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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวใน

สังคมไทยที่สะทอนผานนวนยิายแนวชีวติครอบครัวไทยชวง พ.ศ. 2508-2557 

 ผลจากการศึกษาวิเคราะหนวนิยายสี่เรื่อง ไดพบปญหาครอบครัวที่สะทอนจากนวนิยาย 

ดังนี้ 1) ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่ทําใหเกิด

ปญหาไดแก สามีคบหาสนิทสนมกับผูหญิงอื่นและมีพฤติกรรมนอกใจภรรยา การไมพูดจาเพื่อทํา

ความเขาใจระหวางกัน และพฤติกรรมที่ขาดสติเนื่องมาจากเมาสุรา 2) ปญหาที่เกิดจากการรับ

คานิยมจากตะวันตกที่เห็นวาการหยารางเปนเรื่องปกติ การสมรสครั้งที่สองของผูหญิงไมใชเรื่อง    

นาอับอาย และการมีเพศสัมพันธกับหญิงหรือชายที่ไมใชคูสมรสเปนเรื่องธรรมดาในสังคมปจจุบัน  

3) ปญหาที่เกิดจากปญหาเศรษฐกิจ รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหเกิดความเครียดหรือตอง

ทํางานเพิ่มเตมิจนไมมเีวลาใหครอบครัว ชีวติสมรสหางเหนิ และมีปญหาการแยงชิงทรัพยสมบัติและ

ปญหาความเห็นแกตัว และ 4) ปญหาเกดิจากพื้นฐานวถิชีีวติแตกตางกันทําใหมปีญหาในการปรับตัว  

 

คําสําคัญ : ปญหาครอบครัว  ภาพสะทอน  นวนยิายแนวชีวติครอบครัว   

 
 
 

 *บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวทิยานิพนธ “ปญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะทอนจากนวนิยายไทย” 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

หัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ  

 **นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง คณะศิลป-

ศาสตร มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
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Family Problems in Thai Society: Reflection from Thai Novels during 

1965-2014 

Lingfen Mo 

 

Abstract 
 

This research aimed to analyze the problems and causes of family’s problems in Thai 

society which reflects from Thai family drama novels during 1965-2014. 

The study analyzed four Thai family novels and reflected 4 main family problems: 1) the 

improper behavior of family members: a unfaithful husband having an intimate relationship with 

another woman, members did not have conversations over the problem to make clear 

understanding, and senseless behavior caused by alcohol drinking, 2) influences of western 

value that divorce was common, remarriage of the women was not shameful, and having sex 

with ones who were not spouses was common in today's society, 3) insufficient income causing 

a family problem since insufficient income that lead to stress, needed additional time to work, 

and had no time for family. These marriage and financial problems would end with selfishness, 

and 4) differences of family background caused problems for adjusting to married life. 

 

Keywords :  family’s problems, reflection, family saga novels   
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บทนํา 
สถาบันครอบครัวแมจะเปนสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม แตเปนสถาบันรากฐานแหงชีวิตและ

เปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งของสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เพราะครอบครัวคือหนวยสังคมแรกที่ให  

การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน เพื่อผลิตคนเขาสูสังคม สังคมจะดีมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับคุณภาพใน

การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกของแตละครอบครัว และในขณะเดียวกัน การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมก็มอีทิธพิลตอสถาบันครอบครัว 

ในระยะเวลา 50 ปที่ผานมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คือเปลี่ยนจากระบบ

สังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม มีการรับเอาเทคโนโลยีจากตางประเทศและการรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกเขามาในสังคมเมืองมากขึ้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดสงผลกระทบตอ

สถาบันครอบครัวไปพรอมกันดวย ผลกระทบประการแรก คือ ความเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

ครอบครัว ดังที่จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2547 : 84-85) ไดแสดงความเห็นซึ่งสรุปไดวา    

การนําเอาวธิีการทางอุตสาหกรรมและความเจรญิดานเทคโนโลยีเขามาใช รวมทั้งการที่ชุมชนตาง ๆ

กลายมาเปนชุมชนเมืองหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน

ระบบครอบครัว การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ลักษณะครอบครัวกอน คือ เปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปน

ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ประกอบกับสมาชิกภายในครอบครัวไดรับทรรศนะใหม ๆ มีความเปนอิสระ

ทั้งในดานความคิดและพฤติกรรมจากการควบคุมของญาติพี่นอง คือ มีความเปนตัวของตัวเองมาก

ขึ้น จึงมีการตอตานประเพณีและความเช่ือดั้งเดิม สภาพดังกลาวนี้ทําใหครอบครัวไมมีความม่ันคง

เหมอืนดังเชนในสังคมสมัยเกา ผลกระทบประการที่สอง คอื ฐานะและบทบาทชายหญิงในครอบครัว 

ผูหญิงเริ่มมีบทบาทและสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกับผูชาย อันเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจนําไปสูปญหา

ครอบครัวได ดงัความเห็นของบุญประคอง ภาณุรัตน (2531 : 1-2) ซึ่งสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงนี้

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระดับความสัมพันธในครอบครัว คือ การเปลี่ยนแปลงของอํานาจของ

สมาชิกในครอบครัว ไดแกการลดอํานาจของบิดามารดาที่มีตอบุตร และอํานาจของสามีตอภรรยา 

การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมของสมาชิกภายในครอบครัวทั้งภายนอกและภายใน อันมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนในครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําให

ผูหญิงกับผูชายมีฐานะเทาเทียมกันในการทํามาหากิน แตดวยอิทธิพลดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทย 

ผูหญิงที่มีบทบาทเปนภรรยาในสมัยปจจุบัน ก็ยังตองมีหนาที่ดูแลสามีและลูก ตองทํางานบานและ

รับภาระทั้งหมดของครอบครัวเชนเดียวกับสมัยกอน ทําใหภรรยาเริ่มเหินหางจากสามีซึ่งสงผลทาง

ลบตอความสัมพันธระหวางคูสมรส เปนจุดเริ่มตนของปญหาครอบครัวและเปนสาเหตุที่ทําใหระบบ

ครอบครัวไทยมคีวามเสี่ยงตอการเกดิปญหาสูงขึ้น 

การบันทึกความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น นอกจากจะมีการบันทึกในเชิง

วชิาการแลว ยังสามารถบันทึกผานวรรณกรรมบันเทิงคดีไดดวย นวนิยายจึงเปนวรรณกรรมบันเทิง

คดีประเภทหนึ่งที่ผูเขียนใชเปนเครื่องมือในการถายทอดจินตนาการ แนวคิดและทรรศนะตาง ๆ

รวมทั้งการสะทอนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมผานองคประกอบแตละดานของการเขียนนวนิยายได
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เมื่อสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาวขางตน นักเขียนนวนิยายจึงตองนําเสนอ

ผลงานใหทันกับเหตุการณตามไปดวย นวนิยายที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้จึงมีเนื้อหาสะทอนปญหา

ครอบครัวในรูปแบบและแงมุมตาง ๆ ที่แทรกซอนเขามาในสังคมอยางนาสนใจ 

ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจึงสนใจศึกษานวนิยาย  

แนวชีวิตครอบครัวของไทยซึ่งตีพิมพในชวงเวลา 50 ป (พ.ศ.2508-2557) ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ ทางสังคมวาไดสะทอนปญหาครอบครัวผานนวนิยายไวอยางไรบาง และเช่ือวาผลจาก

การศึกษาครั้งนี้จะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหผูวิจัยและชาวตางชาติที่สนใจศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ของ

ไทยไดเขาใจความคิดและคานิยมเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยและสังคมไทยมากขึ้น อันเปนการลด

ชองวางระหวางความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางหนึ่ง 
  

แนวคดิทฤษฎท่ีีใชในการวิจัย 

นวนิยายกับสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิดและมีอิทธิพลตอกัน เหตุการณ

ตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในสังคมมผีลตอการสรางสรรคนวนยิาย ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมตัวละคร เนื้อหา

หรอืปรัชญาของเรื่องยอมมผีลตอผูอานหรอืตอสังคม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวเิคราะหปญหาครอบครัวในสังคมไทยที่สะทอนผานนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวไทยชวง 

พ.ศ. 2508-2557 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้ไดกําหนดขอบเขตการศกึษาจากนวนยิายจํานวน 4 เรื่อง ไดแก เมียหลวง ของ 

กฤษณา อโศกสิน (2512)  สิ้นสวาท ของ โรสลาเรน  (2518) เพรงกรรม ของ โบตั๋น  (2539) และ 

ตามลมปลิว ของ ว.วินิจฉัยกุล (2548) โดยมีเกณฑการคัดเลือกนวนิยาย ไดแก 1) เปนนวนิยายที่

เกดิขึ้นในระยะเวลา 50 ปที่ผานมา โดยตพีมิพครัง้แรกในชวงพ.ศ. 2508-2557 2) เปนนวนิยายแนว

ชีวิตครอบครัวที่สะทอนปญหาครอบครัว แตงขึ้นโดยนักเขียนที่ไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนที่มี

คุณภาพและมีผลงานจํานวนมากไดรับรางวัล 3) เปนนวนิยายที่ไดรับความนิยมในสังคมไทย โดย

ไดรับการนํามาสรางเปนภาพยนตรหรอืละครโทรทัศน หรอืมกีารตพีมิพซ้ํา  
 

วิธดีําเนนิงานวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้ ใชวิธวีจัิยเอกสาร โดยดําเนนิการตามลําดับตอไปนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมกับสังคม และนวนิยายกับ

สังคมเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการศกึษา 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยและ

ปญหาครอบครัวในสังคมไทยเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวเิคราะหขอมูล 
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3. คนควาและศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวงระยะเวลาประมาณ 50 ปที่ผานมา 

เพื่อกําหนดเกณฑการคัดเลอืกนวนยิายเพื่อการศกึษา  

4. คัดเลือกนวนิยายตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 4 เลม ซึ่งเวลาการตีพิมพของนวนิยายสี่

เรื่องนี้เริ่มตั้งแตชวงแรกที่ประเทศไทยเริ่มเขาสูระบอบประชาธิปไตย จนถึงสมัยที่ประเทศไทยได

พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนชวงระยะเวลาที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายจนสงผล

ใหครอบครัวไทยเกดิการเปลี่ยนแปลงดวย และมกีารสะทอนในนวนยิายแนวชีวติครอบครัว 

5. วเิคราะหปญหาครอบครัวที่เปนภาพสะทอนจากนวนยิาย 

6. รวบรวมและเสนอผลการศกึษาวจัิยแบบพรรณนาวเิคราะห 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหปญหาครอบครัวในสังคมไทยที่สะทอนจากนวนิยายไทยชวง พ.ศ. 2508-

2557 สรุปผลการวเิคราะห ดังนี้ 

 1. ปญหาที่เกดิจากพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมของสมาชกิในครอบครัว 

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพฤติกรรมระหวางสามีและ

ภรรยา ที่เปนสาเหตุของปญหาครอบครัว ไดแก 

 1.1. สามีคบหาสนิทสนมกับผูหญิงอื่นและมีพฤติกรรมนอกใจภรรยา การที่สามีคบ

หาสนิทสนมกับผูหญิงอื่นและนอกใจภรรยาไมวาจะโดยเปดเผยหรือหลบซอนเปนพฤติกรรมที่

ทําลายความเช่ือถือ ความไววางใจที่ภรรยามีตอสามี และยังเปนการสรางความทุกข ความขมขื่น 

ความเสยีใจ ความเจ็บใจใหแกภรรยาดวย ดังเชน ดร.อนิรุทธิ์ ในนวนิยายเรื่องเมียหลวง ซึ่งมักแสดง

พฤติกรรมสนิทสนมฉันคู รักกับผูหญิงอื่นตอหนาภรรยาบอยครั้ง ทําใหภรรยาขมขื่นและเสีย

ความรูสกึจนกระทั่งหมดความอดทนและขอแยกทางในที่สุด 

“คุณผูชายกับคุณอรเชาเรอืประมงออกไปกลางทะเลโนนแนะคะ” 

ฉันเพงมอง ฝาแสงแดดออกไป ก็แลเห็นมอืของทัง้สองโบกไหว ๆ อยูที่นั่น...ฉันไดแต

ใจหาย ขมขื่น เมื่อเห็นเขากับหลอน ตางก็เอนตัวราบลงบนเรือ ปลอยใหเรือลอย

ฟอง โตคลื่นออน ๆ อยูกลางทะเลราวกับกาบหมากแหง ๆ ที่ปลอยลอยน้ําไปตาม

ยถากรรม อนิรุทธิ์อยูในกางเกงอาบน้ํา ฝายอรอินทรอยูในบิกินี่เปดใหเห็นแผน

ทองขาวสะอาด 

(เมยีหลวง.  2555 : 94-95) 

 หรือพฤติกรรมของพชรในนวนิยายเรื่องสิ้นสวาทกับดลภพในนวนิยายเรื่องตามลมปลิว 

ซึ่งมีพฤติกรรมคลายคลึงกับอนิรุทธิ์ แตแตกตางกันที่อนิรุทธิ์มักแสดงความสนิทสนมกับผูหญิงอื่น

อยางเปดเผย สวนพชรกับดลภพแสดงพฤติกรรมแบบหลบซอน เมื่อภรรยาทราบเรื่องแลวจึงโกรธ 

ผิดหวังและเสียใจจนความสัมพันธฉันสามีภรรยาแตกราวไป เชน ตอนที่พชรแอบมีความสัมพันธกับ
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บุษบาวรรณ เมื่อมินตราไดเห็นกับตาวา สามีไมซื่อสัตยตอตัวเอง เธอจึงตัดสินใจแยกกับสามีโดย

ไมไดแสดงอารมณโกรธหรอืหงึหวง 

เราเดินผานเขาไปภายใน...ความเงียบสงบ บรรยากาศและ...ความไมยับยั้งช่ังใจ

ตัวเองกระมังทําใหเรากาวลวงความผิดพลาดไปจนได บายวันนั้นเราโทรศัพท

กลับมาแจงทางที่ทํางานเพยีงวา 

“บายนี้ไมกลับ จะไปประชุม” 

(สิ้นสวาท.  2550 : 386) 

“ฉันจะกลับไปอยูที่แฟลตคะ” 

คุณบอกเรยีบ ๆ ราวกับพูดถงึธุรกจิธรรมดา ทวา...ผมถงึกบัชะงัก 

“ถาคุณวางเมื่อไร หรอืตกลงใจยังไง คอยไปอําเภอ” 

(สิ้นสวาท.  2550 : 390) 

หรอืตอนที่ดลภพมคีวามสมัพันธกับพลอย เมื่อพราวไดเห็นกับตาวา สามีสนิทกับพลอยมาก

จนทัง้โกรธทัง้เสยีใจที่สามกีับนองสาวปดบังอดตี 

เรือเคลื่อนคลอยผานใตเงาเมฆใหญสีเทามืด ลอยลําเหนือทองทะเลเชนเดียวกับ

ตอนเย็น ดวงจันทรกลมโตเลือนรางไปหลังกลุมเมฆ ดูซีดเซียวในเงาสลัว ดลภพ

ตวัดรางหญิงสาวคนนั้นเขามาแนบอก จูบของทั้งคูดูดดื่มเรารอน สวมกอดกระหวัด

รัดรงึ 

(ตามลมปลวิ.  2558 : 39) 

พรอมดวยความเจ็บลกึ ยิ่งกวาเข็มรอยเลมพันเลมทิ่มแทง 

พรอมกัน หญงิสาวยกตัวขึ้นนั่ง หยาดน้ําตายังคงชุมโชกดวงหนา 

“ฉันไมรูวาคุณหลอกตัวเองหรือเปลา แตที่รูแน ๆ คือคุณหลอกฉัน! หลอกมาตั้งแต

กอนแตงงาน...จนถงึวันนี้” 

(ตามลมปลวิ.  2558 : 47) 

 เห็นไดวาเมื่อสามคีบหาสนทิสนมกับผูหญงิอื่นและมพีฤตกิรรมนอกใจภรรยาไมวา จะโดย

เปดเผยหรอืหลบซอน ในที่สุดภรรยายอมรับรูเรื่องที่เกิดขึ้น และผลคือความสัมพันธทางลบระหวาง

สามภีรรยา ซึ่งอาจเกดิการทะเลาะววิาทหรอืคอย ๆ หางเหนิกันไปจนถงึขัน้หยารางได 

 1.2. การไมพูดจาเพื่อทําความเขาใจระหวางกัน การที่สามีภรรยาอยูรวมกัน เมื่อฝาย

ใดฝายหนึ่งมีพฤติกรรมที่สรางความทุกข ความเสียใจใหอีกฝายหนึ่ง ไมควรเก็บความรูสึกปวดราว 

ไวในใจ แตควรหาทางพูดจาช้ีแจงและทําความเขาใจกัน ในนวนิยายเรื่องเมียหลวงและสิ้นสวาท      

วิกันดาและมินตรามีพฤติกรรมคลายคลึงกัน คือ ไมยอมแสดงออกใหสามีที่ประพฤตินอกใจไดรับรู

ความรูสึกของตน โดยเฉพาะมินตราที่นอกจากจะไมพูดแลวยังไมแสดงอารมณใหสามีรับรู 

จนกระทั่งสามีเขาใจวาภรรยายินยอม และยิ่งมีพฤติกรรมนอกใจตอไปเรื่อย ๆ จนภรรยาสิ้นความ
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อดทนและขอแยกทาง การไมยอมพูดจาหรือแสดงออกของภรรยานั้นอาจเปนเพราะตองการรักษา

ภาพลักษณของตน เชน วกิันดาในนวนยิายเรื่องเมยีหลวง  

“ลองคุณผูหญิงไมพูดกับเขาสักหนสองหนก็ขี้ครานจะเกรงใจไมกลามายุมยามแบบ

นี้” 

ถาคนอยางฉันวูวามไดอยางหลอน ฉันคงไมตองมาเปนฉัน เปนนายจางของหลอน

ดอก ฉันอยากจะตอบอยางนี้ แตเทาที่พูดออกไปก็คอื 

“เด็ก ๆ ก็อยากอยูกับเด็ก ๆ ดวยกัน ยายนิ่มไมมีเพื่อนเลน แกก็เลยอยากมาคางกับ

นุมเทานัน้เอง” 

(เมยีหลวง.  2555 : 175) 

 ในขณะที่มนิตราซึ่งเตบิโตมาอยางโดดเดี่ยวจากสถานเลี้ยงเด็กกําพราจะมีพฤติกรรมเก็บ

ความรูสกึ ไมพูดแสดงความรูสกึกับผูอื่นและไมตองการใหคนอื่นรับรูปญหาของตนเอง 

ผมตื้นอยูในลําคอ คนอยางคุณ...จะยามรัก ยามราง ไมเคยทําสิ่งใดผิดปกติ คุณชาง

เก็บอะไร ๆ ไวในอกไดมากมาย ไมสมกับรูปรางเลยสักนดิ 

(สิ้นสวาท.  2550 : 390) 

 การไมยอมพูดจาและเก็บความรูสกึ เก็บปญหาไวคนเดยีว เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไม

เขาใจและความหางเหินระหวางสามีภรรยา ซึ่งอาจพัฒนาเปนปญหาใหญได เพราะความขัดแยง

เล็กนอยหากไมทําความเขาใจและไมแกไขก็อาจขยายและกลายเปนปญหาครอบครัวได 

 1.3. พฤติกรรมที่ขาดสติเน่ืองมาจากเมาสุรา การดื่มสุราจนไมสามารถควบคุมสติได 

เปนสาเหตุใหหมดความยับยั้งช่ังใจและสามารถกระทําเรื่องเลวรายจนมีผลกระทบตอชีวิตของ

สมาชิกในครอบครัว เชน ปญหาการทะเลาะเบาะแวง ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการ

ทํารายจติใจของสมาชิก ปญหาการเปนตัวอยางไมดใีหกับเด็กในครอบครัว และปญหาทางเศรษฐกิจ 

เปนตน เชน พมิานในนวนยิายเรื่อง เพรงกรรม ซึ่งเมาจนขาดสตแิละดวยสัญชาตญาณผูชายจึงขมขืน

ทั้งพี่สาวของภรรยาซึ่งเคยเปนอดีตคนรัก และหลานสาวของภรรยาซึ่งยังเปนเด็กสาววัยรุน 

พฤตกิรรมของพมิานเปนการทําลายทัง้ชีวติและจติใจของผูที่ถูกกระทํา เปนการทําลายความสัมพันธ

ของเครอืญาตแิละนํามาซึ่งปญหาของการผูกอาฆาตพยาบาท การแกแคนอยางไมมวีันจบสิ้น 

“อยารองไปหนอยเลย ฝน ตาแกน่ันเมาพับไปตั้งแตเย็นแลว ตอใหจับไปโยนน้ําก็ยัง

ไมตื่น อยาดิ้นดกีวา ฝน จะไดไมตองเจ็บตัวมากกวานี้”เขาลากหลอนไปที่เตียง หนา

กมตํ่าลง ลมหายใจระอุรอนดวยตัณหาและกลิ่นเหลาฉุนกึก อลงกตดิ้นและรอง

เสยีงดัง พมิานใชมอือุดปากหลอน เด็กหญงิกัดเต็มแรง 

(เพรงกรรม.  2539 : 362) 

 2. ปญหาท่ีเกดิจากการรับคานิยมใหม 

การรับวัฒนธรรมตะวันตกทําใหเกิดคานิยมใหมในสังคมไทย รวมถึงคานิยมการดําเนินชีวิต

ครอบครัว คานยิมใหมที่อาจสรางปญหาครอบครัวไดแก การมคีวามสัมพันธกับชายหรือหญิงที่ไมใช
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คูสมรส หรือการมองเห็นวาการมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงเปนเรื่องธรรมดา ไมจําเปนตองมี

ความผูกพันหรือความรับผิดชอบ เชน อรอินทร ในนวนิยายเรื่องเมียหลวงซึ่งมองวา ผูหญิงไม

จําเปนตองอดทนและรักษาชีวิตครอบครัว หากไมมีความสุขก็ควรเลือกการหยารางเพื่อยุติปญหา 

การเปนแมหมายไมไดเปนอุปสรรคตอการแสวงหาชายคนใหมและการเขาไปมีความสัมพันธกับ

ผูชายที่มีครอบครัวแลวไมเปนเรื่องผิด รวมทั้งเห็นวาการมีเพศสัมพันธโดยไมแตงงานเปนเรื่อง

ธรรมดา ดวยคานิยมนี้เธอจึงแทรกเขาไปในครอบครัวของอนิรุทธิ์และวิกันดาโดยไมคํานึงถึง

ความรูสกึของวกิันดาและความถูกตองทางศลีธรรม 

 “ครับ...อารมณเขารุนแรง...พลิกพลิ้วทุกนาที ไมรูจักเหนื่อย ทะเยอะทะยานมาก 

ใฝหาสิ่งที่เขาอยากไดไมมีวันจบ ตั้งแตอยูดวยกันมาผมไมเคยเห็นเขาสงบเพราะ

พอใจอะไรเลย ถาเขารักใครคนหนึ่งแลวก็คิดวาใครคนอื่นจะมีอะไรที่นารักมากกวา

นั้นเสมอ แลวเขาก็จะหาทางวิ่งไปคนเอาความนารักของใครคนอื่นมาเปนของเขา 

ภาษติของอรอนิทรมอียูวา ของที่ไดแลวคอืของเสยี ของที่ยังไมไดคอืของดี” 

(เมยีหลวง.  2555 : 106) 

หรือ พลอยในนวนิยายเรื่องตามลมปลิวก็เปนตัวละครที่ไดรับอิทธิพลจากคานิยมใหมวา

ผูหญิงไมตองจริงจังกับเรื่องการรักนวลสงวนตัว การเที่ยวเตรและการมีเพศสัมพันธกับชายที่พึงใจ

จึงไมใชเรื่องแปลกเพราะถือวาการมีชีวิตที่มีความสุข คือ การตามใจตัวเองและเมื่อทุกอยางผานไป

แลวก็ไมจําเปนตองจําหรือเก็บมารบกวนชีวิตปจจุบัน ดังนั้น ถึงแมวาพลอยกับดลภพเคยใกลชิดกัน

มากอน แตเมื่อดลภพแตงงานกับพราว พลอยก็ปลอยใหเรื่องผานไปเปนอดตี 

“เราชินแลวละคะ ที่เห็นพลอยตะลอนไปโนนมานี่กับเพื่อนผูชาย เขาไมคอยมีเพื่อน

ผูหญงิ เปนผูหญงิคนเดยีวในกลุมผูชายเสยีเปนสวนใหญ”พราวอธิบาย “ถือกันวาโต 

ๆ กันแลว รูจักเอาตัวรอดก็ดี” 

(ตามลมปลวิ.  2558 : 23) 

 3. ปญหาท่ีเกดิจากปญหาทางเศรษฐกจิ 

ปญหาทางเศรษฐกิจเปนปญหาสําคัญของครอบครัวชนช้ันกลางถึงชนช้ันลาง อาจเพราะ

สมาชิกในครอบครัวไดรับการศึกษานอยและไมสามารถทํางานไดเงินเดือนสูง ทําใหคาใชจายใน

ครอบครัวไมเพียงพอ ภาวะที่ครอบครัวตองอยูรวมกันอยางแออัด ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ

และการกระทบกระทั่งระหวางสมาชิก นวนิยายเรื่องเพรงกรรม ไดสะทอนปญหาเศรษฐกิจและ

ปญหาอื่น ๆ ที่มสีาเหตุมาจากปญหาเศรษฐกจิ ดังนี้ 

 3.1. ปญหาการแยงชิงทรัพยสมบัติ ปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว ทําใหสมาชิก

ตองอยูรวมกันและตองใชทรัพยากรในบานรวมกัน เมื่อเติบโตขึ้นและแตงงานมีครอบครัวก็ไม

สามารถแยกไปอยูเพียงลําพังได บานและที่ดิน ซึ่งเปนทรัพยสมบัติของบรรพบุรุษที่สืบตอมาจึง

กลายเปนสมบัติที่ทุกคนอยากมีสิทธิ์ ทําใหเปนตนเหตุของการทะเลาะเบาะแวง ดังเชนในนวนิยาย

เรื่องเพรงกรรม เมื่อพี่นองทราบวาพอยกบานและที่ดนิใหสาลนิ ีก็ไมพอใจ 
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“ช่ือฉันเองแหละ”สาลนิบีอกหนาตาเฉย “พอยกใหฉัน” 

สโรชาจองหนาพี่สาวดวยแววตาดุดัน สงเสยีงดัง 

“ไดไง พอมลีูกสี่คน ยกใหเธอคนเดยีวไดไง ลําเอยีงนี่ แบบนี้  

ฉันจะตองไปถามพอ ทําแบบนี้ไดไงกัน” 

                                   (เพรงกรรม.  2539 : 40) 

 3.2. ปญหาการเห็นแกตัว บางคนมีความทะเยอทะยานและหาทางที่จะไปใหพนจาก

ความยากลําบากโดยไมคํานงึถงึพอแมและพี่นอง เชน สโรชา ในเรื่องเพรงกรรม 

สโรชาเปนคนเดียวในบานที่เรียนจนจบมหาวิทยาลัย คอของหลอนจึงออกจะแข็ง

คางเชิด ทําทายโสใสพี่ ๆ เสมอ หลอนแตงงานกับรุนพี่ซึ่งเรียนจบปริญญาโท หัว

ของหลอนจึงสูงจนมองไมเห็นหัวใคร ๆ ในบาน หลอนแยกครอบครัวไปอยูกับสาม ี

ซื้อบานหลังใหญ ใชชีวิตคอนขางหรูหรา สามีของสโรชาทํางานธนาคารเงินเดือนสูง 

สโรชาเกอืบจะไมมาเยี่ยมเยยีนบดิามารดาเลย 

 (เพรงกรรม.  2539 : 9) 

หรอืพอแมบางคูก็มุงที่จะสรางฐานะของตัวเองจนไมคํานึงถึงความอบอุนของลูก ยอมทิ้งลูก

ไปสรางฐานะของตน ทิ้งใหลูกเผชิญปญหาและตองตอสูกับคนอื่นอยูตามลําพังจนเกิดเรื่องรายแรง

ในชีวติ เชน พอแมของอลงกตในนวนิยายเรื่องเพรงกรรม 

ไมกี่วันตอมาทิพลดาก็เดินทางไปปตตานีตามลําพัง สามีมิไดมารับ ทิ้งลูกนอยอายุ

หนึ่งเดอืนไวกับมารดา อรุณวรรณมองเหตุการณทัง้หมดดวยสหีนาเฉยเมย... 

(เพรงกรรม.  2539 : 174) 

 4. ปญหาท่ีเกดิจากวถีิชวีติแตกตางกัน 

การอยูรวมกันในครอบครัวมักหลกีเลี่ยงความขัดแยงระหวางสมาชิกไมไดเนื่องจากแตละคน

มีนิสัยและทัศนคติแตกตางกันไปตามพื้นฐานที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูมา เมื่อตองใชชีวิตรวมกันเปน

ครอบครัว สามภีรรยาจงึจําเปนตองปรับตัวเขาหากัน หากแตละฝายไมยอมปรับตัวยอมเกิดการหยา

รางตามมา เชน อรอินทรกับเจนจบในนวนิยายเรื่องเมียหลวง อรอินทรเปนผูหญิงที่เอาแตใจตัวและ

มีความคิดแบบคนสมัยใหม สวนเจนจบเติบโตในครอบครัวใหญของชาวไทยเช้ือสายจีนซึ่งยังยึดม่ัน

กับประเพณีเกาของชาวจีน ลูกตองเคารพเช่ือฟงผูใหญ สะใภก็ตองเคารพพอแมสามี ตองชวยดูแล

ทํางานบาน 

 “อะไร ๆ ก็ตองขึ้นอยูกับแมผัว พี่นองขางผัว เมียไมมีเสียงเลยสักอยาง เวลากิน    

ก็กินรวมกัน เวลาจะไปไหนเขาก็คอยสอดสองซุบซิบ เราเที่ยวมาก แตงตัวมาก เขา  

ก็วากระทบกระเทียบ อรอยูกับเขาปครึ่ง คลอดลูกไดไมกี่เดือน ก็หอบลูกไปอยูกับ   

พี่ถา” 

 (เมยีหลวง.  2555 : 89) 
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หรอืการมีนสิัยที่แตกตางกันทําใหการใชชีวติของสามภีรรยาแตกตางกันไป จนกลายเปนตาง

คนตางอยู เชน เพื่อนสนทิสองคนของวกิันดาในนวนยิายเรื่องเมยีหลวง 

...สามีของเลิศลักษณช่ือวิจิตร เปนคอสุรายาดอง เขาไมเคยเห็นสิ่งใดในโลกสําคัญ

ไปกวาขวดเหลา ใจคอกวางขวางตามประสาคนรักความเมาทั้งหลาย เลิศลักษณ

มักจะหนานิ่วคิ้วขมวดเมื่อมาน่ังบนถงึสามกีับฉัน 

“ปานนี้ไปตกตุมเหลาตายแลวก็ไมรู โธ...ถานึกวาจะเปนเวรเปนกรรมกันถึงขนาดนี้

ละก็ อยูคนเดยีวใหเปนสาวแกตายไปเสยียังจะดกีวา” 

(เมยีหลวง. 2555 : 46) 

ฉวีเพ็ญเปนคนมีอารมณขันมากที่สุดในหมูเรา แตสามีของหลอนคือสีหนาท เปน

บุรุษประเภทที่ทําใหภรรยาขันไมออกอยูเสมอ ถึงกระนั้นฉวีเพ็ญก็พยายามหัวเราะ 

แตเมื่อผานไปหลายตอหลายป เสยีงหัวเราะของฉวีเพ็ญก็กลับแหบพราปนดวยเสียง

สะอื้น 

“เขาตดิมา ตดิบลิเลยีด พอมเีงินไมไดเอาไปใหมาถีบทุกทีไป นี่เคราะหดีนะที่เราไมมี

ลูกดวยกัน ถามลีูกปานนี้ฉันก็คงผูกเอี๊ยมแลวละเธอ” 

(เมยีหลวง.  2555 : 47) 

จะเห็นไดวา ความแตกตางของวิถีชีวิตระหวางสามีกับภรรยา เปนสาเหตุที่ทําใหชีวิต

ครอบครัวไมสามารถดําเนินไปอยางมีความสุข การไมปรับตัวเขาหากัน และการไมพยายามรวมกัน

แกปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากทําใหความสัมพันธระหวางสามีภรรยาหางเหินกันแลว     

ยังเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการหยารางได 
 

การอภปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหปญหาครอบครัวที่สะทอนจากนวนิยายไทยในชวง พ.ศ. 2508-2557

พบวา ปญหารุนแรงที่สุดที่ทําใหเกิดการหยารางในครอบครัวซึ่งสะทอนจากนวนิยายเรื่องเมียหลวง 

สิ้นสวาท และตามลมปลิว คือ การนอกใจคูสมรส และพบวา ฝายที่นอกใจมักเปนฝายสามี ทั้งนี้

เพราะผูชายมักคดิวาการมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอื่นนอกเหนือจากภรรยาเปนการสรางความตื่นเตน

ใหกับชีวิต เปนเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ภรรยาไมควรเก็บมาเปนเรื่องใหญ ความคิดนี้สอดคลองกับ

ผลการวิเคราะหของ ณัฐริกา ขมปรีดา (2553) ที่วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนอกใจคูสมรส : 

กรณีศึกษาชายไทยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ พบวาสาเหตุที่ทําใหผูชายมีพฤติกรรมนอกใจคู

สมรสคือ แรงผลักดันจากตนเอง และมีสาเหตุจากสิ่งเราภายนอก ไมวาจะเปนเพศสัมพันธระหวาง

สามีภรรยา ความหางไกลของสามีภรรยา และการใหความสําคัญในตัวของสามี นอกจากนี้ สุ

พรรษา ประสงคสุข (2551) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหงานเขียนสารคดีเกี่ยวกับปญหา

ครอบครัวไทยของอรสม  สุทธิสาคร : แนวคิดและกลวิธีการนําเสนอ พบสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด

ปญหาครอบครัวคือมาจากความขัดแยงทางดานความคิดวา ปญหาครอบครัวเกิดขึ้นโดยเริ่มจาก
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ความขัดแยงทางดานความคิดของบุคคล อันสงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลจน

นําไปสูการขัดแยงกันระหวางบุคคลในครอบครัว โดยจะทําใหระดับปญหามีวงกวางเพิ่มมากขึ้นเปน

ลําดับ 

ในสวนของการแกปญหาครอบครัวของนวนิยายทั้งสี่เรื่องดําเนินไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้

เปนไปไดวาผูเขยีนนวนยิายทัง้สี่เรื่องเปนผูหญงิและมปีระสบการณชีวติที่รวมสมัยกัน คือเปนผูที่ไดใช

ชีวติและไดรับคานิยมใหมของสังคม ดังนั้นจึงยอมมีความเห็นที่ไมแตกตางกันมากเกินไปในเรื่องของ

บทบาท หนาที่และสทิธสิตร ีดังนั้นการที่ผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับผูชายในการศึกษาและการทํางาน 

สงผลใหผูหญิงมีความสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดโดยไมตองพึ่งพาผูชายอีก การหยา

รางจึงไมใชเรื่องแปลกหรือเรื่องที่นาอับอายอีกตอไป คูสมรสที่แตงงานและหยารางก็ยังสามารถ

แตงงานใหมโดยเปนที่ยอมรับของสังคมเชนเรื่อง เมียหลวง เจนจบหยากับอรอินทรและชอบวิกันดา

ซึ่งเปนผูหญิงที่เลิกกับสามี ในเรื่องตามลมปลิว ตนไทรก็รักพราว ไมถือสาที่พราวเคยผานการ

แตงงานมาแลว การเลือกคูจึงเปนเพราะความรักไมใชเพราะถูกตองตามขนบธรรมเนียมเกา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของอชิรญาณ แสงปญญา (2553) ในเรื่อง คานิยมและทัศนคติดานการ

สรางครอบครัวในสังคมไทยปจจุบัน ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตภูเก็ตที่วาดวยอทิธิพลดานความคิดและวิถีชีวิตตะวันตก การรักนวลสงวนตัวของหญิงไทยลดลง 

ความอดทนในการใชชีวติคูนอยกวาในอดตี คนสมัยใหมมอีสิระมากขึ้นในการเลือกคู และเลือกคูเพื่อ

สรางครอบครัวเพราะความรักและตองการอยูรวมกันมากกวาการคํานึงถึงความถูกตองตามจารีต

ประเพณี และในขณะเดียวกันคานิยมเรื่องความสัมพันธทางเพศก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมวา ทั้งผูชาย

และผูหญงิสามารถมเีพศสัมพันธกับคนอื่นนอกเหนอืจากคูสมรสได 

เห็นไดวา ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหคานยิมการเลอืกคูครองเปลี่ยนแปลงไป คานิยม

ใหมนี้สงผลกระทบตอความม่ันคงของครอบครัว ความคิดในการสรางครอบครัวก็เปลี่ยนไปจากเดิม

ดังที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการสรางครอบครัวของคนไทย

ปจจุบัน (2546) พบวา ครอบครัวในปจจุบันเผชิญกับภาวการณเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากปจจัย

ภายในครอบครัวและปจจัยแวดลอมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม 

ผลกระทบตอแบบแผนการดําเนินชีวิตของครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นไดวาครอบครัวไทยมี

ลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้น และสมาชิกในครอบครัวมวีถิชีีวติที่แตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึ้นอาจยังใหเกิดผลความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางและ

ความสัมพันธหรือพันธะระหวางสมาชิกภายในครอบครัวที่มีตอกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

 

 

http://www.m-society.go.th/document/edoc/edoc_470.doc


ปีที่ 12 ฉบบัที่ 23 มกราคม – มถุินายน 2560 (ฉบบัเพ่ิมเตมิ)                           วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน์ 12 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจํานวนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเพื่อเปนการยืนยันผลการ

วเิคราะหใหนาเช่ือถอืมากขึ้น 

2. ควรเลือกศึกษานวนิยายที่ผูเขียนเปนเพศชายดวยเพื่อจะไดมีมุมมองและทัศนะที่

หลากหลายขึ้น 
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