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บทคัดย่อ 

 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของขอ้ย (ทาส) ในอาณาจกัรลา้นชา้ง

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 ซ่ึงเป็นช่วงยคุทอง  

ผลการศึกษาพบวา่ พุทธศตวรรษท่ี 21-23 บทบาทของขอ้ย (ทาส) เปล่ียนแปลงไปจาก

ยคุก่อรูปอาณาจกัร (ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 21) โดยมีเง่ือนไขจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม 

และโดยเฉพาะเศรษฐกิจในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เติบโตข้ึนมาก ล้านช้างในฐานะท่ีมี

ทรัพยากรของป่าอนัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายนอก จึงเขา้ร่วมการคา้คร้ังน้ีดว้ย ผลจากการเขา้ร่วม

ท าให้เศรษฐกิจในลา้นช้างขยายตวั กระทบถึงบทบาทของขอ้ยในแง่ของการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

ระบบการคา้ กลายเป็นแรงงานท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน เน่ืองจากเจา้ขอ้ยซ่ึงส่วน

ใหญ่อยูใ่นชนชั้นผูป้กครองพยายามสะสมแรงงานและอ านาจโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการคา้ 

ขณะเดียวกนัระบบอุปถมัภแ์บบไม่เป็นทางการเติบโตข้ึน ท าให้ความมัง่คัง่มิไดก้ระจุกตวัอยูแ่ต่ใน

กลุ่มชนชั้นสูงของสังคมอีกต่อไป ไพร่บางส่วนเขยิบฐานะและครอบครองขอ้ยไดจ้ากการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทางการคา้เช่นกนั  สภาพแวดลอ้มดงักล่าวผลกัดนัให้จ  านวนของขอ้ยเพิ่มข้ึนพร้อมกบัการ

รับหนา้ท่ีในบทบาทใหม่  

บทบาทของขอ้ยเปล่ียนจากแรงงานรับใชอ้อกมาสู่การเป็นแรงงานก่ึงเสรีมากข้ึน มิได้

ถูกจ ากัดให้ท างานพื้นท่ีครัวเรือนหรือไร่นาของเจ้าข้อยอีกต่อไป แต่ปรับเปล่ียนไปตามความ

ตอ้งการของกลุ่มคนท่ีแวดล้อม โดยพบว่าบุคคลทัว่ไปสามารถว่าจา้งขอ้ยผ่านเจา้ขอ้ยเพื่อไปท า

กิจกรรมทั้งในภาคเกษตรกรรม การคา้ และการบริการ เช่น จา้งใหเ้ก็บเก่ียวผลผลิต เล้ียงสัตว ์รวมถึง

จ 



จา้งวานขอ้ยให้เดินทางไปคา้ขายต่างเมือง ความส าคญัเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในรูปของขอ้กฎหมาย

จ านวนมาก ในช่วงเวลาดงักล่าวขอ้ยจึงมิใช่แรงงานท่ีสร้างความสะดวกสบายหรือเพื่อแสดงบารมี

ของผูค้รอบครองเพียงอย่างเดียว แต่ไดก้ลายเป็นทรัพยสิ์น เป็นตน้ทุนในการสร้างรายไดม้าสู่เจา้

ขอ้ยอีกทางหน่ึง  

ไม่เพียงแต่ในภาคเศรษฐกิจแต่ ขอ้ย (ทาส) ยงัมีความส าคญัต่อรัฐในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงในการรักษาดุลอ านาจทางการเมือง ช่วยประสานประโยชน์ระหวา่งสถาบนัการปกครองและ

สถาบนัศาสนา และเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชน ความส าคญัดงักล่าวเป็นผลให้เกิด

ความตอ้งการแรงงานกลุ่มน้ีมากข้ึน และส่งผลให้รัฐตอ้งใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปริมาณของ

ขอ้ย (ทาส) เพื่อมิใหมี้มากจนกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐ 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to study the roles of “Khoy” (Slave) in Lan Xang kingdom during the 

15-17th centuries which was a golden era of Lan Xang.  

The study reveals that during the 15-17th centuries, the roles of Khoy (slave) were 

changed from the kingdom formation era (before the 15th century) by the changing political, 

social and especially the growth of economic conditions in Southeast Asia.  Lan Xang decided to 

join the growing trade, as the kingdom has wild products which were demanding commodity of 

external market. Thus,  the kingdom’s economy expanded. This affected the roles of Khoy in 

trade system participation. Khoy became important labor and the demand for Khoy rose. As Chao 

Khoy, most of them are ruling class, tried to collect labor and power by participating in trading 

and in the same time the informal patronage system rose, wealth did not concentrate in the hand of 

ruling class anymore. Therefore, participating in trade permitted a part of Phrai to advance and 

possesses Khoy. This led to the increase in number of  Khoy and their changing roles.  

The roles of Khoy shift from force labor to quasi-independent labor; Khoy did not 

only restrict to work in Chao Khoy household or farm field anymore. Khoy roles were modified to 

meet the needs of the people. It was found that Khoy could be hired from Chao Khoy to do 

activities in agricultural and trading sectors such as harvesting, raising animals and employing in 

intercity trade. These changes were reflected in the laws. Thus, during that time, Khoy was not  
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 The purpose of this thesis is to study the roles of “Koy”, slavery from Lan Xang Era in 

B.E.21-23, which was the Golden Era of Siam. 

 The findings indicated that during B.E.21-23 the roles of “Koy”, slavery, had been 

changed  tremendously due to the transformation of politics, society, and the economic growth of 

South East Asia compared to those during the time when Lan Xang era was being established 

(before B.E.21).  Lan Xang had plentiful natural resources, especially the forest; therefore, it was 

highly regarded by overseas market and eventually stepped into the international market. The 

economy in Lan Xang, as a result, bloomed and strongly affected “Koy’s” life. “Koy” became a 

part of the labor market. It was a significant factor to drive the economy of its country and greatly 

was needed by most firms. The fact that “Koy” was gaining more authority to negotiate and 

participate more in business changed the patronage system and led to the spread of wealth to other 

social classes rather than just the high class. Many “Koys” started to do better and have a better 

financial status. These changes not only raised the number of “Koys”, but also created more roles 

and gave significance to “Koy”.  

 Firstly, the role of Koy changed from servant service to free service. A slave could 

choose to work outside of his or her master’s home or on a farm if he or she wanted to. Moreover, 

anyone who requested a slave worker could do so by contacting the slave’s current master. In 

agriculture field, a “Koy’s” job would be to harvest and raise animals.  Besides that, a “Koy” 

worked in a market place, and even in service industries. At times, a “Koy” would be asked to go 

to a different town to sell goods. There were some changes in law as well. The idea of “Koy” was 

no longer to represent the power of the master or the convenience a “Koy” could bring to the 

master’s household. It then became the investment that could bring a large number of incomes.  

 A “Koy” brought some economical development, political balance, and linked the 

Monarchy with religion. A “Koy” was also an important factor that helped expand the town. 
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Because of these challenges, the demand of “Koys” increased and the government had to set up 

some rules to limit the number of “Koys” in order to keep the balance of the nation. 
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