่ออกเรือนไปนามว่าหวางหยวน (Wang Yuan) มีความใส่ใจ
อย่างมากต่อเรื่องของบ้านตัวเอง แม้กระทั่งงานศพพ่อแม่ หญิงตระกูลฮั่วรับผิดชอบงานศพของพ่อ
แม่กับน้องชายพร้อมกัน แต่หญิงตระกูลฮั่วเป็นผู้จัดงานส าคัญ3 เมื่อพ่อแม่ป่วย หญิงออกเรือนไป
กลับบ้านดูแลพ่อแม่ได้ แม้กระทั่งหญิงออกเรือนไปขอหย่ากับสามีเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหนัก4 

                                                           

             1Chen Ruoshui.  (  .(2009Shadowed Landscapes Women’s Culture and Family Life in Tang 

China .  pp.64-69.  
          2Ibid.  pp.  .80-79 

             3Chen Ruoshui.  (2009).  op. cit.  pp.  87-86. 
             4Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  107-108.   
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นอกจากนี้ในสังคมราชวงศ์ถังมีการแต่งงานอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รู่จุ้ยฮุน (Ru 
Zui Hun) ซึ่งคือการแต่งงานที่ผู้ชายแต่งเข้าไปบ้านผู้หญิงซึ่งรวมหญิงหม้ายด้วยสาเหตุเรื่องบ้าน
ผู้ชายยากจนล าบาก บ้านผู้หญิงอยากได้ลูกเพื่อสืบทอดตระกูล และอยากให้ผู้ชายช่วยดูแล
ครอบครัวด้วย ผู้หญิงไม่ต้องออกเรือนไป ได้อยู่กับครอบครัวตัวเองตลอด1 ผู้ชายที่แต่งงานเข้าบ้าน
ผู้หญิงจะถูกดูถูกในสังคม เพราะขัดแย้งกับจารีตประเพณีเดิมที่ถือผู้ชายเป็นหลักอย่างสิ้นเชิง 
แม้ว่าผู้ชายที่แต่งงานเข้าบ้านผู้หญิงจะถูกดูถูกในสังคม แต่จากอีกด้านหนึ่งมองว่า ฐานะ
ครอบครัวผู้หญิงสูงในสังคมท าให้ผู้หญิงมีฐานะสูง และท าให้ผู้หญิงมีสิทธิที่สามารถท าให้ผู้ชาย
แต่งเข้าบ้านตัวเองได้ ซึ่งตรงข้ามกับจารีตประเพณีและตรงข้ามกับสังคมที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ฉะนั้น 
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับครอบครัวภรรยามีความใกล้ชิดกัน ถือ
ว่าเป็นสายสัมพันธ์โลหิตโดยธรรมชาติที่ขาดไม่ได้และส าคัญกว่าจารีตประเพณี อีกทั้งในสังคมจา
กอตีดจนถึงราชวงศ์ถังตอนต้นถือความกตัญญูอย่างมาก ความกตัญญูเป็นหลักคุณธรรมขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมีสิทธิ
กตัญญูต่อพ่อแม่เท่าเทียมกัน จึงท าให้ผู้หญิงมีความอิสระในการดูแลครอบครัวตัวเอง  

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยามีสิทธิต่างๆ 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว ทรัพย์สินเหล่านี้จะท าให้ผู้หญิงมีฐานะในครอบครัว
สามีซึ่งเป็นหลักประกันพื้นฐานเศรษฐกิจของผู้หญิงหลังจากแต่งงาน 2) ด้านสิทธิในการหย่าร้าง 
สิทธิในการหย่าร้างที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ผู้หญิงโดยผู้หญิงมีสิทธิกล้าแสดงความคิดที่ขอ
หย่ากับสามี และในกฎห้ามสามข้อนั้นปกป้องผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายหย่าร้างกับผู้หญิงอย่างง่าย 3) 
ด้านสิทธิการแต่งงานใหม่ ท าให้ทัศนคติเรื่องการถือพรหมจรรย์ตามจารีตประเพณีค่อยๆ หายไป 
สังคมยอมรับผู้หญิงแต่งงานใหม่และไม่ดูถูกด้วย 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา 
นอกจากสามีกลัวภรรยา สามีกับภรรยายังพึงพาอาศัยกัน ปองดองกันและให้เกียรติกัน อีกทั้งสามี
มีภรรยาได้หลายคน ภรรยาก็มีสิทธิคบหาผู้ชายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 5) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างภรรยากับครอบครัวภรรยา หลังจากแต่งงาน ภรรยากับครอบครัวภรรยามีความใกล้ชิดกัน 
ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์โลหิตโดยธรรมชาติที่ขาดไม่ได้และส าคัญกว่าจารีตประเพณี จึงท าให้ผู้หญิง
มีความอิสระในการดูแลครอบครัวตัวเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยามีสิทธิ
มากกว่าสมัยอ่ืน ท าให้สถานภาพของผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยาสูงขึ้นกว่าราชวงค์ก่อนๆ มาก อีก
ทั้งผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยามีบทบาทส าคัญในการบริหารดูแลเรื่องต่างๆ ของครอบครัวฝ่ายสามี 

                                                           

             1Chen Ruoshui.  (2009).  op. cit.  pp.  53-51.  
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ด้วยสายสัมพันธ์โลหิตโดยธรรมชาติผู้หญิงในฐานะเป็นภรรยายังมีสิทธิดูแลและให้ความช่วยเหนือ
แก่ครอบครัวตัวเอง 
 

3.1.3 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะมารดา 
หลังจากท่ีผู้หญิงได้แต่งงานแล้วมีบุตรจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นมารดา ผู้หญิงใน

ฐานะเป็นทั้งมารดาและเป็นภรรยา ตามความคิดของนักวิชาการชื่อต้วนถ่าหลี่ (Duan Tali, ค.ศ.
1962-) ว่า ในกรณีสามียังมีชีวิตอยู่ ผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาจะสับสนในฐานะเป็นภรรยาที่
กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ถ้าสามีเสียชีวิต แต่บิดามารดาของสามียังมีชีวิตอยู่ ผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา
จะถูกกดขี่จากบิดามารดาของสามี มีแต่ในกรณีที่สามีและบิดามารดาของสามีเสียชีวิต ภรรยา
ไม่ได้แต่งงานใหม่ สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาจะโดดเด่นและชัดเจน1 
เนื่องจากมารดากับบิดาของสามีเสียชีวิต ผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาต้องรับผิดชอบการดูแลบ้าน 
การเลี้ยงลูกและการสั่งสอนลูกด้วยตัวเอง มารดาจะเป็นผู้ใหญ่สูงสุดที่ควบคุมบ้านในทุกเรื่อง เมื่อ
ลูกเติบโต ลูกต้องกตัญญูต่อมารดาตอบแทนพระคุณมารดา แต่ด้วยการให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมกตัญญูของจีนในสมัยโบราณ ซึ่งเกิดความขัดแย้งกับจารีตประเพณีว่าหลังจากสามี
เสียชีวิตผู้หญิงต้องเชื่อฟังและติดตามลูกชาย นักวิชาการชื่อเกาซื่อยวี๋ (Gao Shiyu, ค.ศ. 1949-) 
เห็นว่า หลังจากสามีเสียชีวิต ผู้หญิงต้องเชื่อฟังและติดตามลูกชายนี่เป็นการก าหนดที่ไม่มี
ประโยชน์ในจารีตประเพณี เนื่องจากในครอบครัวจีนโบราณ สมาชิกครอบครัวใหญ่ไม่ว่าผู้ชาย
หรือผู้หญิงต้องเคารพกันตามล าดับอาวุโส ในครอบครัวใหญ่ให้ความส าคัญกับล าดับอาวุโส แม้ว่า
ฐานะผู้หญิงในครอบครัวต่ ากว่าผู้ชายที่วัยเดียวกัน อีกทั้งในครอบครัวยังให้ความส าคัญกับความ
กตัญญูมาก ดังนั้น ส าหรับผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา จึงถูกก าหนดว่า หลังจากท่ีสามีเสียชีวิต
ผู้หญิงต้องเชื่อฟังและติดตามลูกชาย ในการปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ค่อยได้เกิดขึ้น2 ดังนั้น ผู้หญิงใน
ฐานะเป็นมารดาที่บิดากับมารดาสามีเสียชีวิตและสามีเสียชีวิต มีสิทธิการควบคุมครอบครัวอย่าง
เต็มที ่ลูกต้องให้เกียรติ เชื่อฟังและกตัญญูต่อมารดา ฐานะของมารดาในครอบครัวจะถูกยกขึ้นโดย
ทันที    

 

                                                           

             1Duan Tali.  (2000).  op. cit.  p..56   
             2Gao Shiyu.  (1996).  On Women’s Family Status in Ancient China from the Perspective 
of“Three Obediences”.  Collection of Women's Studies.  (3):  33-37.   
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ส าหรับผู้หญิงในฐานะเป็นมารดา กฎหมายราชวงศ์ถังก าหนดว่าในกรณีลูกหลาน
เติบโตไม่เชื่อฟังและไม่เลี้ยงดูผู้ใหญ่ จะมีโทษติดคุกสองปี แสดงว่า หลังจากลูกหลานเติบโตลูก
ต้องให้เกียรติ เชื่อฟังและกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และตามกฎหมายการไว้ทุกข์ก าหนดว่า ถ้าหลีกเลี่ยง
และไม่แสดงอารมณ์เศร้าโศกในการจัดงานศพของบิดาและมารดา แม้แต่งานศพของสามี จะมี
โทษให้เนรเทศไปไกลสองพันกิโลเมตร ถ้าในช่วงเวลาการไว้ทุกข์ยังไม่สิ้นสุดแต่ไปร่วมงานบันเทิง
จนลืมความเศร้าโศกต่อผู้ใหญ่ จะมีโทษติดคุกสามปี แสดงให้เห็นว่า การจัดงานศพของบิดากับ
การจัดงานศพของมารดามีความเท่าเทียมกัน1 ในกฎหมายยังก าหนดว่า ในกรณีของสมาชิก
ครอบครัวพักอาศัยด้วยกัน ถ้าผู้ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ ลูกหลานไม่มีสิทธิการแบ่งและขายทรัพย์สินของ
ครอบครัว2 แสดงให้เห็นว่า ทางกฎหมายพยายามปกป้องสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้น 
ด้วยสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่พยายามส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ จึงท าให้ฐานะทางกฎมาย
ของผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาที่สามีและบิดากับมารดาสามีเสียชีวิตสูงขึ้น 

ด้านการปฎิบัติในชีวิตจริง หญิงหม้ายในฐานะเป็นมารดาในครอบครัว มีสิทธิการ
ควบคุมและบริหารทรัพย์สินต่างๆ ของครอบครัว ส าหรับการสืบทอดมรดกของสามีหรือบิดา ตาม
จารีตประเพณีก าหนดว่าลูกชายมีสิทธิสืบทอดมรดกของบิดา ถ้าลูกชายอายุยังน้อยและไม่
สามารถดูแลทรัพย์สิน มารดามีสิทธิในฐานะเป็นผู้ปกครองจะเป็นผู้สืบทอดและดูแลมรดกแทน3   

หญิงหม้ายในฐานะเป็นมารดายังมีสิทธิในการสั่งสอนลูก ซึ่งในสังคมศักดินาโบราณ
ของจีน การสั่งสอนลูกเป็นหน้าที่ของบิดาต้องรับผิดชอบ มารดาจะเป็นแค่ผู้ช่วยในการสั่งสอน
เท่านั้น ซาน จึ้ จิง (San Zi Jing) ได้กล่าวว่า ถ้าลูกเกิดมาไม่สั่งสอน เป็นความผิดของบิดา4 แต่ถ้า
บิดาเสียชีวิต การสั่งสอนลูกต้องเป็นหน้าที่ของมารดา มารดาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมและความรู้ด้วย ตามค าจารึกบนหลุมฝังศพ ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน 
หญิงหม้ายตระกูลหลี่ สั่งสอนลูกต้องจงรักภักดีต่อประเทศชาติ อย่าฉ้อราชบังหลวง ต้องชื่อสัตย์
ต่อราชส านัก เนื่องจากการพัฒนาของการสอบข้าราชการเคอจวี่ การศึกษาเปลี่ยนเป็นให้
ความส าคัญแก่การสอบ หญิงหม้ายในฐานะเป็นมารดาไม่เพียงแต่ต้องสั่งสอนลูกมีคุณธรรม
จริยธรรม ยังต้องพยายามช่วยลูกสอบข้าราชการเคอจวี่ให้ได้ ตามค าจารึกบนหลุมฝังศพ สามีของ
หญิงหม้ายตระกูลชุยเสียชีวิตยี่สิบกว่าปีแล้ว มีลูกชายสามคน หญิงหม้ายตระกูลชุยสั่งสอนลูก ให้

                                                           

            1Zhong Hua Books, editors.  (1983).  op. cit.  pp.  603-604. 
          2Sun Xiangfeng.  (2006).  The Women’s Legal Status of Tang China.  p.  25.  
            3Duan Tali.  (2000).  op. cit.  p..61    
            4Wang Yinglin (Song Dynasty).  (2002).  San Tzu Ching.  p.  10.  
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ลูกมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมและเชี่ยวชาญการแต่งบทกวีนิพนธ์1 ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง สามี
หญิงตระกูลตู้เสียชีวิต หญิงหม้ายตระกูลตู้เลี้ยงลูกด้วยการทอผ้าใช้เอง สั่งสอนลูกเอง สอนให้ลูกมี
มารยาทและเชี่ยวชาญการแต่งบทกวีนิพนธ์ สุดท้ายลูกสอบเข้ารับข้าราชการได้ 2 เรื่องดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นให้ความส าคัญกับการศึกษา ไม่ว่าบิดาหรือ
มารดาจะเป็นผู้สั่งสอนลูก ให้ลูกได้การยอมรับจากสังคม ผู้หญิงสั่งสอนลูกถือว่า เป็นตัวอย่างที่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมารดา ท าให้ตนเองได้รับความชื่นชมจากสังคม หลังจากผู้หญิงเสียชีวิต
ต้องบันทึกในจารึกบนหลุมฝังศพด้วยค าสละสลวย 

หญิงหม้ายในฐานะเป็นมารดาต้องรับผิดชอบการดูแลงานบ้านต่างๆ แล้ว มีหน้าที่
ต้องเลี้ยงดูและสั่งสอนลูก แต่เมื่อลูกเติบโต ลูกต้องกลับมากตัญญูและเคารพมารดา ความกตัญญู
ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในส านวนจีนโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในความดี
หลากหลายความกตัญญูเป็นอันดับแรก  แม้ว่าในจารีตประเพณีจีนโบราณก าหนดไว้ว่า หลังจาก
สามีเสียชีวิต มารดาต้องเชื่อฟังและติดตามลูก แต่ในการปฎิบัติชีวิตจริงเรื่องมารดาเชื่อฟังลูกไม่
ค่อยได้เกิดขึ้น อีกทั้งในครอบครัวสังคมจีนโบราณให้ความส าคัญกับล าดับอาวุโสมากกว่าการถือ
ผู้ชายเป็นหลัก ดังนั้น ลูกกตัญญูได้รับการสนับสนุนและความชื่อชมจากสังคม แม้ว่าในสังคมสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น การที่ถือจารีตประเพณีโบราณตามลัทธิขงจื๊อค่อยลดลงไป แต่การสนับสนุน
ความกตัญญูตามลัทธิขงจื๊อไม่ได้หายไป กลับได้รับการส่งเสริมและการพัฒนามากขึ้นด้วยเหตุผล
ว่า สังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นสนับสนุนการนับถือพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า ศาสนาทั้งสองที่
ดังกล่าวนี้ต่างก็ชื่นชมและส่งเสริมความกตัญญูต่อบิดามารดา เช่น ในคัมภีร์ลัทธิเต๋าชื่อว่า คัมภีร์ที่
ไท่ซั่งเหล่าจูนอธิบายความกตัญญูต่อบิดามารดา และในคัมภีร์พุทธศาสนาชื่อว่า พระคัมภีร์การธิ
บายความกตัญญูต่อบิดามารดา คัมภีร์สองฉบับนี้ ได้กล่าวว่ามารดาต้องตั้งท้องสิบเดือน ทรมาน
ร่างกายและจิตใจ บิดากับมารดาเลี้ยงลูกมีความยากล าบาก ลูกที่บ าเพ็ญธรรมต้องกตัญญูต่อ
บิดามารดา3 ด้วยสังคมสนับสนุนและชื่นชมความกตัญญูอย่างมาก เรื่องลูกกตัญญูเกิดขึ้นจ านวน
มากในช่วงเวลานี้ เช่น ชุนนางขอย้ายไปรับราชกาลใกล้บ้านเพื่อดูแลมารดา 4 นอกจากชนชั้นสูงมี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว ชนชั้นสามัญชนก็เช่นเดียวกัน เช่น ในพื้นบ้านต้ังแต่อดีต มีวิธีการ
รักษาโรคด้วยกินเนื้อมนุษย์ ชาวบ้านเชื่อว่าเนื้อมนุษย์สามารถเป็นยาได้ ถ้าพ่อแม่ป่วย ลูกตัดเนื้อ

                                                           

                   1Yao Ping.  (2004).  op. cit.  pp.  269-280. 
            2Duan Tali.  (2000).  op. cit.  p.  63 . 
            3Gao Shiyu.  (1988).  op. cit  .p.  227. 
                 4Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).   op. cit.  pp.  177-180.   
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ส่วนก้นให้พ่อแม่กิน โรคจะหาย ลูกที่ตัดเนื้อตัวเองให้พ่อแม่กินจะได้รับความชื่นชมจากราชส านัก
ว่าเป็นลูกกตัญญูและให้รางวัลด้วย ดังนั้น วิธีการรักษาโรคด้วยกินเนื้อมนุษย์จึงได้ความนิยมใน
คนระดับพื้นบ้าน ในสมัยพระนางบูเช็กเทียน มีชายคนหนึ่งชื่อหวางโหยวเจิน (Wang Youzhen) 
เนื่องจากแม่ป่วยหนัก หมอบอกว่าต้องกินเนื้อคนถึงจะหายได้ หวางโหยวเจินจึงตัดเนื้อส่วนก้นให้
แม่กิน หลังจากนั้นแม่ก็หายดี หวางโหยวเจินได้รับความชื่นชมจากราชส านักว่าเป็นลูกกตัญญู1 ถ้า
ใครไม่กตัญญูถือว่าเป็นเรื่องที่อับอายและเสียชื่อมาก ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมความ
กตัญญูเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ฐานะมารดาถูกยกขึ้น  

ด้วยภายใต้บรรยากาศที่พยายามส่งเสริมความกตัญญู ท าให้ภาพลักษณ์ของมารดา
ค่อยๆ สูงส่งขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ใน ค.ศ. 647 พระนางบูเช็กเทียนได้แสดงความ
คิดเห็นสิบสองข้อต่อจักรพรรดิถังเกาจงที่เคยดังกล่าวในบทที่สอง ในนั้นมีข้อหนึ่งว่า ไม่ว่าบิดายังมี
ชีวิตหรือเสียชีวิต หลังจากมารดาเสียชีวิต ลูกต้องไว้ทุกข์ให้มารดาสามปี แต่ก่อนพระนางแสดง
ข้อคิดเห็นนี้ ตามจารีตประเพณีจีนโบราณว่า ถ้าบิดายังมีชีวิต มารดาเสียชีวิตก่อน ลูกต้องไว้ทุกข์
ให้มารดาหนึ่งปี ถ้าบิดาเสียชีวิตก่อน มารดาเสียชีวิตทีหลัง ลูกต้องไว้ทุกข์ให้มารดาสามปี ในการ
ก าหนดนี้พยายามปกป้องการถือผู้ชายเป็นหลักว่าเมื่อบิดายังมีชีวิต การไว้ทุกข์ของผู้หญิงห้ามเกิน
กว่าสามปี ถ้าบิดาเสียชีวิต มารดาต้องท าหน้าที่แทนบิดาดูแลบ้าน การไว้ทุกข์ให้มารดาจึงเป็น
สามปีเหมือนบิดา แต่ในข้อคิดเห็นของพระนางก าหนดว่าไม่ว่ามารดาเสียชีวิตก่อนสามีหรือหลัง
สามี การไว้ทุกข์ของมารดาเป็นสามปีตลอด จักรพรรดิถังเกาจงเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนี้ที่ให้เวลา
การไว้ทุกข์ของลูกต่อบิดามารดาเท่าเทียมกัน ต่อมาใน ค.ศ.685 พระนางบูเช็กเทียนเอาการ
ก าหนดนี้บันทึกไว้ในกฎหมายอย่างเป็นทางการ ใน ค.ศ.732 การก าหนดนี้ยังเหมือนเดิมจน
กลายเป็นการไว้ทุกข์ขั้นมาตรฐานไปโดยปริยาย2 เวลาการไว้ทุกข์ของลูกต่อบิดามารดาเท่าเทียม
กันท าให้ฐานะมารดาถูกยกขึ้นอย่างชัดเจน   

นอกจากพระนางบูเช็กเทียนปรับเวลาการไว้ทุกข์ให้มารดาเท่าเทียมกับบิดาแล้ว พระ
นางยังได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกฐานะให้มารดาอีก เช่น ค.ศ. 630 จักรพรรดิถังเกาจงกับพระ
นางบูเช็กเทียนไปวัดเหล่าจูนเมี่ยว (Laojun Temple) ซึ่งคือวัดเล่าจื๊อหรือไท่ซั่งเหล่าจูน เรียกสั้นๆ 
ว่าเหล่าจูน เป็นเทพเจ้าที่เปลี่ยนร่างมาจากเล่าจื๊อ เนื่องจากตระกูลหลี่เมื่อขึ้นครองราชย์ ลัทธิเต๋า
ข้ึนเป็นศาสนาประจ าชาติของราชวงศ์ถัง ตระกูลหลี่กลายเป็นลูกหลานของเล่าจื๊อ ดังนั้น ด้วยครั้ง
นี้จักรพรรดิถังเกาจงกับพระนางบูเช็กเทียนไปวัดเหล่าจูนเมี่ยวไหว้เหล่าจูน และให้เกียรติยศแก่

                                                           

            1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.   228. 

           2Chen Ruoshui.  (2009).   op. cit.  p.  180. 
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เหล่าจูนว่า ไท่ซั่งเสวียนหยวนฮ๋วงต้ี ซึ่งแปลว่าจักรพรรดิแห่งท้องฟ้าเบื้องบน อีกทั้งยังให้เกียรติยศ
แก่มารดาเล่าจื๊อว่า เซียนเทียนไท่โฮ่ว ซึ่งแปลว่ามารดาของจักรพรรดิแห่งท้องฟ้าเบื้องบน ต่อมาใน 
ค.ศ.684 พระนางบูเช็กเทียนตัดสินใจสร้างรูปปั้นที่เคารพมารดาเล่าจื๊อในวัดเหล่าจูนเมี่ยวทุกวัด1 
นอกจากนี้ พระนางบูเช็กเทียนยังแต่งหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงจ านวนมากเพื่อสั่งสอนผู้หญิงให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและชื่นชมผู้หญิงที่ดีเด่น หนึ่งในนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แตกต่างจากเล่มอ่ืนชื่อ
ว่า เป่า ฟู่ รู๋ หมู่ จ้วน (Bao Fu Ru Mu Zhuan) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติอาจารย์กับแม่นม
ขององค์รัชทายาท แม้ว่าหนังสือเล่มนี้ถูกสูญหายไป จึงไม่รู้ว่ารายละเอียดเนื้อหาของหนังสือ แต่
เดาได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงลัทธิขงจื๊อว่าครูบาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นปัญญาชนนั้นมีเกียรติ
อย่างยิ่ง เป็นผู้ที่ให้ความรู้และเป็นผู้ที่สร้างคนรุ่นต่อไปให้เป็นเสาหลักของแผ่นดิน ซึ่งอาจารย์ใน
หนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์ขององค์รัชทายาท ยิ่งมีเกียรติและมีฐานะสูง แต่แม่นมเป็นหญิงรับใช้ที่มี
ฐานะต่ าต้อย แม่นมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เกิดจากครอบครัวยากจน และพระนางบูเช็กเทียนเขียน
ชื่อหนังสือโดยเขียนว่า อาจารย์ซึ่งเป็นคนที่มีเกียรติอย่างยิ่งกับแม่นมซึ่งเป็นหญิงรับใช้ที่มีฐานะต่ า
ต้อยเป็นไว้ในบรรทัดเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ในความคิดของพระนางบูเช็กเทียน อาจารย์กับแม่
นมมีฐานะเท่าเทียมกันกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสั่งสอนองค์รัชทายาท2  

นอกจากนี้ ค าจารึกบนหลุมฝังศพแสดงให้เห็นว่า ในสมัยพระนางบูเช็กเทียน สังคม
ราชวงศ์ถังไม่ได้ดูถูกแม่เลี้ยง แต่ให้ความส าคัญกับฐานะแม่เลี้ยง เช่น ค าจารึกบนหลุมฝังศพของ
หญิงตระกูลหยางว่า ต้ังแต่แต่งงานครั้งแรกก็ตกเป็นแม่เลี้ยง ให้การใส่ใจกับลูกของภรรยาคนก่อน
มากกว่าการใส่ใจลูกตัวเอง ต่อมาในค าจารึกบนหลุมฝังศพของหญิงตระกูลหวางว่า เมื่อหญิง
ตระกูลหวางแต่งงานแล้วใช้ชีวิตที่ครอบครัวตระกูลเหวย์ ชายตระกูลเหวย์มีลูกชายคนหนึ่งอายุสิบ
ขวบ หญิงตระกูลหวางไม่เพียงแต่ต้องดูแลลูกเลี้ยงที่อายุสิบขวบเหมือนดูแลลูกตัวเอง ยังต้องเป็น
ภรรยาที่มีความกตัญญูดูแลบิดามารดาสามีอย่างเต็มที่ สุดท้ายหลังจากหญิงตระกูลหวางเสียชีวิต
ได้ฝังที่เดียวกับสามีและเมียหลวงด้วยกัน ตามจารีตประเพณีจีนโบราณมีเพียงเมียหลวงที่จะได้ฝัง
ที่เดียวกับสามีได้เท่านั้น ภรรยาคนอ่ืนต้องฝังที่ อ่ืน แต่ค าจารึกบนหลุมฝังศพนี้ว่าภรรยารอง
สามารถฝังที่เดียวกับสามีและเมียหลวงด้วยกันได้ แสดงให้เห็นว่าแม่เลี้ยงมีฐานะเท่าเทียมกับเมีย
หลวง ด้วยเหตุนี้พระนางบูเช็กเทียนพยายามสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงให้ดีและมีศักด์ิศรีมากขึ้นและ
พยายามให้ประชาชนให้เกียรติผู้หญิงโดยเฉพาะกับมารดา  

                                                           

              1Ibid.   pp.  177-176. 

              2Ibid.  pp.  184. 
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จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในฐานะเป็นมารดานั้น ถ้าใน
กรณีที่สามีและบิดามารดาของสามีเสียชีวิตถึงจะมีบทบาทที่เห็นเด่นชัด ไม่ว่าเรื่องความกตัญญู
ต่อพ่อแม่สามีโดยเฉพาะในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่มีการเผยแพร่
มากขึ้นและการยกย่องลัทธิเต๋า ยิ่งท าให้ลูกเติบโตขึ้นมาต้องกตัญญูรู้คุณต่อมารดาที่เลี้ยงดูมา
ต้ังแต่ก าเนิด ต้องเชื่อฟังค าสั่งของมารดาและให้เกียรติมารดา การยกย่องส่งเสริมเรื่องความ
กตัญญูในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นนั้น แม้จะเกิดความขัดแย้งกับข้อก าหนดของลัทธิขงจื๊อที่ว่า
หลังจากสามีเสียชีวิต มารดาต้องเชื่อฟังและติดตามลูก แต่ด้วยภายใต้ความพยายามที่จะส่งเสริม
เรื่องความกตัญญู ท าให้ภาพลักษณ์ของมารดาค่อยๆ ประเสริฐขึ้น และในฐานะของมารดาถูก
ยกขึ้นโดยมีสิทธิการควบคุมและบริหารทรัพย์สินต่างๆ ของครอบครัวและมีสิทธิสืบทอดมรดกของ
สามีแทนลูกชายที่ยังเยาว์วัย ยังมีสิทธิการสั่งสอนลูกทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการสอบ
ข้าราชการ นอกจากนี้ พระนางบูเช็กเทียนยังด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกฐานะให้มารดา เช่น ปรับ
เวลาการไว้ทุกข์ของลูกต่อมารดาให้เท่าเทียมกับเวลาการไว้ทุกข์ของลูกต่อบิดา ยังให้เกียรติมารดา
เล่าจื๊อโดยสร้างรูปปั้นที่เคารพของมารดาเล่าจื๊อในวัดเหล่าจูนเมี่ยวทุกวัด อีกทั้งพระนางบูเช็ก
เทียนยังแต่งหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงจ านวนมากเพื่อสั่งสอนผู้หญิงว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ชื่นชมผู้หญิงที่ดีเด่น ดังนั้น สถานภาพผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นถูก
ยกขึ้นสูงกว่าราชวงค์อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิงในฐานะเป็นมารดาจึงมีบทบาทส าคัญที่ขาดไม่ได้
ในการสั่งสอนลูกและดูแลครอบครัวหลังจากสามีและบิดามารดาสามีเสียชีวิต       
                 

3.2. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงนอกครอบครัว 
ผู้หญิงนอกจากจะมีบทบาทส าคัญในครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญนอกครอบครัว

อีกด้วย เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีการเปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ท าให้ผู้หญิงมีสิทธิและมีอิสระในการแสดงออกมากขึ้น ไม่ว่าจะด้านความคิดหรือการกระท า 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาหรือด้านวรรณกรรม ผู้หญิงก็มีความสามารถทั้งสองด้านนี้ไม่แพ้ผู้ชาย 
แม้กระทั่งด้านการเมือง ผู้หญิงกล้าฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ลัทธิขงจื๊อ เข้าร่วมการเมืองและแสดง
ความสามารถของตัวเองเพื่อให้สังคมยอมรับ ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะมุ่งเน้นศึกษาสามด้านหลักๆ คือ 
สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านการเมือง สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านการศึกษา และ
สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านวรรณกรรม  
 
 



  91 

3.2.1. สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านการเมือง 
ในสังคมโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง สิทธิการเข้าร่วมการเมือง

เป็นสิทธิเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเมือง ถ้าผู้หญิงท างานนอกบ้านแทนผู้ชาย 
ครอบครัวจะแตกแยก ผู้หญิงขึ้นครองราชย์แทนผู้ชายประเทศชาติจะล่มสลาย เมื่อในสมัยราชวงศ์
ฮั่น (Han Dynasty 202 ปีก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 220) ลัทธิขงจื๊อถูกยกขึ้นเป็นลัทธิหลักๆ ของจีน 
ความคิดที่ห้ามผู้หญิงเข้าร่วมการเมืองถูกปลูกฝังในชนชั้นปกครอง จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ที่มีการเปิดกว้างของสังคม ท าให้ผู้หญิงจ านวนมากได้แสดงความสามารถของตัวเองบน
เวทีการเมือง ในจ านวนนั้นไม่เพียงแต่รวมผู้หญิงในวัง ได้แก่ ฮองเฮา องค์หญิงและผู้หญิงที่ได้รับ
ต าแหน่งจากฮ่องเต้ซึ่งมีหน้าที่ในวัง ผู้หญิงที่มีฐานะทางครอบครัวดี ได้แก่ ภรรยาของขุนนางใน
ต าแหน่งสูง ยังรวมผู้หญิงสามัญชนธรรมดา ได้แก่ ผู้หญิงชาวนากับผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตน เป็น
ต้น 

3.2.1.1. การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูง 
เนื่องจากฮองเฮา นางสนมและองค์หญิงพักอาศัยอยู่ในวังตลอด ได้ร่วมใช้

ชีวิตกับจักรพรรดิจึงท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ใกล้ชิดกับการเมืองมากที่สุด ด้วยการเปิดกว้างของสังคม
ราชวงศ์ถังตอนต้นและกฎระเบียบในวังไม่ค่อยเข้มงวด จารีตประเพณีส าหรับผู้หญิงจึงค่อยๆ 
หายไป และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมการเมืองได้  

ตัวอย่างผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองอย่างโดดเด่นที่ถือว่าเป็นบุคคล
ส าคัญในประวัติศาสตร์จีนเริ่มจากคนแรก คือ ฮ่องเต้หญิงที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระนางบูเช็กเทียนเป็น
ผู้หญิงที่เข้าร่วมการเมืองจนประสบความส าเร็จและได้เป็นฮ่องเต้หญิงองค์แรกและองค์เดียวใน
ประวัติศาสตร์จีน สมัยก่อนตามกฎมณเฑียรบาลจีนไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสืบทอดต าแหน่งในราช
บัลลังก์ แต่พระนางบูเช็กเทียนนั้นทรงต้ังใจที่จะล้มล้างประเพณีนี้ เมื่อพระนางได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้
หญิง พระนางด าเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมตัวขึ้นครองราชย์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้หญิงท าให้
ผู้หญิงได้รับการยอมรับจากสังคม ใน ค.ศ. 656 หลังจากพระนางขึ้นเป็นฮองเฮา พระนางได้ริเริ่ม
สิ่งใหม่ๆ มากมาย เช่น พระนางเป็นผู้จัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหม โดยให้ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศ
ทั้งหมดเข้าร่วมพิธี พระนางส่งเสริมให้ผู้หญิงทั้งหลายเลี้ยงหนอนไหมและน าไหมมาทอผ้า ท าให้
ผู้หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง จารีตประเพณีนี้ได้บันทึกในหนังสือชื่อว่า โจว หลี่ (Zhou Li) 
ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจารีตประเพณีของราชวงศ์โจว ว่า พิธีการบูชาเทพหนอนไหมเป็นพิธี
ระดับประเทศซึ่งฮองเฮาเป็นผู้จัดขึ้น ในสมัยจีนโบราณเชื่อว่าประชาชนที่ได้รับรู้วิธีการเลี้ยงหนอน
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ไหมและวิธีการทอผ้าซึ่งได้รับการสั่งสอนจากเทพหนอนไหม ดังนั้น เทพหนอนไหมมีความส าคัญ
ส าหรับประชาชน เพื่อตอบแทนเทพหนอนไหมและส่งเสริมผู้หญิงทอผ้าจึงจัดพิธีการบูชานี้ขึ้นมา  

ตลอดสมัยราชวงศ์ถังได้จัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมทั้งหมดแปดครั้ง โดย
พระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้จัดจ านวน 4 ครั้ง การจัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมบ่อยครั้งของพระนาง
บูเช็กเทียนเป็นเสมือนการประกาศให้ทั่วประเทศทราบว่าพระนางเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง มี
ความสามารถเป็นผู้น า ไม่ใช่แค่เป็นภรรยาหรือมารดาที่อยู่ในวังเท่านั้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า
พระนางพยายามสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเพื่อได้รับการยกย่องจากสังคม 
ใน ค.ศ.655 เมื่อพระนางขึ้นเป็นฮองเฮาได้ไม่นาน พระนางเริ่มเรียกร้องให้ขุนนางทั้งหลายกับ
หัวหน้าชาวเผ่าต่างๆ มาเข้าเฝ้าที่ประตูซู่อ้ีเหมิน (Suyi Men) อีกทั้งเรียกร้องให้ผู้หญิงที่ได้รับ
เกียรติยศซึ่งหมายถึงองค์หญิง นางสนมและภรรยาขุนนางระดับสูงทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเช่นกัน การ
กระท านี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับเกียรติยศมีสิทธิเท่าเทียมกับขุนนางมาเข้าเฝ้าฮองเฮาพร้อมกัน
ได้ ต่อมาพระนางบูเช็กเทียนยังได้ก าหนดพิธีขึ้นมาใหม่ว่าในเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลเข้าร่วม
ฤดูหนาวกับเทศกาลปีใหม่ ขุนนางกับผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศซึ่งหมายถึงองค์หญิง นางสนมและ
ภรรยาขุนนางระดับสูงทั้งหมดต้องมาถวายฮองเฮา1 

ตามค าสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นามเฉินรั่วสุ่ย (Chen Ruoshui) ว่า 
ค.ศ. 662 พระนางบูเช็กเทียนยังได้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งต่างๆ ของผู้หญิงในวัง ซึ่งรวมถึงนางสนมกับ
หญิงรับใช้ราชส านักฝ่ายในขึ้นใหม่เพื่อให้ผู้หญิงในวังมีบทบาทหน้าที่มากขึ้น เช่น นางสนมในสมัย
ราชวงศ์ถังแบ่งเป็นแปดระดับ นางสนมอันดับแรกเรียกว่าฟูเหริน (Fu Ren) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะผู้หญิง 
พระนางได้เปลี่ยนเป็นจั้นเต๋อ (Zan De) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะผู้ชาย หมายความว่านางสนมอันดับแรก
เป็นคู่ครองของจักรพรรดิต้องเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมจริยธรรมเท่าเทียมกับจักรพรรดิ นางสนม
อันดับที่สองชื่อจิ่วผิง (Jiu Pin) เป็นชื่อเฉพาะผู้หญิง พระนางได้เปลี่ยนชื่อเป็นซวนอ๋ี (Xuan Yi) ซึ่ง
เป็นชื่อเฉพาะผู้ชาย หมายความว่าสืบทอดและเผยแพร่ความศักด์ิศรีของจักรพรรดิ ต่อมานางสนม
ที่ชื่อว่าเหม่ยเหริน (Mei Ren) ซึ่งเป็นนางสนมอันดับที่สี่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเฉิงจื้อ (Cheng Zhi) 
หมายความว่า ต้องรับและท าตามค าสั่งจากจักรพรรดิ และนางสนมอันดับที่ห้าชื่อไฉเหริน (Cai 
Ren) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเว่ย์เซียน (Wei Xian) หมายความว่าเป็นผู้พิทักษ์ซึ่งเปรียบเหมือนเทวดา 
ส่วนหญิงรับใช้ราชส านักฝ่ายในระดับที่หกถึงระดับที่เก้ามีชื่อใหม่ว่าเป็นยามของจักรพรรดิ 2 การ
เปลี่ยนชื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระนางบูเช็กเทียนต้องการให้ผู้หญิงของราชส านักฝ่ายในไม่

                                                           
1Chen Ruoshui.  (2009).  op. cit.  pp. 167-183.  
2Ibid.  pp.  171-173.  
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เพียงแต่เป็นภรรยาและคนรับใช้ที่ดูแลจักรพรรดิเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยของจักรพรรดิเหมือนผู้ชายอีกด้วย การกระท าเหล่านี้เป็นการปูทางของพระนางบูเช็กเทียน
ก่อนขึ้นครองราชย์  

ถ้าเทียบกับการจัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมกับการเปลี่ยนชื่อของนางสนม
และคนรับใช้ราชส านักฝ่ายใน เรื่องถัดไปจะยิ่งแสดงให้เห็นว่าพระนางบูเช็กเทียนมีความต้องการที่
จะเข้าร่วมการเมืองเหมือนผู้ชาย ใน ค.ศ. 665 พระนางบูเช็กเทียนเรียกร้องจะเข้าร่วมพิธีเฟิงซ่าน 
(Feng Shan) เพื่อแสดงอ านาจของตัวเองในการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย พิธีเฟิงซ่านเป็นพิธี
ระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่และศักด์ิสิทธิ์ที่สุดส าหรับจักรพรรดิ ผู้หญิงไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิธีนี้ มีแต่
จักรพรรดิกับขุนนางระดับสูงเข้าร่วมได้ ค าว่าเฟิง หมายความว่าการบูชาท้องฟ้าเบื้องบน ค าว่า
ซ่าน หมายความว่าการบูชาพื้นแผ่นดิน พิธีนี้จะจัดที่ภู เขาไท่ซาน (Mount Taishan) ซึ่งต้ังอยู่ที่
มณฑลซานตงในปัจจุบัน (Shandong Province) ในสมัยโบราณเชื่อว่าภูเขาไท่ซานเป็นภูเขาสูงสุด 
การที่พระนางบูเช็กเทียนเรียกร้องอยากเข้าร่วมพิธีนี้ได้รับความเห็นด้วยจากจักรพรรดิถังเกาจง 
ตามประเพณี ผู้ถวายการบูชาล าดับต้นของการบูชาท้องฟ้าเบื้องบนและพื้นแผ่นดินคือจักรพรรดิ  
ผู้ถวายการบูชาล าดับที่สองและผู้ถวายล าดับการบูชาสุดท้ายของการบูชาท้องฟ้าเบื้องบนกับพื้น
แผ่นดินคือขุนนางล าดับสูง แต่พระนางเห็นว่าผู้ถวายการบูชาล าดับที่สองและผู้ถวายการบูชา
ล าดับสุดท้ายไม่ควรเป็นขุนนางล าดับสูง แต่ควรเป็นฮองเฮากับผู้หญิงที่มีเกียรติยศ การกระท า
ของพระนางนี้เพื่อแสดงว่าตัวเองกับผู้หญิงต่างๆ สามารถมีอ านาจเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งก่อนสมัย
ราชวงศ์ถัง การท่ีมีผู้หญิงเข้าร่วมพิธีเฟิงซ่านไม่เคยเกิดขึ้น1          

หลังจากพระนางบูเช็กเทียนได้ขึ้นเป็นฮองเฮาของจักรพรรดิถังเกาจง สุขภาพ
ร่างกายของจักรพรรดิไม่แข็งแรงนัก จักรพรรดิถังเกาจงจึงมอบภาระหน้าที่ให้กับฮองเฮาบูเช็กเทียน
ให้ช่วยการตัดสินเรื่องการเมือง ด้วยความที่พระนางเป็นคนเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาและชอบอ่าน
หนังสือต้ังแต่เด็ก ท าให้พระนางมีความสามารถในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดี ความคิดที่
บริหารประเทศส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคิดของจักรพรรดิถังเกาจง พระนางจึงได้รับความ
เชื่อถือจากจักรพรรดิถังเกาจงมาก ทุกครั้งที่จักรพรรดิถังเกาจงว่าราชการและต้องตัดสินเรื่อง
การเมืองต่อหน้าขุนนางต่างๆ พระนางจะคอยช่วยให้ความคิดเห็นอยู่เบื้องหลังโดยใช้ม่านกั้นไว้
ตลอด ค.ศ. 683 จักรพรรดิถังเกาจงสวรรคต พระราชโอรสองค์ที่สามขึ้นครองราชย์ซึ่งคือจักรพรรดิ
ถังจงจง แต่เวลาแค่ผ่านไปสองเดือน พระนางเรียกร้องให้จักรพรรดิถังจงจงสละต าแหน่งจักรพรรดิ 

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004a).  The Old Book of Tang China (Volume1).   
pp.  218-240.    
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และเนรเทศครอบครัวถังจงจงไปยังที่แสนไกล ค.ศ. 690 ขณะที่พระนางบูเช็กเทียนมีพระชนม์หก
สิบเจ็ดพรรษา พระนางได้ทรงด าเนินการขั้นสุดท้ายในการขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้หญิงและ
เปลี่ยนราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์โจว ซึ่งคนจีนปัจจุบันนิยมเรียกว่า “อู่โจว” อีกทั้งต้ังชื่อตัวเองใหม่ว่า 
จ้าว (Zhao) ซึ่งเปรียบเหมือนว่าพระนางเองเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างไปทั่ว
โลก ในช่วงเวลาของการปกครองของพระนางบูเช็กเทียน พระนางได้ด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาของประเทศไว้มากมาย เช่น ด้านการเมือง พระนางทรงเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถออก
ความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง และให้ความสนใจในเรื่องการรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งพระนางบู
เช็กเทียนได้พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกขุนนางเคอจวี่ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มจ านวนคน
ที่รับต าแหน่งข้าราชการ ด้านเศรษฐกิจ พระนางได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเกษตร 
หัตถกรรมและด าเนินนโยบายให้ลดความเข้มงวดของการใช้แรงงานและการเก็บภาษีให้เบาลง
เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ พระนางเป็นผู้ที่กุมอ านาจขั้นสูงสุด ใน  ค.ศ.696 พระ
นางในฐานะเป็นฮ่องเต้หญิงจัดพิธีเฟิงซ่าน พิธีเฟิงซ่านครั้งนี้ไม่ได้จัดที่ภูเขาไท่ซาน แต่จัดที่ภูเขาซง
ซาน (Mount Songshan) ซึ่งต้ังอยู่ที่มณฑลเหอหนันในปัจจุบัน (Henan Province) และมีผู้หญิง
จ านวนมากเป็นผู้เข้าร่วม พิธีครั้งนี้พระนางเป็นผู้ถวายบูชาล าดับต้นซึ่งไม่เคยมีผู้หญิงเป็นผู้ถวาย
มาก่อน พระนางบูเช็กเทียนต้องการแสดงให้เหล่าขุนนางเห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิจัดพิธีเฟิงซ่านและมี
สิทธิเข้าร่วมพิธีได้1  

การกระท าเหล่านี้ของพระนางบูเช็กเทียนต้ังแต่จัดพิธีการบูชาหนอนไหมถึง
การจัดพิธีเฟิงซ่านเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงให้ดีและพยายามให้ผู้หญิงได้รับความยก
ย่องจากสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่พระนางได้ท าก่อนขึ้นครองราชย์ เมื่อพระนางขึ้นครองราชย์แล้วและเป็น
ผู้ที่มีอ านาจสูงสุด จึงด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศอีกมากมาย พระนางบูเช็กเทียนเป็น
ผู้เริ่มต้นที่ท าให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมการเมืองโดยตรง ต่อมามีผู้หญิงอีกมากมายที่อยากเป็นเหมือน
พระนางบูเช็กเทียน เช่น ฮองเฮาเหวย์ ซึ่งเป็นลูกสะใภ้พระนางบูเช็กเทียน อง ค์หญิงอันเล่อ 
(Princess Anle) ซึ่งเป็นหลานสาวของพระนางบูเช็กเทียน และองค์หญิงไท่ผิง ซึ่งเป็นพระราชธิดา
ของพระนางบูเช็กเทียน เป็นต้น 

ฮองเฮาเหวย์เป็นภรรยาของจักรพรรดิถังจงจง ใน ค.ศ. 705 พระนางบูเช็ก
เทียนถูกบังคับให้สละต าแหน่งจักรพรรดิ ให้จักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์อีกครั้ง หลังจาก
จักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์ ฮองเฮาเหวย์ได้ท าการเลียนแบบการกระท าที่เตรียมตัวก่อนขึ้น
ครองราชย์ของพระนางบูเช็กเทียนทันที เช่น เมื่อจักรพรรดิถังจงจงว่าราชการและต้องตัดสินเรื่อง

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  pp.  495-518.    
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การเมืองต่อหน้าขุนนาง ฮองเฮาเหวย์จะนั่งข้างหลังช่วยตัดสินด้วยโดยมีม่านกั้นไว้ สาเหตุที่ถังจง
จงปล่อยให้ฮองเฮาเหวย์เข้าร่วมการเมือง ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อแรก พระนางบูเช็กเทียนเป็นตัวอย่างที่
เข้าร่วมการเมืองจึงท าให้ผู้หญิงรุ่นต่อมาเข้าร่วมการเมืองบ้าง ข้อสอง อุปนิสัยของฮองเฮาเหวย์
เป็นอุปนิสัยของชาวเผ่าเหนือซึ่งเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและกล้าหาญท าให้กล้าที่จะแสดง
ความสามารถของตนเองออกมา ข้อสาม อุปนิสัยของถังจงจงเป็นคนอ่อนแอและไม่มี
ความสามารถทางด้านการเมือง เมื่อช่วงเวลาที่เนรเทศได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยา ภรรยาอยู่
ข้างๆ และให้ก าลังใจตลอด ถังจงจงจึงสาบานว่าถ้าวันข้างหน้าได้ขึ้นครองราชย์อีก จะให้ภรรยา
เข้าร่วมการเมืองบริหารประเทศด้วยกันเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ภรรยา นอกจากนี้ ฮองเฮาเหวย์
ยังขอเรียกร้องให้ผู้ชายอายุยี่สิบสามมีสิทธิการเกณฑ์ทหาร อายุห้าสิบเก้าไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร 
ฮองเฮาเหวย์พยายามลดภาระของประชาชนให้เบาลง และพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ผู้หญิงขึ้นมาเพื่อรับการยกย่องจากประชาชน1  

ฮองเฮาเหวย์ได้ขยายอิทธิพลในการเมืองของตัวเอง โดยร่วมมือกับหลานของ
พระนางบูเช็กเทียนที่ชื่อว่าอู่ซานซือ อิทธิพลของกลุ่มตระกูลเหวย์กับอิทธิพลของกลุ่มตระกูลอู่
ร่วมมือกันกลายเป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมการเมืองจึงท าให้กลุ่มขุนนางเก่าที่รักษา
อิทธิพลตระกูลหลี่ของราชวงศ์ถังถูกท าลาย หลังจากจักรพรรดิถังจงจงสวรรคต ฮองเฮาเหวย์แอบ
ให้พระราชเลขานุการซั่งกวนหว่านเออร์ (Shangguan Wan’er) ท าพินัยกรรมปลอมของจักรพรรดิ
ถังจงจงขึ้นมา ระบุว่าต าแหน่งจักรพรรดิยกให้พระราชโอรสองค์เล็ก ซึ่งมีอายุแค่สิบหกชันษาและ
ให้ฮองเฮาเหวย์เป็นผู้ปรึกษาการเมือง ฮองเฮาเหวย์แอบท าพินัยกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเอง
กลายเป็นผู้มีสิทธิเป็นผู้ช่วยการเมืองโดยที่ตัวเองไม่ได้แย่งชิงอ านาจมาจากใคร ต่อมาฮองเฮาเหวย์
ได้ด าเนินการใน 5 เรื่อง เพื่อเตรียมตัวขึ้นครองราชย์ เรื่องแรก ส่งทหารไปเพื่อป้องกันพระราชโอรส
องค์โตชื่อว่าหลี่ฉงฝู (Li Chongfu) จะท ารัฐประหารเพื่อแย่งชิงอ านาจของน้องชาย เรื่องที่สอง ใน
สมัยราชวงศ์ถังมีเมืองหลวงตะวันตกซึ่งคือเมืองฉางอานกับเมืองหลวงตะวันออกซึ่งคือเมืองลั่ว
หยาง เมืองหลวงสองเมืองนี้ต่างมีกลุ่มอิทธิพลของชนชั้นปกครองควบคุมอยู่ ฮองเฮาเหวย์ได้ส่ง
อัครเสนาบดีสองคนไปเมืองหลวงตะวันออกซึ่งคือเมืองลั่วหยาง เพื่อท าให้สถานการณ์ของเมืองลั่ว
หยางมั่นคงมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดความวุ่นวายต่อเมืองฉางอาน เรื่องที่สาม ปลอบใจพวก
ตระกูลหลี่ เมื่อฮองเฮาเหวย์ขึ้นควบคุมอ านาจได้ท าลายผลประโยชน์ของตระกูลหลี่ ฮองเฮาเหวย์
จึงให้เกียรติยศแก่ตระกูลหลี่ เรื่องที่สี่ ควบคุมราชส านักและพยายามที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ขุนนางทั้งหลาย เรื่องที่ห้า ควบคุมทหาร ฮองเฮาเหวย์ได้มอบอ านาจให้ญาติพี่น้องของตัวเองเพื่อ

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004a).  op. cit.  pp.  246-253.  
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ควบคุมทหาร1 ไม่ว่าการเตรียมตัวที่ขึ้นครองราชย์ของฮองเฮาเหวย์จะสมบูรณ์แค่ไหน แต่ใน ค.ศ. 
710 องค์หญิงไท่ผิงกับองค์ชายหลี่หลงจีซึ่งคือจักรพรรดิถังเสวียนจงร่วมมือท ารัฐประหารขึ้นมา 
ท าให้ฮองเฮาเหวย์ถูกประหารชีวิต2 จักรพรรดิใหม่ถูกบังคับเรียกคืนต าแหน่ง การขึ้นครองราชย์
ของฮองเฮาเหวย์ประสบความล้มเหลว เนื่องจากฮองเฮาเหวย์ขาดประสบการณ์ทางด้านการเมือง 
อีกทั้งเนื่องจากพระนางบูเช็กเทียนประสบความส าเร็จได้ขึ้นครองราชย์มาก่อน ดังนั้น ตระกูลหลี่จึง
ได้เรียนรู้บทเรียนและยิ่งป้องกันไม่ให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในการเมืองอีก จึงท าให้ฮองเฮาเหวย์เกิด
ความล้มเหลว แต่อย่างไรก็ตาม ฮองเฮาเหวย์เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กล้าล้มล้างความคิดที่กั้น
ผู้หญิงไว้นอกการเมือง  

องค์หญิงอันเล่อเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของฮองเฮาเหวย์กับจักรพรรดิถังจง
จง องค์หญิงอันเล่อเกิดในช่วงเวลาจักรพรรดิถังจงจงถูกเนรเทศ ฮองเฮาเหวย์กับจักรพรรดิถังจงจง
รักและตามใจองค์หญิงอันเล่อมาก ท าให้องค์หญิงอันเล่อเป็นองค์หญิงที่เอาแต่ใจ เย่อหยิ่ง และ
ฟุ่มเฟือย องค์หญิงอันเล่อมีความทะเยอทะยานที่อยากเป็นฮ่องเต้หญิงเหมือนพระนางบูเช็กเทียน 
เพื่อขยายอิทธิพลทางการเมืองของตัวเอง องค์หญิงอันเล่อขายต าแหน่งให้แก่ผู้ที่สนับสนุน ผู้ที่รับ
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าอัครเสนาบดีส่วนใหญ่มาจากองค์หญิงอันเล่อ พระราชโองการที่องค์หญิงอันเล่อ
เขียนเสร็จและให้จักรพรรดิถังจงจงเซ็นชื่อ จักรพรรดิถังจงจงยิ้มแล้วเซ็นชื่อโดยไม่ได้ตรวจเนื้อหา
ว่าเหมาะสมสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่ใดๆ  ทั้งสิ้น อีกทั้งองค์หญิงอันเล่อยังเรียกร้องให้
จักรพรรดิถังจงจงเรียกคืนต าแหน่งองค์รัชทายาทจากองค์ชายหลี่ฉงจู้น (Li Chongjun) และแต่งตั้ง
ตัวเองเป็นองค์รัชทายาทเพื่อสืบทอดต าแหน่งฮ่องเต้ต่อไป การขอแต่งต้ังองค์หญิงเป็นองค์รัช
ทายาทไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน องค์หญิงอันเล่อเป็นองค์หญิงองค์แรกที่ขอแต่งต้ังตัวเองขึ้นเป็นองค์
รัชทายาทในประวัติศาสตร์จีน องค์หญิงอันเล่อเคยกล่าวว่า พระนางบูเช็กเทียนเป็นฮ่องเต้หญิงได้ 
ข้าพเจ้าเป็นองค์หญิง จะเป็นองค์รัชทายาทที่สืบต าแหน่งฮ่องเต้ไม่ได้หรอ แม้ว่าจักรพรรดิถังจงจง
ทรงโปรดพระราชธิดาของพระองค์เองมากเพียงใด แต่พระองค์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการขอแต่งต้ัง
องค์หญิงเป็นองค์รัชทายาท ทั้งยังโดนแรงกดดันความไม่เหมาะสมต่างๆ นานาจากบรรดาขุนนาง
ทั้งหลาย ต่อมาหลังจากที่จักรพรรดิถังจงจงสวรรคต ค.ศ.710 องค์หญิงไท่ผิงกับองค์ชายหลี่หลงจี
ซึ่งคือจักรพรรดิถังเสวียนจงร่วมมือท ารัฐประหารขึ้นจึงท าให้องค์หญิงอันเล่อถูกประหารชีวิต3 

                                                           

       1Meng Man.  (2016).  Princess Taiping and Her Times.  pp.  421-429. 
       2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p.  608.  
       3Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  p.  10. 
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องค์หญิงไท่ผิง เป็นพระราชธิดาของพระนางบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถังเกา
จง เป็นน้องสาวของจักรพรรดิถังจงจง อุปนิสัยขององค์หญิงไท่ผิงเหมือนมารดาพระนางบูเช็ก
เทียน องค์หญิงไท่ผิงมีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาทางการเมือง จึงได้รับความรักจากพระ
นางบูเช็กเทียน ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน องค์หญิงไท่ผิงได้เข้าร่วมการเมืองโดยได้รับ
อนุญาตจากพระมารดา เมื่อพระนางบูเช็กเทียนต้องตัดสินเรื่องการเมืองก็มักจะปรึกษากับพระราช
ธิดาองค์หญิงไท่ผิง ต่อมาองค์หญิงไท่ผิงช่วยพระมารดาพระนางบูเช็กเทียนปราบปรามอิทธิพล
ของขุนนางชื่อว่าหลัยจู้นเฉิน (Lai Junchen) แม้ว่าการแต่งงานขององค์หญิงไท่ผิงรอบที่สองที่
แต่งงานกับอู่โยวจี้ (Wu Youji) ซึ่งเป็นญาติของพระนางบูเช็กเทียน องค์หญิงไท่ผิงกลายเป็น
ลูกสะใภ้ของครอบครัวตระกูลอู่ แต่ทางด้านการเมืององค์หญิงไท่ผิงสนับสนุนตระกูลหลี่ซึ่งคือ
ตระกูลตัวเอง ต่อมาใน ค.ศ.705 ขุนนางที่สนับสนุนตระกูลหลี่และอัครเสนาบดีชื่อว่าจางเจี้ยนจือ 
(Zhang Jianzhi) ได้ร่วมมือกับองค์หญิงไท่ผิงท ารัฐประหารขึ้นเพื่อต่อต้านอ านาจของพระนางบู
เช็กเทียนซึ่งคือพระมารดาขององค์หญิงและสนับสนุนพระเชษฐาองค์ที่สามนามหลี่เสี่ยน (Li Xian) 
ซึ่งคือจักรพรรดิถังจงจงขึ้นครองราชย์ หลังจากจักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์อีกครั้ง อิทธิพล
ทางการเมืองขององค์หญิงไท่ผิงได้ขยายมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ที่ฮองเฮาเหวย์กับองค์หญิงอัน
เล่อมีเป้าหมายที่จะแย่งชิงอ านาจ องค์หญิงไท่ผิงเป็นผู้ที่สนับสนุนตระกูลหลี่ได้ร่วมมือกับองค์
ชายหลี่หลงจีที่เป็นหลานขององค์หญิงไท่ผิงซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิถังเสวียนจงท ารัฐประหารขึ้นเพื่อ
ต่อต้านอิทธิพลทางการเมืองของฮองเฮาเหวย์และองค์หญิงอันเล่อและสนับสนุนหลี่ต้าน (Li Dan) 
ซึ่งเป็นพระเชษฐาองค์ที่สี่ขององค์หญิงไท่ผิงและเป็นพระบิดาขององค์ชายหลี่หลงจี สุดท้ายพระ
บิดาขององค์ชายหลี่หลงจีได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังรุ่ยจง (Emperor Ruizong ค.ศ. 684-
690, ค.ศ. 710-712) จักรพรรดิในล าดับต่อมา1  

หลังจากถังรุ่ยจงขึ้นครองราชย์ องค์หญิงไท่ผิงยิ่งมีอ านาจมากขึ้น เมื่อขุนนาง
มีเรื่องการเมืองจะปรึกษากับจักรพรรดิถังรุ่ยจง จักรพรรดิถังรุ่ยจงตรัสว่าเรื่องการเมืองได้ปรึกษา
กับองค์หญิงไท่ผิงมาก่อนหรือยัง แสดงให้เห็นว่าก่อนขุนนางจะปรึกษาเรื่องการเมืองกับจักรพรรดิ
ถังรุ่ยจงต้องปรึกษากับองค์หญิงไท่ผิงก่อน ขุนนางส่วนใหญ่ในราชส านักจะเชื่อฟังและท าตาม
ค าสั่งขององค์หญิงไท่ผิง ด้วยการขยายอ านาจขององค์หญิงไท่ผิงได้คุกคามต่อผลประโยชน์ของ
หลานชายหลี่หลงจี ความขัดแย้งระหว่างองค์หญิงไท่ผิงกับหลานชายหลี่หลงจีนับวันยิ่งรุนแรงมาก
ขึ้น ต่อมาจักรพรรดิถังรุ่ยจงสละราชบัลลังค์ให้แก่พระราชโอรสนามว่าหลี่หลงจีซึ่งคือจักรพรรดิถัง
เสวียนจง จักรพรรดิถังเสวียนจงทนไม่ได้ที่อ านาจขององค์หญิงไท่ผิงถูกขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

                                                           

           1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp.  8-9.   
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พระองค์จึงวางแผนปราบปรามอ านาจขององค์หญิงไท่ผิง ค.ศ. 713 จักรพรรดิถังเสวียนจงได้
ด าเนินการวางแผนควบคุมอ านาจขององค์หญิงไท่ผิงและในที่สุดองค์หญิงไท่ผิงก็ถูกประหารชีวิต 
หลังจากอ านาจขององค์หญิงไท่ผิงถูกปราบปรามเป็นการสิ้นสุดของผู้หญิงในวังที่เข้าร่วมการเมือง
โดยตรง1  

นอกจากกลุ่มผู้หญิงในวังที่แย่งชิงอ านาจในการเมืองทางตรงดังกล่าวแล้ว 
ยังมีกลุ่มผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของพระราชวงศ์ที่มีส่วนร่วมของการเมืองทางอ้อม แม้ว่าจะไม่ได้แย่ง
ชิงอ านาจจนท าให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีของจักรพรรดิ
ในการบริหารการเมือง เช่น ฮองเฮาจ่างซุนเป็นฮองเฮาที่ได้รับความนับถือและการยกย่องใน
ประวัติศาสตร์จีน ฮองเฮาจ่างซุนเกิดในครอบครัวตระกูลสูง รักการอ่านหนังสือต้ังแต่เด็ก เมื่ออายุ
สิบสามก็แต่งงานกับหลี่ซื่อหมินซึ่งคือจักรพรรดิถังไท่จง ก่อนหลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์ หลี่ซื่อหมิน
มีเป้าหมายวางแผนท ารัฐประหารขึ้นที่ประตูเสวียนอู่เหมิน (Xuanwu Men) เพื่อแย่งชิงอ านาจกับ
องค์รัชทายาทชื่อว่าหลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng) ในช่วงเวลานี้ ฮองเฮาจ่างซุนได้ไปเยี่ยมเยืยนท
หาร และให้ก าลังใจทหารเพื่อช่วยหลี่ซื่อหมินได้ความส าเร็จจากรัฐประหาร หลังจากหลี่ซื่อหมินขึ้น
ครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง ก็ได้ปรึกษาเรื่องการเมืองกับฮองเฮาจ่างซุนตลอด ฮองเฮาจ่างซุน
ตักเตือนพระองค์ตลอดว่าอย่าลืมบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่ใช้ญาติพี่น้องของครอบครัวฝ่าย
ภรรยาเป็นขุนนางระดับสูงไม่งั้นจะเกิดความวุ่นวาย อีกทั้งฮองเฮาจ่างซุนยังกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตัวเองต่อการเมือง เช่น เมื่อขุนนางเว่ย์เจิงแสดงความคิดเห็นโดยพูดอย่างตรงไปตรงมา
ต่อหน้าจักรพรรดิถังไท่จง พระองค์ทรงโกรธมากจนอยากประหารชีวิตเว่ย์เจิง แต่หลังจากฮองเฮา
จ่างซุนได้ทราบเรื่องนี้ รีบไปเปลี่ยนชุดพิธีกรรมออกมาและแสดงความยินดีกับจักรพรรดิว่าถ้า
พระองค์ไม่ใช่เป็นจักรพรรดิที่มีความเมตตากรุณา ขุนนางคงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าพระองค์ จักรพรรดิทรงพอใจกับความคิดเห็นของฮองเฮาจ่างซุนเป็น
อย่างมาก และก่อนฮองเฮาจ่างซุนสวรรคตยังไม่ลืมตักเตือนจักรพรรดิว่าอย่าทอดทิ้งขุนนางเก่า
นามว่าฝางเสวียนหลิง เขาเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อประเทศชาติ เนื่องจากฮองเฮาจ่างซุน
เป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารการเมืองของจักรพรรดิ หลังจากฮองเฮาสวรรคต พระองค์ทรงตรัสด้วย
ความเศร้าโศกว่า ข้าพเจ้าขาดผู้ช่วยที่ดีตลอดไปแล้ว2  

 

                                                           

           1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  pp.  523-525. 
2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004a).  op. cit.  pp.  582-583. 
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นอกจากน้ี จักรพรรดิถังไท่จงมีนางสนมคนหนึ่งชื่อ สวีฮุ่ย เกิดในตระกูลชั้นสูง 
รักการอ่านหนังสือต้ังแต่เด็ก มีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาทางการเมือง อีกทั้งยังกล้าแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงต่อพระองค์ ในครั้งหนึ่งจักรพรรดิถังไท่จงเกณฑ์ทหารเพื่อ
ท าสงครามต่อต้านชาวเผ่า และใช้แรงงานมากเกินไปสร้างพระต าหนัก ท าให้ประชาชนเดือดร้อน
มาก นางสนมสวีฮุ่ยเห็นสถานการณ์แบบนี้จึงถวายค าร้องแก่จักรพรรดิถังไท่จง ให้พระองค์อย่าลืม
บทเรียนในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเดือดร้อนจนเกิดประท้วงชาวนาขึ้น หลังจากพระองค์อ่านค า
ร้องของนางสนมสวีฮุ่ยแล้ว ชื่นชมนางสนมสวีฮุ่ยอย่างมาก1 

องค์หญิงผิงหยางเจาหรือองค์หญิงผิงหยาง (Princess Pingyangzao หรือ 
Princess Pingyang) เป็นพระราชธิดาองค์ที่สามของจักรพรรดิถังเกาจู่หรือหลี่ยวน (Li Yuan) 
ในช่วงต้นราชวงศ์ถังที่ด าเนินการปราบปรามอ านาจของผู้ปกครองเก่าคือราชวงศ์สุย หลี่ยวนมี
เป้าหมายวางแผนซ่องสุมก าลังที่เมืองจิ้นหยาง (Jinyang) ซึ่งคือเมืองไท่หยวน (Taiyuan) ของ
มณฑลซานซี (Shanxi Province) ในปัจจุบัน เมื่อราชบุตรเขยของหลี่ยวนไปช่วยกองทัพที่เมือง
จิ้นหยาง องค์หญิงผิงหยางเจาช่วยพระบิดาต่อต้านอ านาจราชวงศ์สุย อีกทั้งองค์หญิงยังแต่งตัว
เป็นผู้ชายแล้วกลับบ้านเกิดขายทรัพย์สินของครอบครัวทั้งหมด เอาเงินที่ได้มาไปช่วยประชาชนที่
ยากจนล าบาก ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์หญิงผิงหยางเจาขอบคุณองค์หญิงอย่าง
มาก เชื่อฟังและท าตามความต้องการขององค์หญิงทุกอย่าง องค์หญิงผิงหยางเจาได้รับความนับ
ถือจากประชาชน ในเวลาไม่นานได้รับสมัครทหารจ านวนมาก เมื่อพระบิดากับสามียกกองทัพจาก
เมืองจิ้นหยางไปถึงเมืองฉางอาน ได้นัดพบกับกองทัพขององค์หญิงผิงหยางเจาจึงท าให้การ
ต่อต้านอ านาจราชวงศ์สุยได้ประสบความส าเร็จจนใน ค.ศ. 618 หลี่ยวนได้ก่อต้ังราชวงศ์ถังขึ้นมา 
หลี่ยวนกลายเป็นจักรพรรดิถังเกาจู่ ค.ศ. 623 เมื่อองค์หญิงผิงหยางเจาเสียชีวิต ตามค าสั่งของ
จักรพรรดิถังเกาจู่ งานศพขององค์หญิงแตกต่างจากงานศพของผู้หญิงคนอ่ืนซึ่งจัดงานศพแบบ
ทหาร จักรพรรดิถังเกาจู่ตรัสว่า องค์หญิงผิงหยางเจาเหมือนผู้ชายซึ่งเป็นทหารเคยช่วยข้าพเจ้าไป
สู้รบที่สนามรบ ดังนั้น จัดงานศพแบบทหาร เป็นการให้เกียรติกับนาง องค์หญิงผิงหยางเจาเป็น
องค์หญิงองค์แรกท่ีจัดงานศพแบบทหารในประวัติศาสตร์จีน2 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์หญิงพิเศษที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวเผ่ากับราชส านักถัง ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถังได้สืบทอดนโยบายเห
อชิน (Heqin) ที่เริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์ฮั่น คือนโยบายที่ส่งองค์หญิงแต่งงานกับหัวหน้าชาวเผ่า

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p.  607. 
2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004a).  op. cit.  p.  610.  
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เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างชาวเผ่ากับราชส านักถัง เนื่องจากราชวงศ์ถังมีความ
เจริญรุ่งเรือง ชาวเผ่ามักจะมารุกรานรอบๆ เขตชายแดนตลอด เพื่อสร้างความสงบเขตชายแดน
ด้วยหลักการที่ว่าชาวเผ่าทั้งหลายเป็นพี่น้องกันกับราชส านักถัง จึงท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ปรากฏบน
เวทีการเมือง เช่น ค.ศ. 640 องค์หญิงหงฮั่ว (Princess Honghua) แต่งงานกับหัวหน้าเผ่าถู่ยวี่หุน 
(Tuyuhun) ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าถู่ยวี่หุนกับราชส านักถัง1 ค.ศ. 641 องค์หญิงเหวิน
เฉิง (Princess Wencheng) แต่งงานกับกษัตริย์ซองเซินกัมโป (Songtsen Gampo) องค์หญิงเห
วินเฉิงได้รับเกียรติอย่างสูงในพิธีการต้อนรับ องค์หญิงเหวินเฉิงได้น าวัฒนธรรมของชาวฮั่นไป
เผยแพร่แก่ชาวทิเบต ท าให้ชาวทิเบตได้รับเทคโนโลยีการท านา การทอผ้าจากจีน องค์หญิงเหวิน
เฉิงยังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมือง พยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งทั้งสองฝ่าย 
องค์หญิงเหวินเฉิงจึงได้รับความยกย่องและนับถือจากชาวทิเบต เผ่าทิเบตกับราชส านักถังได้รักษา
ความสัมพันธ์ที่ ดีมาโดยตลอด จนใน ค.ศ. 710 ราชส านักถังส่งองค์หญิงจินเฉิง  (Princess 
Jincheng) ไปแต่งงานกับกษัตริย์ทิเบตนามว่าเฮ่อเต๋อจู่จั้น (Hedezuzan) องค์หญิงจินเฉิงช่วย
แก้ไขปัญหาเขตชายแดน โดยพยายามส่งเสริมการทูตระหว่างเผ่าทิเบตกับราชส านักจีน ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าทิเบตกับราชส านักจีนมีความเป็นมิตรกัน 2 องค์หญิงเหล่านี้ได้ใช้
ความสามารถทางด้านการเมืองและความกล้าหาญของตัวเอง รับผิดชอบหน้าที่ที่ส าคัญต่อ
ประเทศชาติ องค์หญิงกลุ่มนี้ได้รับเกียรติยศและความนับถือจากราชส านักทั้งสองฝ่าย        

ส าหรับผู้หญิงที่รับต าแหน่งในวังที่เข้าร่วมการเมือง  ระบบต าแหน่งส าหรับ
ผู้หญิงในวังในของสมัยราชวงศ์ถังมีหกกระทรวง ได้แก่  

ซั่งกง (Shang Gong) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบหน้าที่การบันทึกเรื่อง
ต่างๆ ในราชส านักฝ่ายใน รับผิดชอบการประกาศให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศเข้าร่วมงานในวัง  
การดูแลรายชื่อของคนในวังและรับผิดชอบเรื่องการให้รางวัล และการจัดกฎระเบียบวินัยในราช
ส านักฝ่ายใน  

ซั่งอ๋ี (Shang Yi) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบจารีตประเพณี เรื่องดนตรี
ต่างๆ เพื่อการต้อนรับแขกส าคัญที่มาเข้าเฝ้าจักรพรรดิ  

ซั่งฝู (Shang Fu) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ 
คนในวัง  

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.  pp.  536-537.    
2Ibid.  pp.  464-483. 
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ซั่งสือ (Shang Shi) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการท าอาหารและการดูแล
ยารักษาโรคในวัง  

ซั่งฉิ่น (Shang Qin) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการดูแลการพักผ่อน  
การเข้านอนของจักรพรรดิ  

ซั่ งกง (Shang gong) (แตกต่างจากกระทรวงแรกที่ ชื่ อซั่ งกง ) เป็น
กระทรวงที่รับผิดชอบการดูแลเครื่องเงินทอง เครื่องประดับเพชรพลอย ผ้าไหม  

ระบบต าแหน่งส าหรับผู้หญิงในวังเป็นระบบที่เริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์สุย 
สมัยราชวงศ์ถังได้สืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้หญิงในวังนอกจากหกกระทรวงนี้แล้ว ยังมีผู้หญิงได้รับ
ต าแหน่งพระราชเลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่การร่างพระราชโองการ เนื่องจากผู้หญิงที่รับต าแหน่ง
ในวังอยู่ใกล้กับจักรพรรดิซึ่งเป็นศูนย์กลางของอ านาจ อีกทั้งด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์
ถัง กฎระเบียบในวังไม่เข้มงวด จึงท าให้ผู้หญิงที่รับต าแหน่งเหล่านี้มีโอกาสได้เข้าร่วมการเมือง 

ซั่งกวนหว่านเออร์เป็นหลานสาวของขุนนางซั่งกวนอ๋ี (Shangguan Yi) เนื่อง
จากซั่งกวนอ๋ีถูกประหารชีวิตเพราะพระนางบูเช็กเทียน ดังนั้น ซั่งกวนหว่านเออร์กับมารดาจึงตก
เป็นหญิงรับใช้ชั้นต่ าในวัง แต่เนื่องจากซั่งกวนหว่านเออร์เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและ
สติปัญญา ชอบอ่านหนังสือต้ังแต่เด็ก มีความสามารถในการแต่งบทกวีนิพนธ์ พระนางบูเช็กเทียน
จึงชื่นชมความสามารถของซั่งกวนหว่านเออร์ แต่เนื่องจากโทษที่ซั่งกวนอ๋ีก่อท าให้ซั่งกวนหว่าน
เออร์ต้องถูกประหารชีวิตเช่นกัน แต่เพราะพระนางเสียดายไม่อยากฆ่านาง จึงท ารอยสักบนใบหน้า
ซั่งกวนหว่านเออร์เป็นการลงโทษแทน และให้ซั่งกวนหว่านเออร์เข้ารับต าแหน่งเป็นพระราช
เลขานุการช่วยพระนางร่างพระราชโองการอยู่ในวัง นี่เป็นการเริ่มต้นของซั่งกวนหว่านเออร์ที่ได้เข้า
ร่วมการเมือง ค.ศ. 705 รัฐประหารที่ต่อต้านอ านาจพระนางบูเช็กเทียนได้ผลส าเร็จ จักรพรรดิถังจง
จงได้ขึ้นครองราชย์อีกครั้ง การร่างพระราชโองการของซั่งกวนหว่านเออร์ได้รับความเชื่อถือจาก
พระองค์มาก ซั่งกวนหว่านเออร์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮองเฮาเหวย์และองค์หญิงอันเล่อ และ
แนะน าให้ฮองเฮาเหวย์เลียนแบบพระนางนางบูเช็กเทียนเพื่อควบคุมอ านาจ ซั่งกวนหว่านเออร์ยัง
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอู่ซานซือซึ่งเป็นหลานของพระนางบูเช็กเทียน และแนะน าให้ฮองเฮาเหวย์ได้
รู้จักและเพื่อเป็นการขยายอิทธิพลอ านาจของฮองเฮาเหวย์และต่อต้านอิทธิพลอ านาจของตระกูลห
ลี่ ค.ศ. 710 จักรพรรดิถังจงจงสวรรคต ฮองเฮาเหวย์แอบสั่งให้ซั่งกวนหว่านเออร์ท าพินัยกรรม
ปลอมขึ้นมาว่าตามความคิดของจักรพรรดิถังจงจง ฮองเฮาเหวย์มีสิทธิช่วยจักรพรรดิองค์ใหม่
ตัดสินเรื่องการเมือง เนื่องจากซั่งกวนหว่านเออร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับฮองเฮาเหวย์ เมื่อ
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รัฐประหารที่ต่อต้านอิทธิพลอ านาจฮองเฮาเหวย์ของหลี่หลงจีกับองค์หญิงไท่ผิงได้ผลความส าเร็จ 
ซั่งกวนหว่านเออร์จึงถูกประหารชีวิตโดยหลี่หลงจี1 

นอกจากซั่งกวนหว่านเออร์แล้ว ยังมีผู้หญิงอีกสองคนที่ได้รับต าแหน่งในซั่ง
กง (Shang Gong) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบหน้าที่การบันทึกเรื่องต่างๆ ในวัง รับผิดชอบการ
ประกาศให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศเข้าร่วมงานในวัง และรับผิดชอบเรื่องการให้รางวัล และการ
จัดกฎระเบียบวินัยในวังภายในนามว่าหญิงตระกูลไฉ (Chai Shi) กับหญิงตระกูลเฮ่อโหลว (Helou 
Shi) ซึ่งได้แอบสร้างกลุ่มการเมืองของตัวเอง รับสินบนจากหลายช่องทางและขายต าแหน่งให้แก่
คนที่สนับสนุนตัวเอง2  

นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิงที่รับต าแหน่งในวังที่ไม่ได้บันทึกชื่อจ านวนมากเข้าร่วม
การเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาต้ังแต่พระนางบูเช็กเทียนขึ้นครองราชย์ถึงก่อนจักรพรรดิถังเสวียน
จงขึ้นครองราชย์ (ค.ศ. 690-710) เป็นช่วงเวลาที่กฎระเบียบในวังไม่เข้มงวดและเกิดความวุ่นวาย
ตลอดโดยเกิดรัฐประหารสองครั้งที่มีกลุ่มผู้หญิงเข้าร่วมคือ ค.ศ.705 รัฐประหารที่ต่อต้านอ านาจ
พระนางบูเช็กเทียนกับ ค.ศ. 710 รัฐประหารที่ต่อต้านอ านาจฮองเฮาเหวย์ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา
ที่ถึงขั้นสูงสุดของผู้หญิงที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมการเมือง แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่สมบูรณ์จึงไม่มีอาจทราบ
รายละเอียดของการเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงเหล่านี้ 

ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศตามสามีหรือลูกชายที่มีส่วนร่วมในการเมือง  ตาม
จารีตประเพณีจีนโบราณ ผู้หญิงต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชาย สามีหรือลูกชายได้รับต าแหน่งชั้นสูงและรับ
เกียรติยศ ภรรยาหรือมารดามักจะรับแต่งต้ังตาม  เพราะกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้ช่วยที่ดีทาง
การเมืองส าหรับสามีหรือลูกชาย เช่น ค.ศ. 710 ก่อนรัฐประหารของหลี่หลงจีกับองค์หญิงไท่ผิง
เกิดขึ้น ขุนนางนามจงซ่าวจีง (Zhong Shaojing) ตกลงจะเข้าร่วมรัฐประหารด้วย แต่พอถึงวันที่
รัฐประหารเกิดขึ้นจริง ทันใดนั้นจงซ่าวจีงกลับหวาดกลัวว่าหากรัฐประหารประสบความล้มเหลวจะ
โทษประหารชีวิต ภรรยาของจงซ่าวจีงจึงพูดว่า ถ้าท้อถอยจะโทษประหารชีวิตเช่นกัน ดีที่สุดคือ
ต้องสู้ต่อไป ถ้าประสบความส าเร็จจะรอดชีวิตได้ ท าให้ขุนนางจงซ่าวจีงมีก าลังใจต่อสู้ขึ้นมาอย่าง
เต็มที่ ถือว่าภรรยาของจงซ่าวจีงเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญไม่แพ้ผู้ชาย3  

 

                                                           
1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004d).  op. cit.   p.  609.  
2Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  77-78. 
3Meng Man.  (2016).  op. cit.  pp.  476-478. 
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ส่วนผู้หญิงในฐานะเป็นมารดามีสิทธิสั่งสอนลูก และมีสิทธิแทรกแซงเรื่อง
การเมือง เช่น มารดาของขุนนางเจิ้งซ่านกั๋ว (Zheng Shanguo) เป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาและ
คุณธรรม ชอบอ่านหนังสือต้ังแต่เด็ก ทุกครั้งเจิ้งซ่านกั๋วตัดสินเรื่องการเมืองที่ห้องโถง มารดาจะฟัง
อยู่ข้างหลังด้วยโดยมีม่านกั้นไว้ ถ้าลูกชายตัดสินเรื่องการเมืองด้วยความยุติธรรม มารดาก็จะชื่น
ชมยินดี ถ้าลูกชายตัดสินเรื่องการเมืองด้วยความที่ไม่เป็นธรรม มารดาจะร้องไห้ ไม่กินอาหารทั้ง
วันและสั่งสอนลูกว่าเป็นขุนนางต้องเหมือนบิดา จงรักภักดีต่อประเทศชาติ1 ในสมัยของจักรพรรดิ
ถังเกาจง ขุนนางนามหวางอ้ีฟาง (Wang Yifang) กล่าวโทษขุนนางหลี่อ้ีฝู่ หลี่อ้ีฝู่กลัวเรื่องนี้จะท า
ให้มารดาเดือดร้อน แต่มารดาพูดว่าถ้าลูกจงรักภักดีต่อประเทศชาติ มารดาก็จะยอมเสียสละเพื่อ
ประเทศชาติ2 มารดาของขุนนางชุยเสวียนเว่ย์ (Cui Xuanwei) ตักเตือนลูกตลอดว่าเป็นขุนนาง
ต้องซื่อตรง จงรักภักดี อย่าฉ้อราษฎร์บังหลวง ขุนนางชุยเสวียนเว่ย์เป็นลูกที่เชื่อฟังมารดา เป็นขุน
นางที่จงรักภักดีและได้รับความชื่นชมจากพระนางบูเช็กเทียน3 ค.ศ. 705 ขุนนางนามฮวานเหยียน
ฟ่าน (Huan Yanfan) ได้เข้าร่วมรัฐประหารที่ต่อต้านพระนางบูเช็กเทียน แต่ก่อนเข้ารัฐประหาร ขุน
นางฮวานเหยียนฟ่านได้แจ้งเรื่องให้มารดาทราบก่อน มารดาให้ก าลังใจว่าผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติส าคัญกว่าครอบครัว สุดท้ายรัฐประหารส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิง
กล้าหาญต่อสู้กับการรุกรานจากชนเผ่า ปกป้องประเทศชาติ เช่น ค.ศ. 696 ชนเผ่าชี่ตาน (Khitan) 
รุกรานเมืองผิงโจว ภรรยาของขุนนางท้องถิ่นได้รวบรวมคนรับใช้ทั้งหมดของครอบครัว หนุ่มชาย
กับผู้หญิงของเมืองมาช่วยปกป้องเมืองด้วยกัน สุดท้ายสามารถขับไล่ชนเผ่าชี่ตานออกจากเมืองไป
ได้ส าเร็จ ผู้หญิงนามกู่เสวียนอิง (Gu Xuanying) ได้ปกป้องเมืองเมื่อเผ่าเตอร์ก (The Turks) ที่มา
รุกราน สุดท้ายได้ขับไล่เผ่าเตอร์กออกจากเมืองและได้รับความชื่นชมจากพระนางบูเช็กเทียนเป็น
อย่างมาก4  

3.2.1.2. การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงสามัญชน 
ผู้หญิงสามัญชนธรรมดาที่เข้าร่วมการเมืองที่ได้รับการบันทึกชื่อไว้ เช่น เฉิน

ซั่วเจิน (Chen Shuozhen) เป็นหัวหน้าการประท้วงชาวนาในเขตเจ้อเจียง (มณฑลเจ้อเจียง 
(Zhejiang) ในปัจจุบัน) เนื่องจากเขตเจ้อเจียงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมาโดยตลอด ท าให้
ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ราชส านักไม่สนใจและยังให้ประชาชนส่งส่วยให้กับราชส านัก เฉินซั่ว

                                                           
1Duan Tali.  (2000).  op. cit.  p.  82. 
2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004b).  op. cit.  pp.  403-405.    
3Ibid.  p.  94.    
4Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p. 158.    
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เจินได้รวบรวมประชาชนที่นับถือศาสนาประจ าท้องถิ่นที่เรียกว่าเยาเจี้ยว (Yaojiao หรือ Sprite 
Sect) ซึ่งนับถือพระนางนฺหวี่วา (Nu Wa) เข้าด้วยกันเพื่อประท้วงทางการ เฉินซั่วเจินจึงได้รับความ
ยกย่องจากประชาชน ในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เฉินซั่วเจินได้รวบรวมประชาชนหลายพันคนเป็น
กองทัพ และร่วมกับพี่เขยนามจางซูหยิง (Zhang Shuying) ยกกองทัพประท้วงราชส านัก เฉินซั่ว
เจินเพื่อสร้างอ านาจทางการเมืองของตัวเองจึงต้ังตัวเองเป็นฮ่องเต้หญิง นามว่าเหวินเจียฮ่องเต้ 
(Emperor Wenjia) แปลว่าฮ่องเต้ที่ทั้งมีความรู้และความสามารถ สุดท้ายกองทัพประท้วงเกิดพ่าย
แพ้ให้กับกองทัพของราชส านัก1 เฉินซั่วเจินเป็นผู้หญิงคนแรกที่ต้ังตัวเองเป็นฮ่องเต้หญิง ในกลุ่ม
ชาวนา แม้ว่าสุดท้ายประสบความล้มเหลว แต่การประท้วงนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราช
ส านัก เฉินซั่วเจินเป็นผู้หญิงสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญและความสามารถ
ทางด้านการเมือง 

นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมการเมือง ด้วยการ
เปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นท าให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนมีความอิสระ
อย่างมาก ในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นนอกจากจะยกย่องลัทธิเต๋าและการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าง
เป็นทางการแล้ว ลัทธิความเชื่อในท้องถิ่นก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การนับถือแม่มด การนับ
ถือผี เป็นต้น จึงท าให้ผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนเพิ่มจ านวนมากขึ้น เนื่องจากชนชั้นปกครองให้
ความส าคัญกับการนับถือศาสนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าก่อนสู้รบหรือการตัดสินเรื่องการเมืองต้องจัด
พิธีพยากรณ์ จะต้องเชิญนักพรตเข้าวังมาท าพิธีให้ จึงท าให้นักพรตเหล่านั้นมีอิสระในการเข้าและ
ออกจากวัง และมีโอกาสที่ได้รู้จักขุนนางต่างๆ และบุคคลภายนอก เช่น ในสมัยจักรพรรดิถังจงจง 
แม่มดหญิงตระกูลเจ้า การเข้าและออกจากวังได้อย่างอิสระ หลังจากอิทธิพลถูกแผ่ขยายไป ได้รับ
เกียรติยศว่าคุณหญิงหล่งซี หล่งซีเป็นชื่อของกลุ่มตระกูลชนชั้นสูง อิทธิพลทางการเมืองชอง
คุณหญิงหล่งซีเกือบเทียบเท่าอิทธิพลทางการเมืองของซั่งกวนหว่านเออร์ ในสมัยจักรพรรดิถัง
เสวียนจง ขุนนางนามเหยียนเจินชิงมีญาติคนหนึ่งเป็นแม่ชี ช านาญการพยากรณ์เกี่ยวกับความ
โชคดีโชคร้าย เหยียนเจินชิงจึงไปสอบถามเรื่องอนาคตทางการเมืองว่าจะได้เลื่อนต าแหน่งหรือไม่ 
แม่ชีพูดว่าอนาคตการเมืองราบรื่น คุณจะได้ใส่ชุดสีม่วงและได้รับต าแหน่งราชการระดับสองหรือ
ระดับสาม ขุนนางเจ้าเหยียนเจา (Zhao Yanzhao) ได้นับถือแม่มดนามเจ้าอู่เหลียง (Zhao 
Wuniang) การให้ผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนพยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้ายทางด้านการเมือง ท า
ให้ชนชั้นปกครองต้องป้องกันเพราะว่ากลัวผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนพูดเหลวไหล มอมเมาจิตใจ
ของผู้คน ดังนั้น ในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง (ค.ศ. 705-710) กับสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง  

                                                           
1Ibid.   pp.  157-158. 
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(ค.ศ. 712-756) มีการประกาศว่าห้ามผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนพยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้าย
อีก ท าให้สุดท้ายผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตนที่แทรกแซงเรื่องการเมืองจึงถูกปราบปราม1  

สถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านการเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มาจาก
กลุ่มชนชั้นสูง ซึ่งรวมผู้หญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ผู้หญิงที่รับต าแหน่งหน้าที่ระดับสูงในวัง และผู้หญิง
ที่ได้รับเกียรติศักด์ิหรือยศศักด์ิตามสามีหรือลูกชาย ส่วนกลุ่มผู้หญิงสามัญชนธรรมดา ซึ่งรวมถึง
ผู้หญิงชาวนากับผู้หญิงที่ถือศีลบ าเพ็ญตน ล้วนมีความส าคัญด้านการเมืองไม่น้อยกว่าผู้ชาย แต่
ผู้หญิงที่เข้าร่วมการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มาจากชนชั้นสูง เช่น ฮองเฮา องค์หญิง เป็นต้น 
โดยผู้หญิงกลุ่มชนชั้นสูงเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญอย่างมากด้านการเมือง ซึ่งจะเห็นชัดจากการ
เข้าร่วมการเมืองหลายรูปแบบ ดังนี้  

การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะฮองเฮา  
1) สามารถว่าราชการและพิจารณาเรื่องการเมืองโดยประทับนั่งด้านหลัง

จักรพรรดิในที่ที่มีม่านกั้นไว้  
2) สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีและได้รับความเชื่อถือทางด้านการเมือง

จากจักรพรรด ิ
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะพระธิดา 

1) สามารถทรงเป็นหนึ่งที่ร่วมยกกองทัพออกศึก  
2) สามารถทรงร่วมมือกับขุนนางท ารัฐประหารเพื่อขยายอิทธิพลทาง

การเมืองของตัวเอง  
3) สามารถแต่งงานกับหัวหน้าชาวเผ่าและใช้ความสามารถทางด้าน

การเมืองพยายามสร้าความสัมพันธไมตรีระหว่างชาวเผ่ากับราชส านัก  
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะมารดา 

1) สามารถใช้สิทธิการเป็นมารดาสั่งสอนลูกและการดูแลการตัดสินเรื่อง
การเมือง  

การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นหญิงที่ได้รับต าแหน่งในวัง 
1) สามารถแทรกแซงเรื่องการเมืองโดยใช้ความสามารถของตัวเองซึ่ง

ได้รับต าแหน่งในวัง  
 

                                                           
1Ibid.  pp.  104-110. 
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จากข้างต้นที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ใกล้ชิดกับจักรพรรดิและ
ศูนย์กลางอ านาจ อีกทั้งเพราะสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีการเปิดกว้างท าให้กฎระเบียบในวังไม่
เข้มงวด ผู้หญิงจึงมีโอกาสแทรกแซงเรื่องการเมืองโดยง่าย ท าให้ผู้หญิงกลุ่มชนชั้นสูงกล้าท้าทาย
จารีตประเพณีเก่าๆ โดยเฉพาะลัทธิขงจื๊อที่ก าหนดไว้ว่าห้ามผู้หญิงเข้าร่วมการเมือง  ผู้หญิงชน
ชั้นสูงโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นฮองเฮาจึงมีบทบาททางการเมืองมากกว่าชน
ชั้นอ่ืน เช่น การแทรกแซงทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นกระท าที่ท้าทายอย่างใหญ่หลวงที่สุดก็คือเรื่อง
ที่พระนางบูเช็กเทียนสามารถช่วงชิงบัลลังก์มาได้ในที่สุด ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงคน
อ่ืนๆ ในวัง ท าให้ในวังเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก  จึงท าให้เกิดรัฐประหารขึ้นสองครั้ง 
รัฐประหารครั้งแรก ค.ศ. 705 เป็นการท ารัฐประหารเพื่อต่อต้านอ านาจพระนางบูเช็กเทียน และ
รัฐประหารครั้งที่สอง ค.ศ. 710 เป็นการท ารัฐประหารเพื่อต่อต้านอ านาจฮองเฮาเหวย์  ท าให้คน
ตระกูลหลี่ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองของราชวงศ์ถังเกิดความหวาดกลัวที่ผู้หญิงเข้าร่วมการเมืองแย่งชิง
อ านาจและพยายามป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการเมืองได้อีกต่อไป ท าให้ผู้หญิงที่เป็นเชื้อพระ
วงศ์ในฐานะเป็นพระธิดาได้รับอิทธิพลจึงมีความปรารถนาที่จะเลียนแบบการเข้าร่วมการเมืองของ
ผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นฮองเฮา เช่น องค์หญิงไท่ผิงกับองค์หญิงอันเล่อ อีก
ทั้งยังมีผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นฮองเฮาที่ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีทางด้านการเมือง ซึ่งได้แก่ภรรยา
หรือมารดาที่ได้รับเกียรติศักด์ิหรือยศศักด์ิตามสามีหรือลูกชาย ท าให้ขุนนางได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
ประเทศชาติอย่างซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิ ท าให้ประเทศได้พัฒนาจนเกิดความ
มั่งค่ังและความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงใน
ฐานะเป็นฮองเฮาและพระธิดาเป็นผู้ก าหนดบทบาทหรือเป็นฝ่ายกระท า   

นอกจากนี้ผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นพระธิดาที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวเผ่ากับราชส านักถัง เนื่องจากองค์หญิงเหล่านี้เป็นองค์
หญิงที่จักรพรรดิส่งออกไปแต่งงานกับหัวหน้าชาวเผ่าจึงท าให้ผู้หญิงเหล่านี้ไ ด้ใช้ความสามารถ
ทางด้านการเมืองและความกล้าหาญของตัวเอง รับผิดชอบท าหน้าที่ที่ส าคัญเพื่อประเทศชาติ 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นพระธิดาที่แต่งงานกับหัวหน้าชาวเผ่าเป็นฝ่ายถูก
ก าหนดหรือฝ่ายถูกกระท าให้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การเข้าร่วมการเมืองของกลุ่มผู้หญิงชน
ชั้นสูงมีบทบาทส าคัญอย่างมาก และท าให้กลุ่มผู้หญิงสามัญชนรับอิทธิพลจากกลุ่มผู้หญิงชน
ชั้นสูง กลุ่มผู้หญิงสามัญชนจึงมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีการเมือง ผู้หญิงในฐานะเป็น
ชาวนาสามารถประท้วงราชส านัก เช่น ผู้หญิงนามเฉิงซั่วเจิน รวมสมัครพรรคพวกไปประท้วงราช
ส านัก เพื่อสร้างอ านาจทางการเมืองของตัวเองแล้วต้ังตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้หญิง  นามว่าเหวินเจีย
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ฮ่องเต้ อีกทั้งยังมีผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้ถือศีลบ าเพ็ญตนเข้าร่วมการเมืองโดยใช้ความสามารถใน
การพยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้ายทางด้านการเมือง เช่น หญิงที่ถูกเรียกว่าเป็นแม่มดพยากรณ์ 
เป็นต้น   

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงหรือว่ากลุ่มผู้หญิงสามัญชน มีบทบาททางการเมืองมากกว่าสมัยอ่ืน และ
แทรกแซงเรื่องต่างๆ ทางการเมืองในหลายรูปแบบ เนื่องจากบริบทสังคมในสมัยนี้ที่ชนชั้นปกครอง
ของสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีเชื้อสายจากชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีน  ท าให้อุปนิสัยผู้หญิงมี
ความแข็งแกร่งและกล้าหาญ อีกทั้งตามความคิดแบบชาวเผ่าในภาคเหนือคือการถือผู้หญิงเป็น
หลักผู้ชายเป็นรอง ผู้หญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาอย่างดี ดังนั้น ผู้หญิงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจึง
ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบชาวเผ่าเหนือ ท าให้อุปนิสัยและความคิดของผู้หญิง
แตกต่างจากผู้หญิงชนชาติฮั่นที่ถูกกดขี่จากลัทธิขงจื๊อ จึงท าให้ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
โดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูงกล้าแสดงความสามารถทางด้านการเมืองและแย่งชิงอ านาจกับผู้ชาย 
สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นและวัฒนธรรมของชาวเผ่าเหนือซึ่ง
ไม่ได้ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรองท าให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้าน
การเมืองออกมาได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าผู้หญิงเหล่านี้มีความสามารถและมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างประเทศและพัฒนาประเทศได้เท่าเทียมกับผู้ชาย 
 

3.2.2. สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมในรัชสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากและมีการพัฒนาถึง

ขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาการสอบข้าราชการเคอจวี่ ซึ่้งท าให้จ านวนคนเรียนหนังสือเพิ่มมาก
ขึ้น ฉะนั้น คนที่มีโอกาสที่ได้รับการศึกษาไม่เพียงมีแต่คนชนชั้นปกครองและครอบครัวร่ ารวย
เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างส าหรับคนทุกชนชั้นอีกด้วย ท าให้การศึกษาในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นนั้น 
แม้กระทั่งเด็กๆ ยังเห็นถึงความส าคัญและคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายถ้าตนเองไม่รู้หนังสือ ทั้งนี้ 
การเปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น อิทธิพลทาง
ความคิดของลัทธิขงจื๊อไม่ได้กดขี่ผู้หญิงอย่างรุนแรงเหมือนก่อน จึงท าให้ผู้หญิงได้มีโอกาสศึกษา
เล่าเรียนเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงมีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ช่องทางที่รับการศึกษาจึง
แตกต่างกัน จึงแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ คือ การศึกษาของผู้หญิงชนชั้นสูงซึ่งรวมถึงผู้หญิงในวังและ
ผู้หญิงในครอบครัวที่ร่ ารวยกับการศึกษาของผู้หญิงสามัญชน  
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3.2.2.1. การศึกษาของผู้หญิงชนชั้นสูง 
ด้วยการเปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายของสังคมราชวงศ์ถัง

ตอนต้นและการพัฒนาการสอบข้าราชการเคอจวี่ ท าให้ชนชั้นปกครองจนถึงชนชั้นสามัญชนมี
โอกาสได้เรียนหนังสือ เนื่องจากผู้หญิงในวัง เช่น ฮองเฮา นางสนม องค์หญิง บางทีต้องท างาน
ข้าราชการกับจักรพรรดิและจัดพิธีทางข้าราชการด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ผู้หญิงเหล่านั้นเพื่อที่จะช่วยงานราชการในวังได้และให้ตนเองได้มีความรู้นอกเหนือจากงานบ้าน
งานเรือนต่างๆ ฉะนั้น จึงให้ความส าคัญต่อการศึกษาของผู้หญิงในวังมากเป็นพิเศษ 

เนื้อหาการศึกษาของผู้หญิงในพระราชวงศ์ซึ่งรวมนางสนมกับองค์หญิง
แบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือการเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น ฮองเฮาจ่างซุนเป็นตัวอย่างที่ดี
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้หญิงในเขตพระราชฐานชั้นใน ฮองเฮาจ่างซุนได้แต่งวรรณกรรมชื่อ
ว่า นฺหวี่ เจ๋อ (Nu Ze) ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมชีวประวัติของผู้หญิงดีเด่นเพื่อเป็นตัวอย่างและสั่ง
สอนผู้หญิงว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรม1 อีกทั้งองค์หญิงต้ังแต่เด็กจนโตก็ใช้ชีวิตในวังจึงเข้ากับ
บรรยากาศการเรียนอย่างมาก เช่น องค์หญิงหลินชวาน (Princess Linchuan) เป็นพระราชธิดา
ของจักรพรรดิถังไท่จงซึ่งเป็นองค์หญิงที่มีระเบียบวินัยต่อตัวเองมาก องค์หญิงเซียงเฉิง (Princess 
Xiangcheng) เป็นพระราชธิดาของจักรพรรดิถังไท่จงซึ่งเป็นองค์หญิงที่มีความเมตตากรุณา องค์
หญิงหลินจิ้น (Princess Linjing) เป็นพระราชธิดาของจักรพรรดิถังเสวียนจง เป็นองค์หญิงที่มี
อุปนิสัยอ่อนโยน มีมารยาทและกฎระเบียบวินัยต่อตัวเองสูง2 

ส่วนที่สองคือการเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
การแต่งวรรณกรรม การฝึกเขียนพู่กันจีน และการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การเล่นเครื่องดนตรีและการ
วาดภาพจิตรกรรม3 ผู้หญิงในวังที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และถนัดทางด้านการเขียนพู่กัน
จีน การวาดภาพจิตรกรรมมีเป็นจ านวนมาก เช่น ฮองเฮาตระกูลโต้ว (Empress Dou) ซึ่งเป็น
ฮองเฮาของจักรพรรดิถังเกาจู่สามารถใช้ภาษาสละสลวยในการแต่งวรรณกรรม และลายมือสวย
เกือบเท่ากับจักรพรรดิ นางสนมสวีฮุ่ยเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จงชอบอ่านหนังสือต้ังแต่
เด็กและมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มาก เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทางด้านการเมืองโดย
มักจะแนะน าและให้ความคิดเห็นต่อการบริหารการเมืองกับจักรพรรดิ 4 พระนางบูเช็กเทียนไม่

                                                           

              1Duan Ta Li.  (2000). op. cit.  pp.  95-96.  
              2Sun Hong.  (2008).  Research on Women Education in Tang China.  p.  19. 
              3Duan Ta Li.  (2000). op. cit.  p.   94. 
              4Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  pp.  472-481. 
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เพียงแต่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การบริหารประเทศชาติ ยังถนัดการแต่งบทกวีนิพนธ์อีก
ด้วย ซั่งกวนหว่านเออร์มีความรู้ทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์ และด้านการร่างพระราชโองการ 
องค์หญิงทุกพระองค์ในราชวงศ์ถังตั้งแต่เด็กจนโตใช้ชีวิตอยู่ในวังจึงคุ้นเคยกับบรรยากาศการเรียน
อย่างมาก องค์หญิงหลินชวานเป็นองค์หญิงมีความรู้ทางด้านหนังสือโบราณ ถนัดการเขียนพู่กัน
จีนและการวาดภาพจิตรกรรมทางพุทธศาสนา องค์หญิงจิ้นหยาง (Princess Jinyang) เป็นพระ
ราชธิดาของจักรพรรดิถังไท่จง ถนัดการเขียนพู่กันจีน  

ส่วนที่สามคือการเรียนวิชาความรู้ทางด้านดนตรี เช่น นางสนมหยางกุ้ยเฟย์
ถนัดการเล่นดนตรีและการเต้นร า นอกจากน้ีด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้หญิง
ในวังได้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นจึงต้องเรียนการขี่ม้า ยิงธนู เตะบอลและการเล่นหมากรุก เมื่อ
ถึงเทศกาลส าคัญที่มีกิจกรรมการละเล่น ผู้หญิงในวังก็สามารถเข้าร่วมได้ด้วย  

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาของผู้หญิงในวังไม่เพียงแต่มีความรู้
ทางด้านการแต่งวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ยังต้องเรียนรู้เรื่องการขี่ม้า ยิงธนู ผู้หญิงในวังของ
ราชวงศ์ถังตอนต้นจึงมีทั้งความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาและความกล้าหาญ  จึงแสดงให้เห็นว่า
ราชส านักให้ความส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้หญิงในวังเป็นพิเศษ  

ในสังคมโบราณของจีน นอกจากผู้หญิงในวังแล้วผู้หญิงกลุ่มอ่ืนส่วนใหญ่ไม่
มีสิทธิเข้าเรียนในสถาบันของราชส านัก ส าหรับการศึกษาของผู้หญิงในครอบครัวร่ ารวยส่วนใหญ่
มาจากการเรียนรู้ในครอบครัว โดยเรียนสามส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือการเรียนหนังสือโบราณ 
ประวัติศาสตร์ บทกวีนิพนธ์ เป็นต้น หนังสือที่ชื่อว่า เซี่ยว จิง (Xiao Jing) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
ความกตัญญู กับ หลุน อวี้ (Lun Yu หรือ The Analects of Confucius) เป็นหนังสือของลัทธิขงจื๊อ
ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้ชายนิยมอ่าน แต่ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้หญิงก็นิยม
อ่านเช่นกัน ส่วนที่สองคือการเรียนรู้ด้านศิลปะ ได้แก่ การเรียนเครื่องดนตรีกับการวาดภาพ
จิตรกรรม ส่วนที่สามคือการเรียนเรื่องจารีตประเพณีซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องกริยาท่าทางและ
มารยาทในการพูดจา1 เนื่องจากครอบครัวมีการเก็บหนังสือจ านวนมาก บิดามารดาหรือผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวเป็นผู้ที่รับผิดชอบการสอน หรือให้ผู้หญิงเรียนด้วยตัวเอง เช่น สวีฮุ่ยซึ่งเป็นนางสนมของ
จักรพรรดิถังไท่จง ต้ังแต่เด็กเรียนกับบิดา อายุสี่ขวบก็สามารถอ่าน หลุน อวี้ กับบทกวีนิพนธ์ได้ 
อายุแปดขวบก็สามารถเขียนบทความได้อย่างคล่องแคล่ว2 ลูกสาวของขุนนางจางปิน (Zhang 
Bin) เรียนกับผู้ใหญ่ต้ังแต่อายุยังน้อย การเขียนหนังสือสามารถใช้ภาษาสละสลวย หญิงตระกูล

                                                           

            1Sun Hong.  (2008).  op. cit  .pp.  9-11. 
            2Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p.  607.  
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เจิ้งซึ่งเป็นภรรยาของขุนนางหลี่ฝู่จูน (Li Fujun) ได้เรียนหนังสือต้ังแต่สมัยเด็กเช่นกัน ชอบอ่าน
หนังสือประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหนังสือ  จั่ว จ้วน (Zuo Zhuan หรือ The Spring and Autumn 
Annals) ซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ในช่วงปลายของสมัยชุนชิว (ประมาณ 403 ปีก่อน
คริสต์ศักราช - ค.ศ. 386) ผู้หญิงในครอบครัวนอกจากเรียนกับผู้ใหญ่แล้ว ยังจ้างครูจากข้างนอก
มาสอนอีกด้วย เช่น ในนวนิยายสมัยราชวงศ์ถังบันทึกไว้ว่า ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ขุนนาง
ชื่อหลี่หยวนกง (Li Yuangong) ได้จ้างผู้มีความรู้มาเป็นครูที่สอนคัมภีร์โบราณ การเขียนพู่กันจีน 
และการเล่นเครื่องดนตรีให้กับหลานสาว 1 จะเห็นได้ว่าการศึกษาของผู้หญิงในครอบครัวมี
สภาพแวดล้อมการเรียนที่ดี ท าให้ผู้หญิงได้รับความรู้จากหลายด้าน อีกทั้งยังจ้างครูมาสอนในวิชา
ความรู้ต่างๆ ท าให้ผู้หญิงที่เกิดจากครอบครัวร่ ารวยได้รับการศึกษาที่ดี  นักวรรณกรรมราชวงศ์ถัง
ชื่อว่าหลี่หวา (Li Hua) เคยเขียนจดหมายให้หลานสาวว่า ผู้หญิ งต้องอ่านหนังสือ รู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ มีมารยาทและเคารพผู้ใหญ่2 แสดงให้เห็นว่าในความคิดของขุนนางส่วนใหญ่อยาก
ให้ผู้หญิงเป็นคนที่ทั้งมีมารยาทและมีความสามารถทางด้านวิชาความรู้การศึกษา 

3.2.2.2.การศึกษาของผู้หญิงสามัญชน 
ผู้หญิงสามัญชนคือผู้หญิงที่มีอาชีพท านาท าไร่ ภรรยาพ่อค้า ผู้หญิงบ าเพ็ญ

ตน กลุ่มผู้หญิงรับใช้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านในวัง เป็นต้น ผู้หญิงกลุ่มนี้มีจ านวนมากกว่า
กลุ่มอ่ืน แม้ว่าผู้หญิงกลุ่มนี้จะไม่มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี แต่พวกเขามีโอกาสรับการศึกษาจาก
ทางอื่น เช่น จากการสอนหนังสือส่วนบุคคลและนักบาชบ าเพ็ญเทศนา เป็นต้น   

เนื่องจากการพัฒนาการสอบข้าราชการเคอจวี่ท าให้การสอนหนังสือส่วน
บุคคลได้รับความนิยมอย่างมาก ในสมัยของจักรพรรดิถังไท่จง มีปัญญาชนเปิดการสอนหนังสือ
ส่วนตัวที่ชนบท ปัญญาชนนามหวางจื้อ (Wang Zhi) สอนหนังสือและมีนักเรียนจ านวนมาก ด้วย
การเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นและบรรยากาศในการเรียนหนังสือ ไม่ว่าผู้ชายหรือ
ผู้หญิงก็มีโอกาสได้รับการศึกษาแม้ว่าจะอยู่ในระดับพื้นบ้านหรือชนบท3  

นอกจากนี้การยกย่องของลัทธิเต๋าและการเผยแผ่ของพุทธศาสนาในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น จึงท าให้ผู้หญิงที่บ าเพ็ญตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือและได้ความรู้จากคัมภีร์
ศาสนา เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาต่อบุคคลทั่วไป นักบวชมักจัดการบ าเพ็ญเทศนาที่วัดหรือหมู่บ้าน
ต่อพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป จึงท าให้ผู้หญิงสามัญชนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือได้มีโอกาส

                                                           

           1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.   pp.  171-178. 
          2Duan Tali.  (2000).   op. cit.  p.  93. 
         3Ibid.  p.  98. 
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รับความรู้จากคัมภีร์ศาสนา อีกทั้งผู้หญิงที่นับถือพุทธศาสนาได้สวดมนต์ทุกวันและคัดลอกคัมภีร์
ในเวลาว่างด้วยความเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภัยพิบัติ เช่น ผู้หญิงตระกูลหลูสามารถอ่าน คัมภีร์จิน
กังจิง (Jin Gang Jing) ได้อย่างคล่องแคล่ว ภรรยาตระกูลซี๋สามารถอ่าน คัมภีร์นิพพาน ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ภรรยาตระกูลเผย์ต้ังแต่อายุยังน้อยก็รับความรู้จากหนังสือและถนัดการเขียนพู่กันจีน 
จึงชอบคัดลอกคัมภีร์ต่างๆ โดยเฉพาะ คัมภีร์ฮู๋วฟ่าจิง (Hua Fa Jing) เพื่อขออวยพรให้แก่
ประชาชนทั่วไป1 จากการเรียนคัมภีร์ท าให้ความคิดของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตของ
ผู้หญิงได้มีคุณภาพมากขึ้น   

ส่วนผู้หญิงที่นับถือลัทธิเต๋า มีความอิสระต่อการใช้ชีวิตจึงมีเวลาว่างศึกษา
คัมภีร์ด้วยตัวเองและสามารถไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ มีโอกาสเปิดหูเปิดตาและมีโอกาสรู้จัก
ปัญญาชนหรือผู้ที่มีความรู้ท่านอ่ืนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้มาชี้แนะการปฎิบัติชีวิต 
เช่น หญิงตระกูลจางเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมจริยธรรม ชอบศึกษาคัมภีร์ลัทธิเต๋าเป็นพิเศษ และ
ได้รับความชื่นชมจากครอบครัว หญิงตระกูลจางศึกษาคัมภีร์ลัทธิเต๋าไม่ใช่ไปค้นหาวิธีที่ท าให้อายุ
ยืนนาน แต่เพื่อได้รับความรู้จากคัมภีร์ลัทธิเต๋ามาชี้แนะการปฎิบัติชีวิต หญิงตระกูลเผย์ไม่เพียงแต่
ชอบศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนา ยังชอบศึกษาคัมภีร์ลัทธิเต๋า และชอบออกไปข้างนอกไปเปิดหูเปิดตา 
จึงได้เกิดความคิดที่มองโลกในแง่ดีและชอบการใช้ชีวิตแบบสงบสุข2 อีกทั้งยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่
เป็นนักกวีมีชื่อเสียงนามหลี่เย (Li Ye) อายุสิบเอ็ดขวบได้นับถือลัทธิเต๋า นิสัยของหลี่เยมีความ
เปิดเผย ชอบค้นพบบุคคลทั่วไปเป็นเพื่อน ดังนั้น หลี่เยมีเพื่อนที่เป็นปัญญาชนหลายคน เช่น นัก
กวีที่มีชื่อเสียงนามว่าหลิวฉางชิง (Liu Changqing) เจี่ยวหรัน (Jiao Ran) ซึ่งทั้งเป็นพระภิกษุและ
นักกวี ลู่ยฺหวี่ (Lu Yu) ซึ่งเป็นผู้เขียนของ ฉา จิง (Cha Jing) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการด่ืมน้ าชา 
เป็นต้น หลี่เยมีความสามารถทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์ที่ไม่แพ้ผู้ชายโดยเฉพาะบทกวีนิพนธ์ที่
แสดงความรัก อาทิ ในบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า เซียง ซือ ย่วน (Xiangsi Yuan) ผู้เขียนใช้ความลึกของ
น้ าทะเลเปรียบเทียบความคิดถึงอย่างลึกซึ้งต่อคนรัก บทกวีนิพนธ์นี้จึงได้รับความชื่นชมจากเพื่อน
ปัญญาชนว่าหลี่เยเป็นผู้หญิงที่เป็นความจริงใจต่อความรัก3    

ส่วนกลุ่มผู้หญิงรับใช้ในวัง เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาต่อหญิงรับใช้ในวัง 
ในพระราชฐานชั้นในได้จัดสถาบันการศึกษาที่เฉพาะการเรียนหนังสือส าหรับผู้หญิงรับใช้ขึ้นมา 
ได้แก่ เย่ถิงจวี๋ (Yeting Ju) ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่การสอนการบันทึกค่าใช้จ่ายในวัง การตัดเย็บ

                                                           

         1Jiao Jie.  (2015).  Women and Religion in Tang China.  pp.  43-49. 
            2Ibid  .pp.  171-172.   
            3Ibid  .pp.  270-272.   
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เสื้อผ้า การทอผ้าและการเลี้ยงหนอนไหม เป็นต้น นอกจากการเรียนเทคนิคขั้นพื้นฐานของผู้หญิง
แล้ว ยังมีอาจารย์รับผิดชอบสอนการค านวณ เน่ย์ เหวินเสฺวก่วน (Nei Wenxue Guan) สอนคัมภีร์
โบราณ ประวัติศาสตร์ การเขียนพู่กันจีน การแต่งบทกวีนิพนธ์ การค านวณ การเล่นหมากรุก การ
เล่นดนตรี เป็นต้น และมีขุนนางดูแลรับผิดชอบการสอนโดยเฉพาะ ความหลากหลายของวิชาการ
เรียนท าให้การศึกษาส าหรับผู้หญิงรับใช้ในวังได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เนย์เจี้ยวฝ่าง (Nei Jiaofang) 
สอนวิชาดนตรีส าหรับหญิงรับใช้ โดยสอนเล่นเครื่องดนตรี ร้องเพลงและเต้นร า 1 หลังจากที่
สถาบันการศึกษาส าหรับหญิงรับใช้ในวังได้จัดขึ้นมาท าให้การศึกษาของผู้หญิงในวังมีระบบมาก
ขึ้น จึงท าให้พระราชฐานชั้นในมีผู้หญิงที่มีคุณธรรม มารยาท เก่งกล้า และมีความสามารถหลาย
ด้านเกิดขึ้นจ านวนมาก  

นอกจากนี้ผู้หญิงสามัญชนยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้หญิงโสเภณี ผู้หญิง
โสเภณีในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นส่วนใหญ่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ตาม
ความสามารถของกลุ่มผู้หญิงโสเภณี ได้แบ่งเป็นห้าประเภท คือ ผู้หญิงมีความสามารถเฉพาะด้าน
การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี การแต่งบทกวีนิพนธ์ การด่ืมเหล้า การแสดงกายกรรม ตาม
ผู้รับบริการแบ่งเป็นสามประเภท ประเภทแรกคือ ผู้หญิงโสเภณีเฉพาะราชส านัก ผู้หญิงกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ได้คัดเลือกจากผู้หญิงที่อยู่นอกวัง และส่วนหนึ่งเป็นหญิงรับใช้ในวัง ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ฝึกอบรม
การร้องเพลง การเต้นร า การเล่นเครื่องดนตรี และฝึกการแสดงการปีนเชือก การปีนไม้ การขี่ม้า 
เป็นต้น อีกทั้งราชส านักยังจัดสถาบันขึ้นมาโดยเฉพาะอีก เช่น เน่ย์เจี้ยวฝ่าง (Nei Jiaofang) ในวัง
ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาดนตรีส าหรับหญิงรับใช้ วิชาการสอนได้แก่ การเล่นเครื่องดนตรี การร้อง
เพลงและการเต้นร า จักรพรรดิถังเสวียนจงทรงโปรดให้สร้างสถาบันสวนหลีหยวน  (Li Yuan) 
เฉพาะหญิงรับใช้ฝึกอบรมการเล่นเครื่องดนตรี อีกทั้งราชส านักยังจัดไว่เจี้ยวฝ่าง (Wai Jiaofang) 
นอกวังขึ้นมาซึ่งรับผิดชอบการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเด็กหญิงภายนอกเข้ามาอบรมต้ังแต่เด็ก 
พอเด็กหญิงโตขึ้นก็ส่งเข้าไปเน่ย์เจี้ยวฝ่างรับการอบรมต่อ ประเภทที่สองคือผู้หญิงโสเภณีเฉพาะ
ขุนนาง ผู้หญิงกลุ่มนี้ถนัดการเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง การเต้นร า ส่วนใหญ่มาจากผู้หญิง
ภายนอกที่มาจากครอบครัวการเล่นเครื่องดนตรี และผู้หญิงยากจน ขุนนางเป็นคนรับผิดชอบการ
สอนและการอบรม ประเภทที่สามคือผู้หญิงโสเภณีเฉพาะส่วนบุคคล เจ้านายเป็นคนที่รับผิดชอบ
การสอนและอบรมการเล่นดนตรี การแต่งบทกวีนิพนธ์และการด่ืมเหล้าให้แก่หญิงโสเภณี2  

                                                           

            1Li Linying.  (2010). Court Women’s Education in Tang China.  Journal of Karamay.  (2):227-
228.  
            2Sun Hong.  (2008).  op. cit.  pp.  22-24. 
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ในสมัยราชวงค์ถังตอนต้น มาตรฐานการตัดสินผู้หญิงโสเภณีมีคุณภาพสูง
หรือต่ า ไม่เพียงแต่ดูจากความสวยงามของหน้าตา ยังให้ความส าคัญต่อความสามารถพิเศษ 
ดังนั้น ผู้หญิงโสเภณีในสมัยราชวงค์ถังตอนต้นนอกจากจะรู้หนังสือ ยังสามารถร้องเพลง แต่ง
วรรณกรรมกับบทกวีนิพนธ์ ไม่ว่าขุนนาง ปัญญาชนและนักกวีนิพนธ์นิยมไปพบหญิงโสเภณี ด่ืม
เหล้าด้วยแล้ว ยังมีการแข่งขันการแต่งบทกวีนิพนธ์กันอย่างสนุกสนาน เมื่อปัญญาชนสอบตก
ข้าราชการเคอจวี่หรือนักกวีนิพนธ์ประสบความล้มเหลวในชีวิต ผู้ที่ระบายอารมณ์เหมาะสมที่สุด
คือหญิงโสเภณี ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน รู้ใจกัน แม้กระทั่งหญิงโสเภณีกลายเป็นที่พึ่งทางใจของ
ผู้ชายประสบความล้มเหลวในชีวิต หญิงโสเภณีในสมัยนี้ได้รับความกดขี่จากจารีตประเพณีน้อย มี
ความคิดที่เป็นอิสระและได้เรียนหนังสือ จึงมีความคิดที่เข้าใจปัญญาชนเป็นอย่างมาก  

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่าสถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านศึกษาได้
แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงได้รับการศึกษาอย่างดี ไม่เพียงแต่มีความรู้
ทางด้านการแต่งวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ยังถนัดขี่ม้า ยิงธนู ผู้หญิงในวังมีความเฉลียวฉลาด มี
สติปัญญาและความกล้าหาญ มีบทบาทส าคัญอย่างมากที่เป็นผู้ช่วยที่ดีของจักรพรรดิ และเป็น
มารดาที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก อีกทั้งท าให้ผู้หญิงในวังมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งสามารถ
กล้าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของลัทธิขงจื๊อ กล้าแสดงความสามารถทางด้านการเมืองเพื่อแย่งชิง
อ านาจกับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงเกิดจากครอบครัวร่ ารวยมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดี ท าให้ผู้หญิง
ได้รับความรู้จากหลายด้าน อีกทั้งยังจ้างครูข้างนอกมาสอน แสดงให้เห็นว่าขุนนางทั้งหลายให้
ความส าคัญต่อการศึกษาของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญที่เป็นผู้ช่วยที่ดีของสามีในการ
ปรึกษางานราชการ ส่วนกลุ่มผู้หญิงสามัญชน การศึกษามาจากการสอนหนังสือส่วนบุคคลและ
นักบวช เนื้อหาการสอนของศาสนาส่วนใหญ่คือการสั่งสอนผู้หญิงให้มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องท า
ความดีและท าให้ความคิดของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลง อีกทั้งด้วยความอิสระต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้หญิงนับถือลัทธิเต๋า ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ออกไปข้างนอกรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาและสามารถรู้จัก
บุคคลอ่ืนๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้กับคนอ่ืนอีกมากมาย ผู้หญิงที่นับถือศาสนาได้รับ
ความรู้จากนักบวชและพระคัมภีร์ท าให้ผู้หญิงยินดีที่เป็นผู้อุปถัมภ์และยินดีที่บ าเพ็ญกุศลให้กับ
สังคม หญิงรับใช้ในวังได้รับการศึกษาจากสถาบันท าให้การศึกษามีระบบมากขึ้น ส่วนกลุ่มหญิง
โสเภณี เพื่อรองรับแนวโน้มความบันเทิงของชนชั้นปกครองและ ปัญญาชนทั้งหลาย หญิงโสเภณี
ต้องเรียนหนังสือและฝึกอบรมความสามารถพิเศษ อีกทั้งหญิงโสเภณีมีโอกาสพบกลุ่มปัญญาชน
บ่อยได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน จากดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ท าให้การศึกษาถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ผู้หญิงทุกชนชั้นมีโอกาสได้เรียนหนังสือถือ
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เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากผู้หญิงทุกชนชั้นที่
ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้วมีบทบาทส าคัญอย่างมากในสังคม ไม่ว่าผู้หญิงมีความสามารถ
ทางด้านการเมืองหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ทางด้านศาสนา ท าให้ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคม
มากขึ้น   
 

   3.2.3. สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านวรรณกรรม   
เนื่องจากการพัฒนาของการสอบข้าราชการเคอจวี่ การแต่งวรรณกรรมโดยเฉพาะบท

กวีนิพนธ์ที่แพร่หลายไปทั่ว อีกทั้งด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้ผู้หญิงมี
โอกาสได้รับการศึกษาที่ดีและมีโอกาสแสดงความสามารถในการแต่งวรรณกรรมได้อย่างเต็มที่ ท า
ให้วรรณกรรมของผู้หญิงมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การแต่งบทกวีนิพนธ์ส าหรับผู้หญิงมี
ความส าคัญมากต่อการใช้ชีวิตเพราะผู้หญิงสามารถใช้บทกวีนิพนธ์เป็นสื่อที่แสดงความคิดเห็นที่
อยู่ในใจซึ่งเป็นเสียงของตัวเอง 

3.2.3.1. การแต่งวรรณกรรมของผู้หญิงชนชั้นสูง  
เนื่องจากชนชั้นสูงให้ความส าคัญต่อการศึกษาของผู้หญิง วิชาที่เรียนมีความ

หลากหลายโดยจะมีครูที่มีความช านาญเฉพาะด้านมาสอน ซึ่งส่วนใหญ่ในเทศกาลต่างๆ มักจะจัด
กิจกรรมแข่งขันการแต่งบทกวีนิพนธ์ ซึ่งองค์หญิงและนางสนมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรม นี่จึงเป็นเหตุ
ให้ผู้หญิงต้องพยายามเรียนการแต่งบทกวีนิพนธ์ ด้วยภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ ในวังจึงมีผู้หญิงที่
เชี่ยวชาญการแต่งวรรณกรรมอยู่ไม่น้อย 

สวีฮุ่ยเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จง ตอนอายุสี่ขวบก็สามารถอ่าน
หนังสือโบราณและกวีนิพนธ์ได้แล้ว อายุแปดขวบสามารถเขียนบทความได้ เนื่องจากสวีฮุ่ยมี
ชื่อเสียงทางด้านวรรณกรรม จักรพรรดิถังไท่จงจึงชื่นชอบนางเป็นพิเศษ สวีฮุ่ยอ่านหนังสือตลอดทั้ง
วันโดยไม่เบื่อ ไม่ว่าการแต่งบทกวีนิพนธ์และการร่างพระราชโองการ นางถนัดการใช้ภาษา
สละสลวยและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงมักได้รับความชื่นชมจากพระองค์ มีครั้งหนึ่งพระองค์ทรง
โปรดให้นางสนมสวีฮุ่ยเข้าพบ แต่นางสนมกลับมาสายท าให้พระองค์รู้สึกโกรธมาก แต่นางสนม
เป็นคนฉลาดจึงได้แต่งบทกวีนิพนธ์ถวายพระองค์ทันทีว่า “แต่งตัวต้ังแต่ตอนเช้า เมื่อแต่งตัวเสร็จ
เรียบร้อยเดินไปเดินมา ร้อยยิ้มของสาวสวยมีคุณค่าเท่ากับทองค า ไม่ใช่พระองค์เรียกฉันมา ฉันก็
มาได้” พระองค์ฟังแล้วความโกรธหายไปและยิ้มแย้มแจ่มใส1 วรรณกรรมของนางสนมที่แต่งขึ้นไม่

                                                           

            1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  p.  607. 
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เพียงแต่ได้ช่วยให้ตัวเองไม่โดนลงโทษ ยังท าให้พระองค์เปลี่ยนจากอารมณ์เสียเป็นอารมณ์ดีได้อีก
ด้วย 

ซั่งกวนหว่านเออร์ เป็นหลานสาวของขุนนางซั่งกวนอ๋ี ซึ่งเป็นนักกวีที่มี
ชื่อเสียง ซั่งกวนหว่านเออร์ต้ังแต่เด็กได้อ่านหนังสือจ านวนมากและมีความสามารถทางด้านการ
แต่งบทกวีนิพนธ์ จึงมักได้รับความชื่นชมจากพระนางบูเช็กเทียน ในวังจัดกิจกรรมการแข่งขันการ
แต่งบทกวีนิพนธ์ครั้งใด ซั่งกวนหว่านเออร์มักเป็นผู้แต่งให้ฮองเฮา องค์หญิงและเป็นผู้ตัดสิน
พิจารณาความดีเด่นของบทกวีนิพนธ์อีกด้วย วรรณกรรมที่ซั่งกวนหว่านเออร์เป็นผู้แต่งมีสามสิบ
สองบท ได้เก็บไว้ในหนังสือ บทกวีรวมเล่มราชวงศ์ถัง (Quan Tangshi) ในนั้นบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า 
ฉ่าย ซู ย่วน (Cai Shu Yuan) มีชื่อเสียงมาก บทกวีนิพนธ์นี้แสดงความคิดถึงของผู้หญิงต่อสามี
และความเศร้าโศกที่ห่างไกลกันนานจนอดความคิดถึงไม่ได้และส่งจดหมายฝากความคิดถึงให้ 
เนื่องจากซั่งกวนหว่านเออร์อยู่ในวังตลอดชีวิต ไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับคนที่ ตัวเองรัก จึง
ปรารถนาอยากได้ความรักที่มีความสุข จึงแสดงความเศร้าโศกที่เก็บอยู่ในใจเป็นบทกวีนิพนธ์นี้
ขึ้นมา1  

พระนางบูเช็กเทียนไม่เพียงแต่เป็นนักการเมืองหญิงที่ดีเด่น ยังเป็นนัก
วรรณกรรมที่ดีเด่นไม่แพ้กับผู้ชาย พระนางมีวรรณกรรมรวมเล่มหนึ่งร้อยบทชื่อว่า ฉุย ก๋ง จี๋ 
(Chuigong Ji) ใน จิน หลุน จี๋ (Jinlun Ji) มีหกบท แต่น่าเสียดายวรรณกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิด
ความเสียหาย ในหนังสือ บทกวีรวมเล่มราชวงศ์ถัง (Quan Tangshi) ได้เก็บบทกวีของพระนาง
ทั้งหมดสี่สิบหกบท ในนั้นบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า หรู อ้ี เหนียง (Ru Yi Niang) เป็นบทกวีนิพนธ์แห่ง
ความรักที่แสดงความคิดถึงของพระนางต่อจักรพรรดิถังเกาจง เมื่อจักรพรรดิถังไท่จงสวรรคต พระ
นางบูเช็กเทียนซึ่งเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จงบวชที่วัดก่านเย่ซี่ (Ganye Temple) ตาม
จารีตประเพณี พระนางไม่ยอมรับกับโชคชะตาของตัวเองที่ต้องอยู่กับความเหงาตลอดชีวิตจึงแต่ง
บทกวีนิพนธ์นี้ขึ้นมาว่า การทรมานความคิดถึงจนมองสีแดงเป็นสีเขียว ใบหน้าซูบผอมเพราะคิดถึง
เธอ ถ้าไม่เชื่อช่วงเวลานี้ฉันเคร้าโศก พิสูจน์ได้จากรอยน้ าตาของกระโปรงแดง2 หลังจากจักรพรรดิ
ถังเกาจงอ่านบทกวีนิพนธ์นี้แล้วคิดถึงพระนางมากจึงตัดสินใจให้พระนางกลับวัง จากนั้นโชคชะตา
ของพระนางก็ได้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงที่มีความสามารถทางด้านการแต่ง
วรรณกรรมได้รับการยอมรับในชนชั้นปกครอง  

                                                           

            1Liu Dongying.  (2014). The Accomplished Ladies of Ancient China.  p.  63. 
           2Liu Dongying.  (2014). op. cit  .pp.  60-58. 
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ฮองเฮาจ่างซุนเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทางด้านการแต่งวรรณกรรม 
นอกจากการแต่งหนังสือ นฺหวี่ เจ๋อ (Nu Ze) ซึ่งเป็นหนังสือที่สั่งสอนผู้หญิงให้มีคุณธรรมจริยธรรม
แล้ว ยังแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ชุน โหยว ฉวี่ (Chunyou Qu) ผู้เขียนใช้ทิวทัศน์ที่สวยงามของฤดู
ใบไม้ผลิตเปรียบเทียบหญิงสาวผู้งดงามมีชีวิตชีวามาแสดงความดีใจและอารมณ์ดีที่ผู้เขียนได้
ออกไปข้างนอกเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ บทกวีนิพนธ์นี้มีชื่อเสียงจึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก1        

นอกจากผู้หญิงสามารถใช้ความสามารถทางด้านวรรณกรรมมาแสดง
ความรู้สึกของตัวเองแล้ว ยังใช้ความสามารถทางด้านวรรณกรรมมาระบายอารมณ์ของตัวเองอีก
ด้วย เช่น นางสนมของจักรพรรดิถังเสวียนจงนามเจียงฉ่ายผิง (Jiang Caiping) ต้ังแต่เด็กก็ชอบ
อ่านหนังสือ อายุสิบสี่ขวบสามารถแต่งบทกวีนิพนธ์ เมื่อเข้าวังเป็นนางสนม แต่ก่อนเป็นที่โปรด
ปรานของจักรพรรดิถังเสวียนจง ต่อมาจักรพรรดิถังเสวียนจงลุ่มหลงนางสนมหยางกุ้ยเฟย์คนเดียว
จนไม่สนใจนางสนมเจียงฉ่ายผิง นางสนมเจียงฉ่ายผิงรู้สึกน้อยใจและเสียใจจึงแต่งบทความชื่อว่า 
ตง โหลว ฟู่ (Donglou Fu) แสดงความเสียใจและความเหงาที่อยู่ในตึกคนเดียว หลังจากพระองค์
อ่านบทความนี้แล้วรู้สึกละอายใจจึงทรงพระราชทานไข่มุกแก่นางสนมเจียงฉ่ายผิง เจียงฉ่ายผิงจึง
แต่งกวีนิพนธ์ชื่อว่า เซี่ย ชื่อ เจิน จู (Xie Ci Zhen Zhu) เป็นค าตอบเพื่อปฏิเสธพระองค์ว่า “ฉัน
ไม่ได้วาดค้ิวต้ังนาน มีแต่เครื่องส าอางที่เหนืออยู่บนใบหน้า น้ าตาท าให้เสื้อเปียก ฉันไม่ได้แต่งหน้า
ต้ังนาน ไม่ต้องให้ไข่มุขเป็นเครื่องตกแต่งมาปลอบใจที่อดความเหงา ”2 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
สามารถใช้วรรณกรรมเป็นสื่อที่ระบายอารมณ์ในจิตใจ และขอรับความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวเอง    

ผู้หญิงที่เกิดจากครอบครัวร่ ารวยส่วนใหญ่จะศึกษาเล่าเรียนอยู่ในครอบครัว
ซึ่งมีผู้อาวุโสหรือครูจ้างมาสอนที่บ้าน ผู้หญิงกลุ่มนี้ต้ังแต่เด็กจะถูกผู้ใหญ่บังคับให้เรียนหนังสือ ใน
สมัยนั้นการแต่งบทกวีนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสอบข้าราชการเคอจวี่ การแต่งบทกวีนิพนธ์จึง
ได้รับความนิยมในสังคมมากและท าให้ผู้หญิงนิยมเรียนตามกระแสสังคม ผู้หญิงหลายคนที่มี
ความสามารถการแต่งวรรณกรรม เช่น หยางหรงฮั๋ว (Yang Ronghua) เป็นหลานสาวของนักกวี
ดีเด่นนามหยางจฺย่ง (Yang Jiong)3 หยางหรงฮั๋วต้ังแต่เด็กมีพรสวรรค์ในการแต่งบทกวี บทกวี
นิพนธ์ชื่อว่า ซิน จวง (Xin Zhuang) หมายถึงรูปแบบการแต่งหน้าแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าแบบใคร บท

                                                           

           1Xie Shengming; ＆ Huang Liping.  editors.  (2004c).  op. cit.  pp.  605-606.  
         2Chen Yan.  (2004). On Female Literature in Tang Dynasty.  Journal of Chaohu College.  
 6(5):123-128. 
           3 หยางจฺยง่) Yangjong) เป็นหน่ึงในส่ีของนักกว ี ผู้ชายดีเด่นของราชวงศ์ถงัตอนต้นซึ่งยงัรวมหวางป๋อ 
)Wangbo) หลูเจ้าหลิง  ) Lu Zhaoling) ล่ัวปินหวาง  ) Luo Binwang) 
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กวีนิพนธ์นี้ได้พรรณนาสภาพการแต่งหน้าของหญิงสาวโดยท่าทางอ่อนโยน ใช้เครื่องตกแต่งที่
ประณีต หลังจากบทกวีนิพนธ์นี้ได้แต่งขึ้นมาจึงได้รับความชื่นชมอย่างมากและถูกเผยแพร่ อีกทั้ง
ยังถูกเก็บไว้ในหนังสือ บทกวีรวมเล่มราชวงศ์ถัง (Quan Tangshi) และรับความชื่นชมจากนักกวี
ราชวงศ์หมิง (The Ming Dynasty ค.ศ. 1368-1644) นามว่าลู่ซื้อหยง (Lu Shiyong) ว่าบทกวี
นิพนธ์นี้ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาจนท าให้นึกเห็นภาพที่มีผู้หญิงสวยงามที่แต่งหน้าแต่งตัวอย่าง
เรียบร้อย1 

หวางยุ่นซิ่ว (Wang Yunxiu) เป็นลูกสาวของขุนนางหวางจงชื่อ (Wang 
Zhongsi) ต่อมาได้แต่งงานกับหยวนไจ่ (Yuan Zai) ซึ่งเป็นอัครเสนาบดี เนื่องจากหยวนไจ่เกิดจาก
ครอบครัวยากจน ครอบครัวหวางยุ่นซิ่วดูถูกหยวนไจ่ ภรรยาจึงแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ถง ฟู โหยว 
ฉิน (Tong Fu You Qin) หมายความว่าไปเมืองฉานอานพร้อมกัน เพื่อให้ก าลังใจแก่สามีไปสอบ
ข้าราชการเคอจวี่จึงตัดสินใจจากบ้านไปเป็นเพื่อนกับสามี หลังจากหยวนไจ่สอบข้าราชการเคอจวี่
และรับต าแหน่งเป็นอัครเสนาบดีแล้วการใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักประหยัด รับสินบาทคาดสินบน 
หวางยุ่นซิ่วเห็นสามีมัวแค่เสพสุขและเป็นห่วงสามีจึงแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ยฺหวี ฟู จู่ เค่อ (Yu Fu 
Zu Ke) หมายความว่าให้ค าชี้แนะแก่สามี ในบทกวีนี้ ส่วนแรกพรรณาสภาพที่หรูหรา ส่วนที่สองใช้
ต านานเปรียบเทียบความฟุ่มเฟือยเหมือนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้า ความสวยงามแค่ชั่วแวบเดียว 2 บท
กวีนิพนธ์นี้กลายเป็นสื่อที่ภรรยาตักเตือนสามีเพื่อให้สามีเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายเป็นการ
ใช้ชีวิตแบบประหยัดและจากคนที่รับสินบาทคาดสินบนเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ภรรยา
ของขุนนางซ่งถิงยฺหวี (Song Tingyu) ถนัดการแต่งบทกวีนิพนธ์ เนื่องจากซ่งถิงยฺหวีถูกลดต าแหน่ง
และถูกย้ายที่ท างาน ภรรยาของซ่งถิงยฺหวีจึงแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า หนัน เจิง ฟู่ (Nan Zheng Fu) 
ให้อัครเสนาบดีนามว่าจางเยฺว่แสดงความไม่พอใจที่สามีถูกลดต าแหน่ง3  

จากข้างต้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากการเปิดกว้างและการให้
ความส าคัญต่อการศึกษา ท าให้การแต่งบทกวีนิพนธ์ได้รับความนิยมจนเป็นกระแสทางสังคม 
ผู้หญิงมีโอกาสแสดงความสามารถการแต่งบทกวีนิพนธ์อย่างเต็มที่ การแต่งบทกวีนิพนธ์ส าหรับ
ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อการใช้ชีวิตของตัวเอง ผู้หญิงสามารถใช้บทกวีนิพนธ์เพื่อแสดง
ความคิดอยู่ในใจซึ่งสามารถแสดงความรัก ความคิดถึงต่อคนที่รัก ความรู้สึกและระบายอารมณ์

                                                           

           1Liu Dongying.  (2014).  op. cit.  p.  62.     
           2Ibid.  p.  67. 
           3Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  124. 
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ของตัวเอง อีกทั้งผู้หญิงสามารถใช้การแต่งวรรณกรรมเป็นสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 
เช่น ภรรยาสามารถแต่งวรรณกรรมตักเตือนสามีซึ่งดีกว่าพูดโดยตรงท าให้สามีไม่พอใจ  

3.2.3.2. การแต่งวรรณกรรมของผู้หญิงสามัญชน 
เนื่องจากการยกย่องลัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น มีผู้หญิงจ านวนมาก

ที่นับถือลัทธิเต๋า การใช้ชีวิตของผู้หญิงกลุ่มนี้มีความอิสระจึงมี เวลาว่างเรียนหนังสือด้วยตนเอง
และมีนักวรรณกรรมหญิงเกิดขึ้น ผู้หญิงกลุ่มนี้มีสิทธิที่แสดงความคิดที่เป็นอิสระโดยผ่านบทกวี
นิพนธ์ กล้าแสดงความรักอยู่ในใจและความคิดถึงต่อคนรักซึ่งแตกต่างจากสังคมโบราณของจีนที่
ถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลักซึ่งท าให้ความคิดของผู้หญิงถูกกดขี่ ไม่มีความอิสระ 

นักกวีหญิงที่นับถือศาสนาเต๋านามหลี่เยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่นักกวีหญิงดีเด่นสมัย
ราชวงศ์ถัง1 หน้าตาสวยงาม มีความเฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการแต่งบทกวีนิพนธ์ ใน
หนังสือ บทกวีรวมเล่มราชวงศ์ถัง (Quan Tangshi) ได้เก็บบทกวีนิพนธ์ของนางทั้งหมดสิบหกบท 
ในนั้นบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า จี้ เจี้ยว ซู ชี ซฺยง (Ji Jiao Shu Qi Xiong) แสดงว่าจากความเหงาของ
ตัวเองนึกถึงความเหงาของพี่ชายที่ห่างจากตัวเองไกล เลยเกิดความเป็นห่วงและความคิดถึงต่อ
พี่ชาย อีกทั้งยังมีบทกวีชื่อว่า เซียง ซี ย่วน (Xiangsi Yuan) ผู้ เขียนใช้ความลึกของน้ าทะเล
เปรียบเทียบความคิดถึงอย่างลึกซึ้งต่อคนรัก แสดงว่าผู้เขียนมีความทุกข์ที่ต้องอดทนคิดถึงคนรัก 2 
บทกวีนิพนธ์ของหลี่เยมีชื่อเสียงมาก จึงได้ขนานนามว่าเป็นนักกวีหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุด 3 เมื่อ
จักรพรรดิถังเสวียนจงรู้ชื่อเสียงบทกวีนิพนธ์ของหลี่เย พระองค์จึงให้ความชื่นชมต่อหลี่เยมาก 
เนื่องจากหลี่เยอายุสิบเอ็ดขวบได้นับถือลัทธิเต๋า มีความอิสระต่อการใช้ชีวิต สามารถไปเที่ยว
สถานที่ต่างๆ อีกทั้งนิสัยของหลี่เยมีความเปิดเผย ชอบค้นพบบุคคลทั่วไปเป็นเพื่อน จึงได้รู้จัก
บุคคลหลากหลาย ท าให้หลี่เยกล้าใช้บทวีนิพนธ์มาแสดงความรู้สึกของตัวเองและแลกเปลี่ยน
ความคิดกับกลุ่มเพื่อนปัญญาชน เช่น นักกวีที่มีชื่อเสียงนามหลิวฉางชิง (Liu Changqing) เจี่ยวห
รัน ซึ่งทั้งเป็นพระภิกษุและนักกวี ลู่ยฺหวี่ ซึ่งเป็นผู้เขียนของ ฉา จิง (Cha Jing) ซึ่งเป็นหนังสือ
เกีย่วกับการด่ืมน้ าชา  

 

                                                           

           1หล่ี เย (Li Ye) หนึ่งในส่ีนักกวีหญิงดีเด่นสมัยราชวงศ์ถังซึ่งยังรวมเซฺวทาว )Xuetao (ยฺหวีเสวียนจี )Yu 
Xuanji  (และหลิวฉ่ายชูน ) Liu Caichun( 
           2Zhong Hua Books, editors. (1980).  op. cit. (Volume16).  p.  4934. 
           3Liu Dongying.  (2014).  op. cit.  p.  72. 
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ด้วยบรรยากาศการแต่งบทกวีนิพนธ์ที่มีในทุกสังคม ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง
ได้รับอิทธิพลจากกระแสนี้ กลุ่มหญิงโสเภณีและคนรับใช้ในวังมีความสามารถทางด้านการแต่งบท
กวีนิพนธ์เช่นกัน ผู้หญิงกลุ่มนี้แม้ว่าเป็นผู้หญิงสามัญชน แต่ความคิดไม่ได้ถูกกดขี่ จากจารีต
ประเพณีทางลัทธิขงจื๊ออย่างรุนแรงมากนัก ผู้หญิงกลุ่มโสเภณีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างอิสระ 
และมีโอกาสได้รู้จักบุคคลภายนอกที่มากหน้าหลายตา ปัญญาชนต่างๆ ที่สอบข้าราชการเคอจวี่ 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดในการแต่งบทกวีนิพนธ์กับพวกเธอ เนื่องจากผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ชนชั้น
ล่าง ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสไปแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองรัก จึงเก็บความรักของตัวเองไว้อยู่ในใจและ
ใช้บทกวีนิพนธ์เป็นสื่อแสดงออกมา ดังนั้น ผู้หญิงกลุ่มโสเภณีจึงได้รับความชื่นชมอย่างมากในการ
แต่งบทกวีนิพนธ์ หญิงโสเภณีนามว่าหลิวกั๋วหรง (Liu Guorong) เป็นหญิงโสเภณีมีชื่อเสียงของ
เมืองฉางอาน นางเคยเขียนจดหมายรักให้ผู้ชายที่รัก ในนั้นมีบทกวีนิพนธ์มีชื่อเสียงโดยใช้เสียงไก่
ขันและเสียงม้าร้องมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่อยู่กับคนรักด้วยกัน ครั้นถึงเวลาจากไปก็แสดง
ความอาลัยอาวรณ์ที่ไม่อยากจากแฟนไป จางเหยาเถียว (Zhang Yaotiao) เป็นผู้หญิงโสเภณีที่มี
ชื่อเสียง บทกวีนิพนธ์ของนางได้แสดงความรักอย่างจริงใจ รับความชื่นชมต่อบุคคลทั่วไป ในนั้น
บทกวีนิพนธ์ชื่อว่า เจิ้ง สั่ว ซี (Zeng Suo Si) ได้กล่าวว่าเธอจากไปเป็นเวลานาน ฉันไม่รู้ว่า
แต่งหน้าเพื่อใคร ตอนเย็นมองทางไกลเพื่อหวังเธอกลับมา ส่องกระจกแต่เช้าความเศร้าโศกเกิด
ขึ้นมา หวางฝูเหนียง (Wang Funiang) เป็นผู้หญิงโสเภณีที่มีทั้งสติปัญญาและความจริงใจ หวาง
ฝูเหนียงอยากลองดูความจริงใจของแฟนต่อเรื่องไถ่ตัวของตัวเอง จึงแต่งบทกวีนิพนธ์มอบให้ว่า 
ฉันเศร้าโศกแต่ละวันไม่มีความประสงค์อะไร ขี้เกียจกล่าวเรื่องในใจต่อบุคคลทั่วไป แค่อยากรู้ว่า
เธอมีความประสงค์จะไถ่ตัวให้ฉันหรือเปล่า1  

นอกจากนี้ผู้หญิงรับใช้ในวังรับการศึกษาอย่างดี ในวังนิยมจัดกิจกรรมการ
แข่งขันที่เกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์ ด้วยบรรยากาศแบบนี้ ผู้หญิงรับใช้ในวังสามารถระบายอารมณ์และ
ให้ความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองโดยผ่านการแต่งบทกวีนิพนธ์ เนื่องจากหญิงรับใช้ในวังไม่มีโอกาส
รู้จักบุคคลภายนอก แม้กระทั่งไม่มีโอกาสแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองรัก ดังนั้น หญิงรับใช้ในวังจึง
แต่งบทกวีนิพนธ์เพื่อระบายความทุกข์และแก้ความเหงา เช่น ในสมัยจักรพรรคดิถังเสวียนจง มี
หญิงรับใช้คนหนึ่งมีหน้าที่เย็บเสื้อผ้า เขียนบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ผาว จง ซือ (Pao Zhong Shi) และ
ใส่ในเสื้อผ้าให้แก่ทหารที่เฝ้าเขตชายแดน บทกวีนิพนธ์นี้ได้กล่าวถึงทหารที่เฝ้าเขตชายแดน ต้อง
อดทนกับความเหงาและต้องเหนื่อยกาย ฉันท าเสื้อด้วยตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าใครจะได้เสื้อตัวนี้ ฉันเย็บ

                                                           

           1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  pp.  115-116. 
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เสื้อนี้ด้วยความจริงใจ ชาตินี้เราสองคนคงจะพลาดไป หวังว่าชาติหน้าพวกเราคงได้อยู่ด้วยกัน1 
นอกจากนี้ยังมีหญิงรับใช้ในวังซึ่งไม่ระบุชื่ออีกคนหนึ่งได้แต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ถง เย่ ถี ซือ (Tong 
Ye Ti Shi) หญิงรับใช้คนนี้รู้สึกเหงาต่อการใช้ชีวิตในวัง อยากได้ความอิสระในชีวิต จึงเขียนบทกวี
บนใบไม้โดยกล่าวถึง อิจฉาใบไม้สามารถออกจากวังตามกระแสน้ า  และหวังว่าใบไม้ใบนี้ได้ลอย
ไปถึงคนที่รัก เมื่อบทกวีนี้ออกจากวังจึงถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไปอีกไม่นาน มีใบไม้อีก
ใบหนึ่งลอยออกมา บทกวีนิพนธ์บนใบไม้ใบนี้ได้แสดงความทอดถอนใจต่อตัวเองอยู่ในวังตลอด
โดยไม่มีความอิสระ2 แสดงให้เห็นว่าการแต่งบทกวีนิพนธ์เป็นวิธีระบายอารมณ์ส าหรับหญิงรับใช้
ในวังและได้รับความนิยมจากสังคม ด้วยการเปิดกว้างของสังคมและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ผู้หญิงมีความคิดที่เป็นอิสระและมีนิสัยที่เปิดเผย ผู้หญิงสามารถแต่งบทกวีนิพนธ์เพื่อแสดงออกถึง
ความรักและความคิดถึงต่อผู้ชาย เมื่อผู้หญิงรู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็ระบายอารมณ์และปรารถนา
ความอิสระต่อชีวิต โดยบรรยายออกมาผ่านตัวหนังสือออกมาเป็นบทกลอน ฉะนั้น  การแต่งบทกวี
นิพนธ์ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงออกทางความคิดของตัวเอง โดยเฉพาะการระบายความใน
ใจออกมา การแต่งบทกวีนิพนธ์ส าหรับผู้หญิงจึงได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมสมัยราชวงค์ถัง
ตอนต้น 

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่าสถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านวรรณกรรมได้
แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ  คือกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงซึ่งรวมนักวรรณกรรมหญิงในวังกับนักวรรณกรรม
หญิงของครอบครัวที่ร่ ารวย และผู้หญิงสามัญชนซึ่งรวมหญิงบ าเพ็ญตน หญิงโสเภณีและคนรับใช้
ในวัง เนื่องจากการเปิดกว้างและการให้ความส าคัญต่อการศึกษาของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ท า
ให้การแต่งบทกวีนิพนธ์ได้รับความนิยมจนเป็นกระแสทางสังคม ผู้หญิ งมี โอกาสแสดง
ความสามารถการแต่งบทกวีนิพนธ์อย่างเต็มที่ การแต่งบทกวีนิพนธ์ส าหรับผู้หญิงมีความส าคัญ
ต่อการใช้ชีวิตซึ่งสามารถใช้บทกวีนิพนธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเองและสามารถแสดงออก
ถึงความรักและความคิดถึงต่อผู้ชาย เมื่อผู้หญิงรู้สึกเศร้าโศกเสียใจสามารถแต่งบทกวีนิพนธ์เพื่อ
ระบายอารมณ์และปรารถนาความอิสระต่อชีวิต ดังนั้น การแต่งวรรณกรรมท าให้ผู้หญิงมีความคิด
ที่เป็นอิสระและมีนิสัยที่เปิดเผยซึ่งแตกตางจากแนวคิดลัทธิขงจื๊อที่กดขี่ผู้หญิง 

 
 

 
                                                           

           1Zhong Hua Books, editors. (1980).  op. cit. (Volume16).  p.  4883. 
           2Ibid.   p.  4884. 
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3.3.สรุป 
เนื่องจากสภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่ เปิดกว้างและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่

หลากหลายนั้น ท าให้สถานภาพและบทบาทของผู้หญิ งในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในครอบรัวและนอกครอบครัว ผู้หญิงมีโอกาสและบทบาทในสังคมมากขึ้น ใน
ครอบครัว ผู้หญิงในฐานะลูกสาวมีสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว ซึ่งมาจากเจี้ยจวงซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่ได้เมื่อแต่งงาน มรดกของพ่อแม่และครอบครัวโดยผ่านพินัยกรรม ทรัพย์สินเหล่านี้
สามารถแสดงถึงสถานะและบารมีของผู้หญิงที่มีในครอบครัว สิทธิในการเลือกคู่ครองด้วยตัวเอง
แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้ใหญ่มีลักษณะการเปิดกว้างมากขึ้นโดยส่งเสริมลูกสาวไปหาผู้ชายที่
ถูกใจ นอกจากนี้ ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพของชีวิต ผู้หญิงสามารถออกไปข้างนอกร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และได้พบคนมากมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน       

ผู้หญิงในฐานะภรรยามีสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว ทรัพย์สินเหล่านี้จะท าให้
ผู้หญิงมีฐานะในครอบครัวสามีซึ่งเป็นหลักประกันพื้นฐานเศรษฐกิจของผู้หญิงหลังจากแต่งงาน 
สิทธิในการหย่าร้างที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ผู้หญิงโดยผู้หญิงมีสิทธิแสดงความคิดที่ขอหย่า
กับสามี และในกฎห้ามสามข้อนั้นพยายามปกป้องผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายหย่าร้างกับผู้หญิงอย่างง่าย 
สิทธิการแต่งงานใหม่ ท าให้ทัศนคติเรื่องการถือพรหมจรรย์ตามจารีตประเพณีค่อยๆ หายไป สังคม
ยอมรับผู้หญิงแต่งงานใหม่และไม่ดูถูกด้วย นอกจากนี้  หลังจากแต่งงาน ภรรยากับครอบครัว
ภรรยามีความใหล้ชิดกัน ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์โลหิตโดยธรรมชาติที่ขาดไม่ได้และส าคัญกว่า
จารีตประเพณี ท าให้ผู้หญิงมีความอิสระในการติดต่อและดูแลครอบครัวตัวเอง 

ผู้หญิงในฐานะมารดาต้องอยู่ในกรณีที่สามีและบิดามารดาของสามีเสียชีวิตถึงจะมี
บทบาทที่เห็นเด่นชัด การส่งเสริมเรื่องความกตัญญูในสังคม แม้จะเกิดความขัดแย้งกับข้อก าหนด
ของลัทธิขงจื๊อที่ว่าหลังจากสามีเสียชีวิต มารดาต้องเชื่อฟังและติดตามลูก ด้วยภายใต้การส่งเสริม
เรื่องความกตัญญู ท าให้ภาพลักษณ์ของมารดาถูกยกย่องขึ้น อีกทั้งพระนางบูเช็กเทียนยกฐานะให้
มารดา เช่น ปรับเวลาการไว้ทุกข์ของลูกต่อมารดาให้เท่ากับบิดา ให้เกียรติมารดาเหล่าจื๊อโดยสร้าง
รูปปั้นที่เคารพและแต่งหนังสือสังสอนผู้หญิงและชื่นชมผู้หญิงที่ดีเด่น ท าให้สถานะของมารดาถูก
ยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีบทบาทส าคัญในการสั่งสอนลูกและดูแลครอบครัวด้วย  

ส่วนผู้หญิงอยู่นอกครอบครัว มีสิทธิ เข้าร่วมการเมืองโดยเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ เข้าร่วม
การเมืองส่วนใหญ่คือผู้หญิงชนชั้นสูง เนื่องจากผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิและศูนย์กลาง
อ านาจ อีกทั้งด้วยการเปิดกว้างของสังคม กฎระเบียบของวังไม่เข้มงวดจึงท าให้ผู้หญิงมีโอกาส
แทรกแซงเรื่องการเมืองและส่งผลต่อผู้หญิงสามัญชนที่มีโอกาสเข้าร่วมการเมืองด้วย นอกจากนี้ 
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ผู้หญิงยังมีสิทธิในการศึกษา ผู้หญิงชนชั้นสูงซึ่งคือผู้หญิงในวังได้รับการศึกษาอย่างดี ไม่เพียงแต่มี
ความรู้ทางด้านการแต่งวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ยังถนัดขี่ม้า ยิงธนู ผู้หญิงที่เกิดจากครอบครัว
ร่ ารวยมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดี ได้รับความรู้จากหลายด้าน อีกทั้งยังจ้างครูข้างนอกมาสอน 
กลุ่มผู้หญิงสามัญชน การศึกษาจากการสอนหนังสือส่วนบุคคลและนักบวช ส่วนหญิงรับใช้ในวัง
ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาโดยเห็นได้ว่าการศึกษาของผู้หญิงในวังมีระบบมากขึ้น หญิง
โสเภณีได้รับการศึกษาจากการฝึกอบรมในวังและขุนนางกับส่วนบุคคลรับผิดชอบให้หญิงโสเภณี
เรียนหนังสือและฝึกอบรมความสามารถพิเศษเพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาความบันเทิงของ
สังคม ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้การศึกษาของผู้หญิงถูกเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง ผู้หญิงทุกชนชั้นมีโอกาสได้เรียนหนังสือ ถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางสังคม 

เนื่องจากการเปิดกว้างและการให้ความส าคัญต่อการศึกษาของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น 
ท าให้การแต่งบทกวีนิพนธ์ได้รับความนิยมจนเป็นกระแสทางสังคม ผู้หญิงมีโอกาสแสดง
ความสามารถในการแต่งบทกวีนิพนธ์ และมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตด้วย ผู้หญิงสามารถใช้บท
กวีนิพนธ์แสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความรักและความคิดถึงต่อผู้ชาย เมื่อผู้หญิงรู้สึก
เศร้าโศกเสียใจก็ระบายอารมณ์และปรารถนาความอิสระต่อชีวิต ท าให้ผู้หญิงมีความคิดที่เป็น
อิสระและมีนิสัยที่เปิดเผย การแต่งบทกวีนิพนธ์ส าหรับผู้หญิงจึงได้รับความนิยมอย่างมากในสังคม 
ดังนั้น การแต่งวรรณกรรมในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ไม่เพียงแต่มีเสียงของนักกวีชายดีเด่น ยังมี
เสียงของนักกวีหญิงดีเด่นซึ่งไม่แพ้ผู้ชาย 

ดังนั้น จากข้อสรุปที่ดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ว่าอยู่ใน
ครอบครัวหรือนอกครอบครัวได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และมีบทบาทส าคัญมากขึ้น ท าให้
สถานภาพผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวมีฐานะสูงขึ้น  
 
 
 



 

บทท่ี 4 
การด าเนินชีวิตและฐานะของผู้หญิงในสังคม 

 

เนื่องจากสภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเปิดกว้างและมีด้วยวัฒนธรรมหลากหลายจึง
ส่งผลต่อสถานภาพผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ในบทนี้จะมุ่งเน้น
ศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในการด าเนินชีวิตในสังคมโดยน าสามด้านหลักๆ มาศึกษา คือ 
สถานภาพและบทบาทผู้หญิงด้านความสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง 
ความสัมพันธ์ทางด้านการสันทนาการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สถานภาพและ
บทบาทของผู้หญิงด้านอาชีพ ได้แก่ หญิงเก็บใบต้นหม่อนกับหญิงทอผ้า หญิงเก็บเม็ดบัว ผู้หญิง
เป็นหมอและเจ้าข้องร้านค้า สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้หญิงใน
ฐานะผู้บริโภคและผู้อุปถัมภ์ศาสนา   
 
4.1  สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านความสัมพันธ์ในสังคม 

ในสังคมศักดินาโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ผู้หญิงตั้งแต่เกิดมาถูก
จ ากัดแค่อยู่ในบ้านเท่านั้น หน้าที่ส าหรับผู้หญิงคือท างานบ้านต่างๆ ภายในบ้าน หน้าที่ส าหรับ
ผู้ชายคือท ามาหากินนอกบ้าน กฎระเบียบของลัทธิขงจื๊อนี้กั้นผู้หญิงออกจากสังคม ท าให้พื้นที่ท า
กิจกรรมของผู้หญิงอยู่แค่ในบ้านเท่านั้น ผู้หญิงจึงไม่มีเพื่อนภายนอก สังคมของผู้หญิงคือสมาชิก
ในครอบครัวเท่านั้น โอกาสที่ผู้หญิงจะออกไปข้างนอกเพื่อเปิดหูเปิดตามีความเป็นไปได้น้อยมาก 
กระทั่งถึงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น การเปิดกว้างของสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายท าให้ผู้หญิงมี
โอกาสออกไปข้างนอกเพื่อเปิดหูเปิดตาอย่างอิสระมากขึ้น และมีโอกาสได้รู้จักผู้คนมากขึ้น ดังนั้น 
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านความสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง การสันทนาการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
  

4.1.1. สถานภาพและบทบาททางด้านความสัมพันธ์ในสังคมของกลุ่มผู้หญิงชน
ชั้นสูง 
 

ในสังคมศักดินาโบราณของจีน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการเป็นสิทธิ
เฉพาะผู้ชายเท่านั้น เขตพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้หญิงถูกจ ากัดแค่อยู่ที่บ้าน แม้กระทั่งมีแขกผู้ชายมา
เยี่ยม ผู้หญิงต้องหลีกเลี่ยงและเก็บตัวอยู่ในห้อง ท าให้ผู้หญิงไม่ค่อยมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์
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กับผู้อ่ืนมากนัก แม้ว่าก่อนสมัยราชวงศ์ถัง ในเทศกาลส าคัญหรือวันส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ วัน
ฉลองพระราชสมภพของจักรพรรดิ เป็นต้น จักรพรรดิจะเชิญชวนครอบครัวขุนนางมาเข้าร่วม
กิจกรรมและฉลองงานด้วยกัน ในสถานการณ์แบบนี้ ผู้หญิงในฐานะเป็นองค์หญิง นางสนมและ
ผู้หญิ งที่ เป็นภรรยาของขุนนางซึ่ งเป็นผู้ หญิ งที่ ได้รับเกียรติถึงจะมี โอกาสออกมาได้เจอ
บุคคลภายนอก แต่โอกาสแบบนี้มีน้อยและไม่ได้เป็นประจ า1  

การเปิดกว้างในสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้
กฎระเบียบในวังไม่เข้มงวด การใช้ชีวิตของผู้หญิงในสังคมมีความอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะการ
สร้างความสัมพันธ์ในการเมือง ไม่ว่าหญิงรับใช้หรือหญิงที่รับต าแหน่งในวังแม้กระทั่งนางสนมได้
พบเจอพระราชโอรสและเหล่าขุนนางแล้วไม่ต้องหลีกเลี่ยงและสามารถท าความรู้จักกันได้  เช่น 
เมื่อพระนางบูเช็กเทียนยังเป็นนางสนมของจักรพรรดิถังไท่จงได้พบเจอพระราชโอรสของจักรพรรดิ
ถังไท่จงนามหลี่จื้อ (Li Zhi) ซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิถังเกาจง พระนางไม่ได้หลีกเลี่ยงจึงท าให้มี
โอกาสได้รู้จักกับหลี่จื้อ ทั้งพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหลี่จื้อจนเกิดเป็นความรักกัน ต่อมา
ด้วยอิทธิพลทางการเมืองของหลี่จื้อ ช่วยให้นางรอดพ้นจากที่ต้องบวชเป็นแม่ชีที่วัดก่านเย่ซื่อซึ่ง
ตามประเพณีว่าเมื่อจักรพรรดิทรงสวรรคต นางสนมทั้งหมดของพระองค์ต้องบวชเป็นแม่ชีตลอด
ชีวิต หลังจากนั้นนางจึงมีโอกาสใช้ชีวิตในวังต่อ ต่อมาพระนางได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขุนนาง
นามสวี่จิ้งจง (Xu Jingzong) ขุนนางนามชุยอ้ีเสวียน (Cui Yixuan) และขุนนางนามหยวนกงซู 
(Yuan Gongshu) ท าให้พระนางได้รับความสนับสนุนจากขุนนางเหล่านี้จนได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้หญิง
อย่างราบรื่น2  

เนื่องจากก่อนสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น พิธีการถวายฮองเฮาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้
เกิดขึ้น ท าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงมีโอกาสน้อยออกมาพบปะเหล่าขุนนางและคนอ่ืนอย่างเป็นทางการ 
จนถึง ค.ศ.655 เมื่อพระนางบูเช็กเทียนขึ้นเป็นฮองเฮาได้ไม่นาน พระนางเริ่มเรียกร้องให้ขุนนาง
ทั้งหลายกับหัวหน้าชาวเผ่าต่างๆ มาเข้าเฝ้าที่ประตูซู่อี้เหมิน (Suyi Men) อีกทั้งเรียกร้องให้ผู้หญิงที่
ได้รับเกียรติยศซึ่งหมายถึงองค์หญิง นางสนมและภรรยาขุนนางระดับสูงทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเช่นกัน 
การกระท านี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับเกียรติยศมีสิทธิเท่าเทียมกับขุนนางมาเข้าเฝ้าฮองเฮา
พร้อมกันได้ และท าให้ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศได้มีโอกาสพบปะกันและท าความรู้จักกัน อีกทั้ง
ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศยังมีโอกาสได้รู้จักเหล่าขุนนางซึ่งเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์ใน

                                                           

        1Duan Tali.  (2000).  Research on Status of Women in Tang China.  p.  87 

        2Xie Shengming; ＆ Huang, Liping.  editors.  (2004a).  The Old Book of Tang China (Volume1). 
 pp. 239-245  
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การเมืองและขยายอิทธิพลทางการเมืองของตัวเองได้ ต่อมาพระนางบูเช็กเทียนยังได้ก าหนดพิธี
ขึ้นมาใหม่ว่าในเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลเข้า 

ร่วมฤดูหนาวกับเทศกาลปีใหม่ ขุนนางกับผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศทั้งหมดต้องมา
ถวายฮองเฮา1  

จากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้ที่เปิดโอกาสที่ท าให้ผู้หญิงที่ได้รับ
เกียรติยศมีโอกาสท าความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในการเมืองกับเหล่าขุนนางอย่างเป็น
ทางการ ท าให้องค์หญิงมีโอกาสได้รู้จักขุนนางและร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากขึ้น 
เช่น องค์หญิงไท่ผิงได้ร่วมมือกับขุนนางจางเจี้ยนจือ (Zhang Jianzhi) ท ารัฐประหารเพื่อต่อต้าน
อ านาจของพระนางบูเช็กเทียนจนเป็นผลส าเร็จ2 นอกจากนี้ ซั่งกวนหว่านเออร์มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับขุนนางอู่ซานซือซึ่งเป็นหลานของพระนางบูเช็กเทียน ต่อมาแนะน าขุนนางอู่ซานซือให้รู้จักกับ
ฮองเฮาเหวย์ เพื่ อขยายอิทธิพลของตัวเอง 3 อีกทั้ งใน ค.ศ. 744 นางสนมหยางกุ้ยเฟย์มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับขุนนางอานลู่ซาน (An Lushan) ขุนนางอานลู่ซานอยากเป็นลูกเลี้ยงของนาง
สนมหยางกุ้ยเฟย์และในเวลาที่เข้าวังขุนนางอานลู่ซานต้องไปเฝ้านางสนมหยางกุ้ยเฟย์ซึ่งเป็นแม่
เลี้ยงของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเฝ้าจักรพรรดิถังเสวียนจง พระองค์ทรงรู้สึกแปลกจึงถามเหตุผล 
อานลู่ซานตอบว่า ตนเป็นชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีน ตามประเพณีของชาวเผ่าว่าฐานะของ
มารดาสูงกว่าฐานะของบิดา พระองค์ฟังแล้วรู้สึกดีใจมากและแนะน าญาติพี่น้องของนางสนมห
ยางกุ้ยเฟย์ให้ขุนนางอานลู่ซานรู้จัก ท าให้ขุนนางอานลู่ซานเป็นที่ชื่นชอบของพระองค์เป็นอย่าง
มาก4 จากเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นท าให้กฎระเบียบ
ในวังไม่เข้มงวด ผู้หญิงในวังพบเจอขุนนางไม่ต้องหลีกเลี่ยง สามารถท าความรู้ จักและสร้าง
ความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้ พระนางบูเช็กเทียนได้สร้างพิธีการถวายฮองเฮาใน
วังเป็นประจ าและในเทศกาลส าคัญท าให้ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศได้ท าความรู้จักและสร้าง
ความสัมพันธ์กับเหล่าขุนนางอย่างเป็นทางการ ท าให้องค์หญิงมีโอกาสได้รู้จักขุนนางและร่วมมือ
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองด้วย   
                                                           

        1Chen Ruoshui.  (2009). Shadowed Landscapes Women’s Culture and Family Life in Tang 

China.pp. 167-183.  
        2Xie Shengming; ＆ Huang, Liping.  editors.  (2004d).  The New Book of Tang China (Volume 

2). p.  8.    
        3Xie Shengming; ＆ Huang, Liping.  editors.  (2004c).  The New Book of Tang China (Volume 

1). p.  608. 
        4Ibid.  p.  610. 
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ส่วนนอกวังภรรยาขุนนางมีสิทธิจัดงานเลี้ยงเพื่อเชิญชวนภรรยาขุนนางคนอ่ืนมาเข้า
ร่วมงานเลี้ยงด้วย เช่น สมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ภรรยาของขุนนางถังจาว (Tang Zhao) เป็น
เจ้าภาพที่จัดงานเลี้ยงเชิญชวนภรรยาขุนนางคนอ่ืนมาเข้าร่วมกัน วันถัดไป ภรรยาขุนนางคนอ่ืนก็
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงกลับภรรยาของขุนนางถังจาว นอกจากนี้ ภรรยาของขุนนางนามจางฉิวเจียนฉง  
(Zhangqiu Jianqiong) เคยจัดงานเลี้ยงที่เมืองเฉิงตูเพื่อต้อนรับภรรยาขุนนางคนอ่ืน1 ภรรยาได้จัด
งานเลี้ยงที่เชิญชวนซึ่งกันและกัน ท าให้ครอบครัวขุนนางมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ภรรยา
เป็นผู้ช่วยที่ดีของสามีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มั่นคงและเพื่อช่วยสามีได้ด าเนินงาน
ราชการอย่างราบรื่น อีกทั้งเมื่อบ้านขุนนางมีแขกผู้ชายมาเยี่ยม เมียหลวงกับเมียน้อยและหญิงรับ
ใช้ไม่ต้องหลีกเลี่ยง สามารถต้อนรับแขกได้2 ฉะนั้น ภรรยาขุนนางมักจะท าความรู้จักซึ่งกันและกัน 
หญิงชนชั้นสูงหรือภรรยาขุนนางมีโอกาสออกพบปะแขก (เรียกว่าออกสังคม) ท าให้มีโอกาสพูดคุย
ท าความรู้จักกับผู้หญิงคนอ่ืน ซึ่งกิจกรรมทางสังคมนี้นอกจากท าให้ผู้หญิงสมัยต้นราชวงศ์ถังมีชีวิต
ที่อิสระมากกว่าสมัยอ่ืนแล้ว การท าความรู้จักกับผู้คนภายนอกยังอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมี
บทบาทในการช่วยเหลือการงานของสามีด้วย 

นอกจากนี้ ภรรยายังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแขกที่มาเยี่ยมบ้านโดยภรรยา
จะแต่งบทกวีนิพนธ์ให้เป็นของที่ระลึกแก่แขกแทนสามีได้ เช่น ภรรยาของขุนนางนามเมิ่งชางชี 
(Meng Changqi) มีความเชี่ยวชาญในการแต่งบทกวีนิพนธ์จึงแต่งบทกวีนิพนธ์เป็นของที่ระลึก
ให้แก่แขกแทนสามี บทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ต้าย ฟู เจิ้ง เหริน ไป๋ ล่า จู๊ ซือ (Dai Fu Zeng Ren Bai La 
Zhu Shi) ซึ่งหมายถึงฝากเทียนสีขาวให้แก่แขกแทนสามี อีกทั้งผู้หญิงคนหนึ่งยังแต่งบทกวีนิพนธ์
แทนสามีเพื่อกล่าวเรื่องขอบคุณเพื่อนชื่อว่า เซี่ย เหริน ซ่ง จิ่ว (Xie Ren Song Jiu)3 ซึ่งเป็นกลอนที่
ขอบคุณเพื่อนที่เอาเหล้ามาฝาก จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับแขกมีความสนิทสนมกัน
มากขึ้น ดังนั้น ผู้หญิงชนชั้นสูงมีความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 

จากเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงชนชั้นสูงไม่ว่าในฐานะเป็นนางสนม องค์หญิง 
หรือภรรยาขุนนาง จะมีสิทธิสร้างความสัมพันธ์ในสังคมอย่างเปิดเผยมากขึ้น  มีสิทธิในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนนอกเหนือจากคนในครอบครัว เมื่อมีขุนนางหรือแขกมาที่บ้าน ผู้หญิงมีสิทธิ
ออกมาพบปะพูดคุยได้ นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีโอกาสเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ และมีโอกาสพูดคุย
ท าความรู้จักกับผู้คนมากหน้าหลายตา สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงท า

                                                           

        1Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  86-87. 
        2Gao Shiyu.  (1988).  The Women of Tang China.  p. 136. 
        3Duan Tali.  (2000).  op. cit.  pp.  86-88.  
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ให้สังคมของผู้หญิงกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสมัยที่ถือลัทธิขงจื๊อเป็นหลักที่จ ากัดผู้หญิง
ให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้น ความมีอิสระในสังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงชนชั้นสูงได้มีบทบาทมากขึ้นไม่
ว่าในการเมืองเพื่อขยายอิทธิพลของตัวเองและเพื่อช่วยสามีได้ด าเนินงานราชการอย่างราบรื่น 
ฉะนั้น สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงชนชั้นสูงด้านความสัมพันธ์ในสังคมมีสิทธิเสรีภาพสูงขึ้น
กว่าสมัยอ่ืน 
 

4.1.2 สถานภาพและบทบาททางด้านความสัมพันธ์ในสังคมของกลุ่มผู้หญิง
สามัญชน 

ในสังคมศักดินาโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ท าให้ผู้หญิงสามัญชน
ไม่ค่อยมีโอกาสรู้จักบุคคลภายนอก แต่ด้วยการเปิดกว้างของสังคมและมีวัฒนธรรมหลากหลาย 
การใช้ชีวิตของผู้หญิงสามัญชนมีความอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตของหญิงโสเภณีกับ
หญิ งนับถือลัทธิ เต๋ามี โอกาสรู้จักบุคคลภายนอกบ่อยครั้งและมี ความอิสระในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลาย  

ด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางเส้นทางสายไหมและการค้าทางทะเลในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ท าให้การคมนาคมมีความสะดวกสบาย เมืองต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เมือง
ฉางอาน เมืองลั่วหยางและเมืองหยางโจว เป็นต้น ความเจริญรุ่ งเรืองของเมืองเหล่านี้ดึงดูดผู้มี
ฐานะและชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายและท่องเที่ยว ท าให้การค้าขายต่างๆ เกิดขึ้นจ านวนมาก อีก
ทั้งเนื่องจากการพัฒนาของการสอบข้าราชการเคอจวี่ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดปัญญาชนเข้ามา
พักอาศัยที่เมือง โดยเฉพาะเมืองฉางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังตอนต้น เพื่อรองรับ
ความชอบความใคร่ของผู้ชายจ านวนมากที่เข้าสู่เมือง จึงท าให้จ านวนหญิงโสเภณีในเมืองต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เซี๊ยจี้ (Xiaji) ซึ่งหมายถึงปัญญาชนเที่ยวหญิงโสเภณีได้รับความนิยมอย่างมาก
ในเมือง เพื่อรองรับรสนิยมทางสังคมซึ่งคือความนิยมการแต่งบทกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ปัญญาชนนิยมการแต่งบทกวีนิพนธ์ ท าให้หญิงโสเภณีในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นไม่เพียงแต่
ให้บริการการบันเทิง เช่น การร้องเพลงและการเล่นเครื่องดนตรี ยังให้บริการการบันเทิง คือ การ
แต่งบทกวีนิพนธ์อีก ท าให้หญิงโสเภณีได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชน 

เนื่องจากปัญญาชนเที่ยวหญิงโสเภณีได้รับความนิยม ปัญญาชนนิยมแต่งบทกวีนิพนธ์ที่
เกี่ยวกับหญิงโสเภณี เช่น บทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ฉาง อาน กู่ อ้ี (Chang’an Guyi) ของนักกวีนามหลู
จ้าวหลิง (Lu Zhaolin) ได้กล่าวถึงศูนย์การให้บริการโสเภณีที่เมืองฉางอานชื่อว่าเป่ย์หลี่ (Beili) 
หรือผิงคังหลี่ (Pingkangli) มีความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักมาก มีหญิงโสเภณีที่หน้าตางดงามโดย
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ให้บริการการแสดงการเต้นร าด้วยกิริยาท่าทางงดงามละมุนละไมและร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะ 1 
บทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ตุ้ย จิ่ว (Dui jiu) ของนักกวีนามหลี่ไป๋ (Li Bai) ได้กล่าวถึงการอยู่กับหญิง
โสเภณีมีความสุขมาก หญิงโสเภณีที่หน้าตาสวยงามมีอายุสิบห้าปี เสียงร้องเพลงไพเราะมาก ด่ืม
เหล้าองุ่นไปพลางฟังเพลงของหญิงโสเภณีไปรู้สึกมีความสุขมาก2 จากบทกวีนิพนธ์ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าปัญญาชนเที่ยวหญิงโสเภณีได้รับความนิยมอย่างมาก การให้บริการโสเภณีทางบันเทิง
ท าให้ปัญญาชนได้ผ่อนคลาย พักกายพักใจ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้หญิงโสเภณีได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับเหล่าปัญญาชนได้อย่างเสรี เนื่องจากบรรยากาศการแต่งบทกวีนิพนธ์ที่มีในทุก
สังคม ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากกระแสนี้ หญิงโสเภณีจึงได้รับการศึกษาอย่างดีมี
ความสามารถทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์เช่นกัน  

ด้วยเหตุนี้ หญิงโสเภณีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์จึงได้รับความรัก
ความชอบจากปัญญาชนทั่วไป ปัญญาชนชื่นชมหญิงโสเภณีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแต่ง
บทกวีนิพนธ์ หญิงโสเภณีก็หลงรักปัญญาชน เมื่อเหล่าปัญญาชนเกิดความล้มเหลวและเจอ
อุปสรรคขัดขวางในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับชีวิตที่ถูกกดขี่ของหญิงโสเภณีจึงเกิดความเห็นอกเห็นใจ
ต่อชีวิตของหญิงโสเภณี ดังนั้น หญิงโสเภณีกับปัญญาชนสามารถเข้าใจความคิดซึ่งกันและกัน 
หญิงโสเภณีเป็นเพื่อนที่ดีสามารถปลอบใจและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเหล่าปัญญาชน เช่น บทกวี
นิพนธ์ของนักกวีหลี่ไป๋ชื่อว่า ไป๋ จู้ ฉือ ซาน โส่ว (Bai zhu Ci San Shou) กลอนนี้ทั้งหมดมีสามบท 
บทที่สองได้กล่าวถึงหญิงโสเภณีที่สวยงาม การเต้นร าด้วยท่าทางอย่างอ่อนช้อยและร้องเพลงที่
โศกเสร้า ผู้เขียนสามารถเข้าใจเหตุผลที่หญิงโสเภณีร้องเพลงโศกเสร้าคือเพื่ออยากให้จักรพรรดิรัก
ตัวเอง และปรารถนาว่าตนเองกับจักรพรรดิเหมือนนกคู่กันที่บินบนท้องฟ้าอย่างอิสระ เรื่องนี้
สอดคล้องกับชีวิตของนักกวีหลี่ไป๋ที่ประสบความล้มเหลวทางด้านการเมืองเพื่ออยากได้รับ
ต าแหน่งราชการจากจักรพรรดิถังเสวียนจง บทที่สามได้กล่าวถึงหญิงโสเภณีที่หน้าตางดงาม ร้อง
เพลงด้วยเสียงไพเราะ การเต้นร าด้วยท่าทางอย่างอ่อนช้อย ผู้ชายที่ฟังเพลงเกิดความหลงรักจน
ลืมเวลาและลืมเรื่องต่างๆ ในอดีต หญิงโสเภณีปรารถนาว่าผู้ชายสามารถค้างคืนที่นี่ เพื่อ
ตอบสนองความรักที่เก็บอยู่ในใจต่อผู้ชาย3 จากกลอนนี้แสดงให้เห็นว่าในระหว่างหญิงโสเภณีกับ
ปัญญาชน หญิงโสเภณีเป็นที่พึ่งทางใจของนักกวี อีกทั้งหญิงโสเภณียังปรารถนาปัญญาชน
สามารถตอบสนองความรักท่ีเก็บอยู่ในใจของตัวเองได้เช่นกัน   

                                                           

       1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China. (Volume5). p.  863.  
       2Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China.  (Volume10).  p.  1002.    
       3Ibid.  p.  1013.  
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เนื่องจากหญิงโสเภณีอยู่ในฐานะต่ า ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแต่งงาน แต่ในสังคมสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น หญิงโสเภณีส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
แต่งบทกวีนิพนธ์ซึ่งสอดคล้องกับความชอบของปัญญาชน ท าให้หญิงโสเภณีมีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์กับปัญญาชนได้อย่างอิสระ หญิงโสเภณีส่วนใหญ่ปรารถนาความรักที่แท้จริงเพื่อ
เปลี่ยนโชคชะตาของตัวเอง ดังนั้น เมื่อปัญญาชนเกิดความล้มเหลวในชีวิต หญิงโสเภณีจึงเป็นผู้ที่
ปลอบใจและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ปัญญาชน ในนวนิยายราชวงศ์ถังได้บันทึกเรื่องหนึ่ง
ท่ีเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นระหว่างปัญญาชนกับหญิงโสเภณีไว้ว่า ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง 
(ค.ศ. 742-756) หญิงโสเภณีนามหลี่ว้า (Li Wa) หลงรักผู้ชายนามเจิ้งเซิง (Zheng Sheng) ซึ่งเป็น
ผู้ที่เข้าร่วมสอบข้าราชการเคอจวี่ เจิ้งเซิงก็หลงรักหลี่ว้าเช่นกัน ต่อมาทรัพย์สินเงินทองของเจิ้งเซิงที่
ใช้ในช่วงเวลาการเตรียมสอบหมดสิ้นแล้ว เจิ้งเซิงจึงถูกผู้หญิงที่ควบคุมโสเภณีไล่ออกจากร้าน ท า
ให้เจิ้งเซิงต้องร้องเพลงไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตเพื่อหาเลี้ยงชีพ หลังจากบิดาทราบเรื่องนี้แล้วจึงโกรธ
มากและตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกไป ท าให้เจิ้งเซิงกลายเป็นคนขอทานข้างถนน 
หลังจากหลี่ว้าทราบเรื่องนี้ หลี่ว้าเอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้มาไถ่ตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อที่จะออกมา
ดูแลเจิ้งเซิง และยกเงินที่เหลือให้แก่เจิ้งเซิงเพื่อใช้ในการเตรียมสอบข้าราชการเคอจวี่ ในที่สุดเจิ้ง
เซิงสอบผ่านและได้รับต าแหน่งราชการ ต่อมาหลี่ว้าก็ได้แต่งงานกับเจิ้งเซิงและเป็นผู้หญิงที่ได้รับ
เกียรติยศขึ้นมา จากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกของเจิ้งเซิงก็ได้คืนดีกัน 1 จากเรื่องนี้แสดง
ให้เห็นว่า ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น หญิงโสเภณีสามารถได้รับโอกาสที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชนเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเอง 

นอกจากนี้ ในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงโสเภณีกับเหล่าปัญญาชน ถ้าหญิงโสเภณีกับ
เหล่าปัญญาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปัญญาชนจะแต่งบทกวีนิพนธ์เป็นของขวัญให้แก่หญิง
โสเภณี ซึ่งจะท าให้หญิงโสเภณีเพิ่มชื่อเสียงในสังคมและได้เพิ่มจ านวนลูกค้ามาใช้บริการกับตัวเอง 
หญิงโสเภณีก็จะเป็นผู้ที่เผยแพร่บทกวีนิพนธ์ให้แก่นักกวีโดยร้องบทกวีนิพนธ์ที่นักกวีแต่งให้เป็น
เนื้อเพลง บทกวีนิพนธ์จึงถูกแพร่หลายให้ทุกคนทราบ นักกวีก็จะมีชื่อเสียงในสังคมเช่นกัน เช่น นว
นิยายราชวงศ์ถังบันทึกเรื่องหนึ่งว่า ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง มีนักกวีสามคนคือหวางชางหลิง 
(Wang Changling) กาวซื่อ (Gao Shi) หวางจือฮ่วน (Wang Zhihuan) นั่งฟังหญิงโสเภณีร้อง
เพลง นักกวีสามคนนี้ตกลงแข่งขันเดาเนื้อเพลงที่โสเภณีร้องคือบทกวีนิพนธ์ของผู้ใด ในบทกวี
นิพนธ์ของนักกวีสามคนนี้ บทกวีนิพนธ์ใครถูกร้องจ านวนครั้งมากที่สุด คนนั้นก็เป็นผู้ชนะ2 ในเรื่อง

                                                           

       1Wang Pijiang.  editor.  (2016).  The Novels of Tang China.  pp.  56-60. 
         2Xie Suilian.  (2010).  Urban Culture and Poets' Mentality in Tang China.  pp.  274-279.  
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นี้แสดงให้เห็นว่าในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงโสเภณีกับปัญญาชนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายสามารถได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท าให้ทั้งสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยกัน นี่คือ
สาเหตุส าคัญที่หญิงโสเภณีสามารถสร้างความสัมพันธ์กับปัญญาชนได้โดยตลอด  

ผู้หญิงสามัญชนอีกกลุ่มหนึ่งคือหญิงนักบวชซึ่งเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋า หญิงนักบวชก็มี
ความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลาย การใช้ชีวิตของหญิงนับถือลัทธิเต๋ามี
ความอิสระมากกว่าผู้หญิงอ่ืนๆ เนื่องจากหญิงนักบวชไม่ปรารถนาเรื่องการแต่งงาน จึงไม่มี
ภาระหน้าที่ทางด้านการดูแลครอบครัว อีกทั้งการใช้ชีวิตในวัดลัทธิเต๋า ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้มีเวลา
อย่างอิสระที่ออกไปเที่ยวธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและบ าเพ็ญตนให้มีอายุยืนนาน การใช้
ชีวิตอย่างอิสระของหญิงนับถือลัทธิเต๋าได้เปิดโอกาสให้ตัวเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน องค์
หญิงหลายคนเพื่อออกไปจากวังและรับการใช้ชีวิตอย่างอิสระ จึงบวชเป็นหญิงลัทธิเต๋าซึ่งจาก
ผู้หญิงชนชั้นสูงกลายเป็นหญิงสามัญชน เช่น องค์หญิงยยวี่เจิน (Princess Yuzhen) กับองค์หญิง
จินเซียน (Princess Jinxian) ซึ่งเป็นน้องสาวของจักรพรรดิถังเสวียนจง หลังจากองค์หญิงบวชเป็น
หญิงลัทธิเต๋าแล้ว การใช้ชีวิตขององค์หญิงเหล่านี้มีความอิสระมากขึ้นโดยจะมีความอิสระในการ
เข้าและออกจากวังท าให้องค์หญิงเหล่านี้ได้มีโอกาสออกไปเที่ยวข้างนอกเพื่อเปิดหูเปิดตา อีกทั้ง
ยังมีโอกาสรู้จักบุคคลหลากหลายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชน  

องค์หญิงยวี่เจินมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชนสองคนซึ่งคือนักกวีที่มีชื่อเสียงนาม
หวางเหวย์ (Wang Wei) กับหลี่ไป๋ ในนวนิยายของราชวงศ์ถังบันทึกว่า เมื่อหวางเหวย์ยังเป็นหนุ่ม 
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์และการเล่นเครื่องดนตรี ครั้งหนึ่ง หวางเหวย์ได้มี
โอกาสที่แสดงการเล่นเครื่องดนตรีต่อหน้าองค์ชายฉีหวางซึ่งเป็นน้องชายของจักรพรรดถังเสวียน
จงนามหลี่ฟ่าน (Li Fan) กับองค์หญิงยวี่เจิน ครั้นพอองค์หญิงยวี่เจินได้ฟังหวางเหวย์เล่นเครื่อง
ดนตรีเสร็จ ก็เกิดความประทับใจมากต่อเพลงของหวางเหวย์จึงขอเนื้อเพลงมาอ่าน อ่านแล้วชื่นชม
เป็นเนื้อเพลงที่เขียนได้ยอดเยี่ยมมาก องค์หญิงยวี่เจินไม่อยากพลาดคนที่มีความสามารถจึง
แนะน าหวางเหวย์ไปสอบข้าราชการเคอจวี่ สุดท้ายหวางเหวย์สอบผ่านและได้รับต าแหน่งราชการ 
หลังจากหวางเหวย์ได้รับต าแหน่งราชการแล้วยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์หญิงยวี่เจินมาโดย
ตลอด ในบทกวีนิพนธ์ของหวางเหวย์ชื่อว่า เฟิ่ง เหอ เซิ่ง จื้อ ซิ่ง ยวี่ เจิน กง จู่ ซาน จวง อิน ถี สือ 
ปี้ สือ ยุ่น จือ จั้ว อ้ิง จื้อ  (Feng He Sheng Zhi Xing Yu Zhen Gong Zhu Shan Zhuang Yin Ti 
Shi Bi Shi Yun Zhi Zuo Ying Zhi) ซึ่งหมายความว่ามีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพระต าหนักที่อยู่บน
ภูเขาขององค์หญิงยวี่เจินและได้แต่งบทกวีนิพนธ์บนหน้าผา ในกลอนนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงความ
สวยงามของธรรมชาติในบนภูเขา ธรรมชาติที่สวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมือนกับ
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ดินแดนของนางฟ้าเทวดา องค์หญิงสามารถบ าเพ็ญตนจนมีอายุยืนนาน1 จากเรื่องนี้แสดงให้เห็น
ว่าองค์หญิงยวี่เจินกับหวางเหวย์มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การใช้ชีวิตของหญิงนับถือลัทธิเต๋ามีความ
อิสระมากขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชน 

องค์หญิงยวี่เจินยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักกวีท่ีมีชื่อเสียงนามหลี่ไป๋ เนื่องจากหลี่ไป๋เป็น
ผู้ที่นิยมลัทธิเต๋าจึงมีโอกาสได้รู้จักองค์หญิงยวี่เจิน องค์หญิงยวี่เจินเห็นหลี่ไป๋มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์จึงแนะน าหลี่ไป๋ให้เข้าสถาบันฮั่นหลินซึ่งได้มีโอกาสรู้จักจักรพรรดิ 
ก่อนหลี่ไป๋เข้าสถาบันฮั่นหลิน เขาเคยแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ยวี่ เจิน เซียน เหริน ฉือ (Yu Zhen 
Xian Ren Ci) บทกวีนิพนธ์นี้เป็นของขวัญที่มอบให้ยวี่เจินเพื่อปรารถนาได้รับความช่วยเหลือเพื่อ
รับต าแหน่งราชการจากยวี่เจิน ในกลอนนี้ได้กล่าวถึงนางฟ้ายวี่เจินมีวิชาอาคมที่สุดยอด สามารถ
บินขึ้นบนท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงเหมือนฟ้าผ่า2 อีกทั้งหลี่ไป๋ยังแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ยวี่ เจิน กง 
จู่ เปี๊ย ก่วน ขู่ ยฺหวี่ เจิ้ง เว่ย์ เว่ย์ จาง ชิน (Yu Zhen Gong Zhu Bie Guan Ku Yu Zeng Wei Wei 
Zhang Qing) ซึ่งหมายความว่าในวันฝนตกเที่ยวพระต าหนักยวี่เจินและแต่งบทกวีนิพนธ์ให้ขุน
นางจางจี้ กลอนบทนี้แสดงให้เห็นว่าองค์หญิงยวี่เจินไม่เพียงแต่ชวนหลี่ไป๋ไปเที่ยวพระต าหนักของ
ตัวเอง ยังชวนขุนนางจางจี้มาเที่ยวด้วยเพื่ออยากให้หลี่ไป๋ท าความรู้จักกับจางจี้และได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเมืองจากขุนนางจางจี้3 จากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหญิงนับถือลัทธิเต๋ามี
ความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนจ านวนมากและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

หญิงนับถือลัทธิเต๋าไม่เพียงแต่มีโอกาสที่สร้างความเป็นมิตรกับปัญญาชน ยังมีโอกาส
ใฝ่ฝันความรักที่แท้จริงด้วย เช่น บทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามลั่วปินหวาง (Luo Binwang) ชื่อว่า 
ต้าย นฺหวี่ ต้าว ซื่อ หวาง หลิง เฟย์ เจิ้ง ต้าว ซื่อ หลี่ หรง  (Dai Nu Dao Shi Wang Ling Fei 
Zeng Dao Shi Li Rong) หมายความว่าการแต่งกลอนให้หลี่หรงแทนหญิงนับถือลัทธิเต๋านาม
หวางหลิงเฟย์ กลอนนี้ได้กล่าวถึงความคิดถึงของหญิงนับถือลัทธิเต๋านามหวางหลิงเฟย์ต่อแฟน
นามหลี่หรงจนต้องอดทนต่อความเหงาโดยตลอด4 แสดงให้เห็นว่าหญิงนับถือลัทธิเต๋าแม้ว่าเป็นผู้
ที่บ าเพ็ญตนแต่ยังมีความอิสระในการใฝ่ฝันความรักที่แท้จริงโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก หญิงนับถือลัทธิเต๋านามหลี่เย (Li Ye) หรือหลี่จี้หลาน (Li Jilan) เป็นนักกวีหญิงที่

                                                           

         1Xu Youfu.  (2005).  Women's Life and Poetry in Tang China.  pp.  68-70.  
         2Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit.  (Volume10).  p.  1023. 
         3Ibid.  p.  1025.  
         4Xu Youfu.  (2005).  op. cit.  p.  222.  
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ดีเด่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าปัญญาชน เช่น ผู้แต่งหนังสือการด่ืมชานามลู่ยฺหวี่ (Lu Yu) 
เมื่อหลี่เยป่วยหนัก ลู่ยฺหวี่ก็ไปเยี่ยมเยือนหลี่เยและให้ความดูแลอย่างอบอุ่น หลี่เยก็แต่งบทกวี
นิพนธ์ชื่ อว่า  ฮู๋  ซ่ าง ว่อ ปิ้ ง สี่  ลู่  หง เจี้ ยน จื้ อ  (Hu Shang Wo Bing Xi Lu Hongjian Zhi) 
หมายความว่ายินดีที่ลู่ยฺหวี่มาเยี่ยมเยือนที่ริมทะเลสาบในช่วงเวลาป่วยหนัก  ซึ่งเป็นกลอนที่
กล่าวถึงค าขอบคุณต่อลู่ยฺหวี่ที่ได้มาดูแลตัวเอง1 แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างลู่ยฺหวี่กับหลี่เย 
ต่อมาลู่ยฺหวี่ได้แนะน าเพื่อนนามเจียวหรัน (Jiao Ran) ซึ่งทั้งเป็นนักกวีและพระภิกษุให้หลี่เยท า
ความรู้จัก ครั้นพอหลี่เยเจอเจียวหรัน หลี่เยก็เกิดหลงรักเจียวหรัน แม้ว่าเจียวหรันเป็นพระภิกษุ
แต่หลี่เยยังกล้าแสดงความรักต่อเจียวหรัน ต่อมาเจียวหรันได้แต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า ต๊า หลี่ จี้ 
หลาน (Da Li Jilan) หมายความว่าตอบกลับต่อหลี่จี้หลาน ในกลอนนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงตัวเอง
บวชเป็นพระภิกษุจนปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ควรเกิดความรักต่อผู้หญิง2 หลังจากหลี่เยอ่านต าตอบ
ของเจียวหรันแล้วรู้สึกเคารพเลื่อมใสต่อจิตใจนิ่งของเจียวหรัน แม้ว่าเป็นคู่กันไม่ได้แต่ยังสามารถ
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ นอกจากเพื่อนสองคนนี้แล้ว ยังมีเพื่อนสนิทคือนักกวีหลิวฉางชิง (Liu 
Changqing) นักกวีจูฟ่าง (Zhu Fang) และเหยียนป๋อจูน (Yan Bojun) เป็นต้น หลี่เยเคยเกิดความ
รักต่อนักกวีจูฟ่างและเหยียนป๋อจูน สามารถดูจากได้บทกวีนิพนธ์ของหลี่เยชื่อว่า จี้ จู ฟ่าง (Ji 
Zhufang) หมายความว่าการส่งจดหมายให้จูฟ่าง ได้กล่าวถึงความคิดถึงของหลี่เยที่มีต่อจูฟ่าง 
ก่อนหน้านี้จูฟ่างเคยแต่งบทกวีนิพนธ์ชื่อว่า เปี๊ย หลี่ จี้ หลาน (Bie Lijilan) หมายความว่าจากหลี่จี้
หลานไป ได้กล่าวถึงความโศกเศร้าที่ไม่อยากจากหลี่เยไป จากบทกวีนิพนธ์ทั้งสองบทนี้แสดงให้
เห็นว่าหลี่เยกับจูฟ่างเกิดความรักซึ่งกันและกัน แม้ว่าหลี่เย่เป็นหญิงบ าเพ็ญตน แต่ด้วยความคิดที่
เปิดกว้าง หลี่เยเป็นผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยตัวเอง หลี่เยไม่เพียงแต่เป็นแฟนกับจูฟ่าง ยังเป็นแฟนกับ
เหยียนป๋อจูน บทกวีนิพนธ์ของหลี่เยชื่อว่า ซ่ง เหยียน เอ้อร์ สือ ลิ่ว ฟู่ ซ่าน เซี่ยน (Song Yan Er 
Shi Liu Fu Shan Xian) หมายความว่าส่งเหยียนป๋อจูนไปอ าเภอซ่านเซี่ยน  ได้กล่าวความคิดถึง
ของหลี่เยต่อเหยียนป๋อจูนอย่างมาก บทกวีนิพนธ์อีกบทหนึ่งชื่อว่า เต๋อ เหยียน ป๋อ จูน ซู (De Yan 
Bojun Shu) หมายความว่าได้รับจดหมายจากเหยียนป๋อจูน ซึ่งกล่าวถึงหลี่เยอดคิดถึงแฟนไม่ได้
จนไม่อยากแต่งหน้าแต่งตัว แฟนไม่ได้อยู่ข้างกาย ไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวไปเพื่อใคร3 เนื่องจากห
ลี่เยมีนิสัยที่เปิดกว้าง ชอบคบเพื่อน ดังนั้น เพื่อนของหลี่เยจึงเป็นคนหลายประเภท เช่น มีทั้งนักกวี
และพระภิกษุ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าด้วยการเปิดกว้างของสังคมท าให้การสร้างความสัมพันธ์

                                                           

         1Ibid.  p.  227.  
             2Ibid.  p.  228. 

         3Ibid.  p.  228.  
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ส าหรับผู้หญิงก็เปิดกว้างไปด้วย แม้กระทั่งหญิงบ าเพ็ญตนยังกล้าแสดงความรักและพยายามท า
ให้ความรักของตัวเองมีชีวิชีวามากขึ้น  

นอกจากนี้ ผู้หญิงสามัญชนยังมีกลุ่มแม่ชีกับกลุ่มพระภิกษุณีที่นอกจากต้องถือศีลตาม
พระวินัยแล้ว ยังต้องท าวัตรปฏิบัติรวมถึงท ากิจกรรมพุทธศาสนาต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด กลุ่ม
แม่ชีกับพระภิกษุณีจึงมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเพื่องานพระพุทธศาสนาที่นอกจากเรื่องการ
บ าเพ็ญธรรมแล้วยังได้สร้างกุศลให้กับบุคคลภายนอกอีกด้วย ฉะนั้น การเผยแผ่พุทธศาสนาใน
สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเจริญรุ่งเรืองจนบรรลุความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน
ทั่วไป และท าให้จ านวนผู้หญิงที่ต้องการบวชเป็นแม่ชีและพระภิกษุณีเพิ่มมากขึ้นด้วย ฉะนั้นกลุ่ม
แม่ชีและพระภิกษุณีที่ถือศีลอยู่ในวัดและออกไปข้างนอกวัดท ากิจกรรมพุทธศาสนามีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์กับชนชั้นสูง กระทั่งมีโอกาสเข้าไปในวังเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีบ าเพ็ญพระ
ราชกุศล อาทิ พระขนิษฐาของจักรพรรดิถังเสวียนจงนามองค์หญิงต้ายกั๋ว (Princess Daiguo) นับ
ถือพุทธศาสนาอย่างมากได้เชิญพระภิกษุณีมาสองท่านเพื่อมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟัง  พระ
นางบูเช็กเทียนนับถือพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและในสมัยที่พระนางครองราชย์  ก็มีพระภิกษุณี
คนหนึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมสามารถพยากรณ์ความโชคดีโชคร้ายและได้รับความโปรด
ปรานจากพระนางบูเช็กเทียนมาก1 หญิงสามัญชนที่นับถือพุทธศาสนายังร่วมกันต้ังชมรมสตรีขึ้น
เพื่ออุปถัมภ์พุทธศาสนา เช่น สร้างพระพุทธรูป คัดลอกพระคัมภีร์ การไหว้และบูชาพระพุทธเจ้า
และจัดกิจกรรมพุทธศาสนาเป็นประจ า ท าให้สมาชิกชมรมสตรีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน 
ดูแลและให้ความช่วยเหลือกัน2 การต้ังชมรมสตรีในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้ชีวิตของผู้หญิง
ได้มีช่องทางพบปะสังสรรค์ท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งการต้ังชมรมสตรียังให้ผู้หญิงเป็นส่วน
หนึ่งที่สร้างความดีความชอบให้แก่สังคมและเป็นพลังที่ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา   

จากข้างต้นดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้หญิงสามัญชนมีความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนอ่ืนโดยเฉพาะหญิงโสเภณีกับหญิงนับถือลัทธิเต๋า อีกทั้งยังมีพระภิกษุณีและหญิงนับถือพุทธ
ศาสนา หญิงโสเภณีมีความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชน เนื่องจากหญิง
โสเภณีได้รับการศึกษาอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างหญิงโสเภณีกับปัญญาชนมีความใกล้ชิดมากขึ้น หญิงโสเภณีกับปัญญาชนเป็นที่พึ่งทาง
ใจซึ่งกันและกัน หญิงโสเภณีมีโอกาสปรารถนาความรักที่แท้จริงและท าให้โชคชะตาชีวิตได้

                                                           

          1Jiao Jie.  (2016).   Women and Religion in Tang China.  pp.  117-125.  
          2Hao Chunwen.  (2006). Women's Associations from the Northern Dynasties to Sui and Tang 
Dynasties and Five Dynasties and Early of Song Dynasty.  Dunhuang Research.   (6): 103-108. 
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เปลี่ยนแปลง อีกทั้งหญิงโสเภณีกับปัญญาชนสามารถได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งหญิงโสเภณี
เป็นผู้ที่เผยแพร่บทกวีนิพนธ์ให้นักกวีโดยร้องบทกวีนิพนธ์ที่นักกวีแต่งให้เป็นเนื้อเพลง นักกวีก็จะ
เพิ่มชื่อเสียงในสังคม ในทางกลับกัน หญิงโสเภณีก็เพิ่มชื่อเสียงในสังคมและได้เพิ่มจ านวนลูกค้า
มาใช้บริการกับตัวเองเช่นกัน ท าให้ทั้งสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยกัน นี่คือสาเหตุส าคัญที่หญิงโสเภณี
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับปัญญาชนได้โดยตลอด  

ส่วนหญิงนับถือลัทธิเต๋ามีเวลาอย่างอิสระที่ออกไปเที่ยวธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
และบ าเพ็ญตนให้มีอายุยืนนาน การใช้ชีวิตอย่างอิสระของหญิงนับถือลัทธิเต๋าได้เปิดโอกาสให้
ตัวเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น แม้กระทั่งองค์หญิงที่เป็นชนชั้นสูงแต่เพื่ออยากได้ชีวิตอย่าง
อิสระจึงยอมเป็นหญิงสามัญชนจนบวชเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋า และมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับ
ปัญญาชนและให้ความช่วยเหลือแก่ปัญญาชน ยังมีโอกาสใฝ่ฝันความรักที่แท้จริงและกล้าแสดง
ความรักต่อผู้ชายที่ตัวเองรัก กลุ่มแม่ชีและพระภิกษุณีมีโอกาสออกไปข้างนอกเพื่อสร้างกุศล และ
มีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นสูง หญิงนับถือพุทธศาสนาสามารถรวบรวมกันต้ังชมรม
สตรีขึ้นเพื่ออุปถัมภ์พุทธศาสนา ด้วยสังคมที่เปิดกว้างท าให้ความคิดของผู้หญิงสามัญชนเปิดกว้าง
มากขึ้น พยายามใฝ่ฝันชีวิตที่ตัวเองชอบและท าให้ชีวิตที่โดดเด่ียวมีสีสันมากขึ้น ความมีอิสระใน
สังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนได้มีบทบาทมากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์กับปัญญาชนของ
หญิงโสเภณี ท าให้วัฒนธรรมความบันเทิงมีความเจริญยิ่งขึ้น อีกทั้งหญิงลัทธิเต๋ายังให้ความช่วย
เหนือแก่ปัญญาชนเพื่อเข้ารับต าแหน่งราชการ กลุ่มแม่ชีและพระภิกษุณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างกุศล
ให้กับสังคม หญิงนับถือพุทธศาสนาเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาและให้ความช่วยเหนือซึ่งกันและกัน 
ฉะนั้น สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงสามัญชนด้านความสัมพันธ์ในสังคมมีสิทธิเสรีภาพสูงขึ้น
กว่าสมัยอ่ืน 
 

4.1.3. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านการสันทนาการ 
                  เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีการเปิดกว้างและเต็มไปด้วย

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงมีความอิสระมากขึ้น  และผู้หญิงมีโอกาสเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมสันทนาการไม่เพียงแต่เพิ่มความสนุกสนานและ
เพิ่มความมีชีวิตชีวาในชีวิตของผู้หญิงแล้ว ยังท าให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมสังคมซึ่งสามารถออกไป
เที่ยวข้างนอก ได้เปิดหูเปิดตา รับความรู้ใหม่ๆ และได้รู้จักบุคคลหลากหลายมากขึ้น  

               การที่ราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นราชวงศ์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสังคม
เปิดกว้าง เมื่อถึงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลหยวนรื่อหรือเทศกาลวันตรุษจีน (The Spring 
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Festival หรือ  Yuanri Festival) เท ศกาลซั่ งห ยวน  (The Lantern Festival ห รือ  Shangyuan 
Festival) เป็นต้น จะจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนาน ผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ นี้ด้วย 

              เทศกาลหยวนรื่อถือว่าเป็นเทศกาลส าคัญที่สุดส าหรับชาวจีนต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของปฏิทินจันทรคติของจีน ในเทศกาลนี้ไม่ว่าในวังหรือ
ชาวบ้านพื้นเมือง แต่ละครอบครัวจะจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เช่น การจุดประทัด การ
จุดดอกไม้ไฟ การบูชาบรรพบุรุษและงานจัดเลี้ยงต่างๆ ที่สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะฉลอง
ด้วยกัน ดังนั้น ผู้หญิงในฐานะลูกสาวที่ออกเรือนไปจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อมาร่วมฉลองด้วย และ
ในวันที่เจ็ดมกราคมของปฏิทินจันทรคติของจีนที่เรียกว่าเหรินรื่อ (Renri) ไม่ว่าในวังหรือชาวบ้าน
พื้นเมือง ผู้หญิงแต่ละคนจะตัดผ้าไหมหรือกระดาษเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปดอกไม้ รูปนก รูปปลา รูป
คน เป็นต้น เพื่อติดหน้าต่าง ฉากบังลม หรือตกแต่งต้นไม้ สวมใส่บนหัว แสดงให้เห็นว่าในวันปีใหม่ 
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ๆ และสิ่งที่ไม่ดีจะถูกขจัดออกไป ดังในบทกวีนิพนธ์ของสวีเหยียนโซ่ ว 
(Xu Yanshou) ชื่อว่า เหริน รื่อ เจี๋ยน ฉ่าย (Ren Ri Jian Cai) หมายความว่าการตัดกระดาษในวัน
เหรินรื่อ ได้พรรณนาสภาพผู้หญิงตัดกระดาษ และใช้รูปที่ตัวเองตัดมาตกแต่งบ้านให้เต็มไปด้วย
บรรยากาศปีใหม่ การที่ผู้หญิงแสดงความสามารถในการตัดกระดาษเพื่อให้แสดงว่าตัวเองเป็น
ผู้หญิงที่หัวไวมือคล่อง1 นอกจากนี้ ในวันที่สิบห้ามกราคมของปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งเป็น
เทศกาลซั่งหยวน ปัจจุบันเรียกว่าเทศกาลหยวนเซียว (Yuanxiao Festival) กิจกรรมสันทนาการใน
เทศกาลซั่งหยวนคือการประดับประดาด้วยผ้าและโคมไฟสวยงามเพื่อดึงดูดผู้คนไปชมโคมไฟด้วย
ความปลื้มบิติยินดีในเวลากลางคืน ในสมัยราชวงศ์ถัง เทศกาลซั่งหยวนได้รับความนิยมจาก
ผู้หญิงอย่างมากเนื่องจากในวันนี้ผู้หญิงมีอิสระอย่างมากที่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกทั้ งวันทั้ง
คืน ราชส านักอนุญาตให้ผู้คนเที่ยวสามวันสามคืน เมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองฉางอานกับเมืองลั่ว
หยางเต็มไปด้วยโคมไฟหลากหลาย แต่ละถนนสว่างไสวเหมือนเป็นเวลากลางวัน อีกทั้งยังมีการ
แสดงต่างๆ ให้ชม กลุ่มผู้หญิงไม่ว่าสาวน้อยหรือสาวใหญ่ล้วนแล้วแต่แต่งตัวเรียบร้อยสวยงาม
เพื่อที่จะออกไปข้างนอกเที่ยวชมโคมไฟ แม้แต่จักรพรรดิถังจงจงกับฮองเฮาเหวย์ก็ยังออกไปเที่ยว
นอกวังในเทศกาลซั่งหยวนและยังอนุญาตหญิงรับใช้หลายพันคนออกไปเที่ยวนอกวังเพื่อชมโคม
ไฟอีกด้วย2 ในรัชสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงมีการจัดเลี้ยงที่หรูหราและยิ่งใหญ่ ยังมีหญิ งรับใช้

                                                           

           1Han Yimin.  (2014).  The Leisure Activities of Women in the Festival Activities of Tang China.   
Lantai World (9): 135-136.   
          2Wang Junqi.  (2010). The Sports Culture History in Tang China.  pp.  120-121. 
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หลายพันคนแต่งชุดที่งดงามประดับด้วยเครื่องเพชรพลอย ผู้หญิงที่แต่งกายงดงามร้องร าท าเพลง
กันอย่างสนุกสนานสามวันสามคืน มีต้นไม้โคมไฟและวางบนภูเขาสูง ท าให้คนที่อยู่ไกลสามารถ
มองเห็นได้ ถนนทุกสายนอกจากจะประดับเต็มไปด้วยโคมไฟแล้ว ในวัดยังจุดโคมไฟเพื่อบูชา
พระพุทธเจ้าอีกด้วย ผู้หญิงส่วนมากนิยมเข้าวัดเพื่อขอพร นอกจากนี้ ในเทศกาลซั่งหยวน ผู้หญิง
พื้นบ้านนิยมบูชาเทพธิดาจื่อคู (Zigu God) ตามต านานว่าหญิงจื่อคูเป็นเมียน้อย เนื่องจากเมีย
หลวงเป็นคนขี้หึงจึงชอบสั่งจื่อคูไปท าความสะอาดแต่ที่สกปรก เช่น ไปกวาดห้องน้ าหรือไปเลี้ ยง
หมู หญิงจื่อคูท างานเหนื่อยจนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่สิบห้ามกราคมของปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่ง
เป็นเทศกาลซั่งหยวน พระเจ้าเทพสวรรค์ทรงสงสารนางจึงยกนางเป็นนางฟ้า ดังนั้น ผู้คนเพื่อร าลึก
หญิงจื่อคูจึงถวายผลไม้ให้เธอเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายและช่วยคาดการณ์เรื่องอนาคต1 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีสามเทศกาลที่ส าคัญคือ เทศกาลหันสือหรือเทศกาลทานอาหาร
เย็น (Hanshi Festival หรือ Cold Food Festival) เทศกาลชิงหมิงหรือเช็งเม้ง (Qingming Festival 
หรือ Tomb-Sweeping Day) และเทศกาลซั่งซื่อ (Shangsi Festival) เทศกาลหันสือตรงกับวันที่
สามหรือสี่ เดือนเมษายนของปฏิทินสากล ตามต านานกล่าวว่าเริ่มต้นจากสมัยชุนชิวจั้นกั๋ว (The 
Spring and Autumn; Warring State Period 770 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) 
เพื่อร าลึกขุนนางที่จงรักภักดีนามว่าเจี่ยจื่อทุย (Jie Zitui) ที่ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตในป่าไม้ ฉะนั้น
ในวันเทศกาลนี้จึงห้ามมิให้ประชาชนทั้งหลายจุดไฟเพื่อท ากับข้าว ดังนั้น ทุกคนต้องเตรียมอาหาร
เพียงพอ และทานอาหารเย็นในวันเทศกาลนี้2 ต่อมาคือเทศกาลชิงหมิงซึ่งตรงกับวันที่ห้า เดือน
เมษายนของปฏิทินสากล ทุกครอบครัวในวันนี้ต้องไปปัดกวาดสุสานเพื่อประกอบพิ ธีเซ่นไหว้
วิญญาณบรรพบุรุษ3 ส่วนเทศกาลซั่งซื่อซึ่งตรงกับวันที่สาม เดือนมีนาคมของปฏิทินจันทรคติของ
จีน ตามต านานกล่าวว่า ในเดือนมีนาคมของปฏิทินจันทรคติของจีนเป็นเวลาที่ก าลังเปลี่ยนฤดู 
จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูจะท าให้ร่างกายป่วยง่าย ดังนั้น 
จึงมีคนจ านวนมากนิยมไปอาบน้ าที่ริมแม่น้ าเพื่ออธิษฐานขอให้พ้นจากภัยพิบัติ4 ในสามเทศกาลนี้
ยังจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เช่น การชมดอกไม้ การเล่นว่าว การเล่นเสาชิงช้า การเดิน
เล่นตามชานเมืองในฤดูใบไม้ผลิ การท่องเที่ยวตามชานเมือง เป็นต้น เพื่อให้สามเทศกาลนี้มีความ
สนุกสนานและมีชีวิตชีวามากขึ้น  

                                                           

          1Gao Shiyu.  (1988).  The Women in Tang China.  pp.  247-248. 
          2Ning Xin.  (2009).  The Twelve Lessons of Explanations in Tang China.  pp.   955-956. 
              3Ibid.  pp.  779-780. 
          4Ibid.  pp.  772-774.  
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พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤดูกาลที่เหมาะกับกิจกรรมการเดินเล่นตามชานเมืองหรือ
ท่องเที่ยวตามชานเมือง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน แต่ก่อนคือการออกไป
ข้างนอกตามชานเมืองเพื่อเก็บผัก ต่อมากลายมาเป็นการเดินเล่นหรือท่องเที่ยวตามชานเมืองเพื่อ
ความสนุกสนาน เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ถัง กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าปัญญาชนต่างๆ 
หรือกลุ่มผู้หญิงมักนิยมไปเที่ยวริมแม่น้ า เขื่อนแม่น้ าและชานเมืองในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะผู้หญิง
ที่เมืองฉางอานนิยมขี่ม้าหรือนั่งรถม้าไปเที่ยว ถ้าเห็นวิวทิวทัศน์ที่ใดสวยงามก็จะหยุดและปูเสื่อบน
สนามหญ้าและเอาอาหารที่เตรียมมาออกมารับประทานกันพร้อมกับด่ืมด่ ากับบรรยากาศ
ธรรมชาติที่แสนงดงามกันไป1 ในบทกวีนิพนธ์หลายบทพรรณนาสภาพของผู้หญิงที่ไปเที่ยวชาน
เมืองในฤดูใบไม้ผลิ อาทิ บทกวีนิพนธ์ของตู้ฝู่ (Dufu) ชื่อว่า ลี่ เหริน สิง (Li Ren Xing) หมายความ
ว่าการท่องเที่ยวของสาวสวย ได้กล่าวว่าในวันที่สาม เดือนมีนาคมซึ่งตรงกับเทศกาลซั่งซื่อ อากาศ
สดชื่น มีสาวสวยจ านวนมากไปเที่ยวริมแม่น้ าของเมืองฉางอาน สาวสวยทุกคนจะแต่งชุดผ้าไหมที่
งดงามขับกับผิวขาวที่ละเอียดอ่อน2 บทกวีนิพนธ์ของหลี่หวา (Lihua) ชื่อว่า ชุน โหยว หยิน 
(Chunyou Yin) หมายความว่าเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ ได้กล่าวว่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้
นานาพันธุ์บานอยู่เต็มท้องทุ่ง สาวสวยเก็บดอกไม้ที่สวยงามอย่างสนุกสนาน3 และยังมีบทกวี
นิพนธ์ของฮองเฮาจ่างซุน (Empress Zhangsun) ชื่อว่า ชุน โหยว ฉวี่ (Chunyou Qu) หมายความ
ว่าเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ ผู้เขียนใช้ทิวทัศน์ที่สวยงามของฤดูใบไม้ผลิบรรยายเปรียบเทียบหญิงสาวผู้
งดงามมีชีวิตชีวามาแสดงความดีใจและอารมณ์ดีที่ผู้เขียนได้ออกไปข้างนอกเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ4 
นอกจากนี้ ภาพจิตรกรรมของจิตรกรนามว่าจางซาน (Zhangxuan) ชื่อว่า กั๋ว กั๋ว ฟู เหริน ชุน 
โหยว ถู หรือ ภาพจิตรกรรมการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิของนางกั๋วกั๋ว5 (Guo Guo Fu Ren Chun 
You Tu) ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์มณฑลเหลียวหนิง (ดูภาพประกอบที่ 1) 

 
  

                                                           

          1Gao Shiyu.  (1988). op. cit.  p.  246. 
          2Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China.  (Volume 11).  p.  1823.      
              3Ibid.  p.  1834. 
          4Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China. (Volume 16).  p.  6436.     
          5นางกั๋วกั๋วเป็นพี่สาวคนที่สามของนางสนมหยางกุ้ยเฟย ์
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ภาพประกอบ 1 จิตรกรรมการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิของนางกั๋วกั๋ว 
 

ที่มา:  Wang Junqi.  (2010). The Sports Culture History in Tang China.  p. 17. 
 
 

ในภาพจิตรกรรมได้แสดงถึงสภาพของกลุ่มผู้หญิงในวังออกไปเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ 
นางกั๋วกั๋วที่แต่งชุดหรูหราขี่ม้าอยู่ตรงกลาง ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แต่งชุดหรูหราและขี่ม้าพร้อมกับนาง
กั๋วกั๋วคือญาติพี่น้องของนางกั๋วกั๋ว หญิงรับใช้สามคนที่แต่งชุดเรียบง่ายและเป็นสีสดใสอยู่โดยรอบ
ข้างหน้าคนหนึ่งและข้างหลังสองคน นอกจากนี้ยังมีขันทีสามคนซึ่งแต่งชุดสีด าและสีเทา มีสองคน
อยู่ข้างหน้าเป็นผู้น าทางและมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเป็นผู้คุ้มครองความปลอดภัย แสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงในวังนิยมออกไปเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิและมีความสนุกสนานมาก 

ในฤดูใบไม้ผลิ ผู้หญิงไม่เพียงแต่ชมทิวทัศน์ เที่ยวตามชานเมือง ยังท ากิจกรรม
สันทนาการอย่างอ่ืนอีก เช่น การเล่นเสาชิงช้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน 
ตามต านานกล่าวว่าการเล่นเสาชิงช้าเริ่มต้นจากเผ่าหรงต๋ี (Rongdi) ซึ่งเป็นชาวเผ่าเหนือของจีน
เพื่อท าให้สุขภาพแข็งแรงและร่างกายมีสัดส่วนสมดุลโดยเฉพาะผู้ชาย ในสมัยชุนชิวจั้นกั๋วถูก
เผยแพร่เข้าสู่แผ่นดินจีนจนถึงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเป็นกิจกรรม
สันทนาการที่ผู้หญิงชอบมาก1 บทกวีนิพนธ์ของตู้ฝู่ (Dufu) ชื่อว่า ชิง หมิง (Qingming) ได้อธิบาย
ว่าการเล่นเสาชิงช้าเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ได้รับความนิยมในเทศกาลชิงหมิง2 ในสมัยจักรพรรดิ
ถังเสวียนจง (ค.ศ. 712-756) เมื่อถึงเทศกาลทานอาหารเย็น ในวังจะจัดกิจกรรมการเล่นเสาชิงช้า
ให้นางสนม องค์หญิงและผู้หญิงคนอ่ืนในวังเพื่อความสนุกสนาน นางสนมที่แต่งชุดงดงามที่เล่น
เสาชิงช้าเหมือนนางฟ้าจากท้องฟ้าบินลงมาแล้วขึ้นไปอีก 3 ในบทกวีนิพนธ์หลายบทพรรณนา
สภาพของผู้หญิงในการเล่นเสาชิงช้า เช่น บทกวีนิพนธ์ของจักรพรรดิถังเสวียนจงชื่อว่า ชู รู่ ฉิน 
                                                           

             1Ren Lifang.  (2010).  The Image of Swing in Poetry of Tang and Song China.  pp.  6-7.  
              2Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China.  (Volume 13).  p.  2575. 
          3Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  247. 
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ชาน ลู่ เฟิ๋ง หัน สือ (Chu Ru Qinchuan Lu Feng Hanshi) หมายความว่าในระหว่างทางที่เข้าสู่
ฉินชวนได้เจอเทศกาลหันสือ ฉินชวน (Qinchuan) หมายถึงที่ราบของมณฑลส่านซีกับมณฑลกาน
ซู่ของปัจจุบัน ในกลอนนี้ผู้เขียนได้แสดงความน่าเสียดายว่าเมื่อถึงเทศกาลหันสือกับเทศกาลชิงห
มิง ในระหว่างการเดินทางผู้ชายไม่สามารถเตะบอลอย่างสนุกสนาน ผู้หญิงไม่สามารถเล่นเสา
ชิงช้าต้องเดินทางด้วยขี่ม้า1 แสดงให้เห็นว่า การเล่นเสาชิงช้าเป็นกิจกรรมสันทนาการที่กลุ่มผู้หญิง
นิยมในเทศกาลหันสือกับเทศกาลชิงหมิง บทกวีนิพนธ์ของหวางเหวย์ชื่อว่า หัน สือ เฉิง ตง จี๊ ซื่อ 
(Hanshi Chengdong Ji Shi) หมายความว่าเรื่องเมืองตะวันออกในเทศกาลหันสือ ในกลอนนี้ได้
พรรณนาทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ผลิและสภาพหนุ่มๆ สาวๆ เตะบอลและเล่นเสาชิงช้าย่างมีความ
สนุกสนาน2  

นอกจากนี้ ในเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลเรือมังกร (Duanwu Festival หรือ Dragon 
Boat Festival) ซึ่งตรงกับวันที่ห้าเดือนพฤษภาคมของปฏิทินจันทรคติจีนยังมี กิจกรรมสันทนาการ
ชื่อว่าโต้วไป๋เฉ่า (Dou Bai Cao) ที่ผู้หญิงนิยม โต้วแปลว่าการต่อสู้ ไป๋เฉ่าแปลว่าสมุนไพรและ
ดอกไม้นานาพันธุ์ ในเทศกาลเรือมังกรนี้ ผู้คนจะออกไปข้างนอกเก็บสมุนไพรและดอกไม้หลาย
ชนิดกลับบ้านเพื่อก าจัดภัยพิบัติ เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมมีความชื้นจะเข้ามาจึงท าให้สุขภาพ
ร่างกายป่วยได้ง่าย ในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ (Wei,Jin and the Southern and 
Northern Dynasties ค.ศ. 220-589) โต้วไป๋เฉ่าจึงกลายเป็นประเพณีของเทศกาลเรือมังกรจนถึง
สมัยราชวงศ์ถัง โต้วไป๋เฉ่าเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิง 
ในเทศกาลเรือมังกร ผู้หญิงจะออกไปเที่ยวข้างนอกเก็บสมุนไพรและดอกไม้หลากหลายชนิด
กลับมาโดยจะแข่งขันกันกับผู้หญิงคนอ่ืนว่าดอกไม้และสมุนไพรของผู้ใดมีความหลากหลายมาก
ที่สุดคนนั้นก็จะชนะ ในสมัยจักรพรรดิถังจงจง (ค.ศ. 705-707) องค์หญิงอันเล่อ (Princess Anle) 
จึงส่งคนไปทะเลใต้ช่วยเก็บสมุนไพรที่หายากมาเพื่อให้ได้ชัยชนะในกิจกรรมโต้วไป๋เฉ่า ในสมัยของ
จักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ. 713-756) ผู้หญิงที่เมืองฉางอานนิยมแข่งเก็บดอกไม้ หลังจากเก็บ
ดอกไม้กลับมาแล้วนิยมเอาดอกไม้ที่สวยงามใส่บนหัว ดอกไม้ของผู้ใดมีความหลากลายชนิดมาก
ที่สุดก็ชนะ เพื่อเตรียมการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิผู้หญิงในเมืองฉางอานมักนิยมซื้อดอกไม้ที่หายาก
จากตลาดแล้วปลูกในสวนเพื่อการแข่งขัน3 นอกจากนี้ กิจกรรมเซ่อเฝิ่นถวน (She Fentuan) ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากผู้หญิงเช่นกัน ซึ่งคือกิจกรรมที่ท าก้อนข้าวเหนียวหรือบะจ่างแล้ววางบน

                                                           

             1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China. (Volume 3).  p.  129. 
               2Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China. (Volume 9).  p.  1259.  
                3Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  247.  
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จาน ผู้หญิงก็ถือธนูยืนห่างจากก้อนข้าวเหนียวไกลนิดหน่อย แล้วใช้ลูกศรไปยิงก้อนข้าวเหนียวบะ
จ่าง ผู้ใดยิงเข้าเป้าได้คนนั้นเป็นผู้ชนะ และได้กินก้อนข้าวเหนียวหรือบะจ่างที่ถูกยิงด้วย เทศกาล
เรือมังกรยังถูกเรียกว่าเทศกาลของหญิงสาว หญิงสาวส่วนใหญ่นิยมย้อมเส้นและทอผ้า แล้วเอา
เส้นห้าสีซึ่งคือสีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีขาวและสีด ามาผูกแขนเด็กๆ และแขวนที่หน้าอกของเด็กๆ 
หรือใช้เส้นห้าสีท าเป็นรูปต่างๆ ให้ญาติพี่น้องหรือเอาไปขายที่ตลาด เช่น รูปดาว รูปปลา เป็นต้น 
เพื่อก าจัดภัยพิบัติและขอให้อายุยืนนาน ดังนั้น เส้นห้าสีที่ผูกแขนและแขวนที่หน้าอกเด็กหรือท ารูป
จึงถูกเรียกว่าเส้นอายุยืน อีกทั้งยังแสดงความดีความชอบของผู้หญิงในการทอผ้า ในนวนิยายของ
คนในราชวงศ์ถังบันทึกว่า ภรรยาของขุนนางตระกูลหลูในเทศกาลเรือมังกรไปซื้อรูปเส้นห้าสีเพื่อ
ถวายบิดากับมารดาของสามีเพื่ออวยพรว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนาน1  

ในเทศกาลชีซี (Qixi Festival) ซึ่งตรงกับวันที่เจ็ดกรกฎาคมของปฏิทินจันทรคติของ
จีน ตามต านานว่าเป็นวันที่ชายเลี้ยงวัวกับหญิงทอผ้า2  ได้มาพบกัน กิจกรรมส าคัญในเทศกาลชีซี
คือผู้หญิงขอพรจากหญิงทอผ้าเพื่อหวังได้คู่รักที่ถูกใจ ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นกิจกรรมนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าในวังหรือชาวบ้านพื้นเมืองจะจัดงานเลี้ยงและถวายผลไม้ ผู้หญิงจะจุด
เทียนบูชาหญิงทอผ้า เพื่ออธิษฐานและขอพรเพื่อหวังได้คู่รักที่ถูกใจ ในบทกวีนิพนธ์ได้บันทึก
กิจกรรมสันทนาการนี้ว่า ในเทศกาลชีซีที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ผู้หญิงจะถวายผลไม้เพื่อบูชา
หญิงทอผ้าในสวน ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถวายบูชาจนถึงรุ่งเช้าเพื่อท าความเคารพอย่างเสื่อมใส ใน
สมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ. 713-756) กิจกรรมสันทนาการนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ในวัง
ไม่ว่าหญิงรับใช้หรือนางสนมจะถวายผลไม้ อีกทั้งยังใช้วิธีการสนเข็มเพื่อขอพร ถ้าผู้ใดสนเข็ม
ส าเร็จจะถือว่าผู้หญิงคนนี้หัวไวมือคล่อง วิธีแบบนี้ได้ถูกเผยแพร่ถึงชาวบ้านพื้นเมืองอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ในเทศกาลชีซี ผู้หญิงยังจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อขอลูก ผู้หญิงจะท ารูปทารกโดยใช้
เทียน ลอยบนผิวน้ าเพื่ออธิษฐาน3  

นอกจากนี้ยังมีเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ส าคัญนับต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งตรงกับวันที่สิบห้า  เดือนสิงหาคมของปฏิทินจันทรคติของจีน ในเทศกาลวันไหว้

                                                           

            1Ibid.  p.  248. 
            2เทศกาล “ชีซี” หรือเทศกาลแห่งความรักของจีนน้ันมีความเชื่อมโยงกับต านานเรื่องหนุ่มเล้ียงวัวกับสาว
ทอผ้า ต านานดังกล่าวเป็นเรื่องราวความรักอันแสนประทับใจที่เล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตกาล จนกลายเป็นหนึ่ง
ในส่ีต านานความรักพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ของจีน 
            3Sun Yurong.  (2013).  The Female Leisure Activities in the Festivals of Seasons in Tang China.  
Journal of Hubei Polytechnic University (Humanities and Social Sciences).  30(2):15-18.             
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พระจันทร์ทุกครอบครัวจะถวายผลไม้เพื่อไหว้พระจันทร์และเพื่อขอพรว่าครอบครัวมีความสุข ใน
สมัยราชวงศ์ถัง การไหว้พระจันทร์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จักรพรรดิถังเสวียนจง
กับนางสนมหยางกุ้ยเฟย์ชอบชมพระจันทร์ด้วยกัน พระองค์ยังทรงประกาศให้สร้างสถานที่เพื่อชม
พระจันทร์ อีกทั้งจากบทกวีนิพนธ์เห็นได้ว่าผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังนิยมไหว้พระจันทร์ เมื่อผู้หญิง
ยามที่ยังเป็นเด็กต้องเรียนรู้มารยาทในการไหว้พระจันทร์เพื่อขอพรว่าครอบครัวมีความสุข อีกทั้ง
ยังมีผู้หญิงอายุมากหน่อย เมื่อเห็นสาวๆ ไหว้พระจันท์จะเกิดความเศร้าที่รู้สึกว่าพระจันท์มีอายุยืน
นาน แต่ตัวเองอยู่กับความแก่1   

ในเทศกาลฉงหยาง (Chongyang Festival) ซึ่งตรงกับวันที่เก้าเดือนกันยายนของ
ปฏิทินจันทรคติของจีน ในเทศกาลฉงหยาง ผู้คนนิยมขึ้นไปบนที่สูงเพื่อชมทิวทัศน์และด่ืมเหล้า
ดอกเบญจมาศและประดับสมุนไพรซึ่งเรียกว่า จู ยฺหวี (Zhuyu) เพื่อจ ากัดภัยพิบัติ ในสมัยราชวงศ์
ถัง กิจกรรมการขึ้นไปบนที่สูงเพื่อชมทิวทัศน์ การด่ืมเหล้าดอกเบญจมาศและสวมใส่สมุนไพรจูยฺ
หวีได้รับความนิยมอย่างมาก กลุ่มผู้หญิงนิยมขึ้นบนภูเขาเก็บสมุนไพรจูยฺหวีและประดับบนศีรษะ
หรือร่างกายเพื่อขจัดสิ่งที่ชั่วร้าย ในบทกวีนิพนธ์ของวั่นฉู่ (Wan Chu) ชื่อว่า จู ยฺหวี นฺหวี่ (Zhu Yu 
Nu) หมายความว่าหญิงสาวที่เก็บสมุนไพรจูยฺหวี ได้พรรณนาสภาพหญิงสาวตระกูลหลิ่วไปเก็บ
สมุนไพรจูยฺหวีที่บนภูเขาแล้วประดับไว้บนศีรษะ2   

จากข้างต้นที่ ดังกล่าวเห็นได้ว่ากิจกรรมสันทนาการในเทศกาลต่างๆ ของสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรือง และมีคนจ านวนมากที่เป็นส่วนร่วมของกิจกรรมโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแตกต่างจากสังคมศักดินาโบราณของจีนในสมัยอ่ืนที่ถือ
ผู้ชายเป็นหลัก ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ผู้หญิงไม่ได้จ ากัดแค่อยู่ที่บ้านและมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสังคมมากขึ้น เช่น ในเทศกาลปีใหม่ ผู้หญิงพยายามแสดงตัวเองเป็นผู้ที่หัว
ไวมือคล่องโดยผ่านความสามารถในการตัดกระดาษ เทศกาลซั่งหยวน การชมโคมไฟ เที่ยว
กลางคืนและร้องร าท าเพลงเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ผู้หญิงนิยม แม้กระทั่งหญิงรับใช้ที่อยู่ในวังก็
ยังมีโอกาสออกไปเที่ยวนอกวัง เทศกาลหันสือ เทศกาลชิงหมิงและเทศกาลซั่งชื่อ กิจกรรมสันทนา
การที่ผู้หญิงนิยมคือการเดินเล่นในฤดูใบไม้ผลิและการเล่นเสาชิงช้า ท าให้ผู้หญิงได้พักผ่อนหย่อน
ใจ กิจกรรมโต้วไป๋เฉ่าในเทศกาลเรือมังกรไม่เพียงแต่แค่แข่งขันเท่านั้น ยังท าให้ผู้หญิงมีโอกาส
สัมผัสธรรมชาติได้จริงและได้รับความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ส่วนเทศกาลโฉงหยาง กลุ่ม
ผู้หญิงนิยมไปที่บนสูงเพื่อชมทิวทัศน์ ด่ืมเหล้าดอกเบญจมาศและสวมใส่สมุนไพรเพื่อจ ากัดภัย

                                                           

            1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  249. 
             2Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit. (Volume 3).  p.  356.  
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พิบัติ เนื่องจากเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรือง การ
ใช้ชีวิตของผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข จึงท าให้ผู้คนมีเวลาว่างไปท ากิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้ง
ด้วยการเปิดกว้างของสังคม จึงท าให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงมีความอิสระมากขึ้นและมีโอกาสได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการมีบทบาทมากขึ้นซึ่งผู้หญิงเป็น
ส่วนหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรมบันเทิงให้เจริญยิ่งขึ้น สุขภาพของผู้หญิงก็ยิ่งนับวันยิ่งแข็งแรงซึ่ง
แตกต่างจากผู้หญิงในสมัยอ่ืนที่มีสุขภาพอ่อนแอและป่วยง่าย ดังนั้น ผู้หญิงในกิจกรรมสันทนาการ
มีส่วนร่วมมากขึ้นและมีบทบาทมากขึ้น  

 
4.1.4 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

ในสังคมศักดินาโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ท าให้กิจกรรม
การละเล่นต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการแข่งขันมักให้ผู้ชายเข้าร่วมเท่านั้น ผู้หญิงไม่มีโอกาส
เข้ามาเป็นส่วนร่วม แต่เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่เปิดกว้างและมีวัฒนธรรม
หลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมการละเล่นของชาวเผ่าเหนือ เช่น กิจกรรม
ขี่ม้าและกิจกรรมล่าสัตว์ เป็นต้น การใช้ชีวิตทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากการใช้ชีวิตของ
ชาวเผ่าเหนือ ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน ไม่ว่า
ผู้หญิงพื้นบ้านหรือผู้หญิงในวังล้วนมีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในกิจกรรมเพื่อการ
แข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้น 

กิจกรรมขี่ม้า ยิงธนูและการล่าสัตว์ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และ
ถือเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตส าหรับคนราชวงศ์ถังตอนต้น ไม่ว่าผู้ชาย
หรือผู้หญิงออกไปเที่ยวข้างนอก หรือถ้าต้องเดินทางไกลจ าเป็นต้องใช้ม้าเป็นพาหนะ ฉะนั้นทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงต้องขี่ม้าเป็น โดยเฉพาะในเมืองฉางอานที่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง ในฤดู
ใบไม้ผลิ ผู้หญิงชนชั้นสูงนิยมขี่ม้าออกไปเที่ยวข้างนอก ดังเช่น ภาพจิตรกรรมของจิตรกรนามว่า
จางซวนชื่อว่า กั๋ว กั๋ว ฟู เหริน ชุน โหยว ถู หรือ ภาพจิตรกรรมการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิของนาง
กั๋วกั๋ว  (Guo Guo Fu Ren Chun You Tu)  (ดูภาพประกอบที่  1) เป็นภาพจิตรกรรมที่แสดง
สภาพกลุ่มผู้หญิงกับคนรับใช้ในวังก าลังขี่ม้าออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนานในฤดูใบไม้ผลิ ในสุสาน
ขององค์หญิงหยงไท่ (Princess Yongtai) ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ที่เจ็ดของจักรพรรดิถังจงจงได้
ค้นพบรูปปั้นถังซานฉ่าย (Tang Sancai) ที่ผู้หญิงแต่งชุดผู้ชายก าลังขี่ม้า (ดูภาพประกอบที่ 2) 
และในสุสานอาซือถ่าล่า (Astana Cemetery) ซึ่งต้ังอยู่ที่มณฑลซินเจียง (Xinjiang Province) ใน
ปัจจุบันได้ค้นพบรูปป้ันถังซานฉ่ายที่ผู้หญิงใส่หมวกก าลังขี่ม้า (ดูภาพประกอบที่ 3)  
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ภาพประกอบ 2 ผู้หญิงแตง่ชุดผู้ชายก าลังขีม่้า             

 

ที่ ม า :  Wang Junqi.  (2010) Autonomous The Sports Culture History in Tang 

China.  p.106.          
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ผู้หญิงใส่หมวกก าลังขี่ม้า 

 

ที่มา: The Museum of Xinjiang Uygur Region. (1975). Unearthed  
Artifacts in Xinjiang. p.  85.  
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ทั้งนี้ยังมีปรากฏในบทกวีนิพนธ์ของตู้ฝู่ชื่อว่า กั๋ว กั๋ว ฟู เหริน (Guoguo Fu Ren) 
อธิบายว่าคุณนางกั๋วกั๋วได้รับความโปรดจากจักรพรรดิถังเสวียนจง ต้ังแต่ตอนเช้าก็ขี่ม้าเข้าวัง1 อีก
ทั้งนางสนมหยางกุ้ยเฟย์ก็ยังถนัดการขี่ม้าเช่นกัน เมื่อไปเที่ยวข้างนอก หยางกุ้ยเฟย์จะขี่ม้าไปกับ
คนรับใช้ด้วย2 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงนิยมขี่ม้าและมักแต่งชุดผู้ชายและใส่หมวกที่ไม่ต้องบังหน้า
ออกไปข้างนอก การขี่ม้าในการเดินทางส าหรับผู้หญิงเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน  ตามกระแส
การขี่ม้าที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้หญิง การยิงธนูกับการล่าสัตว์ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมในกลุ่มผู้หญิง หญิงรับใช้ในวังมักจะขี่ม้าพันธุ์ดีและติดคันธนูกับลูกศรไปล่าสัตว์กับจักรพรรดิ 
ดังในบทกวีนิพนธ์ของตู้ฝู่ชื่อว่า ไอ เจียง โถว (Ai Jiangtou) หมายความว่าความเศร้าโศกต่อริม
แม่น้ าฉู่ยเจียง ริมแม่น้ าฉู่ยเจียงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปเที่ยว ในกลอนนี้นักกวีตู้ฝู่ได้ร าลึกถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง และได้พรรณนาสภาพของพระองค์ออกไปเที่ยว
ล่าสัตว์ โดยมีนางสนมพกคันธนูกับลูกศร เมื่อต้องมีการยิงธนู นามสนมจะต้ังท่าโดยจะยกคันธนูชี้
ไปที่เมฆที่อยู่บนท้องฟ้า และยิงเข้าไปที่นกสองตัวพร้อมกันได้ในพริบตา3 แสดงให้เห็นว่าในเวลา
การยิงธนู ผู้หญิงได้แสดงความสามารถด้วยท่วงท่าที่องอาจห้าวหาญได้ไม่แพ้ผู้ชาย ทั้งนี้กิจกรรม
การยิงธนูจึงกลายเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงส าหรับผู้หญิงในวัง กิจกรรมนี้เรียกว่า เซ่อ ยา 
(She Ya) หมายความว่าการยิงเป็ดไม้ ซึ่งคือเอาเป็ดไม้วางที่บนผิวน้ าให้ลอยตามน้ า ผู้หญิงในวังก็
ยืนอยู่ข้างๆ รอยิงเป็ดไม้ ถ้าใครยิงโดนเป้าก็จะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมการยิงเป็ดไม้ท าให้การใช้ชีวิต
ของผู้หญิงในวังไม่โดดเดี่ยวและมีชีวิตชีวามากขึ้น  

ในสมัยก่อนราชวงศ์ถัง การเล่นบอลเป็นกิจกรรมการละเล่นส าหรับผู้ชายเท่านั้น แต่
ในสมัยราชวงศ์ถังการเล่นบอล นอกจากผู้ชายแล้ว ผู้หญิงก็สามารถเข้าร่วมในการเล่นบอลได้อีก
ด้วย วิธีการเล่นบอลส าหรับผู้หญิงมีความหลากหลายมากขึ้นโดยได้แบ่งเป็น 4 วิธี คือ ชู่จฺวี 
(Cuju)หรือการเตะบอล หม่าฉิวหรือโปโล (Maqiu หรือ Polo) ซึ่งคือการขี่ม้าตีบอล เนื่องจากการขี่
ม้าตีบอลเป็นเรื่องอันตรายส าหรับผู้หญิง จึงเปลี่ยนจากขี่บนม้าเป็นขี่บนลาและการเดิน และ
เปลี่ยนเป็นการขี่ลาตีบอล และการเดินตีบอลแทน 

ชู่จฺวีเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของจีนโบราณที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกับฟุตบอลใน
ยุคปัจจุบัน ค าว่า "ชู่จฺวี" แปลตรงตัวได้ว่า "เตะบอล" เป็นการละเล่นที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย 
ต่างฝ่ายใช้ขาหรือเท้าเตะลูกบอลท าประตูของอีกฝ่ายให้ได้ โดยห้ามใช้แขนหรือมือ ต่างกับฟุตบอล

                                                           

           1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China. (Volume 8).   p.  996. 
           2Wang Junqi.  (2010).  op. cit.  p.  14. 
           3Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit. (Volume 8).   p.  856. 
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ในปัจจุบันตรงที่ประตูฟุตบอลในปัจจุบันจะเป็นตาข่ายที่ขึงด้วยโครงเหล็ก แต่ประตูชู่จฺวีจะเป็นห่วง
ไม้ขนาดใหญ่ที่แขวนจากที่สูง 

ในสมัยราชวงศ์ถัง บอลที่ใช้ในชู่จฺวีเริ่มมีน้ าหนักเบามากจึงเตะได้สูงขึ้น ดังนั้น วิธีการ
เล่นบอลส าหรับผู้หญิงคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายโดยไม่มีประตูชู่จฺวี ฝ่ายใดเตะได้สูงสุดและ
ท าท่าการเตะมีความหลากหลาย ฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ชนะ วิธีการเล่นแบบนี้เรียกว่าไป๋ต่า (Baida) 
จักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นชอบเตะบอลอย่างมาก โดยเฉพาะจักรพรรดิถังไท่จงกับ
จักรพรรดิถังเสวียนจง ดังนั้น การเตะบอลส าหรับผู้หญิงเริ่มต้นจากในวังเมื่อถึงเทศกาลหันสือ 
หญิงรับใช้ในวังต้องพยายามฝึกทักษะการเตะบอลเพื่อที่จะแสดงให้จักรพรรดิทอดพระเนตร1 
นอกจากนี้ ผู้หญิงสามัญชนมีความเชี่ยวชาญในด้านการเตะบอลเช่นกัน เช่น หญิงโสเภณีที่มี
ชื่อเสียงนามหวางเหมยซาน (Wang Meishan) มีความเชี่ยวชาญด้านการเตะบอล ครั้งหนึ่ง เธอนั่ง
รถม้าผ่านสนามบอล ครูที่สอนเตะบอลใหเ้ธอมาแสดงทักษะการเตะบอลให้ชม ซึ่งเธอเตะบอลด้วย
ท่าที่งดงามและเตะได้สูงมาก จึงได้รับความชื่นชมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก2 ในนวนิยายของสมัย
ราชวงศ์ถังได้บันทึกเรื่องที่เด็กหญิงเตะบอลว่า มีเด็กชายก าลังเตะบอลที่เมืองฉางอาน พอดีมี
เด็กหญิงเดินผ่าน ทันใดนั้นมีลูกบอลจากท้องฟ้าลอยลงมา เด็กหญิงรีบไปรับลูกบอลด้วยเท้า และ
เตะลูกบอลได้สูงมาก ท าให้คนที่เดินผ่านมาเห็นเข้าจึงมาชมทักษะการเตะบอลของเธอเป็นจ านวน
มาก3 แสดงให้เห็นว่าการเตะบอลส าหรับผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง ไม่ว่าผู้หญิงในวังหรือผู้หญิงสามัญชนล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเตะบอลกัน
ทั้งสิ้น    

เนื่องจากการใช้ชีวิตของชนชั้นปกครองในราชวงศ์ถังได้รับอิทธิพลจากชนเผ่าทาง
ภาคเหนือ การขี่ม้าจึงกลายเป็นกิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น การขี่ม้าตีบอลถือเป็น
กิจกรรมการละเล่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ตามที่นักประวัติศาสตร์
นามเซี่ยงต๊า (Xiang Da) กับหลัวเซียงหลิน (Luo Xianglin) พิจารณาว่า การขี่ม้าตีบอลเริ่มต้นจาก
เปอร์เซียโดยชาวทิเบตน าเข้าสู่แผ่นดินจีนในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง  (ค.ศ. 627-649) การขี่ม้าตี
บอลจึงเป็นกิจกรรมการละเล่นที่เริ่มนิยมมาจากในวังโดยเฉพาะจักรพรรดิถังเสวียนจงทรงโปรด
กิจกรรมการละเล่นนี้อย่างมากและพระองค์ก็เป็นจักรพรรดิที่มีความเชี่ยวชาญในการขี่ม้าตีบอล

                                                           

        1Lu Nan. (2008).  A Research on Situation and Reasons for Female Sports Activities in Tang 

China.  pp.  12-14. 
            2Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  129.  
            3Lu Nan.  (2008).   op. cit.  p.  2.          
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อีกด้วย ต่อมากิจกรรมการละเล่นนี้ถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนคนพื้นเมืองไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง
ล้วนชอบเล่นกิจกรรมนี้กันอย่างมาก1 เนื่องจากการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น การ
พัฒนาของเส้นทางสายไหมทางทะเล ท าให้การค้าขายของเมืองหยางโจว มีความเจริญรุ่งเรือง
อย่างมาก ซึ่งเป็นจุดกระจายสิงค้าต่างๆ และเป็นเมืองค้าขายที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะเมืองห
ยางโจวได้ผลิตกระจกทองแดงไปจ าหน่ายที่เมืองอ่ืน กระจกทองแดงของเมืองหยางโจวมีคุณภาพ
อย่างสูงด้วยฝีมือประณีตและลวดลายสวยงามจึงได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า ดังนั้น ใน 
ค.ศ. 1975 ได้ค้นพบกระจกทองแดงออกมาที่เมืองหยางโจว ปัจจุบันได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองห
ยางโจว ในบนกระจกทองแดงนั้นมีรูปผู้หญิง 4 คนก าลังขี่ม้าตีบอลด้วยท่าทางที่สง่างาม รูปนั้น
เป็นผู้หญิงก าลังก้มหน้าตีบอล ม้าวิ่งอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าผู้หญิง 4 คนนี้ก าลังพยายาม
แสดงความสามารถของตัวเองในแข่งขันกันอย่างมาก (ดูภาพประกอบที่ 4)  
  

 
                                                   

 ภาพประกอบ 4 กระจกทองแดงออกมาที่เมืองหยางโจว 

 

ที่ ม า : Zhou Xin;＆Zhou Changyuan. (1979). Bronze Mirror of Tang China was 
Unearthed in Yangzhou. Artifacts.  (7):  5. 

 
นอกจากนี้ ค.ศ. 1981 ในหมู่บ้านกวนซาน อ าเภอหลินถงของมณฑลส่านซี ได้ค้นพบ

รูปป้ันผู้หญิงก าลังขี่ม้าตีบอลโดยมือซ้ายผู้หญิงของรูปปั้นจับบังเหียน เอนตัวบนหลังม้า มือขวาจับ
ไม้ตีบอลด้วยม้าวิ่งอย่างรวดเร็ว รูปปั้นเหล่านี้มีรูปร่างงามสง่าเหมือนเป็นตัวจริง (ดูภาพประกอบ 
ท่ี 5)  
 

                                                           

            1Wang Junqi.  (2010).  op. cit.  p.  3. 
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ภาพประกอบ 5 ผู้หญิงขี่ม้าตีบอล 

 

ที่ ม า : Tian Weili.  (2015).  Viewing the Spiritual Outlook of TangPeople from 
Playing Polo in Tang Dynasty.  Heritage World (1):  28-32. 
 

ค.ศ. 1958 ในหมู่บ้านหนันหลี่ เขตฉางอานในเมืองซีอานของมณฑลส่านซีได้ค้นพบ
รูปปั้นผู้หญิงขี่ม้าตีบอล 3 คน จากรูปปั้นเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงจะแต่งตัวเป็นผู้ชายและ
แต่งชุดชาวเผ่าเหนือไปขี่ม้าตีบอล ผู้หญิงเหล่านี้แสดงท่าทีที่สวยงามและได้แสดงความสามารถใน
การตีบอลอย่างเต็มที่ (ดูภาพประกอบที ่6)  
 

 
 

 ภาพประกอบ 6 ผู้หญิงขี่ม้าตบีอล 3 คน 

 

ที่ ม : Tian Weili.  (2015).  Viewing the Spiritual Outlook of TangPeople from 
Playing Polo in Tang China. Heritage World  (1): 28-32. 
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แต่เนื่องจากรูปร่างม้าสูงใหญ่และวิ่งเร็วมาก ท าให้ในการตีบอลเกิดอันตรายได้ง่าย 
ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอและแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชายจึงควบคุมม้าที่รูปร่างใหญ่ยาก จึงมักเกิด
อุบัติเหตุตกม้าลงมาจนกระดูกหักอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการตีบอลของผู้หญิง
จึงได้เกิดกิจกรรมการละเล่นอีกสองแบบใหม่เกิดขึ้นมานั่นคือการขี่ลาตีบอลและการเดินตีบอล 
โดยมีขุนนางคนหนึ่งนามกัวอิงอ๋ี (Guo Yingyi) เป็นผู้ที่อบรมผู้หญิงสอนเรื่องการขี่ลาตีบอล1 และมี
ขุนนางอีกคนหนึ่งนามกัวจือยุ่น (Guo Zhiyun) มีความเชี่ยวชาญด้านการขี่ม้าและสู้รบ ได้เป็น
ผู้สอนผู้หญิงขี่ลาตีบอลเช่นกัน2 เนื่องจากลามีรูปร่างเล็กและวิ่งช้าท าให้การตีบอลด้วยการขี่บนลา
มีความปลอดภัยมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้หญิงและถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ส่วนการเดนิตีบอลนั้น คือ ผู้หญิงถือไม้ตีบอลโดยไม่ต้องขี่ม้าหรือลาซึ่งเหมือนกีฬาฮอกก้ีในปัจจุบัน 
กิจกรรมการละเล่นนี้มีความปลอดภัยมากกว่าถ้าเทียบการตีบอลโดยขี่ม้าหรือลา เมื่อถึงเทศกาล 
หญิงรับใช้ในวังจะเล่นกิจกรรมการละเล่นนี้ให้จักรพรรดิทอดพระเนตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มี
จ านวนคนเท่ากัน ผู้หญิงใช้ไม้ตีบอล การตีบอลของกลุ่มใดเข้าประตูมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ 
กลุ่มท่ีชนะจะได้รับรางวัลจากจักรพรรดิ3 ทั้งนี้ การตีบอลด้วยการเดินมีความปลอดภัยมากกว่า
และวิธีการเล่นง่ายกว่าจึงได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับเด็กๆ กับผู้หญิง  

การเล่นบอลส าหรับผู้หญิงมีรูปแบบหลายอย่างซึ่งรวมชู่จฺวีหรือเตะบอล การขี่ม้าตี
บอลหรือโปโล การขี่ลาตีบอลและการเดินตีบอล ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นไม่เพียงแต่มีผู้ชายเข้า
ร่วม ผู้หญิงก็มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันเช่นเดียวกัน และทักษะการเล่นบอล
ส าหรับผู้หญิงก็เล่นเก่งไม่แพ้ผู้ชาย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชนชั้นปกครองโดยเฉพาะจักรพรรดิทรงโปรด
การเล่นบอลอย่างมาก และด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้ผู้หญิงได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ท าให้การเล่นบอลส าหรับผู้หญิงท่ีเริ่มจากวังซึ่งได้รับความสนับสนุนจาก
ชนชั้นปกครอง และต่อมาก็เผยแพร่ถึงสู่ชาวบ้านคนพื้นเมือง ชนชั้นปกครองส่งเสริมผู้หญิงเข้าร่วม
กิจกรรมท าให้ผู้หญิงมีสุขภาพแข็งแรงและการใช้ชีวิตของผู้หญิงมีชีวิตชีวามากขึ้น 

                                                           

           1Cheng Qiujuan.  (2008).  Research on Development of Female Sports in Tang China.  pp.  
14-15.  
           2Wang Junqi.  (2010). op. cit.  p.  28. 
                   

3Miao Fusheng; Liu Xiangyan; ＆Li Ye.  (2009). The Exploration of Female Sports in Tang 
China.  
 Sports Culture Guide.  (1):117-119. 
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นอกจากน้ี อีกกิจกรรมหนึ่งคือการเล่นหมากล้อมหรือเหวย์ฉี (Weiqi) เป็นเกมกลยุทธ์
ซึ่งผู้เล่นสองคนต่างมุ่งหมายล้อมเอาพื้นที่ในกระดานให้ได้มากกว่าคู่แข่ง เหวย์ฉีหรือหมากล้อม
เป็นหมากกระดานประจ าชาติจีน ถูกจัดเป็น 1 ใน 4 ศิลปะประจ าชาติจีน (ได้แก่ หมากล้อม ดนตรี 
กลอน ภาพ) เป็นภูมิปัญญาจีนแท้ ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น เหวย์ฉีเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่
ปัญญาชนชั้นสูงและขุนนางระดับผู้บริหารประเทศ จักรพรรดิของราชวงศ์ถังตอนต้นทรงโปรดเล่น
หมากล้อมเป็นอย่างมาก ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ. 710-756) ได้แต่งต้ังต าแหน่งขุนนาง
เรียกว่า ฉีไต้จ้าว (Qidaizhao) ที่สถาบันฮั่นหลิน (Han Lin Yuan หรือ Imperial Academy) ซึ่งคือ
ผู้ที่เล่นหมากล้อมดีเด่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเล่นหมากล้อมกับจักรพรรดิ1 การเล่นหมากล้อมจึง
ได้รับความนิยมอย่างมาก ในวังมักจะจัดกิจกรรมการแข่งขันการเล่นหมากล้อมข้ึน ไม่ว่าผู้ชายหรือ
ผู้หญิงต้องฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมเพื่อได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ใน ค.ศ. 1972 สุสานเบอร์ 
187 ของอาซือถ่าน่า (Astana Cemetery) ซึ่งต้ังอยู่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (Xinjiang 
Province) ได้ค้นพบภาพวาดผ้าไหมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างสวยงามและสมบูรณ์ หน้าตานิ่งเฉย 
จิตใจเงียบสงบ ก าลังคิดจะวางลูกหมากล้อมยังไงดี ภาพนี้แสดงถึงว่าผู้หญิงก าลังต้ังใจเล่นหมาก
ล้อมอยู่และถ้าพิจารณาจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงสันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้หญิงชนชั้นสูง แสดง
ให้เห็นว่าการเล่นหมากล้อมได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูง (ดูภาพประกอบที่ 7) 
  

 
ภาพประกอบ 7 ภาพวาดผ้าไหมที่ผู้หญิงเล่นหมากล้อม 

 

ที่ ม า : The Museum of Xinjiang Uygur Autonomous Region. (1975).Unearthed 

artifacts in Xinjiang.  p.  73. 
 

                                                           

           1Wang Yongping.  (1995).  The Entertainment Activities in Tang China.   p.  92.  
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การเล่นหมากล้อมไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในผู้หญิงชนชั้นสูง ยังแพร่หลายไปยัง
ผู้หญิงสามัญชนอีกด้วย เช่น นวนิยายของสมัยราชวงศ์ถังบันทึกไว้ว่า ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียน
จง ผู้เล่นหมากล้อมดีเด่นของสถาบันฮั่นหลิน ชื่อ หวางจีซิน (Wang Jixin) ในระหว่างเดินทางที่พัก
โรงแรมได้ยินผู้หญิงสองคนก าลังคุยเรื่องการเล่นหมากล้อม หวางจีซินพยายามจ าทุกครั้งการ
เคลื่อนไหวของเกมหมากล้อม หวางจีซินเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกมหมากล้อมอย่างมาก แต่พอเข้าใจ
กลยุทธ์ในเกมหมากล้อมของผู้หญิงสองคนนั้น หวางจีซินรู้สึกอับอายที่สู้ผู้หญิงสองคนนั้นไม่ได้1 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเล่มหมากล้อมได้รับความนิยมอย่างมากในผู้หญิงสามัญชน และ
ผู้หญิงสามัญชนก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเล่นหมากล้อมซึ่งไม่แพ้ผู้ชาย  

ในสังคมศักดินาโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ผู้หญิงมีหน้าที่
รับผิดชอบงานต่างๆ ในบ้าน ผู้ชายมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ นอกบ้าน ดังนั้น การฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัวเป็นสิทธิเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ถ้าผู้หญิงใส่ชุดกังฟูหรือพกดาบไว้กับตัวก็จะถูกดูถูกจาก
คนอ่ืน แต่เนื่องจากชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีนเป็นชนร่อนเร่ จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขี่
ม้าล่าสัตว์และการต่อสู้ป้องกันตัว ฉะนั้น ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถังจึงได้รับอิทธิพลจากการใช้ชีวิต
แบบนี้จากชาวเผ่าทางภาคเหนือ จึงให้ความส าคัญกับการฝึกการต่อสู้มากกว่าการเรียนหนังสือ 
ใน ค.ศ. 702 พระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้ที่เพิ่มการสอบวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเข้าไปในการ
สอบเข้าข้าราชการเคอจวี่ ท าให้การต่อสู้ป้องกันตัวได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งผู้หญิง
ก็นิยมการฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวเช่นกัน  ดังในบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหลี่ไป๋ ชื่อว่า ตง 
ไห่ โหยว โหย่ง ฟู่ (Dong Hai You Yong Fu) หมายความว่าที่ตงไห่มีผู้หญิงที่กล้าหาญ กล่าวกัน
ว่าผู้หญิงที่มาจากตงไห่เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้ด้วยดาบ ทักษะ
การต่อสู้ด้วยดาบมีความรวดเร็วด่ังเหมือนดาวตกที่ลงจากท้องฟ้า2 อีกทั้งในบทกวีนิพนธ์ของนักกวี
นามตู้ฝู่ชื่อว่า กวน กง ซุน ต้า เหนียง ต้ี จึ่ อู่ เจี้ยน ชี่ สิง (Guan Gongsun Da Niang Di Zi Wu 
Jian Qi Xing ) หมายความว่าชมนิสิตของหญิงกงซุนต้าเหนียงแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบ  
ในกลอนนี้นักกวีได้นึกถึงภาพในอดีตที่หญิงกงซุนต้าเหนียงโชว์ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบโดยผ่านท่า
การแสดงของนิสิต นักกวีได้กล่าวถึงหญิงกงซุนต้าเหนียงมีความเชียวชาญทางด้านศิลปะการต่อสู้
ด้วยดาบ ท่าทางสง่างามและมีความรวดเร็วเหมือนเทพเจ้านั่งบนมังกรบินบนท้องฟ้า ความรุนแรง
ในการใช้ดาบเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าสะเทือนท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินจนสั่น หญิงรับใช้ของจักรพรรดิ

                                                           

                 
1Wang Yongping.  (1995).  op. cit.  p.  94.  

              2Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit. (Volume 11).  p.  1168.    
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ถังเสวียนจงทั้งหมดแปดพันคนก็สู้หญิงกงซุนต้าเหนียงไม่ได้1 จากบทกวีนิพนธ์ที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า
การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวไม่เพียงแต่เป็นสิทธิเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงก็มีสิทธิฝึกฝนเช่นเดียวกัน 
ไม่ว่าผู้หญิงในวังหรือผู้หญิงสามัญชนต่างก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้ป้องกันตัวกันทั้งสิ้น 

จากข้างต้นที่ดังกล่าวเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิเฉพาะผู้ชาย ส่วน
ผู้หญิงถูกจ ากัดอยู่แต่ในบ้าน การใช้ชีวิตไม่มีความเป็นอิสระ จึงไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นช่วงที่มีการเปิดกว้างและมี
วัฒนธรรมหลากหลาย ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถังมีเชื้อสายมาจากชนเผ่าทางภาคเหนือ ฉะนั้น วิถี
การใช้ชีวิตและการเล่นกิจกรรมต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลมาจากชาวเผ่าทางภาคเหนือค่อนข้างมาก 
เช่น การแข่งขันขี่ม้า ยิงธนูและล่าสัตว์ เป็นต้น กิจกรรมการละเล่นไม่ว่าในวังหรือนอกวังล้วน
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ผู้หญิงในยุคนี้ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย และกิจกรรมที่มีผู้หญิงสามารถเข้าร่วมได้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งรวมการขี่ม้า 
การยิงธนูและการล่าสัตว์แล้ว ยังมีการเล่นบอลได้แก่การเตะบอล การขี่ม้าตีบอล การขี่ลาตีบอล
และการเดินตีบอล อีกทั้งยังมีการเล่นหมากล้อมและการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว ผู้หญิงที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแกร่ง และได้ใช้ชีวิตที่มีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้กิจกรรมส าหรับผู้หญิงได้พัฒนาอย่างรวดเร็วคือการสนับสนุนจากชนชั้น
ปกครอง ด้วยจักรพรรดิทรงโปรดกิจกรรมเหล่านี้อย่างมาก จึงได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังเหล่า
ขุนนางและกลุ่มปัญญาชน ต่อมาแพร่หลายอย่างกว้างขวางจนผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เหล่านี้ กิจกรรมเหล่านี้เริ่มจากในวังโดยหญิงรับใช้ต้องพยายามฝึกขี่ม้า เล่นบอลและศิลปะการ
ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอารมณ์จักรพรรดิ นอกจากนี้หญิงรับใช้ในวังยังเล่น
กิจกรรมกันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง เช่น การยิงไม้แปดบนน้ า การยิงเฟิ่นถวนซึ่งคือก้อน
ข้าวเหนียว เป็นต้น ท าให้กิจกรรมเหล่านี้ ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในวังได้แพร่หลายมาสู่
ชาวบ้านคนพื้นเมืองอีกด้วย ท าให้ผู้หญิงสามัญชนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย และมีความ
เชี่ยวชาญไม่ว่าจะทางด้านการขี่ม้า การเล่นบอลซึ่งไม่แพ้ผู้ชาย จึงเรียกได้ว่าผู้หญิงมีฐานะสูงขึ้น
และมีบทบาทมากขึ้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
 
 
 
 

                                                           

            1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit. (Volume 12).  p.  2014.   
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4.2 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านอาชีพในสังคม  
 “ชายท านาหญิงทอผ้า” นี่คือสภาพทั่วไปของครอบครัวในสังคมจีนโบราณ นับต้ังแต่

สมัยราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty) ที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อ ซึ่งถือผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงเป็น
รอง ผู้ชายออกไปท างาน ผู้หญิงอยู่บ้านท างานบ้าน ได้กลายเป็นหลักปฏิบัติกันในชุมชน ฉะนั้น 
การท างานของผู้ชายจึงมากกว่าผู้หญิง แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมผู้หญิงส่วนหนึ่งถูกจ ากัดให้อยู่แต่
ในบ้านท างานบ้าน และผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งจะต้องไปเป็นช่วยท างาน แม้ว่าการได้ท างานนอกบ้าน
จะเป็นการสร้างคุณค่าให้สังคม แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้กลับถูกสังคมละเลยไป จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์
ถังตอนต้น ผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ท างานโดยเฉพาะหญิงเก็บใบต้นหม่อนกับหญิงทอผ้า หญิงเก็บ
เม็ดบัวถูกกล่าวถึงในบทกวีนิพนธ์ มีบทกวีนิพนธ์ที่บรรยายเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นผู้ท างานนอกบ้าน
ไว้จ านวนมาก ท าให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพถูกเผยแพร่ออกไปท าให้คนทั่วไปได้
รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ท างาน นอกจากนี้ ด้วยการเปิดกว้างของ
สังคมซึ่งไม่ได้ยึดถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ท าให้ผู้หญิงในฐานะเป็นหมอถูกยอมรับใน
สังคม อีกทั้งเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ท าให้คนค้าขายจ านวน
มากเกิดขึ้น แม้กระทั่งเจ้าของร้านและพนักงานหญิงในร้านเหล้าได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นอีก
ด้วย ดังนั้น หัวข้อนี้มุ่งเน้นศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ประกอบอาชีพ
โดยจากหญิงเก็บใบต้นหม่อนกับหญิงทอผ้า หญิงเก็บเม็ดบัว และหญิงในฐานะหมอและคน
ค้าขาย  
 

4.2.1 อาชีพหญิงเก็บใบต้นหม่อนกับหญิงทอผ้า 
เนื่องจาก “ชายท านาหญิงทอผ้า” เป็นสภาพทั่วไปของครอบครัวในสังคมโบราณของ

จีน การเลี้ยงหนอนไหมและทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นการทอผ้าไหมที่ต้อง
อาศัยฝีมือและความช านาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณภาพดีจนกลายเป็นสินค้าส าคัญที่ท า
รายได้เข้าประเทศอย่างมาก ซึ่งนอกจากความงดงามของผ้าไหมแล้ว จุดเด่นอีกอย่างคือมีน้ าหนัก
เบา ชาวต่างชาติจึงนิยมส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ท าให้งานทอผ้าไหมกลายเป็นงานส าคัญ
ส าหรับประเทศ ฉะนั้นจึงให้ความส าคัญกับผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการทอผ้า การเก็บใบ
ต้นหม่อนเพื่อเลี้ยงหนอนไหมเป็นขั้นตอนส าคัญ ที่นักกวีส่วนใหญ่ให้ความสนใจกระทั่งน ามา
พรรณนาไว้ในบทกวีนิพนธ์หลายบท เช่น บทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหลี่ไป๋ชื่อว่า ชุน เกอ (Chun 
Ge) ได้กล่าวถึงหญิงสาวหน้าตาสะสวยก าลังไปเก็บใบต้นหม่อนที่ริมแม่น้ า ใบหน้าของผู้หญิงนั้น
ช่างดูสดใสยิ่งนัก บทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋อีกบทหนึ่งชื่อว่า ม่อ ซ่าง ซาง (Mo Shang Sang) ได้
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กล่าวถึงหญิงสาวงดงามผู้หนึ่งไปเก็บใบหม่อนเพื่อเลี้ยงหนอนไหมทุกฤดูใบไม้ผลิ บทกวีนิพนธ์ของ
นักกวีนามหลิวป๋ออ๋ี (Liu Boyi) ชื่อ ฉ่าย ซาง (Cai Sang) หมายถึงการเก็บใบต้นหม่อน ได้กล่าวถึง
ความงดงามของหญิงที่เก็บใบต้นหม่อนสอดคล้องกับทิวทัศน์ที่สวยงามของฤดูใบไม้ผลิ 1 จาก
กลอนต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเก็บใบต้นหม่อนของหญิงสาวในสายตาของนักกวีเป็นภาพ
ที่สวยงาม ฤดูใบไม้ผลิช่างเป็นฤดูที่มีชีวิตชีวาท าให้หญิงสาวที่เก็บใบต้นหม่อนมีความรู้สึกสดชื่น
มาก ยั งมีค ากล่ าวในบทกวีนิพนธ์ของซู เจิ่ ง  (Su Zheng) ชื่ อว่า  จือ ฟู่  นฺหวี่  (Zhi Fu Nu) 
หมายความว่าหญิงทอผ้า ได้กล่าวว่าถ้าวันใดที่ผู้หญิงไม่ได้ทอผ้า ประชาชนทั้งประเทศจะต้อง
อดทนความหนาวเป็นแน่2 นี่แสดงถึงความส าคัญของผู้หญิงทอผ้า เพราะหญิงทอผ้าเปรียบด่ังเป็น
ผู้ที่รับผิดชอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ในการด ารงชีวิต และ
ถ้าไม่มีหญิงทอผ้าแล้วประชาชนก็จะไม่มีผ้าไว้ห่มกาย แสดงให้เห็นว่าหญิงเก็บใบต้นหม่อนกับ
หญิงทอผ้ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ 

 
4.2.2. อาชีพหญิงเก็บเม็ดบัว 

งานเก็บเม็ดบัวเป็นงานทางภาคใต้ของจีน เนื่องจากภาคใต้ของจีนมีแม่น้ า ล าคลอง
จ านวนมากถือว่าเป็นสถานที่อู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ ดังนั้น คนที่พักอาศัยภาคใต้มักนิยมปลูก
ดอกบัวเพื่อเก็บเอาเม็ดบัวและรากบัวเป็นอาหาร และงานเก็บเม็ดบัวและรากบัวเป็นหน้าที่ประจ า
เฉพาะของผู้หญิง นอกจากนี้หญิงเก็บเม็ดบัวถูกกล่าวถึงในบทกวีนิพนธ์ มีบทกวีนิพนธ์หลายบทที่
บรรยายเกี่ยวกับหญิงเก็บเม็ดบัว ท าให้ภาพลักษณ์ของหญิงเก็บเม็ดบัวถูกเผยแพร่ออกไปท าให้คน
ทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของหญิงเก็บเม็ดบัว เช่น บทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามห
ลี่คังเฉิง (Li Kangcheng) ชื่อว่า ฉ่าย เหลียน ฉวี่ (Cai lian qu) หมายความว่าเพลงของการเก็บ
เม็ดบัว กลอนนี้ได้พรรณนาภาพหญิงสาวที่ไปเก็บเม็ดบัวกันอย่างสนุกสนาน เมื่อยามค่ า หญิงสาว
ต่างก็ลาจากกันกลับบ้านตัวเอง 3 ยังมีบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหวางชางหลิง (Wang 
Changling) ชื่อว่า ฉ่าย เหลียน ฉวี่ (Cai lian qu) หมายความว่าเพลงของการเก็บเม็ดบัว ซึ่ง
ทั้งหมดมีสองบท ในบทที่สองได้กล่าวถึงหญิงสาวที่เก็บเม็ดบัวซ่อนในสวนดอกบัวไว้ ต่อมาผู้เขียน
ได้ยินเสียงเพลงไพเราะแว่วมาที่หูจึงได้รู้ว่ามีหญิงสาวหลายคนซ่อนอยู่ในสวนดอกบัว จากกลอน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีโอกาสท างานนอกบ้านและท าให้ผู้หญิงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

                                                           

          1Zeng Wenjie.  (2011).  Study on the Image of Working Women in Tang Poetry.  pp.  20-21. 
              2Xu Youfu.  (2005).  Women's Life and Poetry in Tang China.  p.  351 
          3Ibid.  p.  356. 
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กับผู้หญิงคนอ่ืนอีก ซึ่งชีวิตผู้หญิงไม่ได้โดดเดี่ยวจ ากัดแต่ในบ้าน หากยังได้มีโอกาสเข้าร่วมสังคม
และท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อีกด้วย1  

นอกจากนี้ นักกวียังได้พรรณนาถึงหญิงสาวสวยที่มาเก็บเม็ดบัวได้พบรักกับชายหนุ่ม
อีกด้วย ดังบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหลี่ไป๋ชื่อว่า ฉ่าย เหลียน ฉวี่ (Cai lian qu) หมายความว่า
เพลงของการเก็บเม็ดบัว ได้กล่าวถึงความสวยงามของดอกบัวและความสนุกสนานร่าเริงของหญิง
สาวในการเก็บเม็ดบัว เมื่อชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งได้มาเห็นหญิงสาวที่ก าลังเก็บเม็ดบัวจึงเกิดหลงรัก
หญิงสาว ในบทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋อีกบทหนึ่งชื่อว่า เยฺว นฺหวี่ ฉือ อู๋ โส่ว (Yue Nu Ci Wu Shou) 
ทั้งหมดมีห้าบท ในบทที่สามได้กล่าวถึงในระหว่างทางที่หญิงสาวเก็บเม็ดบัวก าลังกลับบ้าน ได้ยิน
ชายหนุ่มร้องเพลงเดินสวนมา หญิงสาวก็ยิ้มให้ชายหนุ่มจนเขารู้สึกอาย2 จากกลอนดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า งานเก็บเม็ดบัวเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว อีกทั้งการที่ผู้หญิงได้
ออกไปเก็บเม็ดบัวนั้น ยังสามารถได้พบปะชายหนุ่มและสามารถแสดงความรักต่อกันได้อีกด้วย 

      
4.2.3 อาชีพหมอ 

เนื่องจากการเปิดกว้างของสังคมและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้สังคม
ราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ได้ยึดถือลัทธิขงจื๊อที่ถือผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงเป็นรองอย่างเดียว ท าให้อาชีพ
หมอที่เป็นผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในสังคม  

ในสังคมศักดินาโบราณของจีน ลัทธิขงจื๊อเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ควบคุม
ความคิดของคนจีนมาโดยตลอด ท าให้อาชีพหมอได้ถูกยกย่องเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อักทั้งหลัก
ความคิดลัทธิขงจื๊อที่ว่าฐานะของผู้ชายและผู้หญิงต่างกัน ชายหญิงไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกัน การที่
ผู้หญิงถ้าต้องออกไปหาหมอและเผอิญเป็นโรคที่ต้องให้หมอที่เป็นผู้ชายสัมผัสร่างกายเพื่อตรวจ
อาการนั้น นับว่าเป็นการล าบากใจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ด้วยความขัดแย้งระหว่างการรักษา
โรคส าหรับผู้หญิงกับแนวคิดของลัทธิขงจื๊อจึงท าให้หมอที่เป็นผู้หญิงจ าเป็นต้องเกิดขึ้น แต่ก่อน
สมัยราชวงศ์ถัง หมอที่ เป็นผู้หญิ งเป็นหมดผีโดยใช้เวทมนตร์คาถามารักษาผู้ป่วยและใช้
ประสบการณ์มาดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ ไม่ค่อยมีความรู้ใช้ยาสมุนไพรมารักษาโรค3 หมอที่เป็นผู้หญิง
จะโดนดูถูกและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม การศึกษาของผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในวงจ ากัดและไม่ค่อย

                                                           

            1Xu Youfu.  (2005).  op. cit.  p.  362 

                 2Ibid.  p.  370. 
            3Deng Xiaonan.  editor.  (2003). Women and Society of Tang and Song China. p. 428.  
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ได้มีโอกาสรับความรู้เกี่ยวกับหมอ การคัดเลือกหมอที่เป็นผู้หญิงในก่อนสมัยราวงศ์ถังยังไม่เป็น
ระบบด้วย  

กระทั่งในสมัยราชวงศ์ถังระบบการคัดเลือกหมอของจีนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งในสมัยราชวงศ์ถังมีการอบรมหมอหญิงขึ้นอย่างเป็นระบบ หมอที่ถูกอบรมเหล่านี้มีโอกาสได้รับ
ต าแหน่งในวังและรักษาโรคเฉพาะหญิงในวัง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนส าหรับหมอหญิง
ได้มาจากเอกสารส าคัญที่ร่างในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงที่ชื่อว่า เทียน เซิ่ง ลิ่ง (Tian Sheng 
Ling)1 เนื้อหาในเอกสารสรุปดังนี้   

1)หมอหญิงทั่วไปที่อยู่ภายใต้ระบบการหมอของจีนในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจะ
คัดเลือกจากหญิงรับใช้ของขุนนาง ส่วนหมอหญิงเฉพาะทาง เช่น หมอหญิงช านานการนวด หมอ
หญิงช านานการฝังเข็ม เป็นต้น ได้คัดเลือกจากผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวทางการหมอ อายุของ
หมอหญิงที่คัดเลือกอยู่ระหว่าง 20 ถึง 30 ปี  

2)หมอหญิงที่ถูกคัดเลือกจะถูกส่งเข้าวังรับต าแหน่งหมอหญิงประจ า 
3)เนื้อหาการอบรมของหมอหญิงคือรับผิดชอบหญิงที่ก าลังต้ังครรภ์ เช่น การ

ดูแลและบ ารุงครรภ์ การคลอด ยังมีวิธีการรักษาการบาดเจ็บเป็นแผลเล็กน้อยถึงบาดเจ็บมากถึง
ขึ้นกระดูกหัก โดยต้องเรียนความรู้การฝังเข็มและการนวดซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นที่มาจากหนังสือ
ทางการหมอ โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ที่มาอบรมให้ 

4)ระยะเวลาของการเรียนของหมอผู้หญิงคือ 5 ปี จะมีการสอบอย่างมีระบบและ
มาตรฐาน ซึ่งการสอบจะมีสองระดับ ระดับแรกเรียกว่า จี้ ซื่อ (Ji Shi) ผู้คุมการสอบคือหมอหญิงที่
ได้รับความส าเร็จ เนื้อหาการสอนเน้นความรู้ที่อาจารย์สอน  ระดับที่สองเรียกว่า เหนียน จง ซื่อ 
(Nian Zhong Shi) สอบปลายปี ผู้คุมสอบคือหมอหญิงที่รับต าแหน่งสูงสุด เนื้อหาการสอบเน้นการ
ปฏิบัติ  

จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นให้ความส าคัญกับการ
รักษาโรคส าหรับผู้หญิงถึงขนาดสร้างระบบการคัดเลือกหมอหญิงอย่างเป็นทางการและมี
มาตรฐานขึ้นมา โดยเนื้อหาการอบรมคือว่าหมอหญิงต้องมีความรู้ทางด้านผู้หญิงต้ังครรภ์ซึ่งจาก
ผู้หญิงเริ่มต้ังครรภ์จนถึงคลอด แม้ว่าก่อนราชวงศ์ถังมีผู้หญิงที่มีประสบการณ์ดูแลบ ารุงครรภ์อยู่
แล้ว แต่ความรู้ทางด้านนี้มาจากผู้หญิงที่มีประสบการณ์สืบทอดกันมาถึงคนรุ่นหลัง แต่ยังไม่มี
มาตรฐานที่เป็นระบบ ฉะนั้น ในสมัยราชวงศ์ถังจึงได้สร้างระบบการคัดเลือกหมอหญิงและมีการ
อบรมอย่างครบถ้วนต่อหมอหญิงโดยเฉพาะทางด้านความรู้การดูแลและบ ารุงครรภ์ ท าให้การใช้

                                                           

           1Li Zhisheng.  (2014).   An Introduction to the Study History of Chinese Women.  pp.  256-258.  
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ชีวิตผู้หญิงมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ได้ลดความเสี่ยงจากการคลอดลูก ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของ
สังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ส่วนหมอหญิงในการรักษาทั่วไปซึ่งคือการเจ็บป่วย ท าให้การรักษาโรค
ของผู้หญิงมีความสะดวก ไม่ต้องล าบากใจให้ผู้ชายไปจับต้องร่างกาย ท าให้หมอหญิงได้มี การ
ยอมรับและมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิง  
 

4.2.4. อาชีพค้าขาย 
เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรือง  ด้วยความสะดวกทาง

คมนาคมของเส้นทางสายไหมทั้งทางทะเลและทางบก ท าให้การค้าขายระหว่างประเทศมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก ทุกถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ท าให้เมืองมีความคึกคัก และท าให้ชาวต่างชาติ
ต่างๆ เข้าสู่แผ่นดินจีนค้าขายกัน อีกทั้งยังท าให้สังคมมีวัฒนธรรมหลากหลายเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้
ยึดถือผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงเป็นรอง ดังนั้น ท าให้หญิงมีโอกาสเป็นคนค้าขายและถูกยอมรับใน
สังคม  

ร้านค้าที่อยู่ในเมืองไม่เพียงแต่ผู้ชายเป็นเจ้าของ ผู้หญิงยังมีสิทธิเปิดร้านค้าของ
ตัวเอง เช่น ในนวนิยายของราชวงศ์ถังบันทึกว่า ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง หญิงคนหนึ่งเปิดร้าน
ขายขนมที่ท าจากแป้ง ขุนนางนามหม่าโจว (Ma Zhou) มักไปซื้อขนมจากหญิงผู้นี้เป็นประจ า 
หญิงผู้นี้ขายขนมเวลาไม่นานก็ขายดีมาก ขุนนางนามหลี่ฉุนเฟิง (Li Chunfeng) กับหยวนเทียน
กาง (Yuan Tiangang) ก็ชอบซื้อเช่นกัน1 ผู้หญิงนามซานเหนียงจื่อ (San Niangzi) มีบ้านหลาย
ห้องจึงได้เปิดร้านอาหารจนกลายเป็นเจ้าของร้านที่ร่ ารวย นอกจากนี้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อหวางจีซิน 
(Wang Jixin) ไปเข้าพักที่โรงแรม ได้เจอเจ้าของโรงแรมเป็นผู้หญิงสองคนคือแม่กับลูกสะใภ้ แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าของโรงแรมเป็นมารดาได้ร่วมกับลูกสะใภ้เปิดโรงแรมด้วยกัน อีกทั้งยังมีเจ้าของร้าน
ขายรองเท้าและเจ้าของร้านขายเสื้อที่เป็นผู้หญิงอีกด้วย2 ผู้หญิงที่เปิดร้านในเมืองต่างๆ ท าให้
ผู้หญิงได้เข้าร่วมสังคมและกลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมการค้า  

ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น มีคนชาวเผ่าเข้ามาเปิดร้านที่เมืองฉางอานจ านวนมาก 
ส่วนใหญ่มาเปิดร้านขายเครื่องเพชรพลอยและเปิดร้านเหล้า ร้านเหล้าที่ชาวเผ่าเป็นเจ้าของส่วน
ใหญ่อยู่แถวตลาดตะวันตกซึ่งเป็นตลาดที่ชาวต่างชาติรวบรวมค้าขายกัน ส่วนร้านเหล้าที่หญิงชาว
เผ่าเป็นเจ้าของจะอยู่ตลาดตะวันตกและแถวแม่น้ าฉวู่เจียงของเมืองฉางอาน เจ้าของร้านเหล้าและ
พนักงานร้านเหล้าโดยมากจะเป็นผู้หญิงชาวเผ่าซึ่งเรียกว่า ฮู๋ จี (Hu Ji) และการที่มีการเปิดร้าน
                                                           

          1Zhang Jianguang.  (2013).  The Study of the Economy and Society in Tang China.  p.  61. 
              2Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  55. 
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เหล้าโดยมีผู้หญิงชาวเผ่าเป็นเจ้าของร้านเหล้านั้น เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
ร้านขายเหล้าให้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นปัญญาชนซึ่งคือนักกวี  มีบทกวี
นิพนธ์หลายบทได้กล่าวถึงเจ้าของร้านเหล้าที่เป็นผู้หญิงชาวเผ่า เช่น บทกวีนิพนของนักกวีนาม
หวางจี๊ (Wang Ji) กั้ว จิ่ว เจีย อู๋ โส่ว (Guo Jiu Jia Wu Shou) ได้กล่าวถึงสาเหตุส าคัญที่เข้าร้าน
เหล้าเป็นประจ าคือร้านเหล้ามีหญิงสาวชาวเผ่าสวยงามให้บริการ1 นักกวีหลี่ไป๋มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับหญิงร้านเหล้าซึ่งเป็นลูกค้าประจ าของร้านเหล้าที่มีหญิงสาวชาวเผ่ามาให้บริการ 
ดังนั้น ในบทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋มีหลายบทเกี่ยวกับหญิงร้านเหล้า  เช่น บทกวีนิพนธ์ของนักกวี
นามหลี่ไป๋ชื่อว่า ซ่าว เหนียน สิง (Shao Nian Xing) กล่าวว่าหลังจากได้ชมทิวทัศน์ของเมืองฉาง
อานแล้วจึงตกลงเข้าร้านเหล้าของหญิงชาวเผ่าด้วยรอยยิ้ม2 ยังมีบทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋ที่ชื่อว่า ซ่ง 
เผย์ สือ ปา ถู หนัน กุย ซง ซาน (Song Pei Shi Ba Tu Nan Gui Song Shan) หมายความว่าส่ง
เพื่อนนามเผย์ถูหนัน (Pei Tunan) กลับภูเขาซงซาน ในกลอนนี้ได้กล่าวว่าในระหว่างไปส่งเพื่อน
เผย์ถูหนัน ได้เจอหญิงชาวเผ่าของร้านเหล้าทักทายอย่างกระตือรือร้นและเชิญชวนไปด่ืมเหล้าที่
ร้านเหล้า3 บทกวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋อีกบทหนึ่งชื่อว่า จุ้ย โฮ่ว เจิ้ง หวาง ลี่ หยาง (Zui Hou Zeng 
Wang Liyang) หมายความว่าการแต่งบทกวีนิพนธ์ให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนหวางลี่หยางหลังจาก
เมาเหล้า กลอนนี้ได้กล่าวถึงเสียงร้องเพลงของหญิงชาวเผ่าของร้านเหล้าไพเราะมาก บรรยากาศ
แบบนี้ท าให้พวกเราแข่งกินเหล้าอย่างสนุกสนาน4 จากกลอนดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าหญิงร้าน
เหล้าไม่เพียงแต่แค่ขายเหล้า ยังให้บริการการเต้นร าและร้องเพลงอีกด้วย ซึ่งพวกเธอส่วนใหญ่เป็น
ลูกหลานในครอบครัวพ่อค้า ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท าธุรกิจ การตกแต่งร้านเหล้าให้มี
บรรยากาศดี สามารถดึงดูดปัญญาชนต่างๆ เข้ามาใช้บริการร้านเหล้าได้เป็นจ านวนมาก 

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่าหญิงเก็บใบต้นหม่อนและทอผ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบผลิต
เครื่องนุ่งห่มให้แก่ประชาชน มีบทบาทส าคัญอย่างมากในสังคม ส่วนหญิงเก็บเม็ดบัวเป็นผู้ที่ช่วย
แบ่งเบาภาระหน้าที่ให้ครอบครัว ทั้งนี้ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้หญิงคนอ่ืนและมี
โอกาสรู้จักกับชายหนุ่มและแสดงความความรักต่อกันได้ ท าให้ชีวิตผู้หญิงมีความสนุกสนานซึ่ง
แตกต่างจากผู้หญิงที่ชีวิตหงอยเหงาเพราะถูกจ ากัดให้อยู่แต่ในบ้าน นอกจากนี้ ราชส านักให้
ความส าคัญกับการรักษาโรคของผู้หญิง มีการสร้างระบบการคัดเลือกหมอที่เป็นผู้หญิงพร้อมทั้ง

                                                           

          1Zhong Hua Books, editors. (1980).  op. cit.  (Volume 5).  p.  589.      
          2Zhong Hua Books, editors. (1980).  op. cit.  (Volume 11).  p.  1158.    
          3Ibid.  p.  1159.   
              4Ibid.  p.  1160.   
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ฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญด้านการดูแลและบ ารุงครรภ์  หมอผู้หญิงที่ฝึกอบรมมีโอกาสรับ
ต าแหน่งในวังประจ าซึ่งแตกต่างจากหมอผีก่อนสมัยราชวงศ์ถังที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม  น่ี
ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่ให้หมอหญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการ
ดูแลผู้หญิงและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม ส่วนอาชีพค้าขายเห็นได้ว่าผลพวงจากการค้าทาง
คมนาคมของเส้นทางสายไหมทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทุกถนนเต็มไป
ด้วยร้านค้าต่างๆ ที่ท าให้เมืองมีความคึกคักและมีร้านค้าที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของเกิดขึ้น และท าให้
ผู้หญิงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการค้าขายที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม
ราชวงศ์ถังตอนต้นให้มีความเจริญรุดหน้าไป       

 
4.3 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านเศรษฐกิจ 

ด้วยการค้าขายน้ันมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะการค้าขายบนเส้นทางสายไหมทั้งทาง
ทะเลและทางบกที่ชาวต่างชาติน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในดินแดนจีนและส่งสินค้าของ
จีนออกไปขายยังต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สร้างความมั่งค่ังให้
เศรษฐกิจอย่างมาก ด้วยการเปิดกว้างของสังคมและมีวัฒนธรรมหลากหลาย ท าให้ผู้หญิงมีความ
อิสระในการด ารงชีวิต และมีโอกาสเข้าร่วมสังคม ผู้หญิงเป็นผู้บริโภคส าคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้มีการพัฒนา เนื่องจากผู้หญิงมีความต้องการมากกว่าผู้ชายในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผลิตภัณฑ์
หลายอย่างแม้กระทั่งสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศก็เพื่อสนองความต้องการของผู้หญิง อีกทั้ง
เนื่องจากการยกย่องลัทธิเต๋าและการเผยแผ่พุทธศาสนา ท าให้จ านวนคนที่นับถือศาสนาได้เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะจ านวนผู้หญิงที่นับถือศาสนา ผู้หญิงในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนา  ท าให้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางด้านการท ากิจกรรมของศาสนาได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายการสร้าง
พระพุทธรูป ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์พระคัมภีร์ เป็นต้น การด ารงชีวิตของผู้หญิงมีความอิสระและ
สมบูรณ์มากขึ้น 
 

4.3.1 ผู้หญิงในฐานะผู้บริโภค 
ด้วยความเจริญการค้าขายของเส้นทางสายไหมทั้ งทางทะเลและทางบกที่

ชาวต่างชาติน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในดินแดนจีนและส่งสินค้าของจีนออกไปขายยัง
ต่างประเทศ ท าให้ผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจในฐานะเป็นผู้บริโภคส าคัญ  ผู้หญิงมีสิทธิซื้อ
สินค้าหลากหลายทั้งสินค้าภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งสินค้าเพื่อความสวยงาม เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
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4.3.1.1 การซื้อและใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
เครื่องนุ่งห่มของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นแบ่งเป็นสามส่วน คือ เสื้อ 

กระโปรงกับผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าต้องใส่ในกระโปรง กระโปรงส่วนใหญ่เป็นกระโปรงยาวจนถึงพื้น
และเป็นกระโปรงที่รูปแบบหลวม เสื้อส่วนใหญ่ท ามาจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้ากัญชง ส่วนผ้าคลุม
ไหล่ท าจากผ้าไหมชั้นดี1 เนื่องจากสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความเจริญรุ่งเรืองต้ังแต่สมัย
จักพรรดถังไท่จงที่เรียกว่า “เจิงกวนจือจื้อ” (ค.ศ. 627-649) มาถึงสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงที่
เรียกว่า “ไคหยวนเซิ่งซื่อ” (ค.ศ. 713-741) ท าให้เศรษฐกิจในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วจนถึงขั้นสูงสุด มีสินค้ามากมายหลายประเภทในตลาด และเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัย 
4 เพื่อการตกแต่งร่างกาย ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโดยเฉพาะผ้าไหมที่มีสีสันลวดลายที่หลากหลาย
จึงได้รับความนิยมทั้งชาวต่างชาติและชาวจีน ผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงมักนิยม
แต่งกายด้วยชุดที่หรูหราและสง่างาม และผู้หญิงชนชั้นสูงมักนิยมออกแบบเสื้อผ้าด้วยตนเองซึ่งจะ
ออกแบบเสื้อหรือกระโปรงให้สวยเด่นแปลกตาไปจากผู้หญิงคนอ่ืน จึงมีความต้องการผ้าไหมชั้นดี
สีสันสวยงามเป็นอย่างมาก 

ในสมัยจักรพรรดิถังจงจง (ค.ศ. 705-710) องค์หญิงอันเล่อซึ่งเป็นพระธิดา
ของจักรพรรดิถังจงจงมีกระโปรงสองตัวที่ท าจากขนนกร้อยกว่าชนิด กระโปรงสองตัวนี้มีสีสันที่
หลากหลายและสวยแปลกตากว่ากระโปรงทั่วไป เนื่องจากกระโปรงนี้สามารถเปลี่ยนสีด้วยการ
เปลี่ยนมุมมองและการสะท้อนจากแสงแดด ซึ่งถ้ามองจากด้านหน้าเป็นสีหนึ่ง มองจากด้านข้างจะ
เป็นอีกสีหนึ่ง อยู่ใต้แสงแดดเป็นสีหนึ่ง และอยู่ใต้เงาเป็นอีกสีหนึ่ง บนกระโปรงยังมีลวดลายรูปนก
ร้อยกว่าชนิด องค์หญิงอันเล่อได้น ากระโปรงที่ท าจากขนนกตัวหนึ่งถวายให้ฮองเฮาเหวย์ซึ่งคือพระ
มารดาก็ทรงโปรดกระโปรงตัวนี้อย่างมาก กระโปรงท าจากขนนกร้อยกว่าชนิดได้รับความนิยม
อย่างมากในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูง2 ในเมืองอ๋ีโจว (Yi Zhou) ซึ่งคือเมืองเฉิงตู (Cheng Du)ใน
ปัจจุบัน ตามกระแสนิยมของผู้หญิงชนชั้นสูงนิยมผลิตกระโปรงผ้าไหมซึ่งมีลวดลายดอกไม้กับนก
หลายชนิดที่ท าจากเส้นทองบางๆ ท าให้มองจากใต้แสงแดดเป็นสีหนึ่ง มองจากใต้เงาเป็นอีกสีหนึ่ง 
ลวดลายดอกไม้และนกสามารถเปลี่ยนสีได้ตลอดสวยงามมาก3 ภาพจิตรกรรมของจิตรกรนามว่า

                                                           

             1Gao Shiyu.  (1988).  op. cit.  p.  165. 
          2Zhang Jianguang.  (2013). op. cit.  p.  68.    
          3Huai Liping.  (2007).  A Study on the Social and Economic Activities of Women in Tang 

China. 
  p.  21.  
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จางซวน (Zhangxuan) ชื่อว่า ภาพจิตรกรรมการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิของนางกั๋วกั๋ว  ในภาพ
จิตรกรรมได้แสดงสภาพกลุ่มผู้หญิงในวังออกไปเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ  นางกั๋วกั๋วที่แต่งชุดหรูหราซึ่ง
ใส่เสื้อเขียวอ่อน ผ้าคลุมไหล่สีขาวและกระโปรงสีแดง ซึ่งเป็นผ้าไหมทั้งเบาและบาง เป็นผ้าไหมชั้น
ดี (ดูภาพประกอบที่ 1) อีกภาพจิตรกรรมของจิตรกรนามโจวฝ่าง (Zhou Fang) ชื่อว่า จัน ฮัว ซื่อ นฺ
หวี่ ถู (Zhan Hua Shi Nu Tu) หรือ ผู้หญิงชนชั้นสูงที่ใส่เสื้อลายดอกไม้ ปัจจุบันได้เก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ของมณฑลเหลียวหนิง ในรูปนี้ได้แสดงถึงผู้หญิงห้าคนก าลังเล่นกับสุนัขและนก
กระเรียนโดยใส่ชุดหรูหราสีสดใส ดูพลิ้วเบา อีกทั้งยังประดับดอกไม้สวยงามไว้บนศีรษะเป็นการ
ตกแต่ง (ดูภาพประกอบที ่8)  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ผู้หญิงชนชั้นสูงที่ใส่เสื้อลายดอกไม ้

 

ที่มา: Yao Ping.  (2004).  Women’s Life in Tang China.  p. 26.   
 

ภาพจิตรกรรมสองภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการแต่งกายของผู้หญิงชนชั้นสูงนั้น 
เมื่อออกไปเที่ยวมักจะแต่งตัวหรูหราและดูดี ฉะนั้นค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อเสื้อผ้าของผู้หญิงจึงมี
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อที่ต้องออกไปข้างนอก หญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะเหล่าภรรยาขุนนางมัก
นิยมใส่ชุดผ้าไหมที่มี คุณภาพดีและมีน้ าหนักเบาเพื่อโชว์ความงามของรูปร่างของตนเอง 
ตัวอย่างเช่น ภรรยาขุนนางหยวนไจ่ (Yuan Zai) มีเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมสีม่วงจ านวนสี่สิบตัว ทุกชุด
ล้วนเป็นผ้าไหมชั้นดีและมีน้ าหนักเบา เสื้อผ้าของภรรยาน้อยของขุนนางหยวนไจ่นามเย้าอิง (Yao 
Ying) ทุกชุดล้วนตัดเย็บด้วยผ้าที่มีน าหนักเบามาก1 ครั้นเมื่อผู้หญิงมีอิสระสามารถออกไปข้าง
นอกได้โดยเฉพาะในเทศกาลส าคัญ ผู้หญิงมักจะนิยมใส่ชุดหรูหราสวยงามเพื่อออกไปร่วมงาน
ฉลองเทศกาล แม้กระทั่งหญิงรับใช้ในวังก็ยังแต่งตัวอย่างหรูหราเพื่อออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน 

                                                           

         1Zhang Jianguang.  (2013).  op. cit.  p.  54. 
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เช่น ค.ศ.712 ในเทศกาลหยวนเซียวชมโคมไฟ หญิงรับใช้ในวังได้แต่งชุดผ้าไหมชั้นดีสีสันสวยงาม
และหรูหรา บนชุดผ้าไหมนั้นจะมีลวดลายที่สวยงามและเครื่องเพชรเขียวขจีประดับตกแต่ง ใน
เมืองฉางอาน ผู้หญิงพันกว่าคนจะใส่ชุดผ้าไหมหรูหราและใช้เครื่องทองเพชรประดับตกแต่ง ร้อง
เพลงและเต้นร าสามวันสามคืนในบรรยากาศงานตกแต่งโคมไฟ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน1 แสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้หญิงในฐานะผู้บริโภคทางด้านการซื้อเครื่องนุ่งห่มมีเพิ่มมาก
ข้ึน 

นอกจากนี้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากภายนอกที่แพร่เข้าสู่สังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้น ที่ประชาชนได้รับอิทธิพลจากการใช้ชีวิตของชาวเผ่าทางภาคเหนือและชาวเผ่าภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เช่น ประชาชนของราชวงศ์ถังนิยมขี่ม้าล่าสัตว์จึงมีความต้องการในการ
แต่งกายแบบชาวเผ่าเพื่อสะดวกในการขี่ม้า ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความอิสระในการ
ใช้ชีวิตและนิยมขี่ม้าล่าสัตว์ออกไปข้างนอกจึงมีความต้องการต่อการใส่ชุดขี่ม้าแบบชาวเผ่าที่
เหมือนผู้ชาย หนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่า บันทึกว่าต้ังแต่สมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง
เป็นต้นมา ผู้หญิงนิยมร้องเพลงของชาวเผ่า รับประทานอาหารแบบชาวเผ่า แม้กระทั่งยังนิยมแต่ง
ชุดชาวเผ่า2 อีกทั้งขุนนางภรรยานิยมใส่รองเท้าและหมวกแบบผู้ชาย การเลียนแบบการแต่งกาย
แบบผู้ชายเป็นกระแสนิยมที่เริ่มต้นจากวังเมื่อผู้หญิงในวังออกไปเที่ยวข้างนอก หญิงรับใช้ในวั ง
มักจะแต่งชุดผู้ชายติดตามออกไป 

 
 

ภาพประกอบ 9 ภาพคนรับใช้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อผู้ชายซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาวสีขาว 
 

ที่มา: Gao Shiyu.  (1988).  The Women of Tang Dynasty.  p.  167  
 

ในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลุมฝังศพของขุนนางนามซูซือซวี่ (Su Sixu) มีภาพ
คนรับใช้ที่ใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวที่มีปกกลมยืนอยู่ข้างหลัง มือทั้งสองถือไม้วางไว้ที่หน้าอก (ดู
                                                           

              1Ibid.  p.  55. 
                

2Huai Liping.  (2007).  op. cit.  p.  16. 
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ภาพประกอบที่ 9) ถ้าสังเกตจากหน้าตากับกริยาท่าทางสันนิษฐานว่าคนรับใช้น่าจะเป็นผู้หญิง 
จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทางด้านการใส่ชุดผู้ชายไม่เพียงแต่แค่เฉพาะผู้ ชายเท่านั้น ผู้หญิงก็
มักจะใส่ชุดผู้ชายออกไปข้างนอก จึงเห็นได้ว่าผู้หญิงในฐานะผู้บริโภคทางด้านการซื้อเครื่องนุ่งห่ม
มีการเลือกค่อนข้างมาก  

ในเมืองฉางอานได้เกิดกระแสนิยมที่ใส่เสื้อแบบชาวเผ่าและฟังดนตรีที่มา
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง เมืองฉางอานกับเมืองลั่วหยางนิยม
กระแสนี้อย่างมาก ประชาชนมีความต้องการอย่างมากต่อสิ่งของต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน1 ใน หนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่า ได้บันทึกว่าประชาชนทั้งผู้ชายหรือ
ผู้หญิงต่างก็นิยมใช้สิ่งของจากต่างประเทศ ผู้หญิงชนชั้นสูงนิยมรับประทานอาหารต่างประเทศ 
หญิงรับใช้นิยมแต่งชุดชาวเผ่า นอกจากนี้ ชุดต่างชาติซึ่งรวมชุดชนเผ่าต่างๆ จากภาคตะวันตกและ
ภาคเหนือของจีนได้รับความนิยมอย่างมาก จึงท าให้ผู้หญิงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมากในการซื้อ
สิ่งของใหม่ๆ การแต่งกายแบบมู่หลี (Muli) ซึ่งคือการแต่งกายแบบใส่หมวกสานชนิดหนึ่งและมีผ้า
ลักษณะบางใสลงจากขอบหมวกที่มีความยาวจนคลุมทั้งตัวได้ เพื่อป้องกันทรายที่พัดมา กันฝน 
และกันแดดด้วย เมื่อการแต่งกายแบบนี้เข้าสู่จีน จึงกลายเป็นการแต่งกายที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากจากทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง ผ้าลักษณะบางใสที่ลงจากขอบหมวกและ
มีความยาวจนคลุมทั้งตัวถูกตัดสั้นขึ้นจนถึงคอซึ่งถูกเรียกว่าเหวย์เม่า (Weimao) กลายเป็นแฟชั่น
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในผู้หญิง2 ด้วยการเปิดกว้างของสังคม ผู้หญิงนิยมแต่งชุดผู้ชายไปขี่
ม้าล่าสัตว์และเที่ยวเหมือนผู้ชายอย่างอิสระ ซึ่งกลายเป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งส าหรับผู้หญิง อีกทั้ง
ผู้หญิงยังนิยมการแต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางจากต่างประเทศ เช่น ลิปสติกธรรมชาติ แป้งทาหน้าที่
มีกลิ่นหอม แป้งท าจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมสินค้าจากต่างประเทศท าให้การ
ใช้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น  

จากเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเปิดกว้างของสังคมท าให้ผู้หญิงมี
โอกาสออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระ ผู้หญิงจึงให้ความส าคัญต่อการแต่งตัวเพื่อดึงดูดสายตาของ
คนอ่ืนมากขึ้น ผู้หญิงมีความอิสระในการใช้ชีวิต ผู้หญิงในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิในการบริโภค
มากกว่าสมัยอ่ืน โดยเฉพาะผู้หญิงมีสิทธิและมีความสามารถการซื้อและใช้สินค้าฟุ่มเฟือยและ
นิยมสิ่งของจากต่างประเทศ ท าให้ค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อสินค้าของผู้หญิงได้เพิ่มมากขึ้น การซื้อ

                                                           

         1Xiang Da.  (2009). Changan in Tang China and the Civilization of the Western Regions.  p.  41 

         2Shao Chenxia.  (2006).  An Analysis on the Impact on Tang China’s Costume from External 
Culture.  Journal of Jiang Su Teachers University of Technolocy.  12(3): 85-88.  
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สินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศของผู้หญิงเป็นพลังที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 
ผู้หญิงในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิมากกว่าผู้หญิงสมัยอ่ืนและมีบทบาทส าคัญอย่างมากทางด้าน
เศรษฐกิจ  

4.3.1.2 การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม                  
การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมมีความส าคัญอย่างมาก ในสังคมศักดิ

นาโบราณของจีนถืออาหารการกินเป็นปัจจัยหลักของมนุษย์ เนื่องจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ
ก่อนสมัยราชวงศ์ถังเป็นไปอย่างล่าช้า เศรษฐกิจส าคัญคือเศรษฐกิจที่พึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลัก 
เศรษฐกิจจากการตลาดยังไม่ได้มีการพัฒนาไปมากเท่าไร ฉะนั้นในสังคมศักดินาโบราณของจีน 
โอกาสที่ผู้หญิงจะออกไปข้างนอกมีน้อยมากและไม่ค่อยมีความต้องการต่อสิ่งใหม่ๆ จากภายนอก 
กระทั่งถึงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ด้วยการเปิดกว้างของสังคม เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
วัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรือง ท าให้ผู้หญิงมีความอิสระที่จะออกไปข้างนอกเพื่อสัมผัสสิ่งใหม่ๆ 
มีโอกาสได้เปิดหูเปิดตา และมีความต้องการต่อสิ่งใหม่ๆ จากภายนอกที่เพิ่มขึ้น  

ผู้หญิงชนชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความต้องการต่ออาหารใหม่ๆ ทั้ง
ที่ดูน่ากินและมีโภชนาการสูง เช่น ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ. 742-756) อาหารขององค์
หญิงจะมีทั้งอาหารท าจากสัตว์น้ าและสัตว์บกที่หายาก อาหารแต่ละจานต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างแพง ดังในบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามตู้ฝู่ (Du Fu) ชื่อว่า ลี่ เหริน สิง (Li Ren Xing) ได้
กล่าวว่าในวันที่สาม เดือนมีนาคม ริมแม่น้ าฉวี่เจียง (Qu Jiang River) ของเมืองฉางอานมีผู้หญิง
สวยไปเที่ยวด้วยกัน ในบรรดาผู้หญิงเหล่านั้น มีนางสนมสองคนนามว่านางกั๋วกั๋วกับนางฉินกั๋ว
ออกจากวังไปเที่ยวด้วยกัน การใช้ชีวิตของนางสนมสองคนนี้มีความหรูหรามาก มีความต้องการ
ต่อสิ่งใหม่ๆ ทั้งหรูหราและหายากอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน พวกเขาได้สั่งเนื้อหนอก
อูฐนึ่งและปลาไป๋หลินสดๆ มากิน ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างแพง1 นอกจากนี้ 
นางสนมหยางกุ้ยเฟย์ ชอบกินลิ้นจี่มาก แต่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ภาคเหนือของจีนไม่มีลิ้นจี่ 
จะมีเฉพาะทางภาคใต้ และเพื่อตอบสนองความต้องการนางสนมหยางกุ้ยเฟย์ จักรพรรดิถังเสวียน
จงได้สั่งซื้อลิ้นจี่จากภาคใต้ขนส่งไปถึงภาคเหนือ โดยคนขี่ม้าต้องขี่ม้าด้วยความเร็วสูงมากเพื่อ
ไม่ให้ลิ้นจี่เปลี่ยนรสชาติ และในบทกวีนิพนธ์ของนักกวีตู้มู่ (Du Mu) ชื่อว่า กั้ว หวา ชิง กง (Guo 
Hua Qing Gong) หมายความว่าเดินผ่านพระต าหนักหวาชิงกง พระต าหนักหวาชิงกงต้ังอยู่ที่บน
ภูเขาหลีซาน (Li Shan) ซึ่งอยู่มณฑลส่านซีของปัจจุบัน (Shaanxi Province) ในกลอนนี้ ได้
กล่าวถึงเมื่อคนขี่ม้ามาถึงตรงหน้านางสนมหยางกุ้ยเฟย์แล้ว ใบหน้านางสนมหยางกุ้ยเฟย์ยิ้มแย้ม

                                                           

           1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit  (Volume 11).  p. 1823.      
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แจ่มใส โดยไม่มีใครทราบว่าลิ้นจี่จากภาคใต้มาถึงแล้ว1 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะ
ผู้บริโภคในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความอิสระออกไปเที่ยวข้างนอกและสามารถค้นหาอาหารที่
ดึงดูดตา ทั้งหรูหราและหายากเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง  

ส่วนผู้หญิงสามัญชนที่พักอาศัยในเมืองฉางอานก็มีความต้องการเรื่องอาหาร
การกินในตลาดนัดเป็นอย่างมาก เพราะในเมืองฉางอานมีตลาดขายข้าว ประชาชนนิยม
รับประทานอาหารที่ท าจากแป้ง ในตลาดตะวันตกของเมืองฉางอานมีร้านขายเฉพาะแป้ง ผู้หญิง
นิยมรับประทานอาหารที่ท าด้วยแป้ง รับประทานบ้างและท าขายบ้าง2 แสดงให้เห็นว่าชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้หญิงสามัญชนมีความสมบูรณ์มากขึ้น  

นอกจากนี้ ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นยังมีความต้องการต่อการด่ืม
เหล้ามากขึ้น เนื่องจากสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นสังคมที่มีการเปิดกว้างและได้รับอิทธิพลจาก
การใช้ชีวิตของชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีน ผู้หญิงสามารถด่ืมเหล้าร่วมกับผู้ชายได้อย่าง
สนุกสนาน ดังในบทกวีนิพนธ์ของพระนางบูเช็กเทียนชื่อว่า จ่าว ชุน เย่ เยี่ยน (Zao Chun Ye 
Yan) หมายถึงงานเลี้ยงตอนกลางคืนในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ กลอนนี้กล่าวถึงในงานเลี้ยงผู้หญิงร่วม
ด่ืมเหล้ากับเพื่อนผู้ชายอย่างเต็มที่และสนุกสนาน หลังจากด่ืมเหล้าเสร็จพระนางไม่อยากจาก
เพื่อนไป3 บทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหลูหลุน (Lu Lun) ชื่อว่า ชนุ ฉือ (Chun Ci) หมายถึงฤดูใบไม้
ผลิ กลอนนี้ได้กล่าวถึงหญิงสาวด่ืมเหล้าจนเมาอยู่ใต้ต้นไม้และท่ามกลางดอกไม้4 ในนวนิยายของ
ราชวงศ์ถังยังบันทึกว่า นางสนมหยางกุ้ยเฟย์เป็นผู้หญิงที่ชอบด่ืมเหล้า ทุกคืนนางต้องด่ืมเหล้า
และออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้5 จากข้างต้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด่ืมเหล้าไม่เพียงแต่ผู้ชาย
ที่ด่ืมเท่านั้น ผู้หญิงก็ชอบด่ืมเหล้าเช่นกัน ฉะนั้น จ านวนผู้หญิงในฐานะเป็นผู้บริโภคเหล้าได้เพิ่ม
มากขึ้นกลายเป็นพลังที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจการขายเหล้าเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

 
จากข้างต้นสรุปได้ว่าเนื่องจากการเปิดกว้างของสังคม เศรษฐกิจมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็วและวัฒนธรรมภายนอกเข้าสู่แผ่นดินจีนท าให้อาหารและเครื่องด่ืมมีหลากหลาย
ประเภทมากขึ้น อีกทั้งผู้หญิ งในครอบครัวมีสิทธิบริหารทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว  (เนื้อหา

                                                           

           1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit  (Volume 13).  p.  3360.    
                   

2Zhang Jianguang.  (2013).  op. cit.  p.  53. 

               3Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit.  (Volume 16).  p.  5569.   
           4Zhong Hua Books, editors.  (1980).  Poems of Tang China.  (Volume 14).  p.  3350.   

           5Zhang Jianguang.  (2013).  op. cit.  p.  53. 
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รายละเอียดมีกล่าวในบทที่ 3) ผู้หญิงในฐานะเป็นผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกบริโภคอาหารและ
เครื่องด่ืมมากกว่าสมัยอ่ืน ผู้หญิงชนชั้นสูงสามารถออกไปข้างนอกเพื่อไปแสวงหาอาหารรสชาติ
ใหม่ๆ ส่วนผู้หญิงสามัญชนก็นิยมออกไปตลาดเพื่อซื้ออาหารที่ตัวเองชอบมาบริโภคจากที่เคยปลูก
ผักไว้กินเองก็ออกไปซื้อข้างนอกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้หญิงในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นยังมีสิทธิด่ืม
เหล้าซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่อาบอายและผิดกฎระเบียบ ฉะนั้น เศรษฐกิจการค้าเจริญขึ้นตามไป
ด้วยเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจการขายอาหารและเหล้าเติบโตอย่าง
มาก  

4.3.1.3 การใช้จ่ายเพื่อที่อยูอ่าศัย     
 “การมีที่อยู่และที่ท ามาหากินอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เป็นสภาพการใช้ชีวิตที่

ประชาชนใฝ่ฝัน แต่ในสังคมศักดินาโบราณของจีน เนื่องจากเศรษฐกิจพัฒนาไม่รวดเร็ว สังคมยัง
ไม่ค่อยเจริญมาก ดังนั้น การสร้างที่อยู่อาศัยไม่ได้พัฒนามากสักเท่าไร อีกทั้งตามความคิดของ
ลัทธิขงจื๊อว่าผู้หญิงเป็นคนที่แต่งเข้าบ้านผู้ชาย ไม่ต้องซื้อบ้านเป็นของตัวเอง อีกทั้งความคิดของ
ผู้หญิงก่อนราชวงศ์ถังไม่ค่อยเปิดกว้างมาก ไม่ค่อยให้ความสนใจการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อแสดงฐานะ
ของตัวเองในสังคม ผู้หญิงในฐานะเป็นผู้บริโภคทางด้านที่อยู่อาศัยจึงมีน้อย ผู้หญิงไม่ค่อยมีความ
ต้องการที่จะซื้อบ้าน กระทั่งในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สังคมมี
ความเจริญรุ่งเรื่องและมีวัฒนธรรมหลากหลายด้วย ผู้หญิงในครอบครัว ไม่ว่าอยู่ฐานะเป็นลูกสาว 
ภรรยาและมารดาก็มีสิทธิควบคุมและบริหารทรัพย์สินเงินส่วนตัว ตามการพัฒนาและความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองต่างๆ ความคิดของคนที่พักอาศัยอยู่ในเมืองค่อยๆ เปลี่ยนไปจากความคิดที่
เรียบง่ายเปลี่ยนเป็นความคิดที่หวังผลประโยชน์มากขึ้น ดังนั้น คนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะชนชั้นสูง
พยายามซื้อที่ดินและซื้อบ้านเพื่อแสดงฐานะของตัวเองในสังคม 

ในเมืองฉางอาน ผู้หญิงชนชั้นสูงไม่ว่าองค์หญิงหรือนางสนมนิยมซื้อบ้านที่
หรูหราเพื่อแสดงฐานะของตัวเองในสังคม พระธิดาของจักรพรรดิถังจงจงนามองค์หญิงอันเล่อ 
ชอบซื้อบ้านตากอากาศหรูหราและท าสวนส่วนตัวด้วย ในบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหลิวเซี่ยน 
(Liu Xian) ชื่อว่า เฟิ่ง เหอ ซิ่ง อัน เล่อ กง จู่ ซาน จวง อ้ิง จื้อ (Feng He Xing An Le Gong Zhu 
Shan Zhuang Ying Zhi) หมายความว่าบ้านตากอากาศขององค์หญิงอันเล่อ ได้กล่าวถึงภายใน
สวนมีน้ าตกและภูเขาจ าลอง และเปรียบเทียบบ้านพักตากอากาศขององค์หญิงอันเล่อเป็นด่ังที่พัก
อาศัยของเทวดา แสดงให้เห็นว่าองค์หญิงอันเล่อเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเพื่อสร้างทิวทัศน์
จ าลอง1 ในบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามเสิ่นฉวนชี (Shen Quanqi) ชื่อว่า เฟิ่ง เหอ ชุน ชู ซิ่ง ไท่ ผิง 

                                                           

           1Zhong Hua Books, editors.  (1980).  op. cit.  (Volume 16).  p.  5480.  
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กง จู่  หนาน จวง อ้ิง จื้อ  (Feng He Chun Chu Xing Tai Ping Gong Zhu Nan Zhuang Ying 
Zhi) หมายความว่ามีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเที่ยวบ้านพักตากอากาศขององค์หญิงไท่ผิงในฤดูใบไม้
ผลิกับบทกวีนิพนธ์ของนักกวีนามหานเยฺว่ (Han Yue) ชื่อว่า โหยว ไท่ ผิง กง จู่ ซาน จวง (You 
Tai Ping Gong Zhu Shan Zhuang) หมายความว่าเที่ยวบ้านตากอากาศขององค์หญิงไท่ผิง บท
กวีนิพนธ์สองบทนี้ได้กล่าวถึงความหรูหราของบ้านตากอากาศขององค์หญิงไท่ผิง ในสวนส่วนตัวมี
ภูเขาจ าลองและมีน้ าอยู่รอบๆ และยังมีดอกไม้หลายชนิดตกแต่งเป็นสวนที่หรูหรามาก1 นอกจากนี้ 
นางสนมหยางกุ้ยเฟย์เป็นนางสนมที่สิ้นเปลืองมาก นางมีความปรารถนาที่จะสร้างบ้านตาก
อากาศหลังหนึ่งซึ่งเลียนแบบการก่อสร้างอาคารในวัง นวนิยายของราชวงศ์ถังเคยบันทึกไว้ว่าการ
ใช้ชีวิตของนางกั๋วกั๋วสิ้นเปลืองอย่างมาก หลังจากได้โปรดจากจักรพรรดิถังเสวียนจง พระองค์ทรง
ประทานเงินทองจ านวนมากแก่นางกั๋วก๋ัว นางกั๋วกั๋วจึงสามารถสร้างบ้านตากอากาศหรูหราขึ้นเพื่อ
อวดฐานะของตัวเองในสังคม 2 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงชนชั้นสูงในเมืองฉางอานในฐานะเป็น
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต การใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย  

จากข้างต้นที่ดังกล่าวสรุปได้ว่าเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองบนเส้นทางสายไหม บวก
กับการเปิดกว้างของสังคมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น มีผลต่อ
แนวคิดและการใช้ชีวิตของผู้หญิงในฐานะผู้บริโภค ผู้หญิงในครอบครัวมีสิทธิควบคุมและบริหาร
ทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวและมีความอิสระในการด ารงชีวิต มีโอกาสเข้าร่วมสังคม ท าให้ผู้หญิงชน
ชั้นสูงเกิดแนวคิดซื้อบ้านเพื่ออวดฐานะในสังคม เห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของผู้หญิงชนชั้นสูงมีความ
สบายและมีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น ผู้หญิงในฐานะผู้บริโภคเพื่อที่อยู่อาศัยมีบทบาทส าคัญได้
กระตุ้นเศรษฐกิจการก่อสร้างและการตกแต่งมากขึ้น  
  
 
 
 
 

 4.3.2 ผู้หญิงในฐานะผู้อุปถัมภ์ศาสนา  
นอกจากลัทธิขงจื๊อแล้ว การนิยมนับถือลัทธิเต๋าที่ถูกยกขึ้น และพุทธศาสนาที่มีการ

เผยแผ่อย่างมาก ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมและมีอิสระในการนับถือศาสนา พุทธศาสนาในสมัย
                                                           

                 1Ibid.  pp.  5490-5491. 
           2Zhang Jianguang.  (2013).  op. cit.  pp.  53-54. 
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ราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นที่ยอมรับในชนชั้นปกครองและกลายเป็นหลักคุณธรรมในระบบการ
ปกครองด้วย ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จงกับพระนางบูเช็กเทียนมีการสนับสนุนพุทธศาสนาอย่าง
มาก1 การส่งเสริมพุทธศาสนาของชนชั้นปกครองท าให้จ านวนผู้หญิงที่นับถือพุทธศาสนาเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพุทธศาสนาส าหรับผู้หญิงจึงเพิ่มขึ้นด้วย โดยมากจะเสียค่าใช้จ่าย
ไปกับการสร้างวัด สร้างพระพุทธรูปและตีพิมพ์พระคัมภีร์ เป็นต้น ผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะองค์
หญิงมักจะเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเพื่อสร้างวัดและยกบ้านตัวเองให้เป็นวัด เช่น องค์หญิงอันเล่อ
ใช้เงินจ านวนมากเพื่อสร้างวัดของตัวเอง ภรรยาของขุนนางนามกัวจื่ออ๋ี (Guo Ziyi) ยกบ้านที่เมือง
ฉางอานมาสร้างเป็นวัด ส่วนผู้หญิงสามัญชนนิยมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างพระพุทธรูปและตีพิมพ์
พระคัมภีร์ เช่น ในค าจารึกหลุมฝังศพบันทึกว่า ในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง (ค.ศ. 650-655) หญิง
ตระกูลจางนับถือพุทธศาสนา มักต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับสร้างพระพุทธรูปและจัดประชุมเพื่อการ
ซ่อมแซมบ ารุงปฏิสังขรณ์วัดเป็นประจ า2 จากเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่พุทธศาสนา
ท าให้ผู้หญิงนับถือพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศาสนาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

ลัทธิเต๋าเป็นอีกลัทธินิยมที่ได้รับการนับถือมากในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ชนชั้น
ปกครองยกลัทธิเต๋าเป็นศาสนาประจ าราชวงศ์ถังและส่งเสริมให้มีฐานะสูงกว่าพุทธศาสนาและ
ลัทธิขงจื๊อ จักรพรรดิถังเสวียนจงได้ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปภายในของลัทธิเต๋า ท าให้ลัทธิเต๋ามีการ
พัฒนามากขึ้น จ านวนผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว3 โดยเฉพาะผู้หญิงมีความ
นิยมนับถือลัทธิเต๋าอย่างมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลัทธิเต๋าก็เพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่
สร้างวัดลัทธิเต๋า ชนชั้นปกครองสร้างวัดลัทธิเต๋าที่หรูหราและสง่างามจ านวนมากเพื่อส่งเสริมให้
เพิ่มจ านวนคนที่นับถือลัทธิเต๋า ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นต้นมา วัดลัทธิเต๋าทั้งหมดมี
ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าแห่ง โดยไม่ได้รวมวัดลัทธิเต๋าที่ชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ยกบ้าน
และที่ดินให้สร้าง4 การสร้างวัดลัทธิเต๋าได้รับความสนับสนุนจากชนชั้นปกครอง ท าให้ไม่ว่าผู้ชาย
หรือผู้หญิงล้วนมีส่วนร่วมในการนับถือลัทธิเต๋า ผู้หญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นองค์หญิง
นิยมนับถือลัทธิเต๋า เช่น องค์หญิ งจินเซียน (Princess Jinxian) องค์หญิงยวี่เจิน (Princess 
Yuzhen) เป็นต้น ในเมืองฉางอานมีวัดลัทธิเต๋าทั้งหมด 43 แห่ง ในนั้นมี 10 แห่งสร้างเพื่อองค์หญิง 
เช่น ค.ศ. 710 จักรพรรดิถังรุ่ยจง (Emperor Ruizong) สร้างวัดลัทธิเต๋าให้พระธิดาองค์ที่แปดซึ่ง

                                                           

           1Zhou Yongqin.  (2011). Tang China in Details.  pp. 57-66. 
           2Zhang Jianguang.  (2013).  op. cit.  p.  58.  
           3Wang Ka.  (2005). Basic Knowledge of Chinese Taoism.  pp. 156-160. 
           4Luo Xulan.  (2008).  A Study of the Female Taoist in Tang China.  p.  7. 
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คือองค์หญิงจินเซียน วัดลัทธิเต๋าอานกั๋วแต่ก่อนเป็นที่อยู่อาศัยขององค์หญิงไท่ผิง ต่อมาองค์หญิง
ไท่ผิงยกบ้านนี้เป็นวัดลัทธิเต๋า วัดลัทธิเต๋ายวี่เจินแต่ก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางนามโต้วเหยียน 
(Dou Yan) ต่อมาได้กลายเป็นวัดลัทธิเต๋าขององค์หญิงยวี่เจิน1 เป็นต้น จากเรื่องดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าหลังจากชนชั้นปกครองยกย่องและสนับสนุนลัทธิเต๋า ท าให้จ านวนคนที่นับถือลัทธิเต๋าได้
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจ านวนผู้หญิงในฐานะผู้อุปถัมภ์ศาสนาได้เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
ผู้หญิงทางด้านศาสนาก็สูงขึ้นตามไปด้วย 

เนื่องจากลัทธิเต๋าถูกยกขึ้นและพุทธศาสนามีการเผยแผ่อย่างมาก ท าให้ผู้หญิงมี
โอกาสที่เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนา และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออุปถัมภ์ศาสนา การตีพิมพ์พระคัมภีร์
ท าให้ผู้หญิงได้รับความรู้จากพระคัมภีร์และมีสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้นั้นด้วย สิ่งเหล่านี้ท าให้
การใช้ชีวิตของผู้หญิงมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับผลจากการเปิดกว้างของสังคมที่ให้ผู้หญิงมีอิสระ
ได้ออกไปข้างนอก มีโอกาสเปิดหูเปิดตา สัมผัสสิ่งใหม่ๆ และได้เกิดความต้องการต่างๆ มากขึ้น 
ผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยท านุบ ารุงศาสนาโดยเฉพาะในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ศาสนาอันเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมสังคมอย่างลงตัว
และค่าใช้จ่ายทางด้านการอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ เหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อจ านวนผู้มีจิตศรัทธามากขึ้นท าให้การเผยแผ่
ศาสนาก็เจริญอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย   

ดังข้างต้นที่ดังกล่าวสรุปได้ว่าเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองบนเส้นทางสายไหมและการเปิด
กว้างของสังคม มีผลต่อสถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงมีความอิสระใน
การด ารงชีวิตและมีโอกาสเข้าร่วมสังคม ผู้หญิงเป็นผู้บริโภคส าคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการ
พัฒนามากขึ้น เพราะความต้องการของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งผู้หญิงใน
ครอบครัวมีสิทธิในการควบคุมและบริหารทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว เมื่อผู้หญิงมีโอกาสออกไปข้าง
นอกอย่างอิสระ มักให้ความส าคัญกับการแต่งตัวและมักเสียค่าใช้จ่ายกับของแพงๆและหรูหรา 
ผู้หญิงชนชั้นสูงสามารถเลือกกินอาหารที่มีราคาแพงและมีโภชนาการสูงได้หลากหลายมากขึ้น 
สามารถซื้อบ้านเพื่ออวดฐานะในสังคม ท าให้มาตรฐานการด ารงชีวิตของผู้หญิงสูงขึ้น ด้วยลัทธิ
เต๋าได้รับการยกย่องขึ้นและพุทธศาสนาเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคม ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วม
สังคมเพื่ออุปถัมภ์ศาสนา ท าให้ค่าใช้จ่ายในการอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว สภาพสังคมแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากสังคมสมัย
อ่ืนที่ถือแนวคิดลัทธิขงจื๊อเป็นหลักที่จ ากัดขอบเขตการท ากิจกรรมของผู้หญิงแค่อยู่ที่บ้านเท่านั้ น 

                                                           

            
1Ibid.  p.  8. 
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ผู้หญิงมีโอกาสน้อยที่ได้ออกไปข้างนอกและเข้าร่วมกับกิจกรรมสังคมจึงมีวิสัยทัศน์แคบลงและแค่
เป็นคนที่ใช้ชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชายเท่านั้น  

 
4.4 สรุป 

เนื่องจากการเปิดกว้างและมีวัฒนธรรมหลากหลายของสภาพสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น
ส่งผลต่อสถานภาพผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสและมีบทบาทมากขึ้นในสังคม ผู้หญิงมีความอิสระ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ผู้หญิงชนชั้นสูงไม่ว่าในฐานะเป็นนางสนม องค์หญิง หรือ
ภรรยาขุนนาง จะมีสิทธิสร้างความสัมพันธ์ในสังคมอย่างเปิดเผยเพื่อขยายอิทธิพลทางการเมือง
ของตัวเอง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อช่วยสามีได้ด าเนินงานราชการอย่างราบรื่น 
และมีสิทธิในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนนอกเหนือจากคนในครอบครัวซึ่งแตกต่างจากสมัยที่ถือลัทธิ
ขงจื๊อเป็นหลักที่จ ากัดผู้หญิงให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้น ฉะนั้น สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงชน
ชั้นสูงด้านความสัมพันธ์ในสังคมมีสิทธิเสรีภาพสูงขึ้นกว่าสมัยอื่น 

ผู้หญิงสามัญชนมีความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืนโดยเฉพาะหญิง
โสเภณีกับหญิงนับถือลัทธิเต๋า อีกทั้งยังมีพระภิกษุณีและหญิงนับถือพุทธศาสนา เนื่องจากหญิง
โสเภณี ได้รับการศึกษาอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์ ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงโสเภณีกับปัญญาชนมีความใกล้ชิดมากขึ้น หญิงโสเภณีกับปัญญาชน
เป็นที่พึ่งทางใจซึ่งกันและกัน หญิงโสเภณีมีความอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปัญญาชน 

ส่วนหญิงนับถือลัทธิเต๋ามีเวลาอย่างอิสระที่ออกไปเที่ยวธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
และบ าเพ็ญตนให้มีอายุยืนนาน การใช้ชีวิตอย่างอิสระของหญิงนับถือลัทธิเต๋าได้เปิดโอกาสให้
ตัวเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น แม้กระทั่งองค์หญิงที่เป็นชนชั้นสูงแต่เพื่ออยากได้ชีวิตอย่าง
อิสระจึงยอมเป็นหญิงสามัญชนจนบวชเป็นหญิงนับถือลัทธิเต๋า และมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับ
ปัญญาชนและให้ความช่วยเหลือแก่ปัญญาชน อีกทั้งหญิงนับถือลัทธิเต๋ายังมีโอกาสใฝ่ฝันความ
รักที่แท้จริงและกล้าแสดงความรักต่อผู้ชายที่ตัวเองรัก ส่วนพระภิกษุณีมีโอกาสออกไปข้างนอก
เพื่อสร้างกุศล และมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นสูง หญิงนับถือพุทธศาสนาสามารถ
รวบรวมกันต้ังชมรมสตรีขึ้นเพื่ออุปถัมภ์พุทธศาสนา และให้ความช่วยเหนือซึ่งกันและกัน ฉะนั้น 
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงสามัญชนด้านความสัมพันธ์ในสังคมมีสิทธิเสรีภาพสูงขึ้นกว่า
สมัยอ่ืน 

การเปิดกว้างของสังคมท าให้ผู้หญิงไม่ได้จ ากัดแค่อยู่ที่บ้าน ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้นกิจกรรมสันทนาการในเทศกาลต่างๆ  ของสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความ
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เจริญรุ่งเรือง และมีคนจ านวนมากที่เป็นส่วนร่วมของกิจกรรมโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ไม่ว่าผู้หญิง
ในวังหรือผู้หญิงพื้นบ้านล้วนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการที่ผู้หญิงนิยมคือการเดิน
เล่นในฤดูใบไม้ผลิและการเล่นเสาชิงช้า ท าให้ผู้หญิงได้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งผู้หญิงยังนิยมไปที่
บนสูงเพื่อชมทิวทัศน์ ด่ืมเหล้าดอกเบญจมาศและสวมใส่สมุนไพรเพื่อจ ากัดภัยพิบัติ  เป็นต้น 
นอกจากนี้ การแข่งขันขี่ม้า ยิงธนูและล่าสัตว์ การเล่นบอลได้แก่ชู่จฺวี การขี่ม้าตีบอลหรือโปโล การ
ขี่ลาตีบอลและการเดินตีบอล อีกทั้งยังมีการเล่นหมากล้อมและการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวได้รับ
ความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้หญิง สาเหตุส าคัญที่ท าให้กิจกรรมส าหรับผู้หญิงได้พัฒนาอย่าง
รวดเร็วคือการสนับสนุนจากชนชั้นปกครอง ด้วยจักรพรรดิทรงโปรดกิจกรรมเหล่านี้อย่างมาก จึง
ได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังเหล่าขุนนางและกลุ่มปัญญาชน ต่อมาแพร่หลายอย่างกว้างขวาง
จนผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมมีความ
เจริญรุ่งเรือง ท าให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงมีความอิสระมากขึ้นและมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนาน การเข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาทมากขึ้นซึ่งผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรม
บันเทิงให้เจริญยิ่งขึ้น สุขภาพของผู้หญิงก็ยิ่งนับวันยิ่งแข็งแรงซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงในสมัยอ่ืนที่มี
สุขภาพอ่อนแอและป่วยหนัก  

สภาพสังคมที่เปิดกว้างท าให้ผู้หญิงมีโอกาสประกอบอาชีพ ได้แก่ หญิงเก็บใบต้นหม่อน
กับทอผ้าเป็นคนที่รับผิดชอบผลิตเครื่องนุ่งห่มให้แก่ประชาชน หญิงเก็บเม็ดบัวเป็นคนที่ช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ให้ครอบครัวและมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอ่ืน อาชีพหมอหญิงได้รับ
การยอมรับในสังคม มีการสร้างระบบการคัดเลือกหมอที่เป็นผู้หญิงพร้อมทั้งฝึกอบรมให้มีความรู้
ความช านาญ หมอผู้หญิงที่ได้รับอบรมมีโอกาสรับต าแหน่งในวังและมีบทบาทส าคัญมากขึ้นใน
การดูแลผู้หญิงและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมซึ่งแตกต่างจากก่อนสมัยราชวงศ์ถังหมอผู้หญิงที่
เป็นหมอผีโดยใช้เวทมนต์คาถามารักษาผู้ป่วย ส่วนผู้หญิงที่ เป็นคนค้าขายท าให้ผู้หญิงไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชายในเรื่องท ามาหากินอย่างเดียวอีก ผู้หญิงสามารถสร้างรายได้ด้วย
ตนเอง และท าให้ผู้หญิงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมให้
มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น 

เศรษฐกิจรุ่งเรืองบนเส้นทางสายไหมกับการเปิดกว้างของสังคมและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมมีผลต่อสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงมีความอิสระใน
การด ารงชีวิตและมีโอกาสเข้าร่วมสังคม ผู้หญิงเป็นผู้บริโภคส าคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการ
พัฒนามากขึ้น ในครอบครัวผู้หญิงมีสิทธิในการควบคุมและบริหารทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว ท าให้
ผู้หญิงมีความสามารถที่จะซื้อของแพงๆ และหรูหรามากขึ้น ผู้หญิงชนชั้นสูงสามารถกินอาหารที่มี
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ราคาแพงและมีโภชนาการสูงได้หลากหลายมากขึ้นและสามารถซื้อบ้านเพื่ออวดฐานะในสังคม 
ด้วยการยกย่องของลัทธิเต๋าและการเผยแผ่ของพุทธศาสนา ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสได้เข้าร่วมสังคม
เพื่ออุปถัมภ์ศาสนา ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ในการอุปถัมภ์ศาสนาได้เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นพลังที่
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญยิ่งขึ้น   

ดังนั้น เนื่องจากการเปิดกว้างของสังคม ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้หญิงมีความเป็น
อิสระมากขึ้น สถานภาพของผู้หญิงให้มีฐานะสูงขึ้นและมีบทบาททางสังคมมากขึ้นจึงเป็นที่
ยอมรับทางสังคมด้วย      
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งานวิจัยเรื่อง สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ.618-
754) เป็นการศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงซึ่งรวมถึงการศึกษาบริบทสังคมที่มีผลต่อ
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น 

สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนที่มีสถานะความส าคัญโดย
มีลักษณะสังคมที่เปิดกว้างซึ่งแตกต่างจากสังคมจีนยุคก่อนหน้านี้และสมัยหลังจากนี้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดกว้างด้านการเมือง ความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
กับศาสนาและการรับอิทธิพลจากชาวเผ่าทางภาคเหนือ ฉะนั้น สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถัง
ตอนต้นนี้จึงมีความแตกต่างจากราชวงศ์อ่ืน 

การเปิดกว้างทางด้านการเมือง เป็นการลดทอนอ านาจของตระกูลที่ผูกขาดอ านาจของ
ราชส านักมาโดยตลอดให้สิ้นสุดลง ท าให้ในราชส านักของราชวงศ์ถังตอนต้นมีข้าราชการที่มาจาก
หลากหลายชนชั้น มีความคิดที่หลากหลายเกิดขึ้น จึงส่งผลให้ผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดยมีโอกาสแสดงความสามารถในการบริหาร
ประเทศชาติ นอกจากนี้ชนชั้นปกครองยังมีความคิดเปิดกว้างต่อชาวเผ่าต่างๆ โดยด าเนินนโยบาย
เหอชินท าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการช่วยส่งเสริมการสร้างมิตรภาพต่อ
ราชวงศ์ถังกับชนเผ่าต่างๆ และสภาพการเมืองที่เปิดกว้างนี้ได้ส่งผลต่อความคิดของผู้หญิงชน
ชั้นสูง ท าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงกล้าที่จะล้มล้างจารีตประเพณีอันยาวนานของลัทธิขงจื๊อที่ไม่อนุญาต
ให้ผู้หญิงสืบทอดต าแหน่งในราชบัลลังก์ได้ ทั้งยังท าให้ผู้หญิงสามัญชนที่มีความสามารถได้มี
โอกาสเข้าร่วมการเมืองอีกด้วย 

ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าบนเส้นทางสายไหมและการค้าทางทะเล ท าให้เศรษฐกิจ
ของราชวงศ์ถังตอนต้นได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ในเมืองต่างๆ เต็มไปด้วยสินค้าใหม่ๆ ที่หลากหลาย 
ซึ่งรวมถึงสินค้าที่มาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาเข้ามาท าการ
ค้าขาย ท าให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคัก และการเปิดกว้างของเศรษฐกิจได้
ดึงดูดให้ผู้หญิงต้องการออกไปเที่ยวข้างนอกเพื่อเปิดหูเปิดตาและมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆ จากโลก
ภายนอกมากขึ้น ได้พบปะกับผู้คนหลากหลายประเภทในเมืองต่างๆ ที่เต็มไปด้วยคนต่างชาติต่าง
ภาษาจึงท าให้ผู้หญิงมีความคิดที่เปิดกว้างและมีชีวิตที่อิสระมากขึ้น 

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมนั้น เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสู่
ต่างประเทศและกลุ่มชาวเผ่า ท าให้ต่างประเทศได้มีการส่งคณะทูตประจ าและนักศึกษามาศึกษา
วิชาความรู้ที่ประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นโยบายเหอชินที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างราชวงศ์ถังกับชนเผ่าต่างๆ นั้น ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากในการเผยแพร่วัฒนธรรม
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จีนเพื่อให้วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมชนเผ่าได้ผสมผสานกันอย่างกลมเกลียว อีกทั้งสังคมราชวงศ์
ถังตอนต้นยังเปิดประตูสู่โลกกว้างยอมรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา เช่น การแต่งกาย อาหารการ
กิน และศิลปวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากชาวเผ่าทางภาคเหนือ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคน
ราชวงศ์ถังต้อนต้น 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเสนอว่าปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
ในช่วงนี้ คือ ปัจจัยด้านความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและการปฏิบัติต่อ
ผู้หญิงในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ความหลากหลายด้านศาสนาท าให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้น
ได้รับอิทธิพลทั้งลัทธิเต๋า พุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊อ ในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ต้ี (141 ปีก่อน
คริสต์ศักราช – 87 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้ประกาศล้มล้างแนวคิดของลัทธิอ่ืนๆ และมีพระราชด าริ
ทรงยกลัทธิขงจื๊อขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักที่ชี้น าการปกครองบ้านเมืองจึงท าให้แนวคิดของลัทธิเต๋า
ถูกกดขี่ในสมัยนั้น แม้ว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 25-220) พุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศ
จีน แต่ด้วยอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อมีความส าคัญในการควบคุมสังคม การเผยแผ่ของพุทธศาสนาจึง
ถูกกดขี่เช่นกัน อีกทั้งเนื่องจากพุทธศาสนาเดิมซึ่งถือก าเนิดในอินเดียเป็นหลักลัทธิอันมีปรัชญาที่
แลดูลึกซึ้งสูงส่งจนยากที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้ จนดูเหมือนว่ามีแต่เพียงนักปราชญ์ราช
บัณฑิตทางศาสนาและพระสงฆ์ผู้ทรงปัญญาธิคุณที่จะเข้าถึงได้ พอเข้าสู่จีน เรื่องการใช้ภาษาใน
การแปลคัมภีร์ต่างๆ ก็เป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจยาก จึงท าให้ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จนถึงยุคสามก๊ก พุทธศาสนายากที่จะเผยแผ่อย่างกว้างขวางแค่จ ากัดในนักปราชญ์ราชบัณฑิต
ทางศาสนาและปัญญาชนชนชั้นสูง1 แต่ในสมัยเว่ย์จิ้นและราชวงศ์เหนือและใต้ซึ่งเป็นสมัยที่ชาว
เผ่าทางภาคเหนือรุกรานแผ่นดินจีนท าให้แผ่นดินจีนมีทั้งวัฒนธรรม  “ด้ังเดิม” กับ “ชาวเผ่า” 
ผสมผสานและท าให้กฎระเบียบและแนวคิดหลักของจีนต้ังเดิมถูกล้มล้างท าให้แนวคิดลัทธิเต๋าและ
พุทธศาสนามีโอกาสได้เผยแผ่  

ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น กฎระเบียบและแนวคิดหลักของจีนได้ถูกจัดขึ้นมาใหม่ ชนชั้น
ปกครองได้ยกย่องลัทธิเต๋าเพื่อต้องการให้การปกครองมีเทวดาตามความเชื่อในลัทธิเต๋าช่วย
คุ้มครอง อีกทั้งพุทธศาสนาได้รับความนิยมจากชนชั้นปกครองโดยเฉพาะพระนางบูเช็กเทียนทรง
เห็นว่าแนวคิดของพุทธศาสนาที่เน้นความเท่าเทียมของบุคคลจะเป็นประโยชน์ทางการเมืองและ
สถานะจักรพรรดินีของพระองค์ ท าให้พุทธศาสนามีการพัฒนาอย่างมาก ได้กลายรูปเป็นสิ่งใหม่ที่
เหมาะสมกับแนวคิดของคนจีนซึ่งกลายเป็นพุทธศาสนามหายาน “แบบจีน” ที่มีลักษณะเฉพาะ
ของคนจีนที่ไม่เหมือนกับพุทธศาสนาในอินเดีย อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีการตีพิมพ์ในสมัยราชวงศ์ถัง

                                                           

          1Ren Ji Yu.  (1985).  History of Chinese Buddhism (Volume1).  pp.  25-26. 



  174 

มีการพัฒนาอย่างมาก ท าให้พุทธศาสนามหายาน “แบบจีน” ถูกแพร่หลายมากขึ้นจนแทรกซึมใน
ทุกชนชั้นของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้น ดังนั้น การยกย่องของลัทธิเต๋าและการเผยแผ่ของพุทธ
ศาสนาจากชนชั้นปกครอง ท าให้ลัทธิขงจื๊อลดความส าคัญลงไป สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นจึงได้รับ
อิทธิพลจากทั้งพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ  

ด้วยเหตุผลที่ดังกล่าวท าให้แนวคิดลัทธิเต๋าซึ่งคือการเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงได้ถูก
แพร่หลายอย่างมาก ตามเพศสภาพ แนวคิดของลัทธิเต๋าหลักคือ “หยินหยาง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
แทนหญิงชาย “หยินหยาง” มีบทบาทเท่าเทียมกันซึ่งแสดงว่าหญิงชายมีบทบาทเท่าเทียมกัน อีก
ทั้งใน คัมภีร์เต้าเต๋อจิง  ได้ใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น ค าว่า “มารดา” “น้ า” มาเปรียบเทียบ 
“เต๋า”  กับ “คุณธรรมขั้นสูงสุด” ซึ่งได้กล่าวถึงความอ่อนโยนชนะต่อความแข็งกระด้าง แสดงว่า
ผู้หญิงไม่ได้ต่ าต้อยกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ปัญญาชนได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดลัทธิเต๋าได้แต่ง
บทกวีนิพนธ์เพื่อเชิดชูนางฟ้าเทวดา ดังนั้น แนวคิดการเลื่อมใสศรัทธาในผู้หญิงของลัทธิเต๋า ได้
แพร่หลายในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและแทรกเข้าไปในทุกมุมของสังคมซึ่งได้ส่งผลต่อ
ความคิดของผู้หญิง ส่วนแนวคิดของพุทธศาสนาที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ
ลัทธิขงจื๊อที่ถือผู้ชายเป็นหลัก แนวคิดของพุทธศาสนาที่ว่าในชีวิตมีชาติที่แล้ว ชาตินี้กับชาติหน้า
และเวียนว่ายตายเกิด ท าให้คนราชวงศ์ถังเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องตามกรรมของ
ชาติที่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเชื่อว่าเรื่องการเลือกคู่สมรสไม่จ าเป็นต้องเชื่อฟังค าสั่งของพอแม่ ท าให้
ผู้หญิงกล้าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของลัทธิขงจื๊อ 

นอกจากนี้ วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเผ่าทางภาคเหนือในสมัยเว่ย์จิ้นและ
ราชวงศ์เหนือและใต้ได้ส่งผลต่อสภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น โดยเฉพาะการรวมชนชาติ
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นและเป็นสิ่งเริ่มต้นที่สร้างความเจริญในการด ารงชีวิตของชาวจีนในสมัยนั้น 
หลังจากที่ชนชาติฮั่นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับชาวเผ่าทางภาคเหนือมากขึ้น  ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชาวเผ่าก็ได้แทรกซึมเข้ามาในสังคมของชนชาติฮั่น จนสามารถอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
อย่างแท้จริง ท าให้ผู้หญิงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นได้รับอิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมแบบชาวเผ่า
เหนือที่ให้อิสระแก่ผู้หญิงและเน้นวัฒนธรรมชนเผ่าที่ผู้หญิงไม่ถูกปิดกั้น ท าให้อุปนิสัยของผู้หญิง
เป็นแบบแข็งแกร่งกล้าหาญและมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงชนชาติฮั่นที่
ถูกกดขี่จากลัทธิขงจื๊อมาช้านาน 

ดังนั้น สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ผู้หญิงไม่ว่าอยู่ในครอบครัวหรือนอกครอบครัวได้รับสิทธิและโอกาสมากขึ้น เช่น มีสิทธิ
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ในการแบ่งทรัพย์สินจากครอบครัว สิทธิในการเลือกคู่ครอง สิทธิในการหย่าร้างสิทธิการแต่งงาน
ใหม่ สิทธิเข้าร่วมการเมือง ที่ส าคัญคือมีสิทธิประกอบอาชีพ เช่น หมอ ซึ่งอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ ท า
ให้อาชีพหมอได้ถูกยกย่องเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ความขัดแย้งระหว่างการรักษาโรคส าหรับผู้หญิงกับ
แนวคิดของลัทธิขงจื๊อที่ว่าชายหญิงไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันจึงท าให้หมอที่เป็นผู้หญิงจ าเป็นต้อง
เกิดขึ้น แต่ก่อนสมัยราชวงศ์ถัง หมอที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นหมอผีที่โดนดูถูกและไม่เป็นที่
ยอมรับในสังคม จนถึงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีการเปิดกว้างท าให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับความรู้
เกี่ยวกับหมอและเป็นหมอประจ าในวังเพื่อตรวจอาการของผู้หญิงในวังอย่างสะดวก อีกทั้งผู้หญิง
ยังมีโอกาสในการค้าขาย การเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า มีสิทธิพบปะคนนอกครอบครัว การ
สังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยง งานเทศกาล กิจกรรมการละเล่น ยังมีบทบาทในฐานะเป็น
ผู้บริโภคและผู้อุปถัมภ์ศาสนา จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจที่รุ่งเรืองบนเส้นทางสายไหม การเปิดกว้าง
ของสังคมที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงดีขึ้น มาตรฐาน
การด ารงชีวิตก็สูงขึ้น ผู้หญิงมีความอิสระในการด ารงชีวิตและมีโอกาสเข้าร่วมสังคม อีกทั้งสิทธิ
ของผู้หญิงในครอบครัวยังมีสิทธิในการควบคุมและบริหารทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว ท าให้ผู้หญิงถือ
ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อและจับจ่ายใช้สอยที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจให้มีการ
พัฒนาขึ้นอีกด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมราชวงศ์ถังตอนปลาย จะเห็นได้ว่าสถานภาพของผู้หญิงใน
ราชวงศ์ถังตอนปลายได้ลดลงไป เนื่องจากกบฏอันสื่อ (ค.ศ.755-763) เกิดขึ้นซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของ
ราชวงศ์ถังจากความเจริญรุ่งเรืองกลายมาเป็นความเสื่อมถอย หลังจากการก่อกบฏ เศรษฐกิจล่ม
สลาย การเมืองเกิดความวุ่นวาย ทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงของขุนนางในระดับชนชั้นปกครองก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เพราะก่อนที่มีการก่อกบฏอันสื่อ พระนางบูเช็กเทียนสามารถช่วงชิงบัลลังก์มาได้
ในที่สุด ซึ่งต่อมาได้ส่งผลต่อผู้หญิงคนอ่ืนๆ ท าให้เกิดรัฐประหารขึ้นสองครั้ง  รัฐประหารครั้งแรก 
ค.ศ. 705 เป็นการท ารัฐประหารเพื่อต่อต้านอ านาจพระนางบูเช็กเทียน และรัฐประหารครั้งที่สอง 
ค.ศ. 710 เป็นการท ารัฐประหารเพื่อต่อต้านอ านาจฮองเฮาเหวย์ ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถังจึงเกิด
ความหวาดกลัวที่ผู้หญิงเข้าร่วมการเมือง นอกจากนี้จักรพรรดิถังเสวียนจงมัวแต่ลุ่มหลงนางสนมห
ยางกุ้ยเฟย์จนไม่สนใจเรื่องการเมืองและญาติพี่น้องของสนมหยางเข้ามามีอ านาจ จึงท าให้มีการ
ก่อกบฏอันสื่อเกิดขึ้น ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมดมีผู้หญิงที่เกี่ยวข้อง จักรพรรดิถังซวนจง
จึงทรงก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพื่อไม่ให้ผู้หญิงในวังไปเข้าร่วมการเมืองอีก ห้ามมิให้ผู้หญิงมี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับเหล่าขุนนาง1 นักกวีก็แต่งบทกวีนิพนธ์ขึ้นมาโดยใช้เหตุการณ์ของนางสนมห

                                                           

       1Duan Ta Li.  (2000).  Research on Status of Women in Tang China.  p. 164.  
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ยางกุ้ยเฟย์มาโจมตีผู้หญิง เช่น นักกวีตู้ฝู่เปรียบเทียบผู้หญิงที่สวยงามว่า เป็นน้ าที่ท าให้เกิด
อุทกภัยจนประเทศเป็นอันตราย1 ยังมีหนังสือเกี่ยวกับการสั่งสอนผู้หญิงเกิดขึ้นมาในหลังกบฏอัน
สื่อ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นตามแนวคิดของลัทธิขงจื๊อ2 ขณะเดียวกัน ผู้ที่นับถือลัทธิขงจื๊อเริ่มมี
มากเกิดขึ้น และเกิดการฟื้นฟูลัทธิขงจื๊อในการปกครองให้เหมือนสมัยก่อน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ท าให้ผู้หญิงราชวงศ์ถังตอนปลายอยู่ในสภาพการกดขี่จากลัทธิขงจื๊อเหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง 
ดังนั้น หลังจากการเปรียบเทียบกับสภาพสังคมผู้หญิงราชวงศ์ถังตอนปลายแล้วจึงเห็นชัดว่า
สถานภาพผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าสมัยอ่ืน 

งานวิจัยเรื่องนี้ได้อธิบายบริบทสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีการเปิดกว้างและเต็มไปด้วย
วัฒนธรรมหลากหลาย ท าให้ชีวิตของผู้หญิงมีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูงไม่
ว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวหรือนอกครอบครัวและการด าเนินชีวิตในสังคม สถานภาพของผู้หญิงชน
ชั้นสูงได้ยกระดับมากขึ้นและมีบทบาทในสังคมมากขึ้นซึ่งได้ส่งผลต่อสถานภาพของผู้หญิงสามัญ
ชนด้วย 

ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้จะช่วยการขยายความรู้และสร้างความเข้าใจในส่วนความเป็นเพศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคม และแสดงให้เห็นถึงผู้หญิงมีศักยภาพเหมือนกับผู้ชาย และได้
แสดงให้เห็นว่าสังคมเป็นตัวก าหนดที่สร้างความเป็นหญิงมากขึ้นในสังคม ซึ่งส่งผลต่อความคิด
ของผู้หญิงที่กล้าท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อการกดขี่ของลัทธิขงจื๊อ ดังนั้น ความเป็นเพศหรือ
บทบาทหน้าที่ของหญิงชายไม่ใช่เรื่องของสภาพร่างกายของหญิงชายที่ตามธรรมชาติ สถานภาพ
และบทบาทของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจึงเป็นลักษณะเด่นของสังคมจีนโบราณ           
            
       
      
 

 

                                                           

       1Zhang Jing.  (2007).  Research on the Women’s Images in Tang China.  pp. 119-121. 
        2Duan Ta Li.  (2000).  op. cit.  p. 184. 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

The Museum of Xinjiang Uygur Autonomous Region. (1975). Unearthed Artifacts in  

         Xinjiang. (新疆出土文物). Beijing: Wenwu. 

Wang, Ying Lin (Song Dynasty).  (2002).  San Tzu Ching. (三字经) Edit by Zhong  
           Hua Books.  Beijing: Zhong Hua Books.   

 Wang, Pi Jiang.  editor.  (2016).  The Novels of Tang China. (唐人小说)   
          Beijing: Beijing United.  

 Xie, Sheng Ming; ＆ Huang, Li Ping,  editors.  (2004a).  The Old Book of Tang China  

         (Volume1).  (旧唐书 上册)  Beijing: China's Overseas Chinese. 

Xie, Sheng Ming; ＆ Huang, Li Ping,  editors.  (2004b).  The Old Book of Tang China  

         (Volume2). (旧唐书 下册)  Beijing: China's Overseas Chinese. 

Xie, Sheng Ming; ＆ Huang, Li Ping,  editors.  (2004c).  The New Book of Tang China 

         (Volume1). (新唐书 上册)  Beijing: China's Overseas Chinese. 

Xie, Sheng Ming; ＆ Huang, Li Ping,  editors.  (2004d).  The New Book of Tang China 

         (Volume2).  (新唐书 下册)  Beijing: China's Overseas Chinese. 

Zhong Hua Books, editors.  (1922).  The Words of the Elders. (安得长者言)  
         Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume3)  

           (全唐诗 第三卷) Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume5)  

           (全唐诗 第五卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume8)  

            (全唐诗 第八卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume9)  

            (全唐诗 第九卷) Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume10)  

            (全唐诗 第十卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 

 



  178 

 

Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume11)  

            (全唐诗 第十一卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume12)  

            (全唐诗 第十二卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume13)  

            (全唐诗 第十三卷) Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume14)  

            (全唐诗 第十四卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors. (1980).  Poems of Tang China. (Volume16)  

            (全唐诗 第十六卷)  Beijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors.  (1981).  Brothers Cheng’s Writings.  

            (二程全书) eijing: Zhong Hua Books. 
Zhong Hua Books, editors.  (1983).  The Law of Tang China.  

            (唐律疏议) Beijing: Zhong Hua Books.  
 
วารสาร 
ภาษาจีน 

Zhou, Xin; ＆ Zhou, Chang Yuan.  (1979). Bronze Mirror of Tang China was Unearthed  

           in Yangzhou. (扬州出土的唐代铜镜)  Artifacts. (文物)  (7): 5. 
 
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไซต์ 

Qin, Di, editor.  (2017).  Etiquette and Ceremonial. (礼仪) In  Hundred Schools of  

        Thought. (百家争鸣)  Retrieved April 8th, 2017, from http://www.eywedo.org/. 
 
ภาษาไทย 
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.  (2552).  พระพุทธศาสนาในจีน.  กรุงเทพ: เม็ดทรายพริ้น 
พจนา จันทรสันติ, บรรณาธิการ.  (2556).  วิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต้าเต๋อจิง.  พิมพ์ครั้งที่ 16.  
          กรุงเทพ:  โอเพ่นบุ๊กส์. 

 

http://www.eywedo.org/


  179 

 

สุริยา รัตนกุล,  คุณหญิง.  (2549). อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมจีน (ภาคแรก).   
          พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี:  เพชรรุ่งการพิมพ์ 
อธิคม สวัสดิญาณ, บรรณาธิการ.  (2549).  เจินกวนเจิ้งเย่า ยอดกุศโนบายจีน.  พิมพ์ครั้งที่ 3. 
          กรุงเทพ:  เต๋าประยุกต์. 
 
ภาษาจีน 
Chen, Ruo Shui.  (2009).  Shadowed Landscapes Women’s Culture and Family Life in  

        Tang China.  (隐蔽的光景：唐代妇女文化与家庭生活)  Guilin:  
          Guangxi Normal University Press.  

Duan, Ta Li.  (2000).  Research on Status of Women in Tang China. (唐代妇女地 

          位研究) Beijing: People. 
Deng, Xiao Nan.  editor.  (2003). The Women and Society of Tang and Song China. 

          (唐宋女性与社会)  Shanghai: Cishu 
Edward Lewis, Mark.  (2016). History of Imperial China 2, China between Empires:  

         The Northern and Southern Dynasties.  (哈佛中国史 2. 分裂的帝国 

           南北朝) Translated by Zhang Xiao Dong; Feng Shi Ming.  Beijing: Zhongxin.   

Fan, Shu zhi.  (2010).  Our Country:  History and Culture. (我们的国家：历史  

           与文化) Shanghai: Fudan University Press. 

Guan, Shi Guang.  (1992).  The Influence of the Custom of Hu in Tang China. (唐人  

           大有胡气) Beijing: Nongcunduwu.   

Gao, Shi Yu.  (1988).  The Women of Tang China. (唐代妇女) Xi’an: Sanqin. 

Jin, Kai Cheng.  (2010).   Maritime Silk Road. (海上丝绸之路) Jilin:  Literature and   
            History. 

Jiao, Jie.  (2015).  Women and Religion in Tang China.  (唐代女性与宗教) Xi’an:   
           Shaanxi People’s Education.  

Lu, Jing Yi.  (2013).  The History of China. (中国通史)  Beijing: China's Overseas   
           Chinese. 
Liu, Dong Ying.  (2014). The Accomplished Ladies of Ancient China.   

 



  180 

 

           (中国古代才女) Beijing:  Zhong Hua Books. 
 
 
Li, Zhi Sheng.  (2014).   An Introduction to the Study History of Chinese Women.   

         (中国古代妇女史研究入门)  Beijing: Peking University Press. 
Ma, Da Zheng.  (1991).  History of the Development of Gynecology and Obstetrics in  

       China. (中国妇产科发展史) Taiyuan: Shanxi science and technology 

Meng, Xian Shi.  (2007).  Meng Xianshi Explains History of Tang China. (孟宪实讲  

         唐史) Guilin: Guangxi Normal University Press. 

Meng, Man.  (2016).  Princess Taiping and Her Times. (太平公主和她的时代)     
          Beijing: New Star. 
Ning, Xin.  (2009).  The Twelve Lessons of Explanations in Tang China.   

          (唐史十二讲)  Beijing:  China International Broadcasting. 

Qing, Xi Tai; ＆Tang, Da Chao.  (1994).  The History of Taoism. (道教史) 
           Beijing: China Social Sciences. 
Ren, Jin Tian Shen, editor.  (1989). The Law of Tang China (Supplementary Volume). 

         (唐令拾遗) Jilin: Changchun. 
Ren, Ji Yu.  (1985).  History of Chinese Buddhism (Volume1).  

           (中国佛教史 第一卷). Beijing: China Social Sciences. 

Shaffer, Peter.  (2005).   Foreign Civilization in Tang China.  (唐代的外来文明) 
            Translated by Wu Yu Gui.  Xi’an: Shaanxi Normal University Press 

Wang, Yong Ping.  (1995).  The Entertainment Activities in Tang China. (唐代游艺) 
          Xi’an: Northwest University Press.  
Wang, Ka.  (2000).  The Basic Knowledge of Taoism in China.  

             (中国道教基础知识)  Beijing: China Religious Culture.  
Wang, Hai Yan.  (2006).  The Ten Lessons of Explanations about Tang China.   

             (唐朝十讲)  Harbin: Harbin Normal University Press  
Wang, Jun Qi.  (2010).  The Sports Culture History in Tang China.  

 



  181 

 

             (唐代体育文化史) Beijing: Beijing Sport University Press.  

Xu Zheng Ying, editor. (2015).  Tian Guan Jiu Pin. (天官九嫔) In  Rites of Zhou.  

            (周礼) Beijing: Zhong Hua Books. 
Xu, You Fu.  (2005).  Women's Life and Poetry in Tang China.  

              (唐代妇女生活与诗) Beijing: Zhong Hua Books. 
Xiang, Da.  (2009). Chang’an in Tang China and the Civilization of the Western Regions.  

              (唐代长安与西域文明)   Chongqin: Chongqin. 
Xie, Sui Lian.  (2010).  Urban Culture and Poets' Mentality in Tang China.  

              (唐代都市文化与诗人心态)   Hangzhou: Zhejiang University press. 

Yao, Ping.  (2004).  Women’s Life in the Tang China.  (唐代妇女的生命历程)  
              Shanghai: Shanghai Classics.  

Yin, Xian.  (2008).  The Studies of Northern Dynasty. (北朝研究)  Beijing: Yanshan. 
Yasunori, Kegasawa.  (2014). Gorgeous World Empire: Sui and Tang China.  

            (绚烂的世界帝国：隋唐时代) Translated by Shi Xiaojun. Guilin:   
               Guangxi Normal University Press. 

Zhao, Feng Jie.  (1977).   The Legal Status of Chinese Women. (中国妇女在法 

               律上之地位) Taibei: Dao Xiang. 

Zhan, Shi Chuang.  (1990).  The Women and Taoism.  (道教与女性) 
             Shanghai: Shanghai Ancient Books. 

Zhu, Da Wei; Liu, Chi; Liang, Man Cang; ＆ Chen, Yong.  (1998).  The History of Social  

          Life in Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties. (魏晋南北朝社会 

            生活史)  Beijing: China Social Sciences.  

Zhang, Jing.  (2007).  Research on Women’s Images in Tang China. (唐代女性形  

            象研究)  Gansu: Gansu’s People. 

Zhou, Yong Qin.  (2011).  Tang China in Details.  (细说大唐) 
             Beijing:  China's Overseas Chinese. 
Zhang, Jian Guang.  (2013).  The Study of Economy and Society in Tang China.  

          (唐代经济与社会研究)  Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press.   

 



  182 

 

 
 
ารสาร 
ภาษาไทย 
ณปรัชญ์ บุญวาศ.  (2552, มีนาคม-มิถุนายน).  ภาพสะท้อนของระบบครอบครัวและสถานภาพ 
         สตรีจีน.  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  5(1): 83-105 
 
ภาษาจีน 
Chen, Xin Gen.  (2015).  Princess Wencheng in Tibet and the Creation of Precedent for  

         Cultural  Exchanges between China and Tibet. (文成公主入藏开创汉藏 

         文化交流的先河) Youth and Society: Volume II.  (青年与社会：下)   
          (9):266-267. 
Duan, Ta Li.  (2010).  Secularization of Buddhism and Its influence on Women’s View of 

         Marriage and Family in Tang China.  (论唐代佛教世俗化及对女性婚  

         姻家庭观影响) Journal of Shaanxi University (Philosophy and Social   

       Science Edition). (陕西师范大学学报：哲学社会科学版)   
         39 (1):  76-83.         
Gao, Shi Yu.  (1996).  On Women’s Family Status in Ancient China from the Perspective   

         of  “Three Obediences”. (中国古代妇女家庭地位刍议—从考察  

         “三从”之道切入) Collection of Women's Studies. (妇女研究论丛)   
          (3): 33-37.  
Hao, Chun Wen.  (2006). Association of Women from Northern Dynasty to Sui and Tang  

         Dynasties and Five Dynasties and Early of Song Dynasty. (再论北朝至隋唐  

         五代宋初 的女人结社)  Dunhuang Research.  (敦煌研究)   
          (6): 103-108. 
Hui, Li Feng. (2010). On the Improvement of Women's Social Status in Tang China  
          from the Lady Figurines in Tang Sancai Ceramics of the Tang China.  

        (从唐三彩贵妇俑看唐代妇女地位的提高) Journal of Petroleum   

        Educational Institute of Xinjiang (新疆石油教育学院学报) (3): 286-287.  

 



  183 

 

 
Han, Yi Min.  (2014).  Leisure Activities of Women in the Festival ’s of Tang China.  

        (唐朝岁时节日活动中女性的休闲娱乐活动)  Lantai World. (兰  

        台世界)  (9): 135-136. 

Jia, Xiao Jun; ＆Liu, Yong Gang. (2006). The Combination of Nations in the Period of  

          Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties. (魏晋南北朝时期北方民 

         族融合诸 层次述论)  Journal of Hexi University. (河西学院学报)   
          22(6):  61-64.  
Tian, Wei Li.  (2015).  Viewing the Spiritual Outlook of Tang People from Playing Polo in     

          Tang China.  (从唐代打马球看唐人的精神面貌)  Heritage World   

        (文物世界)  (1):  28-32.      

Liu, Yu Feng.  (2006).  On the Political Essence of "Zhenguan's Rule". (略谈“贞观之  

          治”的政 治精髓) Middle School History Teaching. (中学历史教学)   
          (8):52-53. 

Liu, Xing.  (2008).  An  Analysis on the Policy of Ji Mi in Tang China. (浅析唐朝羁 

          縻政策) Journal of Inner Mongolia Agricultural University (Social Science   

        Edition). (内蒙古农业大学学报：社会科学版) 10(5): 394-396.      

Li, Lin Ying. 2010).  Court Women’s Education in Tang China. (唐代宫廷女性的 

          教育) Journal of Karamay.  (克拉玛依学刊) (2):227-228. 

Li, Juan.  (2013).  An Analysis of the Sino-Indian Culture in Tang China. (浅析唐朝 

          中印文化的 交往) Small Writer’s Publication: Teaching Exchange. (小作  

          家选刊：教学交流)  (2):443-443. 

Miao, Fu Sheng; Liu Xiang Yan; ＆ Li, Ye.  (2009). The Exploration of Female Sports in   

           Tang China.  (唐代女子体育试探)  Sports Culture Guide. (体育文化  

           导刊)  (1):117-119. 
Mi, Xiao. (2013). The Changes of Women's Social Status in Tang China From the  

            Perspective of Individuality. (唐代女性社会地位嬗变—以个性表  

           现为视角) Heilongjiang Chronicles (黑龙江史志) (17):65-66   

 



  184 

 

Niu, Zhi Ping.  (1987).  Opening Style of Marriage in Tang China. (唐代婚姻的开  

           放风气)  The Study of History. (历史研究)  (4): 80-88. 

Niu, Zhi Ping.  (1987).  On Jealous Women in Tang China. (唐代妒妇论)  

           The Journal of Humanities.(人文杂志) (3): 92-97. 
Shao, Chen Xia. (2006).  An Analysis on the Impact on Tang China ’s Costume from  

            External Culture.  (浅析外来文化对唐朝服饰的影响) Journal of   

         Jiang Su Teachers University of Technology. (江苏技术师范学院学报)   
           12(3):85-88. 
Sun, Yu Rong.  (2013).  The Female Leisure Activities in the Festivals of Seasons in Tang 

           China. (唐代岁时节日中的女性休闲活动)  Journal of Hubei  

         Polytechnic University (Humanities and Social Sciences). (湖北理工学院  

           学报：人文社会科学版)  30(2):15-18.  
Song, Bin Bin.  (2014). On the Influence of Jianzhen Attempted to Visit Japan on Sino-  

           Japanese Cultural Exchanges.  (浅析鉴真东渡对中日文化交流的  

           影响)  Business. (商) (9):74-74.     
Wang, Ren Bo.  (1975).  Japanese Missions to Imperial China and Chinese-Japanese   

            Culture Communication.  (遣唐使和中日文化交流) Journal of  

          Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition).  (西北大学  

            学报：哲学社会科学版)  (4): 69-81. 

Wu, Bao Tang; ＆ Wen, Chuan. (1990). A Study on the Relationship Between Tang and    

            Silla.  (唐与新罗关系研究)  Journal of Yantai University (Philosophy and   

          Social Science Edition). (烟台大学学报：哲学社会科学版)   
            (3): 26-36.  

Xi, Xia.  (1995).  Land Silk Road and Han-Tang Dynasties’ Border Trade.  (陆上丝绸  

           之路与汉唐边贸事业) Journal of Zhengzhou University (Philosophy and  

          Social Sciences Edition). (郑州大学学报：哲学社会科学版)    
            (2):117-120. 

Xu, Ju.  (2008).  Maritime Silk Road (Sui and Tang Dynasties). (海上丝绸之路<隋  

 



  185 

 

            唐时代>) Ye Cheng. (椰城) (6) :29-30. 
Xi, Li Bo.  (2015).  Influence of Western Culture on Mural Paintings of Dunhuang.   

         (浅析西域外来文化对敦煌壁画的影响)  Art and technology.  

          (艺术科技) (7): 106-106. 

Yang, Zhi Jiu. (1997).  Nestorian Christianity of Tang China.  (唐代的景教) History   

        Teaching  (历史教学).  (4):13-14. 

Zhu, Jiang.  (1992).  Yangzhou, Maritime Silk Road and Arab. (扬州、海上丝绸 

          之路与阿拉伯) Arab World Studies. (阿拉伯世界) (2): 36-38. 

Zhang, Jian Guang; ＆Zhang, Jie.  (2008).  Research on Women's Consumption in   

          Chang'an in Tang China. (唐代长安女性消费研究)  Historical Review.  

          (史林)  (5): 99-113+190.   
Zhao, Xi Hui.  (2010).  An Analysis of the Religious Belief of Hu Merchants in Tang China.   

          (唐代胡商宗教信仰探析)  History of the Tang China. (唐史论丛)    
          (1): 229-235.  
Zhang, Xin.  (2013).   From the Selection and Appointment of Di Renjie to See Wu   

          Zetian’s Employment.  (从狄仁杰的选拔任用看武则天的用人之  

          道) Journal of Sanmenxia Polytechnic.  (三门峡职业技术学院学报)  
          12(2): pp. 85-87.     

Zhang, Chen; ＆Weng, Li Na.  (2014).  A Preliminary Analysis of the Status of Women in  

           the  Early Period of Tang China. (唐代前期妇女社会地位浅析)  

         Shen Zhou (神州) (18): 279-279. 
 
 
 
 
 
 
วิทยานิพนธ์ 

 



  186 

 

ภาษาจีน 
Cheng, Qiu Juan.  (2008).  Research on Development of Female Sports in Tang China.   

          (我国唐代女子体育发展探究) Thesis, Higher Education (Sports   
          Humanities and Sociology).  Guilin: Graduate School Guangxi Normal University.    
          Transcription.    
Huai, Li Ping.  (2007).  A study on the Social and Economic Activities of the Women in  

       Tang China.  (唐代女性的社会经济活动研究) Thesis, Higher Education 
(History).  
          Xi’an: Graduate School Shaanxi Normal University.  Transcription.          
Lu Nan.  (2008).  Research on Situation and Reasons for Female Sports Activities in  

       Tang China. (唐代女性体育活动开展状况及原因探究) Thesis,  
         Higher Education (Sports Humanities and Sociology).  Nanchang: Graduate   
         School Jiangxi Normal University.  Transcription.  
Luo, Xu Lan.  (2008).  A Study of the Female Taoists in Tang China.  

         (唐代女冠研究) Thesis, Higher Education (Religious Studies).  Fuzhou:   
         Graduate School Fujian Normal University.  Transcription.  

Lu Rui.  (2009).  The Study on the Two Markets of Chang'an in Tang China. (唐代长 

         安两市研 究)  Thesis, Higher Education (History).  Xi’an: Graduate School   
          Shaanxi Normal University.  Transcription.           

Li, Man.  (2014).  A Study of Shangyuan Festival Custom in Tang China. (唐代上元  

          节俗的历 史考察) Thesis, Higher Education (History).  Xi’an: Graduate     
           School Shaanxi Normal University. Transcription.    

Meng, Fan Yan.  (2012).  A Preliminary Study of Dowry in Tang China. (唐代嫁妆 

           初探) Thesis,Higher Education (History).  Nanjing: Graduate School Nanjing   
            Normal University. Transcription. 
 
 
          
Ren, Sheng Yun.  (2008).  Research on Women's Social Status in Tang China. 

 



  187 

 

            (唐代妇女社会地位研究)  Thesis, Higher Education (History).  
Shangdong: Graduate  
          School Shandong University. Transcription. 
Ren, Li Fang.  (2010).  The Image of Swing in Poetry of Tang and Song China.  

          (唐宋诗词中的秋千意向) Thesis,  Higher Education (Literature).  Xi’an:    
          Graduate School Shaanxi Normal University. Transcription. 

Sun, Xiang Feng.  (2006).  Women’s Legal Status of Tang China. (唐代女性的法 

          律地位)Thesis, Higher Education (Law).  Jilin:  Graduate School Jilin University.   
          Transcription.         

Sun, Hong.  (2008).   Research on Women Education in Tang China. (唐代妇女教 

          育探究) Thesis,  Higher Education (History).  Shanghai: Graduate School   
           Shanghai Normal University.  Transcription.    
Zhang, Yan.  (2004).  Brief Analysis about Women's Social Status in Tang China.  

          (浅论唐朝妇女的社会地位) Thesis, Higher Education  (History).   
          Yunnan: Graduate School Yunnan Normal University. Transcription. 
Zeng, Wen Jie.  (2011).  Study on the Image of Working Women in Tang Poetry.  

        (唐诗中的劳动妇女形象) Thesis, Higher Education (History).  Wuhan:  
          Graduate School South-Central Minzu University. Transcription.         
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  190 

 

แผนภูมิแสดงล าดับเครอืญาติของพระราชวงศ์ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น346 

 

                                                           
346 ชื่อบุคคลที่อยูใ่นแผนภูมิแคเ่ฉพาะชื่อที่ระบใุนงานวิจยัเทา่นั้น 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล He Ting 
วัน เดือน ปี เกิด 19 ตุลาคม 2532 
สถานที่เกิด ประเทศจีน 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา   

                 ภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
                 และเทคโนโลยีสิบสองปันนา  
พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
                 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์    
                 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
                 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
                 จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่1 บทนำ
	1.1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา
	1.2.วัตถุประสงค์การวิจัย
	1.3.ขอบเขตการศึกษา
	1.4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.5.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1.6.แหล่งข้อมูลหรือสถานที่ค้นคว้า

	บทที่ 2 สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีผลต่อสถานภาพและบทบาทผู้หญิง
	2.1.สภาพสังคมด้านการเมือง
	2.2 สภาพสังคมด้านเศรษฐกิจ
	2.3 สภาพสังคมด้านวัฒนธรรม
	2.4.สภาพสังคมด้านศาสนา
	2.5. สภาพสังคมในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเผ่าทางภาคเหนือ
	2.6 สรุป

	บทที่ 3 ผู้หญิงในสังคมสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
	3.1. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว
	3.2. สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงนอกครอบครัว
	3.3.สรุป

	บทที่ 4 การดำเนินชีวิตและฐานะของผู้หญิงในสังคม
	4.1  สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านความสัมพันธ์ในสังคม
	4.2 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านอาชีพในสังคม
	4.3 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงด้านเศรษฐกิจ
	4.4 สรุป

	บทที่ 5  บทสรุป
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

