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 วิทยานิพนธ เลมนี้มี วัตถุประสงค เ พ่ือ ศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยาย รางวัลซีไ รต และ เสนอให เ ห็นว า                    

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในสังคมไทยมีผลตอภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต โดยศึกษา             

จากนวนิยายรางวัลซีไรตท่ีมีการดําเนินเรื่องเก่ียวกับครอบครัวต้ังแตรุนพอแมและรุนลูก และมีการพัฒนาความสัมพันธ             

ดานครอบครัวไปตลอดท้ังเรื่อง จํานวน 7 เรื่อง ไดแก เรื่องลูกอีสาน ปูนปดทอง เวลา อมตะ ชางสําราญ ความสุขของกะทิ              

และลับแล, แกงคอย 

 ผลการศึกษาพบวา ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต แบงออกเปน 2 ภาพใหญคือ ภาพครอบครัว ในชุมชนด้ังเดิม 

และภาพครอบครัวในสังคมเมือง โดยนวนิยายเรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี เปนนวนิยายเพียงเรื่องเดียวท่ีเสนอใหเห็น               

ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม ซึ่งเปนภาพครอบครัวในสังคมเกษตรกรรมท่ีใหความสําคัญกับการพ่ึงพาอาศัยของผู คนในชุมชน

ตามระบบครอบครัวขยาย และการแบงงานกันทําภายในครอบครัว สวนนวนิยายอีก 6 เรื่องท่ีเหลือจะเสนอใหเห็นภาพครอบครัว

ในสังคมเมือง ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ตามรูปแบบและลักษณะของครอบครัวเด่ียว ไดแก ครอบครัวรูปแบบพอแมลูก            

และครอบครัวรูปแบบไมสมบูรณ ครอบครัวรูปแบบแรกนักเขียนนําเสนอในดานลบคือ หากพอแมละเลยหนาท่ี ขาดจริยธรรม 

หรือใหความสําคัญกับการหารายไดมากกวาการอบรมดูแลและใหความรักแกลูกจะทําใหลูกมีปญหา ครอบครัวรูปแบบท่ีสอง

นักเขียนนําเสนอเพ่ือเปลี่ยนมุมมองวาแมรูปแบบครอบครัวจะไมสมบูรณ แตหากชุมชนหรือญาติเขามาชวยดูแล เด็กก็สามารถ            

ใชชีวิตอยูรอดหรืออาจเติบโตอยางมีคุณภาพได  

 เมื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต ไดแก พอ แม ลูก และญาติผูใหญ ตามปจจัย              

ทางสังคม ดานเพศ วัย และชนชั้น พบวา ในสังคมชนบทปจจัยดานเพศและดานวัยเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดบทบาท         

และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ขณะท่ีในสังคมเมืองนั้นการเปลี่ยนแปลงทางบริบททางสังคมและวัฒนธรรม         

ท่ีมีกระแสแนวคิดแบบทุนนิยมและคานิยมของชนชั้นกลางขับเนนใหปจจัยดานชนชั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญและครอบคลุมปจจัย    

ดานเพศและวัยไวดวย รวมถึงกลุมชนชั้นกลางยังมีอิทธิพลตอการสรางรูปแบบและวิถีการดําเนินชี วิตจนเปนที่ยอมรับ                

ในสังคมเมืองมากท่ีสุด ท้ังนี้แมวาแนวคิดของระบบทุนนิยมจะเปนตัวการบอนเซาะจิตสํานึกดานศีลธรรมและทําใหเกิด           

ความหางเหินทางความสัมพันธในครอบครัว แตเมื่อวิเคราะหแลวแนวคิดทุนนิยมกลับสงเสริมใหแมเลี้ยงเด่ียวท่ีมีศักยภาพ           

ทางปญญาและทุนทางสังคมสามารถสรางเครือขายทางสังคมเพ่ือเปนตัวแทนของตนในการทําหนาท่ีดูแลลูกไดอีกทางหนึ่ง  

 แมนวนิยายรางวัลซีไรตท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษาท้ัง 7 เรื่องนี้จะเปนผลงานของนักเขียนชายและนักเขียนหญิงท่ีมีจํานวน

ไมตางกันนัก นั่นคือนักเขียนชาย 4 คน และนักเขียนหญิง 3 คน แตความแตกตางทางเพศดังกลาวทําใหการเสนอภาพครอบครัว    

มีมุมมองท่ีแตกตางกัน กลาวคือ นักเขียนชายสวนใหญไมไดเสนอทางออกของปญหาครอบครัวท่ีชัดเจน เพียงแตเสนอใหผูอานได

ตระหนักรูถึงสถานการณครอบครัวท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเทานั้น และนักเขียนชายจะมีทาทีและมุมมองท่ีรุนแรง โดยมองวาปญหา

ครอบครัวจะยิ่งเลวราย หากผูคนไมมี จิตสํานึกถึงความผิดพลาดของตน ในขณะท่ีนักเขียนหญิงจะมีทาทีและมุมมอง                

ท่ีประนีประนอม และมองวาปญหาครอบครัวจะมีทางออกหากคนในครอบครัวและเพ่ือนมนุษยเขาใจและรวมมือชวยกันแกปญหา

    

______________________________________________________________________________________________ 

ภาควิชาภาษาไทย       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร           
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 VICHOLLADA YIMYAM: IMAGE OF FAMILY IN S.E.A. WRITE AWARD'S NOVELS. THESIS 
ADVISOR:   AREEYA HUTINTA, Ph.D. 257 pp.  
 
 

 The purpose of this thesis were  1) to study the image of a family in S.E.A Write Award’s novels 
and 2) to point out that social, cultural and economic change in Thai society affected the image of the 
family in S.E.A Write Award’s novels. Seven S.E.A Write Award’s novels, which have an outstanding 
characteristic in depicting the family relationship and the development of relationship since the parental 
generation to first filial generation, i.e.  Look I-san, Poon Pid Thong, Vela, Amata, Chang Samran, 
Kwam Suk Kong Krati, and Lablae, Kaengkhoi were selected to study and analyze.  

 The result of analysis showed that the image of the family in S.E.A Write Award’s novels were 
categorized into two main images such as 1) the image of family in original community and                           
2) the image of the family in urban society. Look I-san written by Kampoon Boontawee was the only one 
from the seven novels presenting the image of family in original community which was an agricultural 
society. The interesting feature of agricultural society was that people in the community will assist and 
encourage each other in accordance with the system of the extended family and division of work within 
the family. In contrast, the rest of novels reflected the image of the family in urban society which can be 
divided into 2 types of nuclear family, i.e. 1) Elementary family and 2) Incomplete family. In the first              
type of family, the writers presented the image of family in a negative way. In other words, if parents 
lacked a morality and neglected to take care of their children or preferred working to staying with the 
child, it may affect a child’s behavior until becoming a social problem. In the second type of family,   
writer presented a paradoxical point of view that in some cases, although the child will grow up in 
incomplete family, they were able to survive and had a better life if people living in the community or 
relatives gave a hand to take care of them.  

 When studying the role of family member in S.E.A Write Award’s novels, i.e. father, mother, 
child and senior relatives in accordance with social factor such as gender, age and class, the result of 
the study showed that in rural society, gender and age were the crucial factor for determining the role 
and responsibility of family member.   On the other hand, in urban society, the change of social-cultural 
context driven by the idea of Capitalism and Middle class’s social values pushed social class to become 
the important factor covering gender and age factor.  The result of study also revealed that a middle 
class was the influential group for creating form and way of life becoming the most accepted one in 
urban society. However, even though the idea of Capitalism was the main culprit eroding moral 
conscience and causing the distance of relationship in family, it cannot deny that this idea supported 
and encouraged step mother having intellectual and social capital to create the social network and be 
the representative of busy mother for taking care of the child. 

 Although seven S.E.A Write Award’s novels selected and analyzed by researcher will be only 
some works of male writers and female writers (4 males, 3 females), it can be summarized that the 
gender difference of writers can affect the aspect and presentation of a family image. That is to say that 
most of male writers will not present the explicit way for solving the family problem but they chose to 
only show the reader realizing the situation and violence of family problem. In addition, male writers 
tended to have a violent aspect and attitude, i.e. the family problem will become worse if people lacked 
the guilty conscience. Meanwhile, female writers will have a compromising attitude with the idea that 
family problem can be solved and fixed if family member and everybody in the community understood 
each other and joined hand to solve the problem. 
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 วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีดวยความกรุณาของอาจารย ดร. อารียา หุตินทะ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําปรึกษา มอบขอสังเกตและแงคิดที่มีประโยชนตอการศึกษา

เปนอยางย่ิง รวมถึงกําลังใจและความหวงใยผานการไถถามถึงความเปนอยูของชีวิตเสมอ                  

สิ่งที่อาจารยมอบใหดังกลาวน้ันไมไดเปนเพียงตนทุนสําคัญตอการตอยอดทางความคิดและสงเสริม

ความแข็งแกรงใหแกจิตใจเทาน้ัน แตสิ่งที่ศิษยซาบซึ้งใจเสมอคือโอกาสและความเช่ือมั่นที่อาจารย               

มีใหแกศิษยคนน้ี    

 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวัฒน อินทรพร ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธที่มอบคําแนะนําเพื่อปรับปรุงใหงานวิชาการเลมน้ีสมบูรณมากข้ึน อาจารย ดร.                  

ธนิกาญจน จินาพันธ  ผูทรงคุณวุฒิที่ไดช้ีแนะแนวทางที่เอื้อประโยชนตอการเพิ่มพูนความรูของผูวิจัย

เปนอยางย่ิง และอาจารย ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธต้ังแตปริญญาตรี 

ความรูทางวิชาการ และวินัยในการดําเนินชีวิตที่อาจารยมอบให น้ัน ศิษยตระหนักรูได ถึง          

ความเมตตาที่มีใหแกศิษยเสมอ  

 กราบขอบพระคุณอาจารยนันทวัลย สุนทรภาระสถิตย ที่มอบขอคิดและวางแนวทาง

การศึกษาที่มีประโยชนย่ิง แมวาอาจารยจะมีภาระงานที่ตองจัดการในเวลาที่เรงรัดเชนกันแตก็ยินดี           

ที่จะชวยเหลือศิษยอยางเต็มใจ 

 กราบขอบพระ คุณคณาจ ารย ภาค วิช าภาษา ไทย  แล ะภาค วิ ชาภาษาอั ง กฤษ                               

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดพร่ําสอนวิชาความรูในหองเรียน และจริยธรรม                 

ในการดําเนินชีวิตใหแกศิษยดวยความรักและความเมตตา ศิษยอบอุนและสบายใจเสมอที่ไดเปน               

สวนหน่ึงของสถาบันแหงน้ี 

 กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยประเทือง คลายสุบรรณ ครูภาษาไทยที่เปนมากกวาครู 

ครูที่เปดโลกใหศิษยไดรูวาภาษาไทยมีมากกวาก. ไกถึง ฮ. นกฮูก ความรูที่ศิษยไดรับจากครูเปน

รากฐานอันแข็งแกรงที่คอยสนับสนุนใหศิษยสามารถตอยอดความรูไดอยางลื่นไหล รวมถึงคณาจารย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาทุกทานที่ไดกรุณาปลูกปนและดูแลรักษาให             

ตนกลาตนน้ีไดเติบใหญข้ึนมา  
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 กราบขอบพระคุณครอบครัวที่ สอนให เข า ใจและยอมรับกับสัจธรรมของมนุษย                         

ในขณะเดียวกันก็สอนใหรูจักใหอภัยและมองขามสิ่งที่เปนทุกข  โดยเฉพาะแมที่เปนตนแบบของ              

ความเขมแข็งและเด็ดเ ด่ียว ลูกเรียนรูที่จะตอสูกับอุปสรรคและยืนหยัดในแนวทางที่เลือก         

เพราะไดรับแรงขับเคลื่อนจากแมเปนสําคัญ  ทั้งน้ีถึงแมวาพอจะเดินทางไปยังดินแดนแหงความสุข

และสงบลวงหนากอนจะไดเห็นวิทยานิพนธเลมน้ี  แตทุกครั้งที่ลูกทอแทลูกสามารถสัมผัสได                 

ถึงความหวงใยและกําลังใจที่พอมอบใหไมเคยเสื่อมคลาย  

 ขอบคุณคุณชวลิต รอดแกว ผูเปนทั้งเพื่อนสนิทที่สุดและเปนด่ังคนในครอบครัวที่เปนหน่ึง           

ในแรงสนับสนุนสําคัญ ไมวาจะเปนความชวยเหลือในทุกรูปแบบ การดูแลเอาใจใส และเปนกําลังใจ        

ที่หลอเลี้ยงหัวใจใหเขมแข็งเสมอมา  

 ขอบคุณเพื่อนปริญญาโท รุนป 54 ที่คอยชวยเหลือและรวมทุกขรวมสุขกันมา ที่สําคัญคือ

กําลังใจที่มีใหแกกันเสมอน้ันทําใหรูวามิตรภาพที่ดีสามารถเกิดข้ึนไดในวงวิชาการ รุนพี่ รุนนอง

ปริญญาโท ทับแกว เพื่อนทับแกว เพื่อนสาธิตฯ ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกคนที่คอยไถถามดวยไมตรีจิต

และความเปนหวงเปนใย อารมณขันและนํ้าใจที่ไดรับเปนยาชูกําลังใหแกจิตใจอยางดี เมื่อจิตใจไดรับ             

การเยียวยาแลวยอมทําใหอุปสรรคในชีวิตบรรเทาลง  

 ทายที่สุด หากวิทยานิพนธเลมน้ีไดมีคุณประโยชนแกผูอื่นแมเพียงเล็กนอย ผูศึกษาขออุทิศ        

แดพระคุณของครอบครัว อันมีพอและแมเปนหลักยึดเหน่ียวในชีวิตที่ทําใหลูกตระหนักรู ถึง

ความหมายที่ย่ิงใหญของสายสัมพันธแหงครอบครัว  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาวรรณกรรมควบคูไปกับการศึกษาสังคมจะทําใหผูศึกษาเขาใจและเขาถึงสาร          

ในวรรณกรรมเรื่องน้ันไดมากข้ึน ทั้งน้ีนอกจากวาวรรณกรรมจะเปนเครื่องแสดงออกของสังคม            

ในฐานะประจักษพยานแหงการบอกเลาเรื่องราวชีวิตของตัวละครที่ควบคูไปกับสังคมและวัฒนธรรม

ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงแลว วรรณกรรมยังสามารถสะทอนประสบการณและสอดแทรกทัศนคติของ

ผูประพันธไวอยางนาสนใจอีกดวย ดังความเห็นของ เจตนา นาควัชระ (2520: 15) ที่กลาวไววา  

   ถาเราไมรู จักวรรณคดีแลว เราก็ไมอาจที่จะรู จักลักษณะที่แทจริ ง                

  ของสังคมได ทั้งน้ีก็เพราะวรรณคดีชี้ใหเห็นถึงสังคมทั้งในสวนกลางและสวนลึก          

  วรรณคดีแสดงใหเห็นถึงชีวิตในแงมุมตางๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสกัด                

  เอาแกนแทของสังคมน้ันออกมาใหเห็นได   นักประพันธที่ดี ก็คือนักประพันธ          

  ที่สามารถเสาะหาลักษณะและความหมายที่แทจริงของสังคมของตน แลวนํามา     

  แสดงออกในวิธีการที่ชี้ใหเห็นวาเขามีความสนใจและรับผิดชอบตอสังคมน้ันๆ               

  อยางแทจริง  

 วรรณกรรมสรางสรรคอยางวรรณกรรมรางวัลซีไรตเปนอีกงานเขียนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นวา

วรรณกรรมมีความผูกพันกับบริบททางสังคม ทั้งการเคลื่อนไหวของสังคมและเหตุการณที่เกิดข้ึน          

ในสังคมของนักเขียนโดยตรง กลาวคือวรรณกรรมสรางสรรครางวัลซีไรตน้ันพัฒนามาจากวรรณกรรม

เพื่อชีวิต ซึ่งถือเปนวรรณกรรมที่เปนดังกระบอกเสียงของเหลาปญญาชนที่มุงทาทายอํานาจเผด็จการ

ดวยการเปดโปงความช่ัวรายและความอยุติธรรมในระบบการเมืองและสังคมเรื่อยมาต้ังแตทศวรรษ 

2490 และระหวางน้ันก็มีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการเขียนที่ซอนนัยใหเอื้อตอการนําเสนอเน้ือหา            

เพื่อวิพากษสังคมอยางแนบเนียนมากข้ึน  

 นโยบาย 66/23 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหวรรณกรรมเพื่อชีวิตไดรับการพัฒนาใหอยู

ภายใตรมเงาของวรรณกรรมรางวัลซีไรต เพราะนโยบายน้ีเปดโอกาสใหนักเขียนแนวเพื่อชีวิตที่ได       

บมเพาะพลังปญญาและพัฒนาฝมือใหมีคุณภาพมากข้ึนน้ันไดสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย

จากเดิม ทั้งในแงของความคิดที่ลุมลึกข้ึนและรูปแบบการนําเสนอที่เปลี่ยนจากเรื่องสั้นเปนนวนิยาย 
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ดังน้ันเมื่อรางวัลซีไรตเริ่มกอต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2522 จึงนับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับการสงเสริม

วรรณกรรมรวมสมัยที่มีคุณคาทางสังคมและวรรณศิลปไปพรอมกัน (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2547: 761- 

762) 

 แมวรรณกรรมสรางสรรครางวัลซีไรตจะเปนผลผลิตของวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือวรรณกรรม

กาวหนาที่มีแกนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองเปนสําคัญ                

แตดวยความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่ใสใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันสงผลกระทบโดยตรงตอความเปนอยู วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตเหลาน้ีจึงกลายเปนประเด็นที่นักเขียนใหความสนใจและนําไป

วิพากษในงานเขียนมากกวาประเด็นทางการเมืองเชนในยุคกอน ประกอบกับนักเขียนมีบทบาทสําคัญ                 

ในการเขามากระตุนใหเกิดการต่ืนตัว โดยเฉพาะการเขามาสรางมาตรฐานหรือบรรทัดฐาน (canon) 

ใหกับวรรณกรรมรางวัลซีไรตวาจะตองเปนหนังสือที่มีการสรางสรรคทั้งในเชิงเน้ือหา และกลวิธี            

ทางวรรณศิลป มีเน้ือหาจริงจังสําหรับผูใหญอาน และมีมิติทางสังคมอยางชัดเจน (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 

2550: 634) สาเหตุดังกลาวลวนสนับสนุนใหนักเขียนในกลุมวรรณกรรมสรางสรรครางวัลซีไรต

จําเปนตองแขงกันเพื่อสรางผลงานที่แปลกใหม ทั้งดานเน้ือหาและเทคนิค วรรณกรรมสรางสรรค

ประเภทน้ีจึงข้ึนช่ือวามีลักษณะที่ออนไหวตอกระแสความคิดใหมๆ  ในสังคมไดงาย (เสนาะ เจริญพร, 

2548: 10)  

 ในบรรดาแงมุมและประเด็นสําคัญที่นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรตเสนอน้ันประเด็นเรื่อง

ครอบครัวนับเปนอีกประเด็นสําคัญที่นักเขียนสวนใหญจะกลาวถึงและนํามาวิพากษวิจารณ               

ทั้งน้ีนอกเหนือจากวาครอบครัวจะเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญที่สุดในการเลีย้งดู

ดานรางกาย การปลูกฝงดานจริยธรรม รวมถึงกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางสมาชิกในครอบครัวแลว 

(สุพัตรา สุภาพ, 2534: 36) สถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดน้ียังมิอาจดํารงอยูหรือผลิตซ้ําตนเองผาน        

คนรุนตางๆ ไดโดยแยกเปนเอกเทศจากรวมตัวทางสังคมและจากความสัมพันธกับครอบครัวอื่นๆ      

(ยศ สันตสมบัติ, 2540: 136) ดวยเหตุน้ีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ครอบครัว

ในฐานะองคประกอบของสังคมจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวไปได 

 สังคมในยุคด้ังเดิมซึ่งสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรมน้ัน ผูคนจะดํารงชีวิตในลักษณะรวมกัน 

เปนชุมชน มีพระพุทธศาสนาและความเช่ือเรื่องผีเปนแกนหลักในการมองโลกและชีวิต ตลอดจน     

มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมหรือวิธีคิดและวิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและชุมชน ผูคนจะเนนความรวมมือ                   

และการพึ่งพาอาศัยระหวางสมาชิก  เน่ืองจากการเปนเครือญาติ ความจําเปนทางเศรษฐกิจ               

และสภาพแวดลอมที่ตองชวยเหลือกัน เปนตนวา การทําเกษตรกรรม การสรางบานเรือน                      
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และการผลิตขาวของเครื่องใช ที่สําคัญคืออิทธิพลของศาสนธรรมหรือคานิยมทางจิตวิญญาณมีผลให

ความสัมพันธระหวางผูที่สถานะสูงกวา เชน ผูรู ผูอาวุโสและเพศชาย ไดรับการกํากับไวดวยคุณธรรม

และมุงสรางพระคุณมากกวาการใชอํานาจหรือพระเดชแตเพียงอยางเดียว ประกอบกับการอยูหางไกล

จากความเจริญของเมืองใหญซึ่ งตองอาศัยความสามัคคีกันมาก ปจจัยต างๆ ที่ กลาวมา                     

จึงชวยสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเอื้ออาทรระหวางกัน  (อรศรี งามวิทยาพงศ, 

2549: 5-9)   

 ความสัมพันธของผูคนที่มีอยางมากในชุมชน ทําใหครอบครัวในยุคด้ังเดิมน้ันเปนครอบครัว

ขยายที่รวมสมาชิกหลายชวงอายุและอาศัยรวมกันเปนเครือญาติ โดยเครือญาติในที่น้ีแบงออกเปน

เครือญาติที่เกิดจากการรวมสายโลหิตและเครือญาติที่เกิดจากองคประกอบทางสังคม อันเปนเครือ

ญาติที่มีที่มาจากการแตงงานและความสนิทสนม ความหลากหลายของวิถีชีวิตเชนน้ีสงผลใหสมาชิก

ในครอบครัวและในชุมชนไดปฏิสัมพันธกัน ทั้งน้ีภายในครอบครัวจะมีลักษณะเดียวกับชุมชนที่ตอง        

มีผูนํา โดยจะมอบอํานาจใหผูชายที่มีอายุมากที่สุดเปนผูนําครอบครัว แตกระน้ันก็ไมไดหมายความวา

จะเปนผูกุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากผูหญิงมีบทบาทสําคัญอยางมาก ทั้งการดูแลรับผิดชอบ

ภายในบานและการมีสวนรวมทํางานกับสามีภายนอกบาน  

 นวนิยายรางวัลซีไรต เรื่ องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี เปนนวนิยายที่ เสนอใหเห็น                 

ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมตามลักษณะขางตน ผานครอบครัวของเด็กชายคูน ซึ่งเปนครอบครัว           

ที่คงความสัมพันธกับญาติพี่นองไว การที่มีความสัมพันธที่แนนแฟนและชวยเหลือกันดังกลาว                  

ทําใหครอบครัวน้ีและครอบครัวที่เปนญาติกันน้ันสามารถผานพนอุปสรรคดานปากทองไปดวยกัน 

ในนวนิยายเรื่องน้ีไมเพียงแตเสนอภาพการพึ่งพาอาศัยกันของแตละครอบครัวเทาน้ัน แตคําพูน            

ยังเสนอภาพการแบงงานกันทําภายในครอบครัว ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทที่เทาเทียมทางเพศระหวาง

ชายหญิง รวมถึงการเสนอภาพครอบครัวดังกลาวยังเกี่ยวของกับประสบการณชีวิตและการแทรก                

ทัศนคติของนักเขียนไวอยางนาสนใจ    

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) และหลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม            

ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2491-2500) สังคมไทยไดพัฒนาเขาสูยุคเศรษฐกิจ   

แบบทุนนิยม เริ่มตนจากนโยบายสงเสริมการผลิตแบบอุตสาหกรรมแทนที่ระบบพึ่งพาอาศัย                

ในยุคเกษตรกรรม เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่รางข้ึนเพื่อตอบสนอง          

ตอแผนพัฒนาประเทศใหเกิดความทันสมัยตามแบบอยางสังคมตะวันตก ผลจากลูทางการพัฒนา

ประเทศที่มุงเนนดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวจนละเลยการพัฒนาดานสังคม ดังปรากฏต้ังแต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนที่ 1 (พ.ศ. 2504-2506) สงผลใหรูปแบบครอบครัว         

เชนในสังคมด้ังเดิมเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี และระบบเศรษฐกิจ              
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 ปจจัยที่กลาวขางตนเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหโครงสรางครอบครัวที่เปลี่ยนจากครอบครัว

ขยายเปนครอบครัวเด่ียว ความสัมพันธของทั้งสมาชิกภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว          

และรูปแบบการปฏิสัมพันธของผูคนที่มีเงื่อนไขมากข้ึน (พรรณปพร เอกพัฒน, ม.ป.ป.: 33) ที่สําคัญ

คือแนวคิดของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสงผลตอวิธีคิดของผูคน ซึ่งเนนการแสวงหาความสุข ความสุข

สบายดวยการใชเงินตราแลกมากกวาเนนความสุข และดานจริยธรรมจนผลกระทบตอความสัมพันธ

ของสมาชิกครอบครัว ตลอดจนแนวคิดแบบระบบทุนนิยมยังมีสวนสําคัญตอการกําหนดบทบาท           

ของสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะการกําหนดบทบาทของผูหญิงในครอบครัวชนช้ันกลาง หากตองการ

การยอมรับตามบรรทัดฐานของสังคมจะตองดํารงบทบาทที่ดีทั้งภายในบานและนอกบาน  

 อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเศรษฐกิจ        

แบบเกษตรกรรมมาเปนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมน้ัน  นอกจากจะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหสังคมไทย             

เริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสูสังคมเมืองมากข้ึนแลวยังทําใหวิถีชีวิต ความเปนอยูและคุณภาพ

ชีวิตแบบด้ังเดิมตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไป (พรรณปพร เอกพัฒน,                

ม.ป.ป.: 33) ดวยเหตุน้ีภาพครอบครัวในสังคมเมืองที่นักเขียนเสนอสวนใหญจึงเปนภาพครอบครัวที่มี

ปญหาดานการดํารงความสัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัว โดยปญหาแตละครอบครัวจะแปรผัน

ไปตามบริบทของสังคมในชวงเวลาน้ันๆ นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหแลวการเสนอภาพครอบครัว        

ยังสัมพันธกับความต้ังใจและทัศนคติของนักเขียนแตละคนที่อาจสอดแทรกไวในนวนิยายแตละเรื่อง  

  ภาพครอบครัวมธุราและครอบครัววนาเลข ในนวนิยายเรื่องปูนปดทองของกฤษณา             

อโศกสิน  ซึ่งเขียนข้ึนป 2524 กอนไดรับรางวัลนวนิยายซีไรตป 2528 และภาพครอบครัวของผูกํากับ

ภาพยนตรในนวนิยายเรื่องเวลา นวนิยายรางวัลซีไรตป 2537 ของชาติ กอบจิตติ ตางเสนอภาพ

ครอบครัวที่มีปญหาดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเกิดจากหัวหนาครอบครัวมุง

ทํางานหนักจนละเลยการสรางสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น ภาพที่ปรากฏจึงเปนภาพความหางเหินของ

สมาชิกและเปนภาพความทุกขภายในจิตใจของสมาชิกทั้งสองรุน ทายที่สุด กฤษณาจึงเสนอทางออก

ของปญหาครอบครัวดวยการใหอภัยและการกลับมาปรองดองกันของตัวละครตามรูปแบบครอบครัว

ในอุดมคติ สวนชาติ เสนอทางออกดวยความหวังของตัวละครที่เห็นวาความสัมพันธเชนในครอบครัว

ขยายจะเปนแรงสนับสนุนที่ชวยประคับประคองปญหาที่ตัวละครกําลังเผชิญอยู 

 การเสนอทางออกของปญหาของนักเขียนทั้งสองคนขางตนสอดคลองกับบริบททางสังคม           

ที่รูปแบบครอบครัวยังไมมีลักษณะที่หลากหลายและแตกตางกับการยอมรับของคนในสังคมมากนัก 

ตรงกันขามกับบริบททางสังคมหลังยุคพฤษภาทมิฬ ป 2535 และยุคที่ประเทศไทยเผชิญภาวะ

เศรษฐกิจป 2540 ที่ผูคนเริ่มปรับตัวและการยอมรับสภาพครอบครัวที่แตกตางไปจากรูปแบบ              

ตามอุดมคติมากข้ึน ดังปรากฏเปนภาพครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว ในนวนิยายรางวัลซีไรตป 2549          
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เรื่องความสุขของกะทิ ของงามพรรณ เวชชาชีวะ การเสนอภาพครอบครัวเรื่องน้ีไมไดเสนอใหเห็น

ภาพปญหาความสัมพันธของคูสมรสที่สงผลกับลูก แตกําลังเสนอใหเห็นภาพของการประคับประคอง

ความรักใหแกเด็กที่มีปญหาครอบครัวดวยศักยภาพดานการงานของแมเลี้ยงเด่ียว อันกอใหเกิด

ความสัมพนัธของเพื่อนรวมงานที่เขามาเกี่ยวดองเสมือนญาติและมีบทบาทในการชวยเหลือดูแลเด็ก 

หลังจากที่แมของเด็กเสียชีวิตลงดวยโรคกลามเน้ือออนแรง  

 การมุงเสนอภาพแมเลี้ยงเด่ียวดังกลาวอาจสอดคลองกับบริบททางสังคมที่มีการสงเสริมสิทธิ

สตรีเพื่อใหเกิดความเสมอภาคเทียบเทากับผูชาย และมีศักยภาพพอที่จะดํารงบทบาทแมที่ดีมากกวา

ที่จะดํารงไวซึ่งบทบาทภรรยาที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคม  รวมถึงภาพครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวน้ี         

ยังสัมพันธกับภูมิหลังและประสบการณของนักเขียนที่ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาครอบครัว

ดวยความรัก และความเขาใจมากกวาที่จะคํานึงถึงรูปแบบครอบครัวตามอุดมคติ   

 จากขางตนจะเห็นวาภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ

ของสังคมไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรมที่เนนระบบการแบงปนและการพึ่งพา

อาศัยของผูคนมาเปนสังคมยุคอุตสาหกรรมที่การด้ินรนกับการดํารงชีวิตมีสวนขับเนนใหผูคนแสวงหา           

ความสะดวกสบายในชีวิตดวยการทํางานหนักและให คุณคาของอํานาจเงินตรามากกว า                       

การประคับประคองความสัมพันธในครอบครัว ภาพครอบครัวในสังคมเมืองสวนใหญจึงมักถูกเสนอ 

ใหเห็นภาพดานลบมากกวาภาพครอบครัวในชนบท  เมื่อภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต            

เปนด่ังภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคมไทย  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงใชนวนิยายรางวัล

ซีไรตเพื่อวิเคราะหใหเห็นภาพครอบครัวที่แปรผันไปตามบริบททางสังคมไทยและภูมิหลังของนักเขียน  

ตลอดจนวิเคราะหบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่มีปจจัยทางสังคม ดานเพศ วัยและชนช้ัน             

เปนเกณฑกําหนดอีกดวย   

 

1.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในวิทยานิพนธเลมน้ีเปนเอกสารและงานวิจัย             

ที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมที่มีผลตอการสรางครอบครัว และบริบททางสังคมที่สัมพันธกับ                

การประพันธวรรณกรรมในลักษณะการศึกษาวรรณกรรมกับสังคม ดังน้ี  

 งานวิจัยที่เปนการวิเคราะหลักษณะครอบครัวในวรรณคดีประเภทบทละคร และในนวนิยาย

ที่ถูกจัดประเภทเปนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวมีงานวิจัย 5 เรื่อง ไดแก "พระราชนิพนธบทละคร

นอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย: การวิเคราะหในดานระบบครอบครัวและการสมรส" 

ของ ยุรฉัตร บุญสนิท (2522) "การวิเคราะหตัวละครผูหญิงในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล"               
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ของศรีจันทร พันธพานิช (2534) งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวง 

พ.ศ. 2525-2531" ของ ลินดา วงษทน (2538) งานวิจัยเรื่อง "วิเคราะหบทบาทครอบครัวที่มีตอ            

ตัวละครในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล" ของ ศิริญญา จรเทศ (2549) และงานวิจัยเรื่อง "ครอบครัว           

แมคนเดียวและการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงตีความ จากนิยายเรื่องพระจันทรสีนํ้าเงิน ของสุวรรณี 

สุคนธา" ของปาริชาติ สุวลักษณ (2549)  

 งานวิจัยเรื่อง "พระราชนิพนธบทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย                    

: การวิเคราะหในดานระบบครอบครัวและการสมรส" ของ ยุรฉัตร บุญสนิท (2522) ศึกษาจาก          

พระราชนิพนธบทละครนอกจํานวน 6 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา ลักษณะครอบครัวในพระราชนิพนธ

บทละครนอกมีลักษณะคลายคลึงกับลักษณะครอบครัวไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตอเน่ือง       

มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไมวาจะเปนลักษณะครอบครัวผสม ฝายชายมีภรรยาหลายคน          

และการมอบความเปนใหญใหแกฝายชาย พระราชนิพนธบทละครนอกเหลาน้ีมีแนวเรื่องสําคัญคือ

ปญหาความขัดแยงในครอบครัว แตทายที่สุดปญหาในครอบครัวน้ีก็คลี่คลายลงดวยความสนิทภายใน

ครอบครัวและเครือญาติของทั้งฝายชายและฝายหญิง การใหความสําคัญกับจิตสํานึกทางศีลธรรม 

ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม และอํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งชวยใหตัวละครเกิดการย้ังคิดและพัฒนา

อารมณไปในทางที่เหมาะสม รวมถึงพระราชนิพนธบทละครนอกดังกลาวยังสะทอนใหเห็นวา

บุคลิกภาพของตัวละครข้ึนอยูกับภูมิหลังของครอบครัวเปนสําคัญ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนประโยชนตอการศึกษาระบบความสัมพันธภายในครอบครัวยุคอดีต 

ในสังคมไทย อันแสดงใหเห็นสถานภาพและบทบาททางเพศของผูคนในสังคมกอนที่กระแส               

การพัฒนาประเทศใหเกิดความทันสมัยจะเขามามีอิทธิพลตอแนวคิดและวิถีชีวิตของผูคน 

 งานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะหตัวละครผูหญิงในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล" ของศรีจันทร                  

พันธพานิช (2534) ศึกษาตัวละครหญิงจากนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล 18 เรื่อง ต้ังแต พ.ศ. 2521               

ถึง พ.ศ. 2531 ในลักษณะของการวิเคราะหลักษณะของตัวละครที่มีบุคลิกภาพ บทบาท และ         

การประกอบอาชีพที่เปนไปตามการยอมรับและความคาดหวังของสังคมที่กําหนดไว โดยแบงเปน        

ตัวละครที่มีบุคลิกสรางสรรคและบุคลิกไมสรางสรรค  ศรีจันทรเห็นวาการเลี้ยงดูในครอบครัวต้ังแต 

วัยเยาวมีผลตอลักษณะบุคลิกภาพและจิตใจของตัวละครเมื่อตองดํารงสถานภาพและบทบาท          

ในฐานะสมาชิกในครอบครัวและสังคม ไมวาจะเปนภรรยา และลูกสาว นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหถึง

ทัศนะของผูประพันธที่มีตอผูหญิง จําแนกออกไดเปน 3 ประการไดแก ทัศนะที่มีตอการศึกษา ทัศนะ

ที่มีตอชีวิตสมรสและทัศนะที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคม ทัศนะดานการศึกษาน้ันผูประพันธเห็นวา

ผูหญิงควรศึกษาหาความรูใหมากที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได เพื่อนําความรูน้ันมาประกอบอาชีพ

และเลี้ยงตัวเองโดยไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น ในเรื่องชีวิตสมรสน้ันผูเขียนเห็นวาคูสมรส            
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ควรคํานึงถึงความเหมาะสมความสอดคลองทั้งในเรื่องพื้นเพ อุปนิสัยใจคอและการศึกษา                

สวนการดําเนินชีวิตในสังคมน้ันผูเขียนเห็นวา ผูหญิงควรมีจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิต ควรใชชีวิต 

ใหมีคุณคา ใหมีความหมาย และไมควรใชชีวิตอยางไรสาระ 

 งานวิจัยเรื่อง "วิเคราะหปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวง พ.ศ. 2525-2531"             

ของลินดา วงษทน (2538) ผลการวิจัย พบวา สาเหตุของปญหาครอบครัวแตกแยกเกิดจากปจจัย      

สวนบุคคล และปจจัยดานเศรษฐกิจ และสังคม ทางดานปจจัยสวนบุคคลจะเกิดจากบุคลิกภาพ 

พฤติกรรม และความสัมพันธของคูสมรส  ซึ่งสาเหตุดานน้ีเปนสาเหตุสําคัญที่ไดรับอิทธิพลจาก

ครอบครัว สวนปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตนวา บทบาทของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไป ในแงที่

เปนที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน ปญหาสังคมขาดศีลธรรม และปญหาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ทําใหคน

ในสังคมเห็นแกตัวมากข้ึน จากสาเหตุของปญหาดังกลาวลวนสงผลโดยตรงกับเด็กในครอบครัว       

ไมวาจะเปนดานสุขภาพจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมและสังคม นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบขอคิดเกี่ยวกับการ

ใชชีวิตครอบครัว ประกอบดวย การครองชีวิตคูตองมีความรักเปนพื้นฐาน และเมื่อบิดามารดาหยาราง

กันน้ัน ไมควรปลูกฝงทัศนคติทางลบเกี่ยวกับบิดามารดาใหแกบุตร 

 งานวิจัยเรื่อง "วิเคราะหบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล" 

ของ ศิริญญา จรเทศ (2549) วิทยานิพนธเลมน้ีมุงศึกษาลักษณะบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละคร

ในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล และเพื่อศึกษาทัศนะของว. วินิจฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัว 

ผลการวิจัยพบวา นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลไดแสดงใหเห็นบทบาทของครอบครัวที่มีความสําคัญ             

ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะภูมิหลังที่เปนสภาพแวดลอมของตัวละครลวน         

สงอิทธิพลใหแกบุคลิกภาพของตัวละคร การตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมถึงการแกปญหาของตัวละคร 

นอกจากน้ี ว. วินิจฉัยกุลยังแสดงทัศนะวาครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคานิยมที่เกี่ยวกับ

การใหความสําคัญตอวงศตระกูลตอการศึกษา ตอการเลือกคู และตอการใชชีวิต คานิยมดังกลาว             

มีบทบาทสําคัญตอวิธีคิดและการหาทางออกเมื่อตัวละครเผชิญกับปญหามากที่สุด 

 งานวิจัยเรื่อง "ครอบครัวแมคนเดียวและการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงตีความ จากนิยาย

เรื่องพระจันทรสีนํ้าเงิน" ของสุวรรณี สุคนธา" ของปาริชาติ สุวลักษณ (2549)  นวนิยายเรื่อง

พระจันทรสีนํ้าเงินเปนนวนิยายที่มุงเสนอใหเห็นลักษณะและปญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัวที่มีแมเลี้ยง

เด่ียวเลี้ยงลูกแตเพียงลําพัง ปญหาที่เกิดข้ึนน้ันเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั้งกับแมและลูก ปญหาที่เกิดขึ้น           

กับแม อาทิ ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาทางอารมณและจิตใจ เปนตน สวนปญหาที่เกิดข้ึนกับลูก              

จะเปนปญหาดานภาวะซึมเศราที่นําไปสูปญหายาเสพติดและการพยายามฆาตัวตาย นอกจากน้ีปญหา

ที่เกิดข้ึนกับลูกยังเกิดจากปจจัยในการเลือกที่จะปฏิบัติและสภาพแวดลอมในชีวิตของลูกๆ อีกดวย 
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 ขางตนเปนงานวิจัยประเด็นดานลักษณะครอบครัวที่ศึกษาจากนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว           

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นวามุงวิเคราะหบทบาทของครอบครัววาเปนสังคมแรกของ

สมาชิกครอบครัว และเปนแหลงบมเพาะบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ซึ่งมีผลตอบุคคลน้ันเมื่อเติบโต

เปนผูใหญ นอกจากน้ียังมองวาครอบครัวเปนแหลงบมเพาะคานิยมในสังคมแกสมาชิกในครอบครัว  

แมงานวิจัยขางตนจะแสดงใหเห็นบทบาทของครอบครัวตอสมาชิกในครอบครัวที่แปรผันไปตามบรบิท

ทางสังคมดานคานิยม แตยังไมเห็นชัดในแงหนาที่และบทบาทของสมาชิกที่แปรผันไปตาม                    

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม งานวิจัยอีก 4 เรื่องตอไปน้ีจะเปนงานวิจัยที่แสดงใหเห็นประเด็นดังกลาว

ชัดเจนข้ึน  

 งานวิจัยเรื่อง "ผลกระทบของการพัฒนาตอความสัมพันธในครอบครัวท่ีสะทอน           

จากวรรณกรรมเรื่องสั้นไทย" ของพรรณเพ็ญ กองแกวใจ (2548) เปนงานวิจัยมุงวิเคราะหผลกระทบ

ของการพัฒนาที่มีตอความสัมพันธในครอบครัวชนบทไทยรวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ              

ที่สะทอนจากเรื่องสั้นของไทย 7 เรื่อง ไดแก "คนพันธุ" ของลาว คําหอม "เสียแลวเสียไป" และ "รถไฟ

ครั้งที่หา" ของอัศศิริ ธรรมโชติ "วันหน่ึงในชีวิตของหนานอิน" และ "ผูรับผิดชอบ" ของเสกสรรค 

ประเสริฐกุล รวมถึง "คนดายหญา" และ "แกวหยดเดียว" ของศรี ดาวเรือง  

 ผลการวิจัยพบวา  การที่รัฐบาลนําประเทศเขาสูความทันสมัยโดยการเลียนแบบประเทศ

ตะวันตกและอเมริกาต้ังแตรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน ซึ่งพยายาม

พัฒนาประเทศภายใตการสนับสนุนจากอเมริกา โดยเฉพาะการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   

และสังคมแหงชาติ 3 ฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2519) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมหลายประการ ในดานครอบครัวน้ันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความสัมพันธของ

ครอบครัว อาทิ การยายถ่ินฐานในลักษณะที่คนหนุมสาวอพยพจากหมูบานเขาไปทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม และธุรกิจคาประเวณีในเมืองใหญ การเปลี่ยนแปลงเรื่องความเช่ือในภูมิปญญาชาวบาน 

โดยที่ผูสูงอายุไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจของคนรุนหลังอีกตอไป รวมถึงความสัมพันธบนพื้นฐานของ

ความรัก และความเอาใจใสกันกลายเปนสิ่งไรคาและถูกแทนที่ดวยวัตถุนิยม และเมื่อปจเจกบุคคล 

หน่ึงๆ รับรูการลมสลายของคานิยมด้ังเดิมยอมกอใหเกิดความแปลกแยกไปจากคนสวนใหญ สวนใน

สังคมเมือง ผูอพยพยังคงยึดมั่นกับคานิยมเรื่องการแสดงความกตัญูตอครอบครัวดวยการสงเงิน

กลับไปใหครอบครัวในหมูบาน แตเปลี่ยนแปลงคานิยมเรื่องคุณคาของการทํางานหนัก โดยการมุงหา

เงินดวยวิธีการที่งายกวาแทน เปนตนวา การพนัน และการเลนหวย ถึงกระน้ันก็ยังนิยมใหรางวัล              

แกตนเองและครอบครัวดวยความบันเทิงเล็กๆนอยๆ  
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 ขางตนเปนงานวิจัยที่มุงศึกษาประเด็นดานการพัฒนาสังคมที่มีผลกระทบตอครอบครัว              

และความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไประหวางครอบครัวกับชุมชน ทั้งน้ีงานวิจัยดังกลาวมุงวิเคราะห

ลักษณะครอบครัวและชุมชนโดยรวมมากกวาที่จะวิเคราะหบทบาทและหนาที่ของสมาชิก                        

ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม   

 งานวิจัยของเสนาะ เจริญพร (2548) เรื่อง"ผูหญิงกับสังคมในวรรณกรรมยุคฟองสบู" 

งานวิจัยเลมน้ีมุงศึกษาภาพเสนอของผูหญิงในวรรณกรรมไทยในชวงทศวรรษ 2530 ทั้งวรรณกรรม

ประเภทนิยายเรื่องสั้น และกวีนิพนธ รวมทั้งสิ้นมากกวา 50 เรื่อง โดยมุงเนนการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับบทบาทตางๆ ประกอบดวย ผูหญิงกับบทบาทเมียและแม ผูหญิงกับ

หนาที่การงาน ผูหญิงกับบทบาททางการเมือง ผูหญิงกับรางกาย และผูหญิงกับเพศวิถี เปนตน 

ผลการวิจัยพบวา แมวาผูแตงวรรณกรรมจะสรางใหผูหญิงมีลักษณะที่กาวหนา คือเปนผูหญิงที่มี

การศึกษาดี ทํางานในตําแหนงที่ดี ซึ่งถือเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนตามยุคสมัยของวิกฤตการณ             

ฟองสบูและตามกระแสโลกาภิวัตน แตภาพเสนอของผูหญิงเหลาน้ีกลับมีลักษณะซับซอนยอนแยง         

อยูในตัวเองเปนอยางมาก เพราะทายที่สุดแลวไมวาผูหญิงจะมีความเกงกลาและสามารถเพียงใด        

ก็ยังคงตองมดํีารงความเปนกุลสตรีดวยการเปนเมียและแมที่ดีตามระบบปตาธิปไตย สอดคลองกับ         

การวิเคราะหในหัวขอ "ผูหญิงกับบทบาทเมียและแม" ที่เสนอใหเห็นวาตัวละครหญิงตองยอมอดทน         

แบกรับหนาที่เมียและแม และตองตกอยูภายใตการกํากับของสามีดวยเงื่อนไขของความแตกตาง

ระหวางเพศสถานะ แตกระน้ันทายที่สุดตัวละครผูหญิงเหลาน้ีก็ไมสามารถกาวพนออกไปจาก         

ความเปนเมียและแมตามความคาดหวังของสังคมและระบบปตาธิปไตยไดสําเร็จ  

 งานวิจัยเรื่อง "ผูหญิงกับบทบาทความเปนแมในนวนิยายไทย ต้ังแต พ.ศ. 2510-2546" 

ของพรธาดา สุวัธนวนิช (2550) มุงวิเคราะหผูหญิงกับบทบาทความเปนแมในนวนิยายไทยต้ังแต             

พ.ศ. 2510-2546 ซึ่งเปนชวงที่นวนิยายไทยนําเสนอเน้ือหาที่ต้ังคําถามเกี่ยวกับความเปนแม            

โดยวิเคราะหความหลากหลายของแนวคิดเรื่องแมที่นําเสนอในนวนิยายไทยที่สัมพันธกับเพศสถานะ 

ชนช้ัน และสถานะทางสังคม ผลการศึกษาเรื่องความเปนแมในบริบทของสังคมไทย พบวาสามารถ

แบงชวงของนวนิยายที่นําเสนอผูหญิงกับบทบาทความเปนแมไดเปน 4 ชวง ชวงแรก พ.ศ. 2510-

2519 แมยุคเสรีนิยม ชวงที่สอง พ.ศ. 2520-2530 แมยุคพัฒนาสตรี ชวงที่สาม พ.ศ. 2531-2540  

แมยุคเรียกรองสถาบันครอบครัว ชวงที่สี่ พ.ศ. 2540-2546 แมยุคยอมรับความหลากหลายของ      

ความเปนแม แตละชวงเวลาดังกลาวจะมีพัฒนาการความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเปน

แมกับชนช้ัน เพศสถานะและสถานะทางสังคม บริบททางสังคมที่มีผลกระทบตอความเปนแม อาทิ            

การพัฒนาทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความคิดตามแนวทางสตรีนิยม และการสืบทอด

ความเปนแม  ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนวาการสืบทอดแนวคิดความเปนแมแนวขนบหรือแมในอุดมคติ

ที่มีการปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมกับการรับแนวคิดแมในแนวสตรีนิยม ผลการศึกษาสรุปไดวา 
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นวนิยายไทยเสนอวาความเปนแมเปนบทบาทสําคัญที่สังคมกําหนดใหผูหญิงมี นักเขียนไดแสดง

ปญหาและต้ังคําถามเกี่ยวกับความเปนแม โดยแสดงความขัดแยงระหวางอุดมคติของแมที่ดีกับผูหญิง

ในฐานะปจเจกบุคคลนวนิยายมีบทบาทสืบทอด ตอรองและผลิตซ้ํา ความเปนแมอันเปนอุดมการณ

ทางสังคมซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไดตามบริบทของสังคม 

 งานวิจัยของเสนาะ เจริญพร และพรธาดา สุวัธนวนิช เปนการศึกษาบทบาทและหนาที่ของ

ผูหญิงในสังคมโดยมองในประเด็นดานชนช้ัน เพศสถานะ และสถานะทางสังคม รวมถึงวิเคราะห

ปจจัยดังกลาวจากเหตุการณและนโยบายดานสังคมและเศรษฐกิจในยุคสมัยน้ันๆ การวิเคราะหดวย

แนวทางน้ีทําใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนปจจัยสําคัญตอการสรางอุดมการณซึ่งสงผลตอ                  

การกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลในครอบครัว  

 กุลแกว สุขสลักคํา (2551) ศึกษาเรื่อง "ผลกระทบของคานิยมสมัยใหมตอคุณคาของ

ครอบครัวท่ีสะทอนจากวรรณกรรมเรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ"   มุ ง ศึ ก ษ าผ ล ก ร ะท บ ข อ ง

คานิยมสมัยใหมที่มีผลตอคุณคาของครอบครัวที่ทอดทิ้งผูสูงอายุในบานพักคนชรา ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาของผูสูงอายุที่ ถูกทอดทิ้งน้ัน เกิดจากโครงสรางของครอบครัวด้ังเดิมถูกทําลายลงดวย            

ความทันสมัยที่มาในรูปแบบของการพัฒนาเชิงวัตถุ ทําใหผูสูงอายุที่เปนที่เคารพของสมาชิกทุกคน         

ในครอบครัวกลับตองเผชิญกับปญหาเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ รวมถึงการใชชีวิตในสถานที่ที่ไมใช

บานและคนรอบขางที่ไมใชคนในครอบครัว  

 งานวิจัยของกุลแกว สุขสลักคํา ขางตนเปนการศึกษาลักษณะครอบครัวในนวนิยายซีไรต 

เรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ  ในแงของการศึกษาผลกระทบดานคานิยมดานครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากการการพัฒนาความทันสมัยดานวัตถุ สงผลตอความสัมพันธของผูสูงอายุในครอบครัวทีเ่ดิมเปน

ด่ังเสาหลักของครอบครัวแตกลับถูกทอดทิ้งใหคนนอกครอบครัวเปนผูดูแล    

 ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องครอบครัวขางตน เปนการศึกษาลักษณะของ

ครอบครัว ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว และปญหาของครอบครัวไทย รวมถึงการศึกษา

บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวดวยปจจัยดานวัย เพศ ชนช้ัน และความทันสมัยของเมือง

กับความด้ังเดิมของชนบท ซึ่งอิงอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลการศึกษาดังกลาว

เปนประโยชนตอการวิเคราะหภาพครอบครัว ในฐานะเปนครอบครัวที่เกิดข้ึนในครอบครัวของ

สังคมไทย ซึ่งมีแนวคิดและวัฒนธรรมรวมกัน ประกอบกับการศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรต

ดวยการวิเคราะหบทบาทและความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวที่มีปจจัยดานเพศ วัยและชนช้ัน               

ยังไมมีผูใดศึกษาอยางจริงจัง  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตต้ังแต                      

ป 2522-2552                 
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1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

      1.3.1 เพื่อศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต 

      1.3.2 เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอ          

ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต 

 

1.4 สมมติฐานของงานวิจัย 

      1.4.1 ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ                  

และวัฒนธรรมไทย 

      1.4.2 บทบาทและความสัมพันธของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตเปลี่ยนแปลงไป 

ตามปจจัยทางสังคม ดานเพศ วัย และชนช้ัน  

 

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 

 ศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตที่มีครอบครัวเปนองคประกอบสําคัญ                     

ในการดําเนินเรื่อง กลาวคือในนวนิยายเรื่องน้ันๆ จะมีการดําเนินเรื่องที่กลาวถึงครอบครัวต้ังแต            

รุนพอแมและรุนลูก และมีการพัฒนาความสัมพันธดานครอบครัวไปตลอดทั้งเรื่อง จากเกณฑดังกลาว

ทําใหไดนวนิยายรางวัลซีไรตที่ใชในการศึกษาจํานวน 7 เรื่อง ไดแก  

 1. ลูกอีสาน ของ คําพูน บุญทวี  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2522  

 2. ปูนปดทอง  ของ กฤษณา อโศกสิน  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2528 

 3. เวลา  ของ ชาติ กอบจิตติ  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2537 

 4. อมตะ  ของ วิมล ไทรน่ิมนวล  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2543 

 5. ชางสําราญ  ของ เดือนวาด พิมวนา  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2546 

 6. ความสุขของกะทิ  ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2549 

 7. ลับแล, แกงคอย  ของอุทิศ  เหมะมูล  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2552  
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1.6 ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การอางอิงตัวบทจากนวนิยายรางวัลซีไรต ผูวิจัยจะใชการอางอิงถึงช่ือเรื่อง ลําดับเลม (ถามี) 

ปที่พิมพ และเลขหนา ดังน้ี 

   "พอแมของสกรรจเปน "คนติดลูกไม" เหมือนพอแมเขาน่ันแหละ ทั้งสอง

  เปนลูกผูดีมีตระกูลอันใหญโต  แตงงานกันอยางหรูหราสมเกียรติ  แตถัดจากน้ัน          

  ไมนาน  หลังจากสกรรจเกิดแลวราวๆ สองป  คนทั้งคูก็แยกทางกัน  พอของสกรรจ

  แตงงานใหมมีลูกออกมาอีกคนหน่ึงเปนหญิง เม่ือนองสาวเขาอายุไดขวบเศษ               

  การหยารางก็เกิดขึ้นอีก   

          (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 37) 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลอยางนอยคือ ชายหญิง 1 คูที่มีความผูกพันกันทางอารมณ

และจิตใจในการดําเนินชีวิตรวมกัน มีความสัมพันธกันทางกฎหมายและทางสายโลหิต รวมทั้งมี           

การกําหนดสิทธิและหนาที่ตางๆ เพื่อการอาศัยรวมกัน   

 ภาพครอบครัว หมายถึง ภาพสะทอนลักษณะครอบครัวในเชิงโครงสรางและบทบาทของ

สมาชิกในครอบครัวที่แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ภาพสะทอนที่เกิดข้ึนน้ี

เปนเพียงภาพสะทอนของสังคมตามความคิดและจินตนาการของนักเขียน  

 บทบาท หมายถึง  การแสดงออกหรือการทําหนาท่ีของบุคคล ซ่ึงแปรผันไปตามสถานภาพทาง

สังคมท่ีมีปจจัยทางสังคมมากําหนด เชน ปจจัยดานเพศ ดานวัย และดานอายุ รวมถึงอาจเปนไปตาม

สถานภาพท่ีไดรับการแตงตั้งหรือเปนไปโดยความสามารถท่ีบุคคลน้ันมีอยู เปนตนวา เปนผูมีความรู               

เปนหัวหนางานและเปนปูยา (ไพบูลย ชางเรียน, 2515: 28, อางถึงใน เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ และสุรีย 

บุญญานุพงศ, ม.ป.ป.: 44) 

 ชนช้ัน หมายถึง การจัดระเบียบสังคมดวยการแบงลําดับช้ันที่สัมพันธกับคุณลักษณะ                      

ที่ตกทอดมา เชน การศึกษา และความสะดวกสบายในชีวิต เปนตน ปจจัยเหลาน้ีจะสัมพันธกับ              

ความมั่งค่ังทางรายไดที่เพิ่มข้ึนเปนตัวช้ีวัด 
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1.8 วิธีดําเนินงานวิจัย 

      1.8.1 การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    ผูวิจัยสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องครอบครัว เอกสาร                

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาภาพสะทอน รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับครอบครวั

ทางดานปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เชน โครงสรางของครอบครัว สภาพสังคมในชวง              

พ.ศ. 2522-2552 บทบาทของผูหญิงและชนช้ันทางสังคม เปนตน   

       1.8.2 การคัดเลือกขอมูลที่ใชในการศึกษา 

      ผูวิจัยคัดเลือกขอมูลดานครอบครัวจากนวนิยายรางวัลซีไรตจํานวน 7 เรื่อง ไดแก                 

ลูกอีสาน  ปูนปดทอง เวลา อมตะ ชางสําราญ ความสุขของกะทิ และลับแล, แกงคอย 

        1.8.3 การเก็บขอมูล 

      ผูวิจัยเก็บขอมูลดานครอบครัวจากนวนิยายรางวัลซีไรต 7 เรื่องขางตน โดยพิจารณา

ขอมูลเหลาน้ีจากความสําคัญในการดําเนินเรื่อง กลาวคือประเด็นเรื่องครอบครัวในนวนิยายเรื่องน้ัน 

จะตองมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องและตัวละครเอกต้ังแตตนจนจบ ทั้งน้ีอาจมีการพัฒนา

ความสําคัญของครอบครัวไปพรอมกับการเจริญเติบโตของตัวละครเอก ในทางที่ครอบครัวมี

ความสําคัญต้ังแตตัวละครรุนพอแมไปจนถึงตัวละครรุนลูก 

 1.8.4 การวิเคราะหขอมูล 

         ผูวิจัยนําขอมูลดานครอบครัวที่ไดจากขอบเขตที่กําหนดไวขางตนมาวิเคราะห              

ภาพครอบครัวที่ เปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆทั้งในแงโครงสราง                  

และบทบาทของผูหญิงในครอบครัว ทั้งน้ีผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห  

 1.8.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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1.9 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.9.1 ทําใหมองเห็นภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซไีรต 

      1.9.2 ทําใหเขาใจปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัล             

ซีไรต   

      1.9.3 ทําใหเห็นคุณคาของนวนิยายรางวัลซีไรตที่มีตอสังคม 

      1.9.4 ทําใหเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอภาพครอบครัว   

ในนวนิยายรางวัลซีไรตในกลุมเรื่องสั้น  
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บทท่ี 2 

บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสรางครอบครัว 

  

 ครอบครัว (Family) เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกและเปนสถาบันหลักของมนุษย            

เพราะนอกจากครอบครัวจะมีความสําคัญตอการคงอยูและการสูญสลายของสังคมในแงของการระบุ

ความสัมพันธระหวางชายหญิงในลักษณะคูสมรสตามการยอมรับของสังคมแลว ครอบครัวยังทําหนาที่

ใหกําเนิด รับผิดชอบและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจนเติบโตข้ึนเปนสมาชิกของสังคม  ดังน้ัน              

เมื่อพิจารณาแลวครอบครัวจึงอยูในฐานะสถาบันรากฐานในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ           

และมีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติ   

  ในปจจุบันครอบครัวไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวในอดีตอยางมาก ครอบครัวไทย         

ในอดีตจะมีสมาชิกจํานวนมากและหลากหลายอายุอาศัยในครัวเรือนเดียวกันตามระบบความสัมพันธ             

ทางเครือญาติแบบครอบครัวขยาย ลักษณะครอบครัวเชนน้ีทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความรัก           

และผูกพันกันอยางแนนแฟน รวมถึงการมีสมาชิกครอบครัวหลายรุนอายุยังกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ

เพื่อเรียนรูและชวยเหลือพึ่งพาอาศัยระหวางกัน 

 ครอบครัวในอดีตไมเพียงแตใหความสําคัญกับความสัมพันธทางเช้ือสายตระกูลเทาน้ัน          

แตยังรวมความสัมพันธกับชุมชนไวดวย สมาชิกของชุมชนจะใกลชิดและพึ่งพาอาศัยกันอยางเอื้ออาทร 

ประกอบกับการที่ผูคนในชุมชนมีประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมตางๆ รวมกัน เปนตนวา พิธีการเกิด

การตาย และการรับขวัญ ลวนทําใหคนในชุมชนไดรูทุกขสุขของกันและกัน เห็นคุณคาความสําคัญ

ของการผูกสัมพันธทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ ชุมชนจึงเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ            

ที่โอบลอมสมาชิกทุกคนไว   

 ความสัมพันธของครอบครัวกับชุมชนที่ดําเนินมาต้ังแตสมัยอดีตเริ่มไดรับผลกระทบ               

เมื่อประเทศไทยพัฒนาใหเปนสังคมสมัยใหมตามแนวทางของชาติตะวันตก แมวายุคสมัยแหง              

การพัฒนาจะเริ่มตนในสมัยรัชกาลที่ 5 แตวาภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทและสังคมไทย

ยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งน้ีเพราะขอจํากัดดานการคมนาคม การสื่อสาร และกระบวนทัศนของ

ผูนํา จนกระทั่งหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยมาเปดรับการเปนสังคมสมัยใหมอยางเต็มที่              

ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจรัฐ โครงสรางทางเศรษฐกิจ และโครงสรางทางวัฒนธรรม          
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ที่ตอเน่ืองยาวนานในกระแสประวัติศาสตร ที่สําคัญคือการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับแรก พ.ศ. 2504 และสืบเน่ืองตอมาจนกระทั่งปจจุบัน รวมถึงโครงการและนโยบายตางๆ                

ที่สืบเน่ืองมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอการคงอยู                

ของครอบครัวในปจจุบันอยางมาก (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2549: 47)  

 เพื่อใหเห็นวาการพัฒนาประเทศไทยไปสูความทันสมัยแบบตะวันตกและกระแสความคิด 

ของผูคนในแตละยุคสมัยสงอิทธิพลใหโครงสรางและลักษณะครอบครัวไทยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

จากอดีต  ดังน้ันในบทที่ 2 น้ีผูวิจัยจึงเสนอประเด็นความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กับการสรางครอบครัวที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและวิถีชีวิตของคนในสังคม                  

ใน 6 ประเด็น ไดแก  นโยบายสรางชาติถึงการพึ่งพาสหรัฐอเมริกากับการพัฒนาไปสูความทันสมัย

ของไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 : การเริ่มตนเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอยางเปนทางการ 

นโยบายวางแผนครอบครัว : แนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวคิดแบบชนช้ันกลาง  สังคมไทย

ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูหญิงไทย ครอบครวัแบบใหม

กับสังคมที่เปลี่ยนไป  และครอบครัวกับการสงเสริมความสําคัญของครอบครัว    

2.1 นโยบายสรางชาติถึงการพ่ึงพาสหรัฐอเมริกากับการพัฒนาไปสูความทันสมยัของไทย  

 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยแรกป 2481 -2487               

ไดเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอยางเพื่อใหสอดคลองกับการการเปลี่ยนแปลง          

การปกครองและใหเกิดความทันสมัยตามแนวทางของชาติตะวันตก ที่สําคัญคือ การกําหนด "นโยบาย

สรางชาติ" เปนแกนนําในการบริหารประเทศเพื่อยกระดับความเจริญรุงเรืองใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ

และประชาชน  

 "นโยบายสรางชาติ" เปนนโยบายที่ใหความสําคัญตอการดูแลและปรับปรุงครอบครัวในฐานะ

องคประกอบสําคัญของชาติ  ดวยเห็นวาเมื่อผูใหญสรางลูกหลานในครอบครัวใหเปนคนดียอมชวย

สรางชาติที่ดีได พอแมจึงควรตระหนักรูถึงหนาที่ที่ดี ไมวาจะเปนการเก็บหอมรอมริบ การหา           

ที่ทํามาหากินที่มั่นคง และใหการศึกษาแกบุตรหลานใหทัดเทียมกับผูอื่น สวนผูหญิงตองอยูในฐานะ

เพื่อนคูคิดของสามี มิใชอยูในฐานะผูคอยรับใชสามีเย่ียงทาส นโยบายน้ีจึงเปนจุดเริ่มตนที่สงเสริมให

ผูหญิงตองมีความสามารถในสังคมตามแบบฉบับผูหญิงตะวันตกคือจะตองรูจักแสวงหาความรู              

และรูจักประกอบอาชีพการงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอีกแรงหน่ึง (นันทิรา ขําภิบาล, 2530 : 64- 67) 
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 นอกจากนโยบายสรางชาติของจอมพล ป. จะใหความสําคัญตอการสรางครอบครัวที่ดี               

และสงเสริมบทบาทของผูหญิงใหเทาเทียมกับผูชายตามลักษณะครอบครัวที่ทันสมัยตามแบบอยาง

ชาติตะวันตกแลวยังสงเสริมใหทุกคนตองยกยองและปฏิบัติตอผูหญิงเสมือนเปนมารดาของชาติ       

ดวยเหตุน้ีจึงมีการจัดงานวันแมของชาติข้ึนเปนครั้งแรกเพื่อเผยแพรความรูเรื่องการอนามยัแมและเด็ก   

 แมนโยบายสร างชาติของจอมพล ป . จะไมไดรับความนิยม และไมไดทํ าให เกิด              

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมากนัก จนทายที่สุดถูกยกเลิกไปในป 2485 ก็ตามแตนโยบายดังกลาว          

ก็เปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหเกิดการกระตุนใหรูตระหนักถึงการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

ทัดเทียมอารยประเทศ จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อจอมพล ป. ข้ึนดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีสมัยที่  2 (พ.ศ. 2491-2500) สังคมไทยก็เริ่มเขาสูยุคของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม ถือเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยและครอบครัวไทยอยางมาก 

 จอมพล ป. เปนผูริเริ่มขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา และไดลงนามในขอตกลงวาดวย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคที่เริ่มตนเมื่อป 2493 ผลจากขอตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่มี

รากฐานเศรษฐกิจในรูปแบบของรัฐทุนนิยม ทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยเกิดการกอตัว             

และการขยายตัวของระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกิดระบบการผูกขาดทางเศรษฐกิจของนายทุน

ตางชาติ และเกิดกระบวนการสะสมทุนซึ่งเรงทําลายระบบเกษตรกรรมภาคชนบท อันเปนการกระตุน

ใหระบบนายทุนที่ดินเขามามีอิทธิพลในระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม ชาวไรชาวนาที่สูญเสียที่ดิน  

จึงจําเปนตองอพยพยายถ่ินเขามาหางานทําในระบบอุตสาหกรรมในเมืองใหญ แตถึงกระน้ัน        

จอมพล ป. ก็ไมไดควบคุมระบบภาษีและการใชจายของรัฐบาล ทําใหโครงสรางการกระจายรายได         

ในสังคมขาดความเปนธรรมความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางเมืองกับชนบท                 

จึงสูงข้ึน 

  การเรงพัฒนาเศรษฐกิจดวยระบบทุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบในสมัยจอมพล ป. 

เปนจุดเริ่มตนของการสงเสริมการผลิตระบบอุตสาหกรรมในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม                

ระบบการผลิตแบบใหมที่อาศัยกําลังคนน้ีไดเขามาทําลายระบบพื้นฐานของครอบครัวไทยที่มีการผลิต           

ภาคเกษตรกรรมและระบบการพึ่งพาเครือญาติในการทําการเกษตร  รวมถึงเปนการเริ่มปลูกฝง

แนวคิดวาผลตอบแทนในรูปแบบเงินตราเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน            

ดังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบครอบครัวในสังคมไทยครั้งสําคัญเกิดข้ึนอีกชวงหน่ึง            

หลังจากที่สังคมไทยเริ่มรับเอาแนวความคิดและวิธีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติมาใชกําหนด

ลูทางของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ ซึ่งเริ่มตนต้ังแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา   
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 1 : การเริ่มตนเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอยางเปนทางการ  

 ผลของการทําสนธิสัญญารับความชวยเหลือทั้งทางทหารกับเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา          

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  สหรัฐอเมริกาได เขามากําหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบ

เศรษฐกิจจของไทยอยางเปนระบบ ที่สําคัญคือการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสงเสริมการลงทุน

และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก ป 2504 ทั้งน้ีการที่จอมพลสฤษด์ิ

ยอมรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว  นอกจากจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความชอบธรรม           

ในการเขามามีบทบาททางการเมืองแลวแผนดังกลาวยังเปนการคลอยตามทฤษฎีตอตานคอมมิวนิสต

ซึ่งเปนจุดยืนดานยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาที่วา สภาพดอยพัฒนา

ทางดานเศรษฐกิจในประเทศโลกที่สามมักจะตกเปนเหย่ือของลัทธิคอมมิวนิสต (โกวิทย กังสนันท, 

2527: 10-11)  

 ในกระบวนการพัฒนาประเทศของไทย แนวความคิดและทฤษฎีภาวะทันสมัยมีบทบาท              

และอิทธิพลสําคัญในการกําหนดกรอบของนโยบายและยุทธวิธีของแผนพัฒนา ยุทธวิธีสําคัญ                     

2 ประการที่จะพัฒนาประเทศใหเกิดความทันสมัยคือ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                      

และการสร างสรรคพัฒนาสั งคมเมืองที่ มีรูปแบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมเปนพื้นฐาน                          

ทั้งน้ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเมืองตามยุทธวิธีดังกลาวจะมีผลแผกระจายไป            

สูสังคมชนบทที่มีระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมเปนพื้นฐาน เมื่อกระบวนการพัฒนาดําเนินตอเน่ือง

ไปเรื่อยๆ ผลจากการแผกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนน้ีจะเปนตัวขจัดสภาวะขัดกัน

ระหวางภาคการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาในเมืองกับภาคการผลิตแบบเกษตรกรรมลาหลังในชนบท 

ในที่สุดสังคมทั้งมวลในประเทศก็จะมีลักษณะทันสมัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม

เหมือนกับสังคมตะวันตก (โกวิทย กังสนันท, 2527: 13) 

 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิตอบสนองตอยุทธวิธีนําประเทศไปสูความทันสมัยดวยการให

ความสําคัญกับระบบอุตสาหกรรม เนนผลิตสินคาอุตสาหกรรมแทนสินคาเกษตรกรรมและการขยาย

พื้นที่อุตสาหกรรมดวยการกวานซื้อที่ดินของชาวบาน รวมถึงเรงรัดพัฒนาชนบท ดวยการสราง          

สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกชาวบาน อาทิ การสรางถนน การสรางไฟฟา และการสรางเข่ือน เพื่อใช

เปนจุดเช่ือมความทันสมัยและสะดวกสบายจากเมืองมาสูชนบท การพัฒนาดังกลาวนอกจากจะทําให

เกษตรกรหนุมสาวที่ไมมีที่ดินทํามาหากินตองละทิ้งครอบครัวเพื่ออพยพเขาไปหารายไดดวยการ

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองใหญแลว ยังนําไปสูการผลักดันใหชนบทตองพึ่งพาเมือง            

มากข้ึน ดวยเหตุน้ีเมืองจึงอยูในฐานะศูนยรวมของความเจริญในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ                       

ดานการศึกษา และดานเทคโนโลยี ในขณะที่ชนบททําหนาที่สงสวยในดานแรงงาน ทรัพยากร                

และวัตถุดิบเพื่อปอนสูการขยายตัวและหลอเลี้ยงความเจริญของเมือง 
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 แนวความคิดและทฤษฎีภาวะทันสมัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มุงแตสราง

ความเจริญเติบโตของเมืองใหอยูในฐานะศูนยกลางของอํานาจและความเจริญ ในขณะที่ชนบทตอง

เผชิญกับปญหาความยากจน สภาพดอยการศึกษา และการไดรับบริการสังคมไม เพียงพอ                    

ความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบทดังกลาวเปนแรงผลักดันที่ทําใหชาวชนบทตองเคลื่อนยาย        

เขาสูเมืองเพื่อหาโอกาสที่ดีกวา สงผลใหครัวเรือนไทยด้ังเดิมที่เคยเกาะกุมเพื่อพึ่งพาอาศัยกันน้ัน           

ตองขยายตัวแตกวงกวางออกไป หรือมีสภาพที่ตางคนตางอยูมากข้ึน  นอกจากน้ีการเคลื่อนตัว            

เขาสูหมูบานผานวิถีการผลิตแบบทุนนิยม ในลักษณะที่มุงสรางความเจริญแกชนบทเพื่อเปน                       

แหลงทรัพยากรใหแกเมืองยังทําใหชีวิตครอบครัวชนบทที่มีคุณคาบนพื้นฐานของการผลิตแบบด้ังเดิม             

ตองปะทะกับกระแสการครอบงําของแนวคิดแบบทุนนิยม จนในที่สุดระบบคุณคาของครอบครัว

ด้ังเดิมก็ไมอาจปรับตัวไดทันกับวิถีการผลิตที่เปลี่ยนไป    

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ตอเน่ืองมาถึงฉบับที่ 2 รัฐบาลระบุนโยบาย

และเปาหมายที่จะมุงการขยายตัวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมใหมี                 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจที่ เพิ่มบทบาทของการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมผลิตสินคาทดแทนสินคาจากตางประเทศ ในขณะเดียวกันกล็ดบทบาท

การผลิตในภาคเกษตรกรรม ผลจากการเรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดังกลาว ทําใหเกิดแรงงาน            

นอกภาคเกษตรกรรมที่อพยพมาจากชนบทมากข้ึน ครอบครัวในชนบทจึงเหลือแตเพียงคนชรา            

และเด็กที่รอคอยรายไดจากหนุมสาวที่เขาไปทํางานในเมือง  

 ภาวการณดังกลาวถือเปนการชวยสงเสริมใหแนวคิดของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามาอิทธิพล

ตอการสรางครอบครัวและการหารายไดจุนเจือ  ในลักษณะที่วาการมีบุตรมากจะย่ิงเพิ่มภาระทาง

เศรษฐกิจแกครอบครัว หรือมีลูกมากจะทําใหยากจน สวนเด็กและคนชราที่รอคอยรายไดอยูที่        

ชนบทน้ันกลับกลายเปนกลุมบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง  หากคนหนุมสาวไมอาจแบกรับภาระที่มากข้ึน              

ตามความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการจํากัดครอบครัวในหมูบานจึงกลายเปนเงื่อนไขสําคัญ            

ที่ทําใหครอบครัวจําเปนตองปรับตัวหันมารับวิธีคุมกําเนิด เมื่อมีโครงการวางแผนครอบครัวในเวลา

ตอมา (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2542: 53) 

2.3 นโยบายวางแผนครอบครัว : แนวทางการเพ่ิมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดแบบชนชั้นกลาง 

 โครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ ดําเนินการวางแผนครอบครัวควบคูกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติต้ังแตแผนพัฒนาฯ ที่ 3 (พ.ศ. 2515-2529) จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ที่ 7             

(พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนาฯ ดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อลดอัตราการเพิ่มประชากรในครัวเรือน

โดยเฉพาะในทองถ่ินชนบท ซึ่งมีการเพิ่มจํานวนประชากรอยางตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยจอมพล ป.           

โดยคาดหวังวาเมื่อสามารถชะลออัตราการเพิ่มของประชากรไดแลวจะชวยใหสภาพความเปนอยู         
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ดานเศรษฐกิจดีข้ึนดวย ผลของนโยบายน้ีจนถึงแผนพัฒนาฯ ที่ 7 ทําใหสามารถชะลอการเกิด          

ของประชากร จากที่นาจะเพิ่มข้ึนเปน 80 ลานคนก็เหลือเพียง 60 ลานคนในปลายป 2539 (กิตฟา, 

2540: 30) 

 นโยบายวางแผนครอบครัวทําใหเกิดการปฏิวัติคานิยมของครอบครัวด้ังเดิมจนกลายเปน              

คานิยมใหมของครอบครัวไทยวาควรจะมีบุตรนอย และเปนครอบครัวเด่ียว เพื่อจะเพิ่มโอกาสและ

ความสําเร็จในชีวิตใหทั้งกับตนเองและบุตร ไมวาจะเปนโอกาสทางการศึกษา ความกาวหนา             

ในตําแหนงหนาที่การงาน รวมถึงรายได และความมั่นคงของครอบครัว ความตองการในความมั่นคง

ในชีวิตดังกลาวจึงกลายเปนแรงกระตุนสําคัญที่กอใหเกิดการด้ินรนขวนขวายของหนุมสาวชนบท           

ที่อพยพเขาไปในเมืองใหญ ทําใหเกิดการทอดทิ้งถ่ินเกิด ครอบครัว ชุมชน  และสังคมที่ตนเคยอยู          

เพื่อเขาไปหาคุณภาพชีวิตที่ดีกวาในเมืองใหญ สงผลใหความเปนครอบครัวและความอบอุนจาก

ครอบครัวที่มีญาติผูใหญเชนในอดีตเริ่มลดลง  นอกจากน้ีการที่ระบบราชการเขามาสรางเงื่อนไข

เบื้องตนสําหรับการจํากัดขนาดครอบครัวยังถือเปนกระบวนการการสรางสถาบันราชการใหทําหนาที่

แทนสถาบันเดิมของระบบเครือญาติโดยอาศัยการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภในหมูบาน                

และกัดกรอนความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางชาวบาน ตลอดจน             

ลดความชอบธรรมในการปกครองของกลุมอาวุโสในระบบเครือญาติลง  

 ระบบโรงเรียนเปนตัวอยางระบบราชการที่เขามาทําหนาที่แทนสถาบันครอบครัวและวัด            

ในหมูบานดวยการใชอํานาจการปกครองบังคับการศึกษาเบื้องตนอยางนอย 4- 6 ป ทําใหเด็ก ซึ่งเคย

มีบทบาทเปนแรงงานครอบครัว ชวยทํานาทําไรกลับตองมีบทบาทลดลงเพราะตองไปเรียนหนังสือ          

ตามแผนบังคับการศึกษาของรัฐบาล และในขณะเดียวกันระบบการศึกษาภาคบังคับย่ิงทําใหพอแม        

ตองมีรายจายเพิ่มข้ึน (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2542 : 53-56) 

 เมื่อนโยบายวางแผนครอบครัวถูกวัดดวยการจํากัดจํานวนประชากร เพื่อใหประชากรมี

คุณภาพที่ดี แตไมไดคํานึงถึงความจําเปนที่แตกตางกันระหวางครอบครัวในสังคมเมืองกับสังคม            

ในชนบทยอมทําใหคานิยมของการสรางครอบครัวในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การจํากัด

จํานวนสมาชิกครอบครัวตามทฤษฎีการควบคุมประชากรเปนเพียงการมองดวยเงื่อนไขทางดาน

เศรษฐกิจและผลประโยชนจากมุมมองของแนวคิดของชนช้ันกลางในสังคมเมืองเพียงดานเดียว            

เพราะการสรางครอบครัวดวยการจํากัดสมาชิกควบคูกับเงื่อนไขของการคํานวณรายรับรายจายให

สมดุล เพื่อการดํารงชีวิตที่ราบรื่นหรือที่เรียกวา "เปนครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการวางแผน" 

หรือเปน "ครอบครัวที่อบอุนมีความสุข" สอดคลองกับการดํารงชีวิตในสังคมเมืองที่ตองด้ินรน          

เพื่อความอยูรอดทามกลางการแขงขันทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการมีลูกมากจึงกลายเปนภาระซึ่งเกินแรง

และความสามารถของคนเมือง โดยเฉพาะคนเมืองที่อพยพมาจากชนบทและเปนชนช้ันลาง   
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 ครอบครัวในหมูบานจะมีคุณคาที่อธิบายถึงความสุขและความสําเร็จของครอบครัวที่ไมได     

วางอยูที่เงื่อนไขผลประโยชนหรือเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจเชนในสังคมเมือง แตมองที่เงื่อนไข

ทางดานแรงงานและกําลังพลที่เพียงพอตอการผลิตทางการเกษตรของครอบครัวและชุมชน รวมถึง

เงื่อนไขดานความเช่ือที่มองวาการเปดโอกาสใหวิญญาณไดเกิดเปนมนุษยเปนเรื่องดี ดังน้ันจํานวน

บุตรที่มีจํานวนมากในครอบครัวชนบทจึงเหมาะสมกับการดํารงชีวิตที่ผสมผสานไปกับธรรมชาติและ

ความเช่ือด้ังเดิม (บุญเทียน ทองประสาน, 2528: 37)  

 แมอุดมการณการมีบุตรมากในสังคมชนบทจะสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเช่ือในอดีต                 

แตเมื่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเปนระบอบสังคมแบบทุนนิยมในยุคปจจุบันซึ่งเนน 

ความมั่นคงทางการเงินเพื่อความมั่นคงทางการใชชีวิต ผูคนในสังคมสวนใหญจึงยอมรับวาการจํากัด

สมาชิกครอบครัวตามนโยบายวางแผนครอบครัวเปนแนวทางสําคัญที่ทําใหครอบครัวประสบ

ความสําเร็จ ดวยเหตุน้ีครอบครัวเด่ียวที่อยูรวมกันในบานขนาดเหมาะสมตามอุดมการณชนช้ันกลาง

จึงกลายเปนครอบครัวตามแบบแผนประเพณี (Conventional family) หรือเปนครอบครัวตนแบบ

ตามอุดมคติของการสรางครอบครัวในยุคปจจุบัน        

2.4 สังคมไทยภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูหญิงไทย 

 ในสังคมยุคกอนทุนนิยม สถานภาพและบทบาทของคนถูกกําหนดมาจากชาติตระกูล                  

และเพศ (Status and role ascription) ชนช้ันของคนในสังคมจึงเปนผลผลิตที่มีที่มาจากชาติกําเนิด

และไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงได ดวยเหตุน้ีการกําหนดใหผูหญิงมีฐานะดอยกวาผูชายทั้งในระดับ

ครอบครัวและในระดับสังคมจึงเปนเรื่องชอบธรรมอันเกิดมาจากการปฏิบัติกันจนเปนธรรมเนียม  

 ฐานะของผูหญิ ง ไทยในยุคกอนทุนนิยม ไมว าจะอยูชน ช้ันใดตางก็ ได รับผลจาก                   

ความไมเทาเทียมทางเพศที่ถูกกําหนดมาจากสังคม ดังจะเห็นไดชัดจากการสรางอุดมการณใหผูหญิง

เห็นวาตนเองออนแอ และผูชายก็เปนฝายใหการปกปองและคุมครอง  โดยเรียกรองการตอบแทนจาก        

การดูแลปกปองดังกลาวดวยการรักษาพรหมจารีของผูหญิงในกรณีที่ยังไมแตงงาน และเมื่อแตงงาน            

กันแลวก็ปรารถนาใหผูหญิงในฐานะภรรยามีความซื่อสัตย จงรักภักดี และเปนเมียที่ดีของตน เปนแม

ที่ดีของลูก  

 แมหลังจากแตงงานหญิงชนช้ันสูงจะไดรับมรดกจากพอแมและมีทรัพยสิน แตก็ไมได

ครอบครองอยางเต็มที่ เพราะอํานาจการครอบครองทรัพยสินอยางแทจริงเปนของชายผูเปน

ผูปกครองสูงสุดภายในครอบครัว หญิงชนช้ันสูงจึงมีชีวิตอยูเพื่อ "การคงอยู" ของผูชาย ในฐานะ 

"คูบุญบารมี" ของชายชนช้ันสูงเทาน้ัน ในขณะที่ผูหญิงชนช้ันกลางถึงชนช้ันลางจะมีสวนรวม          

ในกระบวนการผลิตและการแบงปนรายไดจากการผลิตของครอบครัวมากกวาหญิงชนช้ันสูง               
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แตกระน้ันก็มิไดหมายความวาผูหญิงชนช้ันกลางและชนช้ันลางจะมีอิสระทางเศรษฐกิจอยางเต็มตัว 

ทั้งน้ีเน่ืองจากชีวิตของผูหญิงตองข้ึนตรงตอชายผูเปนสามี รวมถึงดวยบทบาทในการผลิตภายใน

ครอบครัวของผูหญิง น้ันเปนเพียงบทบาทประกอบหรือเปนเพียงผู เขารวมทํางาน แตไมได            

เขารวมในการตัดสินใจ (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 12-13) 

 พารสัน (1995) ไดคิดคนทฤษฎีการจําแนกความแตกตางระหวางบทบาทในครอบครัว                          

(Role Differentiation Theory) ทฤษฎีน้ีไดจําแนกและกําหนดบทบาทของสามีและภรรยาออกเปน 

2 ประเภทคือ บทบาทเชิงเครื่องมือ (Instrumental Role) ที่เนนสามี  เน่ืองจากสามีมีบทบาทเดน

ทางดานระบบเศรษฐกิจภายนอกครอบครัว และสามีจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการแสวงหา

สิ่งจําเปนหรือทรัพยากรสําหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว อาชีพของสามีจึงมีความเกี่ยวของโดยตรง

กับระบบเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว สวนบทบาทเชิงอารมณ (Expressive Role) น้ัน จะพิจารณา

วาภรรยามีบทบาทเปนศูนยกลางภายในครอบครัวและเปนผู นําที่มีหนาที่ในการเลี้ยงดูสมาชิก           

ในครอบครัว รวมทั้งการสนับสนุนดานจิตใจ ดังน้ันบทบาททั้งสองประเภทดังกลาวจะแบงแยกโดยถือ

ความแตกตางระหวางเพศเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีการที่ภรรยามีบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว

มากกวา หรือออกไปทํางานนอกบานจะกอใหเกิดความแตกตางดานการสนองจิตใจภายในครอบครัว

ของคูสมรส รวมทั้งการใชอํานาจของคูสมรส ซึ่งจะมีผลใหเกิดความไมเปนปกแผนของคูสมรส                 

(จิราพร ชมพิกุล และคณะ, 2552: 13)  

 การแบงหนาที่ตามทฤษฎีขางตนสอดคลองกับอุปสรรคดานการดํารงชีวิตในชุมชนด้ังเดิม           

ที่ขับเนนใหผูชายข้ึนมามีบทบาทเปนผูนําในครอบครัว เพราะมีศักยภาพดานกําลังและเรี่ยวแรง              

ที่เหนือกวาผูหญิง ในขณะที่ผูหญิงจะอยูในฐานะผูตามและเปนผูดูแลพื้นที่ภายในบาน แตเมื่อยุคสมัย

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสงผลใหสภาพสังคมเปลี่ยนเปนชุมชนเมืองมากข้ึน ความลําบากและอุปสรรค               

ในการดําเนินชีวิตนอยลง ประกอบกับการศึกษาและอาชีพการงานเปดโอกาสใหผูหญิงกาวข้ึนมา          

มีบทบาทช้ันแนวหนาในสังคม แตถึงกระน้ันผูคนในสังคมก็ยังคงยึดติดกับบทบาทเชิงเครื่องมือ               

ของสามีและบทบาทเชิงอารมณของภรรยาเปนพื้นฐานในการสรางครอบครัว 

 อาจกลาวไดวาการที่ผูหญิงถูกลดทอนคุณคาทางสังคมลงน้ันมีสาเหตุสําคัญเบื้องตนมาจาก

สถาบันครอบครัว ที่เห็นไดชัดคือการถูกปลูกฝงดวยคําสอนจากพอแม และการแตงงานที่ทําใหวิถีชีวิต

ผูหญิงถูกปดตายอยูกับการดูแลบานและครอบครัว ซึ่งถือเปนการจํากัดใหผูหญิงอยูกับความซ้ําซาก

จําเจของงานบาน เรื่อยมาถึงการอบรมเลี้ยงดูลูก และความเปนแมที่มองดวยสภาพทางชีวภาพและ

เปาหมายในทางสรีระของผูหญิงเปนสําคัญ  
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 นอกจากความแตกตางทางเพศจะทําใหเกิดการแบงงานที่แตกตางกันในครอบครัวแลว              

ผูหญิงยังถูกปฏิบัติอยางเปนมนุษยชนช้ันสอง ไมวาจะเปนการเขาถึงสิทธิตางๆ ทางกฎหมาย          

และการกีดกันทางบทบาทของผูหญิง กลาวคือ กฎหมายบางมาตราเลือกปฏิบั ติตอผูหญิง                 

และมีความประสงคที่จะจํากัดสิทธิของผูหญิง ไมวาผูหญิงผูน้ันจะสมรสตามกฎหมายหรือไมก็ตามน้ัน           

ตองเสื่อมไป เชน กฎหมายลักษณะครอบครัวในเรื่องเหตุหยา หรือกฎหมายอาญาในเรื่องขมขืน          

เปนตน นอกจากน้ีผูหญิงยังถูกจํากัดโอกาสทางการศึกษาและการทํางานในบางสาขา เชน การทํางาน

ดานการเมือง  การปกครองและกฎหมาย ตลอดจนงานทางการแพทย งานเหลาน้ีสวนใหญเปนงานที่

ตองอาศัยอํานาจในการวางแผนและตัดสินใจ ซึง่จะสงผลตอชะตากรรมและอนาคตของสังคมโดยรวม                

และมักเปนงานที่มีรายไดดีและเปนงานที่สังคมยกยอง (ปราง ยอดเกตุ, 2556: 1) 

 "ผูหญิงไมไดเกิดมาเปนผูหญิงแตกลายเปนผูหญิงในภายหลัง " คําพูดน้ีเปนของซีโมน                

เดอ โบวัวรที่ตองการช้ีใหเห็นวากระบวนการทางสังคมเปนผูขัดเกลาและอบรมหญิงและชายใหตางกนั

ต้ังแตหญิงและชายน้ันถือกําเนิดข้ึนมา เพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศน้ันทําใหผูหญิงและผูชาย

อยูในฐานะและสถานภาพที่ไมเสมอภาคกันทั้งในเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน เปนตนวา 

ความแตกตางของระบบอนามัยเจริญพันธุระหวางผูหญิงกับผูชายไดถูกนํามาใชสรางความชอบธรรม

ใหแกการอยูติดบานของผูหญิง เพราะผูหญิงมีรอบเดือน ตองอุมทอง คลอดลูก ใหนมลูก                  

ผูหญิงจึงกลายเปนเพศที่ตองพึ่งพิงผูชายเพื่อการอยูรอด และยังทําใหผูชายมีอํานาจเหนือเน้ือตัว

รางกายของผูหญิง ในแงที่เปนฝายควบคุมระบบอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง เชน อยากใหทอง      

หรือไมทองเมื่อใด เปนตน  

 ผูหญิงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากการถูกกดข่ีไดเลย หากไมเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ทางกฎหมายและคานิยมทางสังคมที่สงเสริมสถานภาพและเปดโอกาสใหผูหญิงไดทํากิจกรรม            

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเสมอภาคกับผูชาย โดยเฉพาะการมีอาชีพหรือทํางานนอกบาน                

อันเปนสิ่งที่ทําใหผูหญิงเปนอิสระทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่ งพาตนเองไดเลี้ยงดูลูกและรับผิดชอบ         

ชีวิตตนเองได (ลักษณวัต เจริญพงศ, 2544: 27-33)  

 เมื่อสังคมไทยกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันเปนระบบที่แยกครอบครัวกับเศรษฐกิจ

ออกจากกัน และเปลี่ยนเกณฑการพิจารณาคุณคาของความเปนมนุษยจากเกณฑดานชาติกําเนิด           

วงศตระกูลที่มีศาสนาและประเพณีเปนสิ่งยึดเหน่ียวมาเปนเกณฑดานความสามารถในการผลิตภายใต     

การนําของชนช้ันนายทุน  ผลจากการปรับเปลี่ยนวิถีทางเศรษฐกิจเชนน้ีถือเปนการเปดโอกาสให

ผูหญิงไดมีความเสมอภาคกับผูชายมากข้ึน เชน โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการทํางาน รวมไปถึง

โอกาสในการเรียกรองความตองการและการนําเสนอปญหาของผูหญิงตามการประยุกตใชกรอบ           

การสงเสริมสิทธิสตรีขององคกรสหประชาชาติ  
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 สถานการณการเมืองในชวงจอมพล ป. ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2                 

(พ.ศ.2491-2500) เปนชวงที่รัฐไทยตองการที่จะพัฒนาตนเองไปสูลักษณะของรัฐสมัยใหม                 

สิ่งที่ตามมาคือการปรับปรุงลักษณะความสัมพันธของรัฐไทยกับชุมชนนานาประเทศ สงผลใหรัฐบาล           

จอมพล ป. ตองใหความสําคัญกับสถานภาพของสตรี เน่ืองจากรัฐบาลไทยไดไปลงนามในปฏิญญาวา

ดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (Universal Declaration of Human Rights, 1948) และไทยรวม

รับรองอนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี พ.ศ. 2495 (Convention on the Political 

Rights of Women, 1952) 

 การเปลี่ยนแปลงดานบทบาทของสตรีในยุคของจอมพล ป. จะปรากฏในลักษณะของ        

การพยายามที่จะดึงผูหญิงเขามามีสวนรวมในโครงสรางทางการเมืองระดับสูง ภายใตการดําเนินงาน

โดยรัฐ เชน การจัดต้ังสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายข้ึนใน พ.ศ. 2490 สมาคมน้ีจะประกอบดวย

กลุมผูหญิงที่เขาเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเรียกรองของสมาคมฯ จะเนนที่

กฎหมาย เพราะมองวากฎหมายที่มีอยูทําใหผูหญิงเสียเปรียบ สมาคมฯ จึงใหความสําคัญกับ        

การเผยแพรความรูทางกฎหมายดานสิทธิสตรี และกระตุนใหผูหญิงในสังคมตระหนักรูถึงสิทธิสตรี 

ดวยเหตุน้ีขอเรียกรองผานกฎหมายครอบครัวที่มีจุดประสงคใหผูหญิงมีอํานาจเทาเทียมกับผูชาย 

โดยเฉพาะในดานการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินจึงเปนขอเรียกรองที่สมาคมฯ ดําเนินการเปนสวนใหญ  

 นอกจากการเรียกรองผานกฎหมายครอบครัวดังกลาวแลว สมาคมฯ ยังไดเรียกรองให        

มีการยกเลิกกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 ซึ่งจํากัดสิทธิในการเขารับราชการ 

รวมถึงมีการเสนอใหมีการยกเลิกคุณสมบัติของผูสมัครสอบเปนผูชวยผูพิพากษา จากที่กําหนดใหเปน

ผูชายอายุไมตํ่ากวา 25 ป ก็เปลี่ยนแปลงเปนใหผูหญิงสามารถสมัครไดดวย (นุมนวล ยัพราช, 2549: 

108-109) 

 แมวาประเทศไทยจะมีบทบาทเขารวมกับองคการสหประชาชาติ แตการเขารวมดังกลาว           

ก็ไมสามารถที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงอยางชัดเจน เน่ืองจากยังเปนการจํากัด

อยูที่ผูหญิงชนช้ันกลางที่มีการศึกษาระดับสูงและเปนกลุมผูนําในสังคมเทาน้ัน    

 ในขณะที่ฝายรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. ผลักดันเรื่องสิทธิสตรี กระแสสังคมนิยมที่เนนเรื่อง

ความเทาเทียมระหวางมนุษยก็มีการเผยแพรในฝายภาคประชาชนอยางกวางขวาง กระแสแนวคิด

ดังกลาวกอใหเกิดการตีแผเรื่องการกดข่ีทางเพศในสังคมไทยในรูปแบบของขบวนการสิทธิสตรีมากข้ึน 

เริ่มต้ังแตกอนยุค 14 ตุลา 16 มาจนถึงหลังเหตุการณ 16 ตุลา 19 เปนตนวา งานเขียนเรื่อง "โลกที่สี่" 

ของจิรนันท พิตรปรีชา กลาวถึงปญหาหญิงบริการทางเพศวาเกิดจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ํา 

จิรนันท ไดสนับสนุนขอเสนอระยะสั้นของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายที่ใหยกเลิกกฎหมาย   
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การคาประเวณี และใหมีการจดทะเบียนหญิงบริการ เพื่อที่จะสามารถปกปองคุมครองผูหญิง         

ที่ประกอบอาชีพน้ี รวมถึงการประกันใหมีคาแรงที่เปนธรรมและมีสวัสดิการอีกดวย  

 "มูลนิธิเพื่อนหญิง" และ "มูลนิธิผูหญิง" เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสตรีที่จัดต้ังข้ึนในป  

พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2527 ตามลําดับ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการชวยเหลือสตรีที่ไดประสบกับ   

ปญหาตางๆ เชน ปญหาจากภัยคุกคามทางเพศ การต้ังครรภไมพึงประสงคและการถูกเลือกปฏิบัติ           

ในเรื่องของอาชีพ เปนตน มูลนิธิทั้งสองแหงดังกลาวมีบทบาทและภารกิจสําคัญในการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูใหผูหญิงเขาใจในบทบาท หนาที่และสิทธิสตรี ซึ่งนําไปสูความเขมแข็งและการมี

อํานาจตอรองในสังคมมากข้ึน   

 หากมองในแงของเศรษฐกิจ ชวงทศวรรษที่ 2500-2510 ประเทศไทยมุงพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมอยางกาวกระโดด ทําใหประเทศไทยเจริญกาวหนาไประดับหน่ึง จนกระทั่งถึงชวงป 

2524-2531 เปนระยะที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณตางประเทศมากข้ึน ไมวาจะเปน

วิกฤตคาเงิน การขาดดุลการคา และวิกฤตการณนํ้ามัน โดยเฉพาะวิกฤตการณนํ้ามันที่เกิดข้ึนชวงป 

2522- 2525 ซึ่งสงผลใหราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า ผูหญิงจึงมีโอกาสออกจากพื้นที่ภายในบานดวย

ความจําเปนตองชวยหารายไดที่มีคาตอบแทนนอกภาคเกษตรกรรม สงผลใหแรงงานผูหญิง            

เปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน (พรรณประภา อินทรวิทยนันท, 2550: 68-71)  

 การที่ผูหญิงตองออกจากบานมาชวยหารายไดเพิ่มเติมน้ันอาจมองได 2 ทาง หากมองดวย

มุมมองของวัฒนธรรมชุมชนจะถือวาเปนการบั่นทอนจิตสํานึกเดิมหรือระบบคุณคาด้ังเดิมที่ผูหญิง 

ตองรับผิดชอบในสวนครัวเรือนมากกวานอกครัวเรือน หรืออาจเทากับการบกพรองในหนาที่ที่ผูหญิง

ตองรับผิดชอบเปนสวนใหญ อันเปนสาเหตุสําคัญที่จะนําไปสูการแตกสลายของครอบครัวแบบด้ังเดิม        

ที่ใหความสําคัญกับการแบงหนาที่ระหวางชายกับหญิงดวยสรีระและความเขมแข็งที่ผูชายมีเหนือกวา 

สวนถามองในมุมมองของวัฒนธรรมเมือง ซึ่งเปนแนวคิดที่กําลังสงอิทธิพลเหนือความคิดวัฒนธรรม

ชุมชนน้ัน การที่ผูหญิงออกจากบานมาทํางานเพื่อหารายไดน้ันถือเปนเพิ่มโอกาสในการเลื่อน

สถานภาพทางสังคมอีกทางหน่ึง เน่ืองจากแนวคิดแบบทุนนิยมซึ่งเขามากดข่ีผูหญิงที่ประกอบอาชีพ

แมบานวา เปนงานดอยคาเพราะมองที่ผลตอบแทนดานรายไดในรูปแบบของตัวเงินเปนสําคัญ   

 สาเหตที่ทําใหผูหญิงซึ่งประกอบอาชีพที่ตองใชแรงงานและการดูแลภายในบานเชนแมบาน

จําตองยอมจํานนกับอํานาจของฝายชายในฐานะผูปกครองครอบครัวและผูอํานาจในฐานะเจาของ

รายไดอยางไมมีเงื่อนไข  เปนเพราะการถูกกีดกันใหมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจหรือการถูกกําจัดไมให

สามารถหารายไดดวยตนเอง ดวยเหตุน้ีผูหญิงยุคใหมจึงพยายามผลักดันตนเองใหมีรายได เพื่อใหตนมี

อิสระทางการเงินและไดช่ือวาเปนผูหญิงที่มีศักยภาพในสังคม โดยปจจัยสําคัญที่จะเขามาสงเสริม

สถานภาพใหมของผูหญิงที่เรียกไดวาเปน "ผูหญิงยุคใหมของยุคพัฒนา" น่ันคือการศึกษา  
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 กระแสการพัฒนาการศึกษาใหกับผูหญิงเปนหน่ึงในแผนพัฒนาสตรีไทยที่รัฐบาลเริ่มบรรจุไว

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ตอเน่ืองไปจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2525-2529) ภายในแผนพัฒนาฯ 2 ฉบับน้ีนอกเหนือจากการรูตระหนักถึงภาวะการไมรูหนังสือ

และโอกาสทางการศึกษาผูหญิงแลวยังใหความสําคัญกับปญหาคุณภาพชีวิต ปญหาการจางงาน         

ที่ไมเปนธรรม การมีสวนรวมทางการเมือง ตลอดจนทัศนคติตอการมีลูกผูหญิงของครอบครัว             

และสังคมอีกดวย   

 แผนพัฒนาสตรีไทยดังกลาวไดเขามาสอดคลองกับชวงที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

(พ.ศ. 2531- 2534) มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา โดยการเปดเขตการคาเสรี               

และสรางชาติใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่เรียกวา นิกส (NICS) ไดทําใหเกิดการขยับเคลื่อน           

ทางสังคมขนานใหญ ดวยการขยายฐานชนช้ันกลางใหกวางข้ึน ต้ังแตพนักงานบริษัทไปจนถึง              

เศรษฐีใหมที่สําคัญคือการที่ผูหญิงไทยจํานวนมากมีโอกาสกาวออกจากพื้นที่ในบานสูพื้นที่แหง          

การงานที่ตองอาศัยความรูที่มาจากการศึกษาอยางไมเคยมีมากอน การขับเคลื่อนทางสังคมเชนน้ีมิได

เกี่ยวของเฉพาะกับการเลื่อนสถานทางสังคมหรือการเพิ่มอํานาจการซื้อเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึง

รูปแบบการใชชีวิต และการบริโภคทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเนนความทันสมัยข้ึนดวย 

(เสนาะ เจริญพร, 2548: 4) 

 นอกเหนือจากนโยบายสรางประเทศไทยใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICS) จะสงเสริม

ใหผูหญิงชนช้ันกลางไดรับโอกาสทางการศึกษาและหนาที่การงานที่ทัดเทียมกับผูชายมากข้ึนแลว  

การขยายตัวของภาคธุรกิจ ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทอผา

และอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปยังทําใหผูหญิงชนช้ันลางไดเขามาทํางานนอกบานมากข้ึนดวย  

 นุมนวล ยัพราช (2549: 129-133) กลาววา การเขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมของ

ผูหญิงชนช้ันลางหรือแรงงานหญิงในระบบทุนนิยมถือเปนการทาทายใหเหลาแรงงานหญิงสามารถ

ทวงสิทธิทางการเมืองในการจัดการทรัพยากรสังคมดวยการรวมตัวกันทั้งในลักษณะของการทํางาน 

การเปนสมาชิกสหภาพ และการเคลื่อนไหวในสังคม 

 ต้ังแตหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 แรงงานหญิงจํานวนมากมีสวนรวมกับสหภาพ

แรงงานในการนัดหยุดงาน เพื่อประทวงและเรียกรองคาจางที่เปนธรรม จนกระทั่งขบวนการสหภาพ

แรงงานตองหยุดชะงักหลังจากรัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 แตเมื่อเหตุการณความตึงเครียด

ทางการเมืองคลี่คลายลงในชวงป 2521 แรงงานหญิงก็เริ่มมีการนัดหยุดงานเพื่อตอรองกับนายจาง

มากข้ึนเปนลําดับ  
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 "กลุมบูรณาการสตรี" เปนองคกรของผูหญิงองคกรหน่ึงที่มีความสําคัญกับผูหญิงชนช้ันลาง 

ในยุคปจจุบัน  กลุมบูรณาการสตรีน้ีกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวม         

และสื่อกลางในการศึกษา เผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูล สงเสริมบทบาทความเทาเทียมระหวางชาย 

และหญิงใหเกิดข้ึนในขบวนการแรงงานและรวมเคลื่อนไหว เพื่อปกปองสิทธิผลประโยชนของ               

แรงงานหญิง 

 ผลงานที่ดีเดนของกลุมบูรณาการสตรี คือการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิลาคลอด 90 วันใหแก

แรงงานหญิง และยังมีการดําเนินการย่ืนขอเรียกรองอยางตอเน่ืองในประเด็นศูนยเลี้ยงเด็กออน         

สวนการทํางานในดานอื่นน้ัน กลุมบูรณาการสตรีไดเรียกรองใหปรับปรุงกฎหมายและออกกฎหมาย

หรือขอบังคับใหมที่เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนที่เหมาะสมกับแรงงานหญิง  

 อาจกลาวไดวาการที่ผูหญิงไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน หรือมีโอกาสไดรับรายไดจากการทํางาน            

แมดูผิวเผินวาจะทําใหผูหญิงมีที่ยืนในสังคมทุนนิยมมากข้ึน แตเมื่อพิจารณาแลวโอกาสดังกลาวมา

จากการพยายามทํา "ผูหญิง" ใหกลายเปน "ผูชาย" ดวยการกําหนดทัศนคติแบบผูชาย อันหมายถึง 

การเนนประสิทธิภาพการกอบโกยและเก็งกําไร การแขงขัน และการคิดหวังผลประโยชนและอํานาจ 

(กาญจนา แกวเทพ, 2535: 19)  

 การเปดทางใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในพื้นที่ของผูชายดังกลาว แมจะเปนการสราง

ภาพลักษณของความกาวหนาใหกับผูหญิงที่ ดู เหมือนทันสมัยและทันตอความเปนเสรี นิยม                

แตเมื่อวิเคราะหแลวการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาจากความตองการแรงงานหญิงในระบบทุนนิยม          

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการลดตนทุนการผลิต  และขยายระดับบริโภค ดังน้ันการอาศัยความแตกตาง

ดานเพศเชนน้ี  ไมเพียงแตทําใหผูหญิงถูกขูดรีดแรงงานในฐานะแรงงานสํารองที่มีคาจางและตําแหนง            

ที่ตํ่ากวาผูชายเทาน้ัน  แตชนช้ันนายทุนยังใชแรงงานผูหญิงเปนเครื่องมือในการขยายระดับ         

การบริโภค อาทิ อาชีพโฆษณา และอาชีพพนักงานขายของ ตามการสรางคานิยมที่เนนการบริโภค

เพื่อความสนุกสนานซึ่งพุงเปาหมายไปที่กลุมผูบริโภคที่เปนผูหญิงมากกวาผูชาย (กาญจนา แกวเทพ, 

2535: 15) 

 การที่ผูหญิงไดเลาเรียนศึกษาวิชาความรูตางๆ ในสถาบันการศึกษา และการทํางานนอกบาน

ตามวิชาความรูที่ไดเรียนมาจะสามารถเปดโลกใหผูหญิงไดแสวงหาคุณคาและความหมายใหแกตนเอง  

ทายที่สุดก็เปนเพียงการเปลี่ยนผูหญิงใหข้ึนช่ือวามีคุณภาพตามรูปแบบที่เหมือนกับผูชายเทาน้ัน  

เพราะสังคมก็ยังคงคาดหวังใหผูหญิงดํารงบทบาทการเปนภรรยาที่ดีของของสามี และเปนแมที่ดี         

ของลูกตามบรรทัดฐานของความเปนผูหญิง ถึงแมวาผูหญิงจะมีความสามารถในดานหนาที่การงาน

ภายในโลกนอกบานมากเทาไรก็ตาม  แตเมื่อบกพรองในหนาที่ภายในบานแลว คนในสังคมก็ยังคงลง

ความเห็นวาผูหญิงผูน้ีไมมีความรับผิดชอบอยางเพียงพอตอครอบครัว ดวยเหตุน้ีคําพูดที่วา                 
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"เปลก็ไกว ดาบก็แกวง" ซึ่งเดิมใชเปนคําอธิบายความสามารถของผูหญิงไทยที่ ไดรวมรบเคียงบา            

เคียงไหลกับผูชายในยามเกิดศึกสงครามน้ันจึงไดรับการประยุกตใหสอดคลองกับการอธิบาย                          

ผูหญิงไทยในยุคสมัยน้ีวาจะตองรับหนาที่ทั้งในบานคือเลี้ยงดูลูก ดูแลครอบครัวตลอดจนตองทํางาน              

นอกบานดวย  (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550: 32) 

2.5 ครอบครัวแบบใหมกับสังคมท่ีเปลี่ยนไป  

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชวงหลัง พ.ศ. 2500 เปนตนมา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง

จากสังคมยุคเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่สงเสริมใหผูหญิงสามารถ

ทํางานและพึ่งตนเองทางการเงิน และอิทธิพลความคิดเรื่องปจเจกนิยม การเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลาน้ี

นําไปสูปรากฏการณทางสังคมที่สัมพันธกับความเปนครอบครัวอยางย่ิง (อารียา จีนมหันต, 2551: 

22) 

  ภาพอุดมคติของครอบครัวที่ ไดรับการกลาวถึงหรือไดรับการเสนอผานทางสื่อตางๆ               

มักจะเปนภาพของครอบครัวเด่ียวในบานที่อบอุน พอออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว แมจะอยูที่บาน 

ดูแลบาน และดูแลสมาชิกครอบครัว ภาพเหลาน้ีเปนเพียงอุดมคติเพราะเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคม

ตามความเปนจริงแลว ภาพครอบครัวที่พบเห็นสวนใหญมีขอจํากัดที่แตกตางกันไป  

 ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2542-2545 ของสํานักสถิติแหงชาติ

แสดงให เห็นวารูปแบบของครอบครัวไทยมีความหลากหลายมากข้ึนและครอบครัวที่มีพอ               

หรือแมฝายเดียวเปนหัวหนาครอบครัวมีจํานวนเพิ่มข้ึน ตามการแปรผันตรงกับสถิติการหยาราง ทั้งน้ี

เมื่อมีการแตกสลายของครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางสัมพันธภาพ การบกพรอง         

ดานรับผิดชอบตอครอบครัว และปจจัยแวดลอมอื่นๆ สวนใหญแลวผูหญิงจํานวนมากตองรับภาระ           

ในการเลี้ยงลูกตามลําพัง สอดคลองกับความคาดหวังของสังคมที่มองวาการดูแลและรับผิดชอบ         

ความเปนอยูของลูกเปนหนาที่ของแมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ ดังน้ันเมื่อมีการแยกทางของ         

คูสมรส เด็กจะถูกมอบหมายใหอยูในการปกครองของแมมากกวาพอ ดังคําที่ใชเรียกแมที่ตองรับภาระ

ในการเลี้ยงลูกเพียงคนเดียววา "แมเลี้ยงเด่ียว" (บุษกร กาศมณี, 2552 : 83) 

 ฉลาดชาย รมิตานนท (2542: 8) อธิบายถึงการเปนครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียววาสวนใหญมัก

เปนครอบครัวที่สามีแยกออกไปอยูที่อื่นดวยเหตุผลที่ไมเจาะจง หรือไมก็เปนครอบครัวที่เมื่อผูหญิง        

มีลูกโดยไมไดแตงงานตามกฎหมาย และหรือสามีหรือฝายชายไมยอมรับเลี้ยงดู หรือฝายหญิง                

ไมยอมรับการเลี้ยงดูจากฝายชาย 
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 สวนอารียา จีนมหันต (2551: 36) ใหความหมายของแมที่เลี้ยงลกูโดยลําพังวา หมายถึง แมที่

ตองเลี้ยงลูกโดยปราศจากการชวยเหลือของผูเปนพอของลูก ทั้งน้ีการยุติการสมรสทางกฎหมายไมใช

เครื่องบงช้ีถึงสถานะของการเปนแมที่เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว หากแตพิจารณาที่การใช "ชีวิตคู" 

รวมกัน การตาย การหยารางและทอดทิ้ง หรือแยกกันอยูเปนเวลานานก็สามารถนับเปนแมที่เลี้ยงลูก   

โดยลําพังได นอกจากน้ีความเปนแมลูกอาจไมไดจํากัดอยูที่การสืบสายโลหิตหรือการมีลูกที่เกิดจาก

การปฏิสนธิตามธรรมชาติเทาน้ัน หากแตหมายรวมถึงการใหกําเนิดที่เกิดจากเทคโนโลยีการเจรญิพนัธุ 

(Reproductive Technology) เชน การทํากิ๊ฟ รวมถึงการนําเด็กมาเลี้ยงดูในฐานะลูกอีกดวย  

 แมครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวจะแสดงใหเห็นถึงการปกปองลูกและหวงแหนลูกตามสัญชาตญาณ

ของความเปนแมและหนาที่ที่แมควรปฏิบัติก็ตาม  แตเมื่อมองในดานอุดมการณทางสังคมยอมแสดง

ใหเห็นถึงสถานภาพและความเปนอยูที่ขัดแยงกับอุดมการณการมีครอบครัวที่สมบูรณแบบพอแมลูก 

อันสงผลใหแมเลี้ยงเด่ียวตองเผชิญกับทั้งปญหาทางสังคมและปญหาทางจิตใจ ไดแก การแบกภาระ

และความรับผิดชอบภายในครอบครัว การไมไดรับการยอมรับจากสังคม การเผชิญกับความทุกข          

และความเครียด และการสูญเสียการยอมรับนับถือตนเอง เปนตน 

 สถานการณของครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวเปนไปในเชิงอารมณ และสังคม รวมถึงความกังวล

เกี่ยวกับตนเองและลูก แมเลี้ยงเด่ียวสวนใหญจึงตองตองพยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับปญหาเหลาน้ี 

ซึ่งการรับมือหรือทางเลือกในการแกปญหาของแมที่เลี้ยงลูกโดยลําพังแตละบุคคลและแตละชนช้ัน

ยอมแตกตางกันออกไป   

 แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันลางยอมไดรับผลกระทบจากการเปนแมที่เลี้ยงลูกโดยลําพังมากกวา        

แมเลี้ยงเด่ียวที่เปนชนช้ันกลางและชนช้ันสูง  ทั้งน้ีเน่ืองจากแมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันสูงและชนช้ันกลาง       

มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงกวาและความสามารถทางเศรษฐกิจที่ดีกวาน้ันสามารถทําใหเขาถึง                

การใหบริการและการชวยเหลือตางๆ จากหนวยงานของรัฐหรือองคกรตางๆ ไดมากกวา รวมถึง            

การเขาถึงทรัพยากรที่แตกตางของแมที่ เลี้ยงเด่ียวแตละชนช้ันน้ันยังสงผลตอความสามารถ               

ในการเลี้ยงดูลูก แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันลางอาจใชเวลาสวนมากกับการพยายามแกปญหาทางเศรษฐกิจ

จนแทบไมมีเวลาเลี้ยงลูกไดอยางเต็มที่ ในขณะที่แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันสูงและชนช้ันกลางอาจมีเวลา

มากกวาในการดูแลลูกและหรืออาจหาคนมาชวยเลี้ยงลูก นอกจากน้ีชนช้ันที่ตางกันน้ันอาจสงผลตอ

การรับรูโลกของแมเลี้ยงเด่ียว ซึ่งจะสงผลตอมุมมองและการรับรูตลอดจนการรับมือตอเหตุการณที่

เกิดข้ึน และการขัดเกลาทางสังคมใหกับแกที่เติบโตข้ึนมาอีกดวย  
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 ในระบบกฎหมายไทย การสมรสตามกฎหมายเปนเงื่อนไขสําคัญตอการไดรับสิทธิในฐานะ

ของแมเลี้ยงเด่ียว หากหญิงตกอยูในสภาวะของแมเลี้ยงเด่ียวโดยไมผานการสมรสก็จะไมไดรับสิทธิ           

ในลักษณะเดียวกันกับหญิงที่ผานการสมรส ทั้งในดานการเรียกรองสิทธิจากชายในฐานะสามีหรือบิดา

ของเด็กในดานการอุปการะเด็ก รวมไปถึงการเขาถึงสิทธิตามระบบการดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งมุงเนน            

การชวยเหลือทางการเงินเปนหลัก แตกระน้ันเมื่อพิจารณาแลวการเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย

ดังกลาว แทบทั้งหมดเปนภาระหนาที่ทางฝายหญิงจะตองแบกรับ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียกรอง

ความรับผิดชอบจากทางฝายชายถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของเอกชนในการเรียกรองและบังคับตาม

สิทธิ ดังน้ันกระบวนการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายของแมเลี้ยงเด่ียวจึงไมเพียงแตเปนเครื่องมือที่มี

ตนทุนทั้ งทางดานระยะเวลาและคาใชจายเทาน้ัน แต ยังจํ ากัดแม เลี้ยงเ ด่ียวที่มีขอจํากัด                      

ดานความรูทางกฎหมายและดานศักยภาพทางการเงินที่จะเขาถึงสิทธิประโยชนทางกฎหมายอีกดวย 

(สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2552: 42-43)  

 เมื่อสถานภาพทางการสมรสและตนทุนทางสังคมที่แปรผันไปตามชนช้ันของแมเลี้ยงเด่ียว 

เปนปจจัยสําคัญตอการดํารงความเปนครอบครัวและการเขาถึงสิทธิประโยชนทางกฎหมายของ         

แม เลี้ยงเ ด่ียว ดวยเหตุน้ีแรงสนับสนุนทางดานสังคมจึงเปนแรงสนับสนุนสําคัญที่ เขามา

ประคับประคองปญหาครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว เพื่อทําใหครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวน้ีสามารถปรับตัว 

และดําเนินชีวิตไปไดเชนเดียวกับครอบครัวทั่วไปในสังคม (อารียา จีนมหันต, 2551: 38-39) 

 House (Babara A. Israel, 1985) ไดใหความหมายของ แรงสนับสนุนทางดานสังคมวา

หมายถึง สิ่งที่ผูรับไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง ทั้งในดานความชวยเหลือทางดานขอมูล  

เชน ขาวสาร วัตถุสิ่งของ และการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคล

หรือกลุมคน  รวมไปถึงเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผูรับตองการ 

แรงสนับสนุนทางสังคมในที่น้ีอาจมาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง หรือบุคคลนอก

ครอบครัว เชน  เพื่อนบาน ผูนําชุมชน และเพื่อนรวมงาน เปนตน  

 แมครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวจะข้ึนช่ือวาเปนครอบครัวที่มีรูปแบบแตกตางกับครอบครัว        

ในอุดมคติ และแมเลี้ยงเด่ียวจํานวนไมนอยตองเผชิญกับทั้งปญหาดานสังคมและดานจิตใจ ซึ่งมีผลตอ

การดํารงความเปนครอบครัวและการดําเนินชีวิตในสังคม แตครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษเชนน้ี              

จะสามารถผานพนวิกฤตไดดวยแรงสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับจากคนรอบขางในลักษณะของ                

การชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ทั้งสิ่งที่วัตถุและการเสริมสรางกําลังใจใหแกกัน 
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 นอกจากครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวจะเปนครอบครัวที่เริ่มไดรับการยอมรับมากข้ึนในสังคม            

ที่มีพลวัตแลว "ครอบครัวทดแทน"  ยังเปนครอบครัวอีกประเภทหน่ึงที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา                  

เ ด็ก ถูกทอดทิ้ ง  หรือ เ ด็กที่ ตอง เผ ชิญปญหาการ ถูกทําร าย และการลวงละเมิดทาง เพศ                       

ครอบครัวทดแทนจะรับเด็กที่มีปญหาเหลาน้ีเขามาเปนสมาชิกของครอบครัวอีกคนหน่ึง                   

ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับเด็กคนน้ัน ทั้งน้ีครอบครัวทดแทนทุกครอบครัวจะมีอุดมการณรวมกัน     

ในแงของการฟนฟูจิตใจ บําบัดจิตสํานึกและมอบความรัก ความอบอุน เพื่อใหเด็กที่ผานเรื่องราวรายๆ 

ในชีวิตเหลาน้ีสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมในยุคปจจุบันได   

 ปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึนตอเน่ืองมาต้ังแตยุคเริ่มพัฒนาประเทศไทยใหมีความทันสมัย                  

มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน ทวีความรุนแรงมากข้ึน และมีรูปแบบที่แตกตางกับครอบครัวในอุดมคติมากข้ึน 

ดังน้ันการแกปญหาครอบครัวเหลาน้ีจึงไมเพียงแตมุงไปที่การสงเสริมความสัมพันธที่ดีของสมาชิก                 

ในครอบครัวเทาน้ัน แตการใหความสําคัญกับเครือขายทางสังคมในฐานะผูโอบอุมสถาบันครอบครัว      

ไดกลายเปนหนทางที่จะชวยแกปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึน แตถึงกระน้ันวิธีการที่ดีที่สุดคือการยอมรับ

ความแตกตางของครอบครัว และชวยประคับประคองปญหาดังกลาว  

2.6 ครอบครัวกับกระแสการสงเสริมความสําคัญของครอบครัว  

 เมื่อสถาบันครอบครัวถูกสั่นคลอนดวยการขับเคลื่อนทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเกิดกระแส

เรียกรองใหประชาชนหันมาใหความสําคัญกับครอบครัวมากข้ึน เริ่มตนต้ังแตสมัยจอมพล ป.            

พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการกําหนดนโยบายที่จะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสภาพ

ความ เป นอ ยู ที่ ดี  มี คุณภาพ และ ดํา ร ง ชี วิต ในสั งคม ได อ ย า งปก ติสุ ข  และ ได มอบ ให                           

กรมประชาสงเคราะหจัดต้ังสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค เปนแหงแรกในป พ.ศ. 2496                 

บานบางแคน้ีจัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับคนชราที่ครอบครัวมีศักยภาพที่ไมเพียงพอตอการเลี้ยงดู ยากจน 

และถูกทอดทิ้ง  

 ในป 2514 ภาคเอกชนไดมีการจัดต้ังมูลนิธิเด็กโสสะ เพื่อชวยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพอแม

และขาดญาติมิตร ตอมามูลนิธิฯ น้ีก็ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู ในพระบรมราชินูปถัมภในป 2519                    

และในปเดียวกันน้ันเอง คณะกรรมการสงเสริมศีลธรรมและจิตใจ สภาสังคมสงเคราะหไดจัดงาน              

วันแมข้ึนใหมโดยกําหนดเปนวันที่ 12 สิงหาคมของทุกป หลังจากการจัดงานครั้งสุดทายเมื่อสมัย              

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดทูนพระคุณแม

และบทบาทของแมที่มีตอครอบครัว 
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 เมื่อพิจารณานโยบาย โครงการและกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อการสงเสริมความสําคัญของ

ครอบครัวดวยการสนับสนุนความเปนอยูที่ดีของประชาชน หรือการต้ังมูลนิธิเพื่อชวยเหลือสมาชิก

ครอบครัวที่ไดรับปญหาขางตนแลว จะเห็นไดวาสวนใหญเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุมากกวา  

ตนเหตุ รวมถึงเปนโครงการที่ดําเนินตอเน่ืองมาจากรัฐบาลชุดกอนหรือเปนของเอกชนมากกวา        

ของรัฐบาล 

 การสงเสริมความสําคัญของครอบครัวที่เห็นชัดเปนรูปธรรมและมีแนวโนมที่สามารถแกไข

ปญหาที่ตนเหตุไดน้ัน เริ่มตนข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติต้ังแตฉบับที่ 5-7 (พ.ศ. 2525-2539) 

ที่มีนโยบายที่เกี่ยวกับการสงเสริมความสําคัญของครอบครัว ในลักษณะที่วาครอบครัวเปนหนวยผลิต

และพัฒนาคุณภาพพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัว โดยใหสมาชิกทุกคนรูตระหนักถึงบทบาทหนาที่

ของตนเอง รวมถึงมีการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันครอบครัวดวยการสนับสนุนความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนและครอบครัว ตลอดจนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาครอบครัว                

ซึ่งอาจนําไปสูปญหาสังคม โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 

รัฐบาลเนนเรื่องความสัมพันธในครอบครัววาควรมีองคประกอบของความรักความเขาใจ และการรวม

แรงรวมใจแกปญหาครอบครัว ทั้งน้ีนอกจากจะทําใหครอบครัวสามารถผานพนวิกฤตไดแล ว               

ยังเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวใหแนนแฟนข้ึนในยามที่ประสบภาวะเศรษฐกิจไดดวย                    

อีกทางหน่ึง  

 การสงเสริมสถาบันครอบครัวที่เห็นไดชัดในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 5-7 

(พ.ศ. 2525-2539) ไดแก คณะรัฐมนตรีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2525 อนุมัติใหวันที่ 13 เมษายนของทุกปเปนวันผูสูงอายุแหงชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         

และสังคมแหงชาติฉบับที่  6 ซึ่งตรงกับสมัยพลเอกชาติชายเปนนายกรัฐมนตรี น้ัน ไดมีมติ             

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2533 เพื่อกําหนดใหมีวันครอบครัวเปนครั้งแรก โดยกําหนดเปนวันที่                

14 เมษายนของทุกป ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน และประชาชนรูตระหนัก

ถึงความสําคัญของครอบครัวดวยการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในระหวางเทศกาลสงกรานต             

ของทุกๆ ป  อันเปนการกระชับความสัมพันธที่ ดีของสมาชิกในครอบครัว ภายใต คําขวัญ                       

"ความรัก ความเขาใจ คือสายใยของครอบครัว"  

 รัฐบาลไทยไดตอบสนองตอมติของที่ประชุมสมัชชาของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม                 

แหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 ที่ประกาศใหป พ.ศ. 2537 เปนปครอบครัวสากล 

(1994 Internation Year of the Family) โดยคณะอนุกรรมการดานครอบครัวไดจัดทํารางนโยบาย

และแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว คือนโยบายและแผนระยะยาวดานครอบครัว ข้ึน            

เปนครั้งแรก สาระสําคัญของนโยบายและแผนระยะยาวดานครอบครัว (พ.ศ. 2537-2546) น้ีจะเนน
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เรื่องการสนับสนุนใหครอบครัวมีความมั่นคง สงเสริมใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจบทบาท             

ของตนเองในครอบครัว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัว เพื่อใหเกิดการเคารพในคุณคา

และสิทธิของกันและกัน สงเสริมสิทธิสตรีและสิทธิครอบครัว รวมถึงไดกําหนดนโยบายใหเกิด             

การรณรงค ใหมี การ คุ มครองครอบครัวและจั ดส วัส ดิการตา งๆ  เพื่ อพัฒนาครอบครั ว                       

(กิตฟา, 2540: 32) 

 แมจะมีนโยบายเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัวในรูปแบบตางๆ แตปญหา

ครอบครัวทั้งปญหาครอบครัวหยาราง ปญหาเด็กถูกทอดทิ้งและการทํารายรางกายก็ไมไดลด              

จํานวนลง ดังจะเห็นไดจากจํานวนมูลนิธิเด็กและองคกรที่ทํางานดานการอุปการะเด็กเพิ่มจํานวน  

มากข้ึนเพื่อรองรับปญหาเด็กถูกทอดทิ้งในฐานะครอบครัวทดแทน ตัวอยางเชน มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก

ที่เริ่มดําเนินการป 2524 มีพันธกิจสําคัญคือการสรางใหเกิดสังคมที่เอื้ออาทรสําหรับเด็ก                     

ดวยการคุมครองและปองกันปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และมูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพญาไทที่กอต้ัง

ข้ึนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 มีหนาที่ใหอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งเปนกําพรา ขาดผูอุปการะ

หรือมาจากครอบครัวยากจน มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 7 ป เปนตน  

     เมื่อครอบครัวในสังคมยุคปจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน และผลกระทบจากภายใน

ครอบครัวที่รุนแรงข้ึน ทําใหลําพังแคสมาชิกในครอบครัวจึงไมอาจอุมชูหรือดูแลเด็กในครอบครัวได

อยางเต็มที่ ดวยเหตุน้ีนโยบายสงเสริมความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวจึงเพิ่มความสัมพันธกับ

ชุมชนใหเขามาโอบอุมครอบครัวที่มีปญหาใหอยูรวมกับสังคมได ดวยการใหชุมชนและสังคมภายนอก

ครอบครัวเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหาดังกลาว  

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบั

ที่ 8 ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2540-2554)  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่มุงเนนใหครอบครัวเปน

สภาพแวดลอมของสังคมที่มีสวนเอื้อตอการพัฒนาคน  โดยจะตองเสริมสรางศักยภาพของชุมชนให

เข็มแข็ง สรางโอกาสและปจจัยที่สนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหาสังคม เปนตนวา การสงเสริมใหประชากรกลุมผูดอยโอกาสไดประกอบอาชีพ              

และมีงานทํามากข้ึน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี การเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนและประชาชน เพื่อสรางโอกาสและปจจัยที่จะสนับสนุนให

ครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสังคม รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอม             

ที่เกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชน     
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 ในป 2543 อภิสิทธ์ิ ธํารงวรางกูร ยงยุทธ ขจรธรรม และทานทิพย ธํารงวรางกูร ไดรวมกัน

วิจัยในหัวขอเรื่อง "กระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนชาวไทย " ในงานวิจัยน้ี

คณะผูวิจัยไดเสนอตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนไทยไว 8 ตัวช้ีวัด และในจํานวนน้ีการมีครอบครัว         

ที่อบอุน ถือเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดที่สําคัญประการหน่ึง การมีครอบครัวอบอุนในที่น้ีจะประกอบดวย  

การมีสมาชิกอยูพรอมหนาพรอมตา การรักใครไมทะเลาะเบาะแวง ลูกๆ ขยันทํามาหากิน             

และพึ่งตนเองได และการมีผัวเดียวเมียเดียว เปนตน  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนอีกหนวยงานหน่ึงที่ได

พยายามศึกษาคนควาเพื่อเสนอดัชนีวัดความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยให นิยามของคําวา                    

"ความอยูดีมีสุข" วาหมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานที่ทั่วถึง            

มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง การอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและอยู

ภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐ  นอกจากน้ีในป 2547 กระทรวงสาธารณสุขยังไดเสนอแนวคิด

เรื่องเมืองไทยแข็งแรงไว และไดประกาศอยางชัดเจนวา จะดําเนินการเพื่อใหทุกชุมชนของ               

ประเทศไทยกาวเขาสูการเปน "เมืองไทยแข็งแรง" ภายในป 2560 โดยกําหนดใหมี 17 เปาหมาย

สําคัญ ซึ่งในจํานวนเปาหมายน้ี ประเด็นเรื่องครอบครัวอบอุน เด็กและผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส              

จากครอบครัวเปนเปาหมายที่สําคัญประการหน่ึง  

 พรรณยุพา นพรัก (2548: 166-167) ไดสรุปทางออกที่จะนําไปสูการมีครอบครัวที่มีความสุข 

ภายใตแผนงาน "เมืองไทยแข็งแรง" ดวยการสรางระบบทางสังคมที่เขมแข็งใน 3 ระดับ ต้ังแต

ระดับมหภาค ระดับกลางและระดับเล็ก ในระดับมหภาคจะเรงสรางภาคีครอบครัวที่ประกอบดวย 

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและประชาชนที่มีความรูความเขาใจในการสรางเสริมศักยภาพ

ของครอบครัว รวมถึงการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาครอบครัวที่ชัดเจน เชน การเรงสรางกลไก

เพื่อสงเสริมใหคนในครอบครัวไดใชเวลารวมกัน ดังโครงการที่รณรงคให "วันอาทิตยเปนวันครอบครัว" 

และการสนับสนุนใหเกิด "สมัชชาครอบครัวจังหวัด" และ "สมัชชาครอบครัวแหงชาติ" เพื่อเปนกลไก

ในการสํารวจและทําความเขาใจในสถานการณครอบครัวของแตละจังหวัด รวมถึงภาพรวม

ระดับประเทศ  ในระดับกลางจะเนนที่การจัดสรางพื้นที่ทางสังคมของชุมชน เพื่อจัดการเรียนรู         

และพัฒนาครอบครัวใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมไปถึงการปองกันและชวยเหลือแกครอบครัว            

ที่ประสบปญหา เพื่อไมใหเกิดปญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว สวนในระดับเล็กน้ัน        

จะมุงเนนที่การพัฒนาภายในครอบครัวดวยการกระตุนใหทุกครอบครัวใหเวลาทั้งแกตนเอง                 

และสมาชิกในครอบครัวใหมากข้ึน พูดคุย ปรึกษา และรับรูความรูสึกสุขทุกขของสมาชิกในครอบครัว 

ที่สําคัญคือการมอบสัมผัสรักที่อบอุนและใกลชิกใหแกกัน อันจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นและไววางใจ   

ตอกันมากข้ึน 
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 การที่รัฐบาลและหลายหนวยงานเขามาสงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวสามารถ            

เปนแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพใหกับสังคมน้ัน เปนเพราะทุกภาคสวนเห็นพองกันวาสังคม

จะดีหรือไมดีน้ันข้ึนอยูกับการเลี้ยงดูและปลูกฝงความคิดและทัศนคติของสมาชิกรวมครอบครัว

เดียวกนั 

 ผลจากการที่สังคมไทยไดถูกขับเคลื่อนไปดวยระบบเศรษฐกิจที่ซับซอน รวมทั้งกระแส              

โลกาภิวัตนที่เขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูคน ยอมสงผลกระทบตอครอบครัวอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ดังน้ันครอบครัวจึงมีลักษณะเปนพลวัตคือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมในแตละ

ชวงเวลาและไมอาจทําหนาที่ตามอุดมคติเชนที่คาดหวังไวในครอบครัวไทยในอดีตไดอยางสมบูรณ 

เมื่อสัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลงเปนสาเหตุที่สําคัญของปญหาครอบครัวนานับประการ 

ปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึนทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงสะทอนใหเห็นถึงภาวะความขัดแยง

ระหวางความคาดหวังของครอบครัวในอุดมคติกับครอบครัวในโลกของความเปนจริงไดอยางชัดเจน  
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บทท่ี 3 

ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต 

 

 ครอบครัวไดรับการกําหนดใหเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกและเปนสถาบันหลักของมนุษย 

เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยจะมีคุณภาพหรือดอยคุณภาพน้ันจะข้ึนอยูกับการเลี้ยงดูและการปลูกฝง

จริยธรรมจากบุคคลในครอบครัวเปนสําคัญ แตเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต ความคิด

และคานิยมของผู คนในสั งคมที่มีตอครอบครัว ไมวาจะเปนรูปแบบการสรางครอบครัว                         

การแบงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว หรือแมแตการระบุความสัมพันธของคูสมรส                        

ยอมถูกต้ังคําถามเพื่อทบทวน เปรียบเทียบ และปรับเปลี่ยนแนวคิดตางๆ ทามกลางพลวัตทางสังคม  

 การศึกษาครอบครัวในวรรณกรรมอยางนวนิยายเปนทางเลือกหน่ึงที่จะทําใหผูอานไดเขาถึง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีปจจัยมาจากบริบททางสังคมโดยตรง ทั้งน้ีอิทธิพลทางบริบทสังคม        

ไมเพียงแตสงผลตอการเสนอทัศนะดานครอบครัวของนักเขียนทางเดียวเทาน้ัน แตประสบการณของ

นักเขียนในฐานะสมาชิกของครอบครัวในสังคมไทยยอมมีสวนเสนอมุมมองดานครอบครัว               

ดวยเชนกัน  

 ในบทที่ 3 น้ีผูวิจัยจะเสนอใหเห็นภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมที่เนน            

การพัฒนาประเทศใหทันกับความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงสภาวะที่ตอง

ปะทะกับกระแสแนวคิดที่ทันสมัยจากชาติตะวันตก ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะหภาพครอบครัวในนวนิยาย

รางวัลซีไรต พบวา ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตสามารถแบงออกเปนภาพใหญได 2 ภาพคือ

ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม และภาพครอบครัวในสังคมเมือง*  

 

                                                             
 

* คําวา ชุมชนดั้งเดิม และสังคมเมือง ในที่น้ี ผูวิจัยใชเกณฑดานการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504)  คําวา ชุมชนดั้งเดิม จะหมายถึงชุมชนในยุคกอน      
การพัฒนาประเทศ และเปนชุมชนที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของไทยไว ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ สวนสังคมเมือง 
หมายถึง สังคมที่ขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มุงหวังใหเปนศูนยกลางของความเจริญ            
ทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา และดานการคมนาคม เปนตน ทั้งน้ี สังคมเมือง ไมไดเจาะจงเฉพาะพื้นที่ที่
เปนเมืองหลวงของประเทศเทาน้ัน แตหมายรวมถึงพื้นที่ที่เปนแหลงรวมของความเจริญตางๆ และผูคนมีวิถีชีวิต                       
เชนในเมืองหลวงไวดวย   
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3.1 ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม 

 นวนิยายรางวัลซีไรตเรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี นําเสนอภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม            

ของชาวชนบทอีสานที่มีลักษณะเปนครอบครัวขยายและมีการสรางสัมพันธกับผูคนในชุมชนเสมือน

ญาติดวยการใชคําเรียกญาติ การรวมตัวใหเปนกลุมเครือญาติดวยลักษณะเชนน้ี  นอกจากจะทําให

เกิดการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยระหวางกันแลวยังเช่ือมโยงกับระบบการผลิต และการแบงปน

ทรัพยากร ซึ่งอิงอยูกับวิถีชีวิตและความอยูรอดในชุมชนอีสานด้ังเดิมที่ผูคนตองเผชิญกับอุปสรรค         

ทางธรรมชาติ  

 เมื่อวิเคราะหภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องลูกอีสาน พบวาภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม

ดังกลาวยังปรากฏเปนภาพยอยอีก 2 ภาพ ประกอบดวย ภาพการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยของผูคน

ในชุมชนด้ังเดิม และภาพการแบงงานระหวางชายหญิงภายในครอบครัว ดังจะอธิบายในหัวขอ 

"ครอบครัวเอื้อเฟอ : เครือญาติเกื้อกูล" และ "ครอบครัวสามัคคี : การแบงหนาที่ของชายและหญิง" 

ตามลําดับดังน้ี 

  3.1.1 ครอบครัวเอ้ือเฟอ : เครือญาติเก้ือกูล  

 บุญลือ วันทายนต (2523: 156-158) กลาววาความเปนญาติของมนุษยมีที่มาจากปจจัย

สําคัญ 2 ประการคือ ความเปนญาติที่เกิดข้ึนจากองคประกอบดานชีวะ (Biological factor) อันเกิด

จากการสืบสายเลือดหรือการถายทอดทางพันธุกรรม โดยจะนับตามสายการใหกําเนิดดวยการใช

ตนเองเปนหลัก เมื่อนับข้ึน ไดแก ปูยา ตายายและทวด หากนับลงก็ไดแก ลูก หลาน และเหลน                     

ความเปนญาติอีกประเภทหน่ึงคือ ความเปนญาติจากองคประกอบทางสังคม (Social factor)             

เกิดจากสังคมกําหนดใหเปนญาติ อาจเปนญาติที่ผนวกเขามาพรอมกับการแตงงาน เรียกวา               

ญาติสมทบ (Affine kins) นอกจากน้ีญาติประเภทน้ียังหมายรวมถึงญาติที่เกิดข้ึนจากความคุนเคย

ความสนิทสนม การมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีตอกัน และการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันทางหนาที่การงาน 

โดยจะเรียกญาติประเภทน้ีวา ญาติธรรม 

 คําพูน บุญทวี ใชครอบครัวของเด็กชายคูน ในนวนิยายเรื่องลูกอีสานเสนอภาพครอบครัว

ขยายที่มีทั้งญาติแทและญาติที่เกิดข้ึนจากองคประกอบทางสังคมที่ตางชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน         

ในยามที่แตละครอบครัวตองเผชิญกับภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยคําพูน จะเสนอ          

ภาพการด้ินรนและตอสูกับปญหาปากทองควบคูไปกับการรวมแรงสามัคคีและการแบงปนทั้งนํ้าใจ

และอาหารของผูคนในชุมชนที่ตางนับถือและสนิทสนมกันเสมือนเปนเครือญาติ 
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   เรือนของลุงใหญอยูใกลๆ กันกับเรือนยา ทั้งเรือนยาและเรือนลุงใหญ               

  มีสภาพเหมือนกันกับเรือนของคูนคือใตถุนสูงแตมีคอกควายอยูใตถุนผิดกับเรือน 

  ของคูน ผูที่เล้ียงยาอยูทุกวันน้ีคืออาสีนิลลูกคนสุดทองของยา อาสีนิลมีผัวชื่อแสง              

  มีลูกแลวสองคน รุนเดียวกันกับยี่สุนและบุญหลาย    

   พอมีพี่นองทั้งหมดส่ีคน ลุงใหญคือคนโต พอคือคนที่สอง สวนคนที่สาม

  นองของพอถูกขโมยฆาตายเม่ือเปนหนุม ขณะตอนควายไปขายทางเมืองโคราช            

  กับเพื่อนบานตั้งแตคูนยังไมเกิด เม่ืออาสีนิลเปนลูกหญิงสุดทายก็ตองเล้ียงยาเล้ียง         

  ปูสืบตอกันมา       

   สวนลุงใหญกับปาขาวมีลูกสามคน คนโตเปนชายทั้งสองคน แตไปมีเมียอยู

  บานอ่ืนที่ไมไกลนัก  ทุกวันน้ีจึงมีแตเอ้ือยคํากองคนเดียวที่ชวยงานลุงใหญกับ        

  ปาขาวอยู  

        (ลูกอีสาน 2552 : 51) 

 ความขางตนเสนอใหเห็นลักษณะของครอบครัวขยายทีลู่กๆ ซึ่งออกเรือนไปมีครอบครัวแลว            

ก็จะสรางครอบครัวใหอยูละแวกเดียวกับบานของพอแม การสรางครอบครัวเชนน้ีไมเพียงแตแสดง           

ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการรวมสมาชิกครอบครัวใหเปนกลุมกอน เพื่อใหสมาชิกครอบครัว             

รูตระหนักถึงหนาที่และบทบาทของตนเองเทาน้ัน  แตยังเกี่ยวโยงกันอยางเหนียวแนนดวยการพึ่งพา

อาศัยระหวางกัน  โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวหน่ึงครอบครัวใดตองการความชวยเหลือหรือ                

มีเรื่องเดือดรอน ไมวาจะเปนความตองการดานสิ่งของ อาหาร หรือแรงงานก็ตาม ครอบครัวที่เหลือ         

ก็จะชวยเหลือและแบงปนนํ้าใจใหแกกัน  

 สุเทพ สุนทรเภสัช (2548: 67-79) กลาววาจิตสํานึกรวมของการดํารงความเปนครอบครัว              

ในชุมชนด้ังเดิมเปนพื้นฐานสําคัญอันกอใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา 

ตลอดจนความเช่ืออื่นๆ รวมไปถึงการไดรับการปลูกฝงศีลธรรมและจริยธรรมของชาวบาน ซึ่งเนนให

เกิดความรักและความสามัคคีจากผูนําครอบครัว และผูนําทางศาสนา ยังทําใหเกิดการรวมตัว

ชวยเหลือกันภายใตความสามัคคีของคนในชุมชน 

 นอกจากน้ี ยศ สันตสมบัติ (2540: 111) ยังไดกลาวถึงที่มาของความสามัคคีและการรวมแรง

รวมใจในชุมชนวาเกี่ยวของกับภาวะความเดือดรอนที่ทุกคนตางตองเผชิญรวมกันเปนสําคัญ                  

สอดคลองกับที่ลูกหลานในชุมชนไดรับการปลูกฝงใหตอสูกับความยากลําบาก และรูจักอดทนอดกลั้น          

แตในขณะเดียวกันผูใหญก็สอนใหรูจักชวยเหลือผูอื่น สอนใหรูจักเปนหวงเปนใยคนรอบขาง              

ดุจคนในครอบครัว  ที่สําคัญคือการที่พวกเขาอาศัยอยูในหมูบานเดียวกันหรือหมูบานใกลเคียงกัน     

ทําใหสามารถสอดสองดูแลทุกขสุข และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา ดวยเหตุน้ี         
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ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมจึงไมไดมีแคเครือญาติแทเปนองคประกอบเทาน้ัน แตยังมีเครือญาติ

ทางสังคมเขามาเกี่ยวของดวย  

  ครอบครัวลุงเมฆเปนเครือญาติทางองคประกอบสังคมที่เขามาเกี่ยวของกับครอบครัว       

ของคูนผานพิธีกรรมการแตงงาน กลาวคือ ครอบครัวลุงเมฆที่มีทิดจุนเปนลูกชาย มีเอื้อยคํากอง 

ลูกพี่ลูกนองของคูนเปนลูกสะใภ แมวาทิดจุนกับเอื้อยคํากองจะละเมิดประเพณีดวยการไปอยูดวยกัน

ตามลําพังกอนที่จะมีพิธีแตงงาน แตถึงกระน้ันญาติฝายเอื้อยคํากองก็ยอมรับทิดจุนใหเขามาเปน

สมาชิกในครอบครัว ดังความที่วา  

   ...ทิดจุนลูกชายลุงเมฆไปนอนกับเอ้ือยคํากองในหองตั้งแตเม่ือคืน พอถึง

  ยามไกกระโดดลงจากคอน เอ้ือยคํากองก็บอกใหแมรูวาทิดจุนเขานอนดวย..  

   ... 

         "ใหทิดจุนขอขมาฝายเราเสีย เพราะไหนๆ พวกเรารูกันแลววาไมมีอะไร      

  กันเลย" ยาวาแลวหันหนาไปทางลุงใหญ...    

   ...ยายกถาดน้ันขึ้นแลวเรียกทิดจุนกับเอ้ือยคํากองตามเขาไปในหองนอน                        

  ของเอ้ือยคํากอง ยาวางถาดลงในพื้นหองแลวพูดขึ้นวา   

   "พากันขอขมาลาโทษผีเรือนผีตายายซะ จะไดอยูเย็นเปนสุข"  
           (ลูกอีสาน 2552 : 50- 53) 

 การมีสวนรวมของเครือญาติในการรับรู เรื่องสําคัญที่เกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัว                 

ดวยการรับรองจากเครือญาติวาทิดจุนกับเอื้อยคํากองอยูกินกันเปนผัวเมียกันตามขอปฏิบัติของ

ประเพณีทองถ่ิน ครอบครัวของทิดจุนจึงเขามาเกี่ยวดองเปนญาติกับครอบครัวของคูน โดยทิดจุน         

อยูในฐานะหลานเขยของพอแมคูน และเปนพี่เขยของคูน และนองๆ  

 การเปนเครือญาติกันในชุมชนอีสานด้ังเดิมนอกจากจะนับผานการแตงงานเชนในครอบครัว

ของทิดจุนดังกลาวแลวยังรวมถึงการนับญาติดวยความสนิทสนมและการใหความชวยเหลือและพึ่งพา

อาศัยกัน อาทิ ครอบครัวลุงเขม และครอบครัวลุงกา ที่เปนเพื่อนบานและนับถือกันเสมือนคน               

ในครอบครัวอีกดวย  

 การที่ครอบครัวในชุมชนอีสานสวนใหญตางตองเผชิญอุปสรรคเรื่องความแหงแลง                

และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ ถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตไมเพียงพอน้ัน ปจจัยสําคัญ              

มาจากลักษณะภูมิศาสตรที่มีขอจํากัดตอการเพาะปลูก ดังที่  เพ็นเดิลตัน นักมานุษยวิทยา

ชาวตะวันตก (Pendleton, 1943: 21, อางถึงในสุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 8) ไดบรรยายเกี่ยวกับ

สภาพทางภูมิศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไวอยางรัดกุมวา 
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   ลักษณะเปนที่สูงๆ ต่ําๆ และเปนที่กวางขวางปกคลุมดวยปาไมที่ขึ้น           

  อยางชาๆ และเปนไมจําพวกเน้ือแข็ง พื้นดินไมคอยจะอุดมสมบูรณและนํ้า                 

  ไมเพียงพอ พื้นที่เหมาะที่จะถางเพื่อทําการเพาะปลูกในบริเวณที่ราบต่ําหรือลาดต่ํา 

  ซ่ึงนํ้าฝนสามารถขังอยูไดในระดับที่พอเหมาะในฤดูรอน เปนบริเวณที่ทดนํ้าเขามา

  ปลูกขาว ขนาดเ ล็ก บริเวณที่ ราบเปนทุงหญามีอยูทั่วไปมีตนไผหนามขึ้นอยู       

  ตามโขดหินตางๆ เปนที่ๆ ยังไมไดใชทําการเพาะปลูก เน่ืองจากในฤดูนํ้านํ้าจะทวม

  อยางรวดเร็ว และมี ระดับลึกเกินกวาจะปลูกขาวไดและในฤดูแลงก็จะแลงเกินไป   

 ความขางตนแสดงใหเห็นวาลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติที่ไมอํานวย ไมวาจะเปนพื้นดิน     

ที่ไมคอยอุดมสมบูรณ และปริมาณฝนที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก ลวนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ผูคนในชุมชนอีสาน ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีปญหาดานการดํารงชีพและการเผชิญ

กับภาวะอดอยาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาสวัต (2546: 154-155) ที่ไดไปสัมภาษณ

ชาวบานสูงอายุในหมูบานหวยขะยูง ต.ทาคาด อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับชีวิต                    

ความเปนอยูและวิธีแกปญหาของชาวบานในยามที่ประสบกับภาวะฝนแลง ดังความที่วา   

   เกิดฝนแลงมากป 2479 (นาเสียทั้งหมูบาน) 2481-2482 (นาไดครึ่ง              

  เสียครึ่ง) ป 2488 (นาเสียทั้งหมูบาน) ป 2492 (นาไดครึ่งเสียครึ่ง) ในปเหลาน้ี               

  ชาวหวยขะยูงจะนําปลาซ่ึงมีอยูมากในหวยขะยูงและแมนํ้ามูล ทําเปนปลาเค็ม             

  ปลารา ปลาสม หรือปลาสด บางทีก็มีพริก หมาก พลู ออย เอาใสเกวียนไปแลกขาว        

  บางทีก็ไปกัน 5-6 เลม ตองรอนแรมอยู 3-6 คืน จึงกลับหมูบาน อัตราการแลก             

  ไมแนนอน ถาเปนญาติกันหรือคนรูจักกันก็ไดขาวมาก ในบางครั้ง ถาขาดแคลน   

  มากๆ ถึงกับเอาผาฝายไปแลกขาวก็มี บางครั้งหมูบานอ่ืนขาดแคลนปลาก็เอาขาว   

  มาแลกปลากับชาวหวยขะยูงก็มี แตในปที่ฝนฟาปกติการแลกเปล่ียนดังกลาว            

  ไมคอยมี 

 คําสัมภาษณขางตนไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการด้ินรนของผูคนในชุมชนที่ประสบปญหา

ภาวะฝนแลงดวยการจับสัตวนํ้าและพืชผลชนิดอื่นๆ เพื่อนําไปแลกขาวเพียงเทาน้ัน แตยังแสดงใหเห็น

ถึงนํ้าใจของผูคนที่รูจักแบงปนอาหารใหกับผูที่เดือดรอน โดยเฉพาะกับคนที่เปนญาติและคนรูจัก  

เพื่อชวยกันประคับประคองใหทุกคนอยูรอดไปได  

 แมลักษณะทางภูมิศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะ

ทรัพยากรขาดแคลน และปญหาดานปากทอง แตดวยการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยของผูคน                     

ในทองถ่ินทําใหพวกเขาสามารถผานพนปญหาน้ีไปได  ดวยเหตุน้ี คําพูน จึงต้ังใจใชเหตุการณ                  

การเดินทางไปหาอาหารจากตางหมูบานของ 4 ครอบครัว คือครอบครัวของคูน ที่มีพอ แม คูน                 

บุญหลายและย่ีสุน ครอบครัวลุงเขมที่มีลุงเขม ปาบัวสี และจันดี  ครอบครัวทิดจุนกับคํากอง                   
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และครอบครัวลุงกาที่มีเมียและอายกาจลูกชายไปดวย ทั้งน้ีเพื่อสื่อใหเห็นถึงภาพความรวมมือ                

รวมใจกันของแตละครอบครัว จนสามารถหาอาหารไวแลกขาวเปลือกและนํามาฝากญาติๆ                         

และเพื่อนบานที่ไมไดเดินทางไปดวย 

 เหตุการณในนวนิยายตอนกอนการเดินทางไปหาอาหารตางถ่ินจะเสนอใหเห็นวาแตละ

ครอบครัวตางเตรียมตัวหาเกวียน หาขาวของและเครื่องใชตางๆ บางก็ตองไปหยิบยืมจากญาติของตน 

บางก็ตองซอมแซม โดยซอมแซมเองบาง ไปใหคนอื่นซอมใหบาง ตัวอยางเชน ลุงเขมตองไปยืมเกวียน

ของนองชาย พอของคูนตองไปยืมวัวของนาพลอยที่เปนนองของแมคูน และตองไปตีมีดตอกกับเสียม

ชุดใหมที่บานพอใหญลุย ดังความที่วา 

   พอเขาไปใกล พอใหญลุยก็ยืนมือเทาสะเอวอาปากหาวจนเห็นฟนเหลือ 

  ติดปากสองสามซ่ี แลวพูดวา      

   "ไดยินขาววาสูสิไปหาปลา แมนบ"    

   "อ้ือ ขอยเอามีดตอกกับเสียมขุดมาตี สิเอาเทาใดก็ได " พอของคูนวา             

  พลางสงมีดตอกกับเสียมให      

   "กูบเอาดอก กลับมาเอาสมปลาขาวตัวใหญๆ มาฝากกูก็แลวกัน"   

        (ลูกอีสาน 2552: 145) 

 ความขางตนแสดงใหเห็นถึงนํ้าใจของคนในชุมชนที่มองวาการชวยเหลือดวยสิ่งที่ตนเอง

สามารถทําใหไดน้ันสําคัญกวาเงินตรา รวมถึงมองวาการตอบแทนดวยอาหารการกินเปนสิ่งจําเปนตอ

การดํารงชีวิตมากกวาเงินทอง นอกจากน้ีลักษณะการแสดงนํ้าใจและการชวยเหลือกันของเพื่อนบาน              

ยังปรากฏใหเห็นระหวางการเดินทางไปหาปลาของ 4 ครอบครัวอีกดวย กลาวคือระหวางการเดินทาง

ไปหาปลาแตละครอบครัวจะแบงหนาที่กันทํา ผูชายจะมีหนาที่ไปหาอาหารและคอยระมัดระวัง

อันตราย สวนผูหญิงจะมีหนาที่ปรุงอาหาร และเด็กๆผลัดกันดูแลใหอาหารแกวัว รวมถึงการเดินทาง

ไปหาปลาน้ันทุกครอบครัวจะนําอาหารที่ตนเองหาไดมาแบงกันกิน แตถามื้อไหนยังหาอาหารไมได        

ทุกคนก็พรอมจะกินปลารากนไหที่เอามาจากบาน หรือถาอาหารมีไมพอสําหรับทุกคน ผูใหญก็จะเก็บ

อาหารสวนน้ันไวใหแกย่ีสุนกับบุญหลายที่ยังเปนเด็กเล็กกอน ดังความที่วา  

   "...ลุงกาพูดขึ้นมาวาใหฟงกันทุกคนวาเปนเส่ียงอ่ึงหรือไม สักครูคูนก็ไดยิน                       

  เสียงอ่ึงรองระงมมาจากกลางทุงขวามือจริงๆ ทิดจุนรองขึ้นวา "แมนแลวๆ ไปจับอ่ึง            

  กันเถอะ" แลวทุกคนก็พูดวาอยากไปจับอ่ึงเหมือนกัน...แตเม่ือลุงกาส่ังวาตองให           

  ผูชายอยูสักคนคือทิดจุน ทดิจุนก็เงียบเสียงทันท ี    

   "มาเอาปนแกปกูไว" ลุงกาวา     

   "อยูก็อยู แตอยาไปนานๆ" ทิดจุนวา...    
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   เม่ือกลับถึงที่พัก กองไฟกองใหญกําลังลุกโชนขึ้นแลว แม เมียลุงกากับ           

  แมจันดีพากันเปาไฟอยูฟูๆ ลุงกาถามวาทิดจุนกับอีคํากองไปไหน ทิดจุนก็ว่ิงมาวา

   "ขอยอยูน่ี ขอยไปหาฟน"     

   "ขอยก็ไปหาฟน" เอ้ือยคํากองวาพลางโยนมัดฟนลงดังโครม  

   "ไปไสก็ตามใจสู แตสูตองยางอ่ึงใหหมดคืนน้ี พวกกูสิไปนอน" ลุงกาวา 

   "ยางอ่ึงใหสุกดีๆ ยามเชาสิไดปนกันกิน" ลุงเขมวา   

   ...       

   เม่ือขบวนเกวียนเขาถึงราวปาขางหนา ลุงกาก็ตะโกนขึ้นวาหยุดเกวียนกิน             

  ขาวเที่ยงกอน...ทุกคนมาน่ังรวมกันใตตนไมใหญ ลุงกาพูดขึ้นวา  

   "อ่ึงยางที่แจกใหเทาๆ กันหมดแลวบ"    

   "อ้ือ หมดแลว ขอยกินมาตามทางบหยุด มันทั้งแซบทั้งมัน" ทิดจุนวา 

   "ม้ือน้ีก็ตองกินขาวกับปลาแดกเหม็นๆ กนไห" ลุงเขมวา  

   "ม้ืออ่ืนก็สิไดกินปลาตัวใหญๆ แลว" ลุงกาวา...  

   แมของคูนพูดขึ้นวา "อ่ึงยางมีเหลืออยูสามส่ีตัว จะทําปนกินหรือหาผักมา

  ใสปนทําเปนแกงออมก็ได" ลุงการองขึ้นวา "เซาๆ เอาไวใหยี่สุนกับบุญหลายกิน        

  พวกผูใหญกินอีหยังก็ได"       

            (ลูกอีสาน 2552: 163- 171) 

 

 เหตุการณดังกลาวนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงภาพการแสดงนํ้าใจในการแบงปนอาหาร                     

และความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันแลวยังเห็นถึงความหวงใยที่ทุกคนมีใหแกกันดวยการจะตอง         

มีคนดูแลเกวียนอยางนอยหน่ึงคน และการใหความสําคัญกับเด็กที่จะตองกินอาหารที่มีประโยชนกวา

ผูใหญ   

 การชวยกันจับปลาที่ลํานํ้าบานนํ้าใสเปนอีกเหตุการณหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงภาพความสามัคคี

ในการหาอาหารและแบงงานกันทํา จนทําใหทุกคนหาปลาไดจํานวนมากและนํามาปลาน้ันมาแบงปน

กินกันในครอบครัวไดเปนอยางดี ดังความที่วา  

   การจับปลาดุกในวังนํ้า ที่แยกมาจากลํานํ้าไดลงมือเม่ือยามสายตอมา             

  ลุงเขมบนงึมๆวา รกๆ อยางน้ีจะจับปลาดุกไดสักก่ีตัว ลุงกาก็บอกวาตองได                 

  เปนของๆ แน เพราะปลาดุกชอบอยูนํ้าน่ิงและอยูในโพรงไมและกินรากไม 

   ครูใหญลุงเขมก็รองขึ้นวา ก่ิงไมใตนํ้ามีมากเหลือเกิน โพรงไม ขอนไม               

  ที่กองอยูก็มาก ทอดแหไมไดดอก...     

   "เซาเอาก่ิงไมออก มุดลงไปจับกับมือ" ลุงกาวาเทาน้ันก็จับปลาดุกตัวหน่ึง

  โยนขึ้นมาบนฝง ตอจากน้ันลุงเขมก็ดํามุดๆ อยูอุตลุด พอของคูนก็ดําลงไปเหมือนกัน 

  สักครูพอก็โยนปลาดุกตัวใหญขึ้นมาดิ้นอยูบนฝงเราๆ ลุงเขมโยนขึ้นมาอีก แลวลุงกา

  ก็โยนขึ้นตามมา       
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   ...       

   เม่ืออวนทุกผืนถูกกูขึ้นมาก็พากันรองขึ้นอยูเซ็งแซ เพราะปลาขาวสรอยตัว

  เทาฝามือกับปลาตองติดอยูอวนทุกๆ ผืน นับไดเกือบ 50 ตัว   

   ...       

   คูนหิ้วของกับพราเลมหน่ึงขึ้นไดเดินตามพอไป ถามพอวาจะแบงปลากัน 

  ใชไหม พอบอกวาไมแบง จะทํากินกันม้ือเที่ยงน้ีก็คงหมด...และอีกคราวตอไป              

  จะไมจับปลารวมกันแลว คูนดีใจมากที่จะไดตางคนตางจับเสียที เพราะคูนอยากได

  ปลามากๆ แลวชวยแมทําปลาแหงปลาเค็มเอาไปขายไดเงิน...  

        (ลูกอีสาน 2552: 188- 190) 

 แมวาแตละครอบครัวตางมีเปาหมายรวมกันที่จะไปหาอาหารเพื่อนําไปแลกขาวเปลือก             

และขาย แตครอบครัวเหลาน้ีก็ ไม ไดแสดงความเห็นแก ตัวดวยการไมแบงกันอาหารใหแก                   

ครอบครัวอื่น ตรงกันขามกลับมีนํ้าใจชวยกันหาอาหารกอนที่จะแยกยายกันหาอาหารของครอบครัว

ตัวเอง นอกจากน้ีการชวยเหลือซึ่งกันและกันยังไมไดถูกจํากัดแคการหาอาหารเสร็จสิ้นเทาน้ัน         

เพราะครอบครัวเหลาน้ียังคงชวยเหลือกันไปตลอดทางกลับบาน ดังจะเห็นไดชัดในเหตุการณที่           

เพลาเกวียนของครอบครัวคูนหัก ผูชายที่เปนหัวหนาครอบครัวทุกคนก็เขามาชวยเหลือใหเกวียน

กลับมาใชไดดังเดิม ดังความที่วา  

   ลอเกวียนถูกถอดออกเอาไปพิงตนไม แลวเพลาเกวียนทั้งดุนก็ถูกถอนออก

  ....ลุงกาก็ส่ังใหทิดจุนกับอายกาจลูกชายแกเอาขวานกับพราเขาปาไปหาตัดไมมา           

  ทําเพลาเกวียน...ไมทอนเทาโคนขาผูใหญ ยาวสักส่ีวาถูกโยนลงดินดังอึบ แลวแสงไต    

  ส่ีหาเลมก็สวางขึ้น ลุงกากับลุงเขมทําเสาปกไตอยูอุตลุด...พอบอกทิดจุนเอามีดตอก   

  ขูดผิวไมอยูครืดๆ แลวมีเสียงพอเจาะไมอีกซีกหน่ึงอยูครืดๆ...   

       (ลูกอีสาน 2552: 265-270)  

 จากเหตุการณขางตนเปนการเนนยํ้าให เห็นอยางชัดเจนวา อุปสรรคเรื่องปากทอง                  

และความยากลําบากในชุมชนด้ังเดิมเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหมนุษยตระหนักรูวาศักยภาพที่มี

เพียงลําพังไมอาจที่นําพาความสําเร็จมาได ดวยเหตุน้ีการพึ่งพาอาศัยระหวางเพื่อนมนุษยที่ตางเผชิญ

ปญหารวมกันจึงตางเขามาชวยเหลือและชวยกันประคับประคองใหทุกคนผานพนปญหาไปดวยกัน         

ที่สําคัญคือการแบงปนระหวางผูคนเหลาน้ียังกอใหเกิดการนับถือนํ้าใจและสนิทสนมจนเสมือนเปน 

คนในครอบครัวเดียวกันอีกดวย   

 

 



44 
 

 อาจกลาวไดวาจิตสํานึกรวมของการเปนสมาชิกของครอบครัวขยายและจิตสํานึกรวม              

ของการอยูรวมชุมชนเดียวกันเปนสิ่งที่ ยึดโยงความชวยเหลือและการพึ่งพาอาศัยของผูคน             

ในชุมชนด้ังเดิมเอาไว ประกอบกับการปลูกฝงคําสอนตางๆ วาใหรูจักมีนํ้าใจแบงปนแกผูอื่น                         

แตในขณะเดียวกันก็ตองรับผิดชอบในหนาที่ที่ตนเองไดรับน้ันยังถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนิน

ความสัมพันธของผูคนในชุมชนมีความใกลชิดและสนิทสนมกันเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

หรือเปนเครือญาติกัน  และทายที่สุดเมื่อทุกคนในชุมชนตางเขาใจสภาวะปญหาที่ทุกคนตางตองเผชิญ

รวมกันแลวการยึดโยงความสัมพันธที่ดีตอกันจึงมักอยูในรูปแบบของการแสดงนํ้าใจดวยการชวยเหลอื

และแบงปนทรัพยากรใหแกกันมากกวาการตอบแทนดวยเงินตรา  

  3.1.2 ครอบครัวสามัคคี : การแบงหนาท่ีของชายและหญิง 

 ระบบเครือญาติและครอบครัวของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระบบที่ใหความสําคัญ

กับญาติพี่นองทั้งสองฝายโดยเทาเทียมกัน  แตมีความโนมเอียงไปในทางที่จะใหความสําคัญแกญาติ     

พี่นองฝายหญิง  เน่ืองจากเมื่อฝายชายแตงงานแลวสวนใหญจะยายไปอยูกับพอแมฝายหญิงและไดรับ

สวนแบงที่นาและทรัพยสินบางสวนจากพอแมของภรรยา ผูหญิงจึงมีสิทธิและมีสวนในการปกครอง

และการดูแลทรัพยสินในขณะที่เปนอิสระออกมาจากการปกครองของพอแม (สุเทพ สุนทรเภสัช, 

2548: 66) 

 แมวาในสังคมชนบทอีสานจะใหความสําคัญกับสถานะทางสังคมของฝายหญิง แตน่ันไมได

หมายความวาเพศใดเพศหน่ึงจะทํางานนอยกวาหรือมีสิทธิมากกวากัน ตรงกันขามทั้งฝายหญิง             

และฝายชายตางไดรับการคาดหวังใหชวยเหลือในกิจกรรมการผลิตของครัวเรือนโดยไมมีการแบงงาน         

ตามเพศอยางตายตัว และทั้งสองเพศตองสามารถทําแทนกันหรือทํารวมกันได (ณรงคศักด์ิ ชัยราช,                

2552: 50)  

 ลักษณะของการแบงงานดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาสวัต (2546: 141)            

ที่ไดสํารวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวชนบทอีสานยุคกอนพืชพาณิชย (พ.ศ. 2488-2502) แลว

พบวางานในครัวเรือนของชาวอีสานบางงานมีการแบงเพศ เชน งานทอผา ทอเสื่อ หาเห็ด หาผักปา 

ตําขาวและหาบนํ้าจะเปนงานเฉพาะของผูหญิง สวนการถางปา เผาปา ซอมแซมเรือน คอกสัตว                 

และการลาสัตวจะเปนงานของผูชาย งานที่เหลือก็จะเปนงานที่ทั้งผูชายและผูหญิงชวยกัน ทั้งน้ี

ปริมาณงานของผูหญิงจะมากกวาผูชาย เพราะรวมงานทําไร ทํานา ซึ่งผูหญิงก็ทําเคียงบาเคียงไหลกับ

ผูชาย และงานภายในบานไวเปนหนาที่ของผูหญิง สวนงานของผูชายจะนอยลงหลังฤดูกาลทํานา 

ระหวางรอฤดูทํานาน้ันผูชายมักจะชักชวนเพื่อนไปลาสัตว และสานเครื่องมือเครื่องใชในบาน จําพวก

กระบุง และตะกรา 
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 การที่ทั้งเพศหญิงและเพศชายตองชวยกันทํางานยังเกี่ยวของกับความเปนครอบครัวขยาย         

ในชุมชนเกษตรกรรม กลาวคือในครอบครัวขยายภาคเกษตรกรรม ผูชายที่มีอายุมากที่สุดในครัวเรือน

มักได ช่ือวาเปนหัวหนากิจการของครอบครัว ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ จะถูกนับเปนแรงงาน            

ในครัวเรือน ดัง น้ันผู ชายจึ งตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเปนอยูของครอบครัวทั้ งหมด                    

สวนผูหญิงจะทําหนาที่ดูแลงานบานทั้งหลายที่รวมการเลี้ยงลูก ทํางานในนา และการผลิตสิ่งของ

เครื่องใชทั้งเพื่อใชเองในบาน เพื่อแลกกับอาหารและเพื่อขาย (เครี่ ริคเตอร และนภาภรณ                   

หะวานนท 2538, 11)  

 คําพูน บุญทวี ใชนวนิยายเรื่องลูกอีสาน เสนอใหเห็นภาพของการแบงงานกันทําตามบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะระหวางพอกับแม ในครัวเรือนพอจะมี

บทบาทเปนหัวหนาครอบครัวที่จะตองเปนผูนําในการหาอาหารและสรรหาความสะดวกสบาย                 

มาใหแกสมาชิกทุกคนในครอบครัวใหมากที่สุด  ในขณะที่แมจะมีบทบาทในบานดวยการเปนผูดูแล     

ทั้งดูแลสามี ดูแลลูกและดูแลแมแตญาติผูใหญของทั้งฝายตนเองและฝายสามี บทบาทของแมจึงถูกกัน

ใหอยูในพื้นที่ครัวเรือนมากกวาที่จะออกนอกครัวเรือนเหมือนพอ ประกอบกับศักยภาพของผูหญิง               

ที่ไมเทาเทียมกับผูชายทั้งในแงของรางกายและเรี่ยวแรง ที่จะไปหาอาหารมาเลี้ยงคนทั้งครอบครัว 

ดวยเหตุน้ีครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมภาคอีสานจึงมอบภาวะความเปนผูนําใหแกผูชายมากกวาผูหญิง 

ภาพของพอจึงปรากฏเปนภาพผูนําครอบครัว ดังความที่วา  

   แมพูดกับพอวาอีกไม ก่ีวันจะถึงสงกรานตแลว บานเราคงจะเงียบอีก      

  เหมือนปกลาย พอบอกวาถึงจะเงียบเหงาแตหัวใจพอไมเหงา พอจะขึ้นโคกขึ้นปา        

  หาของมากิน สวนคูนกับนองๆ ใหสนุกกันอยูบาน และไปรดนํ้าพระพุทธรูปในวัด                   

  คูนบอกพอวาอยากไปดวย แตพอบอกวาปน้ีพอกับลุงเขมจะเลยโคกหนองใหญไปอีก 

  คูนจะเดินไมไหว คูนจึงไมพูดอะไรอีก      

        (ลูกอีสาน 2552: 59) 

 จากขอความขางตนแสดงใหเห็นภาพของพอในฐานะผูนําครอบครัวที่จะตองรับผิดชอบ 

ตามหนาที่ดวยการพยายามหาหนทางใหครอบครัวสามารถรอดพนจากการอดอยาก นัยหน่ึง             

หากสมาชิกครอบครัวตองอดอยากก็จะถือเปนความรับผิดชอบของผูนําครอบครัวที่ไมสามารถทําให

ลูกเมียอยูดีมีสุขได อน่ึงการที่พอข้ึนมาเปนผูรับผิดชอบปากทองของครอบครัวน้ันยอมสอดคลองกับ

ลักษณะของผูชายที่จะตองมีศักยภาพดานรางกายที่สูงกวาผูหญิง ที่สําคัญคือการตองเผชิญปญหา

ภาวะขาดแคลนอาหารจึงผลักดันใหผูชายเขามารับผิดชอบหนาที่น้ีดวยการเขาปาลึกเพื่อเสาะหา

อาหารและการทํางานที่ตองอาศัยเรี่ยวแรงมากกวาปกติ   



46 
 

 เมื่อภาพความเปนผูนําครอบครัวของพอในสังคมชนบทอีสานปรากฏในลักษณะของผูมหีนาที่

หาอาหารมาใหแกสมาชิกในครอบครัว ภาพของแมจึงปรากฏในลักษณะของผู ดูแลทุกขสุข           

ของสมาชิกในครอบครัว และมีคุณสมบัติของการเปนแมบานแมเรือน แตถึงกระน้ันเมื่อตองออกไปหา

อาหารตางถ่ินแมก็ตองใชความรู ใชเรี่ยวแรง และใชความสามารถที่ตนมีคอยชวยเหลือครอบครัว                

อีกแรงหน่ึง ภาพของแมจึงไมไดเปนเพียงแคผูดูแลความสุขสบายของครอบครัวเทาน้ัน แตเปนภาพ

ของผูชวยเหลือที่อยูเคียงขางสามีอีกแรงหน่ึง ดังความที่วา  

   พอกับคูนไปขนอีกสามเที่ยวก็หมด เม่ือกลับไปถึงแมก็มุงเพิงน้ันได              

  ดานหน่ึง พอชี้ มือใสมัดตอกที่ เหน็บเอวแม พูดวา "ดูซิลูก แมของลูกจักตอก            

  เองนะ" คูนพูดวา แมเกงมาก แมก็หันมายิ้มใหคูน บอกวา แม เปนหลายๆ              

  อยาง เหมือนพอน่ันแหละ  สานแห สานสวิง  และสานกระติบข าวเหลา น้ี               

   แมเปนหมด คูนก็ไดแตยืนยิ้มใหแมดวยความดีใจ เพราะคูนเห็นแมทําอยางพูด     

  มาแลวจริงๆ       

        (ลูกอีสาน 2552 : 230) 

 ประโยคที่วา "แมเปนหลายๆ อยางเหมือนพอน่ันแหละ สานแห สานสวิงและสานกระติบขาว

เหลาน้ี แมเปนหมด" แสดงใหเห็นวาแมก็มีความสามารถในการสานอุปกรณหุงหาอาหารที่ไมแตกตาง

กับพอ แตดวยภาระหนาที่ภายในครัวเรือนสงผลใหแมมักไมไดแสดงความสามารถทางดานน้ีมากนัก 

ทั้งน้ี  คําพูน ก็เสนอใหเห็นวาในครอบครัวไมไดมีการแบงหนาที่ของพอและแมอยางชัดเจน                

เพราะบางครั้งเมื่อพอมีเวลาวางจากการหาอาหารและงานที่อาศัยเรี่ยวแรงที่มากกวาปกติแลว              

พอก็มาทําหนาที่ในสวนของแม เชน เลี้ยงดูลูก เลนกับลูกหรือบางครั้งก็ปรุงอาหาร ดังความที่วา 

   กับขาวเชาน้ีพอทํากอยกบเปนพิเศษอีกอยางหน่ึง คือพอเอากบป งไฟ             

  ที่ สุกดีมาไมห น่ึง สับลงในเขียงจนแหลกแลวเอาใสลงในครก ตําจนแหลก              

  อีกทีหน่ึง จึงเอาพริกปนกับขาวคั่วโรยลงไป แลวหยอดนํ้าปลาราที่ตมสุกลงไป           

  หั่นหัวหอมแหงเปนชิ้นบางๆ โรยไปอีกจึงเอาสากคนจนทั่ว...   

        (ลูกอีสาน 2552 : 236) 

 ลักษณะเชนน้ีแสดงใหเห็นวาครอบครัวในชนบทไมจํากัดใหพออยูในฐานะผูนําครอบครัว                     

ที่มีหนาที่หาเลี้ยงปากทองสมาชิกครอบครัวเทาน้ัน แตพอยังมอบความเสมอภาคใหแกแมในฐานะ

ผูดูแลทุกขสุขของสมาชิกครอบครัวอีกแรงหน่ึง  ทั้งน้ีสะทอนใหเห็นมุมมองของคําพูนที่วา แมชายกับ

หญิงจะมีอํานาจในครอบครัวไมเทากัน แตในเรื่องของแรงงานทุกคนตางตองทํางานรวมกัน และไมได

แบงแยกอยางชัดเจนวางานประเภทใดเปนเพศใด อน่ึงดวยชวงเวลาในเรื่องเปนชวงที่คนในครอบครัว

ตองเผชิญกับสภาวะลําบาก มีทรัพยากรธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการนัก ดวยเหตุน้ี                    

การประคับประคองครอบครัวดวยการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันระหวางหญิงกับชายในฐานะพอ
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และแมดวยความรู ความสามารถและกําลังแรงงานของทั้งสองฝายจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทุกคน   

มีชีวิตรอดไปได  

 การวิเคราะหภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องลูกอีสานประกอบกับบริบททางสังคม              

และภูมิหลังของนักเขียนจะทําใหผูอานเขาใจถึงที่มาและสาเหตุของการนําเสนอภาพครอบครัว

ดังกลาวชัดเจนข้ึน กลาวคือ คําพูน บุญทวี เขียนนวนิยายเรื่องลูกอีสานในชวงป 2518-2519                 

กอนจะไดรับรางวัลซีไรตในป 2522 โดยกลาวถึงที่มาของเรื่องวามาจากประสบการณของผูแตง               

และเพื่อนบานที่ประสบภัยแลงและความอดอยากปากแหงสมัยที่นักเขียนยังเปนเด็ก (คําพูน บุญทวี, 

2552: 7)  

 ผูวิจัยเห็นวาผู เขียนนาจะใชฉากและบรรยากาศในพื้นที่ทุงกุลารองไหชวงฤดูแลงที่มี               

ความแหงแลงมากที่สุดเมื่อประมาณ 80-95 ปที่แลว (พ.ศ.2465-2477)** ที่หนองนํ้าบริเวณทุงกุลา

รองไหน้ีจะเหือดแหง ดินจะแตกระแหงและฝุนดินแดงจะปลิวไปทั่วบริเวณ และดวยเหตุที่ตองประสบ

ปญหากับภาวะฝนแลงเชนน้ีจึงเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญหนากับปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว                   

(ปรียาภรณ หนูสน่ัน, 2532: 11-12) 

 

                                                             
  คําพูน บุญทวี (2539: 3) กลาวถึงความแหงแลงและอดอยากของบานเกิดที่ จ. ยโสธรผานการเขียน
อัตชีวประวัติในหนังสือชื่อ "ฟาส่ังมาสู" ความวา 

    . . . ตั ว ผม น้ี เ กิ ด บน แผ นดิ น อัน แห ง แ ล ง ที่ สุ ด ข องป ร ะ เ ทศ ไท ย                  
  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางปฝนแลงติดตอกัน 2 ป ตองขุดบอลึก              
  เกือบรอยเมตรจึงจะไดนํ้ากิน ขาวปลาอาหารยามแลงมันหายากที่สุดจนตองกิน
  ทุกอยางที่ขวางหนา...  

 ** ผูวิจัยอนุมานชวงปจากปที่นักเขียนเขียนนวนิยายเรื่องลูกอีสานคือ พ.ศ. 2518-2519 และประโยคแรก

ในนวนิยายเรื่องลูกอีสานที่กลาววา "47 ปครั้งกระโนน...มีเรือนเสาไมกลมหลังหน่ึง ยืนอาบแดดอันระอุอาวอยู             

ใตตนมะพราวอันสูงล่ิว" (2552: 11) รวมถึงในเรื่องพูดถึงเน้ือรองเพลงชาติไทยวา "แผนดินสยามนามประเทืองวา

เมืองทอง" (2552: 73) เพลงชาติไทยฉบับแรกน้ี ผูแตงเน้ือรองฉบับแรกสุดคือ ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) 

แตงขึ้นอยางไมเปนทางการและใชชั่วคราวเม่ือ พ.ศ. 2475 กอนจะมีการปรับปรุงเน้ือรองและประกาศใชเพลงชาติ

ฉบับราชการขึ้นใน พ.ศ.2477 จากน้ันก็มีการเปล่ียนเพลงชาติอีก 1 ฉบับในป 2478 จนกระทั่งเปล่ียนชื่อ          

จากประเทศสยามมาเปนประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2482 จึงมีการเปล่ียนเน้ือรองเพลงชาติเปนฉบับปจจุบัน                

และประกาศใชในปเดียวกัน (สุกรี เจริญสุข, 2532: 20-22) ดังน้ันถานับจากปจจุบัน พ.ศ. 2559 ชวงเวลาที่คําพูน

กลาวอางถึงจึงนาจะเปนชวงพ.ศ. 2465-2477  
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 การที่ คําพูนเสนอภาพการตอสูกับปญหาปากทองควบคู กับภาพความสัมพันธที่ ดี            

ของเครือญาติทั้งในชุมชนและภายในครอบครัวน้ันจึงไมเพียงแตจะสะทอนใหเห็นความคิดเห็นของ            

ตัวนักเขียนเองที่เช่ือวาจิตสํานึกแหงความเปนพี่นอง และการเปนคนบานเดียวกันน้ันไมไดทําใหเกิด

การชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกนัแตเพียงเทาน้ัน แตดวยการปลูกฝงศีลธรรมและคําสั่งสอนที่นักเขียนเอง

ไดรับจากพอแม และจากพระ*
 โดยเฉพาะคําสั่งสอนเรื่องการตอสูกับความยากลําบากใหมี                 

ความอดทน แตในขณะเดียวกันก็ใหแบงปนและเอื้อเฟอผูอื่นน้ันไดกลายมาเปนหลักยึดเหน่ียวจิตใจ  

และทําใหเกิดการยึดมั่นวาการที่ชนช้ันลางเชนตัวผูเขียนเองจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดน้ัน         

ไมใชแคตองอาศัยความมุงมั่นและอดทนของตนเองเทาน้ัน  แตการอุปถัมภจากบุคคลรอบตัว              

ซึ่งมีเมตตาเสมือนเปนญาติคนหน่ึงก็เปนปจจัยสําคัญที่เขามาเกื้อหนุนดวย  นอกจากน้ีดวย                 

แนวทางการเขียนของคําพูนที่มุงเสนอภาพชีวิตของคนชนบทที่ตองเผชิญกับปญหาทางสังคม               

ที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนชาวไร ชาวนา คนคุกและโสเภณี ดวยภาษาที่เรียบงาย ตรงไปตรงมา            

เพื่อสะทอนภาพวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวบานแบบลุมลึก และวัฒนธรรมของชาวเมืองที่เขามาปะทะ

จนทําใหปญหาข้ึน ดังน้ันภาพครอบครัวแบบด้ังเดิมจึงอาจเปนภาพครอบครัวในอุดมคติที่นักเขียน

ต้ังใจเสนอข้ึนมาเพื่อเปนประจักษพยานใหผูอานรับรูถึงสายสัมพันธของผูคนในชุมชนอีสานยุคหน่ึง           

ที่ยึดโยงดวยการชวยเหลือพึ่งพากัน และนักเขียนก็ยังยึดมั่นวาความชวยเหลือดังกลาวทําใหการเผชิญ

อุปสรรคซึ่งแมจะยากลําบากถึงข้ันสุดเพียงใดก็สามารถผานพนไปได    

 

                                                             
 

*
 คําพูน บุญทวี (2539: 8-9) เลาถึงบุญคุณและคําส่ังสอนของพอ แม และคําส่ังสอนของพระผาน              

การเขียนอัตชีวประวัติในหนังสือชื่อ "ฟาส่ังมาสู" ความวา  

   แมผมเปนนักสูพอๆ กับพอ พอฟนผมงอกเต็มปากแมก็สอนใหเคี้ยวเน้ือ
  พังผืด...ยามไปไรไปนา แมสอนใหเดินไวๆ พรอมแกวงแขนใหแรง เพื่อบาไหล 
  จะแข็งแรงสมบูรณพูนสุข...สวนผู เปนพอสอนใหสู กับเหตุการณทุกอยาง              
  ดวยความอดทน ทนหิวทนแดด...ตองหัดสูแดดสูฝนจึงจะเปนคนเกง...  

   วันหน่ึงเด็กชายคําพูนกับเพื่อนถูกหลวงพอในวัดถามวา "เกลียดอะไรมาก
  ที่สุดในโลกน้ี?" พากันตอบ ทานวา "เกลียดฟาที่สุด เพราะมันไมปลอยนํ้าลงมา
  ใหทํานาและอาบกินนานแลว" ทานก็บอกวาตอไปอยาโทษ อยากลัวฟาเลย           
  ฟามันไมเคยขมเหงผูคนดอก ส่ิงที่นากลัวนาเกลียดที่สุดคือ "คนเราน่ีแหละ"  
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 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปปญหารวมของภายในชุมชนจึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะปญหาเรื่อง     

ปากทองเทาน้ัน แตยังรวมถึงปญหาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตอื่นๆ ที่มีความซับซอนข้ึนตามลําดับ             

สงผลใหการปลุกจิตสํานึกใหผูคนคํานึงถึงผูอื่นในฐานะญาติคนหน่ึงยอมกระทําไดยาก ประกอบกับ         

กระแสการพัฒนาสังคมที่ควบคูไปพรอมกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจทําใหผูคนพยายามด้ินรน               

เพื่อความอยูรอดของตนเอง ดังน้ันภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมเชนในนวนิยายเรื่องลูกอีสานจึง

แทบไมมีปรากฏในยุคสังคมเมือง  ดังจะกลาวถึงในหัวขอภาพครอบครัวในสังคมเมืองในลําดับตอไป 

3.2 ภาพครอบครัวในสังคมเมือง  

 นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945: พ.ศ.2482-2488) เปนตนมา โครงสราง

ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมเพื่อยังชีพมาเปนระบบอุตสาหกรรม             

เพื่อการพาณิชยที่ เนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใตระบบทุนนิยมโลกที่มี

สหรัฐอเมริกาเปนผูนํามากข้ึนตามลําดับ (อภิศักด์ิ ไฝผาคํา, 2538: 25) โดยเฉพาะในชวงรัฐบาลของ

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต (พ.ศ. 2502-2506) ที่เริ่มตนประกาศนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และการเรงรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท และระบบขนสงมวลชนตางๆตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1              

(พ.ศ. 2504-2509) เพื่อเนนดึงดูดการลงทุนและกระตุนใหเกิดการจางงานมากข้ึน (ณรงค                

เพ็ชรประเสริฐ, 2548: 57) 

 แมนโยบายและแผนงานขางตนจะเปนแนวทางที่สงเสริมใหประเทศไทยมีความทัดเทียมกับ

นานาอารยประเทศ แตเมื่อวิเคราะหแลวจะเห็นวาการพัฒนาดังกลาวเปนการพัฒนาที่ขาด             

ความสมดุล เพราะรัฐบาลมุงแตสรางความเจริญเติบโตใหแกเฉพาะสังคมเมือง ทั้งดานภาคธุรกิจ 

การศึกษาและระบบสื่อสารมวลชน ในขณะที่กลุมคนชนบท ซึ่งสวนใหญสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ                

จากการกวานซื้อที่ดินของนายทุนน้ันกลับจําเปนตองเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองเพื่อขายแรงงาน               

แตดวยทักษะฝมือและระดับการศึกษาของชาวชนบทที่ดอยกวาแรงงานชนช้ันกลางในเมือง              

ดวยเหตุน้ีชาวชนบทในสังคมเมืองจึงประสบปญหาดานคุณภาพชีวิตและความเปนอยูทั้งตอตัวเอง                    

และตอครอบครัวอยางหลกีเลี่ยงไมได (อภิศักด์ิ ไฝผาคํา, 2538: 26) 

 การมุงพัฒนาใหเมืองเปนศูนยกลางแหงความทันสมัยจนกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวาง

เมืองกับชนบท ไมเพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของผูอพยพชาวชนบทเทาน้ัน แตผูคน            

ในสังคมเมืองทั้งที่เปนชาวเมืองต้ังแตกําเนิดและผูที่เขาไปแสวงหาความกาวหนาในเมืองยังถูกกระแส

แนวคิดของระบบทุนนิยมและแนวคิดเรื่องชนช้ันกลางครอบงําความคิด แนวคิดทั้งสองแนวคิด

ดังกลาวไมเพียงแตใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองเพื่อคงสถานภาพทางสังคมหรือเลือ่นสถานภาพ
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ทางสังคมใหสูงข้ึนดวยระดับการศึกษาและระดับรายไดเทาน้ัน แตยังใหผลักสิ่งที่ไมใหคุณคา          

ทางเศรษฐกิจออกจากระบบวิถีชีวิต เปนตนวา ความสัมพันธกับผูคนในลักษณะปจเจกชนมากกวา

ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันเชนในชุมชนด้ังเดิม เพราะเห็นวาความสัมพันธลักษณะดังกลาว                 

ไมกอใหเกิดการเพิ่มพูนทางมูลคาทางเศรษฐกิจ ลักษณะเชนน้ียอมสงอิทธิพลตอความคิดและ               

การดํารงความเปนครอบครัวของผูคนในสังคมเมืองต้ังแตระดับโครงสรางครอบครัวที่เปลี่ยนเปน                  

ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน การประสานความสัมพันธกับคนนอกครอบครัวที่มักเริ่มความสัมพันธ               

จากเงื่อนไขของผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และที่ควรตระหนักรูคือความสัมพันธระหวางสมาชิก                    

ในครอบครัวเดียวกันที่มีแนวโนมที่จะหางเหินมากข้ึน เน่ืองจากการมุงใหความสําคัญกับกระแส            

ความเจริญทางดานวัตถุมากกวาการประคับประคองความรูสึกทางดานจิตใจ  

 จากการเปลี่ยนแปลงยุคเกษตรกรรมในสังคมชนบทด้ังเดิมมาสูยุคอุตสาหกรรมในสังคมเมือง

ทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหภาพครอบครัวในสังคมเมืองไดเปน 2 กลุมตามรูปแบบและลักษณะของ

ครอบครัวเด่ียวที่ปรากฏ ไดแก ครอบครัวเด่ียวรูปแบบพอแมลูก และครอบครัวเด่ียวที่ไมสมบูรณ         

ดังในหัวขอ "ครอบครัวกับปญหาที่แตกตาง" และ "ครอบครัวแตกแยกแตไมแตกสลาย" ตามลําดับ  

 

  3.2.1 ครอบครัวกับปญหาท่ีแตกตาง 

 ทฤษฎีการพัฒนาไปสูความทันสมัยเขามาสอดรับใหเช่ือวา การอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ

แบบสังคมชนบทไมกอใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการสงเสริมภาวะผูนําของครอบครัว           

(อรศรี งามวิทยาพงศ, 2549: 52) ประกอบกับการยึดครองฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม      

ทําใหพื้นที่ในการอยูอาศัยของคนในเมืองถูกจํากัดใหเล็กลงเมื่อเทียบกับสังคมชนบท  ดังน้ันการลด

จํานวนสมาชิกครอบครัวดวยการสรางครอบครัวเด่ียวที่ผูปกครองแตงงานกันอยางถูกตอง               

ตามกฎหมาย มีบุตรจํานวนที่เหมาะสมกับฐานะ และทุกคนในครอบครัวอาศัยอยูรวมกันในบาน

ขนาดเหมาะสมอันหามาไดจากนํ้าพักนํ้าแรงของตนจึงกลายเปนครอบครัวตามแบบแผนประเพณี

หรือครอบครัวตามมาตรฐานชนช้ันกลางที่สังคมเมืองยอมรับ (ปาจรีย กลิ่นชู, 2550: 33)  

 แมวาการเปนครอบครัวเด่ียวจะไดรับการยอมรับวาเปนครอบครัวที่มีแบบแผนซึ่งนําไปสู

การประสบความสําเร็จของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด  แตดวยการเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวของ        

คูสมรสที่ตางมีบทบาทและหนาที่นอกครัวเรือนในยุคทุนนิยมของสังคมเมืองที่มีความซับซอนมากข้ึน 

สงผลใหครอบครัวเด่ียวที่อยูในความรับผิดชอบของคูสมรสเพียงลําพังมีแนวโนมที่จะมีปญหา        

รุนแรงข้ึนเปนลําดับ เพราะพฤติกรรมของหัวหนาครอบครัวที่ไมเพียงแตแสวงหาความสุขสบาย        

ดวยการใชเงินทองแลกกลายเปนสิ่งที่ผูปกครองมุงใหความสําคัญมากกวาการประสานความสัมพันธ
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ที่ดีของสมาชิกภายในครอบครัวเทาน้ัน แตเงินและอํานาจในการหาเงินยังไดกลายเปนดัชนีช้ีวัด

คุณคาและการกระทําของคนในครอบครัวอีกดวย (ยศ สันตสมบัติ, 2540: 89) ดวยเหตุน้ีภาพ

ครอบครัวในสังคมเมืองจึงเปนภาพครอบครัวเด่ียวที่แสดงใหเห็นความกระจัดกระจายทั้งทาง

กายภาพและภาวะทางจิตใจของสมาชิกครอบครัว 

 เมื่อวิเคราะหแลวพบวานวนิยายรางวัลซีไรตที่เสนอภาพครอบครัวที่มีลักษณะดังกลาว ไดแก          

นวนิยายเรื่องปูนปดทองของกฤษณา อโศกสิน  นวนิยายเรื่อง เวลาของชาติ กอบจิตติ  นวนิยายเรื่อง

อมตะของวิมล ไทรน่ิมนวล และนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยของอุทิศ เหมะมูล โดยนวนิยายเรื่อง

ปูนปดทองจะเสนอใหเห็นถึงขอบกพรองดานหนาที่และความรับผิดชอบของพอแมในยุคทุนนิยม           

จนทําใหลูกตองเผชิญปญหาทางดานจิตใจ ปญหาครอบครัวในเรื่องเวลาน้ันสะทอนใหเห็นถึง            

ความรุนแรงของโครงสรางสังคมในระบบทุนนิยมซึ่งขับเนนใหผูคนใหความสําคัญกับมูลคาทาง

เศรษฐกิจที่ ไดรับประโยชนสูงสุด ผูคนจึงพยายามทํางานหนักเพื่อแลกกับความสุขสบาย                      

ในขณะเดียวกันก็ผลักใหผูที่ ข้ึนช่ือวาเปนภาระทางเศรษฐกิจอยางผูสูงอายุใหกลายเปนคนนอก

ครอบครัว ครอบครัวในเรื่องอมตะจะเสนอใหเห็นประเด็นเรื่องผูสูงอายุตอเน่ืองจากเรื่องเวลา            

ดวยการผสมผสานความคิดเรื่องสถานภาพของผูสูงอายุในแนวคิดยุคทุนนิยมกับความกาวหนา             

ทางวิทยาการการโคลนน่ิง  เพื่อสะทอนแงลบของวิทยาการสมัยใหมน้ีวาสามารถทําลาย

ความสัมพันธภายในครอบครัวลงได หากคนในครอบครัวไมตระหนักรูถึงคุณคาดานศีลธรรม              

ที่เพียงพอ และทายที่สุดครอบครัวในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย นักเขียนไดนําประเด็น              

เรื่องการใหคุณคากับมูลคางานบนพื้นฐานเศรษฐกิจยุคทุนนิยมผสมผสานกับแนวคิดสตรีนิยม            

เพื่อตีแผสถานภาพของผูหญิงที่ไมมีอิสระทางเศรษฐกิจและถูกกดข่ีภายใตระบบปตาธิปไตย            

ในครอบครัว  

 3.2.1.1 ครอบครัวใจสลาย : พอไปทาง แมไปทาง 

  กฤษณา อโศกสิน ใชครอบครัวมธุราและครอบครัววนาเลขในนวนิยาย            

เรื่องปูนปดทอง ซึ่งเขียนข้ึนป 2524 กอนไดรับรางวัลนวนิยายซีไรตป 2528 สื่อใหเห็นภาพ

ครอบครัวชนช้ันกลางในชวงแรกของการพัฒนาประเทศตามแนวคิดกระแสทุนนิยมที่ประสบปญหา

ดานความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว เพราะผูคนไมอาจปรับตัวและจัดการกับปญหา              

ดานศีลธรรมไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
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  ครอบครัวมธุราและครอบครัววนาเลข เปนครอบครัวของสองเมือง ตัวละครเอก

ฝายชาย และครอบครัวของบาลี ตัวละครเอกฝายหญิงตามลําดับน้ันตางเปนครอบครัวที่มีหนามีตา

ในสังคม  แตดวยปญหาความเจาชูของพอแมจนทําใหครอบครัวเดิมลมสลายและลงเอยดวย        

การแยกทางไปมีครอบครัวใหมไมจบสิ้น เมื่อพอแมไมไดมอบความรักและความอบอุนที่เพียงพอ

ใหกับลูกที่เกิดในครอบครัวเดิมของตนจึงสงผลใหตัวละครรุนลูกซึ่งเติบโตข้ึนมาพรอมกับปญหา           

การแยกทางของพอแมดังกลาวมีปญหาดานจิตใจมีปมดอยในชีวิตจนไมอาจหาทางออกใหแก         

ปญหาน้ันไดและทายที่สุดก็ยอนกลับมาทํารายทั้งรางกายและจิตใจของพอแมเอง  

  การที่นักเขียนมุงเสนอปญหาความบกพรองดานหนาที่และรับผิดชอบของพอแม

ดังกลาว อาจมีวัตถุประสงคเพื่อตอกยํ้าใหเห็นถึงผลกระทบของภาวะความกาวหนาทางเศรษฐกิจ     

ที่ทําใหวิถีชีวิตและปญหาจริยธรรมของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป และปญหาครอบครัวน้ี              

จะคลี่คลายลงไดก็ตองอาศัยจิตสํานึกของคนในครอบครัวเปนสําคัญ  

  เมื่อปญหาครอบครัวในนวนิยายเรื่องปูนปดทองเกิดจากความบกพรองดานหนาที่

และความรับผิดชอบของพอแม ตลอดทั้งเรื่องผูอานจึงรับรู ถึงภาพดานลบของบุพการีที่ขาด             

ความรับผิดชอบและบกพรองดานจิตสํานึกที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวเอง ดังคําพูดของเรืองรามหรือเอี๊ยม 

นองรวมบิดาของสองเมือง คําพูดของบาลี และคําพูดของสองเมือง ดังน้ี   

   ..."ที่เอ๊ียมตกต่ําทุกวันน้ีเพราะมีพอแมไมดี   

   ...       

   " แมแกคนเดียวแหละ เพราะแมน่ีสําคัญ ถึงพอจะเหลวไหลยังไง ถามีแม 

  ที่ดีก็ไมถึงกับบานแตกสาแหรกขาดมาก"     

   " ฮื้อ...พอเอ๊ียมก็แย อาอยาเขาขางพอเลย...พอเอ๊ียมนะ เขาเคยรูม้ัยวา   

  เขาจะตองทําอะไรกับครอบครัวม่ัง  เขาแตงงานกับแมพี่เมืองไมเทาไหร เขาก็ไป   

  เจาชูกับแมเอ๊ียม ไดแมไมเทาไหรก็ไปไดแมนองปลอด เขาเปนหัวหนาครอบครัว           

  ใชไหมละอา เขาทําตัวเหลวยังงั้นไดหรือ เขาควรทําไหม เขาจะคิดวาผูหญิงมีหนาที่      

  ตองทนเขาจนตายมันไมได" เรืองรามพูดดวยนํ้าเสียงกระดางจนอาสะดุง  

       (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 20) 

  ขอความขางตนเปนคําพูดของเรืองรามที่เนนยํ้าใหเห็นภาพของบุพการี โดยเฉพาะ 

ภาพของพอที่นอกจากจะบกพรองทางหนาที่และความรับผิดชอบที่ดีภายในครอบครัวแลว ลักษณะ

ทางดานจิตใจก็แสดงใหเห็นถึงความไมพรอมที่จะดูแลคนในครอบครัว เพราะลําพังแคการหักหาม

กิเลสของตัวเองก็ไมอาจทําได  รวมถึงคําพูดของสองเมืองที่ตอวาสายทองเปนอีกคําพูดหน่ึงที่สะทอน

ถึงการกระทําที่ผิดพลาดของตัวละครแมที่แมวาจะมีการศึกษาระดับสูง มีหนาที่ การงานที่ดี              
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แตถาละเลยตอการปฏิบัติตัวเปนแมที่ดีตามความคาดหวังของสังคม แมผูน้ันก็จะไมไดรับยอมรับจาก

สังคม อีกทั้งถูกตราหนาวาไมสามารถดูแลและมอบความรักใหแกลูกไดอยางเพียงพอ ดังความที่วา  

   ...เขาชิงชังผูหญิงที่ทําอวดวิเศษ เกงนอกบาน  แตในบาน "ไมเอาไหน"      

  และไมเคยรูวา การเปนเมียและแมน้ันเปนหนาที่บริหารระดับโลกอยางไร ยึดถือแต           

  หลักวิชากับกระดาษบางแผนหน่ึง แตไมยึดเอาการปฏิบัติเปนสําคัญ   

         (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 285) 

  นอกจากคําพูดของสองเมืองดังกลาวจะแสดงถึงการตอวาพฤติกรรมของแม            

ที่ไมคํานึงถึงหนาที่ที่ควรปฏิบัติตอลูกแลว คําพูดของบาลีที่กลาวถึงแมและพอของเธอ ยังเปนการตอก

ยํ้าใหเห็นวาการไมอาจหักหามความปรารถนาภายในจิตใจตนเอง และการไมอาจปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบาทที่สังคมคาดหวังยังถือเปนความบกพรองสําคัญที่ทําใหครอบครัวตองพังทลายลง ดังความที่วา  

   อยางแมและพอหลอน...พอซ่ึงไดชื่อวาเจาชู น่ันแหละ พอมาอยู กับ               

  แมหลอนซ่ึงเจาชูกวา คนทั้งสองก็เลยเลิกรากันเพราะแมหลอนไปมีสัมพันธ              

  กับชายอ่ืน แลวหอบขาวของตามชายอ่ืนไปโดยทิ้งหลอนใหอยูในความอุปการะ   

  ของพอ...        

   ในเม่ืออาชีพของเขาคือนักธุรกิจภาคบันเทิงเกือบทุกสาขา อยางดีที่สุด        

  เทาที่จะทําไดก็คือ ปลอยลูกไวกับหญิงแกสองคน ยาคนหน่ึง และคนเล้ียงที่เคยเล้ียง

  พออีกคนหน่ึง       

   เพราะฉะน้ัน ทายที่สุด เขาก็ไมเห็นที่ใดดีไปกวาโรงเรียนประจํา  

             (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 48-49) 

  จากความขางตนสื่อถึงภาพครอบครัวที่คลอนแคลนทางความรัก เพราะนอกจาก            

จะสื่อภาพครอบครัวที่พอแมไมไดมีความมั่นคงทางความรักใหแกกันแลว ยังเห็นถึงการผลัก             

ความรับผิดชอบ  ในที่น้ีคือลูกที่ไดช่ือวาเปนผลิตผลของความรักระหวางตนกับคูสมรสไปใหกับยา 

และคนที่เคยเลี้ยงดูตนเองมากอน เพราะเช่ือวายาจะสามารถมอบความรักผานความสัมพันธ         

ทางสายเลือด และคนที่เคยเลี้ยงตนมากอนน้ันจะสามารถทําหนาที่ดูแลลูกไดแทนตนเอง ย่ิงไปกวาน้ัน

การผลักภาระไปใหกับโรงเรียน สถานทีท่ี่มีบุคลากรทางการศึกษาเขามาทําหนาที่รับเลี้ยงและสั่งสอน

แทนพอแมที่มีภาระทางอาชีพในสังคมเมือง  ย่ิงเปนโรงเรียนประจําดวยแลวยอมสะทอนใหเห็นถึง  

การถายโอนความรับผิดชอบภายในครอบครัวไปใหกับคนนอกครอบครัวอยางคอนขางสมบูรณ   
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  ครอบครัวที่พอและแมไมอาจดํารงความสัมพันธที่ครอบครัวเดียวเชนน้ี ยอมแสดง

ใหเห็นถึงการไมไดเลี้ยงดูและมอบความเอาใจใสที่เพียงพอใหแกลูก สงผลใหลูกมีสภาพจิตใจ              

ที่กระพรองกระแพรง และพยายามไขวควาหาความรักจากคนที่รักและเขาใจจริง สภาพเชนน้ีถือเปน            

ปมดอยอยางรายแรงและสงผลตอการดําเนินชีวิตในลําดับตอมา ดังที่กฤษณา ได เสนอ               

ภาพความเวาแหวงในจิตใจของลูกผานความนึกคิดและพฤติกรรมของตัวละครรุนลูกทุกตัว ดังกรณี

ของยามปลอด สกรรจ บาลีและสองเมือง 

  กรณีของยามปลอด พี่นองตางมารดาของสองเมือง แตมีพอคนเดียวกันคือคุณทวี                 

ยามปลอดไมสามารถจัดการกับจิตใจที่มีปมดอย เขาพยายามเรียกรองความสนใจจากพอแมดวย                 

การทําตัวเปนอันธพาล แตดวยการไมไดรับความใสใจจากพอ และการเลี้ยงดูอยางเต็มที่จากแม 

ทายที่สุดเขาก็ไมอาจใชจิตสํานึกดานดียับย้ังการกระทําของตนเอง เขาวางแผนเขามาปลนบาน       

สองเมือง โดยทํารายรางกายพอของตนเองที่เขามาขัดขวาง ภาพของยามปลอดจึงเปนภาพของผูราย

ที่นอกจากจะเปนภาพของนองที่ทํารายชีวิตพี่แลวยังเปนภาพของลูกที่อกตัญูตอบุพการีอีกดวย 

  กรณีของสกรรจ ลูกชายของคุณบุรีและพี่นองตางมารดากับบาลีที่มีปมปญหา             

ดานจิตใจไมตางกับยามปลอด แตสกรรจเลือกที่ทํารายตัวเองเพื่อเรียกรองความสนใจ เขาติดสุรา

อยางหนักจนเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ ภาพของสกรรจจึงเปนภาพของมนุษยที่มีแตความเก็บกด 

ทางใจแตไมมีใครจะเปนผูระบายความทุกข ทายที่สุดก็ยอนกลับมาทํารายตัวเองเพื่อประชดผูเปนพอ 

และกรณีของบาลีและสองเมืองที่ตางเปนภาพของคนที่รักงายหนายเร็ว เพราะการขาดความอบอุน

จากครอบครัวต้ังแตวัยเด็ก สภาวะที่เผชิญน้ีทําใหพวกเขาตางปรารถนาที่จะหาความรักที่แทจริง                  

ดังความที่บรรยายลักษณะของบาลีและสองเมืองที่วา ". ..หลอนและเขาน้ันมีสภาพจิตใจ                 

คลายกันจริงๆความเปนอยู ระดับพื้นฐานด้ังเดิมก็ไมไกลกันเลย...คือทั้งพอและแมตางก็มีทรัพย

สมบัติคนละมากๆ ทั้งเขาและหลอนไมเคยไมไดสิ่งที่อยากไดไมวาสิ่งน้ันจะมีราคาเพียงใด  แตหลอน

และเขาก็ยังหิว (ความรัก) เสมอมา... (ปูนปดทอง เลม 1 2524 : 54)  

  คําบรรยายที่วา "...หลอนและเขาก็ยังหิว (ความรัก) เสมอมา" น้ันไมเพียงเนนยํ้า           

ใหเห็นภาพของคนที่ไมไดขาดแคลนทรัพยทางกาย แตขาดแคลนทรัพยทางใจ คือขาดแคลนคนที่รัก

และเขาใจปญหาที่กลายมาเปนปมดอยในชีวิตเทาน้ัน  แตยังสื่อใหเห็นภาพการไขวควาหาคนรักและ

หาที่พึ่งพิงทางความรักที่แทจริงของตัวละครเอกทั้งสอง แตทายที่สุด กฤษณา ต้ังใจสรางใหตัวละคร

เอกทั้งสองเปนตัวละครที่พัฒนาความสัมพันธทางความรักทามกลางการชวยกันปรับความเขาใจและ

ชวยกันแกปญหาที่สืบเน่ืองมาจากครอบครัวที่แตกแยกของทั้งฝายลูกและฝายพอแม เพื่อแสดงให

เห็นถึงภาพความรักภายในครอบครัวที่เกิดจากความเขาใจ และภาพการชวยกันประสานบาดแผล



55 
 

ภายในจิตใจดวยการใชหลักแหงกรรมและการใหอภัยเปนประเด็นหลักที่ทําใหฝายลูกและฝายพอแม              

หันกลับมาปรองดองและสรางสัมพันธที่ดีตอกัน   

   ...เม่ือกอนครั้งหลอนยังไมมีความรัก...และยังไมเคยพบความขัดของ             

  ในความรัก หลอนนึกถึงคนสูงวัยเหลาน้ีอยางไมเขาใจสักเทาไหรเลย มีความแคน  

  เจ็บใจอยูในอกหลอนเกินขีด แลวหลอนก็พยายามทํารายพอแมและตัวเองดวย   

  ความกาก่ันตางๆ เพื่อกล่ันแกลงใหคนทั้งสองเกิดความเจ็บปวดบาง ในครั้งกระน้ัน

  หลอนคิดวา ชางไมยุติธรรมเลยที่หลอนจะทําความดีเพื่อใหคนเหลาน้ันสมหวัง          

  ในตัวหลอน ขณะที่เขาเองยังทําใหหลอนผิดหวังอยางรายแรง  แตมาถึงขณะน้ี           

  บาลีเขาใจซาบซ้ึงในความทุกขรอนของมนุษย ซ่ึงบางครั้งก็เกิดดวยพฤติกรรม            

  ของตนเอง  บางคราวก็เกิดโดยปาฏิหาริยดุจดังวาบาปหนหลังมาตามรังควาน                   

  หลอนก็ไดแตนึกเสียใจในนํ้าใจคนซ่ึงนอกจากจะทําลายผูใหกําเนิดแลวยังทําลายตน

  อีกดวย         

              (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 76-77) 

  การผูกใจเจ็บและยึดติดกับบาดแผลไมเพียงแตทํารายความรูสึกภายในจิตใจของ

ผูถูกกระทําแลวยังทําใหการเริ่มตนที่จะเขาใจและการพยายามปรับความเขาใจระหวางกันเกิดข้ึน         

ไดยาก จนกระทั่งการมองยอนกลับไปที่สาเหตุและผลของกระทําจนเขาใจแลว การใหอภัยกับ              

ความผิดพลาดจึงเกิดข้ึน สอดคลองกับภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องน้ีที่เริ่มตนจากผลของ                     

ความผิดพลาดของฝายพอแมจนทําใหฝายลูกตองทุกขใจ ลูกจึงพยายามหาทางออกใหกับชีวิต             

ดวยการพึ่งตัวเอง  โดยไมของเกี่ยวกับพอแมเพื่อประชดการกระทําของพอแม แตกระน้ันลูกบางคน           

ก็ไมสามารถหาทางออกใหกับชีวิตไดจนตองกลายเปนผูรายแกสังคมหรือไมก็ตองตายจากไป 

จนกระทั่งฝายลูกและฝายพอแมตางปรับความเขาใจถึงสาเหตุของการกระทําและเริ่มยอมรับถึง            

ความบกพรองที่ เกิดข้ึน ทายที่สุดการกลับมาเปนครอบครัวที่ ดํารงอยูบนพื้นฐานของความรัก              

ความเขาใจและการใหอภัยแกกันน้ันจึงเปนแนวทางแกปญหาที่ดีที่สุดที่จะประสานรอยราว               

ของครอบครัว  

  กฤษณา อโศกสิน ไมเพียงแตใชนวนิยายเรื่องน้ีเสนอภาพครอบครัวแตกแยก          

จากปญหาหยารางซ้ําซอนผานครอบครัวมธุราและครอบครัวนาเลข ครอบครัวของตัวละครเอก           

ฝายชายและฝายหญิงเทาน้ัน แตกฤษณายังใชครอบครัว พิจิตรา ครอบครัวของเพื่อนตัวละครเอก

ฝายชายเสนอให เห็นภาพครอบครัวรูปแบบอุดมคติ เพื่อใชเปนภาพครอบครัวตรงขามกับ               

ภาพครอบครัวที่มีปญหาดังกลาว  
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  ครอบครัวพิจิตราเปนครอบครัวของสภา เพื่อนของสองเมือง ตัวละครเอกของเรื่อง

ที่มีปญหาครอบครัว สองเมืองมักจะมาอยูกับครอบครัวน้ีบอยครั้ง โดยเฉพาะในยามที่ไมสบายใจ 

หรือยามที่ตองการคําปรึกษา  ครอบครัวพิจิตราจึงกลายเปนแหลงพักพิงของสองเมือง เน่ืองจาก           

ในชีวิตจริงของเขาแลวไมอาจมีครอบครัวที่เขาปรารถนาเชนน้ีได ดังน้ันภาพครอบครัวน้ีจึงมีลักษณะ

ที่ตรงกันขามกับครอบครัวของสองเมืองอยางสิ้นเชิง ดังความที่อธิบายลักษณะครอบครัวน้ีไววา 

   ...สองเมืองหลงลืมความหงุดหงิดขุนมัวเม่ือครูกอนเกือบหมดส้ิน  ทุกครั้ง

  คราวที่เขาวาเหว  ขาดไออุนจากครอบครัวตนเอง  เขาจะมาที่น่ี ตรงน้ี บานเกาๆ 

  ของขาราชการบํานาญ คือนายเพียรและนางลําพู พิจิตรา   

   นางลําพูเปนเมียและแมที่ประเสริฐ  เธอไมมีความรู สูงสงอยางใด ...              

  แตครอบครัวน้ีเปนครอบครัวที่อบอุนที่สุดเทาที่พึงหาไดในเมืองหลวง  ความเปนอยู

  ไมโออาสดหรู งายและเรียบ หากมีวินัยอยูในเน้ือหา ซ่ึงก็ไมถึงกับตึงเครียดเกินไป

   พี่สาวสองคนโตแตงงานแยกบานไปแลว สวนสภาพาภรรยาเขาบาน   

  เหลือเพียงทัศนัยนองชายคนเล็กซ่ึงยังโสด    

          (ปูนปดทอง เลม 1 2524 : 26) 

  ภายในครอบครัวพิจิตรา จะประกอบดวยพอ แม พี่สาว 2 คนที่แตงงาน              

แยกครอบครัวออกไป สภาที่แตงงานพาเฟองแกว ผูเปนภรรยาเขาบานและทัศนัยนองชายคนเล็ก            

ซึ่งยังโสด ครอบครัวน้ีจึงมีลักษณะคลายกับครอบครัวขยายในสังคมชนบทที่นอกจากจะให

ความสําคัญกับพอในฐานะผูนําครอบครัวดวยการทํางานนอกบานหารายไดใหแกครอบครัว              

มีแมที่ไมไดมีความรูมากนักแตกลับเปนแมบานที่คอยดูแลทุกขสุขของสมาชิกภายในบานไดอยางดี 

และภายในครอบครัวยังรวมสมาชิกที่เกิดจากการแตงงานเขามาอยูในครอบครัวดวย  

  เมื่อพิจารณาถึงภาพภายในครอบครัวที่รวมสมาชิกไว 2 รุน คือรุนพอแม รุนลูก

รวมถึงสะใภของลูกเชนน้ียอมเปนภาพของการอะลุมอลวยทางความคิด  การเห็นอกเห็นใจ            

และการแบงปนความชวยเหลือใหแกกันของสมาชิกครอบครัวหลายชวงวัย รวมถึงผูอานยังรับรู          

ถึงนํ้าเสียงแหงการช่ืนชมในลักษณะที่วา ครอบครัวในลักษณะน้ี เปนครอบครัวที่เรียบงายทามกลาง

ความวุนวายของเมืองหลวง ดวยเหตุน้ีสองเมือง ผูที่มีปญหาครอบครัวแตกแยกและไมไดรับความรัก

ความอบอุนที่เพียงพอจากครอบครัวที่ดูดี มีฐานะดีหรือ "ครอบครัวที่ติดลกูไม" แตภายนอกน้ันจึงได

เขามาพึ่งพาครอบครัวน้ี   
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  กฤษณา ไดเสนอภาพความแตกตางระหวางครอบครัวพิจิตรา ในฐานะครอบครัว

ทดแทนกับครอบครัวที่แทจริงของสองเมืองใหเดนชัดตลอดทั้งเรื่อง ไมวาจะเปนความแตกตางดาน

ฐานะ สถานภาพทางสังคม และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะภาพความแตกตาง

ทางบทบาทของพอแมที่เปนความแตกตางที่เห็นไดชัด  กลาวคือนายเพียรและนางลําพู พอแม            

ของสภาตางดูแลและใหคําปรึกษาแกสองเมืองเหมือนเปนลูกชายอีกคนหน่ึง ในขณะที่พอแมที่แทจริง

ของเขากลับละเลยบทบาทที่สําคัญน้ีไป ดังความที่วา  

   "เปนไงม่ัง กิจการของเมือง" ฝายบิดาถามอยางอาทรทุกขสุขดวยไดเคย

  อาทรมาตั้งแตชายหนุมคนน้ียังมีวัยเพียงแปดเกาขวบ   

   "แยฮะ พอ" สองเมืองน่ังขัดสมาธิพิงฝา พอน่ังอยูบนตั่งไมเตี้ยๆ ซ่ึงมี             

  ขาวของกระจุกกระจิกวางไวดานหน่ึง เหลือที่วางสําหรับนอนและน่ังเลน สวนแม           

  พับเพียบอยูตรงหนาเขา ดูสมบูรณ ใจดี     

   ...       

   "ตายจริง แลวจะตีตื้นเม่ือไหรละ"... เธอ (แม) อดตกใจไมได  

   "แมอยาไปตื่นกับตัวแดงของหมอน่ีเลย " สภาวา " เศรษฐีก็ตัวแดง               

  ทั้งน้ันแหละ"        

   "อดตื่นไมไดซักท"ี แมบน "ยังไงๆ ก็ระวังนะเมืองนะ...แมเห็นหางราน 

  บริษัทเขาเจงๆ กันแลว ใจคอไมดี ไมไดนึกถึงคนอ่ืนเลยนอกจากลูก"  

   สองเมืองขยับตัวจากที่น่ัง คลายเขาไปกอดนางลําพูไวทันทีทันใด 

   เขารูสึกวาขอบตาตนเองผะผาวอยางกล้ันไมได ...ผูหญิงคนน้ีประเสริฐ            

  นักแลว เธอทําบุญกับเขามาตลอด ดวยการหยิบยื่นไออุนใหกับผูชายที่ไมกําพรา             

  พอแมแตก็เหมือนกําพรา      

              (ปูนปดทอง เลม1 2524 : 26-28) 

  ความขางตน กฤษณาบรรยายใหเห็นถึงภาพการพูดคุยเพื่อรับฟงและปรึกษาปญหา

ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว  จะเห็นไดวาพอแมของสภาไดเขามาทําหนาที่แทนสายทองและทวี 

พอแมที่แทจริงของสองเมืองเกือบทุกหนาที่ ทั้งการไตถามถึงความทุกข การเปนหวงเปนใย การรับฟง

ปญหา และการปลอบประโลม เพื่อใหสองเมืองคลายความทุกข  อน่ึงการที่นักเขียนใหความสําคัญกับ

บทบาทของพอแมตามความคาดหวังของสังคมผานบทบาทของนายเพียรและนางลําพูเชนน้ี ย่ิงทําให

ภาพการละเลยบทบาทพอแมที่ดีของพอแมที่แทจริงของสองเมืองย่ิงชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการใช 

คําบรรยายวา "ดวยการหยิบย่ืนไออุนใหกับผูชายที่ไมกําพราพอแมแตก็เหมือนกําพรา" ยอมตอกยํ้า            

ใหเห็นถึงภาวะการขาดความรับผิดชอบและการผลักภาระหนาที่ใหแกครอบครัวอื่นอยางเห็นไดชัด 

ทั้งน้ีกฤษณาไดเสนอภาพความแตกตางดานหนาที่ของพอแมภายใน 2 ครอบครัวดังกลาวผานคําพูด

ของสองเมืองที่วา 
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   ... "แมลองสังเกตคูผัวตัวเมียที่ เขาอยูกันยืดทุกคูๆ ซ่ึงเขาอยูกันอยาง              

  หาเรื่องใสกันหรือเปลา...เปลาเลย อยางครอบครัวพอแมเพื่อนผมเหมือนกัน               

  ผมสังเกตวาเห็นวา เขาอยูอยางประนีประนอมรอมชอมกันเสมอ ถาฝายหน่ึงรูวา           

  อีกฝายหน่ึงไมชอบอะไร เขาก็จะหลีกเล่ียงอยางน้ัน...เขาพยายามทําหนาที่ของเขา

  อยางดีที่สุด อยางคุณพอของสภา...เปนคนนารักนานับถือ เปนคนใฝธรรม...ไมเคย

  นอกใจเมีย ไมเคยทํากุกก๊ิกเหมือนคนอยูน่ิงไมเปน ไมเหมือนผูชาย "หลายๆ คน"             

  ที่ตามใจตัวเองแลวผลที่สุดคือครอบครัวมีแตความทุกข   

   ...       

   "แลวคุณแมเขาก็เปนแมบานแมเรือน ดูแลปรนนิบัติทุกคนในบาน                  

  ในเรือน ใหอยูดีกินดี...ไมเที่ยวจุนจาน แถไปโนนแถมาน่ี หรือหาเรื่องมาทําใหบาน             

  ที่รอนอยูแลวรอนขึ้นอีก" สองเมืองพูด...ขณะที่สาแกใจ... "นานครั้งหรอกถึงจะได

  พบผัวเมียที่ดีพรอมๆ กันยังงี้สักคู ถาไมนับถือเขาแลว ก็ไมรูจะนับถือใคร" 

   คุณสายทองไมคัดคาน เธอพยักหนารับ    

   "ดีแลวลูก เม่ือลูกนับถือพอแมแทๆ ไมได ก็นับถือคนดีอ่ืนๆ ไปแลวกัน             

  ถึงเขาจะเปนคนอ่ืน แตถาเปนคนดีที่ลูกพอใจก็นับถือไดเทาพอแม  

   เธอพูดออกไป โดยไมไดคิดวาจะประชดเลย เพราะคุณสายทองเขาใจดีวา 

  เธออาจปล้ืมไดจริ ง จัง เพียงแครู ว า สองเ มืองยัง มีหั วใจที่จะรักและนับถือ                 

  แมบุคคลน้ันจะไมใชเธอหรือคุณทวีซ่ึงเปนบิดาบังเกิดเกลา    

       (ปูนปดทอง เลม1 2524 : 284) 

  บทสนทนาระห ว า ง สอง เมื อ งกับ สายทอง ข า ง ต น  ทํ า ใ ห ผู อ านจ ะ เห็ น                 

ภาพความตรงขามทางบทบาทและหนาที่ของพอแมทั้งสองครอบครัวชัดเจนข้ึน โดยครอบครัวมธุรา

หรือครอบครัวของสองเมืองน้ันแมจะมีปจจัยดานฐานะดี แตจะหลุดกรอบจากลักษณะครอบครัวที่ดี 

ไมวาจะเปนการดํารงตนของพอที่ไมไดใสใจกับความเปนอยูของครอบครัว และการประพฤติตน

นอกใจภรรยา รวมถึงแมที่แมจะมีการศึกษาระดับสูง แตทายที่สุดก็ไมไดใหความสําคัญกับการดูแลเอา

ใจใสสมาชิกในครอบครัวเลยแมแตนอย ในขณะที่ครอบครัวพิจิตราเปนครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง          

แตมีหัวหนาครอบครัวที่ดี มีเมตตาตอสมาชิก และซื่อสัตยกับภรรยา สวนนางลําพู ผูเปนภรรยา           

จะคอยดูแลทุกขสุขของคนในครอบครัวและรูจักบริหารจัดการเรื่องภายในบานใหสมบูรณ    

  ความแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางครอบครัวมธุรากับครอบครัวพิจิตรา ไมวาจะเปน 

ดานนิสัยใจคอ ดานพฤติกรรม และดานความรับผิดชอบของพอแมดังกลาวเปนปจจัยสําคัญ           

ที่นอกจากจะชวยประคับประคองบาดแผลภายในจิตใจของสองเมืองแลวยังชวยสงเสริมใหพอแมของ

สภามีบทบาทสําคัญตอการปรับความคิดและเช่ือมความสัมพันธของสองเมืองกับครอบครัวของเขา 

ดังน้ันเมื่อสองเมืองสามารถปรับความเขาใจกับครอบครัวและเริ่มมีปฏิสัมพันธที่ ดีตอกันแลว 

ครอบครัวพิจิตราจึงลดบทบาทและความสําคัญลง  การใหความสําคัญกับบทบาทของพอแม           
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ในครอบครัวพิจิตราอาจสะทอนใหเห็นถึงทัศนะของนักเขียนที่มองวาการดํารงบทบาทและหนาที่           

ตามเพศของพอแมเปนสิ่งที่ชวยเยียวยาปญหาดานครอบครัวได 

   เมื่อพิจารณาปญหาครอบครัวหยารางและแตกแยกในปูนปดทองควบคูกับบริบท

ทางสังคมในชวงป 2522-2525 ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่สังคมไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

เน่ืองจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณตางประเทศ  ทั้งวิกฤตการณนํ้ามัน และวิกฤตการณ

การเงินจนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชะงักไปชวงหน่ึง แตพอหลังจากสถานการณ

คลี่คลาย การควบคุมของรัฐกลับมาสูยุครุงเรืองดวยบรรยากาศที่เสรี กอใหเกิดการขยายตัวจาก           

การลงทุนจากตางประเทศ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีและธุรกิจภาคเอกชนเติบโตข้ึน          

อยางเห็นไดชัด ดังน้ันเพื่อตอบสนองตอภาวะเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวน้ัน ผูหญิงที่แตเดิมทํางาน             

ในภาคเกษตรจึงออกมาทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมากข้ึน ถึงกระน้ันตําแหนงงานและสิทธิ

ประโยชนของผูหญิงก็ยังตํ่ากวาผูชายทุกภาคสวนการผลิต ที่สําคัญคือ ในชวงเวลาน้ีเริ่มมีการพัฒนา

สื่อโฆษณาและเทคนิคการตลาดรูปแบบใหม อิทธิพลของสื่อสารมวลชนที่มีมากข้ึนเชนน้ีถือเปน            

ระบบการสรางความหมายของสังคมทุนนิยมในปจจุบันอยางมาก (พรรณประภา อินทรวิทยนันท, 

2550 : 68-71) 

  สถานการณดังกลาวไม เพียงทําให เกิดความตองการแรงงานทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะแรงงานชนช้ันกลาง หรือลูกจางวิชาชีพต้ังแตระดับพนักงานทั่วไปจนถึงตําแหนงหัวหนา

งานแตเพียงเทาน้ัน (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2548: 74) แตชวงเวลาดังกลาวยังมีการจางแรงงานสตรี 

ในอุตสาหกรรมเบาตางๆ ถึงรอยละ 40 ถึงกระน้ันแรงงานสตรีเหลาน้ีก็ยังมีการศึกษาในระดับตํ่า 

ไมไดรับการยอมรับและไดรับคาตอบแทน รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่เทาเทียมกับแรงงานชาย ดังน้ันจึง

มีการรางนโยบายและแผนพัฒนาสตรีข้ึนมาเพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีและขจัดความเหลื่อมล้ํา

ดังกลาว (คณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทของสตรี, 2524: 21)  

  เมื่อเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนดวยแนวคิดแบบทุนนิยม ซึ่งเริ่มกอตัวข้ึนต้ังแต         

การดําเนินการพัฒนาประเทศตามนโยบายและแผนงานในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ         

ที่ 1 เปนตัวแปรสําคัญที่เขามาสงเสริมใหแนวคิดแบบชนช้ันกลางไดเขามาอิทธิพลตอความเปนอยูของ

ผูคนอยางมาก โดยเฉพาะชนช้ันกลางจะใหความสําคัญความสําเร็จของปจเจกชน โดยวัดจากรายได                  

และผลตอบแทนจากการทํางานที่เปนงานประจํา หรืองานที่เปนหลักแหลงและมั่นคง เมื่อไดรับ

ความสําเร็จชนช้ันกลางมักจะใหรางวัลตนเองดวยการสังสรรค และการบริโภคสินคาที่แสดงถึงฐานะ

ของตนเอง  แตการจะเขาถึงความสําเร็จเหลาน้ันปจจัยสําคัญมาจากการศึกษา ซึ่งเปนกลไกที่ทําให          

ชนช้ันกลางสามารถพัฒนาตนเองและสื่อสารระหวางกันที่สําคัญคือชนช้ันกลางนิยมสรางครอบครัว                     

แบบครอบครัวเ ด่ียวที่พอและแมต างแบ งหนาที่ ตามเพศและตางรู ตระหนักในบทบาท                        
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และความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะแมหรือผูหญิงในสถาบันครอบครัวที่มีบทบาทสําคัญ                   

ในการปลูกฝงและถายทอดทุนทางวัฒนธรรม จําพวกคานิยมและแนวคิดดานการดํารงวิถีชีวิต                

ใหแกลูกๆ (Jurgen Kocka, 1995: 787, อางถึงในธเนศ วงศยานนาวา, 2550: 18) 

  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตดวยแนวคิดแบบทุนนิยมดังกลาวทําใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกในครอบครัวอยางมาก กลาวคือ ผูหญิงทั้งผูหญิงชนช้ันกลางและชนช้ัน

ลางออกมาทํางานนอกบานมากข้ึน โดยเฉพาะผูหญิงชนช้ันกลางที่มีระดับการศึกษาที่สูงข้ึน การที่

ผูหญิงเขามามีสวนรวมในตลาดแรงงาน สวนหน่ึงเปนการชวยเพิ่มพูนความมั่นคงใหแกฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว แตในขณะเดียวกันการที่ผูหญิงที่มีลูกนอยการออกมาทํางานนอกบานเทากับ

การจําเปนตองเหินหางจากการดูแลลูก นอกจากน้ีมารดาบางคนยังใหความสําคัญกับหนาที่การงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกวาการปฏิบัติหนาที่ในครอบครัว ในขณะที่มารดาคอยๆ คลายความเอา

ใจใสตอครอบครัวลง บิดาจํานวนไมนอยก็มองขามการดูแลครอบครัวไปดวยเชนกัน เมื่อสถานการณ

ภายในครอบครัวเปนเชนน้ียอมทําใหความอบอุนภายในครอบครัวลดลง และการกระทบกระทั่ง

ภายในครอบครัวเกิดข้ึนไดงาย ที่สําคัญคือเมื่อปญหาเกิดข้ึนอยางซ้ําซอนยอมทําใหการประสาน

ความสัมพันธในครอบครัวยอมกระทําไดยากข้ึน จนทายที่สุดสามีภรรยาก็เลือกที่จะยุติความสัมพันธ

ดวยการหยาราง และแนนอนวาบุคคลที่ไดรับผลกระทบมากทีสุ่ดคือลูก (สมพงษ ธนธัญญา, ม.ป.ป.: 

186-187) 

  จากสถานการณครอบครัวและกระแสสังคมในชวง พ.ศ. 2522-2525 ดังกลาว 

ผูวิจัยเห็นวา กฤษณา ไมเพียงแตใชครอบครัวของตัวละครเอกทั้งฝายชายและฝายหญิงเสนอใหเห็นถึง

สาเหตุของความลมเหลวของครอบครัวชนช้ันกลางในชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยมีความผันผวนเทาน้ัน              

แตการนําเสนอภาพครอบครัวพิจิตราซึ่งมีลักษณะที่ตรงขามกับครอบครัวของตัวละครเอกฝายชาย         

ยังสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการตระหนักรูถึงหนาที่และบทบาทของพอแมในฐานะผูนํา

และผูดูแลสมาชิกของครอบครัวอีกดวย 

  นักเขียนเสนอใหครอบครัวของตัวละครเอกฝายชายและฝายหญิงเปนครอบครัว            

ชนช้ันกลางที่พอแมตางมีการศึกษาระดับสูง มีการงานและรายไดที่มั่นคงแตดวยภาวะทางเศรษฐกิจ

และคานิยมของชนช้ันกลางตามกระแสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งขับเนนใหผูคน              

ในสังคม โดยเฉพาะพอกับแมตางมุงแสวงหาความสุขสบายและความมั่นคงใหกับชีวิตดวยเงินทอง           

และช่ือเสียงจนทําใหศีลธรรมและจริยธรรมถูกลดระดับความสําคัญลงไป ดังเห็นไดชัดในเรื่องวา

ปญหาดานจิตใจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวเ ดียวกัน               

ตองเหินหางกัน รวมถึงชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาและหนาที่การงาน          

ที่ทัดเทียมกับผูชาย เวลาของผูหญิงภายในครอบครัวจึงถูกหนาที่การงานแบงไป จนทายที่สุดการดํารง
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ความสัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัวก็ไมอาจเปนไดตามแบบที่สังคมคาดหวัง ดัง น้ัน                

การแกปญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในชวงแรกของการพัฒนาประเทศดวยแนวคิดแบบทุนนิยมเชนน้ี

คือการใหอภัยกับการกระทําที่ผิดพลาดในอดีตและการปรับความเขาใจกันระหวางตัวละครรุนพอแม

กับรุนลูกตามบทบาทที่ไดรับการยอมรับจากสังคม ซึ่งวิธีการแกปญหาครอบครัวเชนน้ีจะให

ความสําคัญกับจิตสํานึกของตัวบุคคลกอนปจจัยอื่นๆ    

  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาแลวการนําเสนอของกฤษณาดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึง

ภูมิหลังและทัศนคติของนักเขียนเองที่นอกจากจะใชประสบการณสวนตัวทางดานครอบครัวเขามา    

ประสมประสานกับแนวทางการเขียนที่เนนการลงลึกถึงจิตใจมนุษยอยางเขาใจโลกและชีวิต นักเขียน

ยังใหความสํา คัญกับการแกปญหาครอบครัวในยุคที่ระบบทุนนิยมเริ่มครอบงําทุกอยาง             

ดวยความเช่ือมั่นในความผูกพันระหวางพอแมและลูก ที่สําคัญคือการตระหนักรู ถึงบทบาท               

และหนาที่ของพอแมในฐานะผูเขาใจและเปนที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูก ดังที่กฤษณาไดใหสัมภาษณ        

ไววา "ดิฉันถือวาครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของสังคม ครอบครัวเปนหนวยแรก  แมจะเปนหนวยเล็ก          

ก็จริง แตก็เปนหนวยที่สําคัญย่ิงของมนุษย" (ไพลิน รุงรัตน, 2549: 58) สอดคลองกับจุดประสงคที่ 

กฤษณาต้ังช่ือนวนิยายเรื่องน้ีวา "ปูนปดทอง" เพื่อเนนยํ้าหนาที่และความรับผิดชอบของพอแมวา         

เปนด่ังพระพุทธรูปทองของลูก  

  อน่ึงดวยชวงเวลาน้ันครอบครัวที่สมาชิกแยกกันอยูหรือตางคนตางแยกกันไปมี

ครอบครัวใหม นอกจากจะละเมิดจากความคาดหวังของสังคมในยุคความหลากหลายของครอบครัว

ไมไดมีจํานวนมากแลว ครอบครัวตามลักษณะดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาแกสังคม

มากกวาครอบครัวที่มีพอแมอยูกันพรอมหนา ดวยเหตุน้ีการพยายามรักษาความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัวดวยการเคารพบทบาทและหนาที่ตามที่สังคมกําหนดจึงเปนทางออกที่ดีที่สุด ทั้งน้ี

บทบาทและหนาที่ของแมจะเปนสิ่งที่ไดรับการคาดหวังจากสังคมมากที่สุด ไมวาจะเปนเรื่อง              

นอกบานหรือในบาน แมแมจะทํางานนอกบานเพื่อหารายไดมาชวยคํ้าจุนครอบครัว ขณะเดียวกัน          

ก็ตองรับผิดชอบชอบเรื่องการดูแลสามีและลูกอยางดีที่สุดดวยเชนกัน 

  การเสนอแนวทางแกปญหาครอบครัวดวยการใชครอบครัวรูปแบบอุดมคติเปน

แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติตนของพอแมดังกลาวน้ัน เปนเพียงทางออกของปญหา

ครอบครัวที่เกิดข้ึนในนวนิยายเรื่องปูนปดทองของกฤษณา อโศกสิน นวนิยายที่เขียนข้ึนชวงกอน           

พ.ศ. 2525 เทาน้ัน เพราะหลังจากชวงเวลาที่นวนิยายเรื่องน้ีไดรับรางวัลในพ.ศ. 2528 แลวน้ัน บริบท

ทางสังคมและปญหาดานครอบครัวที่ทวีความรุนแรงข้ึนก็ไมเอื้ออํานวยใหนักเขียนนวนิยายซีไรตเรื่อง

อื่นๆ สามารถเสนอแนวทางแกปญหาดวยการอภัยใหแกกันและกลับไปประสานสัมพันธของครอบครวั          

โดยการใหความสําคัญกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวรูปแบบอุดมคติไดอีกตอไป  
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 3.2.1.2 ครอบครัววิกฤตจากปญหาทุนนิยม 

  นวนิยายเรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ นวนิยายรางวัลซีไรตป 2537 เปนนวนิยาย             

อีกหน่ึงเรื่องที่เสนอภาพครอบครัวเด่ียวที่กระจัดกระจายดวยการมุงวิพากษถึงความรุนแรงของ

โครงสรางสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันสงผลกระทบกับแนวคิดของผูคนในสังคม             

ที่นอกจากจะหวังผลประโยชนสูงสุดจากการทํางานหนักแลวยังใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนมนุษยดวยเงื่อนไขของผลิตผลที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเทาน้ันอีกดวย ทั้งน้ีนักเขียน           

จะเสนอใหเห็นภาพครอบครัวที่มีปญหาดังกลาวดวย 2 มุมมอง มุมมองแรกจะเปนมุมมองจาก

ครอบครัวของผูกํากับภาพยนตรเอง และมุมมองที่ 2 จะเปนมุมมองจากการที่ผูกํากับภาพยนตร      

ไดเขาไปชมละครเวทีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูของเหลาคนชราในบานพักคนชรา 

  ชาติ ใชครอบครัวของผูกํากับภาพยนตรในเรื่องเวลา เสนอใหเห็นภาพครอบครัว

เด่ียวในสังคมเมืองที่มีปญหาดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพอกับลูกสาว 

เน่ืองจากพอหรือตัวผูกํากับไดทุมเทชีวิตใหกับงานจนไมมีเวลาใหกับครอบครัว เพราะเห็นวารายได        

ที่ตนหามาไดน้ันคือการมอบความสุขสบายที่เพียงพอใหแกครอบครัวแลว จนทายที่สุดความสัมพันธ         

ที่เหินหางน้ันไดยอนมาทํารายความรูสึกของตนเอง เพราะเขาไมเคยไดทําหนาที่พอที่ดีตามที่สังคม

คาดหวัง แมกระทั่งวันที่ลูกสาวเสียชีวิตไปแลว 

   เธอเกิดมาในชวงที่ผมกําลังรุงโรจน ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง...ชวงที่ผม        

  ระเริงหลงอยูกับมัน ชื่อเสียงและเงิน คิดในตอนน้ันวา ลูกคงอยูกับแมได สวนผม                

  มีงานตองทํา ทําเพื่อใคร ก็ทําเพื่อครอบครัว ทําเพื่อลูกเพื่อเมีย คิดอยูแคน้ัน                  

  คิดเพียงจะหาเงินไวใหครอบครัว ไมไดคิดถึงความอบอุนที่เด็กตองการ ... 
   ผมสูญเสียเธอตั้งแตเธอยังมีชีวิตอยู    

   เราอยูบานเดียวกัน แตก็พูดจากันไมก่ีคํา ดวยวาเธอไมรูจะพุดอะไรกับผม  

  ผมเองก็ไมรูจะคุยอะไรกับเธอ...แตกับแมของเธอแลว เธอสนิทสนมกันราวกับเพื่อน    

  จนบางครั้งผมรูสึกอิจฉา และบางครั้งผมสงสัยในความเปนพอของตนเอง 
   ...เราตางเปนพอลูกกัน     

   แตเราไมรูจะแสดงความรักตอกันอยางไร ระหวางเราน้ันเหมือนมีมาน              

  อะไรสักอยางคอยกางก้ันอยู และมันยังคงกางก้ันดําทึบตลอดมา จนกระทั่ง... 

   จนกระทั่งเธอจากไปในวันน้ัน ...    

   แตก็เหมือนผมไดกอกรรมกับลูกครัง้ที่สอง แมยามเม่ือเธอส้ินชีวิต 
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   ผมกลับไปจัดการงานศพลูกไมได...แตจะใหผมทําอยางไรได ยังมีอีก                

  หลายชีวิตในกองถายที่ผมตองรับผิดชอบ...งานจะตองเล่ือนออกไปอยางไมมีกําหนด

  แลวระหวางน้ันลูกนองผมจะทําอยางไร ครอบครัวของพวกเขาจะเอาอะไรกิน             

  และคาใชจายก็จะตองเพิ่มขึ้น...มันเสียกันไปหมด เพียงแคผมกลับไปจัดการงานศพ  

  ลูกสาว         

             (เวลา 2537: 165-167)  

  "ลูกคงอยูกับแมได สวนผมมีงานตองทํา" ขอความประโยคน้ีทําใหผูอานรับรูถึง          

ภาพครอบครัวที่มีพอเปนผูหารายไดหลักใหแกครอบครัว เห็นถึงภาพครอบครัวที่พอใหความสําคัญ

กับหนาที่การงาน และหวงใยความเปนอยูของลูกนองมากกวาการปฏิบัติตามหนาที่ที่พอควรกระทํา 

เพราะเห็นวาภายในครอบครัวมีภรรยาที่ทําหนาที่แทนตนเองได  เมื่อพอทุมเทกับการงานจนละเลย        

ที่จะแสดงความรัก มอบความอบอุนและสรางสัมพันธที่ดีกับลูก หนาที่การงานที่สุดโตงซึ่งเกิดจาก

ความรับผิดชอบที่เนนการไดรับประโยชนสูงสุดของนายจางตามแนวคิดของระบบทุนนิยมจึงได        

เบียดขับใหพอกลายเปนคนอื่นในครอบครัว โดยเหลือเปนเพียงผูที่ได ช่ือวาเปนพอและสามี          

ตามสถานภาพแตไมมีสิ่งที่จะยึดเหน่ียวความสัมพันธไวกับสมาชิกครอบครัวเอาไวไดเลย  

  อิทธิพลของแนวคิดของระบบทุนนิยมที่เนนประโยชนสูงสุดจากการทํางานหนัก     

เพื่อแลกกับรายไดที่เทาเทียม ทําใหภาพครอบครัวที่ปรากฏเปนภาพของความเหินหางจนกลายเปน           

ความแปลกแยก โดยเฉพาะความแปลกแยกระหวางพอกับลูกสาว ซึ่งไมเพียงแตแสดงออกผานทาง

กายภาพที่ทั้งสองไมมีเรื่องจะพูดคุยกันเทาน้ัน แตแมแตการแสดงความรักตอกันก็ไมมีวิธีที่จ ะ        

กระทํารวมกันได ที่สําคัญคือการที่พอไมอาจทิ้งงานมาจัดการงานศพใหแกลูกได เพราะมองดวย

ผลประโยชนภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการตองรับผิดชอบกับความเปนอยูของผูอื่นมากกวา            

คนในครอบครัวตัวเอง  ผูแตงจึงไดเสนอภาพความสนิทสนมของลูกกับแมราวกับเพื่อนเพื่อตอกยํ้า              

ใหเห็นภาพความสัมพันธที่ตรงกันขามระหวางลูกกับพอใหเดนชัดย่ิงข้ึน   

  การที่ผูกํากับใหความสําคัญกับรายไดเชนน้ีไมเพียงทําใหความสัมพันธทางครอบครวั      

ผูกํากับถูกแบงแยกเทาน้ัน แตยังทําใหภาพผูกํากับ ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวมีลักษณะเปนผูรายทีไ่มได            

ทําหนาที่พอที่ดี แมกระทั่งในวันงานศพของลูก เมื่อพอไมสามารถมอบความรักและความอบอุน          

ที่เพียงพอใหกับลูกไดแลว การตายของลูกจึงเทากับการสํานึกถึงความผิดพลาดดังกลาว ดวยเหตุน้ี              

ผูกํากับในฐานะสามีจึงกลับมาดูแลภรรยา และใชชีวิตที่เหลือรวมกับภรรยาดวยตางตระหนักรูวาตาง

คนตางตองดูแลซึ่งกันและกันมากข้ึน แตทายที่สุดความทุกขใจจากการสูญเสียลูกก็ทําใหภรรยา            

ของเขาปวยกระเสาะกระเสาะจนเสียชีวิตไปกอน  
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   ผมนึกถึงภรรยาของผม     

   ถาเธอไดมาน่ังดูละครเรื่องน้ีกับผม ไดเห็นภาพเดียวกับผม ภาพที่เธอ             

  คงตั้งคําถามกับผมวา      

   "ใครละจะคอยมาปอนขาวปอนนํ้าใหเราเม่ือถึงเวลาน้ี?"  

   ใช ใครละ? ผมถามตัวเอง     

   เพราะเราไมมีใคร...      

   หลังจากที่ลูกสาวคนเดียวของเราเสียไปแลว  เธอดูกระเสาะกระแสะ             

  มากขึ้น  แตเราก็ยังหอบหิ้วกันไป  เราตางกลัวความเหงาถาตองอยูคนเดียว         

  เราเคยคิดวาจะขอลูกของหลานมาเล้ียง เพื่อมาเปนลูกของเรา  อยูเปนเพื่อนเรา         

  ในยามที่เราชวยตัวเองไมได  แตก็อีกเรานึกถึงการพรากลูกพรากแม  เขาจะรูสึก    

  อยางไร  แมวาเขาจะเต็มใจยกลูกใหเราก็ตาม  ทายสุดเราก็เลิกลมความคิดน้ัน        

  เพราะมันเปนความคิดที่เห็นแกตัว...มีบางครั้ง  หลานของเธอพาลูกๆ มาเยี่ยม      

  มาใหความสดชื่นแกเรา  ใหเห็นเด็กๆ ไดพูดคุยกับลูกหลาน ชื่นใจที่ ไดเห็น              

    แตหลังจากที่พวกเขาเหลาน้ันกลับไปแลว  ความเงียบเหงาก็กลับมาเกาะกุมเราอีก 

  ในระยะหลัง เราพูดถึงความตายกันบอยขึ้น ...ครั้งแรกที่ เราพูดเรื่องความตาย            

    เรานอนกอดกันรองไหอยูบนเตียง  ดวยกลัววาคนใดคนหน่ึงจะตาย...สองวันตอมา 

  เธอก็จากไป...เม่ือสูญเสียเธอไปแลว  ผมไมมีกะจิตกะใจจะทําอะไรอีกตอไป ผมเมา

  เกือบทุกวัน เมาเพื่อจะไดไมตองคิด ผมจมอยูเปนป...     

        (เวลา 2537: 53-56) 

  ขอความขางตนสื่อใหเห็นภาพการประคับประคองความสัมพันธทางครอบครัว

ทามกลางความวาเหวทางจิตใจของผูกํากับและภรรยา ชาติ เสนอภาพเปรียบเทียบระหวางภาพคูสามี

ภรรยาที่มีแตความอางวางยามที่พวกเขาอยูกันตามลําพังกับภาพแหงความสดช่ืนในจิตใจเมื่อคูสามี

ภรรยามีลูกหลานมาเย่ียม ภาพที่แตกตางดังกลาวน้ันนอกจากจะแสดงถึงความปรารถนาที่จะหา             

ที่พึ่งพิงยามแกเฒาของทั้งคูดวยการคิดวาจะขอลูกขอหลานมาเลี้ยงเปนลูกบุญธรรมแลวยังแสดงให

เห็นถึงสภาวะจิตใจของทั้งคูที่พยายามไขวควาหาที่ยึดเหน่ียวเพื่อบรรเทาความเงียบเหงาอีกดวย                

  แมการกลับมาใกลชิดกับภรรยาและใชชีวิตรวมกับภรรยาจะมากข้ึนหลังจากลูกสาว

เสียชีวิตไปแลวคือการสํานึกถึงความผิดพลาดของตัวผูกํากับภาพยนตร  แตถึงกระน้ันภาพที่ปรากฏ      

ก็ยังคงแสดงถึงการไขวควาหาผูที่เปนที่ฝากชีวิตและจิตใจไวอยูดี ดวยเหตุน้ีเหตุการณหลังจากที่

ภรรยาของผูกํากับเสียชีวิตไปแลว  ภาพที่ปรากฏจึงเปนภาพของความโดดเด่ียวที่เปนผลมาจากการ

สูญเสียจนทําใหเกิดความทุกขที่แทบไมมีทางออก ดังที่ ชาติ ไดใชเหตุการณที่ผูกํากับภาพยนตรเขาไป

ดูละครเวทีที่นําเสนอเรื่องราวในบานพักคนชรา  เพื่อตอกยํ้าถึงภาพความเปลาเปลี่ยวภายในจิตใจ 

ของผูกํากับ รวมถึงชาติ ไดเสนอภาพแหงความอางวางของผูคนในบานพักคนชราเพื่อสะทอนถึง      
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ความเปนตัวตนของผูกํากับที่ตองการเพียงใครสักคนที่มาดูแลเขายามแกเฒา เชนเดียวกับคนชรา

เหลาน้ีที่อยางนอยก็มีเจาหนาที่คอยดูแลเหมือนเปนญาติผูใหญอีกคนหน่ึง  

  กระแสทุนนิยมที่เขามามีอิทธิพลตอความคิดของผูคนวาการทํางานหนักจะนํามา         

ซึ่งความสุขสบายของชีวิตเปนสวนสําคัญน้ัน ทําใหเกิดการเพิ่มบทบาทใหแกหัวหนาครอบครัว             

ดวยการสรางภาพใหเห็นวาหัวหนาครอบครัวที่ดีจะตองทํางานเกงและหาเงินมาเลี้ยงดูสมาชิก          

ในครอบครัวใหสุขสบายมากที่สุด  ในขณะทีผู่สูงอายุในครอบครัวที่เดิมเคยเปนหัวหนาหรือมีบทบาท

สําคัญในครอบครัวกลับถูกลดบทบาทและความสําคัญลง เน่ืองจากโครงสรางครอบครัวและระบบ

ราชการที่เขามาทําหนาที่แทนครอบครัว และกระแสโลกาภิวัตนที่เขามาสรางชองวางระหวางวัย        

ใหมากข้ึน  นอกจากน้ีแนวทางการศึกษาทางดานประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มักมองวา

ผูสูงอายุเปน "ภาระในการเลี้ยงดู" หรือ "ภาระทางเศรษฐกิจ" ยังทําใหประชากรกลุมน้ีถูกละเลย

หรือไมมีการพูดถึงมากนัก เน่ืองจากมองวาประชากรกลุมน้ีมีศักยภาพตํ่าตอการพัฒนาประเทศ                                   

(เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ, 2539: 1)  

  ขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ประชากรผูสูงอายุ

ของไทย (อายุ 60 ปข้ึนไป) มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 5.0 ในป พ.ศ. 2513 เปนรอยละ 7.36                   

ในป พ.ศ. 2533 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 9.46 ในปพ.ศ. 2543  และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการลดลงของการตายและการเจริญพันธุ สถิติเชนน้ีแสดงใหเห็นวา จํานวน

ประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มข้ึนน้ีไมเพียงแตมีผลตอการจัดการทรัพยากรของประเทศเทาน้ัน แตยังสงผล

ตอภาวะการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวของกลุมผูสูงอายุและสังคมที่สูงข้ึนอีกดวย (คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ, 2552: ค) 

  ในประเทศไทยมีนโยบายสงเคราะหผูสูงอายุในรูปแบบของบานพักคนชราหรอืสถาน

สงเคราะหคนชรา มาต้ังแตพ.ศ. 2496 โดยรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมอบหมายให              

กรมประชาสงเคราะหดําเนินการจัดต้ังบานพักคนชราบานบางแคเปนแหงแรก ทั้งน้ีวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังน้ันไมไดมีเพียงการคุมครองและดูแลผูสูงอายุใหมีความสุข ไมตองเรรอน และถูกทอดทิ้ง              

ใหวาเหวเทาน้ัน  แตยังมุงหมายใหมีการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนาคานิยมของเยาวชนเพื่อใหเกิด

ความกตัญูตอบุพการีอีกดวย อน่ึงการใหการสงเคราะหคนชราเหลาน้ีจะแบงเปน 5 กลุม ไดแก 

ผูสูงอายุเรรอน ไรที่พึ่ง  ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในบานของตนเอง  ผูสูงอายุที่อยูกับครอบครัวแตมี

ปญหาดานตางๆ ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอที่จะชวยเหลือตนเองได แตไมมีญาติใหการดูแล 

และผูสูงอายุที่ ยังตองการมีกิจกรรมเมื่อพนวัยทํางาน แมปจจุบันจะมีสถานสงเคราะหคนชรา               

และศูนยบริการคนชรากรมประชาสงเคราะห รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนจํานวนมากกวา 30 แหง
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ทั่วประเทศ แตถึงกระน้ันก็ยังมีผูสูงอายุจํานวนมากไมไดรับการคุมครอง อีกทั้งยังตองเรรอน                   

และไรที่พึ่งพิง (เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ, 2539: 41-57)  

  จากขอมูลสํามะโนประชากรผูสูงอายุและแนวโนมของภาวะการพึ่งพิงประชากร           

วัยแรงงาน รวมถึงความตองการการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชราดังกลาว ชาติ จึงใช

เหตุการณในบานพักคนชรา เสนอใหเห็นภาพปญหาของคนชราที่แตกตางกันตามพื้นฐานของ

ครอบครัว รวมถึงวิพากษ ให เห็นถึงภาพความลมเหลวของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะ               

ภาพที่คนชรากลายเปนภาระของคนหนุมสาวในครอบครัว จนตองมาเปนภาระของคนนอกครอบครัว   

   คนชราที่มาอยูที่บานพักคนชราเหลาน้ีตางมีที่มา ประวัติ ลักษณะและนิสัยตางกัน 

ตัวอยางเชน ยายทับทิมมีลูก 3 คน คนโตและคนกลางมีการงานทํามั่นคง แตกลับเห็นแมเปนภาระ 

จนทําใหยายทับทิมเลือกมาอยูบานพักคนชรา  ยายบุญเรือนเปนลูกเจาพระยาแตกลับตกอับ ยายเอิบ

ที่มีลูก 10 คน แตลูกไมเคยเหลียวแลจนนางตัดพอวาลืมหนาลูกทุกคนไปหมดแลว และยายนวล            

มีลูกชายทีข่าพิการจากอุบัติเหตุการทํางานจึงตัดสินใจมาอยูที่บานพักคนชราเพราะไมอยากเพิ่มภาระ

ใหแกครอบครัวของลูกชาย เปนตน 

   ...นางนึกถึงลูกชาย  แมวานางและลูกจะมีชีวิตอยูดวยกันทั้งคู  แตก็ไมผิด

  กับไดตายจากกันแลว  ตางไมเคยเห็นหนากันมาเปนป  ก็ไดแตเมียมัน  ลูกมัน              

  มาคอยสงขาว  มาใหรูถึงความเปนไปของครอบครัวมัน  ก็ไดเมียมัน ลูกมัน มาเยี่ยม    

  มาหา กลับไปบอกขาววาแมของมันยังมีชีวิตอยู  สุขทุกขอยางใด  นางเองอยากไป

  หาลูกชาย  แตก็ไปไมได  มันเองก็คงอยากมาหานาง  แตก็มาไมได  น่ีมันยังมีกะใจ  

  บนนอยใจที่ไมสามารถเล้ียงนางได  นางไมเคยนึกตําหนิติเตียนมัน ดวยรูวา ถามัน

  รางกายดีๆ เหมือนเม่ือกอน  นางคงไมตองมาอยูที่น่ี  ตองหางไกลกับมัน และการที่

  นางตองมาอยูที่น่ีน้ันก็เปนความตองการของนางเอง  ไมใชความปรารถนาของมัน

  แมแตนอย         

              (เวลา 2537: 160- 161) 

  ขอความขางตนไมไดสะทอนใหเห็นถึงการเลือกตัดสินใจมาอยูบานพักคนชราของ           

ยายนวล เพื่อลดรายจายของครอบครัวที่ไมไดมีฐานะมั่นคงเพียงเทาน้ัน แตยังสะทอนใหเห็นถึง

บทบาทของแมที่ไมอยากเปนภาระลูกที่มีขอจํากัดทางรางกายจึงเลือกวิถีชีวิตในบั้นปลายชีวิต            

ดวยตนเอง  ถึงกระน้ันยายนวลก็ยังเปนหวงเปนใยลูกและหลานอยูทุกเมื่อ นางพยายามทําหนาที่       

ของแมและยาทีดี่ตามศักยภาพที่ตนเองพอทําได ยายนวลจึงชวยแบงเบาภาระใหแกลูกที่ชวยเหลือ

ตนเองไมไดดวยการเก็บอาหารและสิ่งของที่มีคนมาบริจาคไว เพื่อเก็บไวใหลูกและหลานๆ ไดกิน       

และไดใชสอย   
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  กรณีของยายทับทิม  เป นกรณีเ ดียวกับยายนวลที่ม าอ ยูบ านพั กคนชรา                      

ดวยความสมัครใจ เพราะนางถูกสถานการณทางบานบังคับ เน่ืองจากการมีลูกชายคนเล็กที่สติไมดีที่

ตองติดตามไปกับยายทับทิมทุกครั้งเวลายายไปอยูกับลูกคนที่เหลือ รวมถึงทัศนคติที่ไมตรงกับลูก             

ในหลายๆ เรื่องจนสงผลกระทบตอคูชีวิตของลูกๆ ทายที่สุดเมื่อลูกๆ สามารถจัดการใหนองชาย           

คนเล็กที่มีปญหาดังกลาวไปอยูโรงพยาบาลเฉพาะทางไดแลว ยายทับทิมจึงเลือกมาอยูที่บานพัก

คนชราเพื่อเลี่ยงการเปนภาระแกลูกอีกตอไป ดังความที่วา 

   ใจนางน้ันนึกถึงครั้งเม่ืออยูกับลูกสาว ผัวมันก็บนก็วาเอา  บางทีบางเรื่อง 

  ที่นางทําไปเพราะคิดวาถูกตอง  ลูกสาวก็โมโหเปนฟนเปนไฟ  ออกปากใหไปอยูกับ

  ลูกชาย นางก็กมหนาไปหาลูกชาย  ไมนานลูกสะใภและลูกชายก็ชวยกันโยนกลับมา

  ใหลูกสาว  โยนไปโยนมา ชีวิตบั้นปลายของนางน้ันไมผิดกับตะกรอ ที่มีคนเตะลอย

  ไปลอยมา  ไม มีวันตกถึงพื้นไดพักผอน ลําพังตัวนางเองน้ันคงไม เทาใดนัก                  

  แตทุกครั้งที่ลอยไปลอยมาน้ัน  ลูกชายคนเล็กก็ตองลอยตามติดไปดวย  ดวยนาง             

  ไมไววางใจใหอยูกับใคร  ไมวาพี่สาวหรือพี่ชายของมัน   จนวันหน่ึง พี่สาวกับพี่ชาย

  ของมันก็รวมกันหลอกมันไปไวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง  เม่ือลูกชายไปอยูโรงพยาบาล 

  นางจึงหมดหวง นางตัดสินใจไมบอกใคร  จนกระทั่งเรื่องเรียบรอย  มาอยูที่บานพัก

  แหงน้ี  มาเปนตะกรอที่มีเวลาพักผอนบนพื้นหญา    
             (เวลา 2537: 87) 

  ชีวิตบั้นปลายของยายทับทิมกําลังดําเนินไปอยางที่นางไดคาดหวังไว จนกระทั่ง          

ลูกชายคนเล็กไดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจนกระทั่ งหนีหายไป และลูกๆ คนอื่นตัดขาด

ความสัมพันธกับนางทั้งที่กอนหนาน้ีลูกๆ ยังคอยแวะมาเย่ียมเยียนบาง เน่ืองจากนางไดใหสัมภาษณ

กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประวัติและหนาที่การงานของลูกๆ โดยคิดไมถึงวาจะสงผลถึงการดําเนินชีวิต

ของลูกในลําดับตอมา ดวยเหตุน้ีภาพของยายทบัทิมจึงเปนภาพหญิงสูงอายุที่น่ังจับเจากับความทุกข

และเสียใจกับการกระทําของตน รวมถึงตองคอยหวงหาลูกชายคนเล็กที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

  แมวาคนชราเหลาน้ีจะมีความแตกตางกันทางความคิดบาง นิสัยบาง แตสิ่งหน่ึงที่      

ทุกคนมีรวมกันคือ ความหวังที่อยากจะกลับไปอยูกับครอบครัวที่ตนเองจากมา ดังน้ันภาพที่คนชรา

เหลาน้ีนึกถึงจึงเปนภาพแหงความหวังที่พวกเขาเคยไดอยูพรอมหนาพรอมตากับครอบครัว หรือเปน

ภาพที่วาดฝนถึง เชน ภาพฝนของยายเอิบที่วา 
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   .. .ยามเชาเ ม่ือนางตื่นจากที่นอน  จะมีคนคอยหุงหาอาหารไว ให              

  นางใสบาตร  มือของลูกหลานคอยประคองชวยมือของนางถือทัพพีขาว  ตักขาว              

  ขึ้นจากขันใสลงในบาตรพระ  ถวยกับขาวคาวหวานที่นางวางลงถวายบน               

  ฝาบาตรพระ ตามดวยกําดอกไมธูปเทียน นางนึกถึงภาพตัวเองที่ มีลูกหลาน                 

  คอยจูง คอยประคองเขากมกราบพระแกวมรกตในพระอุโบสถ   

        (เวลา 2537: 178) 

  ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงความสุขของยายเอิบที่ไดฝนวาจะไดกลับไปอยูกับ

ครอบครัวที่มีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส ความฝนดังกลาวเปนเพียงการเยียวยาจิตใจใหมีชีวิตอยูดวย

ความหวังเทาน้ัน เพราะความเปนจริงแลวยายเอิบก็ยังตองอยูในบานพักคนชราอยางโดดเด่ียวตอไป  

รวมถึงกรณีที่ยายบุญเรือนมักนึกถึงคราวที่ตนเองยังมีชีวิตที่สุขสบาย มีคนรถ มีคนใชคอยอํานวย                 

ความสะดวกสบายใหทุกอยาง แตน่ันก็เปนเพียงการนึกถึงอดีตเพื่อพยายามยืนยันความมีตัวตนเทาน้ัน 

เพราะในโลกของความเปนจริงแลว ยายบุญเรือน ผู ดีตกยากคนน้ีก็มีสถานภาพไมตางกับ                     

คนชราคนอื่นเลย  

  เมื่อวิเคราะหถึงจุดประสงคที่ชาติ กอบจิตติ เสนอภาพปญหาคนชราผานสายตา    

ของผูกํากับเหลาน้ีข้ึนมา จะพบวาชาติ ไมไดตองการแคจะเสนอภาพความนาสงสารของคนชรา                 

เพื่อวิพากษถึงความโหดรายที่คนชราเหลาน้ีตองถูกทอดทิ้งและตองทนทุกขตอความโดดเด่ียว           

เพียงลําพังดวยเหตุผลที่แตกตางกันเทาน้ัน แตเขายังตองการจะต้ังคําถามกับการกระทําของลูกๆ  

และญาติๆ ของคนชราเหลาน้ีวามีจิตสํานึกที่จะดูแลพอแมหรือแมกระทั่งคนบานใกลเรือนเคียงได

หรือไม ทั้งน้ีเขาไดยกกรณีลูกชายของยายนวลที่ขาพิการ และลูกชายของยายทับทิมที่สติไมสมบูรณ 

แตตางมีจิตสํานึกที่นึกถึงแมของตนน้ัน เพื่อเปรียบเทียบกับลูกที่มีอวัยวะและสติครบสมบูรณ          

แตกลับละเลยการดูแลและเอาใจใสแมของตน  

  ลูกชายของยายนวลที่ประสบอุบัติเหตุ จนขาพิการน้ันโทษตัวเองวาไมสามารถดูแล

แมใหอยูดีมีสุข จนแมตองไปอยูบานพักคนชรา รวมถึงลูกชายของทับทิมที่สติไมดีแตอยางนอยก็เพียร

มาใหแมเขาเห็นหนาที่บานพักคนชราทุกวัน  ตรงกับขามกับลูกอีก 2 คนที่ไมแมแตจะมาเย่ียมเยียน

แมแตนอย ดังที่ชาติ ใชคําพูดของอุบลหญิงสาวที่เปนหน่ึงในผูดูแลคนชราถายทอดความรูสึกดังกลาว  

   เธอไมเขาใจนัก  ทําไมคนสติไมดีจึงรูจักมาเยี่ยมแมของตัวเอง  หรือวา            

  มีอะไรผูกพันอยูในระหวางสายเลือดของความเปนแมลูก  แลวคนสติดีๆ ละ ทําไม

  พวกเขาไมมาเยี่ยมแมของเขาบาง  หรือวามันไมมีอะไรผูกพันกันในสายเลือดแลว...

  ตอเม่ือเธอไดเห็นลูกชายที่สติไมดีของยายทับทิมมาเยี่ยมอยูมิขาด  เธอจึงเริ่มสงสัย               

  เรื่องสายเลือด  ความเปนแมเปนลูก  เธอสงสัยเลยเถิดไปวา  ถาลูกชายของแก               
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  คนน้ันสติดีๆ เหมือนเชนคนอ่ืนๆ เขาจะมาเยี่ยมแมของเขาไหม?...   

        (เวลา 2537: 140-141) 

  เมื่อวิเคราะหความนึกคิดของอุบลขางตน สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับ

สายสัมพันธระหวางลูกกับแม และจิตสํานึกถึงหนาที่ที่ลูกควรดูแลบุพการีอยางดีที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะ

สังคมไทยยึดถือคุณธรรมเรื่องความกตัญูและตอบแทนบุญคุณแกผูมีพระคุณเปนเรื่องใหญ               

การละเลยหนาที่เชนน้ีจึงขัดแยงกับความคาดหวังจากผูคนในสังคมเปนอยางมาก ประกอบกับการยก

กรณีของลูกชายยายทับทิมที่มีสติไมสมบูรณแตกลับมาเย่ียมแมทุกวันน้ันย่ิงตอกยํ้าใหเห็นถึง                     

ความบกพรองทางจิตสํานึกของลูกที่มีภาวะปกติใหเดนชัดข้ึน  

  ชาติ ไมไดใชเหตุการณในบานพักคนชรา เพื่อสื่อภาพดานลบของความสัมพันธ

ภายในครอบครัวเทาน้ัน  แตภายใตภาพความอางวางและความวุนวายเหลาน้ัน  ชาติ ยังไดสอดแทรก

ภาพของความหวงใย และการดูแลปรนนิบัติคนชราจากผูคนหลายฝาย นัยหน่ึงเพื่อใชนํ้าใจและไมตรี

จิตจากผูคนเหลาน้ันเขามาเติมเต็มสิ่งที่คนชราขาดหายไปจากครอบครัวเดิม ดังพิจารณาไดจาก

เหตุการณที่อุบลเขาไปปลอบยายทับทิมที่คิดถึงลูก และเหตุการณเด็กชายขายของปอนนมยาย         

ในบานพักคนชรา                

  "เอายาย  กินนํ้าสมซะ  จะไดชื่นใจ"  ครั้งแรกน้ัน  ผมนึกวาเธอคงจะซ้ือ
 กินเองเพราะสงสารเด็ก      
  คุณยายทับทิมปดปองพัลวัน "ไมเอา  ไมเอาหรอกคุณแม"  แตทายสุดแก   
 ก็จําใจตองรับขวดนํ้าสมไว"      
  ยายกินเถอะ  หนูซ้ือใหยาย  ยายอยารองไหนะ  เดี๋ยวบายๆ ลูกชายก็มา"
 จําเริญๆ เถอะแมเอย  ทําไมอิฉันจึงไมมีลูกหลานเหมือนคุณแม"                       
  "ก็หนูเปนหลานยายอยูแลวไมใชเหรอ"      
           (เวลา 2537: 90) 

  เหตุการณที่อุบลซื้อนํ้าสมใหยายทับทิมด่ืมเพื่อใหยายคลายความกังวลลงน้ัน

นอกจากจะแสดงใหเห็นภาพความหวงใยและความเห็นใจกับความทุกขเรื่องลูกที่ยายทับทิมตองเผชิญ

แลว คําพูดของอุบลที่วา "ก็หนูเปนหลานยายอยูแลวไมใชเหรอ" ยังเสนอใหเห็นภาพของการมี             

สวนรวมทางความรูสึกระหวางยายทับทิมกับอุบลที่ทําใหยายทับทิมรูสึกอบอุนใจและมีกําลังใจ               

ที่จะรอคอยลูกมากข้ึน  

  เหตุการณที่เด็กชายขายของ คิดถึงยาทวดของตนเองที่บานจึงปอนนมแกยาย           

ในบานพักคนชรา โดยไมคิดเงินเปนอีกเหตุการณหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึงภาพความสัมพันธของมนุษย

ที่มีสาเหตุมาจากความระลึกถึงคนในครอบครัวจึงตองการแสดงความรักและความหวงใยใหแกผูทีเ่ปน
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เสมือนตัวแทนของญาติผูใหญคนน้ัน ดวยเหตุน้ีเด็กชายจึงปอนนมใหแกยายคนน้ีเพราะนึกถึงยาทวด

ของตนที่ไมไดพบหนากันจนไมรูวาเปนตายรายดีอยางไร  

  "ยาทวดหิวเหรอ  กินนมดีกวานะ เดี๋ยวฉันจะเอานมใหยาทวดกิน" เขาวาง
 ตะกราในวงแขนลง แลวหยิบกลองนมขึ้น    
  "ยาทวดกินนมนะ"      
  "ทําอะไรนะ?"      
  "ใหยาทวดเขากินนม"     
  ...       
  ผมไมเอาเงินยาทวดเขาหรอก  ผมใหเขากินเอง ผมคิดถึงยาทวดของผม" 
 เด็กน่ันหนาสลดลง   

  "นารู ไหม  ยาทวดของผมเขาก็แบบน้ี  นอนเคี้ยวอยูทั้งวัน ตอนผม               
 อยูบาน  ผมปอนขาวเอง...ปานน้ีไมรู เขาตายหรือยัง? ทายเสียงของเด็กนอย     
 เหมือนพูดกับตัวเอง            
       (เวลา 2537: 94-95) 

  เหตุการณทั้ง 2 เหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นวา ผูแตงใชสายสัมพันธของมนุษย                 

เชนในครอบครัวในอดีต น่ันคือสายสัมพันธของคนที่ไมไดเปนญาติทางสายเลือด แตเปนญาติทาง

สังคมจากความเขาใจและความเห็นใจ เพื่อเขามาเติมเต็มความโดดเด่ียวและอางวางของคนชรา                 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาการเสนอภาพของการประคับประคองระหวางเพื่อนมนุษยที่มีวัยตางกันน้ัน 

นอกจากจะเปนการแกปญหาดวยการเสริมสรางกําลังใจใหแกกันแลว ยังถือเปนแนวทางแกปญหา         

ที่สอดคลองกับนโยบายและมาตรการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1                           

(พ.ศ. 2535-2544)* ที่มุงสงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทย

ด้ังเดิม รวมทั้งเสริมสรางคานิยมในการใหความเคารพ และกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ 

  กลาวสรุปไดวา ชาติ กอบจิตติ เสนอภาพครอบครัวเด่ียวที่กระจัดกระจาย              

ในนวนิยายเรื่องเวลาผานการเลาเรื่องและสายตาของตัวละครผูกํากับ การเสนอภาพดังกลาว

สอดคลองกับกระแสแนวคิดแบบทุนนิยมที่เขามาอิทธิพลตอความคิดของผูคนที่มองวา รายได         

จากการทํางานเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต ย่ิงหารายไดไดมากข้ึนเทาไรยอมกลายเปนสิ่งยืนยันถึง

ปริมาณความสุขในชีวิตมากข้ึนเทาน้ัน เมื่อผูคนยึดติดกับคานิยมดังกลาวแลวผลที่ตามมากลับสงผล

กระทบตอผูคนที่พยายามแสวงหารายไดในครอบครัว โดยเฉพาะหัวหนาครอบครัวในครอบครัวเด่ียว

                                                             
 

* ในสมัยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานดานผูสูงอายุ             
เปนพิเศษจึงไดมีการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ในการดําเนินงานเก่ียวกับผู สูงอายุโดยเฉพาะขึ้น              
โดยจัดทําเปนนโยบายและมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2535-2544) เรียกวา แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่1                               
(เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, 2539: 63) 
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ที่ตองกลายเปนคนแปลกหนา เพราะไมไดสานสัมพันธอยางเต็มที่กับสมาชิกคนอื่น ย่ิงไปกวาน้ัน        

ผูคนภายในสังคมกําลังเบียดขับใหผูสูงอายุกลายเปนคนนอกครอบครัว เน่ืองจากมองวาผูสูงอายุ

เหลาน้ีเปนภาระทางเศรษฐกิจ  

  จากสถานการณและแนวความคิดของผูคนในบริบทสังคมดังกลาว ชาติ จึงใชภาพ

ครอบครัวเด่ียวที่มีปญหาทางความสัมพันธของสมาชิกตอเน่ืองไปที่ภาพแหงความอางวางของผูคน      

ในบานพักคนชรา ภาพเชนน้ีไมไดสื่อถึงความเปลาเปลี่ยวใจและความโดดเด่ียวของผูกํากับที่กลายเปน

คนชราที่ตองใชชีวิตเพียงลําพังเทาน้ัน แตชาติ กําลังใชผูกํากับทานน้ีเปนทั้งตัวแทนของหัวหนา

ครอบครัวเด่ียวและตัวแทนปญหาของผูสูงอายุในครอบครัวขยายทั้งหมด เน่ืองจากตัวนักเขียนยอมรบั

และเขาใจวาสถาบันครอบครัวไทยกําลังประสบปญหาดานความหางเหินทางความสัมพันธกันมากข้ึน 

ดัง น้ันเพื่อใหผูคนตระหนักรู ถึ งภาวะปญหาครอบครัว โดยเฉพาะภาวการณของผูสูงอายุ                  

ในประเทศไทยที่นับวันจะกลายเปนผูถูกทอดทิ้งมากข้ึน  ดังน้ันชาติจึงไดแสดงความหวังที่มีตอ

สังคมไทยดวยการเสนอภาพการดูแลและการมีนํ้าใจแกผูสูงอายุของผูดูแลและผูคนในบานพักคนชรา 

เพื่อสะทอนใหเห็นวาเขาใหความสําคัญกับสายสัมพันธของมนุษยแบบครอบครัวขยายในอดีตที่มี         

ทั้งเครือญาติทางสายเลือดและเครือญาติทางสังคม เน่ืองจากชาติ มองวาสายสัมพันธที่เกิดจาก             

การพึ่งพาและชวยเหลือกันน้ันจะชวยประคับประคองสมาชิกครอบครัวใหดําเนินชีวิตไปดวยกันได  

  นอกจากน้ีมติของที่ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติที่ประกาศใหป 2537 เปนป

สากลแหงครอบครัว ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสรางจิตสํานึกและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวมีสวนรวม 

ในการพัฒนามนุษย ข้ันพื้นฐาน รวมถึงรวมแก ไขปญหาครอบครัวที่ มีจุดออนแอในสังคม             

(วารุณี ทองมา, 2537: 1-2) ยังเปนมติที่ตอกยํ้าใหเห็นวา การเสนอปญหาครอบครัวและการเสนอ

ทางออกของปญหาครอบครัวของชาติ ดวยการกลับมาใหความสําคัญกับสายสัมพันธแหงเครือญาติ

ดังกลาวไมเพียงแตเปนประเด็นเฉพาะของนักเขียนเทาน้ัน แตยังเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสนใจ 

และตางเห็นพองกันวาเปนอีกแนวทางที่สามารถชวยใหสถาบันครอบครัวกลับมาเขมแข็งไดอีกครั้ง  

 3.2.1.3 ครอบครัวของวิทยาการ: เมื่อฉันคืออะไหลชีวิตของพอ 

  นับต้ังแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาต้ังแต พ.ศ. 2504                    

เปนตนมา นโยบายและแผนงานที่เกิดข้ึนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แตละฉบับสงเสริมใหประชาชน 

มีรายไดที่ดีข้ึนเปนลําดับ ที่สําคัญคือความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย โดยเฉพาะอยางย่ิง             

ดานเทคโนโลยีทางการแพทยและคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  ผลจากความเจริญกาวหนาดังกลาว

สงผลใหอายุขัยของประชากรไทยโดยเฉลี่ยยืนยาวข้ึน จากขอมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดยืนยันวา ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ข้ึนไปเพิ่มข้ึน               
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อยางตอเน่ือง อาทิ ป 2535 ประเทศไทยมีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรไทยทั้งประเทศอยูที่รอยละ 

6.3 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 9.4 และรอยละ 11.9 ในป 2545 และ 2555 ตามลําดับ (ศศิพัฒน            

ยอดเพชร, ม.ป.ป.: 104-105) 

  การที่สัดสวนและจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเชนน้ี ยอมหมายถึง

ปญหาและผลกระทบโดยตรงตอกลุมผูสูงอายุเองและกลุมประชากรในวัยอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปน               

ดานการแพทย ดานสาธารณสุข ดานสังคม และดานจิตใจ  ดวยเหตุน้ีนักเขียนจํานวนมากจึงตระหนัก

รูถึงสถานการณที่นาเปนหวงน้ี และนําประเด็นดังกลาวมาเสนอในงานเขียนของตน เปนตนวา             

ชาติ กอบจิตติ ไดใช นวนิยายเรื่องเวลา นวนิยายรางวัลซีไรตป 2537 เสนอใหเห็นภาพความลมเหลว

ของสถาบันครอบครัว และภาพความโดดเด่ียวอางวางของผูสูงอายุ เน่ืองมาจากการถูกทอดทิ้ง                  

จากคนในครอบครัว ดังที่ผูวิจัยไดกลาวรายละเอียดไปแลวในหัวขอ "ครอบครัววิกฤตจากปญหา           

ทุนนิยม" นอกจากน้ี วิมล ไทรน่ิมนวล ยังเปนนักเขียนอีกคนหน่ึงที่ใหความสําคัญกับปญหาผูสูงอายุ 

ในประเทศไทย ดังน้ันการเขียนนวนิยายเรื่องอมตะ นวนิยายรางวัลซีไรตป 2543 ข้ึนมาน้ีจึงไมได          

มีจุดประสงคเพื่อเสนอใหเห็นภาพความกังวลดานปญหาสุขภาพของผูสูงอายุที่กําลังจะกลายเปนภาระ

ของสังคมไวอยางแยบยลเทาน้ัน แต วิมลยังนําบริบทของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร               

ดานการคัดลอกพันธุกรรม (โคลนน่ิง) เขามาเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความสัมพันธภายใน

ครอบครัวอีกดวย   

  นวนิยายเรื่องอมตะ เปนเรื่องราวของครอบครัวของนักธุรกิจรายใหญลําดับตนๆ 

ของประเทศไทย มีพรหมินทรและศศิประภาเปนพอและแมของชีวันและรติรัตน เบื้องหลัง               

การประกอบอาชีพนักธุรกิจของพรหมินทร เขากําลังดําเนินการโครงการมนุษยอมตะ โดยรวมมือกับ

ศาสตราจารยสเปนเซอร ผูเช่ียวชาญทางดานการโคลนน่ิง โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใช           

คนโคลนเปนผูใตปกครอง ซึ่งสามารถใชประโยชนและปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งทุกประการ เปนตนวา                  

การเปลี่ยนอวัยวะของคนโคลนเพื่อทดแทนอวัยวะที่สึกหรอของตน  ทั้งน้ีโครงการดังกลาวจะประสบ

ความสําเร็จไมได ถาไมไดทดลองเปลี่ยนอวัยวะกับ "ชีวัน" คนโคลนที่พรหมินทรและศศิประภา            

ไดเลี้ยงดูและมอบความรักเสมือนเปนลูกแทๆที่เกิดข้ึนจากวิธีธรรมชาติ 

 

                                                             
 

 พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ประชาชนทั่วโลกใหความสนใจกับวิทยาการการกระบวนการคัดลอกแบบ
พันธุกรรมหรือการโคลนน่ิงที่มีทีมงานนักวิทยาศาสตร ดร.เอียน วิลมัต (Dr.Ian Wilmut) และ ดร.คีท แคมปเบล 
(Dr.Keith Campbell) จากสถาบันรอสลิน (Roslin Institute) ประเทศสกอตแลนต  ทีมนักวิทยาศาสตรเหลาน้ี            
ไดประกาศความสําเร็จในการโคลนนิงลูกแกะตัวเมีย ซ่ึงเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมตัวแรกไดสําเร็จโดยตั้งชื่อวา ดอลลี 
(Dolly) (TOONGPANG, 2555) 
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   "ผมอายุ 55 แลว ถาขืนชักชาไปก็จะยิ่งทําลําบาก ไมวาจะชาหรือเร็ว             

  ก็ตองทําอยูดี  ถามันเร็วมันก็ดีแกผม สวนเขาก็จะไดจบหนาที่ของเขาไปเสียที                             

  สวนคุณก็จะไดหมดความทุกขดวยเชนกัน และเม่ือผมมีชี วิตอยูอยางปรกติสุข              

  ทุกคน...คนอีก 3 ลานกวาก็อยูดีมีสุขไปดวย" เขาหมายถึงพนักงานในบริษัทของเขา

  พันกวาแหงทั้งในประเทศและตางประเทศ    

   "เราเล้ียงเขามาเหมือนลูก..." แลวนํ้าตานางก็รินไหล ส้ินหวังที่จะขอรอง

  เขาตอไป        

   เขาปลอบโยนนางวา ไมวาเราจะเล้ียงดูเขามาอยางไร เราก็ตองยอมรับ               

  ความจริง...เขาไมใชลูกของเรา-ไมใชแมกระทั่งคนอยางเราๆ เขาเปนเพียงสวนหน่ึง

  ของตัวผม และเขาก็ถูกสรางขึ้นมาดวยจุดมุงหมายเพื่อตัวผม   

          (อมตะ 2543: 10)  

  จากเหตุการณการโต เ ถียงถึงสถานภาพของชีวันขางตน ผูอานจะเห็นภาพ              

ความแตกตางทางความคิดของพรหมินทรผูเปนพอ และศศิประภาผูเปนแมไดอยางชัดเจน กลาวคือ  

พรหมินทรมองวาชีวัน เปนสิ่งมีชีวิตที่เขาลงทุนสรางและเลี้ยงดูมาเพื่อตอบสนองความตองการของเขา 

แมพรหมินทรจะบอกวา การมีความสุขของเขาจะทําใหพนักงานมากกวา 3 ลานคนมีความสุขไปดวย 

แตน่ันก็เปนความคาดหวังที่มาจากพื้นฐานความเห็นแกตัว และลึกๆ แลวก็สะทอนใหเห็นถึง         

ความกังวลใจดานปญหาสุขภาพ ซึ่งเปนปญหาหลักที่อาจทําใหศักยภาพในการทํางานและการควบคุม

ผลประโยชนทางธุรกิจลดนอยลง ในขณะที่ศศิประภาจะมีความคิดที่แตกตางกับพรหมมินทรอยาง

ชัดเจน เธอผูกพันและรักชีวัน เน่ืองจากเธอดูแลและเลี้ยงดูชีวันมาต้ังแตยังเปนทารก แมจะรูวาชีวัน

เปนเพียงมนุษยโคลนที่เกิดจากสวนหน่ึงของสามีเธอก็ตาม  

  ประโยคที่วา "ผมอายุ 55 แลว ถาขืนชักชาไปก็จะย่ิงทําลําบาก ไมวาจะชาหรือเร็ว             

ก็ตองทําอยูดี" สะทอนใหเห็นถึงความกังวลใจดานปญหาสุขภาพของพรหมินทร เขามองวา                

หากไมดําเนินการทดลองเปลี่ยนอวัยวะกับพรหมินทรในเร็ววัน สภาพรางกายก็จะย่ิงถดถอยและมีผล

ตอการบริหารธุรกิจระดับประเทศ  การกระทําเชนน้ีนอกจากจะตอกยํ้าใหเห็นถึงการใหความสําคัญ

กับผลประโยชนทางธุรกิจอยางสูงสุดแลวยังสะทอนใหเห็นถึงความบกพรองดานจริยธรรม              

และการไมไดคํานึงถึงการเบียดเบียนชีวิต เน่ืองจากเขามองชีวันเปนเพียงอะไหลที่สรางข้ึนเพื่อรับใช

ผลประโยชนของตนเองเทาน้ัน  แตกตางกับศศิประภาที่มีมุมมองวาชีวันเปนเสมือนลูกของเธอ เธอจึง

ตองพยายามปกปองชีวันใหพนจากการกระทําที่ไมเปนธรรมของผูเปนพอ รวมถึงเธอยังกระตุนเตือน

ใหชีวันรูตระหนักถึงสิทธิในการใชชีวิตและตัดสินใจดวยตัวเอง 
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    "ชี วิต เปนของลูก ไม ใชของพอหรือของใคร ดังน้ันลูกยอมมีสิทธิ               

  ที่จะปกปองชี วิตตนเองทุกประการ ถาลูกเห็นวาการกระทําอยางน้ีไมถูกตอง              

  ชอบธรรม ลูกก็ปฏิเสธได"      

   "ผมจะปฏิเสธไดยังไง ในเม่ือผมไมใชคนแท"   

   ...       

   "ทําไมลูกไมหนีไป ไปอยูที่ไหนก็ไดที่ไมใชประเทศน้ี จะทําศัลยกรรม     

  เปล่ียนหนาตาเสียใหม รวมทั้งเปล่ียนชื่อเสียใหมก็ได ถึงลูกจะเปนคนโคลน แตลูก           

  ก็มีบัตรประชาชน มีชื่ออยูในทะเบียนบานเหมือนคนทั่วไป"   

        (อมตะ 2543: 18)  

  เมื่อวิเคราะหขอความขางตน ผูอานจะเห็นภาพความเปนแมของศศิประภา               

แมที่เปนผูสนับสนุนและปกปองชีวันใหพนจากอันตราย ต้ังแตการบอกใหชีวันรูแผนการที่พอกําลัง        

จะนําตัวเขาไปทดลองเปลี่ยนอวัยวะ การแนะนําวิธีการหนีรอดจากพอ ไมวาจะเปนการหนีออก      

นอกประเทศ การทําศัลยกรรม และการเปลี่ยนช่ือ ที่สําคัญคือการยืนยันการมีตัวตนของลูก แมลูก          

จะเปนคนโคลนก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อใหลูกเกิดความมั่นใจและกลาที่จะออกไปดําเนินชีวิตดวยตนเอง  

  สาเหตุที่วิมลเสนอภาพความแตกตางระหวางพอและแมเชนน้ัน ผูวิจัยเห็นวามี

ความสัมพันธกับบริบททางสังคมในชวงป 2539-2543 กลาวคือ ผูคนในสังคมไทยกําลังวิตกกับ

สถานการณผูสูงอายุที่มีจํานวนไมสมดุลกับกลุมประชากรชวงวัยอื่น อันกอใหเกิดผลที่ตามมาดังที่

กลาวไปขางตน  ในขณะที่สังคมโลกกําลังใหความสําคัญกับความกาวหนาของวิทยาการ                  

ดานวิทยาศาสตรน่ันคือ การคัดลอกพันธุกรรม (โคลนน่ิง) อันถือเปนเรื่องราวใหมและเปนเรื่อง

กอใหเกิดกระแสการต่ืนตัวแกผูคนทั่วโลก ดวยเหตุน้ี วิมลจึงนําปญหาความกังวลดานสถานภาพของ

ผูสูงอายุตามแนวคิดแบบทุนนิยมผสมผสานกับปรากฏการณทางดานวิทยาศาสตรดังกลาวมาเสนอ           

ในนวนิยายเรื่องน้ี  โดยเสนอใหพรหมินทร ผู เปนพอน้ันเปนตัวแทนของความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร และศศิประภา ผูเปนแมเปนตัวแทนของศีลธรรมแบบสังคมไทยด้ังเดิม ดังคําพูดของชีวัน

ที่สะทอนใหเห็นมุมมองดังกลาว ดังน้ี  

    ตอนน้ีเขาเขาใจแลววาทําไมพอจึงใหเขาเรียกวา "บีบี" เพราะพอตองการ

  กีดกันเขาใหเปนคนอ่ืน  เขานึกแปลกใจขึ้นมาอีกวา ในเม่ือพอตองการใหเขา             

  เปนคนอ่ืน ทําไมกลับเอาใจใส เขายิ่ งกวาลูกทุกคน ตอนเขาเ ล็กๆ ก็ใหอยู                        

  ในความดูแลของพี่เล้ียง (ซ่ึงเปนญาติของพอ) ไปไหนมาไหนจะตองมีพี่เล้ียงตาม             

  ไปดวย สวนพอน้ันถามีโอกาสก็จะพาเขาไปไหนตอไหนดวยทุกครั้ง ทั้งตามสถานที่

  พักผอน และบริษัทในเครือของพอ เวลาที่เหลือขาก็จะอยูกับแม ตลอดชีวิตของเขา

  ไดรับการเอาใจใสมาตลอด แมวาจะอึดอัดที่ตองถูกควบคุมอยูบาง เขาก็เขาใจดี     

  เพราะพอมีเหตุผลที่ชอบธรรมคือ "เปนหวง" เขายอมรับเหตุผลน้ัน พรอมกับ               
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  ความรู สึกแปลกๆ ที่เขาไดรับจากพอ - ใกลชิด แตกลับเฉยชา ตรงขามกับแม               

  ที่ดูหางเหิน ทวาเขากลับไดรับความรักความเมตตาอยางลึกซ้ึง ตอนน้ันเขาไมเขาใจ 

  แตตอนน้ีเขาเขาใจแลว เขาใจไปถึงวาทําไมพอจึงไมอยากใหเขาไปเรียนตางประเทศ

  เหมือนกับพี่ๆ นองๆ ทุกคน - เพราะพอเปนหวง "ทรัพยสิน" ของพอน่ันเอง                    

        (อมตะ 2543: 58-59) 

  จากความขางตนผูอานจะเห็นวาการดูแลเอาใจใสอยางเปนพิเศษของพรหมินทรที่มี

ตอชีวัน เมื่อมองผิวเผินอาจเหมือนกับการปฏิบัติตามหนาที่ของพอที่มีตอลูกทั่วไป แตเมื่อเปรียบเทยีบ

กับลูกคนอื่นซึ่งพรหมินทรกลับสงไปใหใชชีวิตที่ตางประเทศ เพื่อใหไดเรียนรูการใชชีวิตและนําความรู

มาชวยพัฒนากิจการใหรุงเรืองข้ึน แสดงใหเห็นวาพรหมินทรต้ังใจใหชีวันเหมือนเปนทรัพยสมบัติ          

ที่ตนตองคอยเฝาหวงแหนมาต้ังแตแรก เพราะเขาไมไดเลี้ยงดูชีวันดวยความรักและความเขาใจ              

ย่ิงการใหชีวันเรียกวา บีบี ซึ่งยอมาจาก บิ๊กบอส หรือเจานายใหญน้ัน ย่ิงแสดงถึงอํานาจการควบคุม

ของพรหมินทร และภาวะที่ตองจํายอมของชีวันในฐานะอะไหลของพรหมินทรอยางเห็นไดชัด           

ดวยเหตุน้ีความสัมพันธระหวางพรหมินทรกับชีวันที่แมจะใกลชิดแตดวยการเลี้ยงดูที่อยูภายใต 

เงื่อนไขของการเปนเจาของและการควบคุมชีวิตความเปนอยู พอกับลูกคูน้ีจึงอยูในฐานะของเจานาย

และผูใตปกครองมากกวาพอลูก  ตรงกันขามกับความสัมพันธระหวางศศิประภาที่แมจะเหินหาง          

แตเมื่อเธออยูในฐานะแม เธอก็พรอมจะเลี้ยงดูและดูแลชีวันดวยความเมตตาและจริงใจเสมือนลูก         

ที่เกิดจากวิธีธรรมชาติ น่ันแสดงใหเห็นวา เธอยังยึดมั่นในสายใยความรักระหวางแมกับลูก แมชีวัน          

จะไมใชลูกที่แทจริงแตดวยความผูกพันยอมทําใหเธอพยายามที่จะปกปองตามหนาที่แม  

  วิมล เสนอใหเห็นวา การที่พรหมินทรใหความสําคัญกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

มากเกินไปน้ันยอมสงผลกระทบตอความสัมพันธภายในครอบครัวอยางย่ิง เพราะการกระทําดังกลาว

นอกจากจะแสดงถึงความบกพรองทางดานจริยธรรมและคุณธรรมตอผูที่ตนนํามาเลี้ยงเปนเสมือนลูก

ดวยความเห็นแกตัวแลวยังกระทบตอความสัมพันธของสมาชิกครอบครัวคนอื่น โดยเฉพาะกับภรรยา

และลูกสาวอีกดวย กลาวคือภรรยาของเขาคัดคานโครงการโคลนและเปลี่ยนถายอวัยวะมนุษย              

มาต้ังแตเริ่มตน เธอพยายามขัดขวางแผนการทําลายชีวิตดวยการชวยผูอุมทองคนโคลนใหหนีรอด  

แตถึงกระน้ันพรหมินทรก็หลอกใหเธอเลี้ยงดูชีวันเปนคนในครอบครัว หลอกใหเธอเช่ือวาจะยุติ

แผนการคนโคลน  ทายที่สุดเมื่อเธอรูความจริงเธอจึงยุติบทบาทที่เกี่ยวของกับเขาทั้งทางการงาน       

และดานจิตใจดวยการลาออกจากบริษัททุกแหงไปต้ังมูลนิธิที่คอยชวยเหลือสัตวอนาถา จนภายหลัง

เธอก็ยายไปอยูที่มูลนิธิ เพราะเธอยังยึดมั่นกับมุมมองที่วาการชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษยดวยการดูแล

ประคับประคองมีคุณคากวาการใชชีวิตมนุษยแลกกับความเปนอมตะ 
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  ทางดาน "รติรัตน" ลูกสาวที่ไมใชคนโคลนน้ันถูกสงไปเรียนตางประเทศต้ังแตเด็ก              

เพราะพอและแมเห็นวาประสบการณและวิชาความรูที่ไดจะหลอหลอมใหเธอเปนคนเกง และกลับมา

ชวยงานธุรกิจที่บาน แตดวยเธอตองอยูหางกับพอแมต้ังแตยังเด็ก  สายใยแหงความผูกพันระหวาง        

พอกับแมจึงมีไมมาก เธอจึงพยายามไขวขวาหาความรัก และหาคนที่เขาใจเธอ  

   "ฉันบอกตัวเองอยูเสมอวา เม่ือฉันมีครอบครัว มีลูก ฉันจะไมใหลูกตองอยู

  หางฉันมากเกินไป เหมือนที่พอแมทํากับฉัน ฉันไมไดวาพอแมทําผิด พอแมทํา    

  เพราะรักฉัน หวังดีตอฉัน ฉันรู พอแมอยากใหฉันเปนคนเกง เกงที่สุด จึงตองสงให

  ฉันไปเรียนเมืองนอก แตผลของความรัก น้ันมักก็เปนอยางที่คุณเห็นอยูน้ี ฉันไมเคย

  คํานวณดูหรอกนะ วามันคุมกันไหม ระหวางความเกงของฉั นกับความรัก                   

  ในครอบครัวที่ตองแตกสลายไป"      

        (อมตะ 2543: 194) 

  ความสัมพันธที่หางเหินของครอบครัวมีสวนสําคัญที่ผลักดันใหรติรัตนไมไดตระหนัก

รูถึงปญหาภายในครอบครัว แมเธอมองเห็นและเขาใจถึงที่มาของปญหาก็ตาม แตเธอก็ไมไดพยายาม

ที่จะชวยแกไขหรือชวยประคับประคองใหสถานการณภายในครอบครัวดีข้ึน ตรงกันขามเธอกลับใช 

ปมดอยเรื่องการขาดแคลนความรักจากพอแมดวยการพยายามไขวขวาหาคนรักและหาที่พึ่งทางใจ 

ดังน้ันเมื่อเธอเขาไปมีความสัมพันธกับอรชุน ตัวโคลนของชีวันที่ศศิประภาชวยใหหนีรอดมาพรอมกับ

แมของเขาที่กําลังต้ังทอง รติรัตนจึงใหความสําคัญกับความรักครั้งน้ีมากเพราะตลอดชีวิตวัยเด็ก

จนกระทั่งเติบโตข้ึนมาเธอไมไดรับความอบอุนที่เพียงพอจากครอบครัว  ขณะเดียวกันอรชุนเอง          

ก็วางแผนที่จะเขาควบคุมตัวพรหมินทรไวอยางรัดกุม ที่สําคัญคืออรชุนมีความสัมพันธลึกซึ้งกับ             

ศศิรัตนจนเธอต้ังครรภ ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนความสัมพันธที่เกิดข้ึนจากคนภายในครอบครัว

เดียวกัน ซึ่งขัดแยงกับจารีตประเพณีที่สังคมยอมรับ 

  อาจกลาวไดวาปญหาภายในครอบครัวและความหวังจากครอบครัวที่สงผลกระทบ

ภาวะจิตใจของรติรัตนจนทําใหเธอไมไดใหความสําคัญกับการยึดโยงความสัมพันธภายในครอบครัวไว                  

ความเหินหางทางความสัมพันธดังกลาวจึงเบียดขับใหรติรัตนกลายเปนคนนอก เชนเดียวกับ                    

ศศิประภา ที่แมจะอยูในฐานะภรรยาและแมของลูกก็ไมตางกับการเปนคนนอก เน่ืองจากทัศนคติ                

ที่ไมตรงกันเธอจึงเลือกที่จะไปใชชีวิตอยางลําพัง   

  เมื่อวิเคราะหภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล นักเขียน   

ไดใชบริบททางสังคมดานสถานภาพของผูสูงอายุและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการการโคลนน่ิง      

มาเสนอใหผูอานรูตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่เขามา

บอนเซาะความสัมพันธอันดีงามภายในครอบครัว  ทั้งน้ีเพราะความเห็นแกตัวและการห วัง                
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เพียงประโยชนสวนตน โดยไม คํานึงถึงศีลธรรมและความผูกพันดานจิตใจ ขณะเดียวกัน                  

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการการโคลนน่ิงน้ันไมเพียงทําใหครอบครัวถูกลดทอนเหลือเพียง

สถานที่รับเลี้ยงสัตวที่รอถูกนํามาเปนอาหารหรือใชแรงงานจนหมดประโยชนไปก็เพียงเทาน้ัน             

แตยังทําใหสมาชิกของครอบครัวถูกทําใหเปนคนนอกดวยเงื่อนไขของผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 

รวมถึงการใหความสําคัญกับวิทยาการทางวิทยาศาสตรและธุรกิจอยางสุดโตงของหัวหนาครอบครัว                     

ยอมสงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากความหางเหินทางความสัมพันธและการยึดมั่น  

ทางความคิดที่มากเกินไป  

  การผสมผสานความคิดเรื่องความกังวลกับปญหาผูสูงอายุและปญหาของวิทยาการ

ของวิมล ดังกลาวตอกยํ้าใหเห็นวา ภาพครอบครัวที่เกิดข้ึนไมใชปญหาดานความสัมพันธภายใน

ครอบครัวเทาน้ัน แตกําลังจะกลายเปนปญหาระดับโลกเชนเดียวกับกระแสความต่ืนตัวของวิทยาการ

การโคลนน่ิงหากผูคุมอํานาจดังกลาวไมมีจริยธรรมและศีลธรรมที่เพียงพอตอเพื่อนมนุษย 

 3.2.1.4 ครอบครัวปตาธิปไตย : ไมมีใครใหญกวาพอ 

  ครอบครัวในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมีระบบการแบงงานกันทําโดยอาศัยเพศ     

เปนหลัก โดยเฉพาะในครอบครัวชาวนา  ผูชายจะทํางานหนักแตชวงเวลาสั้นกวา เชน การเตรียมดิน

และการหวานไถ เปนตน สวนผูหญิงจะทํางานที่เบากวาแตมีชวงเวลาที่ยาวนานกวา เปนตนวา           

การปกดําและการถอนหญา จะเห็นไดวาการแบงงานกันทําระหวางชายหญิงจะมีความแตกตาง              

แตความแตกตางน้ันไมไดทําใหเกิดความไมเทาเทียมทางเพศเชนในปจจุบัน (กาญจนา แกวเทพ, 

2535: 123) ที่สําคัญคือภายในสังคมเกษตรกรรมยังไมไดแยก "งานบาน" ออกจาก "ผูหญิง" เน่ืองจาก            

งานภายในบานของผูหญิง ทั้งงานบาน การเลี้ยงดูลูก และดูแลสามี รวมถึงการทํางานเพื่อหา          

รายไดน้ันจะถูกทํา "ภายในบานและบริเวณบาน" การที่ผูหญิงมีบทบาทดานการผลิตสูงเชนน้ี            

จึงชวยยกระดับสถานภาพของผูหญิงใหเทาเทียมกับผูชาย  

  ภายใตสังคมปตาธิปไตยในยุคทุนนิยมและอุตสาหกรรมเชนทุกวันน้ี "งานไดแยกออก

จากชายคาบาน" และไดมีการสรางกระแสความคิดใหมๆ ข้ึนมาในสังคม คือความหวงใย               

ในการดูแลเด็กที่มากเกินวิถีปกติและความหวาดระแวงของคานิยมแบบปตาธิปไตย อันหมายถึง              

ความวิตกกังวลหรือการถูกทาทายอํานาจการควบคุมของฝายชายเมื่อฝายหญิงออกไปทํางาน               

นอกบาน  ดวยเหตุน้ีจึงมีการสรางแนวคิดข้ึนมาใหมวา "บานและการดูแลเด็กเปนภาระเบื้องตน         

ของผูหญิง" (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 44)   
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  ผูชายจะมอบอํานาจการเลี้ยงดูลูกและหนาที่ภายในบานแกผูหญิง เพราะมองวางาน

ดังกลาวเปนงานที่ไม ไดสําคัญมากนักและเหมาะสมกับการจัดการของผูหญิง  แตน่ันก็ไมได 

หมายความวา ผูหญิงจะมีอิสระในหนาที่และความรับผิดชอบอยางเต็มที่ เพราะทายที่สุดผูชายที่เปน

หัวหนาครอบครัวก็คือผูที่มีอํานาจควบคุมทุกอยางอยูเบื้องหลังดวยการทําหนาที่เปนตัวแทนของ

ผูหญิงและเด็กๆ ซึ่งอยูภายใตการปกครองของเขาน่ันเอง ดังที่ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ (2550: 256) 

กลาวไววา 

   ในสังคมปตาธิปไตย บุรุษมีอํานาจ "เบ็ดเสร็จ" ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม               

  การเมือง กฎหมาย และในครอบครัว อํานาจ "เบ็ดเสร็จ" จะสงผานจากบิดา                      

  ไปยังบุตรชายซ่ึงจะเปนผูปกครองบานตอจากบิดา บุรุษมีหนาที่เปนสามี ลูกชาย               

  และบิดา บุรุษเปนหัวหนาครอบครัว เปนผูที่ออกไปทํางานนอกบาน และเปน                      

  ผูหาเล้ียงภรรยาและบุตร สวนสตรีมีหนาที่อยูเฝาเรือน คอยปรนนิบัติสามี อบรม     

  เล้ียงดูบุตร เปนแมบาน และเปนแมครัว  

  ในนวนิยายเรื่องลับแล แกงคอย นวนิยายรางวัลซีไรตป 2552 ของอุทิศ เหมะมูล 

เสนอภาพครอบครัวที่มีเพศชายเปนใหญผานครอบครัววงศจูเจือที่มีแมทิพยอยูในฐานะภรรยาของ          

ปใหม และแมของลับแล แกงคอย ตามลักษณะคานิยมด้ังเดิมของคนไทย เมื่อผูหญิงดํารงสถานภาพ

ในฐานะภรรยาก็ตองรับฟงคําสั่งจากผูเปนสามี ไมมีสิทธิออกความคิดเห็น สิ่งที่ควรปฏิบัติคือการเปน

แมบานแมเรือนที่ตองรับผิดชอบงานบานและจํากัดตัวเองอยูแตในบาน ในขณะที่ปใหมอยูในฐานะ

สามีและพอเปนผูควบคุมทุกอยางในบาน สามารถสั่งและบงการทุกอยางได  ภาพครอบครัวที่ปรากฏ

ในนวนิยายเรื่อง น้ีจึงเปนภาพที่ เกิดข้ึนภายใตการจัดการและการบงการตามคําสั่ งของพอ                    

แตเพียงผูเดียว  ดังความที่วา  

   บานหลังน้ีคือพอ บรรยากาศและอารมณทั้งหมดจะหนาแนนหรือ             

  ปลอดโปรงขึ้นอยูกับพอเพียงผูเดียวเทาน้ัน เม่ือพอเริ่มมีปากเสียงกับแม เราสอง

  พี่นองหาได เอาใจชวยใครไม แตหงุดหงิดรําคาญใจเสมอ เม่ือแมเริ่มตอปาก          

  ตอคํา ทําใหเรื่องไมจบสักที...พอเสร็จส้ินการทะเลาะเบาะแวง พอจะหันหนา            

  มาหาผมเผยความออนโยนบนใบหนาตางกับแมซ่ึงหันหลังกลับเขาหองครัว         

  กระฟดกระเฟยดบนงึมงํา "ไอเจกโคกหัวหมอ"  ไมสงสายตามาทางเราสักนิด            

  มีเพียงสายตาของพอกับถอยคํา...สรางความขบขัน แลวผมก็ขํา มีความสุข...            

  พอก็ฉลาดเหลือเกินที่จะเปล่ียนบทผูรายของแมใหเปนเพียงตัวตลก...เม่ือแม            

  บังเกิดความทุกข และเปนฝายพายแพ จิตใจผมอาบลนความสุข   

           (ลับแล,แกงคอย 2554 : 157-158)  
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  จากความขางตนน้ันทําใหผูอานรูสึกวาพอมีบทบาทสําคัญที่จะกําหนดทุกสิ่ง

ภายในบาน แมกระทั่งการกําหนดอารมณและการกระทําของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะกับแม 

ซึ่งเปนผูหญิงในบานเพียงผูเดียวน้ัน  พอจะใชอํานาจของความเปนผูปกครองของตนบังคับใหแมเปน 

ผูอยูใตปกครองที่จะตองยอมรับคําสั่งและปฏิบัติตามตามแนวทางที่พอวางไวทั้งหมด ทั้งการวางตัว 

การดูแลลูกและสามี รวมถึงการผูกมิตรกับเพื่อนบาน การกําหนดกฎเกณฑของพอที่มีตอแมเชนน้ี           

ไมเพียงแตทําใหแมถูกลดบทบาทใหเปนผูตามเทาน้ัน แตยังถือเปนการเพิ่มอํานาจอยางสมบูรณ

ภายในครอบครัวใหแกพอมากข้ึน  ที่สําคัญคือการที่พอปลูกฝงใหลูกชายทั้งสองคนเห็นวาแมเปนเพียง

ตัวตลกที่มีอํานาจอยูใตการบงการของผูบังคับชา และบอยครั้งที่พอและลูกแบงแยกพื้นที่ของแมใหอยู

เฉพาะในครัว ซึ่งเปนที่ที่จํากัดหนาที่ของผูหญิงไวสําหรับการดูแลสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน             

การกระทําดังกลาวเปนการตอกยํ้าใหเห็นภาพวงจรของอํานาจปตาธิปไตยภายในครอบครัว            

ที่ดําเนินไปอยางไมสิ้นสุด  

  ปจจัยที่สงเสริมใหปใหมครองอํานาจเบ็ดเสร็จภายในครอบครัวเชนน้ี สาเหตุ

สําคัญอาจมาจากสถานภาพของทิพย ซึ่งเปนเพียงเด็กสาวอายุ 18 ปจากตางจังหวัดภาคอีสาน ไมไดมี

การศึกษาที่สูงพอจะประกอบอาชีพเฉพาะทางได ทิพยมาอยูกับญาติเพื่อทํางานแลกกับที่อยูอาศัย

และอาหาร เท า น้ัน ไม ได รับค าจ าง  ป ใหมจึ ง ใชความดอยกว าของทิพยกด ข่ีทิพย ใหอ ยู                      

ภายใตการปกครอง ภาพความสัมพันธระหวางปใหมกับทิพยจึงเปนภาพของการบังคับและขมเหง  

ในขณะที่ภาพความสัมพันธระหวางปใหมกับลออ ผู เปนภรรยาคนแรกของปใหมกลับเปน                    

ภาพแหงการถอยทีอาศัย ภาพของการแบงรับแบงสู ทั้ง น้ีเปนเพราะลออ มีกิริยามารยาทดี                      

มีการศึกษาที่ดีระดับประกอบอาชีพเปนคุณครู ที่สําคัญคือเธอเปนนองสาวของเพื่อนสนิทที่รวมหัว             

จมทายกันมาครึ่ง ชีวิต ดังน้ันเมื่อลออมีสถานภาพที่สูงกวาปใหมทุกดาน ทั้งดานการศึกษา                 

ดานการยอมรับนับถือและฐานะทางสังคม ยอมทําใหปใหมใหเกียรติลออต้ังแตกอนแตงงาน           

และหลังแตงงาน ดังการบรรยายที่วา 

   ...พอไดเขาหาลออในฐานะที่เธอจะเปนครูอยูแลว ชวยอนุเคราะหสอนพอ

  ใหอานออกเขียนไดบาง และเธอก็เต็มใจอยางยิ่งในการประสิทธ์ิประสาทวิชา     

  ความรูใหพอ...        

       (ลับแล,แกงคอย 2554: 36) 
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   ...พอไดมีเวลาชิดใกลกับลออ ตอนเชาพอเดินไปสงลออถึงหนาโรงเรียน 

  สวนตอนเย็นก็เดินไปจับจายซ้ือของในตลาดดวยกัน ในวัยเบญจเพส ความรักที่มี

  ตอลออปกหลักม่ันคงไมคลอนแคลน จนนําไปสูการทํางานหามรุงหามค่ํา                 

  เก็บหอมรอมริบเงินคาแรงทุกบาททุกสตางคไวสําหรับความตั้งใจม่ันเพื่อเปน                

  คาสินสอด        

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 56)  

  ความสัมพันธระหวางปใหมกับลออที่เริ่มจากการเขาหาผูใหญ ผูเปนพอและแม

ของเพื่อนสนิท และคนรักน้ันเปนการสานสัมพันธแบบประเพณีด้ังเดิมของไทยที่มีระบบเครือญาติ       

เขามาคานอํานาจปตาธิปไตยระหวางหัวหนาครอบครัวกับผูชายที่กําลังจะสรางครอบครัวใหม               

กับลูกสาวของตน ประกอบกับการเริ่มความสัมพันธทางความรักกับคนรัก ในฐานะคุณครูกับลูกศิษย                       

ซึ่งเปนความสัมพันธที่ฝายชายอยูในฐานะผูพึ่งพิงยอมทําใหความสัมพันธที่เกิดข้ึนคอยๆ ดําเนินไป

ดวยความเคารพพอแมฝายหญิงและความเกรงใจเพื่อนสนิท ดวยเหตุน้ีภาพความสัมพันธระหวาง              

ปใหมกับลออจึงเปนภาพของการพิสูจนความรัก และภาพความสุขของชีวิตคูอันเกิดจากการรวมแรง

รวมใจกัน และต้ังใจมั่นที่จะใชชีวิตคูรวมกัน ดังปรากฏเปนภาพของการเริ่มตนสรางครอบครัว           

ตามอุดมคติแบบชนช้ันกลาง   

  อุทิศ เสนอภาพความสัมพันธที่ไมเทาเทียมทางเพศระหวางปใหมกับทิพย      

ทิพยเปนภรรยาคนที่สองของปใหม ทิพยจะมีภาพที่แตกตางกับลอออยางสิ้นเชิง ทั้งรูปรางหนาตา 

กิริยามารยาท และฐานะทางสังคม ทิพยเริ่มเขามาเกี่ยวของกับครอบครัวของปใหมกับลออ ในฐานะพี่

เลี้ยงของแกงคอย แตหลังจากที่ลออเสียชีวิตไปดวยโรคมะเร็ง ความสงสารและความเห็นใจระหวาง

คนทั้งคูทําใหปใหมตกลงใจแตงงานกับทิพย  

  เมื่อการเริ่มตนความสัมพันธระหวางปใหมกับทิพยอยูในฐานะนายจางกับลูกจาง 

สถานภาพที่ดอยกวาเกือบทุกดานของทิพย และอายุที่ปใหมมีมากกวาทิพยถึง 13 ปจึงทําใหปใหม          

ใชสถานภาพที่ เหนือกวาหลายดานน้ันสง เสริมอํานาจของตนในฐานะหัวหนาครอบครัว                     

ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอํานาจที่มาจากผูหารายไดแตเพียงผูเดียวในครอบครัว  

   "ก็ลองดูสิ ที่มีกินมีใชมีที่ซุกหัวนอนอยูน่ี ไมใชเงินจากกระเปาฉันรึไง"             

   พอหยุดครูหน่ึง เหมือนพยายามจะตักขาวเขาปาก จากน้ันไดยินเสียงชอน

  กระทบจานกระเบื้องเสียงดัง "ฉันทําอะไรแกไมมีสิทธ์ิบน ฉันเปนหัวหนาครอบครัว 

  เปนคนหาเล้ียงแกกับลูกๆ แกเคยคิดบางม้ัยวา ฉันทํางานงกๆ อยูคนเดียว เพื่อให            

  พวกแกมีที่ซุกหัวนอน" 
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   "แลวเจาคิดวาขอยไมทํางานบานงกๆ รึไง เจาคิดวาขอยสุขสบายนักสิ                 

  ที่บานน่ีขาดอะไร อะไรเสีย  ใครจะเจ็บจะปวย ก็ขอยทั้งน้ันแหละ ที่ทําอยูคนเดียว"

   "ก็มันหนาที่แก เมียก็ตองดูแลผัว ดูแลลูกเตา ดูแลบานชอง แกจะบนหา

  หอกอะไร"        

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 174)  

  ความขางตนสื่อใหเห็นภาพการแบงพื้นที่รับผิดชอบระหวางเพศชายกับหญิง       

อยางไมเทาเทียมภายในครอบครัว  แมวาพื้นที่ของเพศชายเปนพื้นที่ภายนอกบาน สวนฝายหญิง                 

จะรับผิดชอบการดูแลทุกขสุขของสมาชิกครอบครัวและดูแลบานใหเรียบรอย  แตถึงกระน้ันสามี       

และพอก็มีสิทธิในพื้นที่ในบานดวยการปกครองทุกคนและทุกอยาง  ทั้งน้ีเปนเพราะการอางสิทธิของ

การเปนหัวหนาครอบครัวที่มาจากความรูและความสามารถในการหาเลี้ยงครอบครัว  ตรงขามกับ

ภรรยาที่มีหนาที่ในการทํางานบานเพียงอยางเดียวน้ันยอมเปรียบเสมือนทาสในเรือนเบี้ย                

เพราะงานบาน เปนงานที่ไมไดรับคาจางตอบแทนเปนงานที่ไมไดรับเกียรติ และมักถูกมองวาเปน  

งานที่ดอยคา สงผลใหผูหญิงที่ทํางานบานและอยูบานเพียงอยางเดียวน้ันเปนผูหญิงที่ถูกกดข่ี          

อยูภายใตระบบทุนนิยม และระบบชายเปนใหญอยางสมบูรณ  นัยหน่ึงอาจเปนเพราะความจําเปนที่

จะตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจจึงตองผูกติดกับบทบาทที่เปนรองผูชาย ดวยเหตุน้ีการแบงหนาที่ที่ลักลั่น

ดังกลาวอาจทําใหการอางสิทธิดวยการอางถึงหนาที่ และความรับผิดชอบภายในบานของทิพย             

จึงไมอาจตอสูกับสิทธิของปใหมในฐานะผูผูกขาดการหารายไดเลี้ยงดูคนในครอบครัว  

  การที่ผูหญิงที่มีอาชีพแมบานถูกลดคุณคาลงใหกลายเปนเพียงผูพึ่งพิง เพราะไมมี

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเชนน้ีมาจากกลไกของระบบทุนนิยมที่ใหคุณคาตอการผลิต           

ทางเศรษฐกิจ โดยคําวา "เศรษฐกิจ" ตามคํานิยามของระบบทุนนิยมน้ัน มีความหมายที่คับแคบ          

และจํากัดอยูเฉพาะบริบทของการผลิตสินคาและการแลกเปลี่ยนดวยการซื้อขายดวยระบบเงินตรา 

รวมถึงการทํางานในระบบทุนนิยมครอบคลุมความหมายเฉพาะงานที่แรงงานรับจางกระทํา        

โดยแลกเปลี่ยนกับเงินตราหรือมูลคาสวนเกินเทาน้ัน งานบานที่ผูหญิงรับผิดชอบภายในบานจึงไมใช 

"งาน" ในแนวคิดของระบบทุนนิยม และอาชีพแมบานก็ไมไดรับการยอมรับวาเปนผูชวยแบงเบาภาระ

ใหแกครอบครัว (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 73-74) ประกอบกับผูชายที่มีโอกาสทําการผลิตสินคา         

ที่มีคุณคาสูงกวาผูหญิงตามสายตาของสังคมยังมองวาการรับภาระทํา "งานบาน" และการจํากัด

ผูหญิงใหอยูในปริมณฑลของครัวเรือนยังเปนการปลดปลอยใหหัวหนาครัวเรือนไดมี เวลา               

และพลังงานไปสนใจ ติดตาม และดําเนินการ "เรื่องสําคัญ" ในพื้นที่นอกบานอีกดวย (ชลิดาภรณ        

สงสัมพันธ, 2549: 9) 
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  ในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยน้ี อุทิศ ยังเสนอใหเห็นวา ทิพย พยายาม

ปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตยดวยการขายกับขาวเพื่อหารายไดชวยแบงเบาภาระของ             

ปใหมอีกทางหน่ึง  แตถึงกระน้ันความหวังของทิพยก็สิ้นสุดลง เพราะปใหมย่ืนคําขาดไมใหทิพย            

ขายกับขาวอีกตอไป  

   "ฟงไวนะ ตอแตน้ีไปหามเด็ดขาด หากแกยังรั้นตะลอนออกไปขายกับขาว 

  เดี๋ยวคอย ดูวาฉันจะทําอะไรกับแกไดบาง เตือนไวแลวนะ รูรึเปลา"  

   "ทําไม เจาสิเฮ็ดหยังขอย ลองขืนเจาทําเจาไดเล้ียงลูกเองแน " แมพูด             

  หลบเสียง        

   "รูรึเปลา" พอไมฟงคํา "รูรึเปลา ตอบมา" พอคาดคั้น  

   "รูแลว" แมตอบเสียงออย     

   ...       

   "อยูกับบานกับเรือนนะดีแลว จะตองดิ้นรนหาอะไรทําทําไม ตะลอน      

  ออกไปขายขาวแกงอยางงั้น เดี๋ยวคนเขาก็เอาไปพูดกันวาผัวหาเงินไมพอเล้ียง          

  ปลอยใหเมียกับลูกออกไปขายกับขาว อยูกับบานใหมันสมศักดิ์ศรีเปนหนาเปนตาผัว                        

  ครอบครัวเราไมไดลําบากยากจนขนาดน้ัน บานก็หลังออกใหญ ที่ดินก็ตั้งสามไร               

  มีอะไรใหคิดทําไดตั้งเยอะตั้ งแยะ ชี วิตน้ีหากฉันยังไมตาย แกกับ ลูกๆ ไม มี                

  ลําบากหรอก รูม้ัย"        

       (ลับแล,แกงคอย 2554 : 175) 

  การที่ปใหม ผูเปนหัวหนาครอบครัวขัดขวางไมใหทิพยออกจากพื้นที่ภายในบาน 

เพื่อออกไปหารายไดเพิ่มเติม นอกจากจะเปนการยืนยันอํานาจหัวหนาครอบครัวที่ตนมีสิทธิ                   

ในการปกครองแตเพียงผูเดียวแลวการกระทําของทิพยที่พยายามสรางตัวตนดวยการแสวงหาอสิรภาพ

ทางเศรษฐกิจยังถือเปนการทาทายอํานาจของปใหมยังนําไปสูการเสียอํานาจการปกครองและเสยีหนา 

ดังจะเห็นไดจากคําพูดของปใหมที่วา "อยูกับบานใหมันสมศักด์ิศรีเปนหนาเปนตาผัว" คําพูดน้ี            

ยอมตอกยํ้าใหเห็นถึงการกีดกันใหทิพยเปนเพียงเมียและแมที่ดีภายใตการควบคุมของปใหม           

ดานการแบงงานกันทําภายในครอบครัวอยางเครงครัด                    

  ครอบครัวในระบบปตาธิปไตยจะใหความสําคัญกับลูกชายในฐานะผูสืบทอดอํานาจ          

จากพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงการสืบทอดมรดกและนามสกุล แตกระน้ันก็ไมไดความวาลูกจะไมตอง             

อยูใตอํานาจการปกครองของพอ เพราะลูกชายในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่มีพอเปนผูปกครอง            

ยอมตองเช่ือฟงและยอมรับคําตัดสินจากหัวหนาครอบครัวเชนกัน ดังน้ันภาพที่สื่อออกมาจึงเปน         

ภาพของพอที่เปนผูกําหนดแนวทางดําเนินชีวิตใหกับลูกชายทุกดานไมตางกับการกําหนดหนาที่             

และสถานภาพของแม ดังความที่วา  
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   พอวางเปาหมายแหงอนาคตไวใหเราสองเรียบรอยแลว เหมือนเชน               

  เม่ือครั้งแรกเกิดที่เปลงถอยคําศักดิ์สิทธ์ิกําหนดชื่อเสียงเรียงนามของเรา  แมจะ              

  ยังเปนเด็กเล็กหาไดรูความหมายแทจริงของคําวา "ชางยนต" กับ "ชางไฟฟา"...                    

  แตเราสองพี่นองรูวาในนํ้าเสียงเปลงประกาศน้ันเปนเหมือนการประทับ                    

  ตรารับรองที่ไมมีวันเปล่ียนเปนอ่ืนไปได เม่ือพอเปลงประกาศอนาคตทางอาชีพ                            

  การงานของเรา ยอมถือเปนคําเด็ดขาด คอมหัวรับคําบัญชาสถานเดียว                  

  เพราะแกนสําคัญทั้งหมดไมไดอยูที่อาชีพที่จะตองเปนตอไปในอนาคตของเรา      

  หากอยูที่เสียงซ่ึงปนรูปเปนคําแลวกังวานผานปากของพอ จะกําหนดใหเรา    

  เปนไปตามที่ทานเห็นสมควรอยางไรก็ไดตางหาก    

         (ลับแล,แกงคอย 2554: 150) 

  ภาพการวางอนาคตของพอใหแกลูกชายทั้งสองต้ังแตยังเปนเด็กอนุบาล สะทอน

ใหเห็นถึงการพยายามปลูกฝงความคิดใหลูกเปนไปตามแนวทางที่พอเปนผูกําหนดแตเพียงฝายเดียว      

ที่สําคัญคือการวางแผนน้ันไมไดเปนแคเพียงขอเสนอแตเปนคําขาดที่ลูกทุกคนจะตองปฏิบัติตาม       

อยางเครงครัด ภาพภายในครอบครัวตามลักษณะเชนน้ีจึงถูกปกคลุมดวยบรรยากาศการควบคุม             

ของพอ  

  ทายที่สุด อุทิศ เสนอใหเห็นวา อํานาจปตาธิปไตยที่ถายทอดผานชีวิตครอบครัว         

ที่ดําเนินไปดวยการควบคุมทุกดานของฝายชาย ผูมีอํานาจมากที่สุด ซึ่งทั้งฝายหญิงและเด็กสามารถ

พึ่งพาไดน้ันยังคงหมุนเวียนเปนวงจร เพราะถึงแมวาปใหมจะเสียชีวิตลงแลวดวยโรคมะเร็งปอด               

ก็ไมเทากับการสิ้นสุดของอํานาจน้ี เพราะทายที่สุดทิพยก็เริ่มตนความสัมพันธฉันชูสาวกับสัมพันธ   

นักธุรกิจทองถ่ินที่เขามารูจักกับทิพยในฐานะผูเชาบานและไดพัฒนาความสัมพันธกันไปตามลําดับ 

ดวยเหตุน้ีทิพยจึงอยูในฐานะผูพึ่งพิงฝายชายในระบบปตาธิปไตยตอไป 

  การที่อุทิศ เสนอใหเห็นถึงการจบเรื่องดวยการพึ่ งพิงฝายชายที่ ไมสิ้นสุด         

ผานตัวละครทิพย ซึ่งเปนผูหญิงที่ไมไดมีการศึกษาและไมไดมีหนาตาที่ดีทางสังคมเชนน้ี ผูวิจัยเห็นวา

นักเขียนกําลังเสนอใหเห็นวาการแกปญหาครอบครัวดวยการใหความสําคัญกับความสัมพันธของ

สมาชิกในครอบครัวตามรูปแบบครอบครัวในอุดมคติ ไมใชแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย                 

ในยุคปจจุบัน ตางกับชวง พ.ศ. 2520-2530 หรือชวงสมัยเดียวกับนวนิยายเรื่องปูนปดทองซึ่งใช          

การปรับความเขาใจและการประสานความสัมพันธของตัวละครรุนลูกและรุนพอแมเขามาแกไขปญหา

ครอบครัว ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมยังไมยอมรับความสัมพันธของสมาชิกครอบครัวที่อยูนอกเหนือจาก

ความคาดหวังของสังคม จนกระทั่งชวง พ.ศ. 2540-2550 ที่สังคมไทยเริ่มเปดรับรูปแบบครอบครัว

และความสัมพันธของคูสมรสที่มีความหลากหลายมากข้ึน ที่สําคัญคือแนวคิดเรื่องสตรีนิยมและ

ประเด็นเรื่องการวิจารณสถานภาพของสตรีในสังคมปตาธิปไตยเริ่มเปนที่สนใจอยางกวางขวางข้ึน        
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ในการรับรูและในวงการการศึกษาของไทย ดวยเหตุน้ีการมุงวิพากษรูปแบบครอบครัวแบบปตาธิปไตย 

โดยเฉพาะการตีแผใหผูอานรูตระหนักถึงสถานภาพของสตรีที่ ถูกกดข่ีในระบบครอบครัว                     

แบบชายเปนใหญจึงเปนที่สนใจแกผูคนในสังคมมากข้ึน  

  เมื่อวิเคราะหเรื่องราวในชีวิตภายในครอบครัวของตัวนักเขียนเองน้ัน ผูวิจัยเห็นวา

ประสบการณชีวิตของนักเขียนอาจมีอิทธิพลสําคัญตอการปลูกฝงความคิด และการถายทอดเน้ือหา

ในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยอยางมาก ดังที่อุทิศ เหมะมูล (2555: 117-118) ใหสัมภาษณไวใน

วารสารไรเตอร ความวา       

   งานเขียนของผม ลึกๆ แลวคงเปนการตรวจสอบตัวเองดวย แมแต               

  ความคิด ความทรงจํา ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่อยูในความรูสึกของเรา ผมวามาถึง            

  จุดที่ตองตรวจสอบตัวเองวาความรู สึกเกลียดพอที่ มีอยู น้ันเปนเพราะอะไร ...                              

  ความสัมพันธของเรามันไมเคลียร เขาปฏบิัติตอผมไมคอยดีมาตลอด...เขาทํารายผม

  ดวยความรุนแรงดานรางกายเยอะ และปากเขาน่ีเหมือนผูหญิงเลย เขาดาดวยคําดา

  ที่เจ็บแสบมากๆ ไมใชดาผมคนเดียว เขาดาแมดวย เวลาเมา เวลาเขาไมพอใจ                

  นึกอยากลงไมลงมือกับลูก...      

   ในดานตรงกันขาม ประหลาดมาก ผมเหมือนเขาที่สุด ไมใชแครูปราง            

  หนาตา นิสัยใจคอก็เหมือน ที่ผมดาเขา ทุกวันน้ีผมก็เปนกับนองกับแม ผมดาแม        

  ผมดานอง ผมไมมีความเคารพใหแม ใหนอง เปนแบบน้ันเลย รับมาเต็มๆ                        

  และไมรูตัว หามตัวเองไมได บางทีรูตัว แตหามตัวเองไมได  

  บทสัมภาษณในวารสารขางตนทําใหผูอานรับรูวาอุทิศเติบโตข้ึนมาจากครอบครัวที่มี

พอเปนผูกําหนดความเปนไปของคนในครอบครัวดวยอํานาจและความรุนแรง ผลจากการกระทํา

เชนน้ีทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดรอยราว โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง        

ตัวนักเขียนกับพอที่ยากจะประสานความสัมพันธที่ดี   

  เมื่อนักเขียนมีโอกาสเขียนนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย นักเขียนจึงแสดง

จุดมุงหมายสวนหน่ึงวาเปนการตรวจสอบตัวเอง นัยหน่ึงอาจดวยทัศนคติของนักเขียนที่แสดง         

ความไมพอใจ  ตอตานพฤติกรรมและการกระทําของพอมาโดยตลอด แตทายที่สุดนักเขียนก็ยอมรับ

วา นิสัย ใจคอและพฤติกรรมที่กระทําตอคนในครอบครัว แมกระทั่งรูปรางหนาตาก็เหมือนพอ

มากกวาพี่นองคนอื่น น่ันแสดงใหเห็นวา การพยายามตอตานอํานาจอธิปไตยภายใตการควบคุม      

ของพอเปนไปในทางตรงกันขาม เพราะย่ิงปฏิเสธมากเทาไรก็ย่ิงซึมซับอํานาจน้ันมาไวกับตัวเอง          

มากข้ึนเทาน้ัน   
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  อาจกลาวไดว าการ นําเสนอภาพครอบครัวแบบปตา ธิปไตยในนวนิยาย                       

เรื่องลับแล, แกงคอยน้ี  นอกจากจะเปนการวิพากษความไมเทาเทียมดานสถานภาพของสตรีในระบบ

ปตาธิปไตยภายในครอบครัวที่ดําเนินภายใตระบบแนวคิดของทุนนิยมแลวยังเปนการตีแผตัวตนของ

นักเขียนที่ทายที่สุดก็ ยัง ยึดระบบดังกลาวเปนแนวทางการปกครองครอบครัวของตนเอง                

อยางไมอาจปฏิเสธได 

 การเสนอภาพครอบครัวในกลุมน้ีนักเขียนตางเสนอใหเห็นวา การเปนครอบครัวที่มีสมาชิก    

อยูครบถวนตามรูปแบบครอบครัวเด่ียวแบบอุดมคติชนช้ันกลาง ไมใชเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธที่ดี

ระหวางกันของสมาชิกครอบครัวอีกตอไป  เพราะการตองพยายามดําเนินชีวิตตามกระแสสังคมที่มี

แนวคิดของระบบทุนนิยมเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญยอมทําใหสถานภาพของสมาชิกครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไปดวย เปนตนวา หัวหนาครอบครัวครอบครัวจํานวนมากกลับใหความสําคัญกับรายได

ที่มาจากการทํางานหนัก เพื่อสรางความสุขสบายใหแกครอบครัวมากกวาการสานสัมพันธที่ดีแก

สมาชิกครอบครัวที่เหลือจนเปนสาเหตุหลักของการลมสลายของสถาบันครอบครัว รวมถึงการทีผู่หญงิ 

ผูเปนแมมีโอกาสออกมาทํางานนอกบานมากข้ึน แตน่ันก็ไมไดหมายถึงอิสระทางสถานภาพ ตลอดจน

ผูหญิงที่ไมไดมีอิสระทางเศรษฐกิจย่ิงถูกกดข่ีใหอยูภายใตระบบทุนนิยมและระบบปตาธิปไตย  

 จากสถานการณดังกลาวลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหครอบครัวในนวนิยายแตละเรื่อง          

ตองเผชิญกับปญหาครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได  แตถึงกระน้ันนักเขียนก็ไมไดละเลยที่จะเสนอ

ทางออกของปญหาครอบครัวไว โดยนักเขียนสวนใหญตางตระหนักรูรวมกันวาวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด 

คือ การใหความสําคัญกับความสัมพันธที่ ดีของครอบครัวดวยการ เสนอใหตัวละครพยายาม                 

ปรับความคิดวาเงินและความสุขสบายภายนอกกายไมใชสิ่งที่มีอํานาจเหนือไปกวาความรัก                

ซึ่งเปนความสุขทางใจ นอกจากน้ีในนวนิยายเรื่องอมตะ วิมลยังไดเสนอใหผูอานเห็นวาจริยธรรม            

ของมนุษยเปนสิ่งที่จะเหน่ียวรั้งการกระทําไว เพราะหากขาดคุณธรรมขอน้ีไปแลว มนุษยผูเปนเจาของ

อํานาจเงินยอมกลายเปนผูทําลายชีวิตไดแมแตคนในครอบครัว ทั้ งน้ีแมวาอุทิศ จะไมไดเสนอวา

สถานภาพของสตรีที่ถูกกดข่ีใหอยูภายใตระบบปตาธิปไตยในครอบครัวจะมีทางออก แตน่ันก็ถือเปน

สัญญาณเริ่มตนที่ดีที่ทําใหผูคนเริ่มตระหนักรูถึงปญหาความไมเทาเทียมทางเพศดังกลาว 
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  3.2.2 ครอบครัวแตกแยกแตไมแตกสลาย  

 นักมานุษยวิทยากลาววา การที่มนุษยจะรวมตัวกันเปน "ครอบครัว" ไดน้ันจําเปนจะตองมี

องคประกอบหรือสาระสําคัญข้ันพื้นฐานอยางนอย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบทางดานชีวะ 

คือครอบครัวตองประกอบดวยสมาชิกที่เปนมนุษยและอยางนอยที่สุดจะตองมีผูที่เปนผูใหญหน่ึงคน 

สวนสมาชิกคนอื่นๆ จะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูรูปแบบครอบครัว และโดยทั่วไปแลวความสัมพันธ

ของสมาชิกตางวัยจะตองเปนไปโดยสายเลือดในสัดสวนที่มากกวาความสัมพันธทางเพศระหวางผูใหญ

ในครอบครัว สวนองคประกอบดานทรัพยสิน ในที่น้ีหมายถึงสิ่งของเครื่องใชและสมบัติตางๆ            

ที่สามารถใชเพื่อการดูแลสมาชิกครอบครัว ทั้งเรื่องสุขภาพ ความเปนอยู การเจริญเติบโต ตลอดจน

ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย โดยองคประกอบดานน้ีจะมีจํานวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ฐานะของครอบครัว  ที่สําคัญคือตองมีเปนสัดสวนของครอบครัวตนเอง สุดทายคือองคประกอบ            

ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ หมายความวา แตละครอบครัวตองมีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ 

ของตนโดยสมบูรณ และสวนใหญอํานาจดังกลาวยอมจะตกอยูกับผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว

ซึ่งอาจเปน สามีหรือภรรยา หรือทั้งสามีและภรรยา หรือญาติผูใหญที่เปนชายหรือคนใดคนหน่ึงก็ได

แลวแตวัฒนธรรมของแตละสังคม การที่ครอบครัวตองมีองคประกอบในการตัดสินใจดังกลาว               

จึงสงเสริมใหแตละครอบครัวจะตองมีหัวหนาเอาไวดวยเสมอ สวนหัวหนาครอบครัวจะเปนใครน้ันเปน

อีกประเด็นหน่ึง (สนิท สมัครการ, 2519: 120-122) 

 แมวาองคประกอบที่สําคัญของครอบครัว ไมวาจะมีรูปแบบใดก็ตามจะมีอยางนอย             

3 ประการขางตน แตกระน้ันผูคนสวนใหญจะมุงพิจารณาถึงเฉพาะแตองคประกอบดานชีวะ                

ซึ่งเปนองคประกอบดานจํานวนและรูปแบบความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว สวนองคประกอบ           

ดานอื่นๆ กลับใหความสําคัญนอยลงหรือละไวในฐานที่เขาใจ (สนิท สมัครการ, 2519: 122)  

 เมื่อวิเคราะหถึงสถานการณครอบครัวในสังคมเมืองยุคปจจุบันจะพบวา  สภาพสังคมยุคใหม

และกระแสการสงเสริมความเทาเทียมใหแกสตรีมีสวนสําคัญที่ทําใหผูคนเริ่มตระหนักรูถึงสถานการณ

ของครอบครัววาไมไดเปนไปตามลักษณะและโครงสรางตามองคประกอบของครอบครัวเทาที่ควร 

สอดคล อ งกั บผลก าร ศึกษาด า นความรุ นแ ร ง ในครอบ ครั วว า เป นต น เห ตุอั น ดั บ ตนๆ                     

ของการกระทําผิดในเด็กและเยาวชน ทั้งปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด รวมถึงการหยาราง

ของคูสมรสที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูหญิงมากกวาผูชายเมื่อผูหญิงตัดสินใจดํารง

สถานภาพเปนแมเลี้ยงเด่ียว เปนตนวา การตองเพิ่มภาระการรับผิดชอบครอบครัวมากข้ึน                

และการตองคงบทบาทการเปนหัวหนาครัวเรือนที่ไรคู  ซึ่ง ขัดแยงกับการยอมรับโดยทั่วไป                  

(ศศิพัฒน ยอดเพชร และระพีพรรณ คําหอม, ม.ป.ป.: 2-3)  
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 จะเห็นไดวาปญหาความรุนแรงและปญหาครอบครัวแตกแยกในครอบครัวจะเปนปญหา

สําคัญที่จะทําใหสถาบันครอบครัวออนแอลง และนําไปสูการลมสลายของสังคมไทยได ดวยเหตุน้ี

ผูเกี่ยวของกับการแกไขปญหาครอบครัวจึงกระตุนเตือนใหคนในสังคมตระหนักรูถึงบทบาทที่สําคัญ

ของครอบครัวดวยการอาศัยความรวมมือจากทั้งสมาชิกในครอบครัวและผูคนในสังคม เพื่อเปน          

แรงสนับสนุนสําคัญในการประคับประคองเด็กที่ประสบกับภาวะครอบครัวแตกแยก  

 นวนิยายซีไรตที่เสนอการแกปญหาครอบครัวแตกแยกดวยการอาศัยสายสัมพันธกับสมาชิก

ในครอบครัวขยายและผูคนในชุมชน ไดแก เรื่องชางสําราญ และเรื่องความสุขของกะทิ ดังที่ ผูวิจัย

เสนอไวในหัวขอ "ครอบครัวพอแมทิ้งไป แตลูกอยูไดเพราะนํ้าใจของชุมชน" และ "ครอบครัว         

แมเลี้ยงเด่ียว : ลูกคนเดียวในวงลอมของเครือญาติ" ตามลําดับดังน้ี    

 3.2.2.1 ครอบครัวพอแมท้ิงไป แตลูกอยูไดเพราะนํ้าใจของชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจและสังคม                  

โดยขาดวิสัยทัศนและขาดการวางแผนอยางเปนระเบียบ ผนวกเขากับอิทธิพลของการแพรกระจาย

ทางวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตนอยางขาดการควบคุมและไมมีการจัดระเบียบทางสังคม          

ที่เหมาะสมจนทําใหคนไทยและสังคมไทยมีลักษณะตามสังคมวัตถุนิยม หรือสังคมบริโภคนิยมที่เห็น

แกเฉพาะประโยชนสวนตัว ปรากฏการณทางสังคมดังกลาวจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหทัศนคติของ

ผูคนและสังคมมีแนวโนมที่จะขาดจิตสํานึกในหนาที่และขาดความรับผิดชอบตอครอบครัวและชุมชน 

หรือมีลักษณะที่เรียกวา "มองแคบ คิดใกลและเห็นแกตัว" มากข้ึน (คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดาน

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม, 2538: 7) 

  การที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ยังเปนอีก

ปจจัยหน่ึงที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจ               

และความอยูรอดของบุคคล  ทั้งดานการจางงาน ความยากจน การศึกษา และคุณภาพชีวิต รวมถึง

ปญหาความเสื่อมทางดานศีลธรรมและจริยธรรมจนนําไปสูปญหาดานอาชญากรรม ที่สําคัญคือ             

การพยายามเอาตัวรอดในสถานการณที่คับขันและความจําเปนในการด้ินรนหาเลี้ยงชีพเชนน้ียังทําให

สถาบันครอบครัวและระบบพึ่งพาของผูคนตามประเพณีด้ังเดิมเริ่มออนแอและกําลังจะลมสลาย 

เพราะความเมตตาและความเอื้ออาทรของผูคนที่มีตอกันลดลง อันกอใหเกิดปญหาทางจิตใจและ

ปญหาทางสังคมตามมา ทั้งปญหาเรื่องเด็กถูกทอดทิ้ง คนไรที่พึ่ง และปญหาครอบครัวแตกแยก      

(นิคม จันทรวิทุร, 2541: 90) ย่ิงไปกวาน้ันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะงักลงน้ันย่ิงทําให         

มีผูที่ไดรับผลกระทบอยางมาก โดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอย กลุมผูดอยโอกาสทางสังคม เด็กดอยโอกาส 

และเด็กในตลาดแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2541) 
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  ขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา ในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจ     

สังคมไทยมีการหยารางเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เทาตัวจากป 2539 มีการหยารอยละ 13 โดยมีผูจดทะเบียน

สมรส 436,831 คู หยา 56,718 คู และขอมูลในป 2546 มีผูจดทะเบียนสมรส 328,356 คู                   

หยา 80, 886 คู คิดเปนรอยละ 25 หรือกลาวไดวามีคนไทยหยารางทุก ๆ การจดทะเบียน 5 คู            

โดยเฉลี่ยหยารางกันสูงถึงช่ัวโมงละ 10 คู (อารียา จีนมหันต, 2551: 7) ทั้งน้ีการหยารางที่เพิ่มสูงข้ึน

เชนน้ีสวนใหญมีสาเหตุมาจากทั้งหญิงและชายมีความอดทนตอกันนอยลง เพราะความเครียด                         

ในชีวิตประจําวัน โดยความเครียดน้ันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งกระตุนใหเกิดการเห็นความสําคัญ           

ของวัตถุมากกวาจิตใจ  

  นวนิยายรางวัลซีไรตป 2546 เรื่องชางสําราญ ของเดือนวาด พิมวนา เปนนวนิยาย 

ที่เสนอใหเห็นภาพครอบครัวที่ประสบปญหาครอบครัวแตกแยกซึ่งนํามาสูปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง            

โดยเดือนวาด เสนอภาพครอบครัวดังกลาวผานครอบครัวของเด็กชายกําพล ชางสําราญ  ครอบครัว

ชนช้ันลางในชุมชนหองแถวคุณแมทองจันทร  

  เด็กชายกําพล ชางสําราญ อายุ 5 ขวบ ไดกลายเปนเด็กบานแตก หลังจากที่พอแม

ของเขาทะเลาะกันรุนแรง สาเหตุเพราะพอเจาชู สวนแมก็เจาชูไมตางกัน ทายที่สุดทั้งคูจึงเลิกรากัน 

และตางฝายตางแยกยายไปมีชีวิตของตนเอง โดยทิ้งใหกําพลกลายเปนภาระของเพื่อนบาน นานครั้ง

พอกับแมจึงจะกลับมาดูแล แตถึงกระน้ันผูใหญในชุมชนก็ผลัดกันชวยเหลือและดูแลกําพลแทนพอ

และแม เทาที่ ศักยภาพของแตละคนจะสามารถกระทําได  ภาพครอบครัวที่ปรากฏจึงเปน               

ภาพเด็กบานแตกที่มีคนในชุมชนคอยอุปการะ ทามกลางการชวยกันประคับประคองปญหาที่แตละ

ครอบครัวเผชิญอยู   

   กําพล ชางสําราญ  ตัวดําและนัยนตาโศกสลด  ตุหรัดตุเหรกินนอนไมเปน

  ที่ เปนทาง  ครอบครัวของเขาเคยเชาหองแถวอยู กันพรอมหนาพอแม ลูก                 

  หลายเดือนที่แลวแมมีชู  ตอมาแมหนีไปและพอบอกคืนหองเชาเพราะไมมีเงินจาย  

  นองชายอายุหน่ึงขวบพอพาไปฝากไวกับยา  สวนกําพลพอกลับมาหาอาทิตยละครั้ง 

  พรอมคําสัญญาจะพาไปอยูบานใหม  แตลงทายพอฝากฝงเขาไวกับเพื่อนบาน             

  คนน้ันบางคนน้ีบาง สภาพเด็กจรจัดเขาทุกท ี    

        (ชางสําราญ 2547: 43)  
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  การบรรยายลักษณะของกําพลดวยการใชความวา "ตัวดํา" "นัยนตาโศกสลด"               

และ "ตุหรัดตุเหรกินนอนไมเปนที่เปนทาง" สะทอนใหเห็นภาพเด็กคนหน่ึงที่ขาดการดูแลและเอาใจใส

จากครอบครัวเพียงพอ ตรงกันขามคนในครอบครัวกลับผลักลูกไปเปนภาระใหกับคนอื่น โดยพอ         

จะกลับมาเย่ียมอาทิตยละครั้ง ดวยเหตุผลวาตองไปทํางานหาเงินแลวจะพาไปอยูบานใหม สวนแมน้ัน

ก็เลือกที่จะไปมีครอบครัวใหมและพาลูกไปอยูดวยเพียงช่ัวขามคืนของบางคืนเทาน้ัน เมื่อกําพลถูก 

พอแมทอดทิ้งยอมทําใหเขาตองมีชีวิตที่ข้ึนอยูกับความเมตตาของคนในชุมชน กินขาวบานน้ีบาง  

นอนบานน้ันบาง หรือมีคนใจดีใหเงินซื้อกินขนมบางและบางครั้งเขาก็ตองทํางานเล็กๆ นอยๆ ใหแก

คนในชุมชนเพื่อแลกเงินมาซื้อขนมกินเอง  

  เดือนวาด ใชมุมมองของกําพล ซึ่งเปนเด็กอายุ 5 ขวบเลาความรูสึกของการ

กลายเปนเด็กบานแตกที่มองผิวเผินอาจจะเปนภาพความสนุกสนานและความเปนอิสระตามธรรมชาติ

ของเด็ก เพราะไมมีผูปกครองคอยบังคับและควบคุมการกระทํา แตเมื่อมองใหลึกลงไปแลวผูอาน            

จะรับรูถึงภาพภายในจิตใจของกําพลที่มีแตความวาเหวและนอยใจชะตากรรมของตน   

   ...กําพลเสียงดังอยางมีอารมณ  "ถาแมคนไหนไมอยากมีลูก  เขาก็จะกิน

  ยาคุมกันเอาไว"       

   นายชงพยักหนาหงึกๆ  "ก็ใช  ที่รูมาน่ันก็ถูกตองแลว"  

   กําพลหนาเบ  นํ้าตาเออขึ้นอยางรวดเร็วจนรวงผล็อยลงจานขาว ขาวผัด

  เหลือไมมาก แตกุนเชียงที่เรียงไวขอบจานยังไมไดกินสักชิ้น   

   นายชงเอะใจ และทันใดก็ฉุกคิดไดถึงแงมุมของเด็ก  จึงจับเอากําพลมาน่ัง

  ตักพลางปลอบใหเงียบ      

   "รองไหทําไมละ หือ ตองเขาใจอะไรผิดแนๆ"    

   เสียงพูดปนสะอ้ืนของกําพลจับความไดวา "ไมตองเอายามาคุมหรอก             

  ไมไดอยากเกิดสักหนอย"       

             (ชางสําราญ 2547: 117) 

  เหตุการณขางตนเปนเหตุการณตอนยาคุมหมดอายุ ผูเลาเรื่องเลาผาน 2 มุมมองคือ

มุมมองที่เปนผูใหญของนายชงที่มองวาการกินยาคุมคือการคุมกําเนิดทั่วไป แตในขณะที่มุมมองของ

กําพล ซึ่งเปนเด็กมองวาการที่ยาคุมหมดอายุคือความพลั้งพลาดของแมที่ทําใหเขาเกิดมาอยางไมได

ต้ังใจ การเสนอมุมมองที่แตกตางระหวางเด็กกับผูใหญ ประกอบกับการแสดงความรูสึกเสียใจของ           

กําพลจนนํ้าตารวงผล็อยลงขาว หรือการที่ยังไมไดกินกุนเชียงของโปรดแมแตช้ินเดียว แสดงใหเห็นถึง               

สภาพอารมณนอยใจของกําพลที่ตัวเองเกิดมาเปนสวนเกินของครอบครัว ภาพที่ปรากฏจึงเปน        

ภาพของความผิดหวัง ซึ่งตอกยํ้าความรูสึกโดดเด่ียวที่ถูกพอแมทอดทิ้ง   
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  เหตุการณตอน "คนหิวอาจกลายเปน.. ." เปนอีกตอนที่สะทอนใหเห็นภาพ                

ความทุกขใจของกําพลไดดี  ในตอนน้ีเดือนวาด บรรยายวาชีวิตความเปนอยูและความอิ่มทองของ           

กําพลวาตองข้ึนอยูกับความเมตตาของคนในชุมชนอยางแทจริง ย่ิงไปกวาน้ันการจะไดกินอาหาร      

แตละมื้อน้ันยังแปรผันไปตามการใชชีวิตที่แตกตางของแตละครอบครัวดวย กลาวคือ เดือนวาด 

บรรยายวาการไปพักอาศัยที่บานของสาวโรงงานช่ือออยกับนายชาติ บานน้ีไมมีมื้อเชาเพราะฝายหญิง                

ตองรีบออกไปรอรถรับสงพนักงานริมถนนหลวงแตเชาตรู มีมื้อเชารออยูที่หนาโรงงาน สวนฝายชาย

ตองรีบไปเขาวินมอเตอรไซคต้ังแตหกโมงเชา แลวฝากทองกับขาวแกงรถเข็นตอนเจ็ดโมงเชา            

ไมเพียงเทาน้ัน เดือนวาด ยังตอกยํ้าดวยการบรรยายถึงเหตุการณที่เพื่อนของกําพลตางว่ิงกลับบาน 

เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน โดยทิ้งใหกําพลนอนเลนเกลือกกลิ้งเพียงลําพัง น่ันเทากับวาภายใน         

วันเดียวกันกําพลยังไมมีอะไรตกถึงทองถึงสองมื้อติดกัน 

  เหตุการณทั้งสองเหตุการณขางตนเนนยํ้าใหผูอานเห็นภาพเด็กคนหน่ึงที่ถูกละเลย

และขาดการไดรับการเอาใจใส แมแตเรื่องพื้นฐานอยางเรื่องปากทอง โดยเฉพาะการใชเหตุการณ      

การว่ิงกลับไปที่บานของเด็กคนอื่นเมื่อถึงเวลากลางวัน ย่ิงสะทอนใหเห็นภาพความโดดเด่ียว           

และการไรที่พึ่งของกําพลไดดี ดังการบรรยายที่วา 

   ฟากําลังจะมืด กําพลนอนขดบนแครแลเห็นเปนเงาดําๆ คลายผากองหน่ึง 

  นาแปลกเหลือเกินวันน้ีไมมีใครคิดถึงกําพล แมแตเพื่อนซ่ึงเคยเลนดวยกันก็เงียบหาย

   เขาหิวจนหลับไป ฝูงยุงกลายเปนผูอ่ิมหนําสําราญ--  

   เสียงปดประตูเหล็กของรานนายชงทําใหกําพลตื่น ไอหนูรองไหจา             

  เม่ือลืมตามาพบความมืดมิด นายชงหยุดฟง...เขาจึงเปนคนแรกและคนเดียว             

  ของวันน้ีที่คิดถึงกําพล      

   กําพลถูกพามาน่ัง ความวาเหวทั้งมวลรุมกระหนํ่าใสอยางไมปรานี                 

  เขาร่ําไหอยางหนัก โดยไมรูแนชัดวาความเสียใจน้ีมาจากอะไร นายชงปลุกปลอบอยู

  เน่ินนานแตไมเปนผล สุดทายจากคําตอบโดยการสายหนา นายชงใจหายวาบ        

  ไอหนูไมมีอะไรตกถึงทองตั้งแตเชาจนบัดน้ี    

   นมอุ นๆ กับขนมป งทาแยมถูกยกมาวางอย างรวดเร็ว แต กํ าพล               

  ยิ่งสะอ้ืนหนักเม่ือเห็นอาหาร เขาเพิ่งรูเดี่ยวน้ีวาความหิวเปนอยางไร นายชงผละ           

  เขาครัว ลงมือผัดขาว กําพลหิวเหลือเกิน แตความเสียใจมีมากกวา  

   เ ม่ือขาวผัดถูกยกออกมาสมทบ นมยังไมแหวง ขนมปงทาแยมอวด              

  ความนากินอยางไรความหมาย นายชงเทาสะเอวน่ิงคิด    

   "ดูเขาเสียม่ัง ทั้งที่หิวแสนหิว ตามธรรมดาควรตะกลามกินเสียจนติดคอ             

  น่ีคงเสียใจจนความหิวก็เปนเรื่องรอง แมรางกายกําลังทุกขทรมาน อํานาจของจิตใจ

  ก็ยังเหนือกวา...แหม แคหาขวบยังขนาดน้ี     

          (ชางสําราญ 2547: 50-51) 



91 
 

  ความคิดของนายชงที่วา " น่ีคงเสียใจจนความหิวก็เปนเรื่องรอง แมรางกายกําลัง

ทุกขทรมาน อํานาจของจิตใจก็ยังเหนือกวา" เปนการอธิบายความรูสึกของกําพลไดดี เพราะกําพล           

ไมเพียงแตเสียใจที่ตนตองอดทนกับความหิวเทาน้ัน แตเขายังวาเหวใจที่ตองเผชิญกับความทุกขน้ี               

เพียงลําพัง ดังน้ันกําพลจึงเปนตัวแทนเด็กที่มีความทุกขทางใจมากกวาทางกาย  

  แมกําพลจะกลายเปนเด็กบานแตกและถูกทอดทิ้ง แตทายที่สุดกําพลก็ไมไดอยู       

อยางโดดเด่ียว เพราะผูคนในชุมชนแมทองจันทรตางผลัดกันเขามาดูแลและพากําพลไปพักอาศัยดวย 

ไมวาจะเปนบานของนายชงที่เปนพอคาขายของชํา ซึ่งมักทํากับขาวและอานหนังสือใหกําพลฟง

บอยครั้ง บานของปาหมอนที่มีอาชีพปะชุนเสื้อผาเปนบานที่กําพลพักอาศัยเปนบานหลัก บานของ            

ตาใจ และบานยายนอยเปนบานที่กําพลชอบมากที่สุดเพราะมีเพื่อนเลนเยอะ  

   กําพลชอบคางที่บานตาใจ บานไมหลังใหญซอมซอครึกครื้นสนุกสนานกวา

  บานใด ครอบครัวของยายนอยก็แบงเชาอยูดวย หลานของยายนอยกับหลานของ 

  ตาใจรวมกันเจ็ดคน เพราะไมมีโทรทัศน ตกกลางคืนเด็กๆ รวมหัวกันเลนสงเสียง 

  อึกทึกโดยไมมีใครวากลาว กําพลพลอยสนุกทกุครั้งที่มานอนกับไอจ๊ัว แตกับขาวของ

  ที่น่ีไมอรอย ไมวาครัวยายนอยหรือครัวตาใจ ทั้งเด็กและผูใหญกินแตผักจ้ิมนํ้าพริก

  เปนหลัก กําพลกินนํ้าพริกไมเปน จึงตองกินขาวคลุกนํ้าปลาทุกครั้งที่มาคางที่น่ี            

  แตเขาก็ยังชอบ       

         (ชางสําราญ 2546: 68) 

 

  การบรรยายลักษณะครอบครัวของตาใจวา "เปนบานซอมซอ มีสมาชิกอยูดวยกัน                 

จํานวนมาก ไมมีสิ่งอํานวยความบันเทิงเชน โทรทัศน และทั้งเด็กและผูใหญกินแตผักจิ้มนํ้าพริก " 

สะทอนใหเห็นภาพความอัตคัดของครอบครัวที่ไมไดอยูกันอยางสะดวกสบาย และไมไดมีอาหาร                  

อุดมสมบูรณ และเปนอาหารที่ไมเหมาะสมกับชวงวัยเด็ก ซึ่งควรไดรับอาหารจําพวกโปรตีนจาก

เน้ือสัตวมากกวาการไดรับวิตามินจากพืชผักเทาน้ัน แตดวยลูกหลานของบานน้ีมีจํานวนมากจึงทําให

กําพลมีเพื่อนเลนดวยอยางสนุกสนาน แมเขาจะกินนํ้าพริกไมเปนและตองกินขาวคลุกนํ้าปลาทุกครั้ง

ที่มาคางบานน้ีก็ตาม 

  ครอบครัวของนางหมอนเปนอี กครอบครัวที่ กํ าพลมาอ ยูด วยบ อยครั้ ง                  

เพราะประสิทธ์ิหรืออน เพื่อนรวมช้ันป.1 ของกําพลเปนคนออกปากชวนมาอยูดวย แตเมื่อชวนมาอยู

ดวยแลว  นางหมอนแมของอนก็ยินดีรับดูแล นางหมอนและสามีตางมีอาชีพปะชุนซอมแซมเสื้อผา 

ทุกชนิด ครอบครัวน้ีมีรายไดที่ไมมั่นคงนัก โดยสามีจะมีจักรเย็บผาเครื่องหน่ึงต้ังอยูหนาธนาคาร            

ในตลาด  สวนนางหมอนจะแบงงานที่ผัวรับไวกลับมาทําที่บาน เพียงวันแรกที่กําพลเขาไปอาศัย          

อยูดวยน้ัน เดือนวาดก็บรรยายใหเห็นถึงภาพการด้ินรนเพื่อหาเงินมาซื้อขาวใหทั้งครอบครัว               
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และกําพลไดกิน ทายที่สุดครอบครัวน้ีก็ไดขาวและไขมาจากการเช่ือรานนายชง รานขายของชําประจํา

ชุมชน  

   ผัวเมียทยอยเก็บของ ยกจักรไปฝากรานขาวแกงขางธนาคารแลวกลับมา

  น่ังรอลูกคา       

   "จะหกโมงแลว" นางหมอนพูด     

   "เออนา รออีกเดี๋ยว"      

   "พอเอามากอนหาสิบ ซ้ือกับขาว"    

   "มีที่ไหนเลา กลับไปหุงขาวกอน เดี๋ยวซ้ือกับขาวตามไป"  

   ครั้งกลับถึงบานจึงเห็นวาขาวสารก็หมด นางออกมาน่ังถอนใจอยูหนาบาน

   ...       

   "มาน่ีซิ " แม เรียก "ไปรานเฮียชงนะ บอกวาแม เชื่อขาวหน่ึงถุง " .. .               

  "เดี๋ยว ไออน มาน่ีกอน บอกเฮียชงเอามามาสองหอดวย เย็นน้ีเรากินมามากันกอน"

   "ใหเพื่อนหอหน่ึงนะ"     

   พอแมพยักหนา สองคนว่ิงอาวไปรานนายชง   

   นายชงยิ้มแหงสายหนา เขาสายหนาดวยความระอา ทวายอมใหเชื่อ             

  หันไปหยิบของให มีแตขาวสาร มามาหมดเสียแลว "บอกแมนะวาครั้งสุดทาย ตองใช

  หน้ีเกาใหหมดกอนถึงจะเชื่อใหมได     

   ...       

   วันน้ีนายชงตั้งใจไววาจะงดใหเชื่อเหลา เบียร และบุหรี่  จะยอมให               

  แตเฉพาะของกินของใชที่จําเปนเทาน้ัน สมความตั้งใจแทๆ ดูเหมือนกระเปาสตางค

  ของผูคนทั้งหมูบานจะแฟบแบนเหมือนกันหมด    

       (ชางสําราญ 2546: 36-38) 

  การที่กําพลไดรับความชวยเหลือจากคนในชุมชน อาจกลาวไดวาเปนการไดรับ              

ความชวยเหลือจากนํ้าใจที่แทจริง เพราะเมื่อวิเคราะหจากฐานะของคนที่ชวยเหลือแลวก็พบวา              

เขาไมไดมีเงินสํารองไวใช และลําพังแคการประทังชีวิตไปในแตละวันยังเปนเรื่องยากลําบาก             

แตกระน้ันพวกเขาก็ยังชวยเหลือกําพลอยางเต็มใจ นอกจากน้ีเดือนวาด ยังสื่อใหเห็นภาพการเกื้อกูล

ของคนในชุมชนที่พอมีฐานะมากกวาใหแกคนที่มีฐานะนอยกวา ในที่น้ีคือนายชงที่เห็นใจวาชาวบาน  

ไมคอยมีเงินจึงใหซื้อของที่จําเปนตอการดํารงชีวิตดวยเงินเช่ือ การเกื้อกูลของนายชงถือเปนสวนหน่ึง     

ที่ทําใหครอบครัวของนางหมอน ซึ่งเปนครอบครัวที่กําพลพักอาศัยเปนบานหลักน้ันไดพึ่งพิง        

และตัวกําพลเองก็ไดอาศัยความเมตตาน้ันดวย  

 



93 
 

  การชวยเหลือของผูคนในชุมชนแมทองจันทรที่มีตอกําพลดวยการมองวาเปน       

เหมือนลูกหลานคนหน่ึงดังการยกตัวอยางขางตนน้ัน เมื่อวิเคราะหแลวพบวามีลักษณะเชนเดียวกับ

การชวยเหลือเกื้อกูลในครอบครัวในชนบทที่ผูคนตางไมไดเห็นวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนเพียงปญหา

สวนตัวเฉพาะของแตละครอบครัว  ตรงกันขามกลับมองวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนปญหาของสวนรวมที่

ทุกคนจะตองรวมมือแกไขและชวยกันประคับประคองผูที่ไดรับผลกระทบ  ทั้งน้ีแมวาแตละครอบครัว

ตางเปนครอบครัวไมไดมีรายไดที่มั่นคงนัก  สวนใหญมีอาชีพหาเชากินคํ่า บอยครั้งที่พวกเขาตองใช

ชีวิตอยางประหยัดและซื้อของประทังชีวิตดวยเงินเช่ือ  แตกระน้ันพวกเขากลับยินดีที่จะชวยเหลือ           

และเห็นใจผูอื่นที่กําลังเดือดรอน โดยไมไดมีเรื่องของคาตอบแทนเขามาเกี่ยวของ  

  เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการชวยเหลือของผูคนในชุมชนแมทองจันทรควบคูกับบรบิท

ทางเศรษฐกิจในชวงป 2540-2541 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุดเปน

ประวัติการณ ซึ่งสงผลกระทบตอคนและสังคม โดยเฉพาะปญหาครอบครัวที่สืบเน่ืองมาจากปญหา

ความยากจนและการวางงานที่เพิ่มอัตราสูงข้ึนมาก ดังน้ันการชวยกันประคับประคองปญหาครอบครวั

จากคนในชุมชนดวยการรับรูและชวยกันแกไขปญหารวมกันจึงเปนทางออกที่เหมาะสมกับชวงเวลา

ดังกลาว ดังที่สอดคลองกับนโยบายการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยของรัฐบาลในชวงหลัง    

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540  

  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนแผนงานของรัฐบาลที่ไดรับการรางข้ึนจากการตระหนักรู

วาสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักในการพัฒนาคน ขณะที่สถาบันชุมชนเปนสวนหน่ึงของโครงสราง

ทางสังคมที่มีบทบาทย่ิงในการชวยกันดูแลรักษาศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนเช่ือวากลไกทางสังคมของวัฒนธรรมไทยสามารถชวยบรรเทาความสับสนของคนได             

ทั้งในเขตเมืองและชนบท รัฐบาลจึงมุงสงเสริมการพัฒนาทั้ง "สถาบันครอบครัวและชุมชน" และ 

"สภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม" ใหเอื้อตอการพัฒนาครอบครัวและชุมชน (คณะอนุกรรมการเฉพาะ

กิจดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม, 2538: 52-53)  

  นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหคําสัมภาษณของเดือนวาดที่ใหสัมภาษณหลังไดรับรางวัล           

ซีไรตวา ที่มาของเรื่องราวสวนหน่ึงมาจากประสบการณที่ตัวนักเขียนเองไดเขาไปคลุกคลีกับเด็กๆ              

ในชุมชนเล็กๆ แหงหน่ึง (อิสรีอิน, 2546: 93) ประกอบกับแนวทางการเขียนของเดือนวาดที่มัก

นําเสนอประเด็นหนักในสังคมดวยการวิพากษวิจารณอยางย่ัวลอแตก็ไมลืมที่จะแทรกมุมมอง            

แหงความหวัง  การนําเสนอดวยแนวทางดังกลาวจึงอาจเปนความต้ังใจของเดือนวาดเองที่ตองการ

แสดงใหเห็นถึงความหวังวาพลังความชวยเหลือจากคนในชุมชนที่มีลักษณะเชนเดียวกับการชวยเหลือ
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ของครอบครัวขยายในชุมชนด้ังเดิมน้ีจะเปนเยียวยาจิตใจของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีจํานวนมากและ

เปนปญหาพื้นฐานของสังคมเมืองในประเทศไทยได 

  อาจกลาวไดวา ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องชางสําราญที่เสนอใหเห็นการแกไข

ปญหาครอบครัวดวยการประคับประคับของคนในชุมชนน้ัน เดือนวาดอาจกําลังเสนอใหเห็นถึง

ความสําคัญของชุมชนตามแผนงานของรัฐบาลที่มุงสงเสริมโครงสรางทางสังคมใหเขมแข็ง เพื่อเปน

แรงสนับสนุนของครอบครัวอีกแรงหน่ึง ดวยเหตุน้ีในนวนิยายเรื่องน้ีจึงเนนภาพความชวยเหลือ           

และเกื้อกูลของคนในชุมชนใหเปนทางออกของการแกไขปญหาครอบครัวมากกวาการประสาน

ความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว ซึ่งสามารถกระทําไดยากในยุคที่สังคมมีความเปนพลวัตมากข้ึน 

 3.2.2.2 ครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว : ลูกคนเดียวในวงลอมของเครือญาติ 

  ขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีที่เริ่มมาต้ังแตทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2502) และการที่

สหประชาชาติกําหนดใหทศวรรษที่ 1975 (พ.ศ. 2518) เปนปสตรีสากล ลวนเปนแรงขับเคลื่อนที่มี

สวนกระตุนความคิดเรื่องการเรียกรองความยุติธรรมและความเสมอภาคในหมูผูหญิงไทย  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนแผนงานในภาครัฐที่เริ่มเสนอใหเห็นถึง

การเพิ่มโอกาสใหแกผูหญิงดวยการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา และโอกาสทางอาชีพที่มีการเลือก

ปฏิบัติ แตทายที่สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาวก็ไมไดกําหนดแนวทางแกปญหาอยางชัดเจน               

ซ้ํายังตอกยํ้าบทบาทที่ตํ่าตอยของผูหญิงที่ผูกมัดอยูกับฐานะผูดูแลลูกและสามีอีกดวย จนกระทั่ง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีการสงเสริมใหผูหญิงมีบทบาททางดานเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองที่ดีข้ึน และมีการเพิ่มอัตราการศึกษาใหแกผูหญิงทุกระดับ แผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีจึงเปน

นโยบายและแผนงานตนแบบในการสงเสริมความเทาเทียมใหแกผูหญิงตอเน่ืองเรื่อยมา เปนตนวา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เนนการพัฒนาสตรีใหมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

ส นับสนุนการตอต านความรุนแรงตอผูหญิ ง ในทุกรูปแบบ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9                

(พ.ศ. 2545-2549) มีการสงเสริมความเสมอภาคดวยการออกกฎหมายคุมครองและแกกฎหมาย          

เพื่อกอใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายมากข้ึน 

  ความเสมอภาคระหวางหญิงชายที่มีมากข้ึนในสังคมยุคใหมมีสวนสําคัญที่ทําให

ผูหญิงในสังคมไทยมีโอกาสไดรับการศึกษา มีความสามารถทางการงาน และมีศักยภาพทางการเงิน

เทียบเทากับผูชาย การพึ่งพาผูชายในฐานะหัวหนาครอบครัวจึงไมใชเรื่องจําเปน ดังน้ันเมื่อเกิด        

การแยกทางระหวางคูสมรส ครอบครัวในสังคมสมัยใหมจึงเปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว

มากข้ึน นอกจากน้ีกระบวนการทางกฎหมายยังเขามาสนับสนุนศักยภาพในการดํารงชีวิตของ            

แมเลี้ยงเด่ียว โดยเฉพาะแมเลี้ยงเด่ียวที่ผานการสมรสโดยชอบทางกฎหมายสามารถเรียกรอง         
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คาอุปการะเลี้ยงดู ทั้งคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา และคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดา

กับบุตรได รวมถึงกฎหมายอื่นๆ เชน ใน พ.ร.บ. ประกันสังคม แมเลี้ยงเด่ียวจะไดรับสิทธิประโยชน

ทดแทนการคลอดบุตร และสิทธิประโยชนในการสงเคราะหบุตร และในประมวลรัษฎากร                   

แมเลี้ยงเด่ียวสามารถลดหยอนภาษีไดทั้งภาษีของตัวเองและภาษีเพื่อการศึกษาของบุตร (สมชาย 

ปรีชาศิลปกุล, 2552: 21-22)    

  แมวาการเปนครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวจะไดรับการชวยเหลือจากองคกรและสามารถ

ไดรับสิทธิประโยชนทางกฎหมาย แตประเด็นสําคัญที่แมเลี้ยงเด่ียวตองเผชิญคือปญหาที่มีตนเหตุ         

มาจากความคาดหวังของสังคมที่มองวาแม เลี้ยงเ ด่ียวผิดแปลกไปชีวิตครอบครัวแบบปกติ                       

ที่ประกอบดวยพอแมลูกและปญหาดานเศรษฐกิจที่ตนจะตองหารายไดเลี้ยงลูกเพียงคนเดียว                

ดวยเหตุน้ีแมเลี้ยงเด่ียวสวนใหญจึงตองอาศัยแรงสนับสนุนจากเครือขายทางสังคม หน่ึงในน้ันคือ           

การเกื้อกูลจากเครือญาติหรือครอบครัวเดิมของตน ทั้งในดานที่อยูอาศัย ดานการเงิน ดานอารมณ

ตลอดจนดานจิตใจ (ลัดดา ประสพสมบัติ, 2552: 229) 

  นวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ เปนนวนิยายที่เสนอประเด็นเรื่องครอบครัว              

แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลางในสังคมเมืองที่เกิดจากปญหาการหยารางระหวางคูสมรส แตเมื่อพิจารณา

จากเน้ือเรื่องแลวจะพบวา งามพรรณ เวชชาชีวะ ผูแตงนวนิยายเรื่องน้ีไมไดเสนอใหผูอานเห็น             

ภาพความแตกแยกของบิดามารดาจนมีปญหาผลกระทบตอลูกหรือภาพปญหาของเด็ก                

ในครอบครอบครัวแตกแยกที่อยูภายใตการเรียกรองสิทธิในฐานะผูดูแลจากผูเปนพอ แตกลับใช        

ภาพของครอบครั วแม เลี้ ย ง เ ด่ี ยว น้ีสื่ อ ให เ ห็น ถึ งภาพความรั กที่ เ ด็กได รับจากผู เป นแม                         

การประคับประคองปญหาที่ไดรับจากเครือญาติ และเครือขายทางสังคมซึ่งเขามาชวยเหลือ           

และอุมชูปญหาดังกลาว  

  เมื่อปญหาใหญของครอบครัวกะทิไมใชปญหาที่มาจากผลกระทบของการเปน         

แมเลี้ยงเด่ียวของ ณภัทร แมของกะทิ เพราะเธอมีหนาที่การงานมั่นคง มีรายไดที่เพียงพอที่จะเลี้ยงลูก

โดยลําพัง แตสิ่งที่กลายเปนปญหาคือเธอกําลังปวยเปนโรคกลามเน้ือออนแรงที่มีผลทําใหเธอจะตอง

จากลูกรักไปในที่สุด เธอจึงเลือกจะพากะทิกลับไปอยูกับพอแม หรือตายายของกะทิเองซึ่งกลับไปใช

ชีวิตหลังเกษียณที่บานเดิมที่อยุธยา กะทิจึงเติบใหญข้ึนมาพรอมกับการเลี้ยงดูของตายาย ทามกลาง

บรรยากาศของธรรมชาติที่รมเย็นและผูคนที่มีวิถีชีวิตอยางเรียบงายในชุมชนชนบท  ทั้งน้ีนอกจาก

กะทิจะมีตาและยายคอยเลี้ยงดูแลวยังมีนาๆ คือนากันตกับนาฎา เพื่อนรวมงานของแม ในฐานะ          

ญาติทางองคประกอบสังคม ซึ่งเขามามีบทบาทในครอบครัวกะทิจนเปนเหมือนสมาชิกของครอบครัว    

โดยปริยาย  



96 
 

   หัวขอสนทนาที่โตะอาหารเปนเรื่องเกมโชวที่กําลังไดรับความนิยม ใครจะ

  เชื่อวาเปนความคิดริเริ่มและฝมือการเจรจาทําสัญญากับตางประเทศของแม แมชวน

  ทุกคนลงขันเขาหุนและมอบหมายใหนากันตออกหนา วันน้ีทุกคนที่โตะชูแกวฉลอง

  ใหกับกะทิ กําไรที่ไดจะเปนกองทุนเพือ่การศึกษาของกะทิ    

       (ความสุขของกะทิ 2554: 55)  

   แมโชคดี มีคนคอยชวยเ ล้ียงหนูตลอด น่ีวันเกิดปแรกของหนู มีรูป               

  นาฎาดวย นาฎามาฝกงานในสํานักงานตั้งแตเปนนักศึกษา พอเรียนจบแมก็รับมา

  เปนผูชวย หนูชอบนาฎาตั้งแตพบหนากันครั้งแรก แมถึงแนใจวาเลือกคนไมผิด 

       (ความสุขของกะทิ 2554: 63) 

  ความขางตนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในลักษณะเครือญาติทางองคประกอบ

สังคมหรือญาติธรรมของนาฎาและนากันตที่เขามาเปนสวนหน่ึงของครอบครัวกะทิผานการเปนเพื่อน

รวมงานและหุนสวนของแม การมารวมงานกันเชนน้ีทําใหนาทั้ง 2 คนมีสวนในการเลี้ยงดูกะทิ     

ต้ังแตวันที่แมของกะทิปวย และเมื่อแมของกะทิเสียชีวิตแลว นาทั้ง 2 คนน้ีก็ยังเขามาดูแลกะทิเหมือน

ลูกหลานคนหน่ึง ดวยเหตุน้ีภาพครอบครัวของกะทิ เด็กบานแตกที่กําลังจะกลายเปนเด็กที่กําพรา        

ทั้งพอและแมจึงไมไดเปนภาพของความวาเหวหรือภาพของเด็กที่มีปญหาทางจิตใจ แตกลับเปน         

ภาพของเด็กหญิงคนหน่ึงที่เติบโตข้ึนมาทามกลางความรักและความอบอุนของตายายและการไดรับ

การดูแลเอาใจใสจากนาๆ ที่เขามาเติมเต็มชีวิตใหสมบูรณข้ึน    

   ...กะทินอนฟงเพลิน แตจะเริ่มสะดุงหากเสียงรัวกราวพายตอเสียง              

  ครั่นครืนของฟา เสียงสายฟาฟาดเหมือนตามมาดวยเสียงคนกรีดรองปานใจสลาย

  ทุกครั้ง ไมรูวาหูของกะทิแววไปเองหรือเสียงน้ันดังมาจากเบื้องลึกของความทรงจํา 

  นาทีน้ันยายจะเปดประตูหองนอนเขามาและนอนกอดกะทิไวจนหลับไปดวยกัน         

  ถึงเชา กะทิเบียดซุกในออมกอดของยาย ไมอยากไดยินเสียงฟา เสียงคน.. .               

  เสียงผูหญิงคนน้ัน...เน้ือเนียนเย็นของยายหอมออนๆ ยายไมเลานิทานปลอบขวัญ

  หรือรองเพลงกลอม แตลูบหลังกะทิเบาๆ สมํ่าเสมอชวนเคล้ิมหลับ...   

       (ความสุขของกะทิ 2554: 20-21)  

  ในนวนิยายเรื่องน้ีเหตุการณฝนตกกระหนํ่าและฟาคํารามอยางหนัก เปนชวงเวลา          

ที่เปนดังฝนรายของทั้ง 2 แมลูก เพราะนอกจากอาการปวยของแมจะเริ่มทวีความรุนแรงข้ึน            

เปนลําดับแลว แมยังไมมีเรี่ยวแรงพอที่จะชวยเหลือลูกนอยที่กําลังจะลูกสายนํ้าพัดไปตอหนาตอได 

แตทายที่สุดพี่ทองก็มาชวยไดทันตามคําอธิษฐานของเธอ เธอจึงแลกความปลอดภัยน้ันกับ                

คําอธิษฐานที่เธอเลือกจะจากลูกนอยไป ดังน้ันภาพการปลอบประโลมของยายยามที่กะทิเสียขวัญ   

จากเสียงฟารองจึงทําใหผูอานรูสึกถึงภาพของความสัมพันธระหวางยายกับหลาน ยายในฐานะผูรับรู            
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และเขาใจเหตุการณทุกแงมุมจึงไมเพียงแคเขามาเปนผูเยียวยาบาดแผลที่เปนเหตุแหงการพลัดพราก

ภายในจิตใจของกะทเิทาน้ัน แตการที่ยายไมไดเลานิทานปลอบขวัญหรือรองเพลงกลอม แตกลับใช

เพียงการลูบหลับและการโอบกอด ยอมแสดงใหเห็นถึงภาพการสัมผัสที่ออนโยนของยายที่สามารถ

ปกปองความทรงจําที่นาหวาดกลัว ในขณะเดียวกันน้ันก็เปนด่ังพลังใจสําคัญที่คอยประคับประคอง

สภาพจิตใจของกะทิที่ลึกๆ แลวมีแตความเปราะบางใหเขมแข็งข้ึน   

   นาฎาเดินออกมาจากหองเปนคนแรกและกอดกะทิไว ไมจําเปนตองพูด

  อะไรก็ดูจะส่ือความหมายไดด.ี..นากันตอยูกับกะทิตลอด ราวกับเงาตามตัวก็ไมปาน 

  ทั้งสองคนไมมีหนาที่ในงานจึงมักจูงมือกันเดินเล่ียงออกมาน่ังเลนบนมาหินใตซุม         

  เฟองฟา...        

       (ความสุขของกะทิ 2554: 76-77) 

  ภาพที่นาฎาเขามากอดกะทิเปนคนแรกหลังจากแมของกะทิลาจากโลกน้ีไปแลว 

และภาพที่นากันตคอยอยูเปนเพื่อนกะทิตลอดเวลาในวันงานศพของแม เปนภาพที่งามพรรณตองการ

จะสื่อใหผูอานรับรูถึงความสําคัญของความสนิทสนมจากคนนอกครอบครัวจนเปนคนในครอบครัววา

มีพลังที่สามารถยึดโยงความรูสึกรวมทุกขรวมสุขไวดวยกัน ดังน้ันเมื่อแมของกะทิเสียชีวิตแลวนาฎา  

จึงไมจําเปนตองมีคําพูดเพื่อแสดงความเสียใจกับกะทิ หรือนากันตก็ไมตองเอยปากชวนใหกะทิออกมา

เดินเลนตลอดเวลา เพราะลําพังแคการรับรูความรูสึกทุกขรวมกันก็นําไปสูการดูแลเอาใจใสใหแกกัน  

ทั้งน้ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย งามพรรณ เวชชาชีวะ ที่ไมเพียงแตใชครอบครัวของกะทิเสนอใหผูอาน

เห็นพองวาสายใยรักของคนในครอบครัวเปนดังแหลงพักพึ่งและที่สมานบาดแผลภายในจิตใจเทาน้ัน 

แตงามพรรณยังต้ังใจที่จะใชครอบครัวของกะทิเสนอใหเห็นวาความอบอุนในครอบครัวไมจําเปน        

ตองมาจากครอบครัวที่มีพอแมสมบูรณตามอุดมคติ  หากแตความไมสมบูรณน้ันเมื่อไดรับการเติมเต็ม

ดวยความรักและความอบอุนจากคนรอบขางก็สามารถทดแทนกันได ดังจะเห็นไดจาก การเสนอภาพ

ตรงขามระหวางความรูสึกของพิ้งค ลูกสาวเพื่อนของแมกับกะทิที่วา  

   นาจะเรียกวาศิลเปรอะเสียมากกวา มีรอยดําๆ จากปลายดินสอสีปาย           

  เปนปนใหญๆ เหมือนเจาตัววาดอะไรแลวเปล่ียนใจทาสีดําทับลงไปแทน นาจะเปน    

  รูปผูชายสองคน ตัวโตกับตัวเล็กจูงมือกัน มีบานหลังเล็กๆ ไฟลุกทวมอยูดานหลัง 

  หนาตาคนวาดดูตั้งอกตั้งใจใหออกมาเปนแบบน้ัน พิ้งคคงเห็นสายตาของกะทิ            

  จึงบุยใบทํานองอธิบายวา "วาดรูปพอกับนองพาย อยากรักกันดีนัก ทิ้งใหเราอยูกับ

  หมามาสองคน แลวตัวเองหนีไปอยูบานอามากับผูหญิงใหม น่ี ...น่ี...น่ี...วาดให              

  นาเกลียดนากลัวแบบน้ีแหละ" แตถากะทิมีดินสอสีในมือบาง รูปวาดของกะทิ           

  ก็คงไมมีสีละเลงเปอนเปรอะแนๆ...กะทินึกแปลกใจเหมือนกันที่ในใจของตัวเอง             

  ไรเมฆหมอกใดๆ        

           (ความสุขของกะทิ 2554: 102-103) 
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  ครอบครัวของพิ้งค เปนครอบครัวที่มีพอและแมตามความคาดหวังของสังคมไทย                

แตความสมบูรณน้ันกลับถูกยึดโยงดวยความสัมพันธที่หละหลวม ภาพครอบครัวภายในจิตใจของพิ้งค

จึงเปนภาพของความกระจัดกระจาย และแฝงดวยความนอยใจของเด็กที่รูสึกวาตนเองไมไดรับ              

ความรักและการดูแลเอาใจใสที่เพียงพอ ดังน้ันรูปภาพที่เด็กหญิงคนน้ีวาดจึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพ

จิตใจที่เวาแหวงของเด็กไดอยางดี ตรงกันขามกับกะทิที่ถึงแมวาจะมีสถานภาพของพอแมที่แตกตาง

กับครอบครัวของพิ้งค แตดวยการประคับประคองดวยความรักและการมอบความอบอุนจากตายาย         

และนาๆทําใหกะทิเติบโตข้ึนมาอยางเขมแข็ง ดวยเหตุน้ีจิตใจของกะทิจึงไรเมฆหมอกและหากกะทิ          

ไดวาดรูป รูปภาพของกะทิจะไมมีสีละเลงเปรอะเปอนเชนรูปภาพของพิ้งค   

  การที่นวนิยายเรื่องน้ีไมได เสนอให เห็นถึงภาพการเรียกรองสิทธิประโยชน                 

ทางกระบวนการทางกฎหมายของแมเลี้ยงเด่ียวน้ัน นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการที่แมเลี้ยงเด่ียว             

มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการปญหาภายนอก เชน ปญหาดานการเงิน และปญหาทางสังคมไดแลว 

สวนหน่ึงอาจมาจากการตองการเนนใหเห็นถึงคุณคาของความรักวาเปนแรงสนับสนุนสําคัญ                

ตอการประคับประคองเด็กที่มีขอจํากัดดานครอบครัว ดวยเหตุน้ีความตายของแมจึงไมใชจุดสิ้นสุด

ของการมอบความรักใหแกลูก แตการไดรับการชวยเหลือจากเครือญาติและเครือขายทางสังคมยังมี

สวนชวยตอยอดความรกัและความหวงใยที่แมมีตอลูกอีกทางหน่ึงดวยเชนกัน   

  อาจกลาวไดวาการที่ครอบครัวของกะทิมีนาๆ เพื่อนรวมงานของแมเขามีบทบาท                  

ในการชวยเหลือเรื่องงานและเรื่องการดูแลกะทิน้ัน นัยหน่ึงอาจพิจารณาครอบครัวลักษณะเชนน้ีเปน

ครอบครัวขยาย แตเปนครอบครัวขยายในความหมายใหมในแงของความสัมพันธของสมาชิก             

ที่นอกเหนือจากเครือญาติแทที่มีตาและยายแลว ยังเนนญาติทางองคประกอบสังคม ซึ่งไมจําเปนตอง

อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือในหมูบานเดียวกันเชนครอบครัวขยายในลูกอีสาน ญาติทางสังคม

ดังกลาวสวนใหญคือเพื่อนรวมงานที่ยึดโยงกัน ในแงของความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ หรือระบบ

เงินตราแลวคอยพัฒนาความสนิทสนมจนใกลชิดกันมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากนากันตและนาฎา                 

ที่เปนเพื่อนรวมงานของแมกอนจะเขามาสนิทสนมจนเปนเหมือนสมาชิกของครอบครัวกะทิ                

แมวานาฎาและนากันตจะเปนเพียงญาติทางสังคม แตก็ นับวานาทั้ ง 2 คนเปนคนรอบขาง                

ของครอบครัวกะที่มีสวนสําคัญในการชวยเหลือใหกะทิสามารถเติบโตในครอบครัวที่อบอุนดวยไอรัก 

อันเปนพื้นฐานและภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง  
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  เมื่อพิจารณาภูมิหลังของงามพรรณแลวพบวา การเติบโตในครอบครัวชนช้ันกลาง            

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานความเปนอยูและการเอาใจใสอยางเพียบพรอม และการไดรับการสนับสนุน

จากครอบครัวดวยตนทุนที่ดีทั้งทุนทางปญญาและทุนทางสังคมใหแกนักเขียนที่มีภาวะสวนตัว            

ดานรางกาย*อยางเต็มที่น้ันเปนแรงสนับสนุนที่ทําใหงามพรรณใหความสําคัญกับการแกปญหา

ครอบครัวดวยความเขาใจและความรักอันบริสุทธ์ิ ประกอบกับความสามารถและประสบการณ         

ที่นักเขียนไดทํางานเกี่ยวกับหนังสือเด็กมาอยางตอเน่ือง ที่สําคัญคือการเขาไปชวยเหลือมูลนิธิเด็ก   

ดวยการรับผิดชอบสมุดบันทึกนิทาน 4 ภาคในสวนของภาคกลางน้ันไมเพียงแตเปนการใชพรสวรรค    

ที่ไดรับการตอยอดมาจากการสนับสนุนของครอบครัวในทางที่มีประโยชนแลวยังถือเปนการแบงปน

โอกาสใหแกเด็กที่มีขอจํากัดทางภาวะของครอบครัวเชนน้ีในสังคมอีกดวย ดังที่งามพรรณ เวชชาชีวะ 

(2549:20-21) ใหคําสัมภาษณไวในวารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับที่ 27  ความวา  

   ดิฉันถอดใจทั้งดวงลงไปไปหนังสือเลมน้ี  ใชทุกอยางที่มีลงไป  ไมวา              

  จะเปนอารมณขัน  มุมมองภาษา  ความเปรียบ  การสรางตัวละคร  บทสนทนา               

  ทําทุกอยางที่คิดวาน่ีคือส่ิงที่อยากบอก     

   เม่ือเขียนเลมน้ีเสร็จยังบอกกับตัวเองวา ตายตาหลับแลว และยังบอกกับ

  ใครตอใครตลอดเวลาวา ตั้งแตหนังสือเลมน้ีพิมพออกมา ชีวิตที่เหลือของดิฉันคือ                       

  โบนัส ดิฉันไมไดมีความหวัง ความฝนอะไรไปมากกวาน้ี มาถึงตรงน้ีได ถือวาเกินกวา

  ที่ดิฉันคิดไวมากๆ แลว  

  การถายทอดงานเขียนดวยความต้ังใจจากการสั่งสมประสบการณ และภูมิหลังของ

นักเขียนเปนสวนสําคัญที่ทําใหการเสนอภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิไมใช         

ภาพที่สะทอนปญหาของเด็กบานแตกที่กําลังจะกลายเปนเด็กกําพราทั้งพอและแม  แตกลับเปนภาพ

ของเด็กหญิงคนหน่ึงที่เติบโตข้ึนมาจากการฟูมฟกและการไดรับความอบอุนจากตายาย และนาๆ                

ซึ่งเปนเพื่อนๆ ของแมที่ชวยกันดูแลและมอบความรักใหเ ด็กหญิงคนน้ี  ไมไดรูสึกวาตนเอง                 

จะตองเรียกรองความรักหรือมีปมดอยเรื่องครอบครัวแตกแยกน้ีเลย    

 

 

                                                             
 

* งามพรรณ เวชชาชีวะ มีอาการอัมพาตที่สมองนอย หรือโรค Cerebral Palsy เกิดจากสมองสวนที่ใช
ควบคุมกลามเน้ือสวนใดสวนหน่ึงบกพรองหรือสูญเสียไป ทําใหไมสามารถบังคับการเคล่ือนไหวได สงผลใหเธอมี
อาการปวดศีรษะ ตนคอเคล็ด และเจ็บขัดยอกที่หลังและแขน บอยครั้งที่เธอเหน็ดเหน่ือยจนเขียนหนังสือไมได               
ตองนอนหลับพักผอนและรักษาดวยการรับประทานยาอยางตอเน่ือง  รวมถึงตองทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
สัปดาหละ 2 ครั้งเปนประจํา (สกุลไทย, 2549) 
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 ผูวิจัยเห็นวาการเสนอแนวทางแกปญหาครอบครัวแตกแยกดวยการประคับประคองปญหา

และการชวยเหลือจากผูคนในชุมชนและผูคนรอบขางครอบครัว ดังที่เดือนวาด พิมวนา ผูแตงเรื่อง  

ชางสําราญ เสนอภาพการแสดงนํ้าใจของผูคนในชุมชนที่ถึงแมวาพวกเขาจะเปนคนหาเชากินคํ่า             

ตองด้ินรนหารายได แตพวกเขาก็ไดชวยเหลือใหกําพลมีชีวิตรอดตอไปได อน่ึงการที่เดือนวาด เสนอ

ภาพครอบครัวดังกลาวอาจมาจากประสบการณและภูมิหลังที่เธอมีโอกาสไดเขาไปคลุกคลีกับเด็กๆ        

ในชุมชนแออัด การเสนอภาพดังกลาวจึงอาจเปนความหวังของการแกปญหาครอบครัว                

ดวยความรวมมือและความเกื้อกูลของคนในชุมชน  ดานงามพรรณ เวชชาชีวะ ผูแตงเรื่องความสุข

ของกะทิ เสนอภาพการแกปญหาเด็กบานแตกที่กลายเปนเด็กกําพราน้ีดวยการมอบความรัก             

อันบริสุทธ์ิจากตายายและนาๆ เพื่อนรวมงานของแมมากกวาการกลาวถึงพอของเด็ก การที่งามพรรณ 

เสนอภาพครอบครัวแมเลี้ยงเลี้ยงเชนน้ีอาจมีที่มาจากกระแสการสงเสริมสิทธิสตรีที่มีมากข้ึนและ          

ภูมิหลังของนักเขียนที่เติบโตมาในครอบครัวที่เปนที่ยอมรับในสังคม ดวยเหตุน้ีภาพครอบครัวที่เสนอ

ออกมาจึงเนนใหเห็นถึงความรักบนพื้นฐานของความเขาใจมากกวาภาพดานลบทางความสัมพันธของ

ครอบครัว  

 การเสนอภาพไวในนวนิยายทั้งสองเรื่องตามลําดับดังกลาวน้ันอาจเปนจุดมุงหมายที่มีรวมกัน

ของนักเขียนที่มองวา การดํารงสภาพครอบครัวตามอุดมคติ โดยเฉพาะสถานภาพของพอและแมน้ัน

ไมใชประเด็นสําคัญในยุคสังคมปจจุบัน แตการมอบความรักและการดูแลเอาใสใจของผูคนรอบขาง

เปนสิ่งที่สําคัญมากกวา หรืออาจกลาวใหเขาใจข้ึนวา รูปแบบของครอบครัวไมไดสําคัญเทากับสาย

สัมพันธของผูคนที่มีใหแกกัน 

  จากการวิเคราะหภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรตทั้งหมด 7 เรื่อง ทําใหไดภาพครอบครัว         

ที่เปนภาพใหญ 2 ภาพคือภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม และภาพครอบครัวในสังคมเมือง              

ภาพครอบครัวดังกลาวเปนปรากฏการณทางวรรณกรรมที่ทําใหทราบวาสภาพสังคมและวัฒนธรรม            

ที่เปลี่ยนแปลงไปสงอิทธิพลตอการดํารงอยูของสถาบันครอบครัวต้ังแตระดับโครงสรางครอบครัว

จนถึงระดับความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว กลาวคือ ในนวนิยายเรื่องลูกอีสาน ซึ่งเปนตัวแทนของ

ครอบครัวในยุคเกษตรกรรมจะเห็นภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม ในลักษณะทีผู่คนจะใหความสําคัญ

กับจิตสํานึกแหงความเปนญาติ ในฐานะกลไกสําคัญที่กอใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะ            

ในยามที่ตองเผชิญกับภาวะยากลําบากย่ิงขับเนนใหผูคนตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อชวยเหลือใหทุกคน

ผานพนอุปสรรคไปดวยกัน รวมถึงการใหความสําคัญกับความเสมอภาคดานแรงงานระหวางชายหญิง

ที่ไดรับการมองวามีคุณคาที่เทาเทียมกัน ทั้งน้ีการเสนอภาพครอบครัวขางตนอาจเปนภาพครอบครัว

ในอุดมคติที่นักเขียนต้ังใจเสนอข้ึนมาเพื่อเปนประจักษพยานใหผูอานรับรูถึงสายสัมพันธของผูคน             
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ในชุมชนอีสานยุคหน่ึงที่ยึดโยงกันดวยการชวยเหลือพึ่งพากัน โดยนักเขียนเช่ือมั่นวาสายสัมพันธ

ดังกลาวจะทําใหการเผชิญอุปสรรคซึ่งแมจะยากลําบากถึงข้ันสุดเพียงใดก็สามารถผานพนไปได   

   เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปสู ยุคอุตสาหกรรมในสังคมเมืองที่มีความเปนอยูสะดวก

สะดวกสบายมากข้ึน  การรวมตัวเปนครอบครัวขยายเชนในสังคมยุคเกษตรกรรมกลับถูกมองดวยมิติ

ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และในมิติของเงินวาไมกอใหเกิดการพัฒนา  ดังน้ันการลดจํานวนสมาชิก

ในครอบครัวใหกลายเปนครอบครัวเด่ียวตามคานิยมของชนช้ันกลางจึงเปนที่ยอมรับ ถึงกระน้ัน            

การเปนครอบครัวเด่ียวทามกลางยุคบริโภคนิยมที่ทุกคนตางมุงแสวงหาความสุขสบายดวยการใช          

เงินทองแลกเปนน้ันกลับตองเผชิญกับปญหาสัมพันธภาพภายในครอบครัว จนนําไปสูปญหา                  

การหยาราง ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปญหาครอบครัวเลี้ยงเด่ียวและปญหาสถานภาพของสตรีในระบบ

ปตาธิปไตยภายในครอบครัว  ดังปรากฏในครอบครัวเด่ียวในนวนิยายซีไรตอีก 6 เรื่องที่เหลือ ทั้งน้ีแม

ครอบครัวในนวนิยาย 6 เรื่องน้ี จะแสดงภาพปญหาภายในครอบครัว แตทวาแตละเรื่องกลับมีมุมมอง

การนําเสนอที่แตกตางกัน 

 ผู วิจัยแบงภาพครอบครัวในสังคมเมืองเปน 2 กลุมตามลักษณะและรูปแบบของ              

ครอบครัวเด่ียวที่ปรากฏ ไดแก ครอบครัวเด่ียวรูปแบบพอแมลูก และครอบครัวเด่ียวรูปแบบ            

ไมสมบูรณ ดังในหัวขอ "ครอบครัวกับปญหาที่แตกตาง" และ "ครอบครัวแตกแยกแตไมแตกสลาย" 

ตามลําดับ  

 ครอบครัวในกลุมที่ 1 คือครอบครัวด่ียวรูปแบบพอแมลูก ในหัวขอ "ครอบครัวกับปญหา           

ที่แตกตาง"  ประกอบดวยภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง ของกฤษณา อโศกสิน             

เรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ เรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล และเรื่องลับแล, แกงคอย ของอุทิศ                

เหมะมูล  เมื่อวิเคราะหแลวภาพครอบครัวในกลุมน้ีตางพบวาเปนภาพครอบครัวที่ ถูกอิทธิพล           

ของแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมครอบงําความคิดและพัฒนาความรุนแรงข้ึนเปนลําดับ  

 ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องปูนปดทองเปนชวงตนของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม และเปนจุดเริ่มตนของการปรับตัวดานแนวคิดและวิถีชีวิตของผูคนใหเขากับสภาพสังคม

แบบใหม  การต่ืนตัวตามกระแสสมัยใหมเชนน้ียอมทําใหจิตสํานึกของหนาที่และความรับผิดชอบ 

รวมถึงการใชจริยธรรมเปนแกนหลักในการดําเนินชีวิตของผูคนแปรผกผันกับความเจริญกาวหนา            

ทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุน้ีจึงปรากฏเปนภาพครอบครัวที่พอแมขาดความรับผิดชอบในหนาที่จนเกิด

เปนบาดแผลภายในจิตใจใหแกตัวละครรุนลูกไมจบสิ้น ทายที่สุด กฤษณา ผูแตงนวนิยายเรื่องน้ีได

เสนอทางออกของปญหาดวยการใหตัวละครทั้ง 2 รุนคือรุนพอแมและรุนลูกตางปรับความเขาใจและ

อภัยใหแกกัน เพื่อประคับประคองสถานภาพครอบครัวใหดําเนินตอไป รวมถึงกฤษณาไดเสนอภาพ
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ครอบครัวตรงขาม ซึ่งเปนภาพครอบครัวที่สมาชิกตางเคารพบทบาทรับผิดชอบหนาที่ของตนวาเปน

แกปญหาครอบครัวที่ เหมาะสมกับยุคดังกลาว เ น่ืองจากการยอมรับรูปแบบครอบครัวที่มี                

ความหลากหลาย และกระแสการต่ืนตัวเพื่อเรียกรองความเทาเทียมทางเพศยังไมปรากฏ                 

อยางแพรหลายนัก ดังน้ันการเสนอภาพครอบครัวตรงขาม ซึ่งเปนรูปแบบในอุดมคติจึงปรากฏ             

ในเฉพาะนวนิยายเรื่องปูนปดทอง ซึ่งเขียนข้ึนกอน พ.ศ. 2525 และไดรับรางวัลซีไรต พ.ศ. 2528               

แตหลังจาก พ.ศ. 2528 ก็ไมปรากฏการเสนอวิธีแกปญหาครอบครัวดวยการตระหนักรูถึงบทบาท  

และหนาที่ของสมาชิกครอบครัวตามรูปแบบอุดมคติอีกเลย 

 ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ ไดขยายประเด็นอิทธิพลของแนวคิด

แบบทุนนิยมจากปญหาเรื่องจิตสํานึกของมนุษยเปนปญหาดานโครงสรางสังคมดวยการเสนอใหเห็น

วาการที่ระบบคิดของทุนนิยมใหความสําคัญกับผลตอบแทนของรายไดที่เกิดจากการทํางานหนักและ

มองวาปริมาณรายไดที่ไดรับจะแปรผันกับความสุขสบายของครอบครัวยอมทําใหเกิดชองวางทาง

ความสัมพันธในครอบครัว ย่ิงไปกวาน้ันการมุงใหเกิดประโยชนจากการทํางานอยางสูงสุดของระบบ

ทุนนิยมยังบีบค้ันใหผูที่ไมสามารถหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เชน ผูสูงอายุ กลายเปนภาระของ

ครอบครัวในมุมมองทางเศรษฐกิจ สอดคลองกับภาพปญหาครอบครัวเรื่องน้ีที่หัวหนาครอบครัว           

ที่มุงแตรับผิดชอบหนาที่การงานจนละเลยการสรางสัมพันธที่ดีกับสมาชิกคนอื่นน้ันตองกลายเปน           

ผูโดดเด่ียวและแสดงความหวังวาจะมีใครสักคนคอยดูแลยามที่เขาชราภาพเชนผูสูงอายุในบานพัก

คนชรา เน่ืองจากแนวคิดแบบทุนนิยมไดครอบงําความคิดของผูคนในสังคมไทยมาหลายทศวรรษแลว 

ชาติจึงไมไดเสนอทางออกของปญหาน้ีอยางชัดเจน แตกระน้ันชาติ ก็ยังแสดงถึงความหวังวาปญหาน้ี

จะคลี่คลายไดดวยความเห็นใจและความเมตตาจากบุคคลนอกครอบครัวที่อยูในวัยรุนลูกรุนหลาน  

 วิมล ไทรน่ิมนวล ไดผสมผสานแนวคิดแบบทุนนิยมที่ใหความสําคัญกับคุณคาของคน            

ดวยมูลคาทางเศรษฐกิจกับแนวคิดดานความกาวหนาของวิทยาการการโคลนน่ิงในชวงป 2540            

เพื่อสะทอนใหเห็นภาพครอบครัวที่กําลังลมสลาย เพราะหัวหนาครอบครัวละเลยการสานสัมพันธกับ

สมาชิกครอบครัวจนทําใหภาพความสัมพันธที่เกิดข้ึนเปนภาพแหงความบิดเบี้ยว ไมเพียงเทาน้ัน             

เขายังหลงกับอํานาจเงินและอํานาจของผูปกครอง ประกอบกับที่เขากําลังกังวลกับปญหา               

การเสื่อมถอยของรางกายตามวัย การสับเปลี่ยนอวัยวะกับคนโคลนที่เขาเลี้ยงมาเสมือนลูกคนหน่ึง            

จึงเปนคําตอบที่ดีที่สุด เพื่อใหเขาดํารงสถานภาพและอํานาจที่มี ไดตอไป ดังจะเห็นไดวาภาพ

ครอบครัวที่ปรากฏน้ันไมไดเปนเพียงภาพที่สะทอนปญหาภายในครอบครัวเทาน้ัน แตกําลังเปนปญหา

ระดับโลก เน่ืองจากเปนประเด็นที่ตอยอดมาจากอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ 

เมื่อเปนปญหาสําคัญระดับสากล วิมลจึงไมไดเสนอทางออกของปญหาอยางชัดเจน แตไดเสนอให
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ผูอานรูตระหนักแตเพียงวาการไมสามารถควบคุมอํานาจดวยจริยธรรมและศีลธรรมที่เพียงพอแลว                  

จะเปนจุดเริ่มตนของการทําลายชีวิตของเพื่อนมนุษยที่แมแตเปนคนในครอบครัวเดียวกัน  

 กลไกของระบบทุนนิยมที่ใหคุณคาตอการผลิตทางเศรษฐกิจหรือการทํางานที่แลกเปลี่ยนกับ

เงินตรา ทําใหผูหญิงที่รับผิดชอบงานภายในบานหรือการประกอบอาชีพแมบานไมไดรับการยอมรบัวา

เปนผูชวยแบงเบาภาระของครอบครัว  รวมถึงแนวคิดสตรีนิยมที่มุงตีแผอํานาจที่ไมเทาเทียม          

ระหวางเพศ แนวคิดทั้งสองแนวคิดดังกลาวไดผลักดันใหอุทิศ ใชนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย            

เพื่อเสนอภาพครอบครัวปตาธิปไตยหรือภาพแหงการปกครองของฝายชายทั้งเรื่องภายนอกบาน      

และเรื่องภายในบานที่ควรเปนความรับผิดชอบของฝายหญิง เมื่อภาพครอบครัวรูปแบบน้ี              

เนนการแสดงใหเห็นการควบคุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จของฝายชาย ปฏิเสธไมไดเลยวาสถานภาพ      

ของผูหญิงยอมถูกกดข่ีใหเหลือเพียงสมาชิกครอบครัวที่ดํารงชีวิตตามคําสั่งของผูชายที่เปนหัวหนา

ครอบครัวแตเพียงอยางเดียว  การที่อุทิศ ใชแนวคิดทุนนิยมและสตรีนิยมดังกลาวเพื่อเสนอประเด็น

ปตาธิปไตยในครอบครัว ไมเพียงแตเปนชวงเวลาที่เหมาะสมตอการวิพากษระบบดังกลาว เพื่อใหผูคน

ตระหนักรูถึงสถานภาพที่ไมเทาเทียมของผูหญิงที่สอดคลองกับกระแสการเรียกรองของสงัคมตะวันตก               

เพียงเทาน้ันแตการนําเสนอภาพครอบครัวดังกลาวยังเปนการตรวจสอบตัวตนของนักเขียนเองที่แมวา            

จะพยายามเสนอในแงมุมที่ตอตานระบบชายเปนใหญ แตทายที่สุดเมื่อวิเคราะหถึงภูมิหลังของ

นักเขียนแลวก็จะพบวาเขาไมอาจสลัดแนวคิดของระบบดังกลาวออกจากความเปนตัวตนได  

 อาจกลาวไดวา นักเขียนสวนใหญที่เสนอภาพครอบครัวในกลุมน้ีตางเสนอวาผลตอบแทนของ

การทํางานหนักในรูปแบบของเงินตราและความสะดวกสบายในชีวิตไมไดมีคุณคาเทากับการที่สมาชิก

ในครอบครัวไดมอบความรักและความหวงใยใหแกกัน รวมถึงการมีศีลธรรมและจริยธรรมยังเปน

คุณธรรมประจําใจที่ชวยยึดเหน่ียวสายสัมพันธที่ดีของครอบครัวไวได ทั้งน้ีแมวาอุทิศ จะไมไดเสนอ

ทางออกของปญหาครอบครัวในระบบปตาธิปไตย แตอยางนอยก็ถือวาเปนการกระตุนใหผูคนในสงัคม

หันมารูตระหนักถึงสถานภาพของผูหญิงมากข้ึน  

 นวนิยายเรื่องชางสําราญ ของเดือนวาด พิมวนา และนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ               

ของงามพรรณ เวชชาชีวะ นวนนิยายทั้งสองเรื่องน้ีไดรับการจัดใหอยูในกลุมที่ 2 คือครอบครัวเด่ียว

รูปแบบไมสมบูรณ ในหัวขอ "ครอบครัวแตกแยกแตไมแตกสลาย"  การจัดนวนิยายทั้งสองเรื่องใหอยู

กลุมเดียวกันน้ี  ผูวิจัยใชจุดรวมของปญหาครอบครัวที่เสนอภาพความแตกแยกของสมาชิก โดยเฉพาะ 

การแยกทางของพอแม และแนวทางการแกปญหาที่อาศัยความรวมมือของคนในครอบครัวและชุมชน 
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 ครอบครัวในนวนิยายเรื่องชางสําราญและเรื่องความสุขของกะทิตางนําเสนอใหเห็น                

ภาพครอบครัวที่ มีปญหาครอบครัวแตกแยกและภาพของการโอบอุมปญหาครอบครัว น้ี                    

ดวยการชวยเหลือของผูคนรอบขาง กลาวคือ กําพล เด็กชายที่พอและแมเลิกรากันน้ันไดรับ                   

การดูแลเรื่องอาหารและที่อยูอาศัยจากคนในชุมชน แมการชวยเหลือน้ันจะไมไดทําใหกําพลไดรับ

ความสุขสบายที่เหมาะสมกับวัยมากนัก เพราะขอจํากัดเรื่องรายไดและความจําเปนตองด้ินรนใชชีวิต

ของผูคนที่สวนใหญเปนชนช้ันลาง แตกระน้ันพวกเขาก็ยังผลัดเปลี่ยนกันดูแลกําพลใหมีชีวิตรอดไป  

ในแตละวันได  สวนกะทิ เด็กหญิงที่ประสบปญหาครอบครัวแตกแยกและกําลังกลายเปนเด็กกําพรา

ทั้งพอและแม เน่ืองจากแมที่ตัดสินใจดํารงความเปนแมเลี้ยงเด่ียวน้ันปวยและเสียชีวิตในลําดับตอมา 

ในนวนิยายเรื่องน้ีจะแตกตางกับการชวยเหลือที่กําพลไดรับ ในลักษณะที่การประคับประคองปญหา

มาจากคนในครอบครัวคือตาและยาย และนาๆ เพื่อนรวมงานของแม ซึ่งตางเปนชนช้ันกลางทั้งสิ้น

ดวยเหตุน้ีกะทิจึงไม เพียงแตไดรับการฟูมฟกความรักและการดูแลเอาใจใสอยางดีเทา น้ัน                 

แตการปลูกฝงความคิดในแงบวกเปนสวนสําคัญที่ทําใหภาพครอบครัวในเรื่องน้ีเปนภาพของ              

ความเขาใจและชวยกันแกปญหามากกวาเปนภาพแงลบของปญหาครอบครัว  

 เมื่อวิเคราะหแลวจะเห็นวาแนวทางการปญหาในครอบครัวชางสําราญกับครอบครัวเรื่อง

ความสุขของกะทิจะพัฒนาจากการการชวยเหลือดวยนํ้าใจของคนในชุมชนเขามาเปนการประคับ             

ประคองจากคนในครอบครัวและคนที่สนิทสนมเสมือนคนในครอบครัว ซึ่งแสดงใหเห็นวายุคสมัย            

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวยปจจัยไปตางๆ ย่ิงบีบค้ันใหผูคนย่ิงหางเหินและมีปฏิสัมพันธดวยเงื่อนไขของ

ผลประ โยชนทาง เศรษฐกิจมาก ข้ึน  ดัง น้ันการ ดํ ารงสายสัมพันธ ที่ ดีภายในครอบครั ว                   

และชุมชนดวยการประคับประคองความรักดวยความเอาใจใส และปลูกฝงใหสมาชิกรุนใหมยอมรับ

และเขาใจ ถึงสถานภาพของครอบครัวจึงเปนเรื่องสําคัญมากกวาการคํานึงถึงรูปแบบครอบครัว            

ตามอุดมคติ  

 แมการเสนอภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตจะเสนอใหเห็นการเปลี่ยนแปลง         

ภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมที่แสดงภาพแงบวกมากกวาภาพแงลบเมื่อเทียบภาพครอบครัว            

ในสังคมเมือง  แตกระน้ันนักเขียนที่เสนอภาพครอบครัวในสังคมเมืองสวนใหญก็ไดพยายามเสนอ        

ทางแกปญหาครอบครัวดวยการปรับมุมมองและแนวคิดใหมวาดัชนีดานการเงินและอํานาจ           

การควบคุมชีวิตไมไดมีคุณคาเหนือกวาความรักและความเขาใจของคนในครอบครัว ทั้งน้ีถึงแมวา

นักเขียนบางคนจะไมไดเสนอแนวทางแกปญหาครอบครัวไว แตอยางนอยการเสนอทัศนคติของ

นักเขียนก็ยังถือวาเปนแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหผูอานไดตระหนักรู ถึงสถานการณของสถาบัน

ครอบครัวในสังคมยุคปจจบุัน  
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บทท่ี 4 

บทบาทของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต 

 

 ผูคนในสังคมตางดํารงชีวิตและมีวิถีแหงการปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยรวมกันในสถาบัน

สังคมเดียวกัน คําวา "สถาบันสังคม" ในที่น้ีหมายถึง สายใยแหงความสัมพันธที่บุคคลในสังคมไดมี           

วิถีชีวิตที่มีแบบแผนรวมกัน โดยแตละบุคคลจะปฏิบัติหนาที่และกระทําตามบทบาทซึ่งแปรผันไปตาม

สถานภาพทางสังคมหลายดาน ทั้งสถานภาพที่มีมาโดยกําเนิด เชน เปนเพศหญิง เปนเด็ก                  

เปนผูสูงอายุ และสถานภาพที่ไดรับการแตงต้ังหรือเปนไปโดยความสามารถที่บุคคลน้ันมีอยู เชน               

เปนผูมีความรู เปนหัวหนางาน เปนพอแม และเปนปูยา เปนตน อน่ึงบทบาทที่บุคคลแสดงออกมาน้ัน

ไมแนนอนเสมอไปวาจะเปนบทบาทตามบรรทัดฐานของสังคม (Norms) เพราะบทบาทที่แตละบุคคล

แสดงออกมาจริงๆ น้ัน เปนผลการรวมบุคลิกของบุคคลที่ครองสถานภาพอยูกับบุคลิกของบุคคลอื่น

ที่มารวมพฤติกรรมและสิ่งกระตุนตางๆ ที่มีอยูในขณะที่กําลังแสดงบทบาท (ไพบูลย ชางเรียน,       

2515: 28, อางถึงใน เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ และสุรีย บุญญานุพงศ, ม.ป.ป.: 44) 

 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันสังคมข้ันปฐมภูมิหรือสถาบันจุดเริ่มตนที่มีอิทธิพลสําคัญ                

ตอการดําเนินชีวิตของบุคคล เพราะเปนสถาบันที่สงเสริมการอยูรวมกันของชายหญิง และการเลี้ยงดู

บุตรธิดา ทั้งน้ีการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวก็เชนเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคมที่ตองมีกฎเกณฑ

มากําหนดพฤติกรรมและการแสดงออก รวมถึงกฎเกณฑที่ใชเปนบรรทัดฐานน้ันก็มีการแปรผันไป          

ตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และสภาพสังคมในแตละชวงเวลา  

 ครอบครัวไทยในอดีตไมไดมีกฎหมายบัญญัติไววา "ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ 

ตนมีคูสมรสอยูไมได" ดังน้ันชายที่อยูในชนช้ันปกครองสวนใหญจึงมีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน

เพื่อแสดงถึงอํานาจ และบารมีในการปกครองผูหญิงของตน จนกระทั่งสังคมไทยปจจุบันมีกฎหมาย

รับรองสถานภาพของสามีและภรรยา  แตกระน้ันกลับมีคูสมรสหลายคูที่ไมสามารถดํารงบทบาทตาม

สถานภาพที่กําหนด  เมื่อมีการฟองรองทางกฎหมายเกิดข้ึนจึงทําใหฝายภรรยาจํานวนมากเปนฝาย

เสียเปรียบอยางย่ิง รวมถึงกรณีที่ครอบครัวไทยในอดีตจะถือวาผูชายที่มีอายุมากที่สุดเปนหัวหนา

ครอบครัว  เปนผูอุปการะเลี้ยงดูและควบคุมทุกอยางภายในบาน ทั้งน้ีเปนเพราะฝายชายมีโอกาส        

ไดเรียนหนังสือและมีประสบการณในพื้นที่นอกบานมากกวาฝายหญิง  แตดวยสังคมปจจุบัน              

เปดโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมใหผูหญิงมีหนาที่การงานที่ทัดเทียมกับฝายชายจึงทําใหผูหญิง
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ไมไดถูกจํากัดใหทําหนาที่เฉพาะในครัวเรือนอีกตอไป  รวมถึงกระแสการสงเสริมใหผูหญิงมีสิทธิ         

ที่เทาเทียมกับฝายชายตามแนวคิดสตรีนิยมยังเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูหญิงสามารถทําหนาที่               

แทนผูชายในครอบครัวได  หากตองกลายเปนแมเลี้ยงเด่ียว  

 จากตัวอยางขางตนทําใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงอิทธิพลสําคัญตอสมาชิก             

ในครอบครัวใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ และดํารงความรับผิดชอบตามบทบาทที่สังคมคาดหวังไวได              

ดังน้ันในบทที่ 4 น้ี ผูวิจัยจะวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทของสมาชิกครอบครัว ตามปจจัยดานเพศ วัย

และชนช้ัน เพื่อแสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอแนวคิดและการปฏิบัติของผูคนในสังคมไทย        

แตละยุคสมัย โดยผูวิจัยจะแบงการวิเคราะหเปน 4 หัวขอตามบทบาทของสมาชิกของครอบครัว 

ไดแก       

   4.1 พอกับบทบาทผูนําครอบครัว 

   4.2 แมกับบทบาททีส่ําคัญในครอบครัว  

   4.3 ลูก : บทบาทของผูสืบทอดในครอบครัว 

   4.4 ญาติผูใหญ : เสาหลักหรือภาระของครอบครัว 

 
4.1 พอกับบทบาทผูนําครอบครัว 

 ความแตกตางทางเพศ (Sex Difference) ไมใชสิ่งที่กําหนดความไมเทาเทียมทางเพศ            

(Sex Inequality) แตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไดประกอบสรางใหความแตกตางทางรางกาย

ตามธรรมชาติดังกลาวใหกลายเปนเกณฑที่ใชตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับหญิงและชาย

(กาญจนา แกวเทพ, 2535: 10) ที่เห็นไดชัดคือการมอบมายาคติความเปนผูตามใหแกเพศหญิง  

เพราะธรรมชาติของสรีระที่ออนแอน บอบบาง ซึ่งเปนสัญญะของการตองการการปกปองจากเพศชาย 

เมื่อฝายชายมีสรีระที่บึกบึนและเขมแข็งกวาผูหญิงจึงไดรับการปลูกฝงและถายทอดใหยอมรับ        

กับสถานะของการเปนผูนําราวกับเปนขอกําหนดที่ตายตัว (ปาจรีย กลิ่นชู, 2550: 110) ดังคําพูด           

ที่บงบอกถึงขอควรปฏิบัติของผูชายวา "เปนผูชายตองไมรองไหใหใครเห็น"   

 

                                                             
 

 ผูวิจัยตัดความและถอดความมาจากประโยคที่วา Boys don't cry, girls don't do that. ประโยคน้ี
สะทอนใหเห็นถึงขอควรปฏิบัติที่แตกตางและความคาดหวังของสังคมที่ มีตอเพศชายและเพศหญิง เพศชาย          
ถูกกําหนดใหตองเขมแข็งและเปนผูปกปอง ในขณะที่เพศหญิงถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและคานิยม  
ของสังคมในฐานะผูตามอยางเครงครัด   
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 ในสังคมไทยเองก็เชนกันที่มีการประกอบสราง "ความเปนชาย" และ "ความเปนหญิง"            

ผานทางคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมต้ังแตมนุษยผูน้ันถือกําเนิดข้ึนมา เปนตนวา ธรรมเนียมไทย

ที่มีการวางสมุดและดินสอหรือของมีคมไวในเปลใหแกเด็กชาย สวนเด็กหญิงน้ันจะวางเข็มและดาย 

การใหสิ่งของเชนน้ันถือเปนสัญญะที่แสดงถึงการกําหนดบทบาทและสถานภาพทางสังคมที่วา             

ถาเปนเด็กชาย เมื่อถึงวัยก็จะตองออกแสวงหาความรูเพื่อความกาวหนาในชีวิตและเปนผูนําที่ดีของ

ครอบครัวตอไป ขณะที่เด็กผูหญิงจะผูกโยงกับหนาที่และความรับผิดชอบภายในบานเทาน้ัน                 

(สหะโรจน กิตติมหาเจริญ, 2551: 35) ธรรมเนียมดังกลาวไมเพียงแตสะทอนใหถึงการคาดหวัง         

ของผูใหญที่มุงหวังใหเด็กสามารถดํารงสถานภาพตามบรรทัดฐานของสังคมเมื่อเติบโตข้ึนตามลําดับ

เทาน้ัน  แตเมื่อพิจารณาแลวยังเปนการปลูกฝงใหผูชายถือสิทธิและอํานาจเหนือผูหญิงโดยชอบธรรม

อีกดวย 

 การที่สังคมไทยใหความสําคัญกับผูชายต้ังแตยังเด็ก เพื่อที่จะไดเติบโตเปนผูนําครอบครัว

ตอไปเชนน้ี สอดคลองกับลักษณะสังคมไทยที่เปนสังคมระบบถืออํานาจพอเปนใหญหรือปตาธิปไตย 

(Patriarchy) ซึ่งเปนระบบของสังคมที่ข้ึนอยูกับการอธิบายดวยชุดความคิดเรื่อง "กฎเกณฑของบิดา" 

น่ันคือ การอธิบายถึงสถานภาพผูชายวามีอํานาจเหนือกวาผูหญิงและเปนชุดความคิดที่มีอิทธิพลตอ

โครงสรางสังคมที่กําหนดใหผูชายมีบทบาท  รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการและควบคุม                 

การเคลื่อนไหวของผูหญิงตามกฎเกณฑของการควบคุมทางสังคม เชน ในสังคมเกษตรกรรม                

ความเหนือกวาของเพศชายถูกสรางข้ึนโดยผานความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม ในขณะที่ในสังคม

อุตสาหกรรมความเหนือกวาของเพศชายถูกควบคุมดวยระบบกฎหมาย รวมทั้งทัศนคติ คานิยม             

และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ดวยเหตุน้ีผูชายจึงทําหนาที่เปนผูปกครองในทุกสถาบันต้ังแต

ระดับประเทศ จนถึงระดับครอบครัว (สหะโรจน กิตติมหาเจริญ, 2551: 36) 

 การกําหนดบทบาทของชายในสังคมไทยยังไดรับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมคําสอน             

ที่เปนด่ังตนแบบแหงวิถีปฏิบัติในสังคม ดังที่ ปรีชา เสือพิทักษ (2554: 27- 28) สรุปวาวรรณกรรม           

ที่ใชสอนชาย ไดแก เรื่องสุภาษิตพระรวง เรื่องโคลงโลกนิติ เรื่องสวัสดิรักษาคําฉันท เรื่องสวัสดิรักษา               

คํากลอน เรื่องเพลงยาวอิศรญาณ และเรื่องสุภาษิตข้ียา ไดเนนบทบาทของผูชายไว 3 ประการ ดังน้ี 

 1. บทบาทดานการแสวงหาความรู  เน่ืองจากคานิยมของสังคมไทยถือวาผูชายเปนหัวหนา

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถที่จะสืบตอวงศตระกูลใหเจริญรุงเรืองตอไปได                

เราสามารถจําแนกบทบาทดานการแสวงหาความรูออกเปน 3 ประเภท ไดแก การแสวงหาความรูเพื่อ

ปฏิบัติงานราชการซึ่งอยูในวงจํากัดเพียงในกลุมเครือญาติของขาราชการเทาน้ัน การแสวงหาความรู

เฉพาะทางจะมีการถายทอดวิชาเฉพาะในตระกูลของตนเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะสมัยกอนมีคานิยมเรือ่งการ

หวงแหนวิชาความรู  และการแสวงหาความรู เพื่ อนําไปประกอบอาชีพซึ่ ง เปนการเรียนรู                 
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เพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะในอาชีพที่ครอบครัวของตนทําอยู ความรูดังกลาวน้ีเกิดจาก       

การปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาจากรุนสูรุน 

 2. บทบาทดานการปกครอง เปนการสอนใหผูชายรูจักศาสตรและศิลปในการครองคน            

ครองงานใหประสบความสําเร็จ และการเอาใจคนไวใชงาน เปนตน ทั้งน้ีรวมไปถึงบทบาทความเปน

พอและสามี ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับความเปนครอบครัวอันเปนพื้นฐานทางสังคมที่จะสนับสนุนใหสังคมมี

ความสงบเรียบรอยได 

 3. บทบาทดานการวางตัว สวนใหญเปนลักษณะของโบราณอุบายเกี่ยวเน่ืองกับการแสดง

บทบาทเพื่อใหเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม ทั้งน้ีเพื่อใหผูชายมีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือและสามารถ

อยูในสังคมไดอยางสงางาม  

 หากวิเคราะหถึงลักษณะของสังคมไทยและบรรทัดฐานของการกําหนดบทบาทของเพศชาย

จะเห็นวา บริบทของสังคมไทยมีสวนเกื้อหนุนอยางมากใหผูชายอยูในฐานะผูปกครองผูหญิงต้ังแต

สถาบันสังคมระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศชาติ  รวมถึงฝายหญิงยังถูกปลูกฝงใหเปนฝายพึ่งพา        

ฝายชายในทุกดาน ดังน้ันเมื่อสังคมใหอํานาจที่เหนือกวาแกผูชายแลว สังคมจึงคาดหวังใหผูชาย          

ที่ดํารงฐานะผูนําครอบครัว ทั้งบทบาทพอและสามีจะตองเปนผูที่สามารถดูแลและรับผิดชอบ           

ความเปนอยูของสมาชิกครอบครัวดวยความรูและความสามารถ ขณะเดียวกันก็ตองถายทอดความรู

และสั่งสอนจริยธรรมใหลูกซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต  

 ในหัวขอ "พอกับบทบาทผูนําครอบครัว" น้ี ผูวิจัยจะวิเคราะหตัวละครพอในนวนิยายซีไรต

ตามปจจัยดานสภาพสังคมและดานชนช้ัน* ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวสงอิทธิพลตอ        

การแสดงบทบาทที่แปรผันไปตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบภายในครอบครัวที่แตกตางกัน  

 

                                                             

 
*

 นวนิยายรางวัลซีไรตที่ใชในการศึกษาประเด็นเรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเอ้ือใหสามารถแบงได
เปน 2 ชนชั้น คือชนชั้นกลางและชนชั้นลาง เกณฑที่ใชแบงชนชั้นจะพิจารณาจากระดับการศึกษา รายได            
การพึ่งพาตนเอง และวิถีการดําเนินชีวิต ชนชั้นกลางจะใหความสําคัญกับการศึกษาวาเปนปจจัยสําคัญในการเล่ือน
ชนชั้นจากชนชั้นลาง เพราะระดับการศึกษาเปนลูทางสําคัญสูการประกอบอาชีพเฉพาะทาง อันกอใหเกิดรายได                     
และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมถึงเม่ือมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตชีวิตแลวยังสามารถใชปจจัย 
ทางการเงินน้ันแลกกับความสะดวกสบายในชีวิตและสรางเครือขายทางสังคมเพื่อสนับสนุนความเปนอยูของตน        
สวนชนชั้นลางน้ันนอกจากจะตองดิ้นรนเพื่อการดํารงชีวิตที่มีขอจํากัดทางรายไดและความสะดวกสบายแลว         
โอกาสที่ชนชั้นลางจะเขาถึงระบบการศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมทักษะและอาชีพเฉพาะทางยังเปนไปไดยาก        
ทั้งน้ีเกณฑการแบงชนชั้นดังกลาวจะเกิดขึ้นในสังคมเมืองที่คงความเปนศูนยกลางของความทันสมัย อันกอใหเกิด
ความเหล่ือมลํ้าทางชนชั้นอยางมาก  
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  4.1.1 พอในชุมชนด้ังเดิม 

 ในสังคมเกษตรกรรมแบบชนบทผูชายที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวมักไดรับการยกยองวา

เปนหัวหนากิจการ สวนสมาชิกคนอื่นๆ จะถูกนับวาเปนแรงงานในครัวเรือน ซึ่งจะไมไดรับคาจาง 

โดยเฉพาะผูหญิงที่เปนภรรยาจะถูกระบุวาเปนแรงงานในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจางดวยเชนกัน              

แตกระน้ันไมไดหมายความวาผูชายที่ดํารงตําแหนงหัวหนากิจการและหัวหนาครอบครัวจะใชสิทธิ             

ที่เหนือกวาน้ันกุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จในครอบครัว เน่ืองจากงานที่ผูหญิงทําอยูทั้งภายในบาน เชน 

การเลี้ยงลูก ปลูกผัก หาอาหาร รวมถึงการออกไปทําไรนา หรือขายของบริเวณบาน  ลวนสนับสนุน

การยังชีพของครัวเรือนอยางสําคัญ สภาพเชนน้ีมีนัยสําคัญตอการตอรองอํานาจและความเปนอิสระ

ภายในครัวเรือนของผูหญิง (เครี่ ริคเตอร และนภาภรณ หะวานนท, 2538: 11) 

 นอกจากน้ีในสังคมเกษตรกรรมยังมีประเพณีและอุดมคติของสังคมที่คอยสนับสนุนอํานาจ

ของฝายหญิง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝายชายมักแตงงานเขาบานฝายหญิง เพื่อไป

ชวยพอแมฝายหญิงทํางานกอนที่จะสามารถแยกออกมาเปนหัวหนาครอบครัวโดยอิสระ                        

ในภายหลังน้ันสะทอนใหเห็นถึงสถานภาพของครอบครัวใหมวาไดรับการสนับสนุนจากระบบ                  

ครอบครัวเดิมซึ่ง ถือเปนระบบหมุนเวียนที่ผลัดเปลี่ยนใหคนในครอบครัวไดเขามาใชชีวิตและ              

มีปฏิสัมพันธรวมกันกอนจะแยกยายออกไป อาจกลาวไดวาระบบเครือญาติในครอบครัวขยาย             

ของฝายหญิงมีอิทธิพลตอการคานอํานาจปตาธิปไตยของฝายชายในฐานะหัวหนาครอบครัว                

(สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 63-64) 

 ในนวนิยายเรื่องลูกอีสาน นวนิยายรางวัลซีไรตป 2522 ของคําพูน บุญทวี เสนอใหเห็นวา             

ในครอบครัวของเด็กชายคูน ซึ่งเปนครอบครัวชนช้ันลางในชุมชนด้ังเดิมน้ันมีพอดํารงบทบาทหัวหนา

ครอบครั วที่ มี หน าที่ ดูแลสมาชิก ในครอบครัวและสั่ งสอนลู กใหป ฏิบั ติ ในทางที่ ถูกตอ ง                       

แตในขณะเดียวกันพอก็ใหสิทธิและความเทาเทียมทางเพศใหแกแมที่มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ

และประคับประคองครอบครัวอีกแรงหน่ึง ดังจะวิเคราะหในหัวขอ "พอของคูน: ผูนําและครูผูสอน 

การเผชิญชีวิต" ดังน้ี 

 พอของคูน : ผูนําและครูผูสอนการเผชิญชีวิต 

 คําพูน ผูเขียนนวนิยายเรื่องลูกอีสาน เสนอใหเห็นวา พอของคูนมีบทบาทในการดูแล        

และรับผิดชอบความเปนอยูของคนในครอบครัวทามกลางการเผชิญปญหาปากทองและ                

การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดังปรากฎในหลายเหตุการณที่พอตองออกไปหาอาหารในปาลึก

และตามแมนํ้าเช่ียว ทั้งน้ีเพื่อพยายามนําอาหารเหลาน้ันมาเลี้ยงปากทองใหแกสมาชิก รวมถึงนํา

อาหารน้ันไปแลกขาวและขายเพื่อแลกเงินมาจุนเจือครอบครัวดวย    
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   พอบอกวาจะรีบกลับเรือนไปเตรียมตัวไปปากับลุงเขม สวนแมจะพาลูกๆ 

  ไปสนุกที่ไหนก็ตามใจ ขอสําคัญอยาไปเลนโบกเบี้ย เม่ือถึงตอนเย็นก็ใหแมพาลูกๆ 

  ไปสรงนํ้าพระพุทธรูปที่ในวัดกอนจึงกลับไปทํากับขาว    

   ...       

   วันน้ันพอกลับมาถึงเรือนก็ค่ํามากแลว พอไดยอดกระโดนกับไขจักจ่ัน              

  มาสองอยาง แตไขจักจ่ันพอหมกมาจนสุก แมแกหมกออกแลวเทลงถวยดินใบเล็ก...

  พอน่ังลงพูดวา พวกที่ไปปาไดนกขุมคนละตัวสองตัว บางคนก็ได ก้ิงกามาบาง               

   พอของคูนไดก้ิงกาสองตัว แตยกใหลุงเขม เพราะเอามาก็ไมพอกิน พอบอกวาถาไป

  โคกหนองใหญวันหลังพอจะพาหาก้ิงกากอยใสมดแดงใหกินอรอยสักหน 

                (ลูกอีสาน 2552:61-62)  

 ความขางตนเสนอใหเห็นวาพอยึดมั่นกับหนาที่และรับผิดชอบเรื่องปากทอง  ในฐานะหัวหนา

ครอบครัวดวยการออกไปหาอาหาร  พอจะมอบหนาที่ใหแมพาลูกไปเที่ยวเลนใหสบายใจ  แตเมื่อพอ

ไมสามารถหาอาหารมาไวตามที่หวัง พอจึงพยายามปลอบใจลูกวาวันหลังจะพยายามไปหาอาหาร         

ที่ดีกวาน้ีจากโคกหนองใหญ ซึ่งเปนปาลึกที่มีอาหารมากกวา  

 การที่ผูชายในฐานะพอข้ึนมามีบทบาทผูนําในครอบครัวน้ันนอกจากจะสอดคลองกับสรีระ

ของผูชายที่มีความแข็งแรง มีพละกําลังและเรี่ยวแรงที่เอื้อตอการทํางานหนักและเสี่ยงอันตราย

มากกวาผูหญิงแลว สภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเอื้อตอการดํารงชีวิตที่สุขสบายยังเปนปจจัย         

ที่ขับเนนใหผูชายตองรับบทบาทผูดูแลครอบครัวดวยความรับผิดชอบและตองเสียสละความสขุสวนตัว 

แตกระน้ันก็ไมไดหมายความวาพอจะอยูในฐานะผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจแตเพียงผูเดียว เน่ืองจาก    

การแบงบทบาทตามเพศในชุมชนด้ังเดิมที่ไมชัดเจนนัก น่ันคือผูหญิงจะมีบทบาทในฐานะผูชวย              

ที่เคียงบาเคียงไหลกับผูชาย ขณะที่ผูชายจะทํางานของผูหญิงดวย   

 ในนวนิยายเรื่องน้ีเสนอวาบางครั้งพอก็ชวยดูแลลูก สานเครื่องมือหาอาหารหรือไมก็ปรุง

อาหาร  สวนแมก็มีหนาที่หาอาหารในบริเวณที่ไมไกลจากตัวบาน และเมื่อตองเดินทางไกล              

แมก็ใชความสามารถที่มีคอยชวยเหลือพอดวยความเช่ียวชาญ  ดังเหตุการณที่พอกับแมชวยกันทํา

ปลาเพื่อนําไปปรุงอาหารและถนอมอาหาร เมื่อครั้งเดินทางไปหาอาหารตางถ่ิน ความวา    

   แมเทปลาในของลงใสกระดงใบหน่ึง ว่ิงไปหยิบกระดานเขียงกับมีดตอก

  เลมหน่ึงขากในเกวียนมาวางลง แลวเอาสันมีดตอกทุบหัวปลากดจนตายทีละตัว    

  พลางพูดวาปลาพวกน้ีจะทําเปนปลาแหงตากแดดได สวนไขในทองของมัน                   

  จะทําหมํ่าไวกิน หมํ่าที่แมวา คูนเคยกิน แตไมเคยเห็นแมทําสักท ี  
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   พอของคูนไมยอมผลัดผา ถือพรากับขอนไมทอนหน่ึงยาวสักหน่ึงศอก              

  มาวางลงใกลๆ กระดง  แลวชวยแมทําปลาอยางวองไว ตัวไหนเปนปลามีไข                 

  พอจะขูดเกล็ดออกตั้งแตโคนหางถึงหัว จึงกรีดที่ขางทองมันดึงพวงไขออกมาวางรวม

  กับไขปลากดที่แมวางไวในใบตองกอนแลว สักครูพอก็บอกคูนไปหยิบมีดตอกอีกเลม

  หน่ึงมา แลวใชใหคูนขูดเกล็ดปลาขาวทลีะตัว    

   ...       

   เม่ือผาปลาจวนจะหมด แมจึงบอกพอวาที่เหลือใหพอปงไฟหรือจะตมกินดี 

  พอบอกวาทั้งปงทั้งตมสมน่ันแหละ และพอจะเปนคนน่ึงขาวเอง  

        (ลูกอีสาน 2552: 197)  

 เหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นถึงภาพภาวะผูนําของพอที่มีการใหสิทธิแกแมในฐานะผูชวย

ประคับประคองครอบครัวใหรอดพนอุปสรรค ดังจะเห็นวาพอไมไดแยกหนาที่ตามปจจัยตามเพศ            

อยางชัดเจน เพราะพอก็ไมไดหาปลาคนเดียว เน่ืองจากแมชวยหาดวย ขณะเดียวกันแมก็มี

ความสามารถในการทําปลาอยางคลองแคลว รวมถึงพอก็สามารถทําปลาและปรุงอาหาร ซึ่งเปน

หนาที่สวนใหญของผูหญิงอีกดวย             

 การเผชิญปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนชนบทด้ังเดิมเชนน้ีเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหพอเปนผูมีบทบาทในการถายทอดความรูใหแกลูก โดยเฉพาะลูกชายคนโตอยางคูน            

เพื่อคูนจะไดไปเปนกําลังสําคัญของครอบครัวหรือเปนหัวหนาครอบครัวในอนาคตตอไป  พอจึงให

ความสําคัญกับการสั่งสอนวิชาดํารงชีวิตและเลี้ยงชีพตางๆ ดวยการปฏิบัติจริงและสอนผานเรื่องราว 

ที่พอเลา ดังความตอนที่พอพาคูนเขาปาเพื่อสอนใหคูนรูวิธีหาพืชผักและจับสัตวไปเปนอาหาร 

   เม่ือไปถึงหนองนํ้าคูนก็เดินตามพอไปเรื่อยๆ แตแทนที่พอจะไดยิงนก        

  ก็กลับไปยิงบางตัวใหญตัวหน่ึงขนาดกําปน...พอชี้ใหดูบนยอดยางอันสูงล่ิวแลวขึง     

  สายหนาไมอยางรวดเร็ว...แตลูกศรของพอกลับเพียงเฉียดๆ ตัวบางทุกที...พอยิงจน

  ลูกศรเหลือลูกเดียวจึงบอกกับคูนวา "กลับดีกวา"... "ลูกหนาไมเหลือลูกเดียว ถามา

  สองสามคนตองไดกินบางตัวน้ีแนๆ" พอวา [...] เม่ือถึงทุงนา พอบอกวางูสิงชอบ             

  ลงจากเฟอยไมมาตากแดดในตอนเชาตรูกับตอนเย็นแสงแดดออนๆ บางทีมันก็ขึ้น

  จากรูเพราะมันหนีภัยลงไปในรูก็มี ไมนานนึกพอก็พบงูสิงอยูบนเฟอยไมตนขอย        

  ขางจอมปลวก...พอวาพลางลวงเสนไหมในตลับยาสูบออกมาแลวทําเปนบวงผูกติด

  กับปลายแสไมไผสําหรับติดจักจ่ัน...พอคอยๆ แหยปลายบวงขึ้นไปขณะที่คูนมองดูวา

  หัวงูอยูทางไหน สักครูงูตัวน้ันก็ถูกพอดงึลงมาถึงดิน    

               (ลูกอีสาน 2552: 18-20) 
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 ความขางตนเสนอใหเห็นถึงการพยายามสั่งสอนและปลูกฝงใหคูน ซึ่งเปนลูกชายคนโตไดรูจัก

วิธีการหาอาหาร และการทําเครื่องมือจับสัตว การสอนของพอดังกลาวจึงไมเพียงแตเปนการถายทอด

ทักษะการเอาตัวรอดใหแกลูกชายซึ่งจะไปเปนหัวหนาครอบครัวตอไปในอนาคตเทาน้ัน แตยังสะทอน

ใหเห็นถึงความรูและความสามารถที่สั่งสมมาจากประสบการณของพอ อันถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

สนับสนุนใหพอดํารงสถานะหัวหนาครอบครัวอีกดวย  

 เหตุการณที่พอถูกกระแสนํ้าพัดและขอนไมตีออกจากฝงไปไกล ขณะที่กระแสนํ้ากําลังพัด        

มาแรงและฝนตกหนักน้ันเปนตัวอยางเหตุการณที่พิสูจนใหเห็นวาพอมีความกลาหาญมากกวาผูอื่น            

ที่อยูใกลกัน  

   ลุงกาลุกยงโยปองมือลงไป พูดดังๆ วา สายนํ้าใหญมาแลว พวกเราลงไป           

  กูมองดีกวา เพราะกระแสนํ้าจะตองพัดมองไปหมด หรือวาจะยอมทิ้งมองทุกผืน    

  พอคูนพูดวาจะทิ้งมองทิ้งปลาไดอยางไร แลว ว่ิง เหยาๆ ลงไปในนํ้าเ สียงตูมตาม              

  ทิดจุนตามติดไปเปนคนที่สอง แลวลุงเขมกับไอกาจก็ตามไป   

   คูนเห็นไดชัดตาวา พอจับมุมมองดานหน่ึงแลวลอยนํ้าตรงมา แตมาได            

  ไมไกลนักพอก็ถูกกระแสนํ้าตีพอลอยลงไปทางใตเสียแลว...ขณะที่คูนกับจันดีตัวส่ัน

  งันงกก็เห็นพอขึ้นฝงไดกอน แลวคนอ่ืนก็ตามมา    

   ...       

   เ ม่ือกลับไปถึงทุกคนก็วางของไวรวมกัน แลวตางแยกยายไปน่ังใต               

  ทองเกวียน พอบอกแมวา ถึงคราวเสียของก็ตองยอมเสียไป จะหามดินนํ้าลมไฟไมได 

  แมของคูนจึงยิ้มออกบาง คูนบอกยี่สุนวาพอเกงกวาใครๆ ถูกกระแสนํ้าและขอนไม    

  ตีไป พอก็ยังมีแรงวายขึ้นฝงจนได ยี่สุนชอบใจตบมือแปะๆ แลวพอก็เอ้ือมมือไป              

  ลูบหัวยี่สุนกับบุญหลายพูดวา "ลูกอยาตกใจเลย พอจะบมีวันจากลูกไปงายๆ" ทําให

  คูนเบือนหนาไปยิ้มอยูคนเดียว      

            (ลูกอีสาน 2552: 225-226) 

  การที่มีพอมีคุณสมบัติดานความกลาหาญ และทักษะการเอาตัวรอดที่เหนือกวาคนอื่น             

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหแมกับลูกเคารพและใหเกียรติพอ รวมถึงหลายครั้งลูกก็ยังยกยองให         

พอน้ันเกงกวาแม และแมเองก็ยอมรับในการตัดสินใจของพอเชนกัน 

    เม่ือปาบัวศรีกลับไป พอก็ถือมะตูมสุกดวยมือซาย แลวจับอีโตหงาย           

  ทางมีคมขึ้นเงื้อขึ้น สับอีโตผัวะลงลูกมะตูมในแนวขวางก่ึงกลางพอดิบพอด ี

   "ถาเบื่อปลาราก็กินขาวคลุกมะตูมซะ" พอบอกยี่สุนที่น่ังยิ้มแปนอยู 

   พอผามะตูมเกงกวาแม ไมมีรอยแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเหมือนแม ...     

        (ลูกอีสาน 2552: 37) 
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 เหตุการณที่พอผามะตูมและประโยคที่วา "พอผามะตูมเกงกวาแมไมมีรอยแตกเปนช้ินเล็ก 

ช้ินนอยเหมือนแม" น้ันไมเพียงแตแสดงใหเห็นวาพอมีทักษะการใชมีดที่ดีกวาแม อันถือเปนทักษะ

สําคัญที่ทําใหพอสามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดแลว แตการที่พอมีเรี่ยวแรงและรางกายที่แข็งแรงกวา

แมยังถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแบงแยกหนาที่ตามเพศ และการสงเสริมภาวะความเปนผูนํา

ใหแกเพศชายในครอบครวั 

 เมื่อทักษะดานการเอาตัวรอดในสถานการณคับขันขับเนนใหพอดํารงฐานะผูนําครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวจึงใหสิทธิและอํานาจแกพอในการตัดสินใจเรื่องความเปนอยูและการกําหนด             

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัว เปนตนวา พอพาคูนไปฝากตัวกับหลวงพอเคนในวัด เพื่อจะให

คูนเรียนหนังสือ และพอตัดสินใจไมยายที่อยู แมจะตองทนทุกขกับความอดอยากก็ตาม ดังความวา 

   คูนตามพอขึ้นไปบนเรือน แลวถามพอวา   

   "เม่ือใดพอจะพาพวกผมไปอยูบานที่มีปลาเลนนํ้าเหมือนจระเขฟาดหาง   

  ละพอ"        

   พอบอกคูนวา      

   "ปูของลูกส่ังวาไมตองยายไปไหนนะลูก    

   แมขึ้นมาพูดตอขึ้นวา     

   "ไปก็ดี ปน้ีคงจะแลงอีก"..."บานเราจะเปนเรือนรางแลวนะ"  

   "เรือนรางยังไงนะ" คูนถาม     

   "เจาของเรือนหนีไปอยูบานอ่ืนหมดนะซี" แมบอก   

   "บางคนเขาไมขายเรือน เขาจะกลับมาอีก" พออธิบาย   

       (ลูกอีสาน 2552: 16) 

   "อยากไปอยูบานใหมนักร"ึ  พอมีสีหนาตึงๆ   

   "ไปซิ ฉนัไมอยากพาลูกอดตายอยูที่น่ี"  แมวาดังๆ แลวถอนใจยาว 

   "ฉันไมไปเด็ดขาด ยาเรายังอยูทั้งคน ถึงมันจะแลงติดกันสามส่ีปก็ไมเห็นมี

  ใครอดตายน่ี ถึงจะตายฉันก็ขอพาลูกอดตายที่น่ี"     

        (ลูกอีสาน 2552: 26) 

 เมื่อพอตัดสินใจไมยายที่อยู และพรอมที่จะตอสูกับความยากลําบากดังกลาว นอกจาก            

จะสะทอนใหเห็นถึงการใหความเคารพปูดวยการปฏิบัติตามคําสั่งและตองการที่จะอยูดูแลยาแลว            

การที่พอยืนยันคําตอบวาจะอยูที่เดิมยังแสดงถึงภาวะผูนําที่มีอํานาจในการตัดสินใจที่ถือเปนข้ันสุด 

แมแมจะพยายามเสนอทางออกใหปญหาปากทองดวยการยายที่อยูก็ตาม นอกจากน้ีคํายืนยันของพอ

ดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจของพอวาตนเองมีความสามารถและกําลังพอที่นําพาสมาชิก

ทุกคนใหผานพนอุปสรรคได   
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 เหตุการณที่พอตําหนิแม เรื่องที่แมวารายเพื่อนบาน เน่ืองจากพอแบงอาหารใหไปโดยที่แม 

ไมเห็นดวยน้ัน เปนอีกเหตุการณที่แสดงถึงการใชอํานาจของพอในการควบคุมพฤติกรรมสมาชิก

ครอบครัว ดังความที่วา  

   ครั้งกลับถึงเรือนในตอนเย็น ปาคําพาที่มีเรือนคนละฟากถนนก็ตรงมา        

  ถามพอ ครูใหญๆ ปาคําพาก็ไดงูสิงยางกลับไปสองชิ้น   

   "ฉันไมอยากใหสักชิ้น" แมไมพอใจ    

   "นางคําพาขี้เหนียว จนใครๆ เรียกมันวานางปลาราเหม็น"  

   "ปลาราเขาเหม็นรึแม" คูนถามตอ    

   แมเลาใหฟงวา ยายนางคําพาไดปลามามากๆ ทําปลารา จะตําปลา            

  คลุกกับเกลือและตําเบาๆ เพราะกลัวชาวบานจะไดยิน เม่ือปลาราไมถึงเกลือ             

  พอเปดฝาออกปลาราก็จะสงกล่ินเหม็นไปไกลๆ    

   "บางวันมันทําลาบปลาดุกก็สับคอยๆ มันกลัวชาวบานไปขอ" แมวาอีก 

   "อยาพูดเรื่องคนอ่ืนนัก" พอวา แลวแมก็เงียบเสียง   

        (ลูกอีสาน 2552: 22) 

 เหตุการณขางตนแมอาจเปนเพียงเหตุการณที่พอตําหนิพฤติกรรมที่ไมดีของแม เน่ืองจากแม

พูดวารายเพื่อนบาน  การที่แมไมเห็นดวยกับการแบงอาหารใหแกเพื่อนบานน้ียังหมายรวมถึง              

การตําหนิถึงการตัดสินใจของพอที่แบงอาหารไปแลว คําพูดของพอที่วา "อยาพูดเรื่องคนอื่นนัก"           

จึงเนนยํ้าใหเห็นถึงการกําหนดพฤติกรรมของแมภายใตการควบคุมของพอ 

 เมื่ อ วิ เคราะหบทบาทพอ ในนวนิยาย เ รื่ อ งลูกอีส านแลวพบวา  สภาพ ชุมชนที่ มี

ทรัพยากรธรรมชาติอยางจํากัดและการตองเผชิญปญหาปากทองขับเนนใหผูชายข้ึนมาดํารงบทบาท

หัวหนาครอบครัวดวยการหาอาหารและรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิกครอบครัว  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ลักษณะทางกายภาพและเรี่ยวแรงของผูชายที่มีมากกวาผูหญิงเปดโอกาสใหผูชายสามารถเขาไปหา

อาหารที่ที่ เสี่ยงอันตราย เชน ปาลึก หรือแมนํ้า ที่ลึกได ประกอบกับการสั่งสมประสบการณ            

ดานการเอาตัวรอดในสถานการณคับขันที่ทําใหผูชายที่มีทักษะเฉพาะทางดานน้ีมากกวาผูหญิง  ถือ

เปนการสงเสริมใหผูชายมีอํานาจในการตัดสินใจและเปนผูที่เหมาะสมกับการรับบทบาทผูถายทอด

ความรูและประสบการณใหแกลูก โดยเฉพาะลูกผูชาย ซึ่งจะตองไปเปนหัวหนาครอบครัวในอนาคต 

ขณะที่ผูหญิงนอกจากจะมีลักษณะทางกายภาพที่ดอยกวาผูชายแลว  หนาที่การงานภายในบาน           

ยังจํากัดใหผูหญิงตองรับผิดชอบเปนอยางแรก  แตกระน้ันก็ไมไดหมายความผูหญิงในฐานะแมใน

ชุมชนด้ังเดิมจะถูกกีดกนัทางเพศ ตรงกันขามจะไดรับความเทาเทียมทางเพศ เน่ืองจากแมมีบทบาท

สําคัญในฐานะผูชวยประคับประคองครอบครัวใหผานพนอุปสรรคเชนกัน  
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 แมวาพอจะใหสิทธิและความเทาเทียมทางเพศใหแกแม เน่ืองมาจากการแบงบทบาทตาม

ปจจัยดานเพศที่ไมชัดเจนนัก และความจําเปนตองตอสูกับอุปสรรคดานปากทอง แตเมื่อพิจารณา 

จากบรรทัดฐานของสังคมกลับพบวาภายในครอบครัวชนบทที่พอยกฐานะใหแมเปนผูชวยเหลือ              

อีกแรงหน่ึงเชนครอบครัวของคูนน้ี ทายที่สุดพอคือผูกุมอํานาจสูงสุดที่สามารถตัดสินใจและกําหนด

พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวได  

   4.1.2 พอในสังคมเมือง 

 การมุ งสนับสนุนความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในเมือง โดยอาศัยแนวคิด             

ในระบบทุนนิยมเปนแรงขับเคลื่อน ทําใหผูคนทั้งในสังคมเมืองและผูคนจากชนบทที่อพยพเขามา                 

ต้ังถ่ินฐานและหางานทําเพื่อเลี้ยงชีพตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ ต้ังแตวิถีชีวิตการผลิต 

การบริโภค และการตอรองกับความสัมพันธในระบบการแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงเขาสูระบบตลาด

และเงินตราที่เขมขนมากข้ึน ที่สําคัญคือระบบทุนนิยมกําลังสงอิทธิพลดานลบตอความสัมพันธ         

เชิงอํานาจทางเพศภาวะในระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจของครอบครัว 

 ระบบดุลอํานาจระหวางเพศที่เคยมีอยูในระบบการผลิตแบบจารีตกําลังถูกกระทุนนิยม

ทําลาย  ดังจะเห็นไดชัดจากระบบการผลิตสมัยใหม ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม

กําลังลดทอนหรือทําลายอํานาจของเพศหญิงเพราะบทบาทหนาที่ดานการผลิตที่เคยเชิดชูศักด์ิศรี       

ของผูหญิง และเปนฐานอํานาจบทบาททางเศรษฐกิจในครอบครัวถูกทําใหหมดคุณคา และหมด

ความหมายไป ทั้งน้ีเน่ืองจากความรูดานการผลิตสมัยใหม ตลอดจนคาจางและคุณคาความหมาย      

ของงาน ซึ่งสวนใหญถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของเพศชายและเขาถึงงายโดยเพศชาย 

ดวยเหตุน้ีเมื่อผูชายดํารงสถานะพอและสามีจึงตองมีบทบาทในการรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิก

ครอบครัวคนอื่นๆ ในฐานะผูนําครอบครัว (ณรงคศักด์ิ ชัยราช, 2552: 35-41) 

 การวิเคราะหบทบาทของพอในสังคมเมืองน้ี ผูวิจัยแบงออกเปน 2 หัวขอตามปจจัยทาง       

ชนช้ัน ไดแก พอชนช้ันกลาง และพอชนช้ันลาง   

 4.1.2.1 พอชนชั้นกลาง 

  ในครอบครัวของชนช้ันกลาง สมาชิกในครอบครัวจะมีหนาที่แตกตางกันตาม             

มายาคติของการสรางครอบครัว โดยฝายหญิงจะรับบทบาทภรรยาและมารดาดูแลกิจการภายในบาน 

สวนฝายชายจะรับบทบาทผูหาเลี้ยงครอบครัวโดยจะประกอบอาชีพนอกบาน ทั้งน้ีหนาที่การงาน         

ที่นํามาซึ่งรายไดน้ันจะตองเปนหนาที่ตองอาศัยฝมือเฉพาะ ไมใชงานดานแรงงานเหมือนกับงานของ        

ชนช้ันแรงงาน และไมไดหมายรวมถึงรายไดที่ไดรับจากมรดกตกทอดอยางที่ดินหรือขาราชบริพาร

เหมือนอาชีพของชนช้ันสูง 
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  ระบบแนวคิดแบบทุนนิยมเปนระบบที่ใหความสําคัญกับผลผลิตที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจดวยนํ้าพักนํ้าแรง ในที่ น้ีก็คือการทํางานที่มีรายไดเปนตัวเงิน ดวยเหตุน้ีในสายตา             

ของสังคมจึงมองวาอาชีพของพอมีคุณคามากกวาอาชีพของแมที่ถูกจํากัดใหเปนเพียงผูทํางานในบาน            

ที่ไมกอใหเกิดรายได เมื่อพอที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอชีวิตอื่นในครอบครัวในฐานะผูมีอํานาจทาง

เศรษฐกิจจึงไดรับการยกระดับความเปนหัวหนาครอบครัวในฐานะผูปกครองครอบครัว                    

อยางชอบธรรม (ปาจรีย กลิ่นชู, 2550: 119-120) 

  การวิเคราะหบทบาทพอชนช้ันกลางในสังคมเมือง ผู วิจัยวิเคราะหจากเกณฑ           

ดานชีวิตความเปนอยูทั้งจากครอบครัวเดิมของฝายชาย และการเลื่อนชนช้ันของฝายชายดวยหนาที่

การงาน จากเกณฑดังกลาวทําใหไดพอชนช้ันกลางในนวนิยายซีไรตจากเรื่องปูนปดทอง เรื่องอมตะ         

และเรื่องลับแล, แกงคอย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

  4.1.2.1.1 บุรีและทวี : พอผูออนแอ ไมดูแลครอบครัว  

      บุรีและทวีเปนตัวละครพอชนช้ันกลางในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง                

ของกฤษณา อโศกสิน โดยบุรี เปนพอของบาลี ตัวละครเอกฝายหญิง สวนทวี เปนพอของสองเมือง 

ตัวละครเอกฝายชาย ในนวนิยายเรื่องน้ี กฤษณา เสนอใหเห็นถึงปญหาครอบครัวแตกแยกที่มีสาเหตุ

มาจากความบกพรองดานจริยธรรมของพอเปนสําคัญ เปนตนวา การไมสามารถควบคุมกิเลสภายใน

จิตใจของตนจนนําไปสูการลมสลายของสถานภาพครอบครัว และการขาดความรับผิดชอบตอภรรยา

และลูกทั้งในครอบครัวเกาและครอบครัวใหม  ทั้งน้ีการละเลยตอการดํารงบทบาทพอที่ดีดังกลาว               

ไมเพียงแตเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหครอบครัวตองลมสลายลงเทาน้ัน แตตัวละครพอทั้งสอง                     

ยังตองทนทุกขกับความผิดพลาดที่ทําไวกับคนในครอบครัวอีกดวย 

       บุรีและทวี ตางมีฐานะทางสังคมที่ดี บุรีเปนนักธุรกิจภาคบันเทิง          

เกือบทุกสาขา  สวนทวีมีมรดกจากครอบครัวและประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว แตดวยพวกเขา           

ไมสามารถจัดการกับกิเลสของตนเอง ตรงกันขามพวกเขากลับตอบสนองตอกิเลสน้ีดวยการใช            

ทุนทางสังคมและทุนทรัพย* ที่ตนเองมีน้ันเปนเครื่องมือแลกกับความสุขเฉพาะตน โดยไมไดคํานึงถึง

คนเบื้องหลังอยางภรรยาและลูก ทายที่สุดเมื่อภรรยาไมสามารถอดทนตอความไมซื่อสัตยของสามีได
                                                             
 

* ทุนทางปญญา หมายถึง ความรูและความสามารถที่เอ้ือตอการประกอบอาชีพที่ตองอาศัยทักษะ             
เฉพาะทางหรือการเรียนรูอยางเปนระบบ อันทําใหไดรับรายไดในรูปแบบของเงินตราที่มีจํานวนมากกวาอาชีพ          
ที่อาศัยเพียงแรงงานหรือการรับจางทั่วไป        
 ทุนทรัพย หรือทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนรายไดที่มาจากการทํางาน รายไดน้ีนอกจากจะใช          
ในการดํารงชีวิตแลวยังสามารถนําไปแลกกับความสุขสบายในชีวิต อาทิ การซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ            
เพื่อทุนแรงและการซ้ือของอุปโภคบริโภคเพื่อแสดงถึงฐานะของตน      
 ทุนทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองดวยการอาศัยความรูและรายไดเปนปจจัยสําคัญ 
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จึงเกิดการหยาราง และผลที่ตามมาก็กระทบกับลูก  ซึ่งสวนใหญขาดที่พึ่งพิงและประสบกับภาวะ                 

ขาดความอบอุน ดังบทสนทนาระหวางทองแท ผูเปนอาของสองเมือง กับบาลี ที่พูดถึงทวีและบุรี

ตามลําดับที่วา 

   "พอพี่เมืองเขาทําอะไรคะตอนน้ี"    

   "แหม...จะทําอะไรได เขาก็เศรษฐีนะซี มีเมียยังกะมีเน็คไท สรุปแลว             

  ก็ไมจริงไมจังแหละลองไปเรื่อยๆ เขาวาไมตองยุงกับเขาหรอก ถึงยังไงเขาก็ตอง    

  ตามใจตัวเองวันยังค่ํา คนอ่ืนไมเ ก่ียว..." อาหัวเราะพลางส่ันหนาอยางระอา              

  พลางนับน้ิว "ชีวิตเขาก็มีงาน ผูหญิง การพนัน เพื่อน แลวก็เที่ยว"  

   บาลียิ้มนิดๆ แตเปนยิ้มที่คอนขางเจ่ือนและรวดราว...พอของสองเมือง     

  ก็คลายกับพอหลอนน่ันแหละ จะผิดกันก็โดยรายละเอียด คนทั้งสองใชเงินเปลือง   

  เทากับใชเมียเปลือง เพราะฉะน้ันใครก็ตามที่บังเอิญเกิดมาเปนลูกเขา ถามาไมเปน

  ลูกเมียที่หน่ึงก็ตองเปนลูกเมียถัดๆ ไป ซ่ึงจะเปนที่เทาไหนก็แลวแต "นัมเบอร"               

  ของเมีย...ลูกเหลาน้ีไดรับการเล้ียงดูอยางดีเลิศก็จริง เพราะเขาไมเก่ียงเรื่องอุปการะ 

  แตโดยสายสัมพันธแลว นับวาหางเหินอยางที่สุด     

       (ปูนปดทอง เลม1 2524: 69-70) 

   ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงบทบาทการเปนสามีและพอของบุรี           

และทวีที่ขัดแยงกับคานิยมของสังคมไทย กลาวคือ ตัวละครพอทั้งคูเห็นแกความสุขของตนเอง

มากกวาที่จะดํารงความเปนสามีที่ซื่อสัตย ย่ิงไปกวาน้ันการมีภรรยาหลายคนดวยความเสนหามากกวา

ความรักยังสะทอนใหเห็นถึงจิตใจที่ไมมั่นคงของผูเปนสามี  สวนการเปนพอน้ันจะเห็นวาทั้งคูใชเงิน

เปนตัวแทนของหนาที่และความรับผิดชอบของผูเปนพอมากกวาที่จะมอบสายสัมพันธทางความรัก              

ใหแกลูก ดังน้ันลูกจึงรูจักพวกเขาในฐานะพอเทาน้ัน แตไมไดผูกพันกับความรักและความหวงใย              

ที่พอพยายามมอบใหในรูปแบบของตัวเงินเลยแมแตนอย  

   การเลือกทางชีวิตผิดของสกรรจ พี่ชายรวมบิดากับบาลี เปนตัวอยางที่

สะทอนใหเห็นการดําเนินบทบาทที่ผิดพลาดของบุรีที่เห็นไดชัด กลาวคือ บุรีเลิกรากับแมของสกรรจ

ไมนานก็แตงงานใหมกับแมของบาลี เมื่อสกรรจถามถึงแม บุรีคิดไมถึงวาคําตอบที่ตอบไปวา "แมกรรจ

เขาไมวางหรอก เขาก็ตองไปทํางานเหมือนกัน" จะกลายเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหสกรรจตองเติบโต

ข้ึนมาพรอมกับความวาเหวและความรูสึกถูกทอดทิ้ง  
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   ..."แมกรรจเขาไมวางหรอก เขาก็ตองไปทํางานเหมือนกัน"  

   คุณบุรีกลืนนํ้าลายและนํ้าตาที่เต็มกลองคออยูน้ันลงไปพรอมกะพริบตาถี่ 

  ทําไมสมัยน้ันเขาจึงพูดไดแคน้ันหนอ ทําไมไมอธิบายใหลูกฟงใหสวย "แมไปนอก"               

  หรือ "แมไปตางจังหวัด" "ไปคาขายไกลเชียวลูก" หรืออะไรก็ไดที่จะปลอบประโลม

  เขาใหรูสึกวามารดาไมไดทอดทิ้งเขาไปไหนเลย แทจริงแลวก็แยกตัวหาเงินมาเล้ียงดู

  เขาใหไดรับความสุขเทาน้ันเอง     

   ทําไมเขาไมคิดจะ "หลอก" ลูก...ทําไมเขาตองบอกลูกอยางตรงวา                              

  "พอกับแมหยากันแลว หยาหมายความวาแยกกันไปไมอยูบานเดียวกัน" 

      (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 149-150) 

   การที่บุรีเลือกที่จะบอกถึงสถานภาพระหวางเขากับภรรยาเกา ผูเปนแมของ

สกรรจใหสกรรจไดรับรูต้ังแต 6-7 ขวบ เน่ืองจากบุรีมองวาการพูดความจริงอยางตรงไปตรงมา             

จะทําใหสกรรจไดเผชิญกับความจริงและสามารถตอสูกับชีวิต แตแทที่จริงแลวการกระทําของบุรี

ดังกลาวกลับกลายเปนการทํารายจิตใจลูกดวยความจริงที่โหดรายมากกวาที่จะถนอมจิตใจลูก                         

สกรรจจึงตองกลายเปนคนมีปมดอยเรื่องการขาดความรักและความอบอุนมาต้ังแตยังเล็กเพียงเพราะ

ความรูเทาไมถึงการณของผูเปนพอ 

   "กรรจ ...พอรูวากรรจนึกยังไงกับพอ...แตพอไมวาอะไรกรรจหรอก                  

  พอไมดีเอง" เขาเอยขึ้นดวยสุมเสียงแจมใส  "พอจัดตัวเองก็ไมได จัดใหใครๆ               

  ก็ไมไดเลยจนคนเดียว พอทําใจไดแลวปลงตก เพราะงั้นก็ ...เอาละ...พอขอพูด               

  ส้ันๆ งายๆ วา พอผิด กรรจจะใหอภัยพอไหมละ"    

   "ผมไมมีอะไรจะใหอภัยเพราะความจริงพอก็ไมผิดอะไร [...] "ผมเปนลูก 

  นะฮะ หนาที่ของลูกมีอยางเดียว คือรอคําส่ังวาตัวเองถูกหรือผิดจากพอแม"  

       (ปูนปดทอง เลม1 2524: 146) 

   ความขางตนสะทอนใหวาสกรรจตองทนทุกขกับความโกรธแคน           

และนอยเน้ือตํ่าใจจากผูเปนพอมาต้ังแตเด็กและมากข้ึนตามลําดับเมื่ออายุมากข้ึน ดังน้ันคําขอโทษ

จากพอนอกจากจะไมมีความหมายตอความรูสึกของสกรรจแมแตนอยแลว ยังไมอาจเ ช่ือม

ความสัมพันธระหวางเขากับพอใหกลับมาเปนดังเดิมไดอีกตอไป      

    เรืองราม กับยามปลอด พี่นองตางมารดาของสองเมือง เปนตัวละครลูก             

อีก 2 ตัวละครที่สะทอนความผิดพลาดของทวี ผูเปนพอไดอยางชัดเจน กลาวคือ ทวีไมไดเลี้ยงดูลูก

และรับผิดชอบความเปนอยูของลูกไดเทากับการแสวงหาความสุขใหแกตนเอง เพราะเมื่อเขาสราง

สัมพันธกับผูหญิงในฐานะภรรยาจนมีลูกแลว ไมนานเขาก็ไปหาผูหญิงคนใหม ทิ้งใหลูกดํารงชีวิต             

ตามสภาพและบอยครั้งก็ละเลยที่จะอุปการะลูกใหอยูสุขสบายตามหนาที่ที่พอควรกระทํา ย่ิงไป               

กวาน้ันถาแมของลูกไมไดมีศักยภาพพอจะเลี้ยงลูกตามลําพังดวยแลว เรืองรามและยามปลอด        
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จึงตองมีชีวิตที่กระพรองกระแพรงดวยการขาดความรับผิดชอบของผู เปนพอและแมที่จําเปน               

ตองมีครอบครัวใหม ดังน้ันเมื่อทั้งคูไมสามารถหาทางออกใหกับชีวิตไดจึงไมเพียงใชปมดอยดังกลาวไป

ในทางเสื่อม ไมวาเปนความคดโกง การพนัน และยาเสพติดเทาน้ัน แตพวกเขายังนําความเคียดแคน

ในใจน้ันยอนกลับมาทํารายผูเปนพอแทๆ ของตนอีกดวย  

   เหตุการณที่เรืองรามคอยสงขาวและขโมยปนของสองเมืองใหกับยามปลอด 

เพื่อรวมมือกันเขาปลนบานสองเมือง  ในขณะที่สองเมืองและครอบครัวไปทําธุระตางจังหวัด                

ทวีพอของพวกเขาที่มาเฝาบานแทนพยายามขัดขวาง แตทายที่สุดก็ถูกทํารายเปนเหตุการณที่สะทอน

ใหเห็นวาทั้งเรืองรามและยามปลอดตางมีปมดอยดานครอบครัวอยางรายแรง ดังความที่วา  

   "ไอคนสารเลว มึงนะชั่วชาสาหัสถึงขนาดน้ีแลวเรอะ"  
   "ชั่วมานานแลวละพอ  อยามัวสงสัยอะไรอยูอีกเลย...ลุกขึ้น..ลงไปขางลาง"
   "กูไมไป" คุณทวีบันดาลโทสะจนลืมตาย  "มึงจะทําอะไรกูก็ทําซะ  ชีวิตกู
  อยูไปก็ไมมีความหมายอะไรแลว"     
   "เหรอพอเหรอ" ปลอดถามพลางยิ้มเยาะ "พอรูเหมือนกันเหรอวาพอไมมี
  ความหมาย...น่ีแนะพอ  ความจริงพอนะไมมีความหมายนานแลว"   
   "ไอถอย...ไอสถุล  มึงพลัดทองหมามาเกิดแทๆ เลย ทําความระยําอัปรีย
  ตั้งแตเล็กจนโต ไอคนจัญไร ใครมีลูกอยางมึงก็ซวยไปทั้งชาติ  มองหนาใครเขา
  ไมได"         
   "อยาดาอีกตอไปนะพอ...ถาไมฟงละก็..." เขาทําหมุนกระบอกปนดวยน้ิว 
   ดูคลองแคลว "อยาหาวาผมเหี้ยม"     
   "มึงจะทําอะไรกูก็ทํา ไอปลอด ไอสัตวนรกอัปรียซะเหลือเกินแลวมึงนะ      
  คอยดูนะ กูจะใหตํารวจลากคอมึงเขาคุกใหได อยาทําโอหังไป  
   "ก็เสียชื่อวงศตระกูลพอเองแหละ"    
   "เสียเปนเสีย" คุณทวีตะเบ็งเสียงจนแหบพรา   
             (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 420-421) 

   เมื่อวิเคราะหถึงบทสนทนาขางตนจะเห็นวา พออยางทวีที่ไมไดมีบทบาท    

ในการดูแลและปลูกฝงจริยธรรมที่ดีแกลูกเทากับเปนผูสรางบาดแผลไวในจิตใจของลูก และย่ิง              

ยามปลอดกับเรืองรามไมไดเติบโตข้ึนมาภายใตการดูแลของแมซ้ําไปอีก ย่ิงทําใหพวกเขาไมมีที่พึ่งพา

ทางใจ ทายที่สุดจึงไมคํานึงถึงคุณคาทางดานจริยธรรม ซ้ํารายกลับเปลี่ยนบาดแผลในจิตใจให

กลายเปนสิ่งที่ทํารายตนเองมากกวาที่จะผลักดันตนเองใหสูงข้ึน ดังน้ันเมื่อทวีย่ิงดาถึงพฤติกรรม             

ที่เสื่อมเสียของยามปลอดมากเทาไรก็เทากับการย่ิงตีแผใหเห็นถึงความบกพรองของตนในฐานะที่เปน        

พอมากข้ึนเทาน้ัน โดยเฉพาะคําหมางเมินที่ยามปลอดโตเถียงกลับไปวา "ก็เสียช่ือวงศตระกูล             

พอเองแหละ" ย่ิงเปนคําพูดที่ตอกยํ้าภาพของพอที่ทั้งขาดความรับผิดชอบและเห็นแกความสุขสวนตัว

เปนสําคัญชัดเจนมากข้ึน 
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   จากขางตนจะเห็นวาพอที่ไมสามารถดํารงบทบาทความเปนพอไดตาม

บรรทัดฐานของสังคมไทย ทั้งการไมซื่อสัตยตอภรรยา และการขาดการดูแลและรับผิดชอบตอลูก        

ลวนเปนสาเหตุสําคัญที่ไมเพียงแตเปนสาเหตุหลักที่ทําใหครอบครัวตองลมสลายลงเทาน้ัน แตยังเปน

การสรางบาดแผลภายในจิตใจของคนในครอบครัว ทั้งภรรยาที่กลายเปนคนแปลกหนาเพราะมองหนา

กันไมติด และลูกที่ตองเติบโตมากับความวาเหวและไรที่พึงพิงทางจิตใจ ดวยเหตุน้ีผูเปนพอที่ไมใสใจ

กับการทําหนาที่พอที่ดีดังกลาวจึงถูกลงโทษจากคนในสังคม โดยเฉพาะจากลูกของพวกเขาเอง 

   ทวี ที่นอกจากจะถูกลูกทํารายทั้งรางกายและจิตใจในเหตุการณปลนบาน

สองเมืองดังที่กลาวแลว พฤติกรรมการใชเงินอยางไมรูคุณคาไปกับการตอบสนองตอกิเลสตัวเอง อาทิ 

การพนันการเที่ยวเลน และการเลี้ยงดูผูหญิง ยังทําใหสมบัติที่เคยมีเปนมรดกตกทอดน้ันตองถูกขาย

เพื่อใชหน้ีที่เขากอข้ึนเพื่อสนองกิเลสของตนเองอีกดวย  

   การใชชีวิตอยางไมหวังอนาคตดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหทวี          

ตองทนทุกขกับความผิดพลาดในชีวิต มีเพียงสองเมือง ซึ่งเปนเพียงลูกคนเดียวในจํานวนทั้งหมดหาคน

ที่พอเปนที่เชิดหนาชูตาในแกเขาได ดังน้ันเมื่อสองเมืองยอมลดทิฐิที่มีตอทวีลงและชวนมาพักผอน        

ที่บาน ทวีจึงผอนคลายและยอมรับถึงขอผิดพลาดในฐานะพอ ดังบทสนทนาระหวางทวีกับบุรี          

ที่กลาวถึงขอบกพรองของตน ดังน้ี 

   ..."คุณกับผมน่ีก็แปลกนะ ชีวิตคลายกันเปนบาเลยเชียว มีลูกที่เสียก็เสีย

  คลายกัน ลูกดีก็ดีคลายกัน"      

   "แตของผม...เสียมากกวาดี"...คุณทวีตอบเศราๆ ไมมีทิฐิจะปดอะไรตอไป

  อีกแลว มีแตยอมรับความเปนจริงโดยส้ินเชิง  "ของคุณยังมีโอกาส ลูกผูหญิงอีก            

  สองคนน้ันเล้ียงใหดีๆ เถอะครับ ตอนคุณอายุเจ็ดสิบจะไดไมนํ้าตก" [...] "จะได                  

  ไมอกหัก" คุณทวีกลาวไปอีก      

   ...       

   "ผมเองก็อกหัก...หักไมนอยกวาคุณสักเทาไหรเลย แตอาศัยที่ผมมีลูก              

  นอยกวา...ออ...ก็ไมนอยนักหรอก แตมันยังเล็กๆ กันอยู เลยอกหักไปแคคนเดียว" 

  เขาทอดถอนใจนิดๆ "นายกรรจหมดเวรไปเสียได ไมดีใจก็เหมือนดีใจ"  

   "น่ันซี...ถึงไดสบายกวาผมไง...ของผมน่ี...ขางลางก็อยูอีกคน ขางนอก           

  อีกสามคน ลวนแตทําใหนอนสะดุงทั้ง น้ัน ไมรูวาวันไหนจะมีตํารวจมาเคาะ            

  ประตูบาน"       

   ... 
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   "คุณทวี"...เราคิดเสียวากรรมของใคร ใครก็รับเอา คิดแค น้ันใหได               

  แลวคุณจะสบายขึ้น ถึงเราเปนพอแมก็จริง ก็มีสวนผิดสวนถูกเหมือนปุถุชนทั่วไป 

  ลูกโตแลวจะโยนความผิดความบาปมาใหเราเสียหมดก็ไมได เขาควรสํานึกตัวเอง  

  เราจะมีปญญาไปยัดเยียดอะไรละฮะ"     

   คุณทวีน่ิง...บุรุษผูเคยเปรียว หรือจะใชคําสแลงอยางใหมวา "ซา" บัดน้ี 

  เซาซบ กามคือไฟซ่ึงเคยลุกโชติอยูในกาย กลับดวนดับ หมดสมรรถภาพเกือบส้ินเชิง

  ทิ้งปมดอยมากมายเหลือคณานับไวสําหรับนอยเน้ือต่ําใจในโชควาสนาตอไปอีก            

  ไมรูจบ ดังน้ันความราเริงรื่นรมยที่เคยมีโชกชุมในวัยตนจึงดูจะถูกลงโทษใหเหลือแต

  ความหมนหมองนักหนาในวัยปลาย      

      (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 399-400) 

   บทสนทนาระหวางบุรีกับทวีขางตนสะทอนใหเห็นวา ตัวละครพอทั้งสอง

ยอมรับและสํานึกกับความผิดของตนที่ไมอาจดูแลและรับผิดชอบตอความเปนอยูของลูกไดอยางเต็มที ่

ทั้งน้ีนอกจากการสํานึกผิดแลวทั้งบุรีและทวียังมองวา ความทุกขที่ไดรับจากการกระทําของลูก           

เปนด่ังบทเรียนที่ทําใหพวกเขาตองพิจารณาถึงความผิดตัวเอง โดยเฉพาะบุรีทีม่ีลูกเล็ก  เขาจึงยังตอง

มีหนาที่ เลี้ยง ดูและปลูกฝงจิตสํานึกดานจริยธรรม เพื่อใหลูกเ ติบโตมาพรอมกับความรัก                    

และความอบอุนของพอแม รวมถึงการรูตระหนักถึงหลักจริยธรรมอันดีงาม นอกจากน้ีบทสนทนา

ดังกลาวยังใชหลักกฎแหงกรรมเปนทางออกของปญหาดวยมองวา พอที่เคยทําผิดกับครอบครัว             

ไม อาจจะ ดําเ นินชี วิตต อ ไป ไดอย างมี ความสุ ข  หาก ไม ได แก ไขความผิ ดพลาดของตน                      

และในขณะเดียวกันผูเปนลูกก็ตองรูจักอภัยและเขาใจถึงความบกพรองในอดีตที่ผานมาดวย 

   เมื่อวิเคราะหถึงบริบททางสังคมในชวงป 2524 ซึ่งเปนชวงที่กระแส           

ชนช้ันกลางมีอิทธิพลตอความเปนอยูของผูคนในสังคมเมือง และชนช้ันกลางเหลาน้ีกําลังใช           

ความไดเปรียบดานทุนทางปญญา ทุนทรัพยและทุนทางสังคมกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   

และความสุขที่ไดรับจากการทํางานหนัก สอดคลองกับหัวหนาครอบครัวในนวนิยายเรื่องน้ีที่เห็นแก

การตอบสนองตอความสุขสวนตัวมากกวาการดํารงฐานะหัวหนาครอบครัวตามบรรทัดฐานของสังคม 

แตทายที่สุดดวยจิตสํานึกของความเปนพอ และการเขาถึงหลักกฎแหงกรรมทําใหเกิดการยอมรับ 

และตระหนักรูถึงความบกพรองของตน น่ันแสดงใหเห็นวาฐานะทางสังคมและความสะดวกสบาย       

ในชีวิตไมไดเปนปจจัยที่สงเสริมใหพอเปนผูนําครอบครัวที่สมบูรณไดเทากับการสํานึกถึงบทบาทพอ

และสามีที่ดีตามความคาดหวังของสงัคม   
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  4.1.2.1.2 เพียร : พอตัวอยาง ผูวางแนวทางดําเนินชีวิต    

      ในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง กฤษณาสร างตัวละครพอ ช่ือเพียร                   

เปนหัวหนาครอบครัวพิจิตรา ซึ่งเปนครอบครัวของสภา เพื่อนสนิทของสองเมือง การสรางตัวละคร

เพียรข้ึนมาน้ี ผูวิจัยเห็นวา กฤษณา สรางข้ึนมาเพื่อใชเปนตัวละครคูตรงขามกับ ทวี พอสองเมือง            

และบุรี พอของบาลี โดยเฉพาะการเปรียบเทียบดานบทบาทสามีและพอที่ดี  

     เมื่อเปรียบเทียบกับทวีและบุรีที่เปนเจาของธุรกิจและมีทรัพยสมบัติ

จํานวนมากแลว เพียร ไมไดมีฐานะทางสังคมและทุนทรัพยที่เทียบเทา เพียร เปนเพียงขาราชการ               

ช้ันผูนอยที่ไตเตาตําแหนงข้ึนไปสูงสุดที่ผูอํานวยการกองกอนเกษียณ ระหวางที่ทํางานก็เก็บหอม           

รอมริบเพื่อผอนซื้อที่ดินขนาดรอยตารางวาและใชเงินจากสวัสดิการของกรมปลูกบานไมหลังเล็กๆ  

อีกหน่ึงหลังบนพื้นที่น้ัน แตกระน้ันเมื่อวิเคราะหถึงการดํารงบทบาทสามีและพอตามบรรทัดฐานของ

สังคมไทยแลว นับวาเพียรสามารถกระทําไดดีกวาทวีและบุรีอยางมาก 

   สภาไมเคยมีฐานะดีอยางเขา พอของสภาเปนเพียงขาราชการที่ไตเตา       

  ขึ้นมาอยางชาๆ แลวมาเปนใหญครั้งสุดทายในตําแหนงผูอํานวยการกอง จากน้ัน               

  ก็ปลดเกษียณ กินบํานาญ มีที่ดินแครอยตารางวา บานไมหน่ึงหลัง แลวไมเคยมีส่ิงใด

  อีกเลย ที่ดินผืนน้ีก็ซ้ือผอนตั้งแตตารางวาละรอยบาท ดวยเงินสวัสดิการของกรม 

  ปลูกบานอีกหลังจากกองทุนน้ัน สวนนางลําพูจบการศึกษาแคระดับมัธยมส่ี              

  ครองชีวิตในฐานะแมบานมาโดยตลอด ไมเคยออกไปทํางานที่ใด งานพิเศษที่ทําอยู

  อยางถนัดนักหนาก็คือทําของคาวหวานสงขายตามรานคาตางๆ บาง แตก็มิใช             

  กิจการใหญ "เอาแคชวยคาใชจาย" น่ันคือจุดหมาย   

       (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 28) 

   ความขางตนเสนอใหเห็นวานายเพียร เปนเพียงชนช้ันกลางระดับลาง                 

ที่เลื่อนฐานะทางสังคมข้ึนมาดวยระดับการศึกษาและหนาที่การงาน สวนภรรยาของเขาเปนแมบาน 

และชวยแบงเบาภาระครอบครัวดวยการขายของเล็กนอย ทั้งน้ีแมวาเพียรจะทําหนาที่หัวหนา

ครอบครัวที่เปนฝายหารายไดมาจุนเจือครอบครัวและมอบความสุขสบายใหแกครอบครัวเปนหลัก        

แตเขาก็ไมไดใชอํานาจทางเศรษฐกิจเปนตัวการควบคุมความเปนอยูของภรรยา ตรงกันขามกลับ           

ใหเกียรติและเคารพในหนาที่ของภรรยาที่คอยจัดการและบริหารภายในครอบครัว  ดังคําพูด            

ของสองเมืองที่กลาวช่ืนชมเพียรที่วา 
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   อยางคุณพอสภา...เปนคนนารักนานับถือมาก เปนคนใฝธรรม...ไมเคย       

  นอกใจเมีย ไมเคยทํากุกก๊ิกเหมือนคนอยูน่ิงไมเปน ไมเหมือนผูชาย "หลายๆคน"       

  ที่ตามใจตัวเองแลวผลที่สุดก็คือครอบครัวมีแตความทุกข [...] เขาเกลียดผูชาย                 

  ที่เปนพอคน หากยังไมเคยสํานึกถึงหนาที่ ความรับผิดชอบน้ัน อยากจะหาแต               

  ความสําราญทางตัณหาร่ําไป เห็นวาความแตกสลายของคนที่ตนบังคับให                 

  "ตอง" เกิด...เปนเรื่องเล็ก      

       (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 284) 

   เมื่อพิจารณาคําช่ืมชมของสองเมืองที่มีตอเพียร จะพบวาสองเมืองให

ความสําคัญกับพอที่สามารถดูแลและรับผิดชอบตอความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวได         

อยางครบถวน ที่สําคัญคือตองเปนพอที่สามารถจัดการกับหนาที่ของตนเองไดดี โดยเฉพาะการสํานึก

ถึงบทบาทของสามีดวยการควบคุมความปรารถนาในจิตใจและซื่อสัตยกับภรรยา  

   สองเมืองไมไดเปนเพียงผูเดียวที่ยอมรับวา การดํารงบทบาทของเพียร            

ในฐานะหัวหนาครอบครัวมีสวนสําคัญในการอุมชูความมั่นคงทางจิตใจของสมาชิกครอบครัวเทาน้ัน 

แตลําพู ภรรยาของเพียรเองก็ยังมองวา สามีที่มีคุณธรรม ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการกับกิเลสภายใน

จิตใจและการมีเมตตาตอทั้งสมาชิกในครอบครัวและนอกครอบครัวน้ัน เปนคุณสมบัติสําคัญที่สามารถ

นําพาครอบครัวไปไดตลอดรอดฝง ดังคําพูดของลําพูที่กลาวถึงสามีของตนเองวา 

   "เขาเปนคนมีคุณธรรม" คุณปายืนยันหนักแนน "หัวหนาครอบครัว                  

  น่ีสําคัญมากนะ หนู ถาหัวหนาครอบครัวมีคุณธรรม อะไรๆ ก็ดี ไปเ จ็ดสิบ                    

  เปอรเซนตแลว..."        

       (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 276) 

   เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของเพียร กับทวีและบุรีแลว นับวาคุณสมบัติของ

เพียร เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหครอบครัวสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุข ตรงกันขามกับ

ครอบครัวของทวีและบุรีที่ตองลมสลาย เพราะหัวหนาครอบครัวที่ไมอาจทําหนาที่สามีและพอที่ดีได 

    "บาตองการนะคะ พี่เมือง ตองการผูชายที่มีเวลาใหบา  ไมใชรอนไปโนน

  ไปน่ีตลอดป  บาเบื่อนักธุรกิจเต็มประดาเลย  พอเปนตัวอยางของความลมเหลว    

  ของคนที่จัดเวลาใหลูกและเมียไมได...     

   สองเมืองสดับอยางเขาใจ...ไมวาบาลีจะพูดอะไรออกมาก่ีประโยค                

  เขาเขาใจอยางลึกซ้ึงทุกคํา      

   "เรื่องเจาชูน่ีก็อีก  ไมวาผูชายหรือผูหญิงละนะคะ ถาเจาชูแลวบานพัง              

  ทุกราย"          

           (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 51) 
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   คําพูดขางตนเปนคําพูดของบาลีที่กลาวถึงพอที่ไมสามารถบริหารหนาที่  

ของหัวหนาครอบครัวที่ดี จนมีผลโดยตรงตอสถานภาพของครอบครัว ทั้งน้ีแมวาบทสนทนาดังกลาว

จะไมมีคําพูดของสองเมือง แตเขาก็เขาใจในสิ่งที่บาลีถายทอดออกมา เพราะตัวเขาเองก็เติบโตข้ึนมา

ทามกลางบรรยากาศของครอบครัวที่พรอมกับพอและแมที่บกพรองในหนาที่  จนทําใหเขามีปมดอย

ดานการขาดรัก  

   นอกจากในนวนิยายเรื่องปูนปดทองจะเสนอใหเห็นวาครอบครัวที่มีพอที่

สามารถดํารงบทบาทพอและสามีที่ดีเชนเพียร จะสามารถดํารงอยูดวยความสุขและความเขาใจกัน

ระหวางสมาชิกแลว กฤษณา ยังใชครอบครัวของเพียร เปนแหลงพักพิงของสองเมือง ตัวละครรุนลูกที่

ประสบกับปญหาครอบครัวแตกแยกอีกดวย  

   สองเมืองหยิบคุกก้ีเขาปาก เม่ือมาถึงที่น่ี...ไมวาจะเปนกวยเตี๋ยวราดหนา 

  ขาวผัดโปะดวยไขดาว หมูยาง หมูทอด นํ้าพริกปลาทู ...ดูเอร็ดอรอยไปหมด             

  สําหรับเขา สองเมืองจะรู สึกวามันคือ "อาหาร" ที่แทจริง เน่ืองจากความเปน             

  ธรรมชาติของบานและของคน [...] สองเมืองเกิดความรูสึกเปนสุข เหมือนไดไออุน

  ทุกครั้งที่กลับมานอนเกลือกกล้ิงในบานน้ี     

                 (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 33-35) 

   การที่สองเมือง ใชบานของครอบครัวพิจิตราเปนแหลงพิ่งพิงทั้งรางกาย   

และจิตใจดังกลาว ไมไดสะทอนใหเห็นถึงความเมตตาและความเปนหวงเปนใยของคนในบานที่ชวย

ประคับประคองสองเมืองเทาน้ัน แตเนนยํ้าใหเห็นวาครอบครัวจะอยูอยางอบอุนและมีความสุขไดน้ัน

มาจากการทําหนาที่ของพอในฐานะหัวหนาครอบครัว ดังจะเห็นไดจากคําพูดของสองเมืองที่วา 

"อาหาร" ที่เขาไดกินจากที่น่ีคืออาหารที่แทจริง เน่ืองจากความเปนธรรมชาติของบานและคน              

ซึ่งก็หมายถึงการไดรับการดูแลอยางจริงใจจากคนในบานที่ไมตองคํานึงถึงหนาตาในสังคม อยางเชน

คนในบานของสองเมืองที่มีดีแตเพียงภายนอกเทาน้ัน ดังน้ันความสุขที่สองเมืองไดรับจากครอบครัวน้ี

จึงแปรเปลี่ยนเปนความอบอุนแบบที่เขาไมไดรับจากครอบครัวที่แทจริง  

   อาจกลาวไดวา การที่กฤษณา สรางเพียร ข้ึนมาเปนตัวละครคูตรงขามกับ

บุรีและทวี ไมไดแค เพียงสะทอนใหเห็นวาบทบาทของการดํารงความเปนพอและสามีที่ ดี                

ตามบรรทัดฐานของสังคมเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงอยูของครอบครัวเทาน้ัน แตกฤษณา ยังมี

จุดมุงหมายที่ตองการเปรียบเทียบใหเห็นวา ฐานะทางสังคมที่นํามาซึ่งหนาตาและทุนทรัพยของ

ครอบครัวภายใตบทบาทของความเปนพอและสามีน้ัน ไมใชสิ่งสําคัญเทากับการทําหนาที่พอและสามี 

ดวยการดูแลและรับผิดชอบความเปนอยูของคนในครอบครัว ย่ิงไปกวาน้ันการมีคุณธรรม           

และการควบคุมกิเลสภายในจิตใจของตนไดคือคุณสมบัติของพอและสามีที่ควรไดรับการยกยอง   
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  4.1.2.1.3 พรหมินทร : พอผูมีอิทธิพลและหวังผลประโยชนเพ่ือตนเอง  

     พรหมินทรเปนตัวละครพอจากนวนิยายเรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล 

เรื่องราวในนวนิยายเรื่องน้ีเปนเรื่องที่พรหมินทร นักธุรกิจรายใหญระดับประเทศไดรวมมือกับ                

โปรเฟสเซอรสเปนเซอรทดลองเปลี่ยนถายอวัยวะกับมนุษยโคลนน่ิง เพื่อทําใหตนมีรางกายที่แข็งแรง

และสามารถยืดอายุมากข้ึน โดยมนุษยโคลนน่ิงคนแรกที่พวกเขาจะนํามาทดลองคือ ชีวัน                

ผูที่พรหมินทรนํามาใหศศิประภา ผูเปนภรรยาเลี้ยงเปนลูกต้ังแตเล็กรวมกับศศิรัตนและพี่นอง          

คนอื่นๆ ซึ่งเปนลูกที่เกิดตามวิธีตามธรรมชาติ  พรหมนิทรตองขัดแยงกับศศิประภา เพราะเธอขัดขวาง

ไมใหนําชีวันไปทดลอง เน่ืองจากเห็นวาการกระทําดังกลาวเทากับเปนการปลิดชีวิตลูกตัวเอง            

แมวาศศิประภาจะพยายามชวยเหลือชีวันดวยการช้ีหนทางใหชีวันหลบหนี และพยายามหาเหตุผล         

มาโตแยงเพื่อทําใหพรหมินทรเปลี่ยนใจ แตกระน้ันพรหมินทรก็ใชสิทธิและอํานาจของการเปน

ผูปกครองกระทําการตามที่วางแผนไว  

   เขาหนาเครียดขึ้นมาทันที พยายามขมอารมณโกรธไวเต็มที่ "ผมตางหาก 

  ที่มีสิทธ์ิ เขาเปนชีวิตของผม ไมใชของเขาหรือของใครทั้งน้ัน เขาเกิดมาจาก              

  เลือดเน้ือของผม เติบโตมาดวยเงินทองของผม แมกระทั่งคุณเองก็ไมมีสิทธ์ิที่จะมา

  ยุมยามในเรื่องน้ี"       

   "ถาอยางน้ันก็ไมตองมาถามฉัน"    

   "ผมตองถาม เพราะคุณบอกเขา"     

   "ฉันอยากใหเขารู เขาจะไดจัดการกับชีวิตตนเอง..."  

   "ถาเขาหนีไปคุณจะทํายังไง"     

   "ฉันภาวนาขอใหเขาทําอยางน้ันอยูแลว"    

   "คุณคงเสียสติไปแลวแนๆ คุณรูไหมวาเราเสียเงิน เสียเวลาไปเทาไหรกวา

  จะไดเขามา และลงทุนไปเทาไหรสําหรับการเล้ียงดูเขาจนเติบโตขึ้นมาขนาดน้ี" 

   "คุณพูดเหมือนกับวาเขาไมใชคน"    

   "เขาเปนคน แตเปนคนเทียม คุณเองก็รูดี"   

   "เขาเปนคนเหมือนอยางฉันอยางคุณ เพียงแตเกิดจากเซลลของคุณ ไมได

  เกิดจากการปฏิสนธิเทาน้ัน"       

        (อมตะ 2543: 14)  

   ความขางตนเปนเหตุการณตอนที่พรหมินทรกับศศิประภาโตเถียงถึง

สถานภาพของชีวัน ศศิประภามองชีวันในฐานะลูกที่ตนเลี้ยงดูมาดวยความรักและความผูกพัน 

ในขณะที่พรหมินทรมองชีวันเปนด่ังทาสที่วันหน่ึงตองตอบแทนคุณเจานายที่ไดชุบเลี้ยงและมอบ

ความสุขสบายให ดังน้ันคําพูดของพรหมินทรที่อางถึงสิทธิในตัวชีวันเพราะเขาไดลงทุนกับชีวันไปมาก             

ทั้งดานเงินและดานเวลา ยอมสะทอนใหเห็นถึงการหวังผลประโยชนจากคนที่ตนนํามาเลี้ยงเปนลูก
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ต้ังแตตน นอกจากน้ีการที่พรหมินทรโกรธศศิประภา เน่ืองจากศศิประภาบอกชีวันใหรูตัวและหนีไป

กอนที่เขาจะดําเนินการตามแผนยังเสนอใหเห็นถึงการกําหนดบทบาททางเพศดวยการใหศศิประภา  

เปนเพียงผูดูแลชีวันใหเติบใหญตามหนาที่แมเทาน้ัน แตไมไดมอบสิทธิในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกบั

ชีวิตชีวัน ทั้งน้ีเพราะพรหมินทรเปนผูถือสิทธิและมีอํานาจน้ันแตเพียงผูเดียว  

   การกําหนดบทบาททางเพศดังกลาวมีสาเหตุมาจากการสรางมายาคติที่วา

หญิงเปนเพศที่ดอยสติปญญากวาชาย จนนําไปสูการแบงงานในสังคมดวยการใชมายาคติดังกลาว           

กลาวคือการแบงแยกแรงงานกายและแรงงานสมองออกจากกัน และไดใหคุณคาของแรงงานสมอง

เหนือกวาแรงงานกาย สอดคลองกับที่ผูชายไดรับการปลูกฝงวามีความสามารถมากกวาผูหญิ ง 

ประกอบขนาดของสมองของผูชายที่มีขนาดใหญกวาตามลักษณะทางกายภาพของรางกาย                   

น่ันก็แสดงวา ธรรมชาติไดระบุมาแลวใหผูชายมีขีดความสามารถสูงกวาและประสบความสําเร็จ           

ในอาชีพการงานมากกวาผูหญิง ดังน้ันจึงเปนความชอบธรรมที่กําหนดใหผูชายทํางานดานการใช

สติปญญาและดานการใชความคิดสรางสรรค สวนผูหญิงน้ันตองทํางานที่ใชแรงกายที่ไมตองใช

สติปญญามากนักเพียงแตใชความอดทน และความสม่ําเสมอเทาน้ัน (กาญจนา แกวเทพ, 2535:            

67-68) 

   เมื่อการแบงงานภายในครอบครัวเกิดจากมายาคติทางเพศดังกลาว 

พรหมินทรผูเปนพอจึงใชอํานาจในฐานะผูปกครองกําหนดวิถีชีวิตและการดูแลใหแกชีวัน ไมวาจะเปน

การใหเรียกตนเองวา บีบี และการใหพี่เลี้ยงดูแลอยางใกลชิด ดังความที่วา 

   พอบอกวา "บีบี" ยอมาจาก "บิ๊กบอส" แปลวา "เจานายใหญ" เขาบอกวา

  อยากจะเรียกพออยางที่แมสอน (ไมใชแดด) แตพอบอกวา เรียกอยางน้ีนะดีแลว   

  มันทําใหพอภูมิใจ...       

   ตอนน้ีเขาเขาใจแลววาทําไมพอจึงใหเขาเรียกวา "บีบี" เพราะพอตองการ

  กีดกันเขาใหเปนคนอ่ืน      

   เขานึกแปลกใจขึ้นมาอีกวา ในเม่ือพอตองการใหเขาเปนคนอ่ืน ทําไมกลับ

  เอาใจใสเขายิ่งกวาลูกทุกคน ตอนเขาเล็กๆ ก็ใหอยู ในความดูแลของพี่ เ ล้ียง               

  (ซ่ึงเปนญาติของพอ) ไปไหนมาไหนจะตองมีพี่เล้ียงตามไปดวย...เพราะพอมีเหตุผลที่

  ชอบธรรมคือ "เปนหวง" เขายอมรับเหตุผลน้ัน พรอมกับความรู สึกแปลกๆ                

  ที่เขาไดรับจากพอ - ใกลชิด แตกลับเฉยชา ตรงขามกับแม ที่ดูหางเหิน ทวาเขากลับ

  ไดรับความรักความเมตตาอยางลึกซ้ึง ตอนน้ันเขาไมเขาใจ แตตอนน้ีเขาเขาใจแลว 

  เขาใจไปถึงวาทําไมพอจึงไมอยากใหเขาไปเรียนตางประเทศเหมือนกับพี่ๆ นองๆ             

  ทุกคน - เพราะพอเปนหวง "ทรัพยสิน" ของพอน่ันเอง    

        (อมตะ 2543: 59) 
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   เมื่อวิเคราะหถึงบทบาทของพรหมินทรเบื้องตน อาจเห็นวาเขาสามารถดูแล

และรับผิดชอบความเปนอยูของลูกใหสุขสบาย แตกระน้ันการที่เขาคอยควบคุมการกระทําของชีวัน

ต้ังแตการบังคับใหเรียกช่ือ รวมถึงการจางพี่ เลี้ยงซึ่งเปนญาติมาดูแลอยางใกลชิด กลับเปน               

ความรับผิดชอบในหนาที่พอดวยเงื่อนไขของการเปนเจาของ และการหวงแหนเอาไวเปนสมบัติ

สวนตัว ดวยเหตุน้ีพรหมินทรจึงไมเพียงแตสอนใหชีวันเรียกช่ือวา บีบี ซึ่งหมายถึงเจานายใหญ             

เพื่อปลูกฝงใหชีวันยอมจํานนตออํานาจของพอในฐานะเจาของชีวิตเทาน้ัน แตการควบคุมของเขา ใน

ฐานะพอภายใตความเปนหวงดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงการหลอกลวงดวยความรัก กอนใช             

ความรักน้ันเปนเงื่อนไขกดดันใหลูกตอบแทนพระคุณดวยชีวิต  

   เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงดู "รติรัตน"  ลูกสาวของพรหมินทรกับ           

ศศิประภา พรหมินทรกลับไมไดดูแลเธออยางใกลชิด เพราะไดสงเธอไปเรียนที่ตางประเทศต้ังแต              

ยังเด็ก แมการกระทําของพรหมินทรจะอยูบนพื้นฐานของความรักและความหวังดีดวยการมอบความรู

ใหแกลูก เพื่อใหลูกนําประสบการณที่ไดรับจากตางประเทศน้ันมาชวยบริหารธุรกิจในครอบครัว           

แตกระน้ันก็ทําใหลูกรูสึกวาเหวและโหยหาความอบอุนจากคนในครอบครัว ดังคําพูดของรติรัตนที่วา 

   "ฉันบอกตัวเองอยู เสมอวา เ ม่ือฉันมีครอบครัว มีลูก ฉันจะไมใหลูก               

  ตองอยูหางฉันมากเกินไป เหมือนที่พอแมทํากับฉัน ฉันไมไดวาพอแมทําผิด พอแม

  ทําเพราะรักฉัน หวังดีตอฉัน ฉันรู พอแมอยากใหฉันเปนคนเกง เกงที่สุด จึงตองสง

  ใหฉันไปเรียนเมืองนอก แตผลของความรักน้ันมักก็เปนอยางที่คุณเห็นอยู น้ี                 

  ฉันไมเคยคํานวณดูหรอกนะ วามันคุมกันไหม ระหวางความเกงของฉันกับความรัก

  ในครอบครัวที่ตองแตกสลายไป"      

                 (อมตะ 2543: 193-194) 

   จากขอความขางตนจะเห็นไดวา บทบาทของพรหมินทรในฐานะพอที่แสดง

กับชีวันกับรติรัตนและพี่นองคนอื่นๆ จะเปนภาพตรงขามกัน พรหมินทรจะสงลูกแทๆ ไปอยูไกลตัว 

เพื่อใหนําความรูมาชวยบริหารธุรกิจ แตกับคนโคลนที่เลี้ยงมาเปนลูกกลับสงวนไวใกลตัว และอางสทิธิ

ในฐานะเจาของอยางชอบธรรม แตเมื่อวิเคราะหถึงสถานภาพของลูก ทั้งลูกที่เกิดข้ึนโดยวิธีธรรมชาติ

และลูกที่เกิดข้ึนจากการโคลนน่ิง จะพบวาพรหมินทรไดเบียดขับใหลูกทั้งหมดกลายเปนคนนอก

ครอบครัวโดยทั้ง ต้ังใจและไมได ต้ังใจ โดยลูกโคลนน้ันพรหมินทรทําใหเขากลายเปนคนนอก         

ดวยการเลี้ยงดูที่หวังผลประโยชนจากชีวิต สวนลูกแทๆ น้ันกลับกลายเปนคนนอกดวยความหวังดี       

ของพอที่แปรเปลี่ยนเปนความหางเหินทางสัมพันธกับครอบครัว  ดังคําพูดของรติรัตนที่ตอกยํ้า              

ใหเห็นวา ความเกงที่เธอไดรับไมไดน้ันมีคุณคาเทากับสายสัมพันธภายในครอบครัว  
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   การที่พรหมินทรสามารถอางสิทธิความเปนผูปกครองที่สามารถกําหนด

หนาที่และความรับผิดชอบของคนในครอบครัวน้ัน นอกจากจะมาจากมายาคติที่สังคมประกอบสราง

ใหเพศชายมีสติปญญาและขีดความสามารถที่นําไปสูความสําเร็จไดมากกวาผูหญิงจนนําไปสู               

การสนับสนุนใหผูชายที่มีอายุมากที่สุดทําหนาที่หัวหนาครอบครัวเทาน้ัน แตทุนทางสังคม                      

ที่พรหมินทรมียังเปนปจจัยสําคัญในการสรางอํานาจอยางชอบธรรมตอการบงการชีวิตของผูทีข้ึ่นช่ือวา

มีสถานภาพเปนผูใตปกครองอยางภรรยาและลูกอีกดวย ดวยปจจัยดังกลาวจึงนําไปสูการต้ังคําถาม 

ถึงการกระทําที่ถูกตองและจิตสํานึกดานจริยธรรมของผูเปนพอที่ใชอํานาจของผูปกครองมาอางสิทธิ     

เหนือชีวิตของลูก 

  4.1.2.1.4 ปใหม : พอผูกุมอํานาจเบ็ดเสรจ็ในครอบครัว  

      ปใหม เปนตัวละครพอในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย ในนวนิยาย      

เรื่องน้ี อุทิศ เสนอใหเห็นวา ปใหม ใชอํานาจของหัวหนาครอบครัวสั่งและควบคุมทุกอยางภายในบาน

ภายใตระบบปตาธิปไตย ไมวาจะเปนการต้ังช่ือลูก ไปจนถึงการกําหนดบทบาทใหแกภรรยา               

ซึ่งมีหนาที่ดูแลความสะดวกสบายภายในบานตามบรรทัดฐานทางสังคมอยูแลว  ปใหมจึงอยูในฐานะ

ผูปกครองที่สามารถจัดการและบงการการกระทําของทุกคนในบาน 

    เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางสังคมของปใหม ปใหมเปนเพียงชนช้ันลาง                  

ที่เลื่อนมาเปนชนช้ันกลางดวยความใฝรูและความอุตสาหะในการทํางาน ที่สําคัญคือปใหมไดอาศัย              

ความอนุเคราะหจากลออ ซึ่งเปนนองสาวของเพื่อนสนิทและกําลังจะจบการศึกษามาเปนครูน้ัน         

ใหชวยสอนหนังสือให ตอมาปใหมกับลออก็ไดเลื่อนความสัมพันธจากลูกศิษยกับครูมาเปนสามีภรรยา  

เมื่อปใหมอยูในฐานะผูพึ่งพิงความรูจากลออและลออที่นอกจากจะมีความรูและฐานะทางสังคม           

ที่สูงกวาแลว เธอยังมีญาติคอยคานอํานาจปตาธิปไตยของปใหมอีกดวย ดังน้ันปใหมในฐานะของสามี        

จึงไมไดใชอํานาจควบคุมการกระทําของลออ ตรงกันขามกลับเปนความสัมพันธที่ตางถอยที             

ถอยอาศัยซึ่งกันและกัน  

    ...พอไปกราบเทา ผู เฒ าทั้ งสองและมีของฝากติด มือไปดวย เสมอ                   

  และความเปนคนซ่ือเอางานเอาการ ทั้งยังคอยบอกขาวความเปนไปของลุงเสริฐที่อยู

  ทางโนนใหพอแมที่อยูทางน้ีติดตามความเปนอยูเปนระยะๆ ก็ถือไดวาหนาที่เชื่อมตอ

  ขาวสารซ่ึงพอทําอยูน้ีไดคะแนนความเอ็นดูจากวาพอแมยายอยูไมนอย [...] พอได

  เขาหาลออในฐานะที่เธอจะเปนครูอยูแลว ชวยอนุเคราะหสอนพอใหอานออกเขียน

  ไดบาง และเธอก็เต็มใจอยางยิ่งในการประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหพอ โดยตลอด

  ทั้งวันที่แวะเวียนไปมาหาสู ก็อยูในสายตาของผูหลักผูใหญเสมอมา  

        (ลับแล,แกงคอย 2554: 36-37) 
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    ...ในวัยเบญจเพส ความรักที่ มีตอลออปกหลักม่ันคงไมคลอนแคลน              

  จนนําไปสูการทํางานหามรุงหามค่ํา เก็บหอมรอมริบเงินคาแรงทุกบาททุกสตางคไว

  สําหรับความตั้งใจม่ันเพื่อเปนคาสินสอด [...] ลออกับพอตางมุมานะทํางานกัน          

  อยางขยันขันแข็ง สรางเน้ือสรางตัวดวยกันทั้งคู    

                (ลับแล, แกงคอย 2554: 56-58) 

    ความขางตนสะทอนใหเห็นวาปใหมไมไดใชอํานาจที่เหนือกวาของการเปน

สามคีวบคุมความเปนอยูของลออ ตรงกันขามเขากลับเกรงใจและใหเกียรติแกลออดังเชนที่เขาเริ่ม

ปฏิสัมพันธกับลออในฐานะลูกศิษย ทั้งน้ีนอกจากลออจะมีอาชีพเปนครูและเปนที่นับถือของผูปกครอง

ของลูกศิษยในชุมชนแลว การที่ลออมีเสริฐ ผูเปนพี่ชายมาคอยดูแลอยางหางๆ ยังถือเปนตัวแทนของ

ญาติผูใหญที่เขามาคานอํานาจปตาธิปไตยของปใหมในฐานะหัวหนาครอบครัว 

   จนกระทั่งลออเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง และทิพยเลื่อนฐานะจากพี่เลี้ยง          

ของแกงคอย ลูกชายของปใหมกับลออ ข้ึนมาเปนภรรยาคนที่สองของปใหม ปใหมกลับใชอํานาจของ

หัวหนาครอบครัวกดข่ีทิพยใหเปนเพียงผูใตบังคับบัญชา ทั้งน้ีเน่ืองจากทิพยเปนเพียงสาวชาวบาน        

จากภาคอีสานที่ไมไดมีความรูระดับประกอบอาชีพเฉพาะทาง และเธอก็มีอายุที่นอยกวาปใหมถึง             

13 ป ปใหมจึงใชความเหนือกวาทางฐานะสังคม และความอาวุโสที่มีมากกวาน้ันเปนปจจัยสนับสนุน

ใหเขามีบทบาทในการปกครองคนในครอบครัวอยางชอบธรรม 

   ...ทิพยเปนมากกวาแมนมคอยดูแลหนูนอย แตยังหุงหาอาหารทํากับขาว

  กับปลาและกับแกลมเตรียมไวใหพอหลังเลิกงาน [...] โดยสวนใหญพอโวยวาย      

  เพราะหนูนอยรองงอแง จากน้ันก็พาลไปถึงทิพย มีบางวันทิพยตองอุมหนูนอย             

  หนีมายังบานปาสายหยุด พอเห็นวาอารมณพอนาจะเย็นลงทิพยก็อุมหนูนอย             

  กลับเขาบ านดั ง เดิม  ชวงหลั งพอให เงิ นทิพย ไวจ ายตลาด  วันไหนเหน่ือย                      

  จากทํางานมากๆ พอเห็นอาหารไมนากินพอก็ติน่ันติน่ี เม่ือทิพยเริ่มตอปากตอคํา 

  (เธอกลาตอปากตอคํากับพอเพราะชาวบานยุยงสงเสริม) พอก็ไลตะเพิดใหไปพนๆ 

  ทิพยเดินรองไหมาบานปาสายหยุด ซ่ึงที่ น่ันพวกชาวบานจับกลุมกันรอทิพยมาเลา

  เหตุการณใหฟงและชวยกันออกความเห็นตอบโต ทุกครั้งที่ทิพยมาบานปาสายหยุด

  จะอุมหนูนอยแกงคอยติดตัวมาเสมอ บางทีรูตัวบางทีก็ทําไปโดยสัญชาตญาณ  

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 71) 

   หลังจากที่ปใหมตองสูญเสียภรรยาขณะที่ลูกยังเปนทารก ดวยความเห็นใจ       

และความสงสารที่ทิพยมีตอปใหม ทิพยจึงไมไดทําหนาที่เฉพาะการเปนพี่เลี้ยงใหแกแกงคอย ลูกของ    

ปใหมกับลออเทาน้ัน แตเธอยังดูแลปใหมดวยการหุงหาอาหารและดูแลบานอีกดวย สวนปใหม             

เมื่อเห็นวาทิพยคอยปรนนิบัติดูแลก็เคยชิน หลายครั้งก็ถือเอาอารมณตนเองเปนใหญดวยการไลทิพย
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ออกจากบาน นานวันเขาความไมพอใจก็ขับเนนใหทิพยเปนฝายเถียงกลับแตน่ันก็ไปทําตามที่ชาวบาน

ยุยง เพราะลําพังแคทิพยคนเดียวคงไมมีอํานาจเพียงพอที่จะกระทําได เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ

ของปใหมกับทิพยกอนที่ทั้ งคูจะแตงงานกัน จะพบวา การที่ป ใหมสามารถควบคุมทิพยได                  

ทั้งดานการกระทําและดานอารมณดังกลาว ถือเปนการเริ่มตนประกาศถึงอํานาจของผูปกครอง              

ที่ปใหมมีอยูเหนือทิพยทุกดาน และเมื่อทั้งคูตัดสินใจดํารงสถานภาพสามี-ภรรยา น่ันเทากับ              

การสงเสริมใหปใหมมีสิทธิที่จะกําหนดบทบาทของทิพยไดในฐานะหัวหนาครอบครัวไดอยางเต็มตัว 

   การใชอํานาจปตาธิปไตยของปใหมในฐานะหัวหนาครอบครัวชัดเจนข้ึน 

เมื่อทิพยใหกําเนิดลูก ซึ่งคนเปนลูกคนที่สองของปใหม ปใหมก็ใชสิทธิของหัวหนาครอบครัว               

ในการต้ังช่ือลูกคนน้ีวา "ลับแล" โดยไมสนใจตอคําคัดคานเชนเดียวกับที่ต้ังช่ือคนแรกวา "แกงคอย"  

ย่ิงไปกวาน้ันเมื่อปใหมอยูในสถานภาพของพอที่มีลูกชายสองคน เขาย่ิงถายทอดและปลูกฝงอํานาจ

ปตาธิปไตยน้ีใหแกลูกๆ พรอมๆ การกีดกันใหทิพยอยูในพื้ นที่เฉพาะของผู ดูแลและปรนนิบัติ                

ของครอบครัว  ดังจะเห็นไดชัดในเหตุการณการชงเหลา 

   "พอยกเหลาที่ผมเปนคนผสมขึ้นดื่มอึกหน่ึง "ยังใชไมได" จากน้ันทานก็ดื่ม

  จนเกล้ียงแกว คราวน้ีทานยื่นแกวที่มีแตนํ้าแข็งเปลาสงใหพี่ชาย เขาชงอยาง               

  ชํานิชํานาญพลางยักคิ้วหล่ิวตามองผมเปนระยะ พอดื่มเหลาแกวที่พี่ชายผมชง          

  "คอยดีขึ้นหนอย " ทานวางแกวเหลาลงขางตัวใชสายตามองแม เหมือนแม                   

  เปนสวนเกินและวา "แมมึงไปลางจานไป" แลวแมก็ปฏิบัติตามอยางวางาย อยางไมมี

  ปากเสียง ผมรูสึกพอใจอยางประหลาดทุกครั้งที่พอออกคําส่ังกับแม ผมกมหนาแลว

  แอบสงยิ้มใหพี่ชาย หัวเราะกันคิกคักระหวางแมจัดแจงยกสํารับอาหารออกจาก    

  เบื้องหนาเราเขาไปในหองครัวทายเรือน     

           (ลับแล, แกงคอย 2554: 17) 

   เหตุการณการชงเหลาเปนตัวอยางเหตุการณที่สะทอนใหเห็นถึงการปลูกฝง

และถายทอดอํานาจความเปนชายในระบบปตาธิปไตยจากพอไปสูลูกชายผานการใชเหลาเปน

สัญลักษณ จะเห็นไดวาในเหตุการณน้ีปใหมไดกีดกันใหทิพย ซึ่งเปนผูหญิงเพียงคนเดียวน้ัน              

ใหกลายเปนคนนอกกลุมและออกไปจากพื้นที่ที่สงวนไวเฉพาะกิจกรรมของผูชาย ดังจะเห็นไดชัดจาก             

บทบรรยายวา "ทานวางแกวเหลาลงขางตัวใชสายตามองแมเหมือนแมเปนสวนเกินและวา "แมมึงไป

ลางจานไป"  
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   การที่ปใหมก็จํากัดพื้นที่ใหแมอยูสวนเล็กๆ ของบาน อยางเชน หองครัว

ทายเรือน ซึ่งสถานที่ดังกลาวก็บงบอกชัดเจนวา ปใหมเห็นชอบใหทิพย ซึ่งมีสถานภาพเมียและแมน้ัน

มีหนาที่เปนเพียงผูดูแลและปรนนิบัติลูกและสามีเทาน้ัน ที่สําคัญคือ ทิพยเองก็ยินยอมที่จะกระทํา

ตามคําสั่งของปใหมอยางวางายและไมมีปากเสียง ย่ิงสะทอนใหเห็นวา ปใหมคือผูครอบครองอํานาจ

ภายในครอบครัว และทิพยในฐานะภรรยาก็ตองเคารพและเช่ือฟงคําสั่งของสาม ี

   เหตุการณที่ปใหมโมโหทิพย เน่ืองจากทิพยนําเงินที่ปใหมใหไวใชจาย             

ในบานไปเลนหวย และหลังจากไดเงินจากการถูกรางวัลที่สามก็ไปซื้อสรอยทองมาใส น้ัน                      

เปนอีกหน่ึงตอนที่สะทอนใหเห็นวา ปใหมคือผูถืออํานาจสูงสุดไวเพียงผูเดียว  

   "เดี๋ยว" พอเรียก "แกถูกเทาไร"    

   "เลขทายสามตัว แคนิดๆ หนอยๆ เลนพอใหสุขใจ เจาจะคาดคั้นเอาอะไร

  กับขอยนักหนา" แมอิดเอ้ือน      

   "อีลาวจอมกะลอน แลวที่คอแกน่ันอะไร" พอขึ้นเสียง เม่ือมองเห็น 

  หลักฐานทนโทเปนสรอยทอทองคําหอยอยูที่คอแม   

   "เออ กูถูกรางวัลที่สาม กูก็อยากไดอยากมีสรอยทองอยางใครอ่ืนเขา     

  เหมือนกัน ไปไหนมาไหนจะไดไมอายคน ใครเขาก็รูวากูเปนเมียพอเศรษฐีหนาใหญ

  มือเติบอยางมึงกันทั้งน้ัน      

   "อยามาขึ้นมึงกูแถวน้ีนะ ลูกๆ น่ังหัวโดอยู น่ี อายมันบาง " พอสงบลง             

  เริ่มใหม        

   บานน้ีใครเปนหัวหนาครอบครัว ใคร...?    

   "ก็เจาน่ันแหละ"      

   "งั้นสิ เปนเมียก็ตองฟงผัว เปนลูกก็ตองอยูในโอวาทพอแม"     

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 157) 

   การที่ทิพยนําเงินที่ปใหมใหไปซื้อหวยดังกลาวนอกจากจะแสดงใหเห็นถึง            

ความบกพรองในการบริหารเงินในฐานะแมบานแลว การนําเงินที่ไดจากการถูกรางวัลไปซื้อสรอยทอง

ใสเปนการทาทายอํานาจปตาธิปไตยของพอ ในฐานะผูดูแลและผูควบคุมความเปนอยูของคนในบาน 

รวมถึงการที่ปใหมดาทิพยวา "อีลาวจอมกะลอน" ยอมสะทอนใหเห็นถึงการดูถูกทางชาติพันธุที่ปใหม

แสดงตอทิพยอีกดวย  

   คําบรรยายที่วา "เปนเมียก็ตองฟงผัว เปนลูกก็ตองอยูในโอวาทพอแม"          

ไมเพียงตอกยํ้าใหเห็นวาปใหมคือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในออกคําสั่งใหทิพยปฏิบัติตามเทาน้ัน           

แตปใหมยังถืออํานาจที่ตนมีอยางสูงสุดน้ันควบคุมลูกใหดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่เขากําหนดไว  
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   พอพูดถึงเราสองพี่นองในเชาวันแรกที่ผมตองไปเรียนในชั้นอนุบาล 1          

  ขณะน้ันแกงคอยอยูชั้น ป. 2 พอวางเปาหมายแหงอนาคตไวใหเราสองเรียบรอยแลว 

  [...] แมจะยังเปนเด็กหาไดรูความหมายแทจริงของคําวา "ชางยนต" กับ "ชางไฟฟา" 

  มากไปกวาความหมายของคําวา "คนขับเรือบิน" ซ่ึงเราสองคนตางยื้อแยงอยากเปน

  ...เม่ือพอเปลงประกายอนาคตทางอาชีพการงานของเรา ยอมถือเปนคําเด็ดขาด       

  คอมหัวรับคําบัญชาสถานเดียว เพราะแกนสําคัญทั้งหมดไมไดอยูที่อาชีพที่จะตอง 

  เปนไปในอนาคตของเรา หากอยูที่เสียงซ่ึงปนรูปเปนคําแลวกังวานผานปากพอ               

  จะกําหนดใหเราเปนไปตามที่ทานเห็นสมควรอยางไรก็ไดตางหาก   

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 150) 

   การวางเปาหมายชีวิตใหแกลูกทั้งสองคนดังกลาวนอกจากจะสะทอน             

ใหเห็นวาปใหมถือสิทธิหัวหนาครอบครัวในการกําหนดชีวิตของลูกทุกข้ันตอน และการกําหนดอนาคต

ใหแกลูกดังกลาวยังเปนการกีดกันทิพย ซึ่งเปนแมใหเปนเพียงเฉพาะผูเลี้ยงและดูแลใหลูกเติบใหญ

เทาน้ันไมมีสิทธิจะกาวกายอํานาจของปใหมที่ผูกขาดอํานาจไวอยางเบ็ดเสร็จแลว 

   การที่ทิพยถูกกําหนดใหเปนเพียงผูตามน้ัน ปจจัยสําคัญไมไดมาจากฐานะ

สังคมและความอาวุโสอยางที่อธิบายไวตอนตนแตเพียงอยางเดียว แตปใหมเองกําลังใชอํานาจของ

ผูปกครองกีดกันไมใหทิพยไมมีโอกาสแมแตจะตอรองกับอํานาจปตาธิปไตยที่ปใหมครอบครองอยู 

ตัวอยางเชน การกีดกันไมใหมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจดวยการออกขายกับขาวเพื่อใหมีรายไดเปน      

ของตนเอง 

   "ก็ลองดูสิ ที่มีกินมีใชมีที่ซุกหัวนอนอยูน่ี ไมใชเงินจากกระเปาฉันรึไง"           

  พอหยุดครูหน่ึง เหมือนพยายามจะตักขาวเขาปาก จากน้ันไดยินเสียงชอนกระทบ

  จานกระเบื้องเสียงดัง "ฉันทําอะไรแกไมมีสิทธ์ิบน ฉันเปนหัวหนาครอบครัว                

  เปนคนหาเล้ียงแกกับลูกๆ แกเคยคิดบางม้ัยวา ฉันทํางานงกๆ อยูคนเดียว เพื่อให

  พวกแกมีที่ซุกหัวนอน"      

   "แลวเจาคิดวาขอยไมทํางานบานงกๆ รึไง เจาคิดวาขอยสุขสบายนักสิ            

  ที่บานน่ีขาดอะไร อะไรเสีย  ใครจะเจ็บจะปวย ก็ขอยทั้งน้ันแหละ ที่ทําอยูคนเดียว"

   "ก็มันหนาที่แก เมียก็ตองดูแลผัว ดูแลลูกเตา ดูแลบานชอง แกจะบน            

  หาหอกอะไร"        

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 174) 
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   เหตุการณขางตนเปนตอนที่ปใหมสั่งหามไมใหทิพยออกไปขายกับขาว            

โดยเด็ดขาด เพราะการที่ทิพยออกไปขายกับขาวถือเปนหนทางที่ทําใหเธอสามารถปลดปลอยพันธะ

ทางเศรษฐกิจที่ผูกติดไวกับอํานาจการปกครองของปใหม ดัง น้ันเมื่อปใหม คือผูหารายได                  

เลี้ยงครอบครัวแตเพียงผูเดียว ทิพยที่ไมไดมีความรูพอที่จะประกอบอาชีพเฉพาะทางและไมได             

ทุนทรัพยติดตัวมากนักจึงจําเปนตองพึ่งพิงปใหมเพื่อการมีชีวิตรอด ไมเพียงเทาน้ันการที่ปใหม            

ตอกยํ้าใหทิพยสํานึกถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจํากัดพื้นที่ใหทิพยอยูเฉพาะ             

ในบานยังถือเปนการกดข่ีใหทิพยตกอยูในสถานภาพผูปรนนิบัติภายใตระบบทุนนิยมและระบบ              

ชายเปนใหญอยางสมบูรณแบบ 

   หากพิจารณาบทบาทของปใหมในฐานะสามีและพอ ปฏิเสธไมไดวาเขา

สามารถปฏิบั ติหนาที่สามีและพอที่ ดีไดตามความคาดหวังของสังคม ไมวาจะเปนการดูแล             

และความรับผิดชอบตอความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว  แตดวยกระแสแนวคิดแบบทุนนิยม     

และสตรีนิยมที่เขามามีอิทธิพลตอการแบงงานตามเพศ และการใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมให

เกิดผลิตผลทางเศรษฐกิจตามแนวคิดแบบทุนนิยม ทั้งทุนทางปญญาและทุนทางสังคม ดวยเหตุน้ี               

ปใหม ซึ่งเปนผูชายที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวจึงไดรับการกําหนดใหเปนหัวหนาครอบครัว                

ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดบทบาทของสมาชิกคนอื่นใหอยูใตระบบปตาธิปไตย โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ

ผูหญิงในบานที่อยูในสถานภาพภรรยาและแมอยางทิพย  ปใหมจะมีอํานาจกดข่ีใหทิพยอยูภายใต

อํานาจการปกครองดวยการจํากัดใหทิพยเปนเพียงผูดูแลและผูปรนนิบัติภายใตความสัมพันธ                

ที่ไมเทาเทียมทางเพศ  รวมถึงปใหมยังใชอํานาจที่ตนมีน้ันควบคุมลูกใหดําเนินชีวิตไปในทิศทาง             

ที่เขากําหนดไวอีกดวย 

   เมื่อเปรียบเทียบปใหมกับเพียรที่เลื่อนชนช้ันทางสังคมมาดวยหนาที่          

การงานและการทําหนาที่หาเลี้ยงครอบครัวเพียงฝายเดียวทั้งคู จะเห็นความแตกตางทางบทบาทของ

หัวหนาครอบครัว กลาวคือเพียร เปดโอกาสใหภรรยาสามารถทําขนม เพื่อชวยแบงเบา                      

ภาระในครอบครัว ตรงกันขามกับปใหมที่นอกจากจะไมเปดโอกาสใหทิพยออกไปขายกับขาวแลว              

ยังปดกั้นการกระทําที่ เปนหนทางสูอิสรภาพทางเศรษฐกิจน้ีดวย อน่ึงดวยบริบททางสังคม                

และจุดมุงหมายของนักเขียนที่เสนอใหเห็นบทบาทของหัวหนาครอบครัวที่แตกตางกัน ดวยเหตุน้ี 

ภาพของปใหมจึงเปนภาพของสามีและพอที่ใชอํานาจปตาธิปไตยดวยการบงการชีวิตภรรยาและลูก

อยางเบ็ดเสร็จ ขณะที่ภาพของเพียรกลับเปนภาพของสามีและพอตามความคาดหวังของสังคม  
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  จากการวิเคราะหบทบาทของพอชนช้ันกลางแลวพบวา โอกาสในหนาที่การงาน 

และทุนทรัพยที่ไดจากการทํางาน ไมเพียงแตเปนปจจัยที่ทําใหตัวละครพอสรางความชอบธรรมใหแก

การเปนหัวหนาครอบครัวเทาน้ัน แตตัวละครพอเหลาน้ียังใชสิทธิที่ตนทําหนาที่หารายไดจุนเจือ

ครอบครัวเพียงผูเดียวน้ันเปนปจจัยที่ผลักดันใหฝายหญิงตองทําหนาที่เมียและแมที่ดีตามการแบง

บทบาททางเพศที่มาจากการกําหนดหนาที่ของฝายชายอีกดวย 

 4.1.2.2  พอชนชั้นลาง 

  กลุมชนช้ันลางในสังคมเมืองที่เปนกลุมคนที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด เน่ืองจากกระแสแนวคิดแบบทุนนิยมมองวางานของชนช้ันลาง

หรืองานของผูใชแรงงานเปนงานที่ไมมีความหมายและคุณคา เพราะไมไดสะทอนถึงชีวิตที่มีความสุข

กับการทํางาน ตรงกันขามกลับเปนงานที่ทําข้ึนเพื่อประทังชีวิตของครอบครัวใหรอดตายไปเทาน้ัน 

(กาญจนา แกวเทพ, 2535: 82) อน่ึงการที่ชนช้ันลางตองยอมรับกับสถานภาพทางสังคมดังกลาว

สาเหตุสําคัญมาจากการที่ชนช้ันลางไมไดมีความรูเฉพาะทางที่เพียงพอกับการประกอบอาชีพในสังคม  

รวมถึงสามารถหารายไดเพื่อมาจุนเจือครอบครัว และเพื่อสรางหนาตาในสังคมตามรูปแบบการใชชีวิต

ของชนช้ันกลางได  ดวยเหตุน้ีผูชายที่ดํารงบทบาทพอและสามีจึงถูกปจจัยทางสังคมดังกลาว                  

ต้ังคําถามกับความรับผิดชอบที่เพียงพอในฐานะผูนําครอบครัว 

  ในนวนิยายเรื่องชางสําราญ  เดือนวาดเสนอใหเห็นบทบาทของพอชนช้ันลาง        

ผานตัวละครพอที่ช่ือ วสุ ชางสําราญ ดังที่ผูวิจัยจะวิเคราะหบทบาทใหเห็นในหัวขอ "วส ุ: พอที่ไมอาจ

เปนพอที่ดี" ดังน้ี  

  วส ุ: พอท่ีไมอาจเปนพอท่ีดี 

  ครอบครัวของวสุ หรือระทม ชางสําราญ ประกอบดวยนํ้าฝน ผูเปนภรรยา กําพล         

ผูเปนลูกชายคนโตอายุ 5 ขวบ และกําจร ลูกชายคนเล็กวัย 10 เดือน เดิมทีครอบครัวน้ีก็อยูรวมกัน

พรอมหนาพรอมตาในชุมชนแมทองจันทร จนกระทั่งวันหน่ึงที่พอและแมทะเลาะกัน แมขนขาว     

ของหนีไปมีครอบครัวใหม สวนพอก็ตองบอกคืนหองเชาเพราะไมมีเงินจาย และตองพาลูกชายคนเล็ก

ไปอยูกับยาของกําพล โดยทิ้งกําพลไวใหคนในชุมชนชวยดูแล  

  เมื่อวิเคราะหถึงการเปนพอและสามีของวสุแลวจะพบวา วสุ ไมสามารถดํารง

บทบาทดังกลาวไดตามความคาดหวังของสังคม กลาวคือ ในดานการเปนสามีน้ันเขาเลิกรากับภรรยา

ดวยสาเหตุที่ไมแนชัดระหวางที่ภรรยามีสามีใหมกับตัวเขาที่มีปญหาดานความสัมพันธกับภรรยาเอง                 

สวนการดํารงบทบาทพอน้ัน นอกจากเขาจะไมสามารถดูแลลูกดวยกําลังและความสามารถที่มีไดแลว

เขายังทิ้งลูกชายคนโตใหอยูในการอุปการะของคนในชุมชน และภายหลังก็พาลูกชายคนเล็กไปให
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ภรรยาเกาดูแล  ดวยเหตุน้ีวสุจึงไมเพียงแตไมอาจดํารงบทบาทสามีที่ดีเทาน้ันแตสําหรับบทบาท          

ของการเปนพอก็ถือวาบกพรองดวย 

   "ฟงนะ  พอยังหาบานไมได  ตอนกลางคืนตองนอนหนารถ  เอ็งตอง         
  คอยอยูน่ีอีกวันสองวัน  แลวพอจะมารับไปอยูบานใหม"   
   กําพลสายหัวหนาเบ "หนูไปดวย  นอนหนารถก็ได"  
   "ไปไมได  เอ็งอยูที่น่ีสบายกวา มีคนสงสาร มีที่กินที่นอน อีกสองวันเทาน้ัน 
  เขาใจม้ัย"        
   ...       
   "ไอหนู  พอกําลังลําบาก  เอ็งตองชวยพอนะ  ถาเอ็งงอแงเปนเด็ก             
  เราแยแน แคสองวันเทาน้ัน  พอจะว่ิงรถทั้งวันทั้งคืนแลวขอเถาแกอยูหองพักโรงงาน  
  วันจันทรตอนเย็นพอมารับ อยูกับเพื่อนนะ  เลนกันใหสนุกเลย พอไปละ  อยารองสิ 
  ไมอายเพื่อนรึ ไปนะ"       
       (ชางสําราญ 2546: 31-32) 

  ความขางตนเปนเหตุการณหลังจากที่พอทิ้งกําพลไวในชุมชนแลวกลับมาหา             

การกลับมาครั้งน้ีพอเพียงแตมาบอกใหกําพลอยูรออีกครั้ง เน่ืองจากตอนน้ีพอไมพรอมจะรับกําพลไป

อยูดวยกันในทันทแีละพอเองก็ยังตองลําบากหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ  พอจึงเพียงใหสัญญาวาจะกลับมาหา

อาทิตยละครั้งและจะรับไปอยูบานใหมดวยกันในภายหลัง 

   การที่พอเสนอใหกําพลอยูที่ชุมชนเพราะมีคนสงสาร มีคนคอยใหอาหารใหที่อยู 

ยอมแสดงใหเห็นวา พอกําลังผลักหนาที่ในการดูแลลูก และการรับผิดชอบความเปนอยูของลูก                  

ซึ่งเปนหนาที่พื้นฐานของคนเปนพอใหแกคนในชุมชนและใชเพียงสัญญาใจวาจะกลับมารับ               

เปนของแลกเปลี่ยนใหกําพลตองจํายอมทําตามที่พอสั่ง   

  เมื่อถึงวันจันทรพอก็ไมไดกลับมารับกําพลตามที่ใหสัญญาไว ตรงกันขามเมื่อนาน        

วันเขาเขากลับมาเย่ียมกําพลนอยลง คนในชุมชนจึงตองสลับกันรับบทบาทแทนผูปกครอง จนกระทั่ง           

วันหน่ึงที่พอกลับมารับ และพาไปอยูบานใหม แตกระน้ันบานใหมที่วา ก็เปนบานของลิ้ม  ภรรยาเกา

ของพอ 

   ที่บานใหม  เมียเกาของของวสุยืนตากผาออมอยูหนาบาน  เม่ือหันมาเห็น
  วสุ กําพล และกระเปาเส้ือผา คิ้วขมวด ปากอา และนัยนตาฉงน  แตนางไมพูด           
  อะไรหันกลับไปสะบัดผาขึ้นราว ผาออม  กางเกงตัวจ๋ิว และเส้ือตัวนอย  
   ...       
   วสุยิ้มกะล้ิมกะเหล่ีย "ซักผาเหรอ ไอหนูมาน่ี สวัสดีแมมึงซะ น่ีแมล้ิม" 
   กําพลไหวอยางสวย แมล้ิมหันมายิ้มหนอยหน่ึง 

   ... 
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   "ระทมมาคุยกันกอนซิ" แมล้ิมเรียก "จะพามาเที่ยวหรือพามาอยูเลย"  
   "ใหอยูไปกอนเถอะ  เด็กคนเดียว ไหนๆ ก็พามาแลว"  
   "ไอจอนคนเดียวก็เต็มที่แลว  ยังไงก็ไมไหวหรอก น่ีนมกําลังจะหมดอีก  
  เบิกเงินมาหรือเปลา ซ้ือใหตั้งหลายกระปองแลวนะ"   
   "ออกไปกอนเถอะนา"     
   "ก็ได  แตเดี๋ยวกินขาวแลวพาไอหนูกลับไป  ไปซะวันน้ีแหละ ใหอยู             
  หลายวันจะยิ่งเสียใจ"       
   ...       
   ในความมืด สองพอลูกเดินเงียบๆ มาถึงหนารานนายชง  
   วสุวางกระเปา กมลงกระซิบ     
   "พอสงแคน้ี ประเดี๋ยวเอ็งเรียกเฮียชงนะ ไปละ โชคดีลูก"  
       (ชางสําราญ 2546: 72-74) 

  การที่พอพากําพลมาอยูดวย แมวาจะถือเปนการพยายามทําหนาที่พอที่ ดี              

ดวยการดูแลและรับผิดชอบตอความเปนอยูของลูก แตกระน้ันพอก็ไมไดมีทุนทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ

ที่ทําใหลูกทั้งสองคนไดอยูอยางสุขสบายและอยูกันอยางพรอมหนา เน่ืองจากตัวพอเองก็ตองขออาศัย

อยูที่บานภรรยาเกา และพาลูกชายคนเล็กมาอยูดวย อันถือเปนการเพิ่มภาระใหแกลิ้ม ทั้งภาระ             

ดานการเลี้ยงดู ไอจอน และภาระดานการเงินที่พอใหลิ้มออกค าใชจายไปกอนหลายครั้ ง              

เมื่อพออยูในฐานะผูพึ่งพิงจึงไมมีอํานาจเพียงพอที่จะตอรองกับลิ้มใหกําพลมาเปนสมาชิกอีกคนหน่ึง

ของครอบครัวใหมได  ทายที่สุดพอก็จําเปนตองพากําพลกลับไปอยูที่เดิม เพราะเช่ือวากําพลจะมีชีวิต

อยูไดดวยความชวยเหลือจากคนในชุมชนเหมือนเชนที่ผานมา 

  การที่เดือนวาด เสนอใหเห็นถึงภาพของพอที่บกพรองดานหนาที่ดานการดูแลลูก

ผานตัวละครวสุดังกลาว ไมเพียงแตเปนการต้ังคําถามกับความรับผิดชอบของพอเทาน้ัน แตเดือนวาด 

กําลัง วิพากษให เห็นถึงสาเหตุของความบกพรองดังกลาววามาจากศักยภาพดานการเงิน                    

และดานความรูที่พอมีไมเพียงพอสําหรับจะเลี้ยงดูลูกตามลําพังได ย่ิงไปกวาน้ันพอเองก็ยังเปนภาระ

ใหแกภรรยาเกาดวยการนําลูกคนเล็กไปใหเลี้ยง และบางครั้งพอตองพึ่งพาเงินของภรรยาเกาดวย            

ทายที่สุดพอจึงจําเปนตองถายโอนบทบาทของพอใหแกคนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบชีวิตของลูกชาย              

คนโตแทน  

 จากการวิเคราะหบทบาทพอ ในหัวขอ "พอกับบทบาทผูนําครอบครัว" จะพบวาในนวนิยาย

เรื่องลูกอีสานที่กลาวถึงเรื่องราวของผูคนในสังคมชนบทที่มีปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน           

และการเผชิญปญหาดานปากทองน้ัน พอจะมีบทบาทในการเปนหัวหนาครอบครัวอยางมาก ไมวา             

จะเปนบทบาทของการเปนผูรับผิดชอบความเปนอยูของคนในครอบครัวดวยการหาอาหาร                   

มาประทังชีวิต และมีบทบาทในการถายทอดความรูที่ไดจากประสบการณใหแกลูก โดยเฉพาะลูกชาย 

ซึ่งตองเปนหัวหนาครอบครัวในลําดับตอไป  ทั้ ง น้ีแมวาในนวนิยายเรื่อง น้ีจะเสนอให เห็น                      
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การแบงบทบาทตามเพศที่ไมชัดเจน อันสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมทางเพศระหวางพอกับแม              

แตดวยสภาพแวดลอมที่ตองด้ินรนเพื่อความอยูรอด ฝายชายที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม         

กับการเสี่ยงอันตรายมากกวาฝายหญิง และฝายชายมีทักษะดานการเอาตัวรอดจากการสั่งสม

ประสบการณมากกวาฝายหญิง ซึ่งรับผิดชอบหนาที่ภายในบานมากกวาฝายชาย ดวยเหตุจากปจจัย

ดังกลาวจึงสนับสนุนใหฝายชายที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวเปนหัวหนาครอบครัว 

 เมื่อภาคอุตสาหกรรมในสังคมเมืองเขามามีอิทธิพลตอชีวิตผูคนในภาคเกษตรกรรมในสังคม

ชนบทแลว ไมเพียงแคทําใหเกิดการยายถ่ินฐานเขามาหาเลี้ยงชีพ และการตอรองกับความสัมพันธ      

ในระบบการแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงเขาสูระบบตลาดและเงินตราที่เขมขนมากข้ึนเทาน้ัน แตระบบ       

ทุนนิยม ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยังทําใหเกิดการแบงบทบาททางเพศ             

ที่ไมเทาเทียม ดวยการกีดกันใหฝายหญิงเปนเพียงผูดูแลและปรนนิบัติภายในบาน เน่ืองจากความรู

ดานการผลิตสมัยใหม ตลอดจนคาจางและคุณคาความหมายของงาน ซึ่งสวนใหญถูกออกแบบมา           

เพื่อตอบสนองความตองการของเพศชายและเขาถึงงายโดยเพศชาย ดังน้ันฝายชายจึงไดรับ                

ความชอบธรรมในการดํารงฐานะหัวหนาครอบครัว 

 เมื่อกลไกทางสังคมสนับสนุนใหฝายชายเปนหัวหนาครอบครัวดวยการกีดกันใหฝายหญิงอยู

ในสถานภาพของเมียและแมแลว ในนวนิยายอีก 3 เรื่องคือเรื่องปูนปดทองของกฤษณา เรื่องอมตะ

ของวิมล และเรื่องลับแล, แกงคอยของอุทิศ จึงเสนอใหเห็นถึงบทบาทที่บกพรองของผูที่เปนพอ              

และสามีชนช้ันกลางที่แตกตางกันไป กลาวคือ ในนวนิยายเรื่องปูนปดทองเสนอใหเห็นถึงพอที่

บกพรองดานการดูแลและรับผิดชอบความเปนอยูของคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับลูกที่ปลอยให

เปนหนาที่ของพี่เลี้ยงหรือญาติ ที่สําคัญคือการไมสามารถควบคุมกิเลสของตน จนทําใหครอบครัว 

ตองลมสลายลงครั้งแลวครั้งเลา แตทายที่สุดปญหาน้ีก็คลี่คลายลงดวยการสํานึกถึงความผิดพลาด 

และกลับมาดํารงบทบาทของการเปนพอที่ดีตามความคาดหวังของสังคม อน่ึงในนวนิยายเรื่องน้ี

กฤษณา เสนอตัวละครพอคูตรงขามข้ึนมาเพื่อช้ีใหเห็นวาการดํารงบทบาทของการเปนพอและสามีทีดี่

น้ันไมไดข้ึนอยูกับฐานะทางสังคมแตข้ึนอยูกับจิตสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ  

 ในนวนิยายเรื่องอมตะน้ัน นอกจากวิมลจะเสนอใหเห็นถึงบทบาทของเปนสามีที่เบียดขับให

ภรรยาเปนเพียงผูดูแลลูกและไมมีสิทธิเกี่ยวของการดําเนินงานทางธุรกิจของสามีแลว วิมลยังกําลัง        

ต้ังคําถามกับความถูกตองดานศีลธรรมของตัวละครพอที่เบียดขับใหลูกของตนตองกลายเปนคนนอก

ครอบครัวอีกดวย  ทายที่สุดตัวละครพอในนวนิยายเรื่องลับแล , แกงคอย อุทิศเสนอใหเห็น             

พอที่แปรเปลี่ยนปจจัยทางสังคมที่ตนมีเหนือกวาสมาชิกทุกคนน้ันใหกลายเปนอํานาจการปกครอง        

ตามระบบปตาธิปไตยอยางเบ็ดเสร็จ   
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 จากขางตนจะเห็นวาปจจัยทางสังคม ไมวาจะเปนหนาที่การงาน และทุนทรัพยเปนสิ่งที่ชวย

สงเสริมใหพอชนช้ันกลางสามารถดํารงบทบาทพอและสามีไดตามบรรทัดฐานของสังคม ตรงกันขาม

กับพอชนช้ันลางที่ไมมีทั้งศักยภาพดานการเงินและดานความรูที่เพียงพอกับการดํารงบทบาทตาม

ความคาดหวังน้ัน ดังเชนตัวละครพอในนวนิยายเรื่องชางสําราญ ที่ไมสามารถดํารงสถานภาพของ             

การเปนสามีและพอที่ ดีได เ น่ืองจากศักยภาพไมอํานวย ย่ิงไปกวาน้ันเขายังเปนภาระใหแก                

ภรรยาเกา ดวยเหตุน้ีทายที่สุดเขาจึงจําเปนตองถายโอนหนาที่และความรับผิดชอบของการเปนพอ

ใหแกคนในชุมชน  

 อาจกลาวไดวาการดํารงบทบาทพอน้ันนอกจากจะข้ึนอยูกับบริบททางสังคมที่มอบสิทธิ              

ใหผูชายมีอํานาจที่เหนือกวาผูหญิงแลว ผูชายยังตองดูแลและรับผิดชอบตอความเปนอยูของสมาชิก

ครอบครัวในฐานะหัวหนาครอบครัวอีกดวย 

4.2 แมกับบทบาทท่ีสําคัญในครอบครัว 

 ความเปนแมเปนวาทกรรมหลักที่หย่ังลึกในสังคมไทยมาชานานวา  หนาที่และบทบาท             

ของผูหญิงที่สําคัญที่สุดคือการเปนแม คําวา "แม" นอกจากจะหมายถึงผูใหกําเนิดและผูเลี้ยงดูลูก    

ให เ ติบโตแลวยังมีความหมายนัยประหวัดถึงความผูกพันทางความรักระหวางแมกับลูก                 

และการยกยองเทิดทูนแมในฐานะผูใหกําเนิด ประกอบกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดกลาวยกยอง

ความรักความเมตตาและความเสียสละของแมในฐานะครูคนแรกของลูก  และเปนผูปกปอง            

ภยันตรายตางๆ ใหแกลูก ดังน้ันแมในสังคมไทยจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยโอบอุมสถาบันครอบครัว

ใหอบอุน 

 การกําหนดบทบาทความเปนแมใหเปนหนาที่ของผูหญิงโดยเฉพาะน้ันสวนหน่ึงมาจาก          

ความเช่ือเรื่องสัญชาตญาณความเปนแม ซึ่งโยงเขากับลักษณะทางชีวภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

ที่วา ความรักของแมจะทําใหรางกายผลิตนํ้านมจากเลือดในอกออกมาเพื่อเลี้ยงลูก นํ้านมของแม       

จึงเปนสัญลักษณแทนความรัก  ความเอาใจใสทะนุถนอมของแม การเช่ือมโยงดังกลาวย่ิงทําใหผูคน  

ในสงัคมเช่ือวาผูหญิงกับสัญชาตญาณความเปนแมเปนสิ่งที่ติดตัวกันมาแตเกิดและจะปรากฏชัดข้ึน                   

เมื่อตองเตรียมตัวเปนแมในสถานการณจริง  

 สัญชาตญาณความเปนแมจะถูกโยงใหเขากับคุณลักษณะที่ดีของความเปนผูหญิง เปนตนวา 

อบอุน ออนโยน เปนมิตร พรอมปกปองและเสียสละเพื่อผูอื่น (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550: 20-21) 

รวมถึงนําไปสูการกําหนดหนาที่และบทบาททางเพศใหแกผูหญิงที่มีสามีแลววาจะตองเคารพเช่ือฟง

และปรนนิบัติสามี ตองซื่อสัตยตอสามี ไมควรมีปากมีเสียงและแนนอนที่สุดวาเมื่อเธอมีลูก การอบรม

สั่งสอน ตักเตือน และเสียสละความสุขสวนตัวใหแกลูกเปนสิ่งที่แมควรกระทํามากที่สุด  
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 ปรีชา เสือพิทักษ (2554: 25-26) ไดศึกษาบทบาทของผูหญิงในบทละครนอกสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน และพบวาวรรณกรรมคําสอนหญิงจํานวนมากมีบทบาทสําคัญตอการกําหนด

บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยทุกยุคสมัยจนกลายเปนแบบแผนและเครื่องมือในการควบคุมสังคม 

ทั้งน้ีจากการศึกษาในประเด็นดังกลาว ปรีชาสามารถสรุปไดวา วรรณกรรมคําสอนหญิงมีอิทธิพล       

ตอการกําหนดบทบาทของผูหญิงไว 3 ประการ ดังน้ี 

 1. บทบาทดานการควบคุมดานเพศวิถี ซึ่งจําแนกการควบคุมทางเพศของผูหญิงไว 3 ระดับ 

ไดแก การกลาวถึงกฎเกณฑการปฏิบัติดานเพศวิถีโดยทั่วไปของผูหญิง การสรรเสริญผูหญิงที่สามารถ

ควบคุมบทบาทดานเพศวิถีของตนได และการกลาวตําหนิผูหญิงที่ไมสามารถควบคุมบทบาท         

ดานเพศวิถีของตน 

 2. บทบาทดานความสัมพันธทางสังคม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความสัมพันธตอสามี

และความสัมพันธตอผูอื่น ความสัมพันธทั้ง 2 ประการน้ีอิงอยูกับระบบปตาธิปไตย ซึ่งใหอํานาจ      

แกชายเปนใหญ ดังน้ันเมื่อสังคมเปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงออก วรรณกรรมคําสอนจึงมีวัตถุประสงค

เพื่อควบคุมวิถีชีวิตของผูหญิงไวอยางรัดกุม 

 3. บทบาทในการวางตัว พบวามีการควบคุมอิริยาบถทั้ง 4 ประการ ไดแก การยืน การเดิน 

การน่ัง และการนอน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับกิริยามารยาท         

ในดานการรบัประทานอาหาร การพูดคุย การแสดงอารมณความรูสึกตางๆ การแตงกาย รวมไปถึง

การเลือกคบคนอยางชาญฉลาด การหมั่นดูแลความสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ การฝกใฝ               

ในทางธรรม ตลอดจนมีความเช่ียวชาญในองคความรูดานตางๆ ดวย  

 การกําหนดหนาที่แมใหเปนความรับผิดชอบที่สําคัญแกผูหญิงน้ันไมเพียงแตมีที่มาจาก           

การสนับสนุนเรื่องสัญชาตญาณความเปนแมซึ่งอิงกับลักษณะทางชีวภาพของผูหญิงทั่วไป                 

และจะชัดเจนข้ึนเมื่อผูหญิงกําลังจะมีลูก รวมถึงการที่มีบรรทัดฐานทางสังคม เชน วรรณกรรมคําสอน 

มาควบคุมวิถีชีวิตทุกดานของผูหญิงเทาน้ัน แตความเปนแมยังเกี่ยวของกับความไมเทาเทียมทางเพศ

ระหวางชายกับหญิงภายใตสังคมระบบปตาธิปไตยอีกดวย  

  กาญจนา แกวเทพ (2535: 44-45) กลาววา แนวคิดเรื่อง "บานและการดูแลเด็กเปนภาระ

เบื้องตนของผูหญิง" เปนแนวคิดสําคัญที่ทําใหผูหญิงย่ิงถูกผูกติดกับบทบาทของความเปนแม              

เพราะผูหญิงไมเพียงตองรับผิดชอบงานภายในบาน ซึ่งผนวกรวมกับการดูแลลูกและสามีไปดวย

เทาน้ัน แตผูหญิงจะไมสามารถหลุดพนจากอํานาจการควบคุมจากฝายชายได ถึงแมวาผูหญิง           

จะสามารถหารายไดดวยตัวเองและพึ่งพาฝายชายนอยลงก็ตาม ทั้งน้ีเพราะแทจริงแลวผูชายคือ 

หัวหนาครอบครัวที่ทําหนาที่ปกครองความเปนอยูภายในบานทั้งหมดอยูเบื้องหลัง ประกอบกับ            
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การสรางครอบครัวภายใตมายาคติทีว่า ผูหญิงเปนเพศที่บอบบาง ออนแอ จําเปนตองไดรับการดูแล

จากผูชาย และจะตองปรนนิบัติผูชายเปนการตอบแทน ขณะเดียวกันผูชายก็ไดรับการสรางมายาคติ

วาตองเขมแข็ง และเปนผูปกปองผูหญิง  สอดคลองกับที่ผูชายใชคุณสมบัติความเหนือกวาดังกลาว

เปนปจจัยกําหนดการแบงงานตามเพศ รวมถึงการใชอํานาจในการควบคุมทุกดาน ไมวาจะเปน        

ดานบทบาทหนาที่ ดานความรับผิดชอบ หรือแมกระทั่งการแสดงออกทางดานอารมณ  

 จากขางตนแมจะเห็นวาความเปนแมและบทบาทหนาที่ของแมภายในบานเปนวัฒนธรรม          

ที่มั่นคงมีเสถียรภาพและเปนปกแผน แตดวยลัทธิมากซที่ ต้ังคําถามตอการผลิตที่ตองมีคุณคา           

ทางเศรษฐกิจ และแนวคิดสตรีนิยมที่เขามามีบทบาทตอการวิพากษวิจารณและปรับปรุงสถานภาพ

ทางเพศที่เสียเปรียบของผูหญิงที่สัมพันธกับผูชายในทางวัฒนธรรม  แนวคิดดังกลาวนําไปสูการต้ัง

คําถามถึงสิทธิความเทาเทียมของผูหญิง  รวมถึงโอกาสการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน             

ของผูหญิงและการใหคุณคาแกผูหญิงเมื่อเธอตองรับบทบาทเปนแมและแบกรับภาระทั้งภายในบาน                   

และนอกบาน  

 ตอจากน้ีผูวิจัยจะวิเคราะหตัวละครแมในนวนิยายรางวัลซีไรต  เพื่อแสดงใหเห็นบทบาท          

และหนาที่ที่สัมพันธกับชนช้ัน ซึ่งความแตกตางทางชนช้ันทําใหแมมีขอกําหนดถึงภาระหนาที่       

และความรับผิดชอบภายในครอบครัวที่แตกตางกัน ดังน้ี 

  4.2.1 แมในชุมชนด้ังเดิม 

 ในสังคมชนบทฐานะสังคมของผูหญิงมีความทัดเทียมกับผูชาย การที่ผูหญิงมีบทบาทเชนน้ี

อาจมาจากระบบการเมืองการปกครองที่กําหนดบทบาทหนาที่ของผูชายใหรับราชการทหาร สงผลให

ผูชายจะตองใชชีวิตอยูในกรมกองที่ตนสังกัดพอๆ กับที่อยูในบานของตน ดังน้ันหนาที่ในการ

ประคับประคองครอบครัวจึงตกเปนของภรรยาซึ่ งตองออกไปหารายไดด วยการคาขาย               

และรับจางเปนหลัก  ดังที่ชารเลส บูลซ กลาววา "ผูหญิงสยามเปนผูนําในการคาขายและเรื่อง              

การจัดการทรัพยสิน  พวกเธอสามารถรักษาผลประโยชนในทางธุรกิจไดเปนอยางดี" (ชารเลส บูลซ, 

1994: 75-76, อางถึงใน ปรีชา เสือพิทักษ, 2554: 33) 

 กาญจนา แกวเทพ (2535: 117- 118) ไดกลาวถึงบทบาทของผูหญิงในสังคมชนบทวามี 

อยางนอย 3 บทบาท ไดแก บทบาทเรื่องการเอาชีวิตรอดของตนเองและครอบครัว บทบาทน้ีจะ

เกี่ยวของกับการเปนผูหาอาหาร ไมว าจะเปนการ เข าปาหาอาหาร จับสัตว  ทํา ไรทํ านา                      

ไปจนกระทั่งถึงการปรุงอาหารและเก็บรักษาอาหาร บทบาทในการทํางานทุกอยางภายในบาน ต้ังแต

หาสิ่งอุปโภคบริโภค ทําความสะอาดรางกาย และที่อยูอาศัย รวมไปถึงการดูแลบุตรหลาน                        

ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม ทายที่สุดคือบทบาทในการเสริมรายไดใหแกครอบครัว 
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ดวยการคาขายและแลกเปลี่ยนสินคา อน่ึงดวยครอบครัวในชนบทใหความสําคัญกับระบบการนับ

ญาติทั้งสองฝายไดกอใหเกิดการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวผานความรับผิดชอบ           

และการรวมมือเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันมากกวาการเนนความเหลื่อมล้ําและความตรงกันขาม               

ทั้งชายและหญิงจึงตางมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลในการทํางานรวมกัน มีบทบาทเสริมใหแกกัน                

(ปรานี วงษเทศ, 2549: 5) ประกอบกับการเปนครอบครัวขยาย มีญาติผูใหญ และญาติพี่นอง            

คอยชวยดูแลลูกหลาน  ผูหญิงในฐานะแมจึงมีเวลาออกไปหาอาหาร ทํางานบาน และชวยสามีหา

รายไดเสริม หนาที่ของผูหญิงในชนบทจึงไมไดจํากัดเฉพาะการดูแลลูกและปรนนิบัติสามีภายในบาน

แตเพียงเทาน้ัน       

 ในนวนิยายซีไรตเรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี แสดงใหเห็นบทบาทของแมชนช้ันลาง                

ในชุมชนด้ังเดิมผานตัวละครแมของคูน ดังจะอธิบายในหัวขอ "แมของคูน : ผูตามที่ดี และทําหนาที่          

ไมแพผูนํา" ดังน้ี    

 แมของคูน : ผูตามท่ีดี และทําหนาท่ีไมแพผูนํา   

 นวนิยายเรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี เปนเรื่องราวของครอบครัวเด็กชายคูนที่อาศัยอยู

ในหมูบานที่กําลังประสบปญหาทรัพยากรแหงแลงอยางหนัก เมื่อทุกคนตองเผชิญภาวะอดอยาก  

ปากแหง  ผูปกครองโดยเฉพาะหัวหนาครอบครัวตางตองพยายามหาหนทางหาอาหารมาเลี้ยง     

ปากทองสมาชิกในครอบครัว  ทั้งน้ีแมวาพอจะมีบทบาทสําคัญในการเปนหัวหนาครอบครัวคอยดูแล

ทุกขสุขทุกอยาง แตเมื่อพิจารณาบทบาทของแมจะพบวา แมมีความสําคัญตอการประคับประคอง

ครอบครัวในยามประสบความทุกขยากไมตางกับตัวละครพอ 

 แมของคูนมีบทบาทในการหาอาหาร ปรุงอาหาร เลี้ยงดูและสั่งสอนลูกใหประพฤติปฏิบัติ     

ตามสิ่งที่ถูกตอง โดยเฉพาะการสอนใหลูกรูจักอดทน และเรียนรูที่จะเอาตัวรอดเมื่อตองประสบกับ

ความยากลําบาก  ในนวนิยายเรื่องน้ีผูอานจะเห็นบทบาทของแมไปตลอดทั้งเรื่อง โดยผูแต ง            

จะนําเสนอควบคูไปกับบทบาทของพอ แตบทบาทจะของแมจะชัดเจนข้ึนเมื่อครอบครัวของคูน

เดินทางไปหาอาหารที่ตางหมูบานรวมกับครอบครัวของญาติและเพื่อนบาน รวมทั้งหมด 4 ครอบครัว 

การเดินทางไกลที่ตองพึ่งพาอาศัยกันน้ันจะขับเนนบทบาทของแมในฐานะผูชวยเหลือพอใหผูอาน

เห็นชัดข้ึน  

 เน่ืองดวยแมเปนผูดูแลลูกและดูแลบานเปนสวนใหญ บทบาทที่เห็นชัดที่สุดของแมคือ             

การเปนผูหาอาหารและปรุงอาหาร คําพูนจะเสนอเห็นความสามารถในสวนของครัวเรือนที่ ดี               

ดวยการเปนแมบานแมเรือนที่ชํานาญ ดังตัวอยางตอนจับจิ้งหรีดมาทําอาหาร ความวา  
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    แมพาคูนไปที่โคกขี้ เหล็ก แมวาจ้ิงหรีดยามน้ีหายากมาก ถาเปนยาม                   

  เก่ียวขาวแลวใหมๆ ไปหาตามตอฟางจะไดงาย...เม่ือขึ้นไปถึงโคกขี้เหล็ก แมก็หัก             

  ก่ิงไมเทาน้ิวชี้ยาวขนาดแขน เขี่ยคุยตามพุมไมอยางวองไว "ทําอยางน้ีถามีจ้ิงหรีด              

  มันสิแลนออกมา" แมวาพลางทําใหคูนดู คูนจึงแยกไปทําเหมือนแม จ้ิงหรีดตัวหน่ึง            

  มีปกสีดําว่ิงปรอออกมา คูนตะครุบมันไดแลวหยิกหัวมันจนตาย แมมาเห็นเขาพอดี

  บอกวาตอไปอยาหยิกใหมันตาย จะคั่วกินไมแซบเหมือนตัวสดๆ คูนพยักหนารับ 

    ...       

    ครั้นกลับไปเรือน พอดูในของแลวหัวเราะหึๆ พูดวา จ้ิงหรีดหายากมาก             

  ถาหาไดถึงสามตัวก็นับวาเกงมาก แลวสงของใหแมพาขึ้นไปบนเรือนเขาไปในครัวไฟ 

  คูนตามขึ้นไปก็เห็นแมเปาไฟในเตาไฟลุกพรึ่บขึ้น แลวแมก็ยกหมอดินเล็กๆ ใบหน่ึง

  ขึ้นตั้ง แลวหยิบพริกแหงมาเสียบไมแหยไปยางไฟ     

    "จะทําอันหยังกิน"  คูนถาม     

    "ทําปนสักถวยใหญๆ" แมวา     

    เ ม่ือหมอรอนจัดแม จึงลวง จ้ิงหรี ดมาหยิกหัวทีละตัวใสลงในหมอ                             

  จนหมดแลวเอาไมคนไปคนมาแลวหยิบเกลือในถวยโรยลงไป...แลวยกหมอตมปลารา

  ที่เคยใชมาตั้งบนเสาเตาไฟอีก  แมเทนํ้าลงไปเกือบครึ่งกระบวยแลวหยิบปลารา           

  ในถวยใสลงไปตัวหน่ึงจึงเรงไฟใหนํ้าเดือดไวๆ แมบอกใหคูนเด็ดปกเด็ดขา และเอา           

  ขี้จ้ิงหรีดที่คั่วออกแลว แมก็ตําพริกกับหัวหอมปงในครกไมเสียงกึกๆ พอพริกกับ      

  หอมแตกก็หยิบจ้ิงหรีดใสลงไปจนหมดจึงตําฉุๆ จนแหลก แมเอาชอนเปลือกหอยขูด

  ตักขึ้นมาใสถวยใบใหญอยางวองไว       

         (ลูกอีสาน 2552 : 115) 

 คําชมของพอที่พูดวา "จิ้งหรีดหายากมากถาหาไดถึงสามตัวก็นับวาเกงมาก" แสดงใหเห็น

ความสามารถของแมในการหาอาหารแมในยามที่จิ้ งหรี ดไมไดมีมากนัก แตแมก็ ใชทักษะ              

ดานการดํารงชีพที่มหีามาได  และในขณะเดียวกันแมก็ถายทอดทักษะการหาอาหารดังกลาวใหแกคูน

เพื่อเปนความรูในการเอาตัวรอดตอไป นอกจากน้ีความคลองแคลวในการประกอบอาหารของแม           

ในความขางตนยังแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญในการปรุงอาหาร ซึ่งเปนหน่ึงในความรับผิดชอบ  

ดานความเปนอยูที่แมปฏิบัติแกสมาชิกในครอบครัวไดอยางดี  

 การดูแลลูกเปนอีกหน่ึงบทบาทที่แม ไมอาจจะละเลยไดไมวาจะอยูในสถานการณใด              

ก็ตาม เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนกับลูก แมจึงเปนคนแรกที่ถูกต้ังความหวังใหเปนผูแกไข แมของคูนก็

เชนเดียวกันที่มีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูลูกใหอยูมีสุขในทุกสถานการณ ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ

ระหวางการเดินทางไปหาอาหารตางหมูบานที่ย่ีสุน นองสาวของคูนไมสบาย เมื่อพอรูเรื่องจึงไตถาม   

ถึงหนาที่การดูแลลูกของแมเปนอันดับแรก ดังความที่วา   



143 
 

   เม่ือน่ังลอมวงกัน แมของคูนบอกลุงกาวา ยี่สุนตัวรุมๆ สงสัยจะเปนไข             

  ตัวรอน ลุงกาจับไตลุกขึ้นเดินไปที่เกวียนแลวปลุกยี่สุนที่กําลังนอนหลับใหลุกขึ้น 

   "ลูกบสําบาย เจาบบอกขอย"  พอตอวาแม   

   "มันกินขาวแลวบอกวาปวดหัวหนอยๆ ขอยจึงใหมันนอน" แมบอกพอ         

  พลางชูไตขึ้น       

            (ลูกอีสาน 2552: 181) 

 บทบาทของแมในสังคมชนบทไมไดจํากัดเฉพาะการดูแลลูก ดูแลบานและหุงหาอาหารเทาน้ัน 

แตยังครอบคลุมถึงการเปนผูชวยสามีทํางานอีกแรงหน่ึง  น่ันแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถที่

ผูหญิงไมไดมีนอยไปกวาผูชาย แตดวยภาระหนาที่ในครัวเรือนที่มีมากกวากลายเปนสิ่งสําคัญที่ทําให

ผูหญิงตองจัดการกอนงานภายนอกบาน  

 คําพูน เสนอใหเห็นวาแมสามารถชวยพอซอมอุปกรณหาปลาไดอยางชํานาญ แมชวยพอ        

หาอาหาร สามารถจับปลาในแมนํ้า ชวยทําปลาเพื่อนําไปประกอบอาหารและถนอมอาหาร จําพวก 

ปลาตากแหง ปลารา  นอกจากน้ีแมก็ยังมีความสามารถในการคาขาย และแลกเปลี่ยนสินคา            

เพื่อหาอาหารและหาเงินมาเปนทุนในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกแรงหน่ึง  

   ...หญิงคนแกกวาแมของคูนถือหอใบกลวยมาถามวา เอาเน้ือเค็มมาแลก

  ปลาสมจะเอาไหม แมหยิบหอน้ันมาดึงไมกลัดออกแลวดมดูเน้ือเค็มในหอ... 

   แมถามเจาของเน้ือเค็มวาจะไดสมปลาขาวไปสักสามตัวใหญๆ จะเอาไหม 

  แกวาเอา แมจึงลวงปลาสมขึ้นมาหอใบตองใหไวๆ แลวบอกใหคูนเอาหอเน้ือเค็ม            

  ไปไวที่ชานเกวียน              
       (ลูกอีสาน 2552: 284- 285) 

 การที่แมใชความสามารถดานการดํารงชีวิตเพื่อชวยหาอาหารและชวยหารายไดจุนเจือ

ครอบครัวดังขางตนน้ันถือเปนบทบาทสําคัญที่ชวยนําพาใหคนในครอบครัวสามารถผานพนอุปสรรค

ดานปากทองไปได และที่สําคัญคือบทบาทดังกลาวชวยสงเสริมใหผูหญิงในสังคมชนบทมีบทบาท          

ที่เทาเทียมกับผูชาย เน่ืองจากผูหญิงมีบทบาทในดานการผลิตที่ไมแตกตางกัน ตรงกันขามหากไมมี

ผูหญิงที่ดํารงฐานะแมและเมียที่ดี มีความสามารถและทักษะดานการเอาตัวรอดที่ดีในสถานการณ          

คับขันแลวน้ัน สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดก็ไมอาจอยูรอดไดดวยการดูแลของหัวหนาครอบครัว           

เพียงลําพัง 

 เมื่อวิเคราะหบทบาทของแมคูนในนวนิยายเรื่องลูกอีสานจะพบวา ผูหญิงที่ดํารงสถานภาพแม

ในชุมชนด้ังเดิมมีบทบาททั้งภายในครัวเรือนและนอกครัวเรือน  โดยไมไดจํากัดเฉพาะการเปนแม           

และเปนเมียเทาน้ัน  แตยังมีบทบาทดานการผลิตและเปนผูที่ทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวอีกดวย           

การที่ผูหญิงในชนบทมีบทบาทที่ครอบคลุมเชนน้ีเปนปจจัยสําคัญที่เขามาสงเสริมบทบาทที่              
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เทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง  นอกจากน้ีการเปนสังคมเกษตรกรรมเชนในสังคมชนบทยังมีสวน

สนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาทในการชวยหารายไดใหแกครอบครัวดวยการนําทรัพยากรที่ไดจาก

ธรรมชาติไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา  โดยเฉพาะอยางย่ิงยามที่ครอบครัวตองประสบกับปญหา

ความแหงแลงเชนในครอบครัวของคูนย่ิงทําใหผูหญิงหรือแมกาวข้ึนมามีบทบาทสําคัญตอการเปน 

ผูชวยเหลือและผูแบงเบาภาระใหแกสามี โดยรวมกันประคับประคองครอบครัวใหผานพนปญหา         

ปากทองไปใหได  

 แมวาในชุมชนด้ังเดิมจะไมไดกดข่ีใหผูหญิงอยูในฐานะที่ตํ่าตอยกวาผูชาย ตรงกันขามผูชาย           

ที่เปนหัวหนาครอบครัวกลับมอบสิทธิและความเทาเทียมทั้งงานในบานและนอกบาน แตถึงกระน้ัน

ผูหญิงในสังคมชนบทก็อาจถูกกําหนดพื้นที่ใหมีความรับผิดชอบใหอยูเฉพาะในบานมากกวา           

การทํางานนอกบานเน่ืองจากตองดูแลลูก ดูแลญาติผูใหญ และดูแลบานใหเรียบรอย รวมถึงผูคน            

ในสังคมก็คาดหวังใหผูหญิงทําหนาที่ผูดูแลในฐานะแมและเมียใหดีที่สุด 

 อาจกลาวไดวา คําพูน ใหความสําคัญกับแมที่อยูในฐานะผูชวยเหลือที่อยูเคียงบาเคียงไหล   

กับสามี ทั้งน้ีเพราะการตองตอสูกับปญหาปากทอง พอจึงมอบสิทธิและความเทาเทียมทางเพศ          

ใหแกแม แตกระน้ันแมก็ตองอยูในกรอบและความคาดหวังของสังคม น่ันคือการตองเปนเมียที่อยู

ภายใตการบริหารและจัดการของสามี ที่สําคัญคือการตองเปนแมที่มีสามีคอยควบคุมวิถีแหง             

การปฏิบัติตอลูก ทั้งน้ีแมวาแมจะมีสิทธิที่เทาเทียมกับพอในแงของการตอสูเพื่อการอยูรอด แตในแง

ของการควบคุม การดูแลและการปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัวแลว แมก็ตองอยูภายใตการปกครอง

ของสามี ผูเปนหัวหนาครอบครัว  

   4.2.2 แมในสังคมเมือง  

 เมื่อพิจารณาหัวขอแมในสังคมชนบทจะเห็นวาการเขาถึงประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ

เปนกลไกสนับสนุนสําคัญที่ทําใหผูหญิงมีบทบาททั้งภายในและภายนอกครัวเรือน แตเมื่อโครงสราง

ทางเศรษฐกิจถูกเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมใหเปนสังคมอุตสาหกรรมที่เนนการบริโภค                   

และความสัมพันธของผูคนเนนลักษณะปจเจกชน ที่สําคัญคือโครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนเปน

ครอบครัวเด่ียวแบบพอแมลูกมากข้ึน  ผลจากความเปลี่ยนแปลงน้ีนอกจากจะทําใหเกิดการละเลย

ความสัมพันธของการเปนครอบครัวใหญเชนในอดีตแลว  ลักษณะการเปนครอบครัวเด่ียวเชนน้ี             

ย่ิงสนับสนุนใหฝายชายอยูในฐานะผูปกครองโดยชอบธรรม ในขณะที่ฝายหญิงเมื่อแตงงานแลว            

ย่ิงถูกเรียกรองความรับผิดชอบใหดํารง "ความเปนแม" ดวยการใชรางกายอุทิศใหแกการเปนแมคน

และเลี้ยงลูกใหดีที่สุด (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 40)  
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 ในหัวขอแมในสังคมเมืองน้ี ผูวิจัยแบงการวิเคราะหเปน 3 หัวขอยอย ไดแก แมชนช้ันกลาง 

แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลาง และแมชนช้ันลาง 

 4.2.2.1 แมชนชั้นกลาง 

  พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา ไดขับเคลื่อนใหเมือง            

มีลักษณะเปนศูนยกลางทางธุรกิจดานตางๆ และโยกยายภาคการผลิตออกไปอยูชานเมืองหรือ              

นอกเมือง นอกจากน้ียังมีการจัดแบงเขตตางๆ เชน ที่อยูอาศัย สถานที่ประกอบการทางธุรกิจ         

ยานการและสถานที่ราชการ รวมถึงมีการผลิตสราง การจัดการดานภูมิทัศน ใหเกิดความสวยงาม       

เพื่อประโยชนทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งนําไปสูรายไดและคาครองชีพที่สูงข้ึน   

  สภาวการณที่กดดันดังกลาวผลักดันใหมีเพียงกลุมคนที่มีความสามารถในสายอาชีพ

เฉพาะดานและผูที่มีทุนทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวา "กลุมคนชนช้ันกลาง" เทาน้ันที่สามารถปรับตัว  

เขากับการเติบโตของวัฒนธรรมเมืองไดดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีบทบาทในการผลิตสรางลักษณะ

การใชชีวิต ทั้งในระดับชีวิตประจําวันและการใหคุณคาแกสังคม จนในที่สุดรูปแบบการใชชีวิตของ

กลุมชนช้ันกลางกลายเปนมายาคติของวิถีชีวิตชาวเมือง (เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 245-247) 

  การที่เมืองกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากรที่มี

การศึกษาเขามาทํางานในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนมีมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับการสนับสนุน

ใหสังคมเปดพื้นที่สาธารณะแกผูหญิงเพื่อความเปนอิสระแกตน และดวยจุดมุงหมายที่จะใหศักยภาพ

ของผูหญิงไดเบงบานเต็มที่ ผูหญิงจึงมีสิทธิดานการศึกษาและสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน            

ทําใหผูหญิงสามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจได และไมจําเปนตองตกเปนเบี้ยลางของผูชาย           

ในทุกเรื่องๆ อีกตอไป (เสนาะ เจริญพร, 2548: 72-73)  

  ในสังคมไทยยังคงเนนความสําคัญดานการกําหนดบทบาทใหผูหญิงทําหนาที่   

ภายในบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาระหนาที่ของความเปนแมและเมีย ดังน้ันเมื่อผูหญิงออกจากบานไป

ประกอบอาชีพนอกบานเมื่อใดเมื่อน้ันผูหญิงตองรับภาระงานหนักเปน 2 เทาคือทั้งงานในบาน       

และการตองออกไปหางานนอกบานเพื่อหารายไดเชนเดียวกับผูชาย (ปรานี วงษเทศ, 2549 : 13)   

ไมเพียงเทาน้ันผูหญิงที่เคยเปนแมบาน เปนผูจัดการงานภายในบาน ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของธุรกิจ       

ในครอบครัวน้ันกลับถูกลดคุณคาใหเปนเพียงผูอยูอาศัยและผูที่ตองพึ่งพิงรายไดจากสาม ี
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  การวิเคราะหบทบาทแมชนช้ันกลางในสังคมเมือง ผูวิจัยวิเคราะหจากเกณฑ           

ดานชีวิตความเปนอยูทั้งจากครอบครัวเดิมของฝายหญิง และครอบครัวหลังการแตงงาน จากเกณฑ

ดังกลาวทําใหไดแมชนช้ันกลางในนวนิยายซีไรตจากเรื่องปูนปดทอง อมตะ และลับแล, แกงคอย              

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

  4.2.2.1.1 สายทอง : แมคือผูแกปญหาชีวิต 

   สายทอง เปนแมของสองเมือง ตัวละครเอกฝายชายจากนวนิยายเรื่อง            

ปูนปดทอง ของกฤษณา อโศกสิน  ในนวนิยายเรื่องน้ี กฤษณา เริ่มตนเลาเรื่องใหเห็นถึงความวาเหว 

ในจิตใจของสองเมือง เพราะปญหาครอบครัวที่ทั้งพอและแมตางแยกยายไปมีครอบครัวใหม และทิ้ง

ใหเขาอยูในการเลี้ยงดูของอา  กฤษณา พยายามช้ีใหเห็นความผิดพลาดของสายทอง ดวยการให           

สายทองเปนฝายสํานึกผิดและเริ่มตนปรับความเขาใจกับลูก แตดวยความเจ็บชํ้าในจิตใจของฝายลูก        

ที่กอตัวข้ึนต้ังแตเด็กทําใหเขาต้ังแงรังเกียจแมของตนเอง  จนกระทั่ง สองเมืองเริ่มพัฒนาความสัมพนัธ

ทางความรักกับบาลี ตัวละครเอกฝายหญิงที่มีปมปญหาเรื่องครอบครัวภายในจิตใจเชนเดียวกัน          

สายทองจึงเริ่มเขามามีบทบาทในฐานะที่ปรึกษาเรื่องหัวใจใหแกลูก  ผลจากการชวยเหลือดังกลาว        

ทําใหสายทองและสองเมืองมีโอกาสไดใกลชิดและปรับความเขาใจระหวางกัน  ทายที่สุดทั้งฝายแม

และลูกตางเขาใจถึงเหตุผลของการกระทําความผิดพลาดในอดีตและตางอภัยใหแกกัน  

   เมื่อวิเคราะหถึงบทบาทความเปนแมของสายทองจะเห็นถึงความขัดแยง

ทางคานิยมของการเปนแมที่ดี กลาวคือ สายทองไมไดเปนแมที่ดูแลลูกอยางเอาใจใสเหมือนกับ         

แมทั่วไป ตรงกันขามกลับทิ้งใหลูกเปนภาระของอา สวนตัวเองไปมีครอบครัวใหม  กวาสายทอง       

จะรูถึงความผิดพลาดของตัวเองก็ทําใหเกือบจะเสียความเคารพจากลูกแทๆ ของตนเองไป  ดังความ

ที่วา         

   "ดิฉันเปนฝายไปงอเขานะคะ  นานๆ ก็ไปแวะเยี่ยมที่บริษัทเสียที                

  ทราบวาเขาปลูกบานใหมใหญโตหรูหรา  แตไมเคยกลาไปแวะ กลัวยายอา กลัวลูก 

  กลัววิธีพูด  แววตาชาเย็นของเขา กลัวไปหมด...จริงๆ นะคะ...เพราะงั้น บางทีก็          

  หักใจนึกเสียวาเราเลวเอง" คุณสายทอง เลาตอ  พรั่ งพรูออกมาเหมือนสายนํ้า             

  เธอสายหนาพลางเช็ด นํ้าตา  "ชี วิตดิฉันมันมีแต วิบาก วิบากเพราะหลงผิด               

  ทําอะไรผิดๆ แยะ"        

       (ปูนปดทอง 2524 เลม1: 161) 
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   การที่สายทองเกิดความรูสึกเชนน้ัน สวนสําคัญมาจากอุดมการณ                          

เรื่องความเปนแมที่ดีเขามาอิทธิพลตอความคาดหวังของคนในสังคมที่ทําใหสังคมตัดสินวาแมที่มี

ลักษณะเชนสายทองเปนคนบกพรองในหนาที่ เพราะนอกจากสายทองจะไมไดแมแตจะไดดูแลลูก

ต้ังแตยังเด็กเทาน้ัน แตพอลูกเติบโตข้ึนมาเธอก็ไมอาจทําใหลูกยอมรับวาตนเองเปนแมที่ดีได ผลจาก

ความบกพรองน้ีจึงกลายเปนความทุกขระทมภายในจิตใจของคนเปนแม เห็นไดจากการที่สายทอง          

ไมกลาแมแตจะไปเย่ียมลูกที่บานเน่ืองจากละอายตอความผิดที่กระทํากับลูก เมื่อตนเองไมไดเลี้ยง          

และดูแลลูกมา ความสําเร็จของลกูจึงไมอาจเปนสิ่งที่เธอจะรวมยินดีได  

   ในนวนิยายเรื่องน้ี กฤษณายังเสนอใหสายทอง เปนแมยุคใหมที่มีการศึกษา

สูงเทียบเทาผูชาย มีหนาที่การงานที่ดีในสังคม แตดวยปญหาดานการดูแลครอบครัวของแมแตหนหลงั 

ทําใหลูกไมอาจยอมรับความปรารถนาดีที่แมพยายามจะมอบให ดังคําพูดของสายทองที่กลาวถึง

วิธีการเลี้ยงลูกของตน และคําพูดของบุรีที่สนับสนุนมุมมองของสายทองดานการเลี้ยงลูก ดังน้ี   

   "ดิฉันนะ ไมเหมือนผูหญิงทั่วๆ ไปหรอกคุณบุรี คือไมใชคนนุมนวล รักก็รัก

  อยางของดิฉัน ไมไดรักอยางแมบางคนที่เขาอาจจะตื่นแตมืด ขับรถไปสงลูก เย็นลง 

  ก็ไปรับ กลับบานมาก็สอนการบาน เอาเขามุง กกจนหลับหรืออะไรพรรคน้ัน...    

  ฉันไมคอยไดทํา"  

   แมเธอไมบอก เขาก็รูตั้งแตไหนแตไรมาแลววา คุณสายทองเปนผูหญิง         

  อีกแบบหน่ึงซ่ึงกระฉับกระเฉง สมัยกอนหลอนทําธุรกิจกับสามีก็สามารถคูเคียง             

  ไปกับเขาจนฝายชายทําทาจะแพดวยซํ้า หลอนไมมีเวลาอุมลูกใสตักเปดนมใหกิน            

  หลายๆ เดือนเหมือนแมบางแม ไมมีเวลาอยูดูแลปราศรัย สังเกตรายละเอียด                

  เล็กๆ นอยๆ หรือเฝามองการเจริญเติบโตของลูก คอยควบคุมทางเดินของเขามิให

  พลัดพรายหายหกตกหลน ตรงกันขามเธอกลับรูสึกวาการพาลูกไปฝากไวกับโรงเรียน

  ประจําน้ันเปนการดีแลว      

               (ปูนปดทอง 2524 เลม1: 165) 

   เมื่อพิจารณาคําพูดของสายทองขางตนจะเห็นวา สายทองเปนแมที่มีความรู           

และความสามารถดานการบริหารธุรกิจถึงข้ันสามารถจัดการธุรกิจไดแทนอดีตสามี  ดวยเหตุน้ีหนาที่

และความรับผิดชอบดานการงานจึงเขามาเบียดขับหนาที่และความรับผิดชอบภายในบานออกไป 

สงผลใหสายทองไมสามารถดูแลลูกไดอยางเต็มที่ ดังที่แมทั่วไปสามารถกระทําได  ย่ิงไปกวาน้ัน              

เมื่อเธอพาลูกไปอยูโรงเรียนประจําย่ิงสงเสริมใหคนนอกครอบครัวเขามาทําหนาที่แทนแม  นานวันเขา

ความบกพรองดานการดูแลลูกจึงเพิ่มความหางเหินทางความสัมพันธระหวางแมกับลูก จนกลายเปน

ความผิดพลาดของแม และบาดแผลภายในจิตใจของลูก  ดังจะเห็นไดจากคําพูดของสองเมืองที่ตําหนิ

หนาที่และความรับผิดชอบของผูเปนแม ดังน้ี 
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   ...เขาชิงชังผูหญิงที่ทําอวดวิเศษ เกงนอกบาน  แตในบาน "ไมเอาไหน"      

  และไมเคยรูวา การเปนเมียและแมน้ันเปนหนาที่บริหารระดับโลกอยางไร ยึดถือแต           

  หลักวิชากับกระดาษบางแผน แตไมยึดเอาการปฏิบัติเปนสําคัญ   

         (ปูนปดทอง 2524 เลม1: 285) 

   ความขางตนสะทอนใหเห็นวา โอกาสทางการศึกษาทําใหผูหญิงมีโอกาส

ทัดเทียมกับผูชายในอาชีพการงาน แตตราบใดที่ผูหญิงมีหนาที่รับผิดชอบภายในครอบครัว              

ดวยการเปนแมที่ตองดูแลลูก และการเปนเมียที่ตองปรนนิบัติสามีแลว ฐานะทางสังคมและ

ความกาวหนาในอาชีพการงานก็จะดูดอยคาลง หากผูหญิงไมอาจจัดการกับภาระหนาที่ที่ถูกโอนให

เปนความรับผิดชอบโดยตรงใหลงตัว      

   เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของสายทองจะเห็นวา แมสายทองจะไมอาจ

ประพฤติตนใหเปนเมียที่ดีตามคานิยมของสังคม แตการพยายามเปนแมที่ดี ดวยการอดทนตอ           

ทั้งการตอวาจากลูก และการถูกตําหนิจากคนในสังคม  จนทายที่สุดความพยายามของเธอ             

ก็ไมสูญเปลา เพราะปญหาที่สองเมืองกําลังเผชิญน้ันมีแตเธอที่สามารถเปนที่ปรึกษาปญหาได           

อยางเขาใจ เธอจึงมีโอกาสไดปรับความเขาใจกับลูกและไดชวยเหลือลูกตามหนาที่ของแมที่ดี สงผลให

ความโกรธ และความนอยใจของลูกแตหนหลังก็ลดนอยลง จนทั้งคูตางอภัยใหแกกันในที่สุด           

น่ันเทากับวาเธอสามารถกลับมาเปนแมที่ดีไดดวยจิตสํานึกดานดี  

   "แมเขาใจลูกนะ เมือง...แมเองก็อยากใหเมืองสมปรารถนา...แมจะชวยลูก

  ทุกทาง...ชวยใหลูกของแมมีความสุขสักที แตเมืองก็ตองชวยตัวเองดวย อะไรที่มัน            

  มีสนิม ลูกตองพยายามขัด เมืองจะปลอยมือปลอยเทารอใหคนอ่ืนมาขัดหัวใจลูก   

  ขางเดียวไมได       

   ...       

   "แมก็ตองรูดวยวา สนิมที่มันเกิดขึ้นน่ัน มันเกิดมาแลวนานมาก!" 

   "ใช...แมรู" เธอรีบยอมรับ "เพราะงั้นแมถึงอยากใหลูกเมืองชวยแมดวย 

  เมืองรูไหมวาความหวังของแมก็คือ อยากใหเมืองแตงงานกับคนที่เมืองรักเขา      

  และเขาเขาใจปญหาของลูกพอจะใหอภัย...แมคิดวา เราเริ่มตตไดแนๆ ถึงหากวา          

  จะลาไปสักหนอยก็เถอะ      

   "แมควรจะพูดคําน้ีตั้งแตผมอายุสิบขวบแลวนะ!" เขายังคงประชดประชัน

   "น่ันซี" เธอคลอยตาม "แมควรจะพูดมานาน แตมัวไปไถลเสีย 

             (ปูนปดทอง 2524 เลม1: 342-343) 
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   การที่กฤษณา สรางตัวละครสายทองข้ึนมาดังน้ีมีจุดประสงคเพื่อเสนอให

เห็นถึงการสํานึกถึงบทบาทและหนาที่ของการเปนแมที่ดี แมสายทองจะเคยทําผิดพลาดกับลูกแทๆ             

ของตนเองดวยการไมไดเลี้ยงดูต้ังแตเด็ก แตดวยอุดมการณของความเปนแมทําใหเธอรูสึกผิด          

เธอจึงอดทนกับการหมางเมินของลูก  แตเมื่อลูกมีปญหาและตองการที่ปรึกษาแมก็พรอม               

ที่จะชวยเหลือลูกอย างเ ต็มใจ  จนทายที่สุดความพยายามของเธอก็ประสบความสําเร็จ                

เพราะการชวยเหลือของเธอเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกประสบความสําเร็จในชีวิตคู ซึ่งถือเปน

ความสําเร็จที่เธอมีสิทธ์ิที่จะรวมยินดีไดอยางเต็มภาคภูมิ   

   กฤษณา ยังใชสถานภาพของผูหญิงยุคใหมผานตัวละครสายทองที่ไดรับ   

การพัฒนาใหทัดเทียมกับผูชายดวยวิชาความรูและหนาที่การงานที่มีความหลากหลายทางเพศ        

เพื่อสรางความตระหนักรูวา การศึกษาและหนาที่การงานที่กาวหนาก็ไมใชคุณสมบัติที่คนในสังคม      

จะยอมรับไดเทากับการเปนแมที่ดี  

   อาจกลาวไดวาการที่กฤษณามุงเสนอใหเห็นถึงการสํานึกผิดของสายทอง       

ย่ิงสะทอนใหเห็นวานักเขียนยึดมั่นในบรรทัดฐานของความเปนแมที่ดี ดวยเช่ือวาคุณคาของผูหญิง

ไมไดอยูที่ระดับความรูหรือระดับความสามารถในดานหนาที่การงาน  แตที่อยูที่การดํารงดวย

คุณสมบัติของการเปนแมที่ดี นอกจากน้ีนักเขียนยังมองวาหากแมไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดจาก

สังคมยอมถูกบุคคลในสังคมลงโทษ ในที่น้ีคือการถูกครหาวารายจากคนใกลชิด และการถูกหมางเมิน

จากลูก  จนทายที่สุดเมื่อแมยอมรับผิดและพยายามปฏิบัติตามขอกําหนดของความเปนแม                 

ตามที่สังคมคาดหวังไวจึงไดรับการใหอภัยและสามารถกลับไปดํารงสถานภาพแมไดอยางเต็มที่   

        4.2.2.1.2 นางลําพู : แมคือผูเลี้ยงดูลูกดวยความรัก  

   ในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง กฤษณา สรางตัวละคร "ลําพู" ข้ึนมาเพื่อเปน               

ตัวละครเปรียบเทียบกับสายทอง แมของสองเมือง ลําพูเปนแมของสภา เพื่อนของสองเมืองต้ังแต           

ยังเด็ก แตดวยความสนิทสนมระหวางสภากับสองเมือง ทําใหสองเมืองมีโอกาสไดใกลชิดกับครอบครัว             

ของสภา ที่สําคัญคือการมีนางลําพูคอยดูแลและปลอบโยนในวันที่เขาตองการการเอาใจใสจากคนทีร่กั 

   นางลําพู เปนแมและเมียที่ดีตามความคาดหวังของสังคม เธอไมไดมีความรู

ระดับสูง เธอเปนแมบาน ฝายสามีเปนขาราชการบํานาญ เธอชวยสามีหารายไดเสริมดวยการทําของ

คาวหวานสงตามรานคาตางๆ เปนครั้งคราว  ในขณะที่คุณสายทอง  แมผูใหกําเนิดสองเมืองเปนคนมี

ฐานะ มีการศึกษาถึงข้ันระดับปริญญา และมีธุรกิจมากมาย แตกลับละเลยหนาที่ของแมและปลอยให

ลูกขาดความรักความอบอุนจนเปนปมดอยภายในจิตใจ  ทั้งน้ีแมวาฐานะและสถานภาพสังคมระหวาง           

นางลําพูกับคุณสายทองจะแตกตางกัน แตเมื่อวัดดวยจิตวิญญาณแหงความเปนแมดวยอุดมการณ
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ความเปนแมที่ดีแลวก็ถือวานางลําพูสามารถปฏิบัติตามบทบาทแมไดเหมาะสมกวา ดังความสนิทสนม

ระหวางนางลําพูกับสองเมืองที่กฤษณา ไดบรรยายไววา 

   สองเมืองขยับตัวจากที่น่ัง คลานเขาไปกอดนางลําพูไวทันทีทันใดน้ัน 

   เขารูสึกขอบตาตนเองผะผาวอยางกล้ันไมได...ผูหญิงคนน้ีประเสริฐนักแลว 

  เธอทําบุญกับเขามาตลอด ดวยการหยิบยื่นไออุนใหกับเขา ผูชายที่ไมกําพราพอแม

  แตก็เหมือนกําพรา       

   ...    

   นางลําพูเองก็ตื้นตัน เธอลูบทายทอยเขาเบาๆ ก็ชายหนุมผูน้ีมิใชหรือ            

  ซ่ึงครั้งเม่ือยังเปนเด็กชายเล็กๆ น้ัน ไดไปมาหาสูกับบานเธอมาโดยตลอด มีเรื่องราว

  เศราหมองอยางใด เขาก็มารําพึงรําพันบอกกลาวเลาทุกขใหตนเองคลายอัดอ้ัน   

       (ปูนปดทอง เลม1 2524: 26-27) 

  ความขางตนแสดงใหเห็นวา  นางลําพูเอ็นดูสองเมืองเหมือนกับลูกอีกคนหน่ึง               

นางลําพูโอบออมอารีและคอยปลอบโยนใหกับสองเมืองในยามที่เขาทอแทและเจ็บปวดใจเมื่อนึกถึง            

วัยเด็กที่พอแมไมไดเอาใจใสเขาอยางเต็มที่ เมื่อสองเมืองมาพักผอนที่บานน้ีเขาจึงรูสึกผอนคลาย 

เพราะสามารถรับรูถึงความอบอุนและความจริงใจที่นางลําพูและสมาชิกทุกคนในบานมอบใหแกเขา  

ไมเพียงเทาน้ันนางลําพูยังคอยสอน คอยช้ีนําใหสองเมืองเขาใจแม และยอมรับในสิ่งที่แมของเขา

เปนอยู นําไปสูการใหอภัยและกลับไปประสานความสัมพันธที่ดีกับแมในภายหลัง  ดวยเหตุน้ีกฤษณา

จึงเนนใหเห็นบทบาทของนางลําพูต้ังแตตนเรื่องเรื่อยไปจนถึงตอนที่สองเมืองเริ่มรูจักกับบาลี แตเมื่อ

สองเมืองเริ่มพัฒนาความสัมพันธทางความรักกับบาลีแลว ชวงน้ีแมสายทองจะเขามามีบทบาทใน

ฐานะที่ปรึกษาเรื่องน้ีใหกับลูกชายของตน ในขณะที่นางลําพูจะมามีบทบาทอีกครั้งในตอนเกือบทาย

เรื่อง ซึ่งเปนตอนที่เขามายินดีกับชีวิตคูของสองเมืองและบาลเีทาน้ัน  

   "ไมเห็น ไมไดยินเสียงก็สบาย เม่ือไหรที่เห็นที่รูก็อัปยศเหลือกําลัง" 

   นางลําพูเคยปลอบเขาดวยถอยคํานาคิด    

   "เมืองตองทําใจใหได เราตองนึกวาแมเขารักของเขายังงั้น ถาเขาทุกข           

  เขาก็ไมแข็งใจอยู คนบางคนมีเวรก็ตองใชเวรไปจนกวาจะหมด แตเมืองก็ตองนึก               

  เหมือนกันวา พอเรามีสวนทําใหเขาผิด"      

       (ปูนปดทอง เลม1 2524: 26) 

จากความขางตนจะเห็นไดวา  แมนางลําพูจะดํารงบทบาทความเปนแม      

แทนแมบังเกิดเกลาดวยการดูแลเอาใจใส ปลอบโยนและใหคําปรึกษาแกสองเมืองเพื่อเติมเต็ม         

ความอบอุนและความรัก  อันเน่ืองมาจากความสงสารและความเขาใจปญหาครอบครัวที่สองเมือง

กําลังเผชิญหนาอยู รวมถึงชวยปรับทัศนคติใหสองเมืองเขาใจความคิดและการกระทําของแมของเขา          
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มากข้ึน  แตทายที่สุดเมื่อสองเมืองมีปญหาทางความรักซึ่งถือเปนปญหาที่ลึกซึ้งสําหรับคนที่ผาน

ปญหาชีวิตและครอบครัวมาระดับหน่ึง  สองเมืองจึงมองเห็นวามีเพียงแมสายทองเทาน้ันที่จะชวย

แกปญหาได ที่สําคัญกวาน้ันคือแมสายทองก็พรอมที่จะชวยเหลือสองเมืองอยางเต็มที่ที่สุด น่ันแสดง

ใหเห็นวาทายที่สุดแลวสายใยความผูกพันระหวางแมกับลูก และจิตสํานึกแหงความเปนแมก็เปนสิ่งที่

สําคัญเหนือกวาความผูกพันที่มาจากความสงสารและการเห็นใจเปนที่ต้ัง  

   การที่กฤษณา ต้ังใจเสนอใหสายทองและลําพู เปนตัวละครแมคูตรงขามน้ัน

นัยหน่ึงสะทอนใหเห็นวา กฤษณาเช่ือวาการเปนแมที่ดีไมไดข้ึนอยูกับระดับความรูและฐานะทางสังคม 

แตข้ึนอยูกับการดูแลและการปฏิบัติตอลูกตามบทบาทของแม ซึ่งเปนการแบงบทบาทตามเพศ รวมถึง

กฤษณา ยังยกยองผูหญิงที่มีคุณสมบัติของความเปนแมที่ไมไดจํากัดการดูแลไวเฉพาะลูกของตนเอง

เทาน้ัน แตยังเปนแมที่สามารถเผื่อแผความรักและความเมตตาไปยังเด็กในครอบครัวอื่น  โดยเฉพาะ

เด็กที่มีปญหาครอบครัวอยางสองเมือง  ดวยเหตุน้ีภาพแมตามความนึกคิดของตัวนักเขียนจึงเปน        

ภาพของผูหญิงที่นอกจากจะสามารถจัดการหนาที่ของตนไดดีภายในครอบครัวแลวยังสามารถ           

เผื่อแผความรักและความอบอุนใหแกเด็กที่ขาดความรักไดดวย  

   การ เสนอบทบาทที่ตรงกันขามกันระหวางลําพูกับสายทองเชน น้ี                  

สงเสริมใหผูอานตระหนักรูวา ความบกพรองทางหนาที่ของแมถือเปนความผิดพลาดที่รายแรง            

และเปนตนเหตุของความลมสลายของครอบครัว สอดคลองกับที่ กฤษณา ใหความสําคัญกับแมที่มี

บทบาทตามอุดมคติและบทบาทตามเพศ รวมถึงการแสดงออกถึงความเช่ือมั่นที่วา ทายที่สุดผูหญิง            

ที่เปนแมก็ตองพยายามทําทุกอยางเพื่อใหลูกมีความสุข  

         4.2.2.1.3 ศศิประภา : แมผูปกปองโพยภัย แมจะไรอํานาจ 

   นักปรัชญาชาวตะวันตกจํานวนมากมีความคิดเห็นวา ผูหญิงและผูชาย                           

มีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ หรือมีธาตุแทของความเปนหญิงและความเปนชาย โดยธรรมชาติ

ผูชายจะเหนือกวาและเปนผูปกครอง สวนผูหญิงน้ันดอยกวาและจะเปนผูถูกปกครอง เน่ืองจากผูชาย

จะมีความองอาจกลาหาญ มีความเขมแข็งและฝายกระทํา ที่สําคัญคือผูชายจะมีความสามารถ             

ดานความมีเหตุผล สวนผูหญิงจะมีพฤติกรรมบนพื้นฐานของความรูสึกและความคิดเห็น ดวยเหตุน้ี

สาระของชีวิตผูชายจึงอยูที่ปริมณฑลของเหตุผลโดยครอบคลุมดานรัฐและอาชีพ ในที่น้ีคือการเปน            

ผูควบคุมผูหญิงดวยการเปนพอและผูบังคับบัญชา หมายรวมถึงขอบเขตของความเปนชายเรื่องชีวิต

สาธารณะ การผลิต และชีวิตทางสังคม-วัฒนธรรม ขณะที่ความเปนหญิงจะถูกจัดใหอ ยู                    

ในปริมณฑลของธรรมชาติ ซึ่งเปนเรื่องสวนตัว ชีวิตในบาน และการสืบพันธุ หรืออาจกลาวงายๆ วา 

ผูหญิงถูกควบคุมภายใตการปกครองของผูชายใหอยูในฐานะแมและเมีย เพราะผูหญิงเปนเพศ            
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ที่ออนแอและหว่ันไหวงายจึงจําเปนตองไดรับการปกปองและพึ่งพิงความรูสึกจากฝายชาย                 

(วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545: 6- 10) 

   เมื่อพิจารณาถึงการแบงพื้นที่ของผูชายและผูหญิงขางตน ผูวิจัยเห็นวา 

ผูหญิงที่เปนแมในนวนิยายเรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล มีลักษณะที่สอดคลองกับการกําหนดพื้นที่

ตามปจจัยดานเพศดังกลาว กลาวคือ ศศิประภา กําลังถูกกีดกันใหอยูดํารงบทบาทตามบรรทัดฐาน

ของสังคม น่ันคือบทบาทของความเปนแมที่ตองดูแลความเปนอยูและการบริการความสะดวกสบาย

ใหแกสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน ไมอาจกาวกายการทํางานของสามีได แตกระน้ันเมื่อฝายสามี         

หรือพอของลูกกําลังจะทํารายลูก ศศิประภากต็องทําหนาที่แมอยางดีที่สุด น่ันคือการพยายามปกปอง

ลูกจากสามี หรือผูที่เปนพอของลูกเอง 

   ศศิประภาเปนภรรยาของพรหมินทร  นักธุรกิจรายใหญระดับชาติ 

พรหมินทรกําลังดําเนินการโครงการมนุษยอมตะรวมกับโปรเฟสเซอรสเปนเซอร โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชคนโคลนเปนอวัยวะทดแทนสวนที่รางกายสึกหรอของตนเอง  ดังจะเห็นไดจากกรณีของชีวัน 

ลูกชายคนโคลนของพรหมินทรที่ไดรับการเลี้ยงดูและใหความรักแกเขาเหมือนลูกที่เกิดจากวิธี

ธรรมชาติ จนกระทั่งวันหน่ึงพรหมินทรก็ตัดสินใจใชชีวันตอบสนองความตองการที่วางแผนไว               

แตกอนที่เขาจะไดดําเนินการตามแผนศศิประภาก็บอกกับชีวันใหหนีไป เพราะทนไมไดที่ลูกของตน

จะตองอุทิศชีวิตใหความเห็นแกตัวของพอตัวเอง  

   "ชี วิต เปนของลูก ไม ใชของพอหรือของใคร ดัง น้ันลูกยอมมีสิท ธิ             

  ที่จะปกปองชี วิตตนเองทุกประการ ถาลูกเห็นวาการกระทําอยางน้ีไมถูกตอง               

  ชอบธรรม ลูกก็ปฏิเสธได"      

   "ผมจะปฏิเสธไดยังไง ในเม่ือผมไมใชคนแท"   

   ...       

   "ทําไมลูกไมหนีไป ไปอยูที่ไหนก็ไดที่ไมใชประเทศน้ี จะทําศัลยกรรม             

  เปล่ียนหนาตาเสียใหม รวมทั้งเปล่ียนชื่อเสียใหมก็ได ถึงลูกจะเปนคนโคลน แตลูก            

  ก็มีบัตรประชาชน มีชื่ออยูในทะเบียนบานเหมือนคนทั่วไป"   
        (อมตะ 2543: 18) 

   แมวาชีวันจะไมใชลูกที่เกิดจากวิธีธรรมชาติดวยการปฏิสนธิ แตเกิดจาก

กระบวนการโคลนน่ิงจากเซลลของพรหมินทร  ดังน้ันเมื่อพิจารณาจากกระบวนการวิทยาศาสตร            

ก็อาจมองวาไมไดมีสวนเกี่ยวของกับศศิประภาทางสายเลือดแมแตนอย  แตดวยความรัก                        

และความผูกพันที่ศศิประภามีใหแกชีวัน ประหน่ึงวาชีวันเปนลูกแทๆ ของตน  ศศิประภาจึงเขามา

ชวยเหลอืชีวันดวยการบอกแผนการที่พรหมินทรวางแผนไว รวมถึงแนะนําวิธีการที่จะทําใหชีวันหนี
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พนจากการถูกบังคับใหทดแทนพระคุณดวยการอุทิศชีวิตเพื่อความเปนอมตะแกผูที่อางวาเปน        

เจาของเซลล  

   การที่ ชีวันไดรับการเลี้ยงดูเหมือนลูกแทๆ ของศศิประภาน้ันนับเปน              

ความผูกพันที่กอใหเกิดความรักระหวางแมกับลูก ดวยเหตุน้ีเมื่อชีวันจะถูกทํารายดวยฝมือของ        

พอแทๆ สัญชาตญาณความเปนแมที่มีอยูในตัวของศศิประภาจึงขับเนนใหเธอตองออกมาปกปองลูก

อยางเต็มความสามารถ ดังคําพูดที่เธอยืนยันสถานภาพของชีวันเพื่อใหพรหมินทรรูตระหนักถึง           

การมีชีวิตและจิตใจของชีวันที่วา "เราเลี้ยงเขามาเหมือนลูก..." (อมตะ 2543: 10) และ "เขาเปนคน

เหมือนอยางฉันอยางคุณ เพียงแตเกิดจากเซลลของคุณ ไมไดเกิดจากการปฏิสนธิเทาน้ัน" (อมตะ 

2543: 14)  

   เมื่อวิเคราะหบทบาทความเปนแมของศศิประภาจะพบวา เธอสามารถดํารง

บทบาทไดเหมาะสมกับความคาดหวังของสังคม น่ันคือการพยายามปกปองลูกจากการทําราย            

ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ แตดวยอํานาจภายในครอบครัวที่เธอไมไดมีเพียงพอที่จะตอรองกับ

อํานาจของสามี จึงทําใหลูกตองตกอยูภายใตการทํารายจากพอแทๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุน้ี 

วิมล จึงเนนยํ้าใหเห็นถึงสถานภาพทางอํานาจของศศิประภาดวยการใหศศิประภาปลีกตัวเอง               

ดวยการออกจากบานไปอยูมูลนิธิสงเคราะหสัตวปวยและพิการ นอกจากสถานที่น้ีจะสะทอนถึง

บทบาทของศศิประภาที่สามารถเปนผูปกครองได เพียงสัตวที่ออนแอและไมมีทางสู เทาน้ัน                         

ยังแสดงใหเห็นถึงการจํากัดบทบาทผูหญิงใหอยูในฐานะผูดูแลและผูปรนนิบัติอีกดวย  

   "แลวคุณรูหรือเปลาวาทําไมแมคุณถึงยายไปอยูมูลนิธิ"  

   " เ รื่ อง น้ี มันยื ด เ ยื้ อม านานแล ว "  นํ้ า เ สีย ง เ ธอเ ศร า  "ตั้ ง แต แด ด                        

  สรางโรงพยาบาลเพื่อทําโคลนและเปล่ียนถายอวัยวะ แดดกับแมก็ไมลงรอยกัน             

  แมไมเห็นดวย แมบอกวาโรงพยาบาลน้ันควรมีไวสําหรับชวยชีวิตคน ไมใชฆาคน        

  แตแดดก็บอกวาที่ทําโคลนก็เพราะตองการชวยเหลือชีวิตคนเหมือนกัน แมก็เถียงวา

  การชวยเหลือชีวิตคนน้ันไมตองฆาคนก็ได แดดบอกวา ถาไมทําจะตอชีวิตคนให            

  ยืนยาวไปไดอยางไร ตางคนตางมีเหตุผล ไมนานนัก แมก็ลาออกจากงานทุกตําแหนง 

  แลวก็เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม พบหมาแมวก็เก็บเอามาเล้ียง พอมีมากๆเขา                

  ทานก็เลยตั้งมูลนิธิ" เธอถอนใจ "ตอนน้ีแมอายุมากแลว คงไมเห็นความจําเปน               

  ที่จะตองอยูอยางแกนๆ กับแดดไปวันๆ ก็เลยยายไปอยูที่มูลนิธิ"   

        (อมตะ 2543: 193)  
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   ขอความขางตนไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่ตรงกันขามกันระหวาง

พรหมินทรผูเปนสามีกับศศิประภาผูเปนภรรยาเทาน้ัน แตวิมล ยังเสนอใหเห็นบทบาทดานการ

ปกครองที่ดอยกวาของผูหญิงที่ถึงแมวาจะพยายามแสดงความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของสามี 

และพยายามยืนยันความมีตัวตนของตัวเองดวยสิทธิแหงการแสดงความคิดเห็นภายใตสถานภาพ     

ของภรรยาแตความพยายามน้ันก็สูญเปลา เพราะสามีก็คือผูที่สามารถตัดสินใจและดําเนินการ       

ตามความตองการน้ันไดเพียงผูเดียว จนทายที่สุดการยายออกไปอยูมูลนิธิจึงสะทอนใหเห็น ถึง      

ภาพของการยอมจํานนตอการตอรองทางอํานาจสามีผานการสรางระยะหางทางความสัมพนัธระหวาง

สามีกับภรรยาอยางเห็นไดชัด 

   การที่ศศิประภายายออกไปอยูมูลนิธิดังกลาวแสดงใหเห็นวาเธอยอมรับถึง

สถานภาพที่ดอยกวาและรูตัววาเธอไมอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจของสามีได จนกระทั่งเธอรูวาสามี      

จะนําชีวันไปทดลองเปลี่ยนอวัยวะตามความต้ังใจที่มีแตเดิม ศศิประภาจึงจําเปนตองออกมาปกปอง

ลูกอยางเต็มที่ แมจะรูวาการพยายามน้ันอาจจะไมประสบความสําเร็จก็ตาม   

   เมื่อวิเคราะหถึงบทบาทความเปนแมของศศิประภาจะพบวา เธอไมได

บกพรองในหนาที่ของการเปนแมที่ดีตามความคาดหวังของสังคม ดังจะเห็นไดจากบทบาทในการดูแล

ลูกที่แมจะไมใชลูกที่เกิดจากวิธีธรรมชาติ จนกอใหเกิดสายใยแหงความผูกพันที่ทําใหเธอออกมา

ปกปองลูกได อน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับสายทองที่เปนแมชนช้ันกลางที่มีฐานะและสถานภาพทางสังคม           

ที่เทียบเทากัน จะพบวา แมแมทั้งคูจะสามารถดํารงบทบาทแมที่ดีดวยการเห็นแกการปฏิบัติตอลูก

เปนสําคัญ แตทายที่สุดมีเพียงสายทองเทาน้ันที่สามารถคลี่คลายปญหาครอบครัวและสามารถกลับไป

ดํารงความเปนครอบครัวตามอุดมคติได ในขณะที่ศศิประภาไมสามารถประสบสําเร็จในชีวิตครอบครวั

เชนเดียวกับสายทอง  ทั้งน้ีเปนเพราะฝายชายใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของบานปกครองและกีดกนั

ใหฝายหญิงอยูในฐานะผู ดูแลเทาน้ัน ดังที่สอดคลองกับการเสนอของวิมลที่เสนอใหเพศหญิง                

ซึ่งเปนตัวแทนของธรรมชาติไมอาจจะตอรองกับอํานาจอธิปไตยที่มีเพศชายหรือตัวแทนของ

วิทยาศาสตรเปนเจาของการควบคุมชีวิตได  
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         4.2.2.1.4 ทิพย :  แมผูดูแลปากทองของคนในครอบครัว  

   นวนิยายเรื่องลับแล แกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล นําเสนอใหเห็นบทบาท

ของทิพย แมของลับแลและแกงคอยและเปนภรรยาของปใหม หัวหนาครอบครัวที่ควบคุมและจัดการ

ทุกสิ่งทุกอยางภายในบาน สถานที่ที่บรรทัดฐานทางสังคมไทยกําหนดใหผูหญิงมีอิสระในการจัดการ

ตามลักษณะหนาที่ของแมและเมียที่ดี  

   กอนที่ทิพยจะมาเปนภรรยาของปใหม และแมของลับแลและแกงคอยน้ัน 

เธอเปนเพียงหญิงสาวชาวบานที่เขามารับใชปาสายหยุด ผูเปนญาติของเธอและเปนเจาของบานเชา           

ที่ปใหมและลออ ภรรยาเกาของปใหมอาศัยอยู แรกเริ่มที่ทิพยรับใชปาสายหยุดน้ัน เธอไมไดรับคาจาง

เพียงแตไดรับเปนอาหารและที่พักเปนคาตอบแทนเทาน้ัน  ภายหลังทิพยไดรับคาจางจากการเปน                

พี่เลี้ยงเด็กใหกับแกงคอย ลูกของปใหมกับลออ เรื่อยมาจนกระทั่งลออเสียชีวิต และทิพยไดเขามาเปน

ภรรยาคนที่สองของปใหม  

   คนที่ดูแลใกลชิดเด็กนอยแกงคอยตลอดวันก็คือสาวรุนอายุ 18 ป                

  จากจังหวัดขอนแกน ซ่ึงมาทํางานที่บานปาสายหยุดไดก็ดวยเปนญาติทางฝายสามี

  ของปาสายหยุด...ปาสายหยุดรับไวดวยความเห็นใจ โดยใหสาวนอยชวยจัดการ        

  งานบานสารพัด โดยใหเพียงที่อยูอาศัย แตไมไดรับคาจาง...ทวาเม่ือเด็กชายแกงคอย 

  เขาอยู ในความดูแล ปาสายหยุดจึงให "ทิพย" เด็กสาววัย 18 ปในขณะน้ัน              

  อยูชวยงานไปกอน และที่สุดแลวการดูแลหนูนอยแกงคอยทําใหทิพยไดรับคาจาง         

  จากนํ้าจิตนํ้าใจของลออ       

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 65-66) 

   การที่ทิพยเด็กสาวอายุ 18 ปที่ไมไดมีความรูมากเขามาเปนพี่เลี้ยงเด็กใหแก

แกงคอย ไมไดเปนเพียงเปนการเลื่อนฐานะจากชนช้ันลางมาเปนชนช้ันกลางดวยการทํางานที่มีรายได

ประจําเทาน้ัน แตการเริ่มงานเปนพี่เลี้ยงเด็กดวยสัญชาตญาณแหงการเปนแมยังถือเปนการกําหนด

บทบาทใหทิพยไดใกลชิดกับปใหมและกลายเปนภรรยาในลําดับตอมา ประกอบกับการที่ทิพยมีอายุ             

ที่นอยกวาปใหมหลายปมาก ความอาวุโสจึงเปนอีกเหตุปจจัยหน่ึงที่ทําใหทิพยรูสึกเกรงใจและตอง

เคารพเช่ือฟงสามี โดยตองอยูภายใตการปกครองของสามีดวยบทบาทหนาที่การเปนเมียและแม               

ย่ิงไปกวาน้ันการที่เปนเพียงเด็กสาวที่ไมมีความรูถึงระดับประกอบอาชีพเฉพาะทางได ย่ิงทําให               

เธอถูกกดข่ีภายใตการควบคุมของปใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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   เมื่อทิพยแตงงานกับปใหม นอกจาก "แกงคอย" จะเปนลูกของเธอ                  

โดยปริยายแลว เธอยังใหกําเนิด"ลับแล" อีกหน่ึงคน ในฐานะที่ทิพยเปนภรรยาและเปนแม  เธอจึงมี

หนาที่ในการดูแลบานและดูแลคนในครอบครัว ไมวาจะเปนการเลี้ยงดูลูก การปกปองลูก               

และการปรนนิบัติสามีตามความคาดหวังของสังคมวาหนาที่น้ีตองเปนความรับผิดชอบของแม  

   บานหลังใหญของเรามีงานบานที่แมตองจัดการมากมาย โดยเฉพาะ             

  การกวาดบานและถูบานซ่ึงตองทําเกือบทุกวัน เพราะทั้งฝุนละอองและฝุนผงปูน             

  พัดปลิวเขามาโรยตัวทับถมพอกหนาตามพื้นบานอยูตลอดเวลา ตอจากน้ันก็ซัก               

  ชุดทํางานของพอซ่ึงเต็มไปดวยคราบนํ้ามันเครื่อง แมตองแชชุดทํางานของพอ                 

  ไวกอนในตอนกลางคืน พอตอนสายของอีกวันถึงจะใชแปรงซักผาออกแรงซัก                 

  จนหัวส่ันหัวคลอน ไหนจะชุดสกปรกของพวกเราอีก แตแมก็จัดการงานบาน               

  ไดอยางชํานิชํานาญ จนเสร็จส้ินกอนสิบโมงเชา      

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 154) 

   ความข า งต นแส ดง ให เ ห็ น ถึ งภาระหน าที่ ของ ทิพย ในแต ล ะ วัน                         

ทิพยตองทํางานทุกอยางภายในบานต้ังแตกวาดบาน ถูบาน และซักผา แมวางานเหลาน้ีจะเปนกิจวัตร

ประจําที่เธอ ตองทํา และเปนงานที่หนัก แตทิพยก็สามารถจัดการไดอยางชํานิชํานาญ นอกจากน้ี             

ดวยคําพูดดังกลาวเปนคําพูดที่เลาผานมุมมองของ "แกงคอย" ยังทําใหเห็นวา การทําหนาที่ภายใน

บานของแมทิพยเปนงานที่แมควรทําเปนเรื่องปกติ และเปนหนาที่ที่แมตองรับผิดชอบอยูแลว  

   การดูแลเลี้ยงดูลูกและปกปองลูกถือเปนอีกหน่ึงหนาที่หลักที่แมทุกคน

จะตองกระทํา แมจะดูแลลูกดวยความเอาใจใส ความเปนหวงเปนใย และความปรารถนาดีที่จะทํา     

สิ่ง ใดสิ่ งหน่ึงใหแกลูกดวยความจริงใจ แมทิพยก็ เชนเดียวกันที่ ไม ไดละเลยบทบาทดานน้ี                 

เธอดูแลลูกดวยกําลังและความสามารถที่เธอมีอยางเต็มที่ เธอเสียสละความสุขสวนตัวหลายอยาง            

เพื่อลูก แตดวยบทบาทที่เธอตองพึ่งพาอํานาจจากเพศชาย บอยครั้งการสั่งสอนลูกเธอตองอางสามี 

เพื่อใหลูกปฏิบัติตามคําสั่ง ดังตัวอยางที่วา 

   "แม มันอยูไหน" แกงคอยถาม     

   "เลิกเลนกันไดแลว เม่ือไหรจะถูบาน เลนทั้งว่ีทั้งวันไมรูจักจบจักส้ิน 

   "บนอยูน่ันแหละ บอกมากอนดิวามันอยูไหน เดี๋ยวหนูจะถูบานให" 

   "ตอรองเกงจริงๆ รอใหพอเมิงกลับมากอนเถอะ"   

   "โอยเบื่อ พึ่งอะไรไมไดเลย หาเองก็ได" แกงคอยยอน เลียนแบบคําพูด             

  ที่แมมักวาเราบอยๆ       

   "กูน่ีแหละพึ่งพวกสูไมไดกันจ๊ักคน ไมชวยผอนเบางานบานจ๊ักอยาง..."              

  เสียงแมดังขึ้นเหมือนยืนอยูตรงปากประตูหองครัว    
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   "ทําไมจะไมชวย ก็ถูบานไง" แกงคอยเถียงทันควัน   

   "...ดูลูกยัยมณีสิ กลับจากโรงเรียนชวยงานแมมันทุกอยาง เวลาปดเทอม            

  ก็ไปหางานชวยแมมันทํามาหากิน พวกสูไมเอาอยางลูกยัยมณีบาง"  

   "ก็ไปเอาลูกยัยมณีมาเปนลูกเสียสิ"     

             (ลับแล, แกงคอย 2554: 190-191) 

   คําพูดของแมทิพยที่วา "ตอรองเกงจริงๆ รอใหพอเมิงกลับมากอนเถอะ" 

แสดงใหเห็นวา เธอจําเปนตองพึ่งพาอํานาจของสามีดวยการอางถึงเพื่อบังคับใหลูกปฏิบัติตาม                

คําสั่งสอน ทั้งน้ีในแงของสตรีนิยมมองวาการจําเปนตองพึ่งพาอํานาจจากเพศชายเชนน้ีสะทอนใหเห็น

ถึงความออนแอของเพศหญิงวาไมมีสิทธิไมมีเสียงในการปกครองสิ่งใดทั้งภายในบานและนอกบาน             

รวมถึงเมื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมของลูกที่มักจะโตเถียงแม และมองแมเปนตัวตลก ดังเชน                

ในตัวอยางเหตุการณขางตน ทําใหเห็นวาแมไมไดตกอยูภายใตการปกครองของพอเพียงอยางเดียว

เทาน้ัน  แตพอกําลังถายทอดอํานาจปตาธิปไตยน้ีไปยังลูกชายทั้งสอง ทิพยที่เปนเพียงผูหญิงคนเดียว

ในบานจึงถูกจํากัดใหอยูภายใตอํานาจการปกครองของผูชายอยางเบ็ดเสร็จ  

   การตกอยูในสภาพที่เปนรองและการจํากัดหนาที่ใหเปนเพียงผูเลี้ยงดูลูก              

ใหเติบโตและดูแลบานเทาน้ันย่ิงทําใหทิพยตองพึ่งพาสามีทางดานเศรษฐกิจ เพราะไมสามารถ                         

ที่จะออกไปทํางานนอกบาน อน่ึงดวยแนวคิดของระบบสังคมแบบทุนนิยมและสังคมแบบ               

ปตาธิปไตยที่มองวาการทํางานเปนแมบานเพียงอยางเดียวเปนงานที่ดอยคา เพราะนอกจาก                   

จะไมกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจดวยการมีรายไดเปนคาตอบแทนแลวยังเปนอาชีพที่ทําใหผูหญิง       

ไมมีอิสระทางการเงิน ผูหญิงจึงจําเปนตองผูกติดกับการควบคุมของผูชายอยางหลีกเลี่ยงไมได  

   เมื่อความสามารถในการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวกลายเปนเงื่อนไข

สําคัญในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูหญิงใหอยูภายใตการปกครองของผูชาย ดวยเหตุน้ีทิพยจึง

พยายามตอรองกับอํานาจของปใหมดวยการใชเวลาที่ตนวางทํากับขาวแลวนําออกขาย เพื่อนําเงิน                

มาใชจายในครอบครัว แตกระน้ันปใหมก็ใชอํานาจที่ตนมีบังคับใหทิพยเลิกขายกับขาว 

   "อยูกับบานกับเรือนนะดีแลว จะตองดิ้นรนหาอะไรทําทําไม ตะลอน     

  ออกไปขายขาวแกงอยางน้ัน เดี๋ยวคนเขาก็เอาไปพูดกันวาผัวหาเงินไมพอเล้ียง          

  ปลอยใหเมียกับลูกออกไปขายกับขาว อยูกับบานใหมันสมศักดิ์ศรีเปนหนาเปนตา

  แทนผัว  ครอบครัวเราไมไดลําบากยากจนขนาดน้ัน บานก็หลังออกใหญ ที่ดินก็ตั้ง    

  สามไร มีอะไรใหทําไดตั้งเยอะแยะ ชี วิตน้ีหากฉันยังไมตาย แกกับลูกๆ ไมมี                

  วันลําบากหรอก รูม้ัย"      

   ...       
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   "เอา" พอยื่นเงินสําหรับคาใชจายในบานของเดือนถัดไปใหแม  "แตน้ีไป

  เพิ่มใหอีกหารอย เปนเดือนละสามพันหา พอนะ"    

   แมรับเงินจากพอไมไดพูดอะไร     

          (ลับแล, แกงคอย 2554: 175-176) 

   เหตุการณขางตนเปนเหตุการณตอนที่พอมีปากเสียงกับแม เพราะหามไมให

แมออกไปขายกับขาว  เหตุการณน้ีจะทําใหผูอานเห็นถึงความคาดหวังของสามีตอภรรยาใหเปน

แมบานที่ดีดวยการเลี้ยงดูลูก ปรนนิบัติสามีและดูแลบาน ดังคําพูดที่วา "อยูกับบานใหมันสมศักด์ิศรี

เปนหนาเปนตาแทนผัว" การกระทําเชนน้ียังสะทอนใหเห็นถึงการปดกั้นอิสระทางเศรษฐกจิของผูหญงิ       

ดวยการจํ ากัดบทบาทให เปนเพียงผูพึ่ งพาเท า น้ัน ในขณะที่ฝ ายสามีจะเปนฝ ายหาเงิน                      

มาเลี้ยงครอบครัวและมอบเงินที่หามาไดใหฝายภรรยาเอง จนทายที่สุดทิพยก็ตองจําใจยอมรับเงิน             

ที่สามีใหเพิ่มข้ึนแทนการออกไปขายกับขาวโดยดุษณี  

    แมวาการเสียชีวิตลงของปใหมอาจดูผิวเผินวาจะทําใหทิพยหลุดพนจาก

อํานาจปตาธิปไตยน้ีไปได แตกระน้ันเมื่อทิพยเริ่มมีความสัมพันธกับสัมพันธ นักธุรกิจทองถ่ินที่มาเชา

บานของทิพยและเริ่มมีปฏิสัมพันธที่ลึกซึ้งข้ึนไปตามลําดับ จนภายหลังทิพยยายไปอยูกับสัมพันธน้ัน

เปนเพียงการสงตออํานาจปตาธิปไตยจากปใหมมายังสัมพันธเทาน้ัน เพราะทายที่สุดทิพยก็จาํเปนตอง

พึ่งพาสัมพันธในฐานะผูนําครอบครัวตอไป 

   เมื่อวิเคราะหแลวจะพบวา อุทิศ ผูเขียนนวนิยายเรื่องน้ีพยายามเสนอภาพ

การกดข่ีทางเพศภายในครอบครัว และภาพการตอรองอํานาจอธิปไตยของเพศหญิงควบคูกันไป ทั้งน้ี

เพื่อแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของกระแสแนวคิดสตรีนิยมซึ่งเขามากระตุนใหผูหญิงต่ืนตัวกับสถานภาพที่

ไมเทาเทียมภายในสังคม  ต้ังแตระดับสถาบันสังคมเล็กๆ อยางครอบครัวเรื่อยไปถึงระดับประเทศ   

แตกระน้ันเมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของนักเขียนที่เติบโตมากับการปลูกฝงใหเพศชายเปนผูปกครอง

ภายในครอบครัวและสามารถถืออํานาจสูงสุดในการควบคุมสมาชิกครอบครัว รวมถึงนักเขียนเองก็

ยอมรับวาไมอาจขจัดอํานาจน้ันที่มีอยูในตัวตนออกไปได ดังน้ันการที่อุทิศ เสนอใหเห็นภาพ                

ความไมเทาเทียมทางเพศและภาพการพยายามด้ินรนใหหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยผานตัวละคร

แมอยางทิพยจึงเปนภาพที่ลมเหลว เพราะนอกจากทิพยจะไมมีศักยภาพพอที่จะผลักดันใหตัวเอง

สามารถเลี้ยงดูตนเองและเลี้ยงดูลูกตามลําพังไดเทาน้ัน ทิพยเองยังยอมรับกับสถานภาพที่ตนตอง

วนเวียนอยูภายใตการปกครองของเพศชายอยางเต็มใจ  
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   อน่ึงเมื่อมองในแงของบทบาทในฐานะแมของทิพยก็เรียกไดวาทิพยสามารถ

ดํารงบทบาทการเปนแมที่ดีตามที่สังคมยอมรับไดดีเชนเดียวกับแมชนช้ันกลางคนอื่นๆ ไมวาจะเปน

สายทอง ลําพู และศศิประภา โดยเฉพาะลําพู ตัวละครแมที่มีสถานภาพทางสังคมใกลเคียงกับทิพย

ที่สุด ทั้งดานชนช้ัน และระดับการศึกษา แตดวยวัตถุประสงคของกฤษณาที่ตองการเสนอภาพของ

ลําพู ใหเปนภาพเปรียบเทียบกับสายทอง ดังน้ันลําพูที่ไมไดมีฐานะและมีระดับการศึกษาที่ ดี               

แตมีความรักและความเมตตาที่ไมไดจํากัดเฉพาะลูกของตนเองจึงกลายเปนแมตัวอยางของคน        

ในสังคม ประกอบกับยุคสมัยน้ันแนวคิดสตรีนิยมยังไมแพรหลายและไมไดมีอิทธิพลตอการเรียกรอง

สิทธิและความเทาเทียมทางเพศภายในสังคมมากนัก ผูหญิงจึงยอมรับและภูมิใจกับสถานภาพ          

ที่ตนดํารงอยู ในขณะที่ภาพความเปนแมของทิพยกลับเปนภาพของผูหญิงที่ตองขมข่ืนกับการปฏิบัติ

ตนตามอุดมการณความเปนแมที่ดี ทั้งน้ีเพราะอุทิศตองการเสนอใหเห็นถึงสถานภาพของผูหญิงที่ตอง

ยอมจํานนกับอํานาจปตาธิปไตยอยางหลีกเลี่ยงไมได สาเหตุสําคัญไมไดมาจากระดับของทุนทาง

ปญญาและทุนทางสังคมที่ผูหญิงมีอยูอยางจํากัดแตเพียงเทาน้ัน แตยังเปนเรื่องของการผูกขาดอํานาจ             

การปกครองของเพศชายภายในครอบครัวแตเพียงผูเดียว  

  จากการวิเคราะหบทบาทแมชนช้ันกลางจะเห็นไดวา ผูหญิงจํานวนมากมีโอกาส         

ทางการศึกษาและโอกาสดานหนาที่การงาน ซึ่งสามารถเพิ่มสิทธิเสรีภาพและเพิ่มพื้นที่ยืนใหแกผูหญิง

ในสังคมภายนอกบาน แตถึงกระน้ันก็ยังมีผูหญิงจํานวนไมนอยที่ไมไดมีความรูมากนักและตองพึ่งพา

สามีเกือบทุกดาน โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ แมวาผูหญิงเหลาน้ีกอนที่จะเปนแมจะมีสถานภาพ       

และฐานะทางสังคมแตกตางกัน หรือเมื่อเปนแมแลวจะตองเผชิญกับการผูกขาดอํานาจทางปกครอง

ของเพศชายภายในครอบครวั แตทายที่สุดอุดมการณของความเปนแมก็ผูกติดใหผูหญิงเหลาน้ีแสดง

บทบาทของการเปนแมดวยการดูแลลูกและปกปองลูกเหนือสิ่งอื่นใด  

 4.2.2.2 แมเลี้ยงเด่ียวชนชั้นกลาง  

  ในชวง 50 ปหลังศตวรรษที่ 20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ 

โดยเฉพาะในยุค 1960 ประเด็นเรื่องสิทธิสตรี ซึ่งเปนกระแสแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมไดเขามา

อิทธิพลตอการปฏิวัติใหผูหญิงในสังคมไทยมีความเสมอภาคเทียบเทากับผูชายในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับ

ปริมณฑลสาธารณะ ทั้งที่เปนสิทธิทางกฎหมาย สิทธิทางการเมือง ที่สําคัญคือสิทธิในการประกอบ

หนาที่การงาน ซึ่ ง ถือเปนกุญแจสํา คัญที่ จะทําใหผูหญิงมี ศักยภาพพอที่จะพึ่ งพาตนเอง                     

ในทางเศรษฐกิจได (เสนาะ เจริญพร, 2548: 73)  
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  แนวคิดเรื่องสิทธิสตรีดังกลาวไดผนวกเขากับอิทธิพลความคิดเรื่องปจเจกนิยม       

ในสังคมเมือง ดังน้ันเมื่อผูหญิงมีปญหาเกี่ยวกับการดํารงความเปนครอบครัว เปนตนวา ปญหา         

การต้ังครรภในภาวะที่ไมพรอม การเสียชีวิตของคูสมรส การทิ้งราง และการหยาราง คูสมรสหลายคู

จึงยุติความสัมพันธลงดวยการเลือกที่จะเปน "ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว" (ลัดดา ประสบสมบัติ ,            

2552: 212) ทั้งน้ีในจํานวนครอบครัวเลี้ยงเด่ียวสวนใหญแลวจะเปนแมมากกวาที่ตองรับภาระเลี้ยงลกู 

โดยลําพังหรือที่เรียกวา "แมเลี้ยงเด่ียว" ดังที่สอดคลองกับทัศนะของสังคมไทยที่มักผูกติดบทบาท             

และหนาที่การเลี้ยงดู และดูแลลูกใหเปนความรับผิดชอบของแม (บุศกร กาศมณี, 2552: 79)  

  ในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ งามพรรณเสนอใหเห็นบทบาทของณภัทร             

แมของกะทิที่เปนแมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลางในสังคมเมือง ดังที่ผูวิจัยจะวิเคราะหบทบาทใหเห็น             

ในหัวขอ "ณภัทร : แมเลี้ยงเด่ียวผูเดียวที่เปนทั้งแมและพอ" ดังน้ี 

  ณภัทร : แมเลี้ยงเด่ียวผูเดียวท่ีเปนท้ังแมและพอ 

  ภาพของณภัทร ที่งามพรรณเสนอเปนภาพแมที่หลุดกรอบจากการยึดติดกับบทบาท           

ของภรรยา โดยคงไวแตบทบาทของความเปนแมที่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงลูกโดยลําพังมากข้ึน แตการที่

จะคงบทบาทลักษณะน้ีไดน้ัน มาจากองคประกอบดานทุนทางปญญาและทุนทางสังคมเปนสําคัญ  

  ณภัทร จบการศึกษาดานกฎหมายระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในไทย 

เมื่อสอบเนติบัณฑิตสําเร็จแลว  เธอไปเรียนตอที่ประเทศอังกฤษแลวไดรับปริญญาอีก 2 ใบจากที่น่ัน 

หลังเรียนจบเธอก็ฝกงานที่ลอนดอน ซึ่งเปนที่ที่พบกันแอนโทน่ี ซัมเมอร พอของกะทิ  ทั้งคูศึกษาดูใจ

และแตงงานกัน  ณภัทรสนใจงานกฎหมายที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต และเมื่อมีโอกาสมาทํางาน

ประจําที่ฮองกงเธอก็ทํางานน้ีมาตลอด จนกระทั่งเธอตัดสินใจกลับเมืองไทย โดยมีเพียงกระเปา

เดินทางใบเดียวในขณะที่เธอกําลังต้ังครรภ "กะทิ" ลูกของเธออยู ชวงเวลาน้ีถือเปนชวงเวลาที่เธอผาน                  

การตัดสินใจที่จะดํารงความเปนแมเลี้ยงเด่ียวมาแลว  

  การดํารงสถานะแมเลี้ยงเด่ียวของ ณภัทร น้ันเธอไมไดมีปญหาดานเงินในการเลี้ยงดู

ลูกแมแตนอย ทั้งน้ีเพราะฐานะทางบานและหนาที่การงานที่มั่นคงของเธอ ดังน้ันเมื่อเธอยายกลับมา

เมืองไทยความเปนอยูของเธอกับลูกนอยจึงไมไดลูกในข้ันที่ลําบาก ตรงกันขามเธอเลี้ยงดูลูกใหมีชีวิต    

ที่สุขสบายดวยนํ้าพักนํ้าแรงและรายไดที่มาจากความสามารถของเธอเอง  ทั้งน้ีไมเพียงแตศักยภาพ

ดานหนาที่การงานจะทําใหณภัทรมีรายไดที่มั่นคงเทาน้ัน แตคุณสมบัติขอน้ียังทําใหเธอสามารถ             

เขาไปชวยเหลือผูที่กําลังตกทุกขไดยาก รวมทั้งสามารถสรางเพื่อนรวมงานที่ดี ซึ่งบุคคลเหลาน้ีจะเขา

มาชวยเหลือเธอหลังจากที่เธอเริ่มปวยจนกระทั่งเธอจากโลกน้ีไป  พวกเขาก็ยังชวยดูแลกะทิแทนแม

ของเธออยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากการชวยเหลือเจาของรีสอรทไมใหถูกฟองลมละลาย                   
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การชวยเหลือคุณตุก รวมไปถึงการชวนเพื่อนรวมงานอยางนาฎา นากันต ใหรวมเปนหุนสวน                

ทางธุรกิจ   

   นาฎาเลาใหตาฟงวา แมมีบุญคุณกับเจาของมาก ชวยใหไมถูกฟอง               

  ลมละลาย เม่ือรูวาแมหาที่พักรักษาตัวจึงชวนมาดู และยกใหแมอยูตามสบาย                        

  ... นัยวาแมไมฟงเสียง แตขอใหนาฎาจายคาเชาใหเจาของทุกเดือน   

              (ความสุขของกะทิ 2554: 53) 

  การที่ณภัทรเขาไปชวยเหลือเจาของรีสอรทดานกฎหมายจนทําใหไมถูกฟอง

ลมละลาย สะทอนใหเห็นวาณภัทรมีความเช่ียวชาญทางสายอาชีพเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีเมื่อเจาของ             

รีสอรททราบวาเธอตองการหาที่พักรักษาตัวจึงตอบแทนความชวยเหลือน้ันดวยการต้ังใจ                

ยกรีสอรทติดทะเล 2 หลังใหเธอไดพักตามสะดวก กรณีเดียวกับการชวยเหลือคุณตุก ทําให                      

คุณตุกซาบซึ้งใจและหาโอกาสไดตอบแทนบุญคุณน้ันใหแกกะทิ  

   ผูหญิงคนหน่ึงในชุดขาวคลายพยาบาลเดินมาไหวนากันตและยิ้มใหกะทิ  

  นากันตกมลงบอกวา "คุณตุกรูจักพี่ภัทรดี..." นากันตพูดไมจบ คุณตุกก็พูดตอวา     

  "ตุกเคยนวดใหคุณภัทรประจําตั้งแตยังไมปวยจนกระทั่ง...ยายไปหัวหิน"  

   คุณตุกทําตาแดงๆ "คุณภัทรพูดถึงคุณหนูบอยมากจนเหมือนตุกรูจัก      

  คุณหนูเปนเด็กดีนะคะ คุณแมจะไดดีใจหมดหวง มีอะไรใหตุกรับใช คุณกันตไมตอง     

  เกรงใจนะคะ ตุกยินดีเสมอ คุณภัทรมีบุญคุณกับตุกคะ  ตุกไม เคยลืมเลย "                        

  ประโยคทายๆ คุณตุกพูดกับนากันต     

   นากันตมาบอกทีหลังวาสามีของคุณตุกติดการพนัน มีเทาไหรก็หมด                     

  คุณตุกจึงแยกทาง และตองเล้ียงลูกชายตามลําพัง แมเคยใหความชวยเหลือไป               

  หลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องคาเลาเรื่องลูก แมดูจะทําใหคนรอบตัวมีความสุข                     

  ไดอยางนาชื่นชม กะทิภูมิใจที่เปนลูกของแม     

           (ความสุขของกะทิ 2554: 105-106) 

   หัวขอสนทนาที่โตะอาหารเปนเรื่องเกมโชวที่กําลังไดรับความนิยม ใครจะ

  เชื่อวาเปนความคิดริเริ่มและฝมือการเจรจาทําสัญญากับตางประเทศของแม แมชวน

  ทุกคนลงขันเขาหุนและมอบหมายใหนากันตออกหนา วันน้ีทุกคนที่โตะชูแกวฉลอง

  ใหกับกะทิ กําไรที่ไดจะเปนกองทุนเพื่อการศึกษาของกะทิ    

       (ความสุขของกะทิ 2554: 55) 
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  จากความขางตนจะเห็นวาณภัทรใชโอกาสทางหนาที่การงานคอยซึมซับความใกลชิด

จากเพื่อนรวมงานใหเปนคนในครอบครัว  ดังน้ันเมื่อณภัทรปวยและเสียชีวิตไป เพื่อนรวมงานที่เขามา

เปนคนในครอบครัวน้ีจึงเขามาทําหนาที่ดูแลกะทิแทนแมและเปนตัวแทนผูถายทอดความรักของแม 

ใหกะทิไดรับรู ดังคําพูดของนาฎาที่พูดกับกะทิวา "แมไมเคยพูดถึงพอใหนาฟงเลย นาก็ไมเคยถาม      

เพราะมารูจักแมทีหลังแลว แตนาก็ไมคิดวาแมจะเกลียดใครนะ โดยเฉพาะคนที่ทําใหแมไดหนูมา          

แมรักหนูมากจริงๆ เลยพูดตลอดเวลาวาหนูคือทุกอยางในชีวิตของแม " (ความสุขของกะทิ                 

2554: 103) 

  อาจกลาวไดวา โอกาสทางการศึกษาและความสามารถดานหนาที่การงานที่ทัดเทียม

กับฝายชาย รวมถึงสถานะทางสังคมน้ันเปนเงื่อนไขสําคัญที่ไมไดทําใหแมเลี้ยงเด่ียวเชนณภัทร                

มีศักยภาพพอที่จะพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูลูกไดโดยลําพังเพียงเทาน้ัน แตยังสามารถสรางเครือขาย

ทางสังคมของชนช้ันกลางที่เติบโตข้ึนในสังคมเมืองข้ึนมาเพื่อเปนครอบครัวทดแทนใหแกลูก ยามทีเ่ธอ

เสียชีวิตไปแลวไดอีกดวย 

  เมื่อเปรียบเทียบ ณภัทร กับตัวละครแมชนช้ันกลางตัวอื่นๆ จะเห็นไดวา คุณสมบัติ

ดานทุนทางปญญาและทุนทางสังคม เปนคุณสมบัติสําคัญที่ทําให ณภัทร สามารถยืดหยัดที่จะดูแล

ตนเองและเลี้ยงดูไดโดยลําพัง กลาวคือ ตัวละครแมที่มีแตทุนทางสังคม แตไมมีทุนทางปญญาอยาง

ลําพู และทิพย ไมอาจจะดํารงความเปนแมเลี้ยงเด่ียวได เพราะไมอาจประกอบอาชีพเฉพาะทาง            

ที่ทําใหเกิดรายไดที่เพียงพอกับการเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงดูลูกอยางไมเดือดรอน ประกอบกับทุนทาง

สังคมที่ตัวละครทั้งสองมีน้ันก็เปนทุนที่เกิดจากการตองพึ่งพาสามีเปนสําคัญ การจะดํารงสถานภาพ

แมเลี้ยงเด่ียวจึงเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยาก สวน ศศิประภาน้ัน เปนตัวละครแมที่มีทุนทางปญญาแตไมมี

ทุนทางสังคมที่เพียงพอ หรือไมมีอํานาจพอที่จะเปนผูนําครอบครัวโดยไมพึ่งพิงอํานาจของฝายชายได  

  ตัวละครแมที่อาจจะสามารถดูแลตนเองและเลี้ยงดูลูกโดยไมตองพึ่งพาฝายชาย        

เชนณภัทรไดคงมีแคเพียงสายทอง เพราะสายทองมีทั้งทุนทางปญญา และทุนทางสังคมที่สามารถ

สนับสนุนความเปนอยูได แตเน่ืองจากบริบททางสังคมในชวงยุคสมัยน้ันไมยอมรับครอบครัวที่มี

ลักษณะที่แตกตางกับครอบครัวรูปแบบอุดมคติ ดวยเหตุน้ีกฤษณา จึงไมไดเสนอใหเห็นวา สายทอง

สามารถดํารงสถานภาพแมเลี้ยงเด่ียว แมสายทองจะไมประสบความสําเร็จในชีวิตคูครั้งแลวครั้งเลา      

ก็ตาม  
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 4.2.2.3 แมชนชั้นลาง 

  การพัฒนาเมืองใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจกอใหเกิดความตองการแรงงาน         

ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะดาน  อาชีพตางๆ ก็เพิ่มข้ึนตามขนาด             

และการขยายตัวของภาคการผลิต ความแตกตางทางคาแรงแตละสาขาวิชาชีพเริ่มเห็นไดชัด  ดังน้ัน

การจําแนกกลุมชนช้ันบนพื้นฐานทางรายไดและฐานะทางเศรษฐกิจอันสงผลตอชีวิตประจําวัน          

ของผูคนในแตละชนช้ันอยางชัดเจน   

  กลุมชนช้ันลางในสังคมเมืองเปนกลุมคนที่ถูกกีดกันใหออกจากวิถีชีวิตแบบคนเมือง

มากที่สุด เพราะนอกจากจะถูกบีบรัดทางเศรษฐกิจดวยรายไดที่แปรผันไปตามระดับการศึกษาแลว 

การไมสามารถปรับตัวใหเขากับรูปแบบของการใชชีวิตที่เอื้อตอกลุมคนที่มีรายไดดีในสังคมเมือง                    

ก็ เปนความแตกตางที่ทํ า ใหกลุมชนช้ันลางตองเผ ชิญกับปญหาความเหลื่ อมล้ํ าดังกล าว               

(เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 244-245) 

  ในนวนิยายเรื่องชางสําราญ  เดือนวาดเสนอใหเห็นบทบาทของแมชนช้ันลาง              

ผานตัวละคร "นํ้าฝน" ดังที่ผูวิจัยจะวิเคราะหบทบาทใหเห็นในหัวขอ "นํ้าฝน : แมที่ไมไดทําหนาที่แม" 

ดังน้ี  

  นํ้าฝน : แมท่ีไมไดทําหนาท่ีแม  

  นวนิยายเรื่องชางสําราญ ของเดือนวาด พิมวนา นําเสนอใหเห็นบทบาทของแม            

ชนช้ันลางผานตัวละครนํ้าฝน แมที่มีความสัมพันธกับผูชายคนอื่น ตอมาเธอกับสามีทะเลาะกันรุนแรง 

นําไปสูการยุติความสัมพันธฉันสามีภรรยา  เธอยายขาวของออกจากบาน ทิ้งใหอดีตสามีจัดการปญหา

เรื่องที่อยูอาศัยและเรื่องลูกเพียงลําพัง ทายที่สุดเขาพาลูกคนเล็กไปอยูกับภรรยาเกา สวนลูกโตอาศัย

ใหคนในชุมชนบานเดิมชวยดูแลทั้งที่อยูและอาหารการกิน นานครั้งพอถึงจะแวะเวียนมาเย่ียม  

  แมนํ้าฝนจะไมสามารถเปนเมียที่ดี แตเธอก็พยายามรักษาบทบาทการเปนแมที่ดี 

ดวยการแวะเวียนมาหาลูกบาง พาลูกไปนอนดวยบาง แตน่ันก็ข้ึนอยูกับเงื่อนไขที่เธอตองปลีกตัวมา 

หรือบางครั้งก็เปนเพราะเธอทุกขใจกับครอบครัวใหม การกลับมาหาลูกจึงกลายเปนแคการพักพิง        

ทางใจ เพราะลูกกลายเปนภาระสําหรับเธอไปแลว หลังจากเธอเลือกทางเดินชีวิตใหม ทั้งอาชีพใหม                  

และสามีใหม 
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    คืนหน่ึง กําพลหลับไปแลวที่บานนางหมอน  จึงรูสึกเหมือนฝนเม่ือถูกปลุก 

  ใหตื่นมาพบแม 
   "ไอหนู ลุกขึ้นเร็ว ไปนอนกับแม"    
  กําพลตกตะลึง  แตไมไดโผเขาหา  น่ิงมองอยูดวยความสับสน ไมคาดฝน  
   นางนํ้าฝนนํ้าตาไหล  ควากําพลมากอดแลวอุมออกจากบานไป 
   กําพลกอดคอแม  ซบอยูกับไหล ไดยินเสียงสะอ้ืนของแมขณะเดินไปตาม
  ทางมืดๆ  เขาอยากรูวาแมจะพาไปไหน ไปอยูบานใหมของแมอยางน้ันหรือ 
   ครูเดียวก็ถึงที่หมาย  นางนํ้าฝนเล้ียวเขาบังกะโลชื่นจิต  กําพลตาตื่น             
  เขาอยูละแวกน้ีมาแตเกิด  นับเปนครั้งแรกที่เขามาในพื้นที่ของบังกะโล  
   "คืนน้ีเรานอนกันที่น่ีนะลูก"     
   ...       
   "แมอยูที่น่ีหรือ"  กําพลถาม     
   แมหัวเราะ ไมตอบ ใหกําพลเลาถึงพอกับนอง  นอนคุยจนกําพลหลับ 
   กําพลไมรูตัวเลย  ตอนตีหน่ึงมีคนมาเคาะประตูหอง  แมอุมเขาพาดบา    
  พามาสงบานนางหมอน  ตอนเชาเขาตื่นขึ้น  โดยมีไออนนอนอยูขางๆ กําพลตกใจ
  ทั้งไมแนใจ  แมมาหาเขาจริงหรือเปนเพียงแตเพียงฝน    
           (ชางสําราญ 2547: 85-86) 

  เมื่อพิจารณาความขางตนจะเห็นวาภายในจิตใจของนํ้าฝนมีความรูสึกผิดที่ทิ้งลูก 

เธอพยายามปดบังลูกถึงเรื่องอาชีพที่เธอทําและความสัมพันธกับผูชายคนใหม เพื่อไมใหลูกมองเธอ             

ในแงราย ดังน้ันเมื่อมีโอกาสไดพบลูกเธอจึงพยายามที่จะใกลชิดลูกใหไดมากที่สุด รวมถึงการที่เธอให

กําพลเลาเรื่องพอ เลาเรื่องนองชาย น่ันแสดงวานํ้าฝนเองก็ยังคงเปนหวงและคิดถึงคนในครอบครัว  

   คุณแมทองจันทรเปดหองวางที่ผูเชารายหน่ึงเพิ่งยายออกใหนางนํ้าฝน  
  ขาวของที ่เคยถูกขนจากไปบัดน้ีขนกลับมาแลว...    
   กําพลขลุกอยูกับแม กินขาวกับแม นอนกับแม ตกดึกขาวสะดุงตื่น  
   "ฝน ฝน เปดประตูหนอยเร็ว" ชายผูหน่ึงเคาะประตูเรียก  
   นางนํ้าฝนน่ังรองไหอยูบนที่นอนสงเสียงเครือๆ ตอบไปวา "พี่กลับไปเถอะ 
   ฉันไมเปดประตูใหหรอก"     
   ...       
   "พี่กลับไปเถอะ เราจบกันแลว ฉันจะอยูกับลูก"   
   [...]  

   คืนวันอังคาร กําพลนอนกับแมเปนคืนที่ ส่ี เขาตื่นขึ้นกลางดึกเชนเคย             
  ทวาคืนน้ีไมเหมือนคืนกอนๆ ไมมีเสียงชายคนน้ันที่หนาประตู ไมมีเสียงพูดโตตอบ 
  คงเหลือแตเสียงสะอ้ืนของแมซ่ึงดงักวาทุกคืนที่ผานมา   
   ถึงวันพุธ เม่ือกลับจากโรงเรียน กําพลพบแตบานวางเปลา  
   แมของเขาจากไปแลว 
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   ใกลค่ํา กําพลยังคิดไมตกวาคืนน้ีจะนอนที่ไหน ขณะยืนควางอยูกลาง           
  ลานโลง ไดยินเสียงนายชงเรียกมาจากรานคา    
   "คืนน้ีนอนกับเฮียม้ัย"  

       (ชางสําราญ 2547: 170-179) 

   เหตุการณขางตนแมจะสะทอนใหเห็นวานํ้าฝนมีจิตสํานึกถึงหนาที่ที่ควรปฏิบัติ             

ตอลูก ทั้งการใหความรักและการเลี้ยงดูแลลูก แตน่ันก็เปนเพียงการดํารงบทบาทความเปนแมเฉพาะ

ช่ัวคราวเทาน้ัน เพราะในเวลาปกติที่นํ้าฝนไมไดมีปญหากับสามีใหม เธอกลับละเลยลูกและทิ้งใหลูก

เปนภาระของคนในชุมชนเชนเดิม ดังที่ผูอาน จะเห็นไดจากการอุมกําพลใหกลับมานอนบาน               

นางหมอนตอนกลางคืน หลังจากพาไปนอนดวยแลวมีคนมาเคาะหอง หรือเหตุการณที่กําพลกลับมา

บานแตบานกลับไมมีแมอยูแลว ทั้งๆ ที่อยูดวยกันมาเกือบหน่ึงอาทิตย ทายที่สุดคนในชุมชน                 

เชน เฮียชง นางหมอน และลุงแดงก็ตองชวยกันอุปการะกําพล ดวยการใหที่อยู พาไปกินขาว            

และบางครั้งก็ใหกําพลทํางานเล็กๆนอยๆ เพื่อจะไดมีเงินซื้อขนมเหมือนด่ังที่ทุกคนเคยทํามา                      

กอนหนาน้ี  

  เมื่อวิเคราะหถึงการนําเสนอบทบาทแมผานตัวละครนํ้าฝนของเดือนวาด จะพบวา

เดือนวาดไมไดเนนใหผูอานเห็นบทบาทของนํ้าฝนในฐานะแมมากนักเมื่อเทียบกับการดูแลของคน            

ในชุมชน เน่ืองจาก นํ้าฝน จะแวะมาหาลูกและทําหนาที่แมแคช่ัวคราวเมื่อเธอผิดหวังกับคนรัก หรือ

เปนทุกขกับชีวิตครอบครัวใหมเทาน้ัน แตเมื่อเธอสามารถคลี่คลายปญหาเหลาน้ันได เธอก็เลือกที่

กลับไปมีชีวิตเชนเดิม โดยทิ้งลูกใหเปนภาระของคนในชุมชนเหมือนทุกครั้งที่เธอจากไป   

  แมการชวยเหลือของคนในชุมชนจะไมไดทําใหกําพลอบอุนใจไดเทากับการอยูกับแม 

ตรงกันขามบางครั้งคนในชุมชนก็เลี้ยงดูกําพลโดยมีเงื่อนไข ไมวาจะเปนการใชงานเล็กๆ นอยๆ            

หรือเพื่อรักษาหนาของตนใหเหนือกวาเพื่อนบาน ซึ่งก็มีฐานะที่ไมแตกตางกันนัก แตกระน้ันนํ้าใจ              

และความโอบออมอารีจากคนในชุมชนดังกลาวก็เขามาประคับประคองปญหาและทําหนาที่ดูแล               

กําพลไดแทนแมไดระดับหน่ึง 

  การที่เดือนวาดเสนอใหเห็นถึงคนในชุมชนกําลังเขามาทําหนาที่แทนผูปกครอง 

โดยเฉพาะการเปนแมดังกลาวน้ัน ไมไดสะทอนใหเห็นถึงความบกพรองทางหนาที่ของคนที่ไดช่ือวา     

แมเทาน้ัน แตเดือนวาด กําลังถายโอนบทบาทของความเปนแมใหกลายเปนหนาที่ของคนในชุมชน              

ดวยการปรับเปลี่ยนจากการปฏิบัติตอลูกดวยความรักและหวงใยของผูเปนแมใหกลายเปนการเกื้อกูล          

จากคนในชุมชน หรืออาจมองไดวา ความเปนแมดังกลาวไมไดผูกติดอยูกับความเปนผูหญิงอีกตอไป 
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  อน่ึงดวยนํ้าฝน ไมไดมีศักยภาพพอที่จะเลี้ยงดูลูกโดยลําพังแบบที่แมเลี้ยงเด่ียว

อยางเชนณภัทร ตัวละครแมจากเรื่องความสุขของกะทิสามารถกระทําได เน่ืองจากนํ้าฝน ไมไดมีทุน

ทางปญญาที่สามารถจะหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและดูแลลูกไดโดยไมเดือดรอน และย่ิงเปนทุนทาง

สังคมดวยแลว นํ้าฝน ก็เปนเพียงชนช้ันลางที่ ไมไดมีฐานะทางสังคมพอที่จะสรางเครือขาย             

เพื่อสนับสนุนความเปนอยูของตนและลูกใหดีข้ึนได  ดังน้ันเมื่อครอบครัวเผชิญกับสถานการณ

แตกแยก ผูหญิงที่มีสถานภาพเชนนํ้าฝนจึงไมสามารถที่จะดํารงความเปนแมที่ดีไดตามความคาดหวัง

ของสังคมไดอีกตอไป  

 จากการวิเคราะหบทบาทของตัวละครแมในนวนิยายซีไรต พบวาบริบททางสังคม                   

และกระแสแนวคิดเรื่องสตรีนิยมมีผลตอการแสดงบทบาทของแมแตละชนช้ัน กลาวคือในนวนิยาย

เรื่องลูกอีสาน ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนยุคด้ังเดิมสะทอนใหเห็นวา ผูหญิงที่เปนแมน้ันแมจะไมไดเปน

ผูนําในการปกครองภายในครอบครัว แตมีบทบาททางเพศที่เทาเทียมกับฝายชาย ทั้งน้ีเปน              

เพราะสภาพทางกายภาพที่ตองตอสูด้ินรนของสังคมยุคเกษตรกรรมเปดโอกาสใหผูหญิงมีสวนรวม        

ในการหารายไดใหแกครอบครัวและประคับประคองครอบครัวใหรอดพนอุปสรรคดานปากทอง 

ประกอบกับความสัมพันธภายในครอบครัวของสังคมชนบทจะใหความสําคัญกับญาติทั้งสองฝาย 

ผูหญิงจึงไดรับการปกปองใหอยู ในระบบคานอํานาจปตาธิปไตยภายใตระบบความสัมพันธ          

แบบเครือญาติ แตกระน้ันผูหญิงที่เปนแมก็ยังถือเปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลและปกปองลูก            

ดวยเหตุน้ีภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมจึงเปนภาพที่แมมีสวนรวมในการดูแลครอบครัวรวมกับพอ           

ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูนําครอบครัว 

 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากระบบยังชีพมาสูระบบทุนนิยม และการเปลี่ยนแปลง

จากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรมยอมสงอิทธิพลตอโครงสรางครอบครัวที่กลายเปน        

ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ลักษณะครอบครัวเชนน้ีไมเพียงแตทําใหปจจัยที่คอยสนับสนุนอํานาจ          

ในครอบครัวของผูหญิงลดลงไปตามความสัมพันธทางเครือญาติที่หางเหินกันมากข้ึนเทาน้ัน            

แตกลับย่ิงทําใหผูหญิงตองมีความรับผิดชอบในฐานะแมและเมียมากย่ิงข้ึน  

 แมการพัฒนาเมืองใหกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและศูนยทางการศึกษาจะถือเปน  

การเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษาและโอกาสในหนาที่การงานที่เทาเทียมกับผูชาย แตกระน้ัน            

เมื่อผูหญิงตองเปลี่ยนบทบาทเปนแม  บรรทัดฐานของสังคมก็ใหคุณคาแกผูหญิงที่มีภาพของการเปน

แมที่ดีมากกวาการมีหนาที่การงานที่กาวหนาหรือมีฐานะเปนผูนําเหนือการปกครองของฝายชาย              

ยังไมรวมถึงผูหญิงที่ไมไดมีระดับการศึกษาที่สูงนักแตไดรับการเลื่อนฐานะทางสังคมจากสถานภาพ

ของฝายชายหลังจากแตงงาน ผูหญิงกลุมน้ีจึงจําเปนพึ่งพาฝายชาย โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ดังน้ัน
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ภาพที่ปรากฏจึงเปนภาพที่ผูหญิงถูกกีดกันใหอยูเฉพาะพื้นที่ภายในครอบครัว ซึ่งกําหนดบทบาทให

ผูหญิงอยูในฐานะผูดูแลและผูปรนนิบัติเทาน้ัน  

 จนกระทั่งกระแสแนวคิดสตรีนิยมเขามามีอิทธิพลตอสถานภาพของผูหญิง ผูหญิงจํานวน            

ไมนอยจึงละทิ้งบทบาทของการเปนเมียใหเหลือเพียงบทบาทของการเปนแมที่ดี แตการที่ผูหญิง           

จะดํารงบทบาทแมเลี้ยงเด่ียวไดน้ันยอมตองมีทุนทางปญญาและทุนทางสังคมที่เพียงพอระดับ           

ที่สามารถสรางเครือขายทางสังคมไวรองรับและเปนแรงสนับสนุนใหแกตนเองและลูก ไมเชนน้ันแลว

การดํารงบทบาทของการแมก็ไมอาจประสบความสําเร็จไดเทาที่ควร  ดังจะเห็นไดจากกรณีของ           

แมชนช้ันลางในสังคมเมืองที่ไมอาจดํารงบทบาทของการแมได เน่ืองจากศักยภาพที่ไมเพียงพอ         

ทั้งดานทุนทางปญญาและทุนทางสังคม ดวยเหตุน้ีบทบาทของการเปนแมจึงไดรับการแปรเปลี่ยน           

ใหกลายเปนนํ้าใจและการเกื้อกูลของคนในชุมชนใหเขารับทําหนาโอบอุมเด็กที่เกิดในครอบครัวน้ี         

แต กระ น้ันก็ ไม ไดหมายความว าผู เ ปนแม จ ะไมต องทนทุ กข กับความผิ ดที่ ละทิ้ ง หน าที่                     

และความรับผิดชอบดังกลาวไป 

 แมวาบริบททางสังคมและกระแสแนวคิดสตรีนิยมจะเขามาสนับสนุนใหผูหญิงมีสถานภาพ

ทางสังคมที่สูงข้ึน แตกระน้ันบรรทัดฐานทางสังคมก็ยังคงปลูกฝงและคาดหวังใหผูหญิงที่ เปนแม             

มีหนาที่และมีความรับผิดชอบตอการดูแลลูกใหดีที่สุด ดังน้ันคําวา "แม" จึงไมไดกินความแคผูให

กําเนิดเทาน้ัน แตยังกินความถึงสถานภาพและบทบาทของชีวิตผูหญิงอีกดวย   

4.3 ลูก : บทบาทของผูสืบทอดในครอบครัว 

 "เด็กเปรียบเสมือนผาขาว จะแตงแตมสีอะไรลงไปก็งายทั้งน้ัน" คําเปรียบเทียบดังกลาว

สะทอนใหเห็นวา การอบรมสั่งสอนคนในวัยเด็กเปนชวงเวลาสําคัญที่จะปลูกฝงความคิดและสั่งสอน                

ดวยหลักจริยธรรม อันสงผลตอการสรางลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กที่จะติดตัวตอไป                     

 ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุด และเปนสถาบันอันดับแรกที่จะสรางนิสัยและบุคลิกภาพ

ใหแกเด็ก เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวครอบครัวจะเปนแหลงที่ใหความรัก ความเอาใจใส และวิธีการ                

เลี้ยงดูแกเด็ก สภาวะแวดลอมในครอบครัวจึงมีผลตอพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ              

และอุปนิสัยของเด็กอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันเด็กจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการไดดีในระดับใดน้ัน

จึงข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและครอบครัวเปนสําคัญ 

 สุมน อมรวิวัฒน และคณะ (2539: 19) ไดใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดูเด็กวาหมายถึง 

ลักษณะและวิธีการตางๆ ที่ผูเลี้ยงเด็กใชในการเลี้ยงดู ดูแล อบรมสั่งสอนและมีปฏิสัมพันธกับเด็ก 

รวมทั้งการการปฏิบัติตัวของผูเลี้ยงเด็ก ความคิดเห็นของผูใหญเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนสื่อ กิจกรรม 

และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เด็กมีปฏิสัมพันธดวย 
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 แมองคประกอบในการเลี้ยงดูเด็กจะมีหลายสวนดังที่กลาวไปแลว แตสวนที่สําคัญย่ิงคือ 

สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกลักษณะของพฤติกรรมที่หลากหลายของบุคคล โดยเฉพาะ

ความสัมพันธกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และคานิยม ซึ่งเปนกฎเกณฑทางพฤติกรรมของ

บุคคลในสังคมชวงเวลาใดเวลาหน่ึงน้ัน  จะทําใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับความคิด ความหวัง และการรับ

เอามาตรฐานของสังคมเขามาไวเปนสวนหน่ึงในจิตใจดวย และเมื่อนานวันเขาสิ่งที่เด็กไดเรียนรูจาก

สังคมเหลาน้ีก็จะรวมตัวเขาเปนแกนของบุคลิกภาพ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นในรูปแบบของการกระทํา 

(งามตา วนินทานนท, 2536: 39-40) 

 อาจกลาวไดวาพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กน้ันไมไดเพียงแปรผันไปตามหลักความเช่ือ            

และหลักปฏิบัติที่แตกตางกันตามพื้นฐานการเลี้ยงดู ซึ่งสัมพันธกับวัฒนธรรมของแตละพื้นที่เทาน้ัน              

แตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยังทําใหเกิดการตระหนักรูและยอมรับถึงสถานภาพ            

ของเด็กที่เติบโตข้ึนในครอบครัวที่มีรูปแบบแตกตางกันดวย   

 ในหัวขอ "ลูก: บทบาทของผูสืบทอดในครอบครัว" ผูวิจัยจะวิเคราะหใหเห็นบทบาท        

ของตัวละครลูกในนวนิยายซีไรต โดยใชสภาพสังคมเปนเกณฑการแบง ไดแก ลูกในครอบครัวชุมชน

ด้ังเดิม และลูกในครอบครัวสังคมเมือง 

   4.3.1 ลูกในครอบครัวชุมชนด้ังเดิม 

 ครอบครัวไทยในอดีตเปนครอบครัวขยาย เด็กจึงแวดลอมไปดวยพอ แม ญาติผูใหญ              

และลูกพี่ลูกนอง ในการเลี้ยงดูทารกผูที่มีบทบาทสําคัญคือแม แมจะดูแลลูกอยางใกลชิด แตเมื่อแม

ตองออกไปทํางานในไรนา ญาติพี่นองคนอื่นๆ ก็จะรับหนาที่ดูแลเด็กอยางเอาใจใสทะนุถนอมได            

ไมตางกับแม  ทั้ ง น้ีพอ แมและญาติผู ใหญจะใหความสํา คัญแก เ ด็กทั้ งร างกายและจิ ตใจ                   

ดวยการผลัดกันดูแลและเอาใจใสแกเด็กในครอบครัว ทั้งในดานความเปนอยูและการอบรมสั่งสอน                         

ซึ่ง เปนในทางตรงและทางออม เชน  สอนใหต้ังใจใฝหาวิชาความรู  สอนใหมีความกตัญู                     

หรือถาหากเปนเด็กชายจะสอนใหมีความกลาหาญ อดทน สวนเด็กหญิงจะสอนใหเปนแมบานที่ดี              

เปนตน นอกจากน้ีพอแมและญาติผู ใหญ ยังมีสวนสําคัญตอการปลูกฝงคานิยม จริยธรรม                   

และวัฒนธรรมอีกดวย เปนตนวา ความรับผิดชอบและความเปนระเบียบวินัย ความเช่ือในกฎ              

แหงกรรม การเคารพผูอาวุโส ตลอดจนการเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกกัน (กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 

2542: 40-41) 
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 ในนวนิยายเรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี นอกจากจะเสนอใหเห็นการตอสูด้ินรนทามกลาง

สภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติไมอํานวยแลว คําพูนยังเสนอใหเห็นการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงความรู             

ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตใหแกตัวละครรุนลูกอีกดวย ดังจะอธิบายในหัวขอ "คูนและคํากอง : คนรุนหลัง

ผูสืบทอดหนาที่ของพอและแม"  

 คูนและคํากอง : คนรุนหลังผูสืบทอดหนาท่ีของพอและแม 

 สภาพแวดลอมที่แหงแลงในชุมชนชนบทอีสานขับเนนใหผูชายที่มีสถานภาพเปนสามี               

และเปนพอข้ึนมาเปนหัวหนาครอบครัว ลูกชายก็จะไดรับการถายทอดความรูและถายทอด

ประสบการณตางๆ จากผูเปนพอเปนสวนใหญ ทั้งน้ีเพื่อสั่งสมเปนทักษะในการดํารงชีวิตที่เอื้อตอ         

การเปนหัวหนาครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบความเปนอยูแกคนครอบครัวในอนาคต              

ทั้งในยามปกติและยามที่ตองตอสู ด้ินรนกับภาวะขาดแคลนอาหาร สวนลูกสาวน้ันฝายแม                       

และฝายญาติผูหญิงจะเปนผูรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนวิชาภายในบาน เพื่อสืบทอดหนาที่ของแม

ในครอบครัวตอไป  

 คูน และคํากอง เปนตัวละครที่ไดรับการปลูกฝงวิชาความรูที่แตกตางกันไปตามเพศ โดยคูน 

ซึ่งเปนลูกชายน้ันจะไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูเปนพอเปนสวนใหญ แตดวยการแบงบทบาท           

ที่ไมชัดเจนนักในชุมชนด้ังเดิมอีสาน บางครั้งแมและญาติทั้งฝายชายและฝายหญิงก็มีสวนสําคัญ       

ในการอบรมสั่งสอนใหแกคูนดวย สวนคํากอง ลูกพี่ลูกนองฝายหญิงของคูนน้ันนอกจากจะสะทอนให

เห็นถึงการทําหนาที่ของลูกสาวคนสุดทองในครอบครัวแลวยังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของพี่สาว          

ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหแกนองๆ อีกดวย 

   ความตื่นเตนทําใหคูนอยากไปลาพังพอนกับพอในวันตอมา แตพอบอกวา

  คูนยังไมโต การลาพังพอนจะตองใชหมาหลายวันรวมตัวกับหมาของคนอ่ืนๆ บางที 

  ก็มีงูเหาหรืองูจงอางว่ิงพลานไปมาจะทําใหงูกัดเอา พอบอกวาไอแดงกับไอมอม         

  มีฟนแหลมคมมาก มันกัดทีเดียวพังพอนรองจ๊ีกแลวตายทันที [...] ถาลาอีเห็น     

  กลางคืนมันก็จะว่ิงนําหนาออกไป ถามีเสียงเหาโฮงๆ พอกับชาวบานก็จะรีบไปทันที 

  พอบอกวาอีเห็นไดกล่ินหมามันจะว่ิงขึ้นตนไมทันที เม่ือมันถูกไฟฉายสองหนา              

  มันจะยืนน่ิงๆ แลวคนอยูขางลางก็ยิงดวยปนแกปหรือหนาไม เม่ืออีเห็นพลัดลงมา

  พวกหมาก็จะตะครุบกัดหัวทายอุตลุด     

   "ผมโตขึ้นใหไปดวยนะพอ" คูนถามพอ    

   "ไดไปแนๆ แตตองเรียนหนังสือเกงๆ" พอวา     

          (ลูกอีสาน 2552: 22-23) 
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 ความขางตนสะทอนใหเห็นภาพของเด็กในครอบครัวชุมชนด้ังเดิมอีสาน โดยเฉพาะคูน            

ซึ่งเปนเด็กชายน้ันนอกจากจะไดรับการถายทอดประสบการณชีวิตและทักษะการหาอาหาร             

เพื่อสั่งสมวิชาการเอาตัวรอดในชีวิตจากผูเปนพอแลว การเลาถึงวิธีการลาพังพอนและอีเห็น              

ที่ตองอาศัยสุนัขของชาวบานหลายตัวและแรงงานคนรวมกันหลายคนยังอาจเปนการปลูกฝงใหคูน

เรียนรูที่จะพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลเพื่อนบาน รวมถึงเมื่อวิเคราะหจากคําพูดของพอที่วา "ไดไปแนๆ 

แตตองเรียนหนังสือเกงๆ" ก็ยังสะทอนถึงความหวังของพอที่อยากใหคูนมีความรูและความสามารถ        

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการสรางครอบครัวในอนาคต              

 แมวาในชุมชนด้ังเดิมอีสานจะมีระบบแบงงานที่ไมชัดเจน ชายและหญิงสามารถทํางาน

รวมกันได แตดวยสภาวการณที่ตองตอสูด้ินรนกับภัยธรรมชาติ พอจึงข้ึนมาเปนหัวหนาครอบครัว           

ที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงความคิดใหแกลูก และย่ิงเปนลูกชายคนโตอยางคูนดวยแลวก็นับวาไดรับ

อิทธิพลจากพอมากกวาคนอื่น ดังความที่วา 

   เม่ือคูนซ้ีดปากเพราะเผ็ด แมก็บอกวา "ไมเผ็ดเทาใดหรอกใสพริกส่ีหาเม็ด

  เทาน้ัน ลูกผูชายตองหัดกินเผ็ดๆ ไว"     

   "ครับแมผมจะหัดกินเผ็ด เพราะพอบอกวาโตขึ้นจะเกงใชไหมแม" 

   "ใชแลวลูก" แมพยักคอ     

        (ลูกอีสาน 2552: 28) 

 เมื่อพิจารณาความขางตนจะเห็นวา แมวาแมจะมีสวนในการปลูกฝงและกําหนดพฤติกรรม

ของลูกชายวาตองอดทนและเขมแข็ง แตจะเห็นไดวาทายที่สุดแลวผูที่ดํารงหนาที่ดังกลาวที่แทจริง           

คือพอ ที่สําคัญคือคูนก็นับถือวา คําสอนของพอเปนสิ่งที่สามารถกําหนดถึงอนาคตของเขาได  

 ทั้งน้ีจะเห็นไดวาคูน ไมเพียงแตไดรับการถายทอดวิชาการดํารงชีวิตและการกําหนดความคิด

และพฤติกรรมผานคําสั่งสอนของพอเปนหลักเทาน้ัน แตคูนยังไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจากพอ            

อีกดวย ดังตัวอยางเหตุการณที่พอสอนใหคูนรูจักแบงปนและทดแทนบุญคุณ ความวา 

   เม่ือลุงหนวดโคงปลอยมือพอก็เดินไปจับแขนคนอ่ืนๆ อีก ในขณะมีเสียง   

  ส่ังลากันอยู น้ันก็มีผูใหญบานแบกกลวยดิบเครือใหญมาสองเครือมอบใหลุง             

  อีกคนหน่ึง       

   "กลวยดิบนะพอ ผูใหญใหไปทําไม" คูนถามพอ   

   "มันจะสุกตามทางไปเรื่อยๆ"     

   "พอมีของใหเขาไปกินตามทางบางไหม"    

   "ใหแลว พอใหตาขายดักนกขุมกับลุงคนเม่ือก้ีและแมก็ใหสวิงชอนปลา        

  ไปผืนหน่ึง"       

   "ทําไมใหเขามากนัก" คูนไมพอใจ    
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   "ลุงคนน้ีแหละที่เคยเปาโรคตาแดงลูกตอนเล็กๆ"   

   คูนอยากไปจับมือขอบใจกับลุงคนน้ัน แตก็ไมรูจะพูดอยางไรจึงไดยินฟง

  เขาพูดกันเสียงขรมไปหมด...           

         (ลูกอีสาน 2552: 25) 

 เหตุการณขางตนเปนเหตุการณตอนที่ชาวบานบางสวนพากันอพยพหนีความแหงแลง             

และชาวบานในหมูบานที่เหลือพากันมาสงและใหของกินไวเปนเสบียงระหวางการเดินทาง            

ในเหตุการณน้ีพอไดปลูกฝงใหคูนเรียนรูที่จะตอบแทนพระคุณแกผูที่เคยมีบุญคุณ ดังจะเห็นจากคําพดู

ของพอที่วา "ลุงคนน้ีแหละที่เคยเปาโรคตาแดงลูกตอนเล็กๆ" ซึ่งเนนยํ้าใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

ผูใหกับผูรับที่เคยชวยเหลือเกื้อกูลกันมากอน และเมื่อคูนเขาใจถึงจุดมุงหมายที่พอและแมมอบ

อุปกรณจับสัตวใหแกลุงคนน้ีไป คูนจึงนอมรับและยินดีตามสิ่งที่พอและแมไดทําไป     

 โครงสรางครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบรรทัดฐานอยางหน่ึงคือ ลูกสาวคน

สุดทองเมื่อแตงงานแลวจะอยูกับพอแมตลอดไปเพื่อดูแลพอแมในยามชรา สิ่งที่ลูกสาวคนสุดทอง

ไดรับตอบแทน ไดแก บานและที่ดินที่ปลูกบานสืบมรดกตอจากพอแม สวนที่ดินเพาะปลูกจะถูกแบง

เฉลี่ยไปเทาๆกันในหมูพี่นอง (จอหน โนเดล อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค และนิพนธ เทพวัลย, 2530: 45) 

 ในนวนิยายเรื่องลูกอีสานน้ี คําพูนเสนอถึงบรรทัดฐานดังกลาวผานตัวละครช่ือ คํากอง         

ที่รับบทบาทการดูแลพอแมตามบรรทัดฐานของสังคมในฐานะลูกสาวคนสุดทอง และทําหนาที่ดูแล

และสั่งสอนวิชาความรูตางๆ ใหแกลูกพี่ลูกนองในครอบครัวของคูน  

   เรือนของลุงใหญอยูใกลๆ กันกับเรือนยา ทั้งเรือนยาและเรือนลุงใหญ                

  มีสภาพเหมือนกันกับเรือนของคูนคือใตถุนสูงแตมีคอกควายอยูใตถุนผิดกับเรือน            

  ของคูน ผูที่เล้ียงยาอยูทุกวันน้ีคืออาสีนิลลูกคนสุดทองของยา อาสีนิลมีผัวชื่อแสง          

  มีลูกแลวสองคน รุนเดียวกันกับยี่สุนและบุญหลาย    
   พอมีพี่นองทั้งหมดส่ีคน ลุงใหญคือคนโต พอคือคนที่สอง สวนคนที่สาม

  นองของพอถูกขโมยฆาตายเม่ือเปนหนุม ขณะตอนควายไปขายทางเมืองโคราช           

  กับเพื่อนบานตั้งแตคูนยังไมเกิด เม่ืออาสีนิลเปนลูกหญิงสุดทายก็ตองเล้ียงยา           

  เล้ียงปูสืบตอกันมา       

   สวนลุงใหญกับปาขาวมีลูกสามคน คนโตเปนชายทั้งสองคน แตไปมีเมีย      

  อยูบานอ่ืนที่ไมไกลนัก  ทุกวันน้ีจึงมีแตเอ้ือยคํากองคนเดียวที่ชวยงานลุงใหญกับ           

  ปาขาวอยู        

        (ลูกอีสาน 2552: 51) 
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 ความขางตนเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธทางเครือญาติในครอบครัวขยายที่สะทอนใหเห็นวา

ลูกสาวคนสุดทองของครอบครัว ไดแก อาสีนิล และคํากอง ตองมีหนาที่เลี้ยงดูและชวยงานพอแม       

ในบานเดิม รวมถึงเมื่อมีการแตงงานเกิดข้ึน ฝายชายก็ตองเปนฝายยายเขามาอยูบานฝายหญิง               

เพื่อเปนกําลังแรงงานใหแกครอบครัวของฝายหญิงสืบตอไป ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ทิดจุนกับคํากอง

ทําพิธีขอขมาแกผีปูยาที่เรือนของคํากองและใชเรือนน้ีเปนที่อาศัยรวมกัน หลังจากทิดจุนกับคํากอง

ลักลอบไดเสียกอนมีพิธีแตงงาน 

   ...ทิดจุนลูกชายลุงเมฆไปนอนกับเอ้ือยคํากองในหองตั้งแตเ ม่ือคืน              

  พอถึงยามไกกระโดดลงจากคอน เอ้ือยคํากองก็บอกใหแมรูวาทิดจุนเขานอนดวย [...]

  ขณะน้ันอากาศตอนเชายังขมุกขมัวอยู เฒาชายหญิงส่ีหาคนน่ังคุยกันอยูใกลๆยา  

  ลุงใหญไปน่ังดูดยาอยูทางครัวไฟกับลุงเมฆ เอ้ือยคํากองน่ังกมหนาอยูใกลๆ ปาขาว 

  ผูเปนแม เม่ือพอของคูนพูดวาญาติสองฝายมาพรอมกันแลวใหทิดจุนออกมาจาก           

  ในสวม คือหองนอนเจาสาวไวๆ จะไดพูดกันใหเสร็จแลวไปปาไปโคกกัน... 

   "ใหทิดจุนขอขมาฝายเราเสีย เพราะไหนๆ พวกเรารูกันแลววาไมมีอะไร 

  กันเลย" ยาวาแลวหันหนาไปทางลุงใหญ ยายกถาดน้ันขึ้นแลวเรียกทิดจุนกับเอ้ือย   

  คํากองตามเขาไปในหองนอนของเอ้ือยคํากอง ยาวางถาดลงในพื้นหองแลว          

  พูดขึ้นวา "พากันขอขมาลาโทษผีเรือนผีตายายซะ จะไดอยูเย็นเปนสุข"  

                 (ลูกอีสาน 2552: 50-53)  

 จากความขางตนจะเห็นวาระบบเครือญาติและพิธีกรรมด้ังเดิมเรื่องการขอขมาแดผีเรือน        

เปนสิ่ งที่คอยสนับสนุนใหเกิดการยอมรับและใหอภัยแก คูบาวสาวที่แมจะทําผิดประเพณี                       

ดวยการลักลอบไดเสียกันกอนมีการแตงงาน แตดวยการมองถึงอนาคตและสภาพปจจุบันที่ตองตอสู

ด้ินรนกับความขาดแคลน ดังน้ันการรับทิดจุนเขาเปนลูกเขยและหลานเขยของครอบครัวจึงมองที่

แรงงานของครอบครัวที่จะชวยเหลือกันยามยากมากกวาการกลาวโทษถึงสิ่งที่ทําผิดพลาดไปแลว  

 อน่ึงดวยความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมที่เปนด่ังหลักที่คอยใหคนในสังคมชนบทยึดถือ               

ดังน้ันเมื่อการทําผิดประเพณีระหวางคํากองกับทิดจุนเกิดข้ึนแลวจึงไดรับการอภัยและมองวาเปน         

การกระทําที่กรรมกําหนดมา ดังคําพูดของคํากองที่วา    

   เม่ือทิดจุนเงยหนาขึ้นจากฟงยาส่ังสอนเสร็จ ทิดฮาดขี้เมาอุมไกตัวเมีย      

  ขึ้นมายืนโงนเงนอยูที่นอกชาน      

   "เปนไงคํากองจึงใหควายมาเขาสวนยามรอน" ทิดฮาดถามแลวน่ังลง 

   "เปนบุญกรรมของฉันนะ อายทิดฮาด" เอ้ือยคํากองวาแลวกมหนา 

        (ลูกอีสาน 2552: 53) 
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 การยอมรับถึงผลกรรมและใหอภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีตถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําให             

ทิดจุนเขามาเปนญาติและเปนแรงงานของครอบครัวคํากอง และมีสวนชวยเหลือครอบครัวของคํากอง

และครอบครัวของญาติพี่นองอยางมาก 

 เมื่อวิเคราะหถึงบทบาทของคํากองจะพบวา เธอมีบทบาทสําคัญตอการดูแลความเปนอยู

ภายในบาน ไมวาจะเปนการหาบนํ้ามาใช การดูแลเรื่องอาหารการกิน และเมื่อยาปวย คํากองก็เปน

หน่ึงในญาติพี่นองที่รับหนาที่ดูแลยาอยางดี 

   ยามดึกคืนหน่ึง มีเสียงเอ้ือยคํากองมาเรียกพอของคูนใหเปดประตูใหเปด

  ประตูไวๆ คูนลุกขึ้นน่ังฟงอยูครูหน่ึงจึงรูวายาปวยกระเสาะกระแสะมาแลวสามส่ีวัน 

  [...] เอ้ือยคํากองเลาใหคูนฟงวายาลงเรือนไปเก็บพลูที่คางพลูขางเลาไกสามวันกอน 

  ยาเหยียบใบพลูล่ืนและลมลง ตั้งแตวันน้ันยาก็กินขาวไมอรอย [...] คืนน้ันคูนได   

  นอนขางๆ ยาไมนานนักก็ตื่นขึ้นมาเห็นเปนวันใหม เม่ือเห็นยาอาหารดีขึ้นและบอก

  ใหเอ้ือยคํากองตําหมากใหกิน คูนก็จับแขนยาดวยความดีใจ    

             (ลูกอีสาน 2552: 94-99) 

 เหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นวา คํากอง มีบทบาทสําคัญในการดูแลพอแม โดยเฉพาะ           

การดูแลยายามที่ยาปวย ทั้งการบอกขาวใหญาติพี่นองรู และการเฝาพยาบาลยาจนหายเปนปกติ         

จะสังเกตไดวา คํากองสามารถเลาถึงอาการปวยของยาไดอยางละเอียดถ่ีถวน น่ันแสดงใหเห็นถึง              

ความเอาใจใสตอการปรนนิบัติและพยาบาลใหแกยา ย่ิงไปกวาน้ันเมื่อยาต่ืนข้ึนมาก็ขอใหคํากอง            

ตําหมากใหกิน ยอมแสดงใหเห็นวาคํากองรับผิดชอบหนาที่น้ีมานานระดับหน่ึง 

 ทามกลางการเผชิญชีวิตที่ยากลําบากดังกลาว นอกจากคํากองจะอยูในฐานะลูกสาว           

และหลานสาวที่ทําหนาที่ดูแลพอแมและญาติผูใหญตามบรรทัดฐานของสังคม การชวยเหลือเกื้อกูล

ระหวางญาติพี่นองยังเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหทุกคนในครอบครัวผานพนอุปสรรคไปดวยกันได                

ดังจะเห็นไดจากคํากองแบงปนอาหารและผาขาวมาใหแกครอบครัวของคูน  

   แมบอกวาเอ้ือยคํากองใจดี เอาผาขาวมามาฝากไวใหคูนนุงเลนกับเอา          

  ปนปลายางใหแมเก็บไวในครัว คูนจึงผลัดกางเกงกับเส้ือออก ไปหยิบผาขาวมา         

  ผืนนอยมีตาใหญๆ ขึ้นนุงแลวเขาไปในครัวหาขาวกิน เม่ือปลดกองขาวลงมาเปดฝา

  เห็นถวยปนปลายาง คูนก็รีบลวงขาวเหนียวจํ้าดวยความอรอย   

        (ลูกอีสาน 2552: 84) 

 

 



174 
 

 การที่คํากองนําผาขาวมามาใหคูนนุงเลน และนําอาหารมาแบงปนใหแกครอบครัวคูน

ดังกลาว นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงนํ้าใจที่มีใหแกกันในครอบครัวชนบทแลว ยังสะทอนใหเห็นถึง  

การสืบทอดหนาที่ของผูหญิง ซึ่งไมเพียงตองดูแลและจัดการหนาที่ภายในบานใหเรียบรอยเทาน้ัน             

แตยังตองถายทอดความรูเกี่ยวกับหนาที่ภายในบานใหแกสมาชิกรุนถัดไปอีกดวย ดังตัวอยาง

เหตุการณที่แมของคูนกับคํากองชวยกันทําขนม ความวา  

   แมกับเอ้ือยคํากองกําลังคั้นแปงเอานํ้าออกอยูจนเหงื่อไหล...เอ้ือยคํากอง

  หยิบนํ้าตาลสงใหคูนกับนองๆ คนละหยิบ คูนก็สงเขาปากเคี้ยวจับๆ   

   ไมนานนักแปงในกระทะก็เริ่มเดือดปุดๆ แมกับเอ้ือยคํากองหยิบไมพาย 

  คนละอันคนไปมารอบๆ ตามกันเปนจังหวะ เม่ือแปงขนมเดือดขึ้นแรงกวาเกา            

  แมก็บอกเอ้ือยคํากองเอาไมคนไวขึ้นกวาเกา    

   "เคี่ยวจนเปนยางจึงสิตักออกใสกระดง แลวก็กินได กินรอนๆ ก็ได            

  ใหมันเย็นกอนก็ได" แมวา      

   "ปลอยใหมันเย็นจึงจะกินแซบยี่ สุนเอย มึงจําไว ทําขนมน้ีงายแทๆ"          

  เอ้ือยคํากองวากับยี่สุนนองของคูน ยี่สุนไมวาอะไรไดแตกลืนนํ้าลายอยูอึกๆ"   

        (ลูกอีสาน 2552: 126) 

 ความขางตนเสนอใหเห็นภาพการรวมกันทําขนมของแมคูนและคํากองน้ันสะทอนใหเห็นถึง

ทักษะและความสามารถดานการประกอบอาหาร อันเปนหนาที่ของผูหญิงตามบรรทัดฐานทางสังคม

รวมถึงยังเสนอใหเห็นวาผูที่ดํารงสถานภาพดังกลาวมีสวนสําคัญในการถายทอดความรูใหแกสมาชิก

ครอบครัวในรุนตอไป ในที่น้ีคือแมของคูนไดสอนวีธีทําขนมใหแกคํากอง ซึ่งเปนหลานสาว สวนคํากอง 

ในฐานะลูกพี่ลูกนองก็กําลังสืบทอดทักษะน้ีและถายทอดไปยังย่ีสุน ผูเปนนองสาว ดังคําพูดของ          

คํากองที่วา "ปลอยใหมันเย็นจึงจะกินแซบย่ีสุนเอย มึงจําไว ทําขนมน้ีงายแทๆ"           

 เมื่อวิเคราะหแลวจะเห็นวา คูน ซึ่งเปนลูกชายคนโตน้ันเปนดังตัวแทนของพอและการทํา

หนาที่หัวหนาครอบครัวตอไปในอนาคต ดวยเหตุน้ีคูนจึงไดรับอิทธิพลจากพอเปนสวนใหญ ไมวาจะ

เปนการถายทอดวิชาการดํารงชีวิต คําสั่งสอนที่เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความคิดและพฤติกรรม

ที่สําคัญคือการปลูกฝงเรื่องการตอบแทนคุณแกผูมีพระคุณ ทั้งน้ีการที่คูนไดรับการขัดเกลาจากพอ

ดังกลาวนอกจากจะสอดคลองกับภาวะอดอยากปากแหงที่ขับเนนความเปนผูนําของเพศชายแลว  

การเรียนรูที่จะชวยเหลือแบงปนและตอบแทนพระคุณยังเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหสมาชิก                

ในครอบครัวรอดพนอุปสรรคไปดวยกันไดทั้งหมด สวน คํากอง ผูเปนลูกสาวและหลานสาวน้ันเปนดัง

ตัวแทนของแมที่จะทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิกครอบครัวภายในพื้นที่บาน

คํากองยังมีหนาที่สืบทอดและถายทอดทักษะและความสามารถดานการดูแลสมาชิกจากสมาชิก            

รุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง ซึ่งถือเปนคุณสมบัติเปนสําคัญของผูหญิงในครอบครัวตามบรรทัดฐาน                
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ของสังคม รวมถึงการดํารงบทบาทของคํากองดังกลาวยังแปรผันไปตามสภาพสังคมที่ตองอาศัย          

ความสามัคคีและความรวมแรงรวมใจกันระหวางสมาชิกในครอบครัวเชนกัน  

 อาจกลาวไดวาความแตกตางทางเพศเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดบทบาททางเพศ             

เพศชายที่มีความแข็งแกรงทางรางกายมากกวาน้ันจะไดรับการถายทอดความรูและปลูกฝงความคิด             

ที่สงเสริมความเปนผูนําครอบครัวในฐานะพอ ในขณะที่ผูหญิงจะไดรับการกําหนดจากบรรทัดฐาน  

ทางสังคมใหดูแลและความรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวภายในบานตามบทบาท

ของแมมากกวาภายนอกบานซึ่งเปนพื้นที่ของเพศชาย  

   4.3.2 ลูกในครอบครัวสังคมเมือง 

 รูปแบบครอบครัวในสังคมเมืองไดเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเด่ียวที่มี

ขนาดเล็กมากข้ึน ทําใหการพึ่งพาญาติพี่นอง โดยเฉพาะการชวยดูแลเด็กในครอบครัวลดลงไปดวย 

ประกอบกับภาวะกดดันที่ทําใหพอแมตองด้ินรนตอการประกอบอาชีพ ย่ิงในสังคมเมืองดวยแลว          

ย่ิงทําใหความใกลชิดและการดูแลเอาใจใสของพอแมมเีงื่อนไขของเวลามาเกี่ยวของ ดวยเหตุน้ีพอแม

บางคนจึงสงลูกกลับไปอยูกับญาติผูใหญในชนบท หรือพอแมบางคนก็จางพี่เลี้ยงใหรับภาระแทน 

นอกจากน้ันยังมเีด็กจํานวนหน่ึงถูกสงเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเมื่ออายุถึงเกณฑ            

ที่จะเขาเรียนได อาจกลาวไดวารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในสังคมเมืองไมเพียงแตมีความหลายหลาย        

มากข้ึนกวาในสังคมชนบทเทาน้ัน แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผลตอความรัก ความอบอุน             

ที่เด็กพึงไดรับ รวมถึงการขาดการเตรียมตัวเปนพอแมที่ดี การขาดการดูแลเด็กหรือครูที่มีคุณภาพ

ยอมส งผลกระทบตอพัฒนาการและ คุณภาพชี วิตของเ ด็ก ในครอบครั วเปนอย างมาก                         

(กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 2542: 2) 

 การวิเคราะหบทบาทตัวละครลูกในสังคมเมือง ผู วิจัยวิเคราะหจากเกณฑดานชีวิต                  

ความเปนอยูจากครอบครัวของตัวละครลูกเหลาน้ีเปนสําคัญ โดยแบงเปน 3 หัวขอ ไดแก                 

ลูกในครอบครัวชนช้ันกลาง ลูกในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลาง และลูกในครอบครัวชนช้ันลาง 

 4.3.2.1 ลูกในครอบครัวชนชั้นกลาง 

  ครอบครัวเปนสถาบันสําคัญของชนช้ันกลาง โดยมองวาครอบครัวคืออาณาจักรของ

ชีวิตสวนตัว หรือสถานที่สําหรับแสวงหาความสุขสวนตัว ความรัก และการตอบสนองความตองการ

ดวยการบริโภครวมกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 77) เพื่อใหครอบครัวบรรลุตามเปาหมายดังกลาว

ภายในครอบครัวของชนช้ันกลางจึงมีการกําหนดบทบาททางเพศอยางชัดเจน  
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  ในห น่ึงครอบครัว เพศชายและเพศหญิงยอมมีหนาที่ ตามที่ สังคมกําหนด                    

ซึ่งแตกตางกันไปตามเพศสภาพ โดยเพศชายจะมีบทบาทเปนผูนําครอบครัวที่ผนวกอํานาจ           

การตัดสินใจอยางเปนธรรมชาติ และถือวาตนเองเปนตัวแทนของภรรยาและลูก สวนเพศหญิง

นอกจากจะมีบทบาทเปนผูตาม ซึ่งมีปริมณฑลภายในชายคาบานแลวภาษาแหงมายาคติยังยังเขาไป

ครอบงําความหมายพื้นฐานของความเปนหญิงวา เธอเหลาน้ีมีสัญชาตญาณความเปนแมอยูในตัว        

และเมื่อเธอมีลูกเมื่อใดยอมหมายถึงหนาที่ที่ตองใหความรัก ความผูกพัน และความเอาใจใสแกบุตร

นอกเหนือไปจากหนาที่พื้นฐานของการใหกําเนิดและเลี้ยงดู (ปาจรีย กลิ่นชู, 2550: 95)  

  แมวาแมจะมีบทบาทสําคัญตอการเลี้ ยงดูและขัดเกลาทางสังคมใหแกลูก                

แตน่ันไมไดความวาผูชายหรือพอในครอบครัวจะสามารถละเลยบทบาทและหนาที่ของความเปนพอ

ไปได เพราะถาหากการดํารงบทบาทและความสัมพันธระหวางพอกับแมไมเปนไปตามกลไก                

และบรรทัดฐานของการแบงงานในครอบครัว ซึ่งอิงกับหนาที่ ความรับผิดชอบและการธํารงรักษา

คุณคาอันดีงามตางๆ ของมนุษยแลว ผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือลูกน่ันเอง  

  เพื่อใหเห็นวาลูกไดรับอิทธิพลจากการดํารงบทบาทและความสัมพันธระหวาง            

พอกับแม  ผูวิจัยจึงวิเคราะหบทบาทของตัวละครลูกในครอบครัวชนช้ันกลาง โดยเลือกตัวละครลูก            

ที่เปนตัวละครเอกฝายชายและฝายหญิง จากนวนิยาย 3 เรื่อง ไดแก เรื่องปูนปดทอง เรื่องอมตะ และ

เรื่องลับแล, แกงคอย ดังมีรายละเอียด ดังน้ี  

  4.3.2.1.1 บาลีและสองเมือง : ลูกผูเรียนรูปญหาของพอแม   

           และแกไขขอผิดพลาด 

    บาลีและสองเมืองเปนตัวละครเอกฝายหญิงและฝายชาย จากนวนิยาย

เรื่องปูนปดทอง ของกฤษณา อโศกสิน ตัวละครลูกทั้งสองตัวน้ีตางไดรับผลกระทบจากพอและแม         

ที่ละเลยหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะพอและแมตามบรรทัดฐานของสังคม โดยพอบกพรอง     

ดานการเปนหัวหนาครอบครัวที่มีความรับผิดชอบและขาดการควบคุมกิเลสของตนจนทําให             

ครอบครัวไมการดํารงอยูได สวนแมก็เชนเดียวกันที่มีความเจาชู และไมไดมอบความรักที่เพียงพอ

ใหแกลูกของตน ดวยเหตุน้ีตัวละครลูกทั้งสองจึงตองมีชีวิตภายใตบาดแผลและปมดอยดานการขาด

ความรักและความอบอุนจากครอบครัว  

   หลอนและเขามีสภาพจิตใจคลายกันจริงๆ ความเปนอยูระดับพื้นฐาน     

  ดั้งเดิมก็ไมไกลกันนัก...คือทั้งพอและแมตางก็มีทรัพยสมบัติคนละมากๆ ทั้งเขา              

  และหลอนไมเคยไมไดส่ิงส่ิงใดที่อยากได ไมวาส่ิงน้ันจะมีราคาเพียงใด แตหลอน         

  และเขาก็ยัง "หิว" เสมอมา [...] เขาและหลอนมีแผลลึก แมวาบัดน้ีมันจะกลายเปน

  แผลเปนไปแลว แตก็ยังทิ้งรอยใหเห็นนาเกลียด แผลน้ันกวาง แลเห็นเดนชัด                
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  อยูไมไกล หากหลอนพยายามซุกซอน และบอกตัวเองเสมอวาไมเปนไร แตแทจริง

  แลวสิ...หลอนถูกความหิวโหยรุกรายอยูเงียบๆ ความหิวน่ันเอง ที่ทําใหทุกส่ิงในชีวิต

  ดูประหน่ึงจะถมเทาใดก็ไมเต็ม             

              (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 54-57) 

   ความขางตนสะทอนใหเห็นวาทั้งบาลีและสองเมืองตางเปนลูกในครอบครัว

ที่มีฐานะดีและไมไดมีปญหาเรื่องความสุขสบายในชีวิต แตสิ่งที่ทําใหพวกเขามีปญหาคือการขาด      

ความอบอุนจากการเอาใจใสจากผูเปนพอและแม อันเปนผลใหพวกเขาเติบโตข้ึนมาอยางไมมีหลัก         

ยึดเหน่ียวทางจิตใจ และย่ิงพวกเขาเติบโตข้ึนมาเทาไร ย่ิงทําใหบาดแผลในใจน้ันสงผลกระทบ           

ตอการดําเ นินชี วิตมาก ข้ึนไปตามลํา ดับ ทั้ ง น้ีแมวาบาดแผลในใจจะกลายเปนแผลเปน                 

แตก็ เปนแผลเปนที่นา เกลียด ดังคําพูดของบาลี น้ัน นอกจากจะแสดงให เห็นว าปมดอย               

เรื่องความโดดเด่ียวภายในจิตใจยังคงเปนสิ่งที่กระทบกระเทือนความรูสึกที่ยากจะเลือนหายแลว             

ยังแสดงใหเห็นวาพวกเขาพยายามไขวควาหาคนที่เขาใจและยอมรับกับสภาวะที่พวกเขาเผชิญอยู 

ดวยเหตุน้ีตอนตนของเรื่อง กฤษณา จึงเสนอใหเห็นวาทั้งบาลีและสองเมืองตางเปนคนที่รักงาย         

หนายเร็ว และยากที่จะจริงใจกับใครไดนาน 

   เหตุการณที่สองเมืองระบายความคับแคนใจเรื่องปมขาดรักใหแกสายทอง 

แมของเขาฟง หลังจากที่สายทองพยายามปรับความเขาใจน้ันเปนอีกเหตุการณหน่ึงที่เนนยํ้าวา           

ความบกพรองดานการดูแลเอาใจใสของบุพการีเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหลูกตองทนทุกขกับ               

ความไมมั่นคงในจิตใจอยางคาดไมถึง 

   "เมือง...น่ีแมจะอธิบายใหฟงยังไงดี ลูกถึงจะเขาใจ"   

   "ถึงผม "พยายาม" เขาใจ มันก็สายเสียแลวไมใชหรือ แมทิ้งอะไรไวในใจ       

  ผมมากเกินไปแลว...มันฝงลึกจนแกะไมออก"...เขาหันมาตั้งคําถามดวยนัยนตา        

  ลุกวาว "ผมกลายเปนคนหาความสุขอะไรกับใครไมไดเพราะแม เพราะพอผมเอง          

  ใชไหม...มันเปนความผิดของผมหรือของใคร" [...] ทุกวันน้ี ผมไมมีความสุข แมก็รู  

  ถึงจะมีฐานะ แตไมมีอะไรในจิตใจที่พรอมพอสําหรับจะอยูอยางคนอ่ืน ผมควรจะ     

  เสพสุขไดบาง...แตก็ไมได...ผมไมเคยรูสึกวาตัวเองเปนสุข ไมวาเวลาไหน หรืออยู        

  กับใคร มันทําใหผมเดือดรอนกระวนกระวาย...แรกทีเดียวผมดีใจที่ผมผานวัยเด็ก      

  มาเปนผูใหญ เพราะคิดวาความสุขอยูตรงน้ัน ตรงที่ไดทําอะไรตามใจตัว แตมันก็        

  ไมใช ...ดีใจที่ตั้งตัวได เพราะนึกวาความสุขอยูตรงเงินทองที่หามาเอง จับจาย           

  ใชสอยเอง แตมันก็วางเปลา...ดีใจที่ ไดพบผูหญิง เพราะหวังวาจะหาความรัก          

  จากผูหญิงสักคน...แตก็รูตัวเองดีวา ไมสามารถจะรักใครจริงๆ ไดเลยจนคนเดียว  

      (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 293-294)  
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   คําพูดของสองเมืองทั้งหมดขางตนลวนตอกยํ้าใหสายทองรับรูวา สภาวะ

จิตใจที่ไมมั่นคงของสองเมืองมีสาเหตุหลักมาจากความหางเหินทางความสัมพันธระหวางเขากบัพอแม

ซึ่งไดทับถมลงในจิตใจ จนทําใหเขาไมอาจแสวงหาความสุขไดจากความสําเร็จในชีวิต ทั้งๆ ที่เขา

พยายามกาวผานความทุกขดวยการพึ่งพาตนเองมาตลอด หรือการจะสมหวังกับความรักก็ตองมี

อุปสรรค เพราะปญหาเรื่องความคลอนแคลนภายในจิตใจของเขาเอง  

   นอกจากในนวนิยายเรื่องน้ี กฤษณา จะเสนอใหเห็นวาตัวละครเอก             

ทั้งฝายหญิงและฝายชายตางตองเผชิญกับปมดอยดวยสาเหตุของปญหาครอบครัวเชนเดียวกันแลว  

เขาทั้งสองตางยังเปนลูกเพียงคนเดียวในจํานวนพี่นองตางมารดาอีกหลายคนที่สามารถผันปมดอยน้ัน

เปนแรงขับเคลื่อนใหชีวิตไมดําเนินไปในทางเสื่อมเหมือนกับพี่นองคนอื่น  

   เวลาน้ีหลอนเพียงแตพยายามรักษาของดีที่ตนมีอยูไวไมใหแหลกมลาย 

  ตามความเลวไปเทาน้ัน บาลีจึงพยายามมีความถูกในความผิด มีความเขมแข็ง          

  ในความออนแอ พยายามดํารงตนไวดวยแขงขาของตนเองไมใหขาดว่ิน  

       (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 103) 

   คําบรรยายถึงทัศนคติของบาลีขางตนแสดงใหเห็นวา ความเขมแข็งของ

จิตใจ และทิฐิมานะที่บาลีมีเปนแรงสนับสนุนสําคัญที่ทําใหเธอยังคงดํารงชีวิตใหถูกตองตามทํานอง

คลองธรรมไวได เชนเดียวกับสองเมืองที่ เปลี่ยนปมดอยใหกลายเปนแรงผลักดันใหชีวิตดีข้ึน         

ดวยการพึ่งพาตัวเองเพื่อกลบปมดอยลงไป รวมถึงสองเมืองที่มีฐานะและความเปนอยูที่ดีกวานองๆ 

ตางมารดาคนอื่นก็ยังคอยชวยเหลือใหพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

   ..."ถาฉันชวยเราทุกครั้งที่เรามา เราก็ไดใจ...เอะอะอะไรก็มา มันทําใหเรา

  ไมรูจักรับผิดชอบตัวเอง...รูจักแตจะปดสวะไปใหคนอ่ืน...เราผูกได ทําไมจะเรียนแก                       

  ใหได" สองเมืองเอ็ด แตใจสวนลึกก็สงสารนองซ่ึง "บานแตก" และโชครายที่นองน้ัน

  ธรรมชาติไมไดหลอมเหลาเกลาปนใหเหมือนเขา ไมไดเอาปมดอยมาทําประโยชน  

  แกตนดวยการผลักดันตนขึ้นสูที่ สูง หากหลับใชมันกดดัวเองจมลงสู เบื้องต่ํ า              

  ไมมีปญญาพอที่จะยับยั้งรั้งรอเอาชนะความพายแพใดๆ ได   

       (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 485) 

   ความชวยเหลือที่สองเมืองมอบใหแกนองๆ เปนความชวยเหลือที่มีสาเหตุ

มาจากความสงสารและความเขาใจถึงสภาวะจิตใจที่เหลานองๆ น้ันตองเผชิญอยู แตกระน้ัน             

การอุปการะที่สองเมืองจะมอบใหนองก็ตองข้ึนอยูกับการพยายามชวยเหลือตนเองดวย 
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   เมื่อบาลีและสองมีพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานทางจิตใจที่ไมตางกัน 

ภายหลังที่ทั้งคูไดพบกันและเริ่มประสานความสัมพันธในเชิงคูรักจึงไมเพียงทําใหทําใหพวกเขารับรู

และเขาใจถึงสภาวะที่จิตใจขาดความอบอุนที่ตางคนเก็บกดไวเทาน้ัน แตพวกเขายังรูตระหนักไดวา           

คนที่อยูตรงหนาคือคนที่สมบูรณพอที่จะเขาใจสภาพจิตใจและสามารถเยียวยาบาดแผลจากอาการ

ขาดแคลนรักได 

   "พี่ตองการเธอ...มักมากไปกวารัก...เธอเขาใจไหม ไมใชแครัก แคใคร หรือ

  แคทําอะไรฉาบฉวยเหมือนคนอ่ืนๆ เขาทํากัน..."    

   บาลีเขาใจ หลอนเองก็ปรารถนาส่ิงน้ัน...มันเหนือกวารัก กวาใคร...กวาพูด

  หยอกเอินชั่วครู...มันตองยิ่งใหญโอฬาร ตองดับหิว ดับโหย และดับความหนาวเหน็บ

  ที่เกาะกินชีวิตมาตลอดชีวิต      

   หลอนและเขาเดินทางมาไกล เพื่อคนหาส่ิงน้ันส่ิงเดียว ส่ิงที่ดูเหมือน           

  จะเปนส่ิงเดียว หากมีหลายๆ ส่ิงรวมกันอยูในส่ิงน้ี บาลีไมตองการผูชายที่ใหไดแต

  ความเปนสามี...แตตองการพอแมพี่นองและสามีพรอมกันในคนคนเดียวกัน               

       (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 240) 

   พื้นฐานครอบครัวและพื้นฐานทางจิตใจที่บาลีและสองเมืองมีรวมกันน้ัน 

นอกจากจะทําใหเขาสามารถเรียนรูที่จะปรับตัวเขาหากันไดไมยากแลว พวกเขายังชวยกัน

ประคับประคองความรูสึกวาเหวและความโดดเด่ียวดวยการเต็มเติมความรักและประสานบาดแผล

ภายในจิตใจใหแกกัน นอกจากน้ีตัวละครลูกทั้งสองตัวหลักดังกลาวยังชวยกันแกไขปญหาครอบครัว

เพื่อปรับความเขาใจและใหอภัยแกความผิดพลาดของพอแมอีกดวย ดังที่บาลี เปดโอกาสใหตนเอง

และพอของเธอไดปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน ความวา 

   "พอคะ ไมมีใครผิดหรอกคะพอ บาวามันเปนเรื่องของชะตากรรม               

  เทาน้ันเอง" หลอนขยับตัวลุกขึ้น "บาเพียงแตขอรองพอนิดเดียว..อีกนิดเดียว...             

  ไมทราบวาพอจะฟงบาไหม...ลูกนํ้ากับลูกมดอีกสองคนนะคะพอ ลูกของพอ                       

  ลูกผูหญิง..."       

   คุณบุรีลุกขึ้นยืนบาง จากถอยคําออนโยนของบุตรสาวคนโต ทําใหเขา    

  กะพริบตาดวยความตื้นตัน      

   "อยาใหชีวิตแกแตกสลายเหมือนบา"    

      (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 200) 

   จะเห็นไดวา บาลีเลือกที่จะมองวาเรื่องราวที่เกิดข้ึนแตหนหลังระหวางเธอ

กับพอน้ัน มาจากสาเหตุเรื่องชะตากรรมนําพา แตสิ่งที่สําคัญกวาน้ันเธอพยายามเนนยํ้าใหพอของเธอ

ไดรูตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะพอดวยการดูแลลูกสาวอีก 2 คน ที่เกิดกับภรรยา  

คนลาสุด โดยคําพูดของบาลีที่วา "อยาใหชีวิตแกแตกสลายเหมือนบา" เปนความต้ังใจของบาลี              
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ที่จะตอกยํ้าใหพอไดรูคิดวา พอไมควรหลงผิด หรือใชเหตุผลวารูเทาไมถึงการณกับลูกสาวอีก 2 คนน้ี 

เหมือนด่ังกับที่เคยทํากับบาลีและพี่นองตางมารดาคนอื่นๆ อีกตอไป ทั้งน้ีบาลีไมไดเปนฝายเลือก            

ที่อภัยใหแกความผิดพลาดของบุพการีเพียงฝายเดียว แตหลังจากที่ความสัมพันธระหวางเธอกับ           

สองเมืองคอยๆ พัฒนาไป เธอก็ใชโอกาสน้ีเปนจุดเริ่มตนเกลี้ยกลอมใหสองเมืองลดทิฐิที่มีตอ            

ความบกพรองของพอและแมลง  

   "ก็ตองเปดโอกาสใหพอม่ังแหละคะ พี่เมือง ตางคนตางก็ควรเปดโอกาส 

  ใหกัน" บาลีไกลเกล่ีย      

   เขาพยักหนาอยางไมสูเต็มใจกระไรนัก บาลีเริ่มรูแลววา...ความบกพรอง

  อันยิ่งใหญของเขาที่มีอยูในหัวใจ คือการที่เขาไมสามารถจะยกโทษใหบิดามารดา      

  เขาได        

   "คนเรามีโอกาสผิดไมใชหรือคะ" หลอนถามเขาขณะลงบันได  

   "ผิด?" สองเมืองรั้งแขนหลอนไวไมใหกาวเร็ว "พี่ยังนึกไมคอยออกหรอกวา 

  ถาคนเรารักใครมากถึงขนาดเขาจะทําผิดกับคนที่เขารักดวยการทอดทิ้งได" 

   ...       

   "ทิ้งก็ทิ้งไปเถอะคะ...พี่เมืองอยาไปคิดย้ําซํ้าๆ กับมันเลย...บาลืมแลว      

  พยายามลืม...เราตองตั้งตนใหมใหได...เราตองควานหาคนคนใหมแทนพอแม                

  แทนความขมขื่น...คงจะพบวันหน่ึงหรอกวา มีคนทนอารมณลุมๆ ดอนๆ ของเราได

  เพราะเขารักเราดูดดื่ม แลวเราก็ทนเขาไดเพราะเรารักเขาดูดดื่ม...   

      (ปูนปดทอง เลม 1 2524: 127-128) 

   แมเหตุการณขางตนจะเพียงจุดเริ่มตนที่บาลีพยายามปรับทัศนคติของ        

สองเมือง แตก็ไมไดทําใหเห็นถึงหนทางที่สองเมืองจะยกโทษใหพอแมของเขาไดอยางชัดเจนนัก 

เน่ืองจากภายในใจของสองเมืองยังคงมีทิฐิและอคติตอการพยายามปรับเขาใจของแม จนกระทั่ง           

สายทอง แมของเขาไดเขามามีสวนชวยประสานสัมพันธทางความรักระหวางเขากับบาลี ความใกลชิด

ดังกลาวทําใหเขารับรูถึง ความรักและความปรารถนาดีของแม ก็สงผลใหเขาคอยๆ ลดกําแพง          

ที่กั้นขวางระหวางเขากับบุพการีดวยความเขาใจและใหอภัยไปตามลําดับ จนทายที่สุดเมื่อสองเมือง

และบาลีตัดสินใจใชชีวิตรวมกันในฐานะสามีภรรยา และย่ิงพวกเขากําลังจะเปนพอแมดวยแลว         

ย่ิงทําใหการตระหนักรู ถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามบทบาทและบรรทัดฐานทางสังคม              

เปนสิ่งสําคัญมากกวาการต้ังกําแพงทางความรูสึกกับพอแมอีกตอไป ดังคําพูดของบาลีและสองเมือง

ที่วา 

   "อยาใหเขาเปนอยางเรานะ บา"    

   "พี่เมือง...พี่เมืองตองไมพูดแบบน้ี บากลัว"   

   "เขาจะไมเปนหรอก เพราะเราจะไมเปนอยางพอแมเรา สองเมืองปลอบ 



181 
 

   "เราไดบทเรียนจากพอแมเราแลวน่ีวาคนเปนลูกทุกขรอนแสนสาหัส         

  มีปมดอย จิตใจมืดมนเพราะอะไร...บางคนเลวรายไปเลยอยางปลอดกับเอ๊ียม            

  เพราะเขาไมมีทางดับทุกข เพราะเขาออนแอ เบาปญญากวาบางคนที่เอาตัวรอด       

  ไปไดเพราะมีสติ...หัวใจคนเราน่ีไมเทากัน บาก็รู"     

       (ปูนปดทอง เลม 2 2524: 230) 

   "เขาจะไมเปนหรอก เพราะเราจะไมเปนอยางพอแมเรา" คําพูดของ      

สองเมืองดังกลาว ช้ีใหเห็นอยางเดนชัดวา หนาที่และความรับผิดชอบของพอแมเปนสิ่งที่สามารถ

กําหนดถึงสภาพจิตใจของลูกทั้งในปจจุบันและอนาคตได อน่ึงดวยความเขมแข็งและจิตสํานึกดานดี

ของลูกแตละคนมีไม เทากัน การมอบความรักและการเอาใจใสที่ เพียงพอจากพอและแม                  

จึงเปรียบเสมือนเกาะกําบังและแรงผลักดันที่ดีที่จะสนับสนุนใหลูกดําเนินชีวิตไปในทางสรางสรรค

มากกวาทางเสื่อม  

   จากการวิเคราะหบทบาทของบาลีและสองเมือง ตัวละครเอกฝายหญิง            

และชาย จากนวนิยายเรื่องปูนปดทอง ของกฤษณา ทําใหเห็นวาการที่พอแมไมอาจดํารงบทบาท 

ความเปนพอและแมดวยการดูแลและเอาใจใสตอลูกอยางเพียงพอน้ันยอมเปนสาเหตุสําคัญ                  

ตอสภาวะจิตใจของลูก และนานวันเขาความหางเหินก็จะแปรเปลี่ยนเปนปมดอยดานการขาดรัก         

และเปนบาดแผลในจิตใจ แตกระน้ันดวยความต้ังใจของกฤษณา ที่ใหตัวละครเอกทั้งสองฝายพัฒนา

ความสัมพันธความรักดวยลักษณะรวมทางพื้นฐานครอบครัวและพื้นฐานทางจิตใจจึงทําใหเกิด              

การประคับประคองความรักและเติมเต็มความเอาใจใสรวมกัน ที่สําคัญคือพวกเขาพยายามคอยๆ 

ปรับความเขาใจและใหอภัยกับความบกพรองดานหนาที่และความรับผิดชอบของพอแมไปตามลําดับ 

จนกระทั่งพวกเขากําลังจะเปนพอแม การตระหนักรู ถึงบาปกรรมที่พวกเราทําไวทําพอแม                 

ไมเพียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพวกเรายอมลดทิฐิที่มีตอบุพการีเทาน้ัน แตพวกเขาเลือกมองถึง

ทางออกของปญหาครอบครัวดวยการใหความสําคัญของบทบาทและหนาที่ของการเปนพอและแม

ตามบรรทัดฐานทางสังคม 

   อน่ึงดวยบริบททางสังคมของนวนิยายเรื่องน้ีเปนยุคแรกของการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม และกระแสความเจริญจากตะวันตกยังไมสงอิทธิพลตอความคิดของ

ผูคนเรื่องความหลากหลายของครอบครัวมากนัก ดังน้ันการที่ลูกยอมรับและเขาใจถึงขอบกพรองของ

พอแมดวยการใหอภัยจึงเปนทางออกที่เหมาะสมที่สุด ย่ิงไปกวาน้ันคานิยมเรื่องความอาวุโส             

ในสังคมไทยซึ่งแสดงออกในลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจน้ันยังสนับสนุนความคิดที่วาพอแมเปน         

ด่ังพระของลูกที่ควรเทิดทูนและตอบแทนพระคุณมากกวาที่จะตอตาน  
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  4.3.2.1.2 ชีวัน อรชุนและรติรัตน : ลูกท่ีถูกต้ังคําถามเรื่องความกตัญู 

     ในนวนิยายเรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล เสนอใหเห็นวาตัวละครลูก

กําลังไดรับผลกระทบจากความบกพรองดานศีลธรรมของผู เปนพอ รวมถึงความหางเหิน                   

ดานความสัมพันธทางครอบครัวไดเบียดขับใหผูที่ไดรับสถานภาพเปนลูกน้ันตองกลับกลายเปน              

คนนอก ดวยเหตุที่นวนิยายเรื่องน้ีเปนของ พรหมินทร ผูเปนพอไดจัดทําโครงการคัดลอกพันธุกรรม

ข้ึนมา ตัวละครลูกในเรื่องจึงแบงออกเปนตัวละคร 2 ประเภทคือ ลูกที่ เกิดจากวิธีคัดลอก                

ทางพันธุกรรมและลูกที่ เกิดกับศศิประภา ภรรยาของเขาดวยวิธีธรรมชาติ ชีวันและอรชุน                 

เปนคนโคลนที่มีชีวิตข้ึนจากเซลลของพรหมินทร  แตหลังจากที่ ศศิประภา ซึ่งขัดแยงโครงการน้ีมา

ตลอดไดชวยเหลือแมอุมบุญที่กําลังต้ังครรภชีวันและอรชุนใหหลบหนีไปก็มีเพียงแมของอรชุนที่หนี           

ไปไดเทาน้ัน สวน ชีวัน  กลับไดรับการเลี้ยงดูใหเหมือนกับลูกแทๆ ของครอบครัว นอกจากน้ี

พรหมินทร และศศิประภายังมีลูกที่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติอีกหลายคน แตที่จะกลาวถึงคือ รติรัตน            

   การที่ชีวันไดรับการดูแลและเลี้ยงดูมาดังเปนคนแทๆ และลูกที่เกิดข้ึน           

โดยวิธีธรรมชาติเปนหน่ึงในความต้ังใจของผูเปนเจาของเซลล หรือผูเปนพอในความคิดของชีวัน ทั้งน้ี

เพื่อที่พรหมินทรจะสามารถควบคุมชีวันใหอยูในสายตาไดตลอด ย่ิงไปกวาน้ันการกระทําของ

พรหมินทรยังเปนการหลอกใชความรักและความเช่ือใจของชีวัน เพื่อที่วันหน่ึงชีวันจะสํานึกถึงพระคุณ 

และยินยอมที่จะตอบแทนพระคุณที่พรหมินทรมอบไว 

   .. .เขารักและเทิดทูนพอมาก และดูเหมือนพอก็รักเขาไมนอยกวา             

  ลูกคนอ่ืนๆ แตแลวก็เหมือนโดนสายฟาฟาดลงตรงแสกหนา เม่ือรูวาตนเองไมใช             

  คนแท และพอกําลังจะชําแหละเขาเปนชิ้นๆ เพื่อเปล่ียนถายอวัยวะที่เริ่มชํารุด           

  ทรุดโทรมของพอ ที่แทพอไมไดรักเขาเลย พอรักตัวเอง ตลอดชั่วชี วิตของเขา            

  พอไมไดคิดวาเขาเปนลูกที่แทจริง พอคิดแตเพียงวาเขาเปน "อะไหล" ที่มีชีวิตเทาน้ัน 

  พอคิดวาเปนเจาของชีวิตเขาเชนเดียวกับเปนเจาของชีวิตสัตวนับแสนนับลานตัว             

  ในฟารม...        

        (อมตะ 2543: 16) 

   ความขางตนเปนคําบรรยายถึงความรูสึกของชีวันหลังจากรูความจริงทีไ่มได

มีเพียงแควาเขาไมใชคนแท หรือเปนลูกแทๆ ของพอกับแมเทาน้ัน แตเขากําลังรับรูวา คนที่เขารัก         

และเทิดทูนในฐานะพอน้ีกําลังจะปลิดชีวิตเขา เพียงเพราะผลประโยชนของตนเอง ย่ิงไปกวาน้ัน        

การที่พอรักและดูแลเขาเสมือนลูกแทๆ มาตลอด ย่ิงทําใหเขาผิดหวังและรูสึกเหมือนถูกความรักทรยศ

เมื่อพอถืออํานาจวาตัวเองเปนเจาของชีวิตและกําลังจะเปลี่ยนใหเขาเปนเพียงอะไหลที่มีชีวิตไวสนอง

คุณของพอเทาน้ัน  
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   "พอเสียดายความรักความเทิดทูนหรือไง" ชีวันมองหนาเขาดวยสีหนา         

  และสายตาสะเทือนใจ "พอคิดจะฆาผมอยูตลอดเวลา แตพอจะสูญเสียความรูสึกดีๆ 

  จากผม พอกลับจะเปล่ียนใจ...มันสายไปแลว และผมก็ไมตองการใหพอเปล่ียนใจ 

  ผมเตรียมใจมาแลว ทําใจไดแลว ผมถึงกลับมาน่ี ถึงพอจะเปล่ียนใจก็ไมสามารถ         

  ทําใหผมรักเทิดทูนพอเหมือนเดิมไดอีกแลว มันจบไปแลว มันสลายไปหมดแลว"   

  เขาพยายามกลํ้ากลืนความเจ็บปวดไว " สํานึกที่ผมมีอยู ในเวลาน้ีก็คือ สํานึก             

  ในหนาที่ของผม เม่ือพอเล้ียงดูผมมาเพื่อจะใชรางกายผมเปนอะไหล ผมก็จะสนอง

  ใหเพื่อตอบแทนขาวแดงแกงรอนของพอ"     

        (อมตะ 2543: 66-67) 

   เหตุการณขางตนเปนเหตุการณหลังจากที่ ชี วันหนีออกไปจากบาน         

เพราะรับกับสิ่งที่พรหมินทรหลอกลวงมาทั้งชีวิตไมได แมความขางตนจะบรรยายวา ชีวัน เจ็บปวด

และผิดหวังกับสิ่งที่ถูกกระทํา รวมถึงการถูกหลอกลวงเชนน้ียังทําใหเขาถูกลดคุณคาในตัวเองลง             

แตทายที่สุดดวยจิตสํานึกถึงพระคุณที่พรหมินทร เคยมอบใหและความผูกพันที่ ชี วันไดรับ                 

ผานการอบรมเลี้ยงดูที่ใกลชิด รวมถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ไดสรางใหเกิดจิตสํานึก           

ถึงความกตัญูดวยการตอบแทนพระคุณจึงเปนหนทางที่ชีวันจะตองปฏิบัติตาม แมจะไมเต็มใจก็ตาม                 

ดังคําพูดของเขาที่วา "ผมก็จะสนองใหเพื่อตอบแทนขาวแดงแกงรอนของพอ"  

   การที่วิมล เสนอใหชีวัน ตองยอมจํานนกับความต้ังใจของพรหมินทรที่ใช

เขาเปนอะไหลเพื่อเปลี่ยนถายอวัยวะน้ัน ไมเพียงเพื่อสะทอนถึงความเลวรายที่พอกระทําตอผูที่ข้ึน 

ช่ือวาเปนลูกดวยการใชความสัมพันธในฐานะของพออางสิทธิและผลประโยชนเพื่อตนเองเทาน้ัน              

แต วิมล ยังต้ังใจใชตัวละครชีวันเปนตัวละครคูตรงขามกับ อรชุน และ รติรัตน เพื่อต้ังคําถามกับ     

ความถูกตอง ทั้งความถูกตองดานจิตสํานึกดานความกตัญูของลูก และการดํารงบทบาทที่ถูกตอง

ตามบรรทัดฐานสังคมของผูเปนพอและแม   

   เมื่อพิจารณาถึงอรชุน ซึ่งเกิดข้ึนจากเซลลของพรหมินทรน้ันยอมถือวา     

เขาคือลูกของพรหมินทรดวยเชนกัน แตดวยอรชุน ถูกกันใหออกไปจากครอบครัวน้ีต้ังแตแรกจึงไมได

รับการอบรมเลี้ยงดูผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนเกิดจิตสํานึกที่ตองตอบแทนพระคุณของพอ

แมเหมือนกับชีวัน  ประกอบกับอรชุนเองก็เติบโตข้ึนมากับการรับรูความจริงมาตลอดวาตนเองถูกตีคา           

ใหเปนเพียงอะไหลเทาน้ัน  เมื่ออรชุนไมไดมีสายสัมพันธทางจิตใจกับพรหมินทร ทายที่สุดความแคน 

ที่เขาถูกกระทํามาตลอดจึงมีมากกวาจิตสํานึกของความกตัญู ดวยเหตุน้ีการกลับมาของอรชุนดวย

จุดประสงคหลักในฐานะผูบําบัดจิตใจใหแกศศิประภาจึงมีจุดประสงคแอบแฝงที่ตองการแกแคน

พรหมินทร โดยใชโครงการแลกเปลี่ยนอวัยวะที่เขาสรางข้ึนน้ีเปนสื่อกลาง  
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   "ฉันเหว่ียงเธอออกไปแลว และดีใจที่ทําไดสําเร็จ นึกไมถึงวา เธอจะหนี    

  แรงเหว่ียงจากจุดศูนยกลางไมได"     

   "โลกมันมีแรงดึงดูดมากเหลือเกินน่ีครับ" เขาหัวเราะ  

   "เธอจะแกแคนเขายังไง"     

   "ผมก็ไมม่ันใจเหมือนกันวาจะแกแคนยังไง ผมเพียงอยากแกแคนเขา      

  เทาน้ัน ยิ่งมารูวาเขากําลังจะผาตัดเปล่ียนถายกับโคลนของเขาดวยแลว ผมยิ่ง          

  อยากมารูมาเห็น อยากใหเขาลมเหลว และอยากใหโคลนของเขาอยูรอดปลอดภัย

  ผมเองก็อยากชวยเขาดวย      

   นางถอนใจ มองหนาเขาอยางส้ินหวัง "ฉันบอกตรงๆ นะ นอกจากเธอ           

  จะชวยเขาไมไดแลว เธอเองก็จะประสบชะตากรรมอยางเดียวกัน ถาเขารูวาเธอ         

  เปนใคร"        

   ...       

   "ผมไมใชลูกของเขาน่ีครับจะไดรูสึกมีปมดอย และผมก็รูเหตุผลวาทําไม   

  ผมตองถูกเหว่ียงออกไป [...] "คุณปาสบายใจไดครับ ผมไมไดมาเพื่อตาย แตมา           

  เพื่อชวยคนตาย และไมไดชวยแคคนคนเดียว แตอาจจะเปนพันเปนหม่ืน "               

        (อมตะ 2543: 93-94) 

   บทสนทนาระหวางศศิประภากับอรชุนขางตนเปนเสมือนการยืนยันวา 

อรชุน ไมไดมองความสัมพันธระหวางเขากับพรหมินทรในฐานะลูกกับพอแมแตนอย รวมถึงอรชุน       

ยังมองวาการที่ถูกเหว่ียงออกไปนอกครอบครัวดวยความชวยเหลือของศศิประภายังไมไดทําใหเขาตอง

รูสึกวาตนเองมีปมดอยที่มีวิธีการเกิดแตกตางกับคนอื่น  ย่ิงไปกวา น้ันเขายังถือเปนโอกาสดีที่                

จะแกแคนพรหมินทรดวยการเกลี้ยกลอมใหพรหมินทรเปลี่ยนถายอวัยวะกับตัวเขาเอง  

   การกระทําของอรชุนดังกลาวไมไดเพียงแคแลกใหชีวันกลับมีชีวิตเทาน้ัน 

แตเขากําลังจะใชสมองของเขาเขาควบคุมรางของพรหมินทรเพื่อกําหนดความคิดภายใตรางน้ัน          

จะเห็นไดวาอรชุนไมไดคํานึงถึงการสนองพระคุณแดพรหมินทร ในฐานะเจาของเซลลเลยแมแตนอย 

ตรงกันขามกลับใชความสามารถดานการโนมนาวใจในฐานะนักบําบัดจิตเกลี้ยกลอมใหพรหมินทร       

ตกอยูในอํานาจของเขาดวย    

   ระหวางที่อรชุน กําลังดําเนินการตามแผนที่ตัวเขาเองวางไวเพื่อแกแคน

พรหมินทรดวยการชวยเหลือชีวัน และใหอิสรภาพแกคนโคลนอีกเปนพันชีวิต  เขาก็กําลังสานสัมพันธ

กับ รติรัตน ลูกสาวที่เกิดข้ึนดวยวิธีธรรมชาติของพรหมินทรและศศิประภา จนภายหลังรติรัตน

ต้ังครรภกับเขา น่ันแสดงใหเห็นวาความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางชีวันและรติรัตน ซึ่งมีสถานภาพเปน

พี่นองกันน้ันยอมขัดแยงกับการยอมรับในสังคมไทย  
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   นอกจากความสัมพันธ ดั งกล า วจะทํา ใหทั้ ง คู ไม ไดตระหนักรู ถึ ง                    

ความไมถูกตองตามศีลธรรมแลว การที่วิมล เสนอใหผูอานไดรูความจริงวา รติรัตน ลูกสาวที่เกิดจาก

เลือดเน้ือของพรหมินทรและศศิประภา ไมไดรูสึกถึงการเช่ือมโยงความสัมพันธภายในครอบครัวไว

ดวยความรักและความผูกพันน้ัน ยังสะทอนใหเห็นถึงความวาเหวและความโดดเด่ียวภายในใจ          

ของรติรัตน รวมถึงสะทอนใหเห็นวาความบกพรองดานความเอาใจใสและอบรมเลี้ยงดูจากพอแม       

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการต้ังถามกับจิตสํานึกดานความกตัญูกับผูที่เปนลูกแทๆ  

   "ฉันบอกตัวเองอยูเสมอวา เม่ือฉันมีครอบครัว มีลูก ฉันจะไมใหลูกตอง         

  อยูหางฉันมากเกินไป เหมือนที่พอแมทํากับฉัน ฉันไมไดวาพอแมทําผิด พอแม        

  ทําเพราะรักฉัน หวังดีตอฉัน ฉันรู พอแมอยากใหฉันเปนคนเกง เกงที่สุด จึงตอง         

  สงใหฉันไปเรียนเมืองนอก แตผลของความรักน้ันมักก็เปนอยางที่คุณเห็นอยู น้ี               

  ฉันไมเคยคํานวณดูหรอกนะ วามันคุมกันไหม ระหวางความเกงของฉันกับความรัก

  ในครอบครัวที่ตองแตกสลายไป" [...] "ฉันเกงแลวเปนยังไงละ ไมมีอะไรเลยในใจฉัน 

  มันวางเปลาเควงควาง จะพึ่งพาตัวเองก็ยังไมได ไมมีอะไรใหฉันไดรูสึกวามีที่เหน่ียว 

  ฉันจึงตองเกาะคุณแจอยูอยางน้ี..."      

   "น่ันแหละ คือเหตุผลวาทําไมฉันถึงไมอยากทํางาน ฉันจะทําไปทําไม          

  ทําเพื่ออะไร ไมเห็นมีงานอะไรสักอยางที่ฉันควรจะทํา ส่ิงที่ฉันตองการก็คือ         

  ครอบครัวใหมของฉัน ครอบครัวที่มีคุณและมีลูกๆ ของเรา"    

        (อมตะ 2543: 194) 

   คําพูดของรติรัตนสะทอนใหเห็นถึงสภาพจิตใจของเธอที่มีแตการโหยหา

ความรัก ดังน้ันเมื่อเธอมีความสัมพันธกับอรชุน เธอจึงมีความหวังวาจะสามารถสรางครอบครัวที่เกิด

จากความรักและความผูกพันที่แทจริง เพื่อทดแทนความวาเหวและความโดดเด่ียวที่ครอบครัว             

เธอมอบไวใหดวยพื้นฐานของความหวังดีที่จะใหเธอเปนคนเกง และมีประสบการณจากการไดไป         

ร่ําเรียนและสั่งสมประสบการณจากตางประเทศ แตไมไดคํานึงวาเธอตองการความอบอุน                 

และการเอาใจใสเพื่อเปนหลักยึดเหน่ียวจิตใจจากคนที่ใกลตัวมากกวาสิ่งอื่นใด ซ้ํารายไปกวาน้ัน           

เมื่อเธอเห็นวา อรชุน คือผูที่สามารถเต็มเติมความรักจากที่เธอไมไดรับอยางเพียงพอจากพอกับแม 

ยอมทําใหเธอสามารถยอนกลับไปทํารายคนในครอบครัวไดอยางไมคาดคิดเชนเดียวกับที่ อรชุน             

กําลังกระทําอยู ดังบทสนทนาระหวางรติรัตนกับอรชุนที่วา 

    "เรื่องแดด ฉันจะจัดการเอง" สีหนาเธอแชมชื่นขึ้น "คงไมมีปญหาอะไร   

  มากหรอก คุณอยาวิตกไปกอนละ"     

   เขายิ้มนิดหน่ึง "ผมก็จะจัดการทานเหมือนกัน!"     

        (อมตะ 2543: 195) 
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   บทสนทนาขางตนแสดงใหเห็นวา ทั้งรติรัตนและอรชุน ไมไดคํานึงวาบุคคล

ที่พวกเขากําลังจะดําเนินการน้ันเปนพอบังเกิดเกลา และถึงแมวาจะไมอาจใชคําวา "พอบังเกิดเกลา" 

สําหรับอรชุนไดเต็มปาก แตอยางนอยก็ถือวา พรหมินทร เปนเจาของเซลลที่ใหกําเนิดชีวิตแกอรชุน 

ดวยเหตุน้ีสิ่งที่รติรัตนและอรชุนทําน้ันจึงไมใชเพียงการต้ังคําถามกับความถูกตองดานศีลธรรมเทาน้ัน 

แตยังเปนเรื่องของจิตสํานึกเรื่องตอบแทนพระคุณแกผูมีบุญคุณอีกดวย     

   จากการวิ เคราะหบทบาทของตัวละครลูกในนวนิยายเรื่องอมตะ             

ซึ่งประกอบดวยชีวัน อรชุน และรติรัตน จะเห็นไดวาคานิยมเรื่องบุญคุณและการตอบแทนคุณ            

สงอิทธิพลตอการดํารงบทบาทของพอแมและลูกๆ กลาวคือ ชีวัน ที่ถึงแมวาจะเปนคนโคลน แตดวย

การไดรับการดูแลและเอาใจใสจากพรหมินทรและศศิประภาเสมือนลูกที่แทจริงในครอบครัว ดังน้ัน

เมื่อชีวันรูความจริงวาเขาไมใชคนแท และผูเปนพอกําลังใชเขาเปนอะไหล เพื่อผลประโยชนของตัวเอง            

เขาจึงตองยอมจํานนกับความตองการของพอดวยสํานึกแหงความกตัญู แตกตางกับ รติรัตน            

ซึ่งเปนลูกที่เกิดข้ึนดวยวิธีธรรมชาติ แตกลับกลายเปนเสมือนคนนอกครอบครัว เพราะพื้นฐาน              

ของความหวังดีของพอกับแมที่สงใหเธอไปเรียนรูและสั่ งสมประสบการณจากตางประเทศ                

ผลักดันใหเธอตองเผชิญกับความโดดเด่ียวและวาเหวอยางมาก ดังน้ันเมื่อสายใยแหงความรัก          

และความผูกพันของครอบครัวไมสามารถเปนหลักยึดเหน่ียวใหแกจิตใจของเธอไดแลว ทายที่สุด

จิตสํานึกแหงกตัญูก็ไมอาจเหน่ียวรั้งใหเธอกระทําในสิ่งที่ถูกตองได เชนเดียวกับ อรชุน ที่ถึงแมวา 

จะถือกําเนิดจากเซลลของพรหมินทร และไดรับการชวยเหลือจากศศิประภาใหมีชีวิตรอดจากการเปน

เครื่องมือของพรหมินทร แตดวยการเติบโตข้ึนมากับการรับรูสถานภาพของตน อรชุน จึงยินดี         

ที่จะชวยเหลือชีวัน และใหอิสรภาพแกคนโคลนคนอื่นๆ ตามที่ศศิประภามองวาสิ่ง น้ีไมใชสิ่งที่              

ควรกระทําเทาน้ัน แตกับพรหมินทร อรชุนกําลังใชความสามารถดานการโนมใจที่มีเกลี้ยกลอมให

พรหมินทรผาตัดเปลี่ยนสมองกับเขา เพื่อที่จะสามารถควบคุมการสั่งการของเขาไวทั้งหมด น่ันแสดง

ใหเห็นวา อรชุน มุงที่จะแกแคนมากกวาที่จะสํานึกถึงพระคุณที่พรหมินทรสรางชีวิตเขาข้ึนมา 

  4.3.2.1.3 ลับแลและแกงคอย : ลูกชายกับการสืบทอดอํานาจปตาธิปไตย 

     ครอบครัวในระบบชายเปนใหญ ชายที่เปนพอเปนผูมีอํานาจมากที่สุด            

ที่ทั้ งหญิงและเด็กตองพึ่งพาเขา โดยความสัมพันธระหวางชายกับหญิงน้ัน ชายจะใหหลัก                     

ดานความคุมครองแกหญิง และหญิงจะตองตอบแทนดวยการบริการทั้งงานดูแลบานชอง ดูแลลูก 

รวมถึงความตองการทางเพศและการสืบพันธุ สวนความสัมพันธในฐานะกับลูกน้ัน ชายตองการใหลูก 

โดยเฉพาะลูกชายเปนผูสืบทอดมรดกและนามสกุลของเขา เพื่อใหนามสกุลของฝายชายคงอยูตอ         
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   การที่พอมีอิทธิพลตอความเปนอยูของลูกชายเชนน้ี ถือเปนการปลูกฝง     

ใหเด็กเรียนรูวาพอคือผูปกครองสูงสุดในครอบครัว และในขณะเดียวกันลูกทั้งหญิงและชายจะเรียนรู

บทบาทของความเปนหญิงของแมวา แมคือคนที่อยูระหวางสัญลักษณแหงอํานาจสิทธิขาดของพอ                       

กับการชวยเหลือตัวเองไมไดของลูก จนกระทั่ งเมื่อเด็กหญิงและเด็กชายเติบโตเปนผู ใหญ 

ความสัมพันธทางอํานาจที่สั่งสมมาต้ังแตมีชี วิตน้ันก็จะผลิตซ้ําโครงสรางของความสัมพันธ               

เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมน้ีตอไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับเศรษฐกิจ และการเมืองของสังคม

ระดับประเทศ (กาญจนา แกวเทพ, 2535: 33-34) 

   ในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย อุทิศกําลังเสนอใหเห็นวา ตัวละครลูก          

ซึ่งประกอบดวยแกงคอย พี่ชายคนโต และลับแล นองชายคนเล็ก กําลังถูกปใหม ผูเปนพอปลูกฝงให

รูจักยอมรับอํานาจที่พอมีสิทธิปกครองทุกเรื่องในบาน และในขณะเดียวกันลูกชายทั้งสองก็เรียนรู         

ที่จะเบียดขับใหแมเปนเพียงผูดูแลและผูรับใช ภายใตการปฏิบัติและคําสั่งของพอ 

   อุทิศเริ่มตนเลาเรื่องจากเหตุการณที่วัดแหงหน่ึง  ลับแลในวัย 15 ป           

ซึ่งเปนวัยคะนองน้ันถูกทิพย ผูเปนแมและสัมพันธ สามีใหมของแม พามาอยูที่วัด เน่ืองจากหลายครั้ง

ที่ลับแลมีพฤติกรรมกาวราว และตอตาน รวมถึงแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดแกทั้งแมบังเกิดเกลา 

และพอบุญธรรมของตน จนทั้งสองคนลงความเห็นพองกันวาลับแลถูกผีเขา  เมื่อมาอยูในความดูแล

ของเจาอาวาส เจาอาวาสมักจะใหลับแลระบายความในใจ และเลาถึงประวัติที่มาของตนเอง จากน้ัน

ลับแลก็เลาเหตุการณที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาทั้งหมดใหเจาอาวาสฟง ต้ังแตเรื่องราวของพอ 

เรื่องราวของแม และชีวิตของเขาทั้งหมดกอนหนาที่จะถูกนําตัวมาที่วัดแหงน้ี โดยสวนใหญแลวลับแล

มักจะเลาถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนในครอบครัวของเขา โดยเฉพาะเรื่องราวระหวางเขากับแกงคอย           

และมักจะเลาโดยแฝงความนอยใจวาพอรักแกงคอยมากกวาตัวเขาเอง  

   แกงคอย เปนลูกของลออ ภรรยาคนแรกของปใหม แตดวยลออเสียชีวิต

ต้ังแตลูกยังเล็กมาก ทิพยที่เขามาในครอบครัวน้ีดวยการเปนพี่เลี้ยงใหแกแกงคอยจึงเลื่อนฐานะ           

และความสัมพันธข้ึนมาเปนภรรยาคนที่สองของปใหม เธอจึงรับเลี้ยงดูแกงคอย ในฐานะแมมาพรอม

ลับแล ซึ่งเปนลูกของเธอกับปใหม การดําเนินชีวิตของครอบครัวน้ีปใหมจะถืออํานาจการปกครอง

อยางเบ็ดเสร็จทุกเรื่องแมแตเรื่องภายในบานที่ทิพยดูแลและรับผิดชอบอยู และในขณะเดียวกัน         

ลูกชายทั้งสองคนก็กําลังไดรับการถายทอดอํานาจปตาธิปไตยจากพออยางไมรูตัว  
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   บ านห ลัง น้ี คื อพ อ  บร รยากาศและอารมณทั้ งหมดจะหนาแน น             

  หรือปลอดโปรงขึ้นอยู กับพอเพียงผูเดียวเทาน้ัน เ ม่ือพอเริ่มมีปากเสียงกับแม            

  เราสองพี่นองหาไดเอาใจชวยใครไม แตหงุดหงิดรําคาญใจเสมอเม่ือแมเริ่มตอปาก 

  ตอคํา ทําใหเรื่องราวไมจบส้ินสักที หากแมเงียบเสียง ทุกอยางจะจบเร็ว .. .                        

  พอเสร็จส้ินการทะเลาะเบาะแวง พอจะหันหนามาหาผมเผยความออนโยน          

  บนใบหนาตางกับแมซ่ึงหันหลังกลับเขาหองครัว...มีเพียงสายตาของพอกับถอยคํา 

  สรางความขบขัน แลวผมก็ขํา มีความสุข เพราะแมควรจะยอมความตั้งแตตน              

  และหลังการทะเลาะ พอก็ฉลาดเหลือเกินที่เปล่ียนบทผูรายของแมใหเปนเพียง           

  ตัวตลก...ทีละนิด...ทีละนิด ไหลซึมเขาสูจิตใตสํานึกของผม ทีละนิด...ทีละนิด              

  เกิดการถายแปลงจนอาจเรียกไดวาเปนสัญชาตญาณตอบรับ เ ม่ือแมบังเกิด               

  ความทุกขและเปนฝายพายแพ จิตใจผมอาบลนความสุข    

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 158) 

   ความขางตนสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของลูกที่มองวา พอคือตัวแทนของ

บานในระบบปตาธิปไตย พอสามารถสั่งและบงการทุกอยางภายในบาน ต้ังแตความเปนอยู      

จนกระทั่งการควบคุมอารมณของสมาชิกครอบครัวใหเปนไปในทิศทางที่เขาตองการ สวนแมในสายตา

ของลูกน้ันเปนเพียงตัวตลกและผูรองรับอารมณที่พอสรางข้ึน ทั้งน้ีจะเห็นไดวา ลูก กําลังซึมซับ

พฤติกรรมที่พอปฏิบัติในบาน ทั้งการเปนผูนําและการกีดกันแมใหเปนเพียงผูดูแลไปตามลําดับเวลา 

ดังคําพูดที่วา "เมื่อแมบังเกิดความทุกขและเปนฝายพายแพ จิตใจผมอาบลนความสุข"  

   เมื่อพอคือผูที่สามารถกําหนดไดแมแตพฤติกรรมและการแสดงออกของ

อารมณ การดําเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จึงอยูภายใตอํานาจของพอ สําหรับลูกแลว         

เมื่อพอกําหนดใหตองปฏิบัติตัวอยางไรหรือวางอนาคตไวอยางไร น่ันคือคําสั่งที่กําหนดความเปนไป             

ของชีวิต การละเมิดคําสั่งจึงเทากับการตอรองอํานาจของผูบงการ พอจึงเลือกที่จะลงโทษลูก            

อยางรุนแรง ซึ่งการลงโทษที่ทวีความรุนแรงและแปรผันไปตามความผิดน้ัน ย่ิงทําใหลูกทั้งสอง      

เกรงกลัวพออยางมาก 

   "แม มันอยูไหน" แกงคอยถาม     

   "เลิกเลนกันไดแลว เม่ือไหรจะถูบาน เลนทั้งว่ีทั้งวันไมรูจักจบจักส้ิน" 

   "บนอยูน่ันแหละ บอกมากอนดิวามันอยูไหน เดีย๋วหนูจะถูบานให" 

   "ตอรองเกงจริงๆ รอใหพอมึงกลับมากอนเถอะ"   

   "โอยเบื่อ พึ่งอะไรไมไดเลย หาเอาเองก็ได" แกงคอยยอน เลียนแบบ            

  คําพูดที่แมวาเราบอยๆ...  
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   เขาเดินยองไปทั่วบาน มุดดูใตเตียง เปดประตูเขาไปมองดูในหองนํ้า             

  เสียงดังตึงตัง จากน้ันเขาก็มาหยุดอยูหนาตูเส้ือผาที่ผมแอบอยูขางใน ผมเกร็งขอเทา

  ไวม่ันรอถีบเขา...       

   "...ดูลูกยัยมณีสิ กลับจากโรงเรียนชวยงานชวยการแมมันทุกอยาง เวลา 

  ปดเทอมก็ไปหางานชวยแมมันทํามาหากิน พวกสูไมเอาอยางลูกยัยมณีบาง 

   "ก็ไปเอาลูกยัยมณีมาเปนลูกเสียสิ" ส้ินตําตอบโตของแกงคอย มือของเขา

  เปดประตูเส้ือผาออก น่ันเองที่ผมถีบเขาจนหงายหลังตึง ผมกระโดดออกจาก                

  ตูพยายามจะว่ิงหนี เขาควาขอเทาผมไวได ทําใหผมลมหนาคะมําพื้น  

   "แม" ผมรอง      

   ...ตื่นขึ้นอีกที รูสึกราวระบมไปทั่ว ผมใชมือคลําพบรอยปูดเทาลูกมะนาว

  ตรงหนาผากดานซาย มีเลือดและนํ้าเหลืองซึมออกมา ที่แขนจนถึงขอศอก               

  มีรอยถลอก...แกงคอยอยูในอาการสลด หัวเขาก็โนเชนกัน รอยปูดน้ันคงเกิดจาก    

  ฝมือยิงหนังสติ๊กของผม มองพอทานดูสงบอยางนากลัว ใจผมส่ันจนนึกอยากจะ   

  รองไห        

   "เลนอะไรถึงหัวรางขางแตกกันขนาดน้ี น่ีเลนหรือจะฆาแกงกัน หา!"            

  พอหยุดครูหน่ึง "เปนพี่นองเลนกันอยางน้ีไดยังไง เลนไมรูจักขอบเขต เลนไมรูเวลํ่า

  เวลา การบานทํารึยัง งานบานชวยแมเขารึเปลา หือ เลนกันถึงเลือดตกยางออก      

  ตอไปไมถึงขั้นเขาโรงพยาบาลรึ เดือดรอนเงินใครละ...   

   "เลนเกมทหารกันเหรอ มา เดี๋ยวจะสอนใหวาทหารจริงๆ เขาเลนกันยังไง" 

  พอหยิบกระปองสังกะสีขางตัวมาวางตรงหนาเรา    

   "หยิบไปคนละตัว แลวเคี้ยว" พอส่ัง...    

   . . .พ อ ส่ั ง ให แก งคอยกลืนลงไป  ชั่ ว วินาที น้ันผมมองหน า เขาอยู                

  ทามกลางอารมณหวาดกลัวและเสียใจที่ถูกทําโทษ ผมเห็นแววตาที่เขามองพอ           

  แวบหน่ึงกอนหลุบหนาลง เปนแววตาประหลาด สอความประชดประชันทาทาย      

  แลวเขาก็กลืนเจาตุกตาน่ันลงทองไป     

            (ลับแล, แกงคอย 2554: 191-192) 

   เหตุการณขางตนเปนเหตุการณที่สองพี่นองเลนกันรุนแรงดังกลาว           

ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นวาลูกไมรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองตามสิ่งที่พอคาดหวังใหลูกปฏิบัติ

เทาน้ัน  แตการที่ลูกทั้งสองเลนกันรุนแรงถึงขนาดเลือดตกยางออกยังเปนประจักษพยานที่ทําใหพอ             

ตระหนักรูวาคําสั่งของพอไมมีอํานาจเพียงพอที่จะกําหนดและหามปรามการกระทําของลูกที่อยู

นอกเหนือคําสั่งได จนทายที่สุดพอจึงใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเปนทางออก แตกระน้ันการบรรยายถึง

แววตาที่สื่อความประชดประชันของแกงคอยก็ยังสะทอนใหผูอานรับรูวา เขาตองยอมจํานนตออํานาจ

ของพออยางไมเต็มใจนัก แตสําหรับแม ซึ่งใชคําขูดวยการอางอํานาจของพอตอเขาน้ัน นอกจาก              

จะไมมีผลตอเขาแลว เขากลับยอกยอนแมดวยพฤติกรรมเลียนแบบแมอยางสนุนสนานทันที แสดงให
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เห็นวา ระบบปตาธิปไตยในครอบครัวขับเนนใหลูกมองวาแมมีสถานภาพของผูรองรับคําสั่ง                 

ที่ไมมีอํานาจในตัวเองไมตางกับลูก  

   ดังที่กลาวขางตนแลววาพอคือผูปกครองทุกอยางภายในบาน อันสงอิทธิพล

ใหลูกไมอาจหลีกเลี่ยงจากการกําหนดพฤติกรรมและการวางแผนจากพอ สิ่งที่ลูกทําไดคือการตอง

นอมรับในสิ่งที่พอเห็นวาดีและเหมาะสมแลว เปนตนวา การกําหนดอนาคตทางสายอาชีพใหแกลูก

ชายทั้งสองต้ังแตทั้งคูมีอายุรวมกันยังไมถึง 15 ป  

   พอพูดถึงเราสองพี่นองในเชาวันแรกที่ผมตองไปเรียนในชั้นอนุบาล 1          

  ขณะน้ันแกงคอยอยูชั้น ป. 2 พอวางเปาหมายแหงอนาคตไวใหเราสองเรียบรอยแลว 

  [...] แมจะยังเปนเด็กหาไดรูความหมายแทจริงของคําวา "ชางยนต" กับ "ชางไฟฟา" 

  มากไปกวาความหมายของคําวา "คนขับเรือบิน" ซ่ึงเราสองคนตางยื้อแยงอยากเปน

  ...เม่ือพอเปลงประกายอนาคตทางอาชีพการงานของเรา ยอมถือเปนคําเด็ดขาด       

  คอมหัวรับคําบัญชาสถานเดียว เพราะแกนสําคัญทั้งหมดไมไดอยูที่อาชีพที่จะตอง

  เปนไปในอนาคตของเรา หากอยูที่เสียงซ่ึงปนรูปเปนคําแลวกังวานผานปากพอ               

  จะกําหนดใหเราเปนไปตามที่ทานเห็นสมควรอยางไรก็ไดตางหาก   

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 150) 

   ความสําคัญของการที่พอถือสิทธิในการกําหนดอนาคตดวยการวางแผน

อาชีพใหแกลูกชาย ไมเพียงแตอยูที่การมอบสิ่งที่พอเห็นวาดีและเหมาะสมที่สุดใหแกลูกเทาน้ัน         

แตคําพูดของพอดังกลาวมีความหมายเทากับคําสั่งที่ลูกตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังน้ัน             

เมื่อแกงคอยต้ังใจจะไปเรียนศิลปะ เขาจึงถูกพอขัดขวางต้ังแตยังไมไดไปสมัครสอบ 

   "น่ัน น่ัน เอ็งฟงพอม้ัยเน่ีย เอ็งเรียนเทคนิคใหพอหนอยไดม้ัยแลววันเสาร

  อาทิตยเอ็งจะวาดรูปทั้งวันพอก็ไมวา" พอพยายามอยางยิ่งที่จะตอรอง แตเม่ือเห็นวา

  แกงคอยเอาแตสายหนา พอก็กลับคืนสูความเด็ดขาดแบบพอคนเดิม "เอ็งจะตอง       

  เรียนเทคนิค ไมตองศิลปงศิลปะอะไรทั้งน้ัน จบ ไมตองพูดถึงเรื่องน้ีอีก" พอหยุด      

  ครูหน่ึงและวา "ไป ไปทํางานไดแลว"      

   แกงคอยเดินปงปงเขาบานเพื่อแตงตัวเตรียมไปทํางาน พอเห็นดังน้ัน             

  ก็ดาไลหลังวา "มึงหาเงินไดเองเม่ือไหร เม่ือน้ันแหละมึงอยากจะเรียนอะไรก็เชิญ          

  ไอหอก"        

        (ลับแล, แกงคอย 2554: 333) 
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   จะเห็นไดวาพอกําลังใชอํานาจทางเศรษฐกิจ ในฐานะผูหารายไดครอบครัว

แตเพียงผูเดียวน้ันเปนเหตุผลในการยืนยันสิทธิที่สามารถกําหนดแนวทางใหแกแกงคอย แตทายที่สุด

เมื่อแกงคอยถูกกดดันจากคําสั่ งที่ เ ด็ดขาด เขาจึงหนีออกจากบาน ตามแผนที่เขาสํารองไว              

เพราะเขารูดีวาถาไมหนีไปก็ไมมีทางที่จะขัดคําสั่งของพอได การหนีออกจากบานของแกงคอยดังกลาว

จึงเทากับการขัดแยงกับอํานาจปตาธิปไตยของพอ  

   ตราบใดที่พอยังอยู ตราบน้ันความสัมพันธทางอํานาจในครอบครัวก็ไมมี

ทางเทาเทียม เพราะพอก็ยังคงดํารงสถานภาพอยูบนยอดของสามเหลี่ยม ในขณะที่แมก็ตองยอม

จํานนกับอํานาจดังกลาวดวยการนอมรับคําสั่งจากพอ ดังน้ันสายตาลูกจึงมองวาพอคือผูปกครอง                

อยางเบ็ดเสร็จ  สวนแมคือผูดูแลและผูปรนนิบัติ รวมถึงเปนผูที่ไดรับการคุมครองจากพอ จนกระทั่ง

พอเสียชีวิต การถายทอดอํานาจปตาธิปไตยจึงมาที่แกงคอย ซึ่งเปนพี่ชายคนโต แตเมื่อเขาไดหนีออก

จากบานไป ลับแลจึงมีสิทธิที่จะสืบทอดอํานาจของพออยางชอบธรรม  

   ผมรูสึกเดี๋ยวน้ันเองวา นับแตพอจากไปผมกลายเปนคนชางแดกดัน         

  ชอบประชดประชันแม พอจากไปแลว แกงคอยก็จากไปแลว ผมคือลูกชายคนเดียว  

  ที่ตองดูแลครอบครัว ชาวบานหลายคนฝากฝงผมผานคําพูดปลอบประโลมใจวา           

  "ไอหนุม เอ็งโตแลว จะเปนผูชายเต็มตัวแลว ตองเปนหัวหนาครอบครัว นับแตน้ี           

  เอ็งตองดูแลแมนะ"        

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 369) 

   ความขางตนเสนอใหเห็นวา ลับแลกําลังสืบทอดอํานาจในฐานะผูปกครอง

ครอบครัวแทนพอ โดยเฉพาะคําพูดของลับแลที่อางวาตัวเขาคือลูกชายคนเดียวที่ตองดูแลครอบครัว 

ย่ิงแสดงใหเห็นวาลับแลยอมรับและภาคภูมิใจกับบทบาทที่ไดรับ นอกจากน้ีการที่ชาวบานฝากฝงให

ลับแลดูแลแม ในฐานะหวัหนาครอบครัวยังถือเปนการสนับสนุนบทบาทของลับแลอีกดวย 

   จนกระทั่งสัมพันธ นักธุรกิจตางถ่ิน เขามาสรางสัมพันธเชิงชูสาวกับทิพย           

จนทายที่สุดทิพยใจออน และยายไปอยูกับสัมพันธโดยพาลับแลไปดวย น่ันเทากับวา ลับแลตอง         

ถูกถายโอนอํานาจปตาธิปไตยที่เขาไดรับจากพอและพี่ชายไปใหแกสัมพันธ ผูมีสถานภาพเปน             

พอบุญธรรมของเขาแทน 

   ผมเห็นไอสัมพันธผัวใหมของแมนอนอยูบนเตียงหลังน้ันรวมกับแม               

  มันสะดุงตื่นรองเอะอะเหมือนเห็นผี มันเลิกมุงออกมาเจอผมตรงปลายเตียง                

  ในตอนน้ันแมก็สะตุงตื่นตามมันเชนกัน ผมมองมันเขม็งแลวบอกวา มันไมมีสิทธิ           

  เขามานอนกับเมียของพอผมในหองน้ี มันตอบกลับอยางเดือดดาลวา น่ีเปนบาน      

  ของมัน มันหาบานใหแมและผมไดอยูอาศัยซุกหัวนอน มันไลผมออกไป เรียกผมวา

  ไอเด็กผี แลวก็ยกเรื่องราวตางๆ นานาที่อางวาผมทําแตเรื่องเดือดเน้ือรอนใจ        
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  ใหแกแม [...] และไมนานนัก...ปรากฏรางไอพันยืนเปนเงาดําทะมึนพรอมกับเงาราง

  ของแมยืนแอบอยูขางหลังมัน. ..ไอพันเอยดวยนํ้าเสียงที่ผ านการตรึกตรอง                

  และปรึกษาหารือกันมาแลววา     

   "มึงอยูที่น่ีไมไดหรอก สันดานอยางมึงตองไปอยูที่อ่ืน"   

       (ลับแล, แกงคอย 2554: 9-10) 

   ลับแลพยายามอางสิท ธิหัวหนาครอบครัวที่ มีบทบาทในการดูแล                 

และรับผิดชอบความเปนอยูของแมแทนพอ แตดวยสัมพันธอยูในฐานะของผูใหที่อยูอาศัย รวมถึงแมก็

ยินยอมที่จะมาใชชีวิตรวมกับสัมพันธ ดังน้ันอํานาจที่ลับแลมีอยูจึงไมเพียงพอที่จะตอรองกับอํานาจที่

สัมพันธมี เขาจึงยอมจํานนกับอํานาจปตาธิปไตยที่สัมพันธครอบครองอยู เมื่อสัมพันธอยูในฐานะ        

ผูบงการชีวิตคนใหม ลับแลก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งของเขาเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติตอพอบังเกิดเกลา 

   เหตุการณที่ลับแลเลามาทั้งหมดก็มาบรรจบในจุดต้ังตนซึ่งครบกําหนดเวลา 

1 เดือนที่ทิพยกับสัมพันธจะมารับลับแลกลับบาน และระหวางที่ทั้งหมดกําลังจะลาเจาอาวาสกลับไป  

ทิพยก็ไดรูความจริงวาลับแลไดใชอํานาจของผูเลาเรื่องที่มีสรางตัวตนใหตัวเองใหมดวยการโยน

ความผิดที่เขาเคยทําไวกับคนในครอบครัวใหแกแกงคอย พี่ชายตางมารดาของเขาที่เสียชีวิตไปดวย

โรคบาดทะยักต้ังแตอายุ 5 ขวบ ไมวาจะเปนพฤติกรรมเกเรตางๆ การหนีออกจากบาน การวาราย

และกาวราวตอแม และการเบี่ยงเบนทางเพศ 

   "ฟามกิงอีกอยางที่หลวงพอตองรูก็คือ แตกอนตอนเปนเด็กบักลับแลน่ีเปน

  เด็กดีมากเลย เชื่อฟงพอแมทุกอยาง อยูในโอวาทมาตลอด เปนเด็กนารัก ไมคอยพูด       

  คอยจา ไมสรางเรื่องราว สําคัญที่สุดคือ เปนเด็กฉลาด เรียนเกงมากๆ...พอมันนะ    

  ตั้งแตไมมีแจงคอย
*
 ก็ทั้งรักและหวงมัน อยากใหมันเปนน่ันเปนน่ี วางไวใหมันหมด    

  ทุกอยางแหละ ยิ่งเรียนเกงเรียนไดเร็วอยางน้ี พอมันก็ยิ่งชอบ ...แตมันก็ชอบ              

  เรื่ องวาดๆ เขี ยนๆ อะไรของ มัน แล วก็ก ลับอยูตั้ ง แต เ ม่ื อ ไหร ไม มี ใครรู                      

  เน่ียๆ ตรงน้ีแหละที่เปนเรื่อง พฤติกรรมของมันเริ่มเปล่ียนไป หาแตเรื่องชาวบาน 

  แลวทีน้ีก็ไปหลอกลูกตาเสริฐกับยัยอุไรชักชวนกันไปเลนสัปดนไปเรื่อย... 

 

 

                                                             
 

* ผูวิจัยคงการสะกดคําตามตนฉบับ ในที่น้ีเปนคําพูดของทิพย ทิพยเปนตัวละครที่มีพื้นเพเปนคนขอนแกน  
แตกําเนิด เม่ือทิพยพูดภาษาไทยมาตรฐาน อุทิศตั้งใจใหทิพยคงสําเนียงที่มีลักษณะเฉพาะของคนทองถิ่นจังหวัด
ขอนแกนไว น่ันคือการเพี้ยนเสียงจาก /ก/ เปน /จ/ เชน แกงคอย เปน แจงคอย และ /จ/ เปน /ก/ เชน ฟามจริง 
เปน ฟามกิง  
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   "ในเม่ือฟามกิงทั้งหมดเปนอยางที่หนูเลาใหหลวงพอฟง แลวทีน้ีมันไป       

  เอาเรื่องเอาราวที่มันเลาใหหลวงพอฟงมาจากไหน ทั้งแจงคอยเอย เรื่องที่ดาวา          

  หนูตางๆ นานาเอย แลวยังไอเรื่องที่วามันอยูดูใจพอมันตลอดนะก็โกหกพกลม           

  เอาทั้ง น้ัน เน่ีย พอหลังงานศพมันก็ทําตัวดีอยูหนอย กลับมาอยูชวยน่ันชวยน่ี             

  ก็จริงอยู แตแลวก็กลับมาเปนเหมือนเดิมอีกละ ทีน้ีมันก็เอาแตจองเวรจองกรรม          

  กับหนู โทษหนูสารพัด พาลโทษน่ันโทษน่ีไปหมด...     

            (ลับแล, แกงคอย 2554: 419-421)  

   เมื่อพิจารณาจากความจริงจากปากของทิพยแลวจะเห็นไดวาลับแล               

ไมเพียงแตใชความขัดแยงในตัวตนสรางความดีความชอบใหแกตัวเองเทาน้ัน แตการสรางตัวตนของ         

แกงคอยข้ึนมายังมีจุดมุงหมายเพื่อตอรองอํานาจอธิปไตยของผูเปนพอ ทั้งน้ีเพราะในความจริงแลว             

ผูเปนลูกไมอาจจะมีสิทธิที่เหนือกวาพอไดหากพอยังคงมีชีวิตอยู ดังน้ันลับแลจึงเปนตัวแทนของพอ       

ในระบบปตาธิปไตย ในขณะเดียวกันการสรางแกงคอยข้ึนมาก็เพื่อขบถตออํานาจปตาธิปไตยของพอ 

   จากการวิเคราะห ตัวละครลูกในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยแลว                

จะพบวา อํานาจปตาธิปไตยที่พอปลูกฝงและถายทอดมายังลูกชาย สงอิทธิพลใหลูกชายตองยอมรับ

และปฏิบัติตามคําสั่งของพอในฐานะผูปกครอง จนกระทั่งพอเสียชีวิตอํานาจปตาธิปไตยน้ีก็จะสงผาน

จากพอมาสูลูกชาย ทําใหลูกสามารถดูแลและรับผิดชอบทุกอยางๆ ภายในบาน ทั้งน้ีรวมไปถึง              

การดูแลแม ซึ่งเปนผูหญิงคนเดียวภายในบานดวย แตดวยสาเหตุที่แมไปสรางสัมพันธกับผูชายคนใหม 

และพัฒนาความสัมพันธน้ันไปในเชิงชูสาวยอมทําใหสิทธิของลูกชายดังกลาวถูกถายโอนไปยังผูชาย           

คนใหมของแม ดวยเหตุน้ีการสรางตัวตนข้ึนมาใหมของลับแลจึงสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงระหวาง             

การยอมรับและการขบถตออํานาจปตาธิปไตย 

  เมื่อวิเคราะหตัวละครลูกในครอบครัวชนช้ันกลางทําใหทราบวา บทบาทของ              

ตัวละครพอและแมสงอิทธิพลตอบทบาทของลูกอยางมาก กลาวคือในนวนิยายเรื่องปูนปดทองสื่อให

เห็นวาบาดแผลและปมดอยเรื่องการขาดรักของบาลีและสองเมืองมีสาเหตุสําคัญมาจากการบกพรอง      

ดานหนาที่และความรับผิดชอบของพอแม แตดวยจิตสํานึกดานดีเปนแรงผลักดันที่ทําใหทั้งบาลีและ

สองเมืองไมพาตัวเองไปในทางเสื่อม เมื่อตัวละครเอกทั้งสองฝายมีพื้นฐานครอบครัวและพื้นฐานจิตใจ

เหมือนกัน กฤษณาจึงใชลักษณะรวมกันดังกลาวเปนสิ่งที่เช่ือมโยงความสัมพันธของทั้งคู ควบคูไปกับ

การเรียนรูที่จะปรับความเขาใจและใหอภัยกับสิ่งที่ตนและพอแมผิดพลาดไป ในนวนิยายเรื่องอมตะ

วิมลเห็นพองกับกฤษณา ที่เห็นวาความหางเหินทางความสัมพันธมีผลตอจิตใจของลูก ดังจะเห็นได

จากตัวละคร รติรัตน ที่ไขวควาหาความรักและความอบอุนซึ่งไมไดรับอยางเพียงพอจากครอบครัว

รวมถึงชีวัน และอรชุน ยังเปนตัวละครลูกที่นําไปสูการต้ังคําถามถึงคุณคาดานศีลธรรม ภายใต            

การดํารงสถานภาพของพอและลูกอีกดวย ทายที่สุดคือ ลับแลและแกงคอย ตัวละครลูกจากนวนิยาย
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เรื่องลับแล, แกงคอย ในนวนิยายเรื่องน้ี อุทิศ เสนอใหเห็นถึงการถายทอดและแสดงออกของอํานาจ

ปตาธิปไตยที่ข้ึนอยูกับการมีตัวตนของผูเปนพอ หากพอมีชีวิตอยูลูกก็ตองเคารพและนบนอมตอพอ 

ซึ่งเปนเจาของอํานาจ แตเมื่อพอเสียชีวิตไปแลวและไมมีการสืบทอดอํานาจน้ีไปยังผูนําครอบครัวอื่น 

ภายใตการสรางสัมพันธใหมของแม น่ันเทากับวาลูกชายคนโตมีสิทธิที่ไดรับมอบอํานาจปตาธิปไตยน้ี

จากพอบังเกิดเกลาอยางชอบธรรม   

 4.3.2.2 ลูกในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวชนชั้นกลาง 

  อุดมคติของชนช้ันกลางใหความสํา คัญกับครอบครัวที่มี รูปแบบพอแมลูก               

วาเปนรูปแบบครอบครัวตามแบบแผนที่ไดรับการยอมรับและสามารถดํารงอยูในสังคมชนช้ันกลางได

อยางปกติสุข ในขณะที่แมที่รับบทบาทผูปกครองในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวกลับถูกมองวาเปนบุคคล

ไรพันธะ เมื่อเธอเรียกรองสิทธิในการใชชีวิตแบบคนมีครอบครัวจึงไดรับความชวยเหลือในฐานะ

ของขวัญ หรือสินนํ้าใจที่สังคมมอบใหเทาน้ัน  แตไมไดครอบคลุมถึงสิทธิที่แมเลี้ยงเด่ียวพึงจะไดรับ 

(ปาจรีย กลิ่นชู, 2550: 38-39) 

  การที่แมเลี้ยงเด่ียวไมอาจเรียกรองสิทธิและพื้นที่ยืนในสังคมชนช้ันกลางดังกลาว          

ไดน้ัน สวนหน่ึงมาจากคานิยมของความเปนหญิงและความเปนแมที่ผนวกใหผูหญิงตองเปนฝายพึ่งพา

ผูชาย และตองเปนแมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก แตดวยการเรียกรองสิทธิความเทาเทียม

ใหแกผูหญิงใหเทียบเทากับผูชาย ทั้งในดานการศึกษาและหนาที่การงาน ซึ่งกอใหเกิดทุนทางปญญา

และทุนทางสังคมใหแกผูหญิงเมื่อเธอตัดสินใจที่จะดํารงเฉพาะสถานภาพแม แตไดทิ้งสถานภาพเมีย

ออกไป ทั้งน้ีการที่แมเลี้ยงเด่ียวคงไวเฉพาะสถานภาพแมน้ันก็ไมไดความวาเธอจะไมมีศักยภาพ

พอที่จะเลี้ยงลูกโดยลําพัง และก็ไมใชเครื่องยืนยันเสมอวาเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว      

จะสรางปญหาใหแกสังคมเสมอไป 

  ในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ งามพรรณ เสนอใหเห็นถึงบทบาทของลูก            

ในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวที่มีชีวิตสุขสบายดวยการสนับสนุนจากทุนทางปญญาและทุนทางสังคม        

ของแม ที่สําคัญคือแมและคนแวดลอมตัวแมก็ไดมอบความรักและความอบอุนใหแกเด็กในครอบครัว

แมเลี้ยงเด่ียวน้ีอยางเพียงพอ ดังจะอธิบายในหัวขอ "กะทิ : ความสําเร็จของแมเลี้ยงเด่ียวผูมี              

ทุนทางปญญาและสังคม"  
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  กะทิ : ความสําเร็จของแมเลี้ยงเด่ียวผูมีทุนทางปญญาและสังคม 

  กะทิ เปนผูหญิงวัย 9 ขวบที่อาศัยกับตายายที่บานทรงไทยริมคลองที่อยุธยา สาเหตุ

ที่กะทิไมไดอยูกับแมเปนเพราะแมปวยเปนโรคกลามเน้ือออนแรง ซึ่งแมตระหนักรูวาตัวเองไมสามารถ

ดูแลกะทิไดอยางเต็มที่ จากเดิมที่ทั้งคูไดอยูรวมกันที่หองชุดกลางเมือง แมก็แยกออกไปอยูตามลําพัง 

โดยนํากะทิมาใหตาและยายเปนฝายดูแลและเลี้ยงดูแทนแม ต้ังแตกะทอิายุ 4 ขวบ  

  แมกะทิจะเปนเด็กในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว และกําลังจะเปนเด็กที่กําพราทั้งพอ

และแมในไมชา แตกะทิก็ไม ไดประสบปญหาดังกลาวจนทําให เกิดเปนปมดอยภายในจิตใจ         

แมแตนอย ทั้งน้ีเพราะนอกจากทุนทางปญญาและทุนทางสังคมที่สนับสนุนใหแมสามารถวางแผน         

ทุกอยางไวสําหรับเปนตัวแทนแมและอนาคตของกะทิแลว ตายายก็มีสวนสําคัญตอการปลูกฝง            

และอบรมวินัยตางๆ ใหแกกะทิ ขณะเดียวกันก็มอบความรักและเอาใจใสกะทิอยางเต็มที่  นอกจากน้ี              

ดวยศักยภาพของแมทั้ งดานการงานและดานทุนทรัพย ยังเปนสวนสนับสนุนใหกะทิมี ชี วิต                  

ที่สมบูรณพรอม ทั้งเพื่อนรวมงานของแมที่เขามาเปนสวนหน่ึงของครอบครัวกะทิ ดวยการดูแล         

ความเปนอยูและชวยจัดการเรื่องธุรกิจ รวมถึงอีกหลายคนๆ ที่แมเคยชวยเหลือทั้งคดีความ             

และดานการเงิน ไมวาจะเปนเจาของรีสอรท และคุณตุกคนที่เคยนวดใหแม ซึ่งคนเหลาน้ีพรอมที่          

จะตอบแทนความชวยเหลือที่แมมอบใหดวยการชวยดูแลกะทิและครอบครัวอยางจริงใจ  

  เมื่อพิจารณาถึงการดํารงชีวิตของกะทิที่มีตายายคอยดูแลน้ัน จะพบวาเปนชีวิต            

ของชาวเมืองชนช้ันกลางที่ไปอาศัยอยูที่ชนบทเพื่อพักผอนหลังชีวิตการทํางาน  กะทิจึงไดรับการเลี้ยง

ดูอยางพิถีพิถันตามแบบชาวเมืองทามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติและความเปนมิตรของผูคน

ในชนบท เชน ตากับกะทิจะมีกิจกรรมพายเรือเลนรวมกันในวันโรงเรียนหยุด ตาสนับสนุนอุปกรณ

การศึกษาใหแกกะทิอยางเต็มที่ สวนยายก็จะเปนฝายทําอาหารที่เปนของโปรดและเตรียมขนมใหแก

กะทิไมไดขาด  

   ปนโตเปนของรักของกะทิ ขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา ยายรูขนาด      

  กระเพาะของกะทิ ไมอยากเห็นของเหลือกลับมาบูดเสียจึงจัดขาวใหกินอ่ิมพอดี...      

  สวนรายการอาหารก็ไมหนีไขดาวกับไกผัดกะเพรารสเด็ด ไขพะโลสีนํ้าตาลเขม                   

  เขานํ้าเขาเน้ือเพราะทิ้งไวขามคืน ไขลูกเขยฉ่ํานํ้าเหนียวขน ไขตุนเน้ือเนียนสนิท             

  ไขนกกระทาชุบแปงทอด ตาเรียกกะทิวา "ตัวกินไข" เม่ือรูจากยายวาถารายการ     

  อาหารเปนไข ไมตองชวน กะทิก็ชิมจนหมดทุกครั้ง   

        (ความสุขของกะทิ 2554: 16) 
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  ความขางตนสะทอนใหเห็นถึงความเอาใจใสของยายที่มีแกกะทิ ไมวาเปนการที่        

ยายรูขนาดกระเพาะและกะจํานวนอาหารที่พอเหมาะแกกะทิ และยายมักจะทําอาหารที่เปนของ

โปรดใหแกกะทิเสมอ ทั้งน้ีแมจะเปนเมนูธรรมดาจากไข แตดวยคําบรรยายที่บงบอกถึงภาพอาหาร    

ที่นากิน ยอมแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจปุงอาหารของยายไดอยางดี นอกจากน้ียายบริการขนมใหแก

กะทิไดกินอยางอิ่มหนําสําราญอีกดวย ดังความที่วา  

   กะทิมีขนมกินอ่ิมทองเม่ือกลับจากโรงเรียนทุกวัน ถาตองทําการบาน           

  หรือดูหนังสือเตรียมสอบแบบน้ียิ่งหายหวง ยายจะยกมาตั้งขางตัว ใสขวดโหล          

  มาวางเรียงใหเลือกอยางกับรานลุงเชียวที่ปายรถสองแถว    

       (ความสุขของกะทิ 2554: 16) 

  การที่ กะทิ เ ติบโต ข้ึนมาพรอมกับการ ดูแลและเอาใจ ใสของตาและยาย               

อยางพิถีพิถันเชนน้ี นอกจากจะเปนเปนรากฐานสําคัญตอการเลี้ยงดูใหแกเด็กในครอบครัว                     

แมเลี้ยงเด่ียวแลว ยังถือเปนการสงเสริมจิตใจของกะทิใหเขมแข็งเมื่อวันหน่ึงกะทิตองเผชิญกับ               

การสูญเสียแม ซึ่งเปนสูญเสียครั้งย่ิงใหญ  

  ดังที่กลาวไปขางตนแลววา ณภัทร แมของกะทิ ปวยเปนโรคกลามเน้ือออนแรง            

ซึ่งสงผลใหเธอจากโลกน้ีไปต้ังแตอายุยังไมมาก แมจึงเตรียมการวางแผนทุกอยางไวสําหรับ              

เช่ือมความสัมพันธกับกะทิในชวงสุดทายของชีวิต ไมวาจะเปนการลดทอนอายุของตนเอง                       

ดวยการไมใสทอชวยหายใจ เพื่อที่จะพูดคุยไดจนนาทีสุดทาย การเตรียมอุปกรณชวยเหลือ               

ตัวเองตางๆ ทั้งการสั่งงานคอมพิวเตอรดวยเสียงพูด  การฟงขาวคราวจากมวนเทปที่เพื่อนสงมาให 

รวมถึงการชวนเพื่อนรวมงานเปนหุนสวนทางธุรกิจ โดยมีขอตกลงรวมกันวากําไรที่ไดจะเปน

ทุนการศึกษาใหแกกะทิ  

   คอมพิวเตอรของแมใชเสียงส่ังงานได นากันตบอกวา แมทํา .wav file         

  เตรียมไวลวงหนากอนจะใช มือทํางานไมได แมถือหนังสืออานไมได ก็ใช วิธีฟง               

  จากเทปแทน มีเพื่อนสงมาใหจากแดนไกล บางมวนเปนหนังสือเด็ก แมจะชวนกะทิ

  มาฟง ถามีหนังสือตนฉบับ กะทิจะดูภาพประกอบอานและอานในใจตามเสียง           

  จากเทป แมชอบใจวาเปนการฝกภาษาไปในตัว...แตที่แมชอบมากที่สุดคือดูภาพถาย

  ในอัลบั้มดวยกัน เปนรูปกะทิคนเดียวเกือบทั้งหมด ฝมือตาลวนๆ กะทิเขาใจวาตาสง

  มาใหแมเปนระยะ แมจะขอใหกะทิเลาเรื่องที่เห็นในภาพใหฟง ตาเรียกกิจกรรมน้ีวา 

  รายการขางหลังภาพ       

       (ความสุขของกะทิ 2554: 59) 
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  การเตรียมตัวของแมเมื่อครั้งอวัยวะยังใชงานไดตามปกติน้ัน มีสวนสําคัญตอ            

การสรางสายใยทางความรักและความอบอุนใหแกกะทิในชวงเวลาสุดทายของแม ย่ิงแมพยายาม

ชวยเหลือตัวเองและใชเวลารวมกับกะทิไดเหมือนปกติมากเทาไรย่ิงทําใหกะทิจดจําความประทับใจ

ระหวางเธอกับแมไดมากเทาน้ัน ที่สําคัญคือสายใยที่เกิดข้ึนน้ีจะเปนดังภูมิคุมกันที่ชวยปกปอง            

ความออนแอที่เกิดข้ึนในจิตใจ นอกจากน้ีการที่กะทิมีแมที่มีความสามารถดานหนาที่การงาน                

และสามารถวางแผนสําหรับชีวิตในอนาคตยังเปนสิง่หน่ึงที่คอยเกื้อหนุนความเปนอยูใหแกกะทิไดอีก

ทางหน่ึง  ดังที่แมวางแผนธุรกิจเพื่อแหลงสํารองเงินทุนไวสําหรับการศึกษาของกะทิ  

   หัวขอสนทนาที่ โตะอาหารเปนเรื่องเกมโชวที่ กําลังไดรับความนิยม        

  ใครจะเชื่อวาเปนความคิดริเริ่มและฝมือการเจรจาทําสัญญากับตางประเทศของแม 

  แมชวนทุกคนลงขันเขาหุนและมอบหมายใหนากันตออกหนา วันน้ีทุกคนที่โตะชูแกว

  ฉลองใหกับกะทิ กําไรที่ไดจะเปนกองทุนเพื่อการศึกษาของกะทิ   

       (ความสุขของกะทิ 2554: 55) 

  อาจกลาวไดวากะทิเติบโตข้ึนมาพรอมกับสายสัมพันธของผูคนที่โยงใยมาจาก          

ความสนิทสนมของแมที่พัฒนาไปจนเสมือนคนในครอบครัว และพัฒนาไปสูความรักและความเอ็นดูที่

มีใหแกกะทิทั้งตอนที่แมยังมีชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว เมื่อแมของกะทิเสียชีวิตไปแลว บรรดาเพื่อน

รวมงานของแมที่เปนด่ังสมาชิกในครอบครัวน้ีก็ยังมีบทบาทสําคัญในการดูแลครอบครัวของกะทิ        

แทนแม โดยเฉพาะการรับหนาที่ในการบอกเลาเรื่องราวของแมใหกะทิไดรับรู  

  เห ตุการณตอนบานกลางเมืองและตอนลิ้นชักเปนตอนที่ เสนอให เห็นว า              

แมไดเตรียมใหบานและลิ้นชักเปนสถานที่ถายทอดเรื่องราวในชีวิตของแมใหกะทิรับรู โดยแมไดวานให

บรรดาเพื่อนของแม เปนธุระในการพากะทิไปยังหองชุดแหงน้ี  

   นาฎากัดริมฝปากกอนจะสงพวงกุญแจรูปดาวสีแดงใหกะทิไขเปดเอง             

  "พี่ภัทรส่ังไวใหทิเปนคนไขประตู" กะทิไดยินเสียงนาฎาหันไปพูดคอยๆ กับนากันต        

  ดูเหมือนวาแมจะวาดภาพส่ิงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากแมจากไปแลวโดยละเอียด 

  กะทิไมรูสึกอึดอัดกลับรูสึกเหมือนมีแมอยูใกลๆ ชวยคลายความรูสึกโหวงเหวง          

  วางเปลาในอกลงไปไดบาง      

       (ความสุขของกะทิ 2554: 85) 

  "พี่ภัทรสั่งไวใหทิเปนคนไขประตู" คําพูดของนาฎาเปนดังตัวแทนของแมที่เช้ือเชิญ   

ใหกะทิไดเขาไปรูจักกับโลกของแม และการที่แมเตรียมไวสําหรับกะทิแตเพียงผูเดียวน้ันนอกจาก          

จะทํ า ใหก ะทิ รั บ รู ถึ ง ความสํ า คัญของตนเอง ในฐานะลู กของแม แล ว กะทิ ยั งส ามารถ                            

ซึมซับไดถึงความอบอุนและความเอาใจใสของแมไดจากบรรยากาศของหอง  
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   "แมอยากใหหนูทิรูจักแมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ถาไมนับคุณตา            

  คุณยายของหนู ลุงก็เปนคนที่อยูกับแมนานกวาใคร แมจึงเลือกลุงใหเปนคนพาหนู

  มาที่หองน้ี"..."บางคนเตรียมทําหนังสืองานศพตัวเองอยางที่อยากใหคนอยูหลังได      

  รูจักแมของหนูทิจัดหองน้ีไวใหหนูโดยเฉพาะตนเดียว รวบรวมทุกอยางในชีวิตมาไว

  ที่น่ีทิอยากรูจักแมตอนชวงไหนของชีวิตก็ทําไดเลย     

       (ความสุขของกะทิ 2554: 90) 

  การถายทอดเรื่องราวของแมผานตัวอักษรที่แมเขียนและสิ่งของที่แมต้ังใจเก็บไว

อยางเปนระเบียบในหองน้ี นอกจากจะเปนดังภาพความทรงจําที่คอยยํ้าเตือนใหกะทิรูถึงความรกัทีแ่ม

มอบใหแลวยังเปนด่ังประจักษพยานแหงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางแมกับกะทิที่ถึงแมวา         

แมจะไมไดดูแลกะทิไดเทียบเทากับตายายและเพื่อนๆ ของแม แตทุกอยางที่แมทําอยูเบื้องหลัง         

คือความต้ังใจที่แมมอบไวใหเพื่อเปนการเติมเต็มความรักและความอบอุนแกกะทิ แมในวันที่ แม       

จะเสียชีวิตไปแลวก็ตาม  

  อาจ กล า ว ไ ด ว า กะทิ เ ติ บ โ ต ข้ึนมาจาก ภูมิ คุ มกั นด า นจิ ต ใจ ที่ แ ข็ งแกร ง                         

ดวยการประคับประคองความรักและความอบอุนจากแม ครอบครัวเดิมของแม และคนแวดลอม          

ของแม ที่ พัฒนา ไป เป นคนในครอบ ครั ว  ทั้ ง น้ี แ ม ว าแม จ ะจากกะทิ ไป ก อน วัยอันควร                        

แตดวยการเตรียมการและวางแผนอนาคตที่แมทําไวใหแกกะทิยอมทําใหกะทิไมรูสึกถึงการขาดที่พึ่ง

ทางใจ ตรงกันขามกะทิกลับรูสึกอบอุนใจกับความรักที่แมมอบใหผานสิ่งที่เปนตัวแทนแมทั้งหลาย  

  การที่กะทิไดรับการดูแลและเอาใจใสอยางมากจากผูคนรอบตัวดังกลาว สาเหตุ

สําคัญอาจเน่ืองมาจากคานิยมของสังคมไทยที่ประกอบสรางใหเพศหญิงเปนเพศที่ออนแอและควร

ไดรับการปกปองจากเพศชาย สอดคลองกับในนวนิยายเรื่อง น้ีที่นอกจากกะทิจะเปนเพียง                 

เด็กผูหญิงแลว เธอยังตองเผชิญกับการสูญเสียครั้งย่ิงใหญ ดังน้ันการแกไขปญหาดวยการวางแผนชีวิต

และการประคับประคองกะทิดวยความรักและความอบอุนที่เพียงพอจากคนในครอบครัวที่เหลือ         

จึงเปนเรื่องสําคัญ  

 4.3.2.3 ลูกในครอบครัวชนชั้นลาง 

  สังคมเมืองไดช่ือวาเปนสังคมที่เหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะปญหาเรื่องรายไดและคุณภาพ

ชีวิตที่แปรผันไปตามระดับการศึกษาและสถานภาพทางสังคม ดวยเหตุน้ีครอบครัวชนช้ันลาง            

จํานวนมากจึงมีปญหาดานการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวและเลี้ยงดูสมาชิก สาเหตุสําคัญ               

ประการหน่ึงอาจดวยโอกาสทางศึกษาที่จํากัดใหตองเปนเพียงชนช้ันแรงงานที่มีรายไดไมมั่นคง         

อันนําไปสูปญหาความมั่นคงทางจิตใจระหวางคูสมรส ปญหาดังกลาวยอมสงผลกระทบตอ              

เด็กในครอบครัวอยางมาก  
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  ในนวนิยายเรื่องชางสําราญ ของเดือนวาด เสนอใหเห็นถึงผลกระทบของปญหา

ครอบครัวแตกแยกจนทําใหเด็กในครอบครัวตองกลายเปนเด็กที่ถูกทอดทิ้งใหมีชีวิตที่ข้ึนอยูกับ             

การอุปการะของคนในชุมชน ดังจะวิเคราะหในหัวขอ "กําพล : ผูเติบโตดวยนํ้าใจของชุมชน"       

  กําพล : ผูเติบโตดวยนํ้าใจของชุมชน 

  เด็กชายกําพล ชางสําราญ ตองกลายเปนเด็กบานแตกหลังจากที่พอและแมตางมีชู              

และทะเลาะกัน จนทายที่สุดพอและแมก็แยกยายไปดําเนินชีวิตของตนเอง โดยพอต้ังใจพาลูกชาย                     

คนเล็กไปใหยาของเด็กเลี้ยง สวนกําพลซึ่งเปนลูกชายคนโตน้ันตองเปนภาระของคนในชุมชนที่ชวยกัน

ประคับประคองความเปนอยูไปตามอัตภาพ   

   "มาเถอะ-- มากินขาว" ระยะแรกเม่ือเริ่มถูกทอดทิ้ง เพื่อนบานตางกลัววา

  กําพลจะอด เสียงเรียกใหกินขาวดังซํ้าๆ กันแตเชาจนค่ํา   

   ตอมา กําพลมักอดขาวกลางวันโดยไมรูตัว หลายครั้งเขาเลนเพลิน               

  ทวาแทจริงเปนเพราะพวกผูใหญลืมเรียก และแมไมลืม แตละตางก็คิดวาวันน้ี              

  เด็กคงถูกเรียกโดยเพื่อนบานรายอ่ืน กระน้ันกําพลยังไมรูจักหิว กระน้ันกําพล              

  ยังไมรูจักหิว เพราะม้ือเย็นมาชวยไวทันเสมอ [...] น่ีคลายเปนประเพณีที่เริ่มรับรู    

  และปฏิบัติตามกัน กําพลกินขาวเย็นบานไหนก็อาศัยนอนบานน้ัน แลวตอดวย             

  ม้ือเชา        

          (ชางสําราญ 2547: 47-48) 

  ตัวอยางเหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นวา กําพลตกอยูในความอนุเคราะหของคน

ในชุมชนอยางเต็มตัวทั้งดานอาหารการกินและที่อยูอาศัย ที่สําคัญคือเมื่อกําพลตองใชชีวิตตามลําพัง

นานวันข้ึน ความชวยเหลือน้ันกลับข้ึนอยูกับเวลาและความสะดวกของผูใหญในชุมชนเปนสําคัญ        

   เฉพาะวันที่ไมมีเพื่อนรวมวงเหลา ลุงดําเที่ยวไดเรียกหากําพลโหวกเหวก 

  ม้ือเย็นบานลุงดําคือขาวเหนียวสมตําเปนหลัก อาจเปล่ียนจากไกยางเปนหมูยาง           

  จากลาบเปนนํ้าตก ครั้งเหลาหมดขวด ลุงดําลืมทุกครั้งวามีเด็กมาอาศัยนอน                 

  ทั้งบานมีเตียงเดียว พอหลับก็เริ่มดิ้นปดปายเอามือฟาดใส กําพลหลายครั้ ง                

  สุดทายกําพลถูกเบียดตกเตียง ตองดึงหมอนลงนอนขางเตียงทุกคราวไป 

   บานปาทองใบก็เรียกกําพลไปกินขาวเย็นบอยๆ แตทุกครั้งกอนเวลา             

  อาหาร กําพลตองชวยปาทองใบลางจานกองโต กระน้ันก็ไมคอยทันเวลา เม่ือลุงแกว

  เขาครัวแลวเห็นวาไมมีจานชามจะตักขาว ลุงแกวเริ่มบน ปาทองใบเถียง ทั้งสอง    

  โตตอบกันจนตักขาวเขาปากไดจึงเงียบ กินเสร็จแชไวไมตองลาง นอนดูโทรทัศน               

  จนหลับไป       

        (ชางสําราญ 2547: 67) 
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  ความขางตนสะทอนความเปนอยูของกําพลที่ไมไดสุขสบายและข้ึนอยูกับครอบครัว

ที่เขาไปขออาศัยอยูดวย ไมวาจะเปนที่บานของลุงดําที่เขานอนหลับไมสบายหรือบานปาทองใบ           

ที่เขาตองชวยลางจานกอนไดกินขาวและตองหงุดหงิดกับอารมณที่ไมคงที่ของคนในบาน แตอยางนอย    

การที่กําพลพอมีที่อยูอาศัยและมีอาหารใหกินจากความชวยเหลือของคนในชุมชนก็ชวยใหกําพล            

มีชีวิตรอดไปในแตละวัน รวมถึงดานจิตใจของกําพลก็ไดรับการบรรเทาดวยนํ้าใจของคนในชุมชน            

ดวยเชนกัน ทั้งน้ีแมวาคนในชุมชนจะเปนชนช้ันลางที่ไมไดมีรายไดที่มากพอจะเลี้ยงดูใหเด็กที่ประสบ

ปญหาครอบครัวอยางกําพลใหมีชีวิตสุขสบายอยางเด็กทั่วไปจะไดรับ แตการอุปการะจากคนในชุมชน

ที่เขามารับภาระแทนผูปกครองของกําพลน้ันก็ถือเปนการประคับประคองชีวิตและจิตใจของกําพล

เทาที่ศักยภาพของพวกเขามี  

  การที่กําพลถูกเลือกใหอยูกับคนในชุมชนมากกวาที่พอของเขาจะพาไปอยูกับยา 

ปจจัยสําคัญนอกจากกําพลจะเปนเด็กผูชาย และมีอายุที่มากกวานองของเขาซึ่งมีอายุเพียง 10 เดือน

เทาน้ันแลว พอยังใชความสงสารและความเห็นใจของผูคนในชุมชนเปนเครื่องมือสนับสนุนที่ทําให

พวกเขารับภาระดูแลกําพลแทนผูเปนพอ 

   "ไปไมได เอ็งอยูที่น่ีสบายกวา มีคนสงสาร มีที่กินที่นอน..."  

   ...       

   "ไอหนู  พอกําลังลําบาก  เอ็งตองชวยพอนะ  ถาเอ็งงอแงเปนเด็ก             

  เราแยแน แคสองวันเทาน้ัน  พอจะว่ิงรถทั้งวันทั้งคืนแลวขอเถาแกอยูหองพักโรงงาน  

  วันจันทรตอนเย็นพอมารับ อยูกับเพื่อนนะ  เลนกันใหสนุกเลย พอไปละ  อยารองสิ 

  ไมอายเพื่อนรึ ไปนะ"       

       (ชางสําราญ 2546: 31-32) 

  ประโยคที่วา "ถาเอ็งงอแงเปนเด็กเราแยแน" เปนการที่พอสรางความชอบธรรม

ใหแกการตัดสินใจของพอ ดวยการใชคานิยมเรื่องความเขมแข็งของผูชายเปนขออางที่ทําใหกําพล

ยอมรับขอควรปฏิบัติ โดยเฉพาะคําพูดที่วา "อยารองสิไมอายเพื่อนรึ" ย่ิงตอกยํ้าใหกําพลซึมซับวา 

การแสดงถึงความออนแอดวยการรองไหน้ันถือเปนความอับอายและเปนสิ่งที่ลูกผูชายไมควรปฏิบัติ

เปนอยางย่ิง 

  เมื่อกําพลตองกลายเปนเด็กบานแตกและถูกทอดทิ้ง หลายเหตุการณในนวนิยาย

เรื่องน้ีจึงสะทอนถึงสภาพจิตใจของกําพลที่ตองเผชิญกับความวาเหวและความโดดเด่ียว แตกระน้ัน

ดวยความต้ังใจของนักเขียนที่ใชมุมมองของการดําเนินเรื่องจากเด็กอายุ 5 ขวบ นํ้าเสียงและ

เหตุการณที่ปรากฏจึงเปนการย่ัวลอที่กระทบถึงความผิดของพอแมที่ละเลยความรับผิดชอบที่มีตอลูก

มากกวาที่จะกลาวถึงความทุกขภายในจิตใจของกําพลอยางตรงไปตรงมา   
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  เหตุการณตอน "ผมไมใชผม" เปนตัวอยางเหตุการณที่สะทอนถึงความโดดเด่ียวของ

กําพลไดอยางชัดเจนอีกตอนหน่ึง ดังความที่วา      

   กําพลคิดหนักเรื่องผูปกครอง เรื่องการดูแลตัวเอง เสียงใครตอใครย้ํากันวา

  เขาไมมีผูปกครอง ไมมีคนดูแล ดังน้ันครูสัญญา ครูอังคณา นายชง และนางหมอน 

  จึงตองเปนผูปกครองให เขาแทนพอกับแม  กําพลร่ํ ารองอยู ในอก แทจริ ง                   

  เขามีผูปกครองถึงส่ีคน มากกวาใครอ่ืนทั้งหมด ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ไมวาจะอยู

  ตรงไหน เขาหลบหนาผูปกครองไมพน     

   วันตอมา กําพลปฏิบัติตัวดีขึ้นมาก ในชั่วโมงเลขคณิต กําพลเงียบขรึม            

   ไมเลนหัว [...] "ผมเปนกําพล กับเปนผูปกครองของกําพลดวย เฮียไมตองลางจาน

  นะครับ เดี่ยวผมใหกําพลลางให"      

       (ชางสําราญ 2547: 201-203) 

  ความขางตนเสนอใหเห็นถึงความไรเดียงสาของกําพลที่เขาใจคําวา "ผูปกครอง"   

คาดเคลื่อนจากความเปนจริง เขามองวาผูปกครองคือคนที่คอยควบคุมความประพฤติมากกวา            

คนที่มีสายสัมพันธทางสายเลือดและทําหนาที่ดูและรับผิดชอบความเปนอยูในฐานะพอและแม            

ดัง คําที่ เ ขาพูดว า  " เขามีผูปกครอง ถึงสี่ คน . . . เขาหลบหนาผูปกครองไมพน "  อ น่ึงแมว า                       

ความไร เ ดียงสาน้ันจะเปนความขบขันจากมุมมองของเด็กที่ นักเ ขียนแทรกไว  แตกระน้ัน               

เมื่อวิเคราะหแลวนอกจากจะสะทอนถึงความหางเหินทางความสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม              

ที่ขาดการเอาใจใสดูแลอยางเพียงพอแลว คําพูดของกําพลที่วา "ผมเปนกําพลกับเปนผูปกครอง             

ของกําพลดวย" ยังตอกยํ้าใหเห็นถึงการตระหนักรูวาตนเองเปนภาระของคนนอกครอบครัวอีกดวย 

  นอกจากเหตุการณดังกลาวจะตอกยํ้าใหเห็นถึงภาวะโดดเด่ียวของกําพลแลว             

เดือนวาด ยังเสนอใหเห็นวาปญหาครอบครัวแตกแยกและปญหาการหยารางของคูสมรส               

และการเริ่มตนความสัมพันธใหมเปนปญหาที่ลึกซึ้งเกินกวาเด็กอายุ 5 ขวบจะเขาใจและยอมรับได   

ดังจะเห็นไดจากเหตุการณที่กําพลตองแบกความรับผิดหวังเพราะวสุ พอของกําพล ไมสามารถพา       

กําพลไปอยูรวมกันกับแมลิ้ม ภรรยาเกาของวสุได เน่ืองจากแมลิ้มใชเหตุผลวาแบกรับภาระคาใชจาย

ไมไหว รวมถึงเหตุการณตอนแจกขาวที่กําพลพยายามนัดพอและแมมาใหมาหาเขา แตพอกับแมกลับ

เลือกที่จะไมพบหนากันมากกวาที่จะมาเจอกับกําพล  

   "พอ แมอยูขางหนาน่ีเอง"     

   "แม พออยูขางหลังน่ีเอง"     

   "เดี๋ยวเจอกันขางนอกนะพอ"     

   "เดี๋ยวเจอกันขางนอกนะแม"     

   "ไอจอน ไดยินพี่หรือเปลา"     
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   "แม ไอจอนก็มาดวย เดี๋ยวเจอกันขางนอกนะแม"   

   ...กําพลเดินจนลา เม่ือไมพบแมจึงกลับมารอพอที่ปากประตู ครูหน่ึง            

  มีคนมาดึงแขน หันไปก็เห็นไออน     

   "อยูน่ีเอง ไปเร็ว เขาจะกลับบานกันแลว"   

   "เอ็งไปกอนเถอะ ขานัดกับพอไว"    

   ...       

   กําพลไมรูเลยวา แมอยากเจอเขาเหลือใจ แตไมอยากพบพอจึงหลบไปเสีย

  พอก็คิดถึงเขาเต็มแก แตไมอยากเจอแมจึงหลบไปเชนกัน   

       (ชางสําราญ 2547: 103-104) 

  ความขางตนเสนอใหเห็นถึงการตอกยํ้าถึงความผิดหวังของกําพลที่จะไดกลับไปอยู

กับครอบครัวซ้ําแลวซ้ําเลา จะเห็นไดวากําพลพยายามเปนสื่อกลางใหพอและแมก็เขากลับมาคืนดีกัน 

แตดวยทิฐิของผูใหญ และปญหาความสัมพันธดานชูสาวที่ลึกซึ้งเกินกวาที่กําพลจะเขาใจได ทายที่สุด

กําพลก็จํายอมรับกับสภาวะที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังคําบรรยายที่ตอเน่ือง

จากเหตุการณน้ีวา "เพราะกายเหน่ือยลาและใจก็เหี่ยวแหง พอข้ึนข่ีหลัง (นายชง) ก็ฟุบหลับไป

ในทันที" (ชางสําราญ 2547: 104)  

  ในนวนิยายเรื่องน้ีมีหลายตอนที่เดือนวาด เสนอใหกําพล ฝนและละเมอถึงครอบครัว

ในยามที่พวกเขาอาศัยกันอยางพรอมหนาพรอมตา และหลายครั้งความฝนน้ันก็เปนสิ่งที่ตรงขามกับ

สภาวะที่กําพลกําลังเผชิญอยู เชน กําพลกําลังหิวอยางหนัก แตเขากลับฝนถึงอาหารที่พอยกมาวางให

ตรงหนา  หรือ ในยามที่ เ ขา เลนซอนแอบกับ เพื่ อน เขาก็จะมาแอบที่ บ าน  เพื่ อระลึก ถึ ง                      

ภาพความทรงจําที่เขาเคยไดอยูกับครอบครัว รวมถึงหลังจากที่เขาเผลอหลับและฝน ความฝนน้ัน            

ก็ยังคงเปนเรื่องราวที่เกิดข้ึนในชวงเวลาที่เขาไดเคยอยูกับครอบครัว ดังน้ันความฝนที่เกิดข้ึนอาจเปน

สิ่งที่คอยเยียวยาจิตใจของกําพลก็เปนได เพราะในโลกของความเปนจริงแลวเขาก็ยังตองประสบกับ

ความวาเหวและความเปลาเปลี่ยวใจอยูเชนเดิม 

  ไมเพียงความฝนจะเปนสิ่งที่คอยเยียวยาความทุกขในจิตใจของกําพลแตเพียง               

อยางเดียว แตตอนทายของเรื่องเดือนวาดยังใชความทับซอนของโลกแหงความฝนกับโลกแหง            

ความจริง เพื่อตอกยํ้าวากําพลยอมรับกับสถานภาพการเปนคนเด็กในอุปการะของคนในชุมชน            

ดังความที่วา 
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   กําพลถูกสงไปอนามัย กวาจะลืมตาไดอีกครั้งก็บายวันอาทิตย ใบหนาของ

  คนรูจักยื่นเขามาทีละราย นายชง นางหมอน ไออน ไอจ๊ัว ลุงดํา ปาทองใบ ลุงแกว 

  ไอระ ไอชัย ไอออด ไอนอย ก๊ิบ โบ อําพัน พลอย  ย า ยน อย  เ พ็ญ พร  น า เ ขี ย ว         

  ปาพวง เก-เก ลุงแดง และตาใจ เขาตื้นตัน และเปนสุขที่ไดพบหนาคนเหลาน้ีอีกครั้ง 

  แตก็เศราจนตองรองไห ไมคดิวาจะไดพบใครตอใครมากมายขนาดน้ี  

   ฉับพ ลัน กําพลเริ่ มยิ้ มออก เขาไม เห็นพ อ แม  และ ไอ จ อนเลย             

  น่ีหมายความวาทั้งสามคนยังไมตาย กําพลถอนใจโลงอก หลับตาลงอยางส้ินกังวล 

         (ชางสําราญ 2547: 234) 

  เหตุการณขางตนเปนเหตุการณหลังจากที่แมของเพื่อนกําพลชวยกําพลข้ึนมา

หลังจากที่ เขาจมนํ้า และขณะที่ เขาซมกับพิษไขก็ตกอยู ในภวังคของความฝนระหวางที่วา                 

ทุกคนรอบตัวตางกําลังจมนํ้าตาย จนกระทั่งเมื่อกําพลฟนข้ึน ไมเพียงทําใหเขารับรูวาภาพที่เห็นกอน

หนาน้ีเปนเพียงแคความฝนเทาน้ัน แตการที่เขาเห็นหนาคนในชุมชนกลับทําใหเขารูสึกสับสนกับ

สถานภาพที่เปนอยู นัยหน่ึงอาจดวยตัวเขาตองเผชิญกับความเหงาและโดดเด่ียวมาระยะหน่ึง       

การที่มีคนจํานวนมากมาเฝาดูอาการ ยอมทําใหเขารับรู ถึงการมีตัวตนและสามารถยอมรับ                  

กับสถานภาพที่ตนดํารงอยูภายใตการอุปการะของคนในชุมชน ที่สําคัญคือการที่เขาตระหนักรูไดวา

คนในครอบครัวของเขายังมีชีวิตอยูกันครบ ยอมสะทอนถึงความหวังที่จะไดกลับไปอยูกับครอบครัว

อีกครั้ง 

  จากการวิเคราะหบทบาทของกําพล ซึ่งเปนลูกในครอบครัวชนช้ันลาง ในหัวขอ            

"กําพล : ผูเติบโตดวยนํ้าใจของชุมชน" ทําใหเห็นวาการชวยเหลือจากคนในชุมชนที่ถึงแมวาจะเกิด 

จากเงื่อนไขของการเอาหนาและตองแปรผันไปตามวิถีชีวิตที่เจาของบานดําเนินอยูก็ตาม แตกระน้ัน

นํ้าใจและความเมตตาจากคนในชุมชนที่รับภาระแทนพอแมที่แทจริงดังกลาวก็ถือเปนกําลังสําคัญ                

ที่จะชวยประคับประคองและเยียวยาบาดแผลของเด็กที่มีปญหาครอบครัวหยารางและแตกแยกได   

แมในนวนิยายเรื่องน้ีจะใชนํ้าเสียงและมุมมองของเด็กในการเลาเรื่อง ซึ่งทําใหความทุกขภายในจิตใจ

ของกําพลน้ันแปรเปลี่ยนเปนความสนุกสนานและความราเริงตามประสาและความไรเดียงสาของเด็ก 

แตน่ันก็ไมไดหมายความวา กําพล จะไมรูสึกถึงความเปลาเปลี่ยวและโดดเด่ียวกับการตองมีชีวิตอยูบน

ความเกื้อกูลจากคนในชุมชน ดวยเหตุน้ีหลายเหตุการณจึงสะทอนใหเห็นถึงความทุกขที่เกิดจากความ

วาเหวและการหวนระลึกถึงความอบอุนที่เคยไดรับจากครอบครัว ทั้งน้ีย่ิงกําพลทุกขใจกับสภาวะ         

ที่ตองกลายเปนเด็กถูกทอดทิ้งมากเทาไร ย่ิงตอกยํ้าใหเห็นถึงผลกระทบจากความสัมพันธที่แยกทาง

ของพอแมมากข้ึนเทาน้ัน  
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  เมื่อเปรียบเทียบกําพล กับกะทิ ซึ่งเปนเด็กที่มีปญหาครอบครัวแตกแยกเน่ืองมาจาก

การยุติความสัมพันธของพอแมดวยกันทั้งคูน้ัน จะเห็นไดวา ปจจัยดานเพศ และชนช้ัน เปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหเด็กทั้งสองน้ีมีคุณภาพชีวิตที่แตกตางกัน กลาวคือ กะทิ เปนเด็กผูหญิงในครอบครัว         

ชนช้ันกลางทีไ่ดรับการเอาใจใสอยางพิเศษ สวนหน่ึงเปนเพราะคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมที่

ประกอบสรางความเปนผูหญิง ซึ่งถูกมองวาออนแอและตองไดรับการประคบประหงมมากกวากําพล

ซึ่งเปนเด็กผูชายที่ไดรับการประกอบสรางใหเข็มแข็งและอดทน ประกอบกับฐานะทางสังคมของ

ครอบครัวกะทิที่เปนสิ่งสนับสนุนใหกะทิมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไมตองอาศัยการพึ่งพาจากคนในชุมชน

แตกตางกับกําพลที่นอกจากจะตองอาศัยความเมตตาจากคนในชุมชนเปนด่ังหลักยึดเหน่ียว           

ในชีวิตแลว ครอบครัวของกําพลก็ยังไมมีศักยภาพที่จะสนับสนุนใหเขามีชีวิตและความเปนอยูที่ ดี

เทียบเทากับกะทิได  

 จากการวิเคราะหบทบาทของลูกในนวนิยายซีไรตในหัวขอ "ลูก : บทบาทของผูสืบทอด      

ในครอบครัว" สามารถสรุปไดวา บทบาทของตัวละครลูกจะสัมพันธกับลักษณะการเลี้ยงดูของพอแม   

ซึ่งแปรผันไปตามบริบททางสังคมและสภาวะของแตละครอบครัว กลาวคือ ในนวนิยายเรื่องลูกอีสาน 

เปนเรื่องราวของครอบครัวในชุมชนด้ังเดิมอีสานน้ัน คูน ซึ่งเปนลูกชายคนโตน้ันจะไดรับการถายทอด

ความรูและประสบการณชีวิต เพื่อไปเปนหัวหนาครอบครัวจากผูเปนพอและญาติฝายพอ สวนคํากอง               

ซึ่งเปนทั้งลูกสาวและหลานสาวน้ันจะมีแมและญาติฝายหญิงเปนผูถายทอดความรูที่เกี่ยวกับการหา

อาหารและการดูแลภายในบาน คํากองจึงมีสถานภาพเปนผูสืบทอดหนาที่ของแม  ทั้งน้ีการกําหนด

บทบาทของลูกดังกลาวจะแปรผันไปตามสภาพสังคมที่ตองด้ินรนตอสูกับปญหาขาดแคลนอาหาร             

ซึ่งขับเนนความเปนผูนําของผูชาย และการเปนผูตามที่ตองมีความสามารถที่ทัดเทียมผูชายของ           

ฝายหญิง 

  จนกระทั่งสังคมยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนเปนยุคอุตสาหกรรมที่ผูคนถูกกระแสทุนนิยมครอบงาํ

ความคิด ภาวการณดังกลาวไมเพียงทําใหคูสมรสตองด้ินรนทํางานเพื่อหารายไดมาแลกกับความสุข

สบายเทาน้ัน  แตเด็กในครอบครัวยังไดรับผลกระทบจากความหางเหินทางความสัมพันธน้ันดวย ดังที่

สองเมืองกับบาลีตัวละครลูกในนวนิยายเรื่องปูนปดทองที่ตองเผชิญปญหาครอบครัวขาดความอบอุน

และมีปมดอยเรื่องการขาดแคลนรัก เน่ืองจากพอและแมบกพรองดานหนาที่และความรับผิดชอบ       

ตามบรรทัดฐานของสังคมไทย แตทายที่สุดดวยการเติมเต็มความรักและการประคับประคอง

ความรูสึกของตัวละครเอกทั้งสองฝายที่มีพื้นฐานครอบครัวและพื้นฐานจิตใจรวมกันก็ทําใหปญหา

ครอบครัวน้ีคลี่คลายลง  
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 ในนวนิยายเรื่องอมตะ วิมลเห็นพองกับกฤษณา ที่เห็นวาความหางเหินทางความสัมพันธ            

มีผลตอจิตใจของลูก ดังจะเห็นไดจากตัวละครช่ือ รติรัตน ที่ไขวควาหาความรักและความอบอุน        

ซึ่งไมไดรับอยางเพียงพอจากครอบครัว สวนชีวัน และอรชุน เปนตัวละครลูกคูตรงขามที่นําไปสูการต้ัง

คําถามถึงคุณคาดานศีลธรรมระหวางสิ่งที่ถูกตองกับสิ่งที่ควรกระทํากับผูที่ข้ึนช่ือวาเปนมีพระคุณ        

ของตน  ดานลับแลและแกงคอย ตัวละครลูกจากนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย ในนวนิยายเรื่องน้ี     

อุทิศเสนอใหเห็นถึงความขัดแยงตออํานาจปตาธิปไตยภายในความนึกคิดของลูก โดยลับแลคือ   

ตัวแทนของการสืบทอดอํานาจปตาธิปไตยจากพอ แตในขณะเดียวลับแลก็สรางตัวตนข้ึนมาใหม           

ในนามของแกงคอยเพื่อขบถตออํานาจน้ัน  

 กะทิ เปนตัวละครลูกจากครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียว งามพรรณไมไดเสนอใหเห็นวากะทิไดรับ

ผลกระทบจากความสัมพันธจึงแยกทางของพอแม แตสิ่ งที่ งามพรรณเสนอคือกะทิไดรับ              

การประคับประคองความรักและความอบอุนจากคนแวดลอมของแม ย่ิงไปกวาน้ันเมื่อแมของกะทิ           

ที่ปวยเปนโรคกลามเน้ือออนแรงและกําลังจะเสียชีวิตยอมทําใหกะทิตองเผชิญกับการสูญเสีย          

ครัง้ย่ิงใหญ กระน้ันแมก็ไดเตรียมตัวและเตรียมวางแผนอนาคตตางๆ ใหกะทิ เพื่อใหกะทิสามารถรับรู

ถึงความรักและความหวงใยของแมที่ใหเสมอ แมในวันที่แมจากโลกไปแลวก็ตาม  

 ทายที่สุดคือ กําพล จากเรื่องชางสําราญ ที่มีการดํารงชีวิตอยูดวยความชวยเหลือและ         

การอุปการะของคนในชุมชน เน่ืองจากการยุติความสัมพันธของพอแมและตางฝายตางไปมีครอบครัว

ของตัวเองโดยทิ้งใหกําพลตกอยูในความรับผิดชอบของคนในชุมชนที่ผลัดเปลี่ยนกันดูแล ทั้งน้ี        

ย่ิงกําพลตองเผชิญกับความทุกขและความโดดเด่ียวมากเทาไร ย่ิงสะทอนใหเห็นถึงความบกพรอง        

ของผูเปนพอและแมมากข้ึนเทาน้ัน 

4.4  ญาติผูใหญ : เสาหลักหรือภาระของครอบครัว 

 ในสังคมไทยมีคานิยมเรื่องการยึดถือระบบอาวุโสเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต                

และเปนการกําหนดสิทธิหนาที่และสถานภาพของสมาชิกในครอบครัวและสังคมมาชานาน             

ระบบอาวุโสดังกลาวสงผลตอญาติผูใหญในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม โดยเฉพาะผลของ         

การปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวที่มีตอญาติผูใหญ และความสัมพันธภายในครอบครัว 

 คําสอนทางพระพุทธศาสนาและประเพณีของสังคมไทยมีสวนสําคัญอยางมากตอการปลูกฝง

ใหสมาชิกในสังคมเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ กลาวคือ ในคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง           

เรื่องการอุปการะบิดามารดา และการยึดถือใหพอแมเปนเจดียหรือเทวดาประจําครอบครัว            

คําสอนน้ีไมไดกินความแคใหลูกทุกคนตองมีความเคารพนับถือและเลี้ยงตูตอบแทนพอแมเมื่อทานอยู

ในวัยชรา ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เทาน้ัน แตการชวยเหลือและอุปการะดังกลาว                
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ยังหมายรวมถึงความเปนมงคลแกชีวิตของลูกอีกดวย ประกอบกับคําสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษ             

และกฎแหงกรรมยังเปนคําสอนที่มีอิทธิพลตอระบบความคิดและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ         

อยางมาก ดังน้ันผูคนในสังคมจึงใหการยกยองและสรรเสริญแกผูที่ดูแลบุพการีของตน ตรงกันขาม          

ก็จะประนามผูที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมตอบุพการีเชนเดียวกัน  

 หากคําสอนทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอผูสูงอายุในทางปฏิบัติแลว ประเพณีตางๆ        

ของสังคมไทยก็นับวาเปนรากฐานสําคัญที่ปฏิบัติเพื่อเกื้อหนุนดานจิตใจแกผูสูงอายุ เปนตนวา            

การอุปสมบท เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและทดแทนคานํ้านม รวมถึงความเช่ือที่วากุศลจากการบวช

จะมีผลตอตนเองในภพหนาและจัดว า เปนการทดแทนคุณที่ ถื อว าสู งสุด ดัง คําพูดที่ ว า                

"เกาะชายผาเหลืองข้ึนสวรรค " นอกจากน้ียังมีประเพณีสําคัญอื่นๆ อาทิ การรดนํ้าดําหัว                

ในวันสงกรานต และการรดนํ้าสังขและใหพรเพื่อเปนมงคลแกบาวสาวในพิธีแตงงาน ประเพณีเหลาน้ี

สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธและความสําคัญของญาติผูใหญที่มีตอครอบครัวอยางชัดเจน  

 ระบบอาวุโสที่คนในสังคมยึดถือจะมีการแสดงออกในลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจ              

แบบผูใหญ - ผูนอย อันสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางทางฐานะและตําแหนงทางสังคม  ดังจะเห็น       

ไดชัดจากการประพฤติปฏิบัติ เชน การกราบไหว การวากลาวตักเตือน และการใหโอกาสแก                

ผูอาวุโสกอน สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดการทะนุถนอม การดูแล ตลอดจนการไมละเมิดหรือลวงล้ําสิทธิของ

ผูสู งอายุ ด วยเหตุ น้ีญาติผู ใหญ ในสั งคมไทยจึ งได รับการยกยองให เกียร ติ  และเปนผู นํ า                    

ในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในครอบครัวและสังคม  (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2545: 12) 

 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา ภาพความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนรุนปจจุบันมีความหางเหนิ            

มากข้ึน อันเปนผลจากอิทธิพลของการพัฒนาสังคมใหเกิดความทันสมัย ไมวาเปนทัศนคติที่มองวา

ผูสูงอายุเปนภาระทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนยายถ่ินของคนหนุมสาวจากชนบทเขาสูเมืองที่ทําให           

การพึ่งพาภายในครอบครัวและชุมชนเริ่มลดถอยลง รวมถึงการถูกสิ่งแวดลอมทางสังคมหลอหลอม          

ใหคนรุนใหมมีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน ดังน้ันการใหความสําคัญกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะการให

ความเคารพยกยองจึงดําเนินไปในทิศทางตรงกันขาม                       

 ในหัวขอ "ญาติผูใหญ : เสาหลักหรือภาระของครอบครัว" น้ี  ผูวิจัยจะศึกษาบทบาท         

ของญาติผูใหญหรือผูสูงอายุในนวนิยายรางวัลซีไรต โดยใชตัวบทจากนวนิยายเรื่องลูกอีสาน              

เปนตัวแทนของชุมชนด้ังเดิม ตัวบทจากนวนิยายเรื่องเวลา และความสุขของกะทใิชเพื่อศึกษาบทบาท

ของญาติผูใหญในสังคมเมือง และตัวบทจากเรื่องชางสําราญเพื่อศึกษาบทบาทของญาติผูใหญในสงัคม

ชนบท ในยุคที่สังคมเมืองไดกลายเปนศูนยกลางของความเจริญทุกอยาง  ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะหใหเห็นวา
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บทบาทและสถานภาพของญาติผูใหญที่นอกจากจะสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวแลวยังมี                

การแปรเปลี่ยนไปพรอมๆ กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกดวย 

    4.4.1 ญาติผูใหญในชุมชนด้ังเดิม 

   ครอบครัวไทยในอดีตเปนครอบครัวใหญหรือครอบครัวขยายที่มี เหลาเครือญาติ          

ตางระดับอายุอาศัยอยูรวมครัวเรือนเดียวกันหรือบริเวณเดียวกัน ลักษณะโครงสรางครอบครัวเชนน้ีมี

สวนสําคัญตอความสัมพันธของวิถีการดําเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางย่ิง เน่ืองจาก

การรวมตัวและการอยูอาศัยรวมกันของบุคคลที่มีความเกี่ยวพันทางดานสายโลหิตในครอบครัวขยาย

ดังกลาว ญาติผูใหญยอมมีบทบาทสําคัญในครอบครัวอยางมาก เน่ืองจากเปนผูที่ไดรับการยกยอง            

นับถือใหเปนรมโพธิรมไทรของครอบครัว  บทบาทหลักของญาติผูใหญคือ การเปนผูดูแลเด็กๆ                       

ดวยการอบรมสั่งสอน (Socialization) และเปนผูปกครองดูแลบุตรหลานในครัวเรือน รวมทั้งเปน        

ผูมีบทบาทสําคัญในการถายทอดประเพณี วิถีชีวิตและศิลปวิทยาการแกคนในครอบครัวอีกดวย                  

(เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ และสุรีย บุญญานุพงศ, ม.ป.ป.: 10) 

 การวิเคราะหบทบาทของญาติผูใหญในชุมชนด้ังเดิม ผู วิจัยจะใชตัวบทจากนวนิยาย              

เรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี ดังปรากฏในหัวขอ "ยาของคูน : ศูนยรวมจิตใจของคนในครอบครัว

ขยาย" 

 ยาของคูน : ศูนยรวมจิตใจของคนในครอบครัวขยาย 

 นอกจากนวนิยายเรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี จะมีแกนเรื่องหลักเกี่ยวกับการเผชิญชีวิต

ของผูคนในเขตภาคอีสานในยามที่ประสบภาวะแหงแลงที่สุดเมื่อประมาณ 80-95 ปที่แลว                

(พ.ศ.2465-2477)* คําพูนยังเสนอใหเห็นบทบาทของญาติผูใหญผานครอบครัวของเด็กชายคูนที่มี          

เหลาเครือญาติอาศัยอยูบริเวณเดียวกันในหมูบาน โดยมียาเปนศูนยกลางของครอบครัวขยาย         

ที่สมาชิกครอบครัวตางใหความเคารพและเปนศูนยรวมจิตใจของทุกคนในครอบครัว ดังจะเห็นไดจาก

เหตุการณที่เกิดข้ึนในเรื่องหลายเหตุการณที่เปนด่ังพยานหลักฐานที่สะทอนใหเห็นวา ยาเปนทั้งผูนํา

ครอบครัว เปนผูมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องสําคัญทุกเรื่อง และเปนศูนยกลางของความสัมพันธภายใน

ครอบครัว ดังตัวอยางดังน้ี 

  

                                                             
 

* ผูวิจัยอธิบายถึงการอนุมานชวงเวลาดังกลาวไวอยางละเอียดแลวในบทที่ 3 หัวขอ "ภาพครอบครัว          
ในชุมชนดั้งเดิม" (หนา 47) 
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 เหตุการณที่ยานอนปวยกระเสาะกระแสะเพราะเหยียบใบพลูลื่นลม เมื่อญาติพี่น อง         

ทราบอาการของยาจากคนในครอบครัวลุงใหญ ซึ่งเปนครอบครัวที่อาศัยอยูใกลกับยามากที่สุด           

ก็ตางรีบมาดูยาและแบงหนาที่กันดูแล โดยญาติพี่นองฝายชายที่ประกอบดวยลูกชายของยา                

และหลานเขยแบงออกเปนสองฝาย ฝายหน่ึงออกไปตามหมอยาเพื่อมารักษายา  สวนอีกฝายออกไป

หาอาหารเพื่อนํามาใหหมอยาปรุงยาและเก็บไวปรุงอาหารใหยามีเรี่ยวแรง สวนฝายผูหญิงและเด็กน้ัน            

ตางผลัดกันดูแลยาที่เรือน 

   "ทิดจุนบอกวาลมลงที่คางพลูคอยๆ เทาน้ัน แมนบ"  

   "แมนแลว แตแมกินขาวบแซบ กับตัวรอนหนอยๆ" ลุงใหญวา 

   เฒาหมอยาเอ้ือมมือไปจับขอมือยาแลวเล่ือนขึ้นไปคลําหนาผากยาเบาๆ 

  เม่ือเฒาหมอยาหดมือกลับจึงพูดวา เลือดลมของคนแกก็เปนอยางน้ีแหละ ไมมีไข             

  ไมมีหนาวอยูในตัว...ยาเพียงไมมีแรงเพราะกินขาวไมอรอยเทาน้ัน  

   "แลวสิใหกินยาอีหยังละ" ลุงเมฆพอทิดจุนถาม   

   "กินยาชูแฮงชูกําลังสักขนาน ม้ืออ่ืนเชากะกินขาวแซบ"  

   ...       

   "เอาแตปลาแดกใหยากิน สิกินแซบไดบ" ลุงเขมวาดังๆ  

   "ม้ือน้ีกินขาวกับอีหยัง" ลุงเมฆถามขึ้น    

   "ไดปลาหมอเค็มมาปงใหยากินตัวหน่ึง" อาสีนิลบอก  

   "ถาอยางน้ันม้ืออ่ืนกูสิชวนพอบักคูนไปไลนกขุม" ลุงเมฆวา   

      (ลูกอีสาน 2552: 95-96) 

 ความขางตนสะทอนใหเห็นภาพความหวงใยของคนในครอบครัว สมาชิกทุกคนตางเห็นวา        

ยาเปนคนสําคัญของครอบครัว เมื่อยาเจ็บไขไดปวย สมาชิกทุกคนจึงชวยกันหาหนทางรักษาและดูแล

ใหยาหายเปนปกติ ไมวาจะเปนทิดจุน ซึ่งเปนหลานเขยก็ออกไปตามหมอยาเพื่อมารักษายา ลุงใหญ    

ผูเปนลูกชายคนโตก็เปนธุระดูแลความเปนอยูของยา อาสีนิล  ลูกสาวคนสุดทองของยา และเปนคนที่

ยาอาศัยอยูดวยก็ดูแลเรื่องอาหารการกินใหยา แมแตลุงเมฆ พอของทิดจุนซึ่งเปนญาติจาก                    

การแตงงาน หรือลุงเขมซึ่งเปนเพื่อนบานน้ันก็แสดงความเปนหวงเปนใย และยินดีชวยหาอาหาร            

ในยามที่อาหารหายาก หากทําใหยามีอาการที่ดีข้ึน  

 การที่ทุกคนในครอบครัวตางชวยกันดูแลยายามที่ปวยดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นถึงสถานะ

ของยาที่เปนด่ังศูนยกลางของครอบครัวเทาน้ัน แตยังแสดงใหเห็นถึงความกตัญูและการตอบแทน

พระคุณที่ทุกคนมีใหแกยาอีกดวย ทั้งน้ีการตอบแทนพระคุณทีมีตอยาน้ียอมเปนผลมาจากการที่ยา

เปนที่พึ่งทางใจยาของผูคนทั้งในครอบครัวและในชุมชน  
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 สาเหตุที่ทําใหคนในครอบครัวและเพื่อนบานใกล เ คียงตางหวงใยและให เกียรติยา           

อาจเปนเพราะยามีบทบาทสําคัญในการใหความรูและอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะการขัดเกลาทางสังคม

แกบุตรหลานใหเปนคนดี และสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได  ดังจะเห็นไดจากคําพูด         

ของยาที่มักจะสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตนในทางที่ดี รวมถึงเปนคําพูดที่แสดงถึงความหวงใย             

ของยาที่มีตอลูกหลาน ความวา 

   คืนน้ันคูนไดนอนขางๆ ยา ไมนานนักก็ตื่นขึ้นมาเห็นเปนวันใหม เม่ือเห็น

  ยาอาการดีขึ้นและบอกใหเอ้ือยคํากองตําหมากใหกิน คูนก็จับแขนยาดวยความดีใจ 

  ยาบอกวากอนจะตายจากไปก็อยากใหลูกๆ หลานๆ อยามีทุกขกันนัก และบอก               

  คูนวาอยากลัวครูกับหลวงพอ ครูกับหลวงพอเคนคือคนที่ให วิชาหลายอยาง                

  เม่ือใหญขึน้มาคูนจะไมตกทุกขไดยาก     

   "ยาหายดีแลว" คูนบีบมือยา     

   "มีแฮงแลว" ยาพลางลูบหัวคูน     

        (ลูกอีสาน 2552: 99) 

 การที่ยามีบทบาทในการขัดเกลาลูกหลานขางตนไมไดสะทอนใหเห็นวายาเปนผูถายทอด

ความรูและแสดงความหวงใยผานคําสอนหรือคําแนะนําแตเพียงเทาน้ัน แตการที่ยาสามารถสั่งสอน

ลูกหลานไดเชนน้ียอมแสดงใหเห็นวาบุตรหลานยังคงนับถือ ยกยอง ใหเกียรติและเช่ือฟงคําสั่งสอน

หรือคําแนะนําจากผูสูงอายุเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ทั้งน้ีนอกจากยาจะมีบทบาทในการอบรม          

สั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตนตามทํานองคลองธรรมแลว ในนวนิยายเรื่องน้ี คําพูนยังเสนอใหเห็นวา

เมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือการประพฤติที่ผิดจากประเพณีทองถ่ิน ยาก็ไดรับการยอมรับจากคนใน

ครอบครัวและคนในชุมชนใหดํารงบทบาทในการเปนผูไกลเกลี่ย และตัดสินกรณีพิพาทเหลาน้ัน ดังจะ

เห็นไดจากเหตุการณที่ทิดจุนกับคํากอง หลานสาวของยา ลักลอบไดเสียกันกอนจะมีพิธีแตงงาน            

เปนเหตุการณที่ยามีบทบาทสําคัญในการไกลเกลี่ยใหทั้งครอบครัวของคํากองและครอบครัว         

ของทิดจุนสามารถตกลงและปรองดองกันได  

   "จะวายังไงกันใหแมขอยพูดกอน" พอของคูนวา   

   ยาของคูนหยิบผาสีแดงปนดําขึ้นเช็ดปาก แลวพูดวา  

   "ชายหญิงจะเปนผัวเ มียกันมีสามอยาง คือสูขอกันแลวแตงตามพิ ธี            

  กับชวนกันหนีและชูกันอยางทิดจุนคํากองน่ี    

   ...       

   "ถาผูสาวไปชูผูบาว ผีปูยาตายายโกรธมากกวาผูบาวชู ผูสาว ถาไมเสีย      

  ควายเผือกหน่ึงตัวกับควายดําหน่ึงตัว ฝายสาวจะฉิบหาย   

   ... 
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   "ทิดจุนขอขมาฝายเราเสีย เพราะไหนๆ พวกเรารูกันแลววา ไมมีอะไร 

  กันเลย"  ยาวาแลวหันหนาไปทางลุงใหญ      

        (ลูกอีสาน 2552: 52) 

 ความขางตนเสนอใหเห็นวายาเปนตัวแทนของการถายทอดความรูดานประเพณีใหแก

ลูกหลาน ซึ่งการที่ยามีความรูและเปนผูถายทอดทางวัฒนธรรมเชนน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกหลาน

ใหความเคารพเกรงใจ และยกยองใหยาเปนผูกําหนดความเปนอยูใหแกบุคคลในครอบครัว นอกจากน้ี

ในเหตุการณเดียวกันน้ียาก็ยังมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ผูนําทางพิธีกรรม  ดังความที่วา 

   เม่ือคูนเห็นยาถือถาดเขาไปในครัวจึงตามไป ยาตักลาบไกในถวยดิน              

  ใบใหญใสในถวยเล็กๆ ใบหน่ึงที่วางอยูในถาดใกลๆ กับคนโท เทนํ้าลงในหมากพลู

  สามส่ีคํา ยายกถาดน้ันน้ันขึ้นแลวเรียกทิดจุนกับเอ้ือยคํากองตามเขาไปในหองนอน

  ของเอ้ือยคํากอง ยาวางถาดลงบนพื้นหองแลวพูดขึ้นวา   

   "พากันขอขมาลาโทษผีเรือนผีตายายซะ จะไดอยูเย็นเปนสุข"  

   ทิดจุนพาเ อ้ือยคํากองกมลงกราบใกลๆ ถาดกับขาวแลวพูดคอยๆ                 

  จากน้ันยาก็นําบาวสาวออกมาน่ังที่หนาประต.ู..     

        (ลูกอีสาน 2552: 53) 

 เหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นวายามีบทบาทสําคัญตอการยอมรับและการดําเนินชีวิตของ

ทิดจุนและคํากอง เพราะถาหากยา ผูเปนด่ังศูนยกลางของการตัดสินใจภายในครอบครัวและเปนผูที่มี

อิทธิพลตอการปฏิบัติของคนในชุมชนไมยอมรับและไมไดเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมใหแกคน  

ทั้งคูแลว  โอกาสที่ทิดจุนและคํากองจะสามารถดํารงสถานะสามีและภรรยากันไดก็เปนไปไดยาก  

 จากที่กลาวไปขางตนจะเห็นไดวา ในชุมชนด้ังเดิมญาติผูใหญมีบทบาทสําคัญในครอบครัว          

อยางมาก เพราะนอกจากคานิยมของการใหความสําคัญกับระบบอาวุโสดวยการเคารพ และใหเกียรติ

แกผูที่มีอายุมากกวาแลว ครอบครัวไทยในอดีตยังมีประเพณี และวัฒนธรรมที่ขับเนนใหผูสูงอายุ

เหลาน้ีมีบทบาทในกําหนดความเปนอยูและการยอมรับในการปฏิบัติของผูคน ดวยวิถีชีวิตที่เอื้อตอ

การกําหนดคุณคาของผูสูงอายุใหเปนศูนยกลางของการปฏิบัติและศูนยรวมจิตใจดังกลาว ญาติผูใหญ       

ในชุมชนด้ังเดิมจึงเปรียบด่ังเสาหลักและศูนยกลางของครอบครัวที่ทุกคนพรอมที่จะเกื้อกูลและดูแล  

 เมื่อวิเคราะหถึงจุดมุงหมายของการเขียนนวนิยายเรื่องน้ีของคําพูนแลวจะพบวา การที่คําพูน

เขียนเรื่องน้ีข้ึนเพื่อเลาเรื่องราวสมัยเด็กที่ครอบครัวของตนกับเพื่อนบานตองเผชิญความยากลําบาก

ในชวงฤดูแลงในแถบพื้นที่ของทุงกุลารองไหที่มีความแหงแลงอยางมากน้ัน อาจเปนความต้ังใจ          

ของนักเขียนตองการช้ีใหเห็นวา การที่ยาเปนศูนยกลางของสมาชิกในครอบครัวดังกลาวนอกจาก         

จะสะทอนให เ ห็น ถึ งการให ความเคารพและ เปนผู ยึด เห น่ียวจิ ตใจ ในยามที่ ตอง ด้ินรน                    
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เพื่อความอยูรอดแลว คําพูนอาจตองการเขียนถึงยาเพื่อระลึกถึงพระคุณและคําสอนของยา*               

ซึ่งเปนหน่ึงในคําสอนสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในชีวิตนักเขียนของเขาดวย   

      4.4.2 ญาติผูใหญในสังคมเมือง  

    การที่ผูสูงอายุจะอยูไดอยางมีความสุขและมีศักด์ิศรีในครอบครัวไดน้ัน สวนสําคัญคือ         

การไดมีบทบาทเปนที่ยอมรับของครอบครัวภายใตปจจัยทางเศรษฐกิจและสุขภาพ  ในระยะที่

ผูสูงอายุยังมีสุขภาพที่ดี ไมอยูในสถานะพึ่งพา และยังมีความสามารถในเชิงเศรษฐกิจใหแกครอบครัว 

ผูสูงอายุจะมีบทบาทในฐานะของผูให ผูมีอํานาจและผูเกื้อกูลแกสมาชิกในครอบครัวมากกวาจะเปน

ผูรับ  ในกรณีที่ผูสูงอายุมีความสามารถในเชิงเศรษฐกิจถดถอยแตยังมีสุขภาพที่ดีและไมตองพึ่งพา 

ผูสูงอายุสวนใหญจะยังดํารงบทบาทของผูใหและผูรับที่สมดุลมากข้ึน โดยยังเกื้อกูลทางสังคมและทาง

กายภาพใหแกสมาชิกคนอื่นๆ เชน การดูแลบาน และการดูแลหลาน เปนตน แตจะมีการเปลี่ยน           

ถายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังสมาชิกรุนตอไปอยางชาๆ และตอเน่ือง ชวงเวลาน้ีสมาชิก        

คนอื่นๆ ในครอบครัวจะมีบทบาทเขามาเกื้อกูลแกผสูงอายุมากข้ึน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม       

จนเมื่อผูสูงอายุมีปญหาทางสุขภาพซึ่งเปนเหตุใหอยูในระยะพึ่งพาและตองการการดูแลอยางใกลชิด 

บทบาทของผูสูงอายุจะเปลี่ยนจากผูใหไปเปนผูรับอยางชัดเจน (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2545: 11-13)   

 เมื่อสถานภาพของญาติผูใหญในครอบครัวข้ึนอยูกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจและปจจัยดาน

สุขภาพ บทบาทของญาติผูใหญจึงมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางผูสูงอายุที่เปนผูใหแกครอบครัว

กับญาติผูใหญที่กลายเปนฝายพึ่งพาสมาชิกครอบครัวในฐานะผูรับอยางสมบูรณ  ดังจะเห็นบทบาท             

ที่แตกตางกันของญาติผูใหญจากนวนิยายรางวัลซีไรต  2 เรื่อง ไดแก ในนวนิยายเรื่องเวลา              

ชาติเสนอใหเห็นวาญาติผูใหญที่เคยเปนศูนยกลางของครอบครัวตองกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจที่มี        

คนนอกครอบครัวคอยดูแลและรับผิดชอบแทน สวนนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ งามพรรณเสนอ

ใหเห็นถึงบทบาทของญาติที่ เขามารับบทบาทดูแลและเลี้ยงดูเด็กที่มีขอจํากัดดานครอบครัว                         

ดังจะอธิบายในหัวขอ "ผูสูงอายุในเรื่องเวลา : ผูไรทางสูในสังคมทุนนิยม" และ  "ตาและยายของกะทิ : 

เสาหลักของครอบครัวที่ไรแม" ตามลําดับ  

 

                                                             
 

*
  คําพูน บุญทวี (2545: 29) ไดเขียนเลาถึงยาของตนในหนังสื่ออัตชีวประวัติเร่ือง "เปดใจคําพูน บุญทวี จากซีไรทถึงศิลปน

แหงชาต"ิ ไววา          
   ยาสอนวา ถาหลานไดขี่ชางเปนพญาอยาลืมชาวนาขี่ควายคอนกลา ไดกินเนื้อปลา             
  ชิ้นใหญๆ อยาลืมปลาแดกชิ้นเล็กๆ ที่เคยกินกับขาว ถาไดขี่รถเกงอยาลืมควายทีเ่ราเคยนั่งหลังมัน 
  ไปทุง ถาหาเงินไดอยาเอาไปใหโสเภณีหมด จะเปนโรคขี้ทูดหูหนาตาเรอ  

 



212 
 

 4.4.2.1 ผูสูงอายุในเรื่องเวลา : ผูไรทางสูในสังคมทุนนิยม 

  กระบวนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหเกิดความทันสมัยที่เริ่มตนข้ึนอยางชัดเจน

หลังจากที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ไดสรางแนวความคิดใหม

ดวยมุมมองทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมวา ครอบครัวขยายที่มีสมาชิกจํานวนมากไมกอใหเกิด               

การพัฒนาและไมสงเสริมภาวะผูนําของหัวหนาครอบครัว โดยเฉพาะผูสูงอายุที่เดิมเคยเปนศูนยรวม

จิตใจแตดวยภาวะเสื่อมถอยของสภาพรางกายที่ทําใหไมสามารถหารายไดมาชวยจุนเจือครอบครัวได 

ทายที่สุดจึงตองกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

  การที่ผูสูงอายุถูกมองวาเปนภาระทางเศรษฐกิจน้ัน สาเหตุสําคัญมีที่มาการกําหนด

เสนแบงของอายุซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากกรอบความคิดทางสังคมเปนหลัก กลาวคือ ในสังคม               

ยุคเกษตรกรรมอายุของประชากรไมยืนยาวนัก  ผูที่มีอายุมากกวาคนสวนใหญในชุมชนก็จะไดรับ

ความเคารพนับถือและไดรับการกลาวขานวาเปนผูอาวุโส หรือเรียกวา ผูเฒา นอกจากน้ันภายใน

สังคมยุคด้ังเดิมเชนน้ียังมีระบบการเกื้อกูลกันภายในครอบครัวและชุมชนที่เขมแข็ง การจําแนก

ผูสูงอายุดวยการใหเกณฑอายุสัมบูรณจึงไมมีความจําเปน จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบ

เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมซึ่งเนนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเปนหลักและคนสวนใหญอยูในฐานะ

ลูกจางที่มีอายุงานเปนเกณฑกําหนด ดังน้ันเมื่อลูกจางเหลาน้ีมีอายุถึงขีดจํากัดของรางกาย

ความสามารถและโอกาสในการหางานทําก็จะลดลง ทําใหกลายเปนผูดอยโอกาสและเกิดปญหา         

ในสังคมข้ึน  (สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 2545: 1-2) 

  นอกจากน้ีองคกรและสถาบันทางสังคมตางๆ ซึ่งเปนหน่ึงในสวัสดิการตามนโยบาย

ของรัฐบาลยังเขามาทําหนาที่และรับภาระแทนผูสูงอายุในครอบครัว เชน สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็ก

เล็ก สถานศึกษา สถานพยาบาล และแหลงบันเทิงสําหรับชวงวัยตางๆ  เปนตน  (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 

2545: 4-5) ภาวการณดังกลาวไมเพียงแตทําใหผูสูงอายุถูกเบียดขับใหกลายเปนสวนเกิน                     

ของครอบครัวในสังคมเมืองแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตผูคนในสังคมยังเห็นวาผูสูงอายุอยูในฐานะ             

ผูพึ่งพิงมากกวาฐานะผูปกครอง เน่ืองจากสภาพสังคมเมืองไมสนับสนุนใหผูคนไดมีปฏิสัมพันธ                

บนเงื่อนไขของความชวยเหลือและการเกื้อกูลกันดวยระบบอาวุโสเชนในสังคมชนบท     

  ในนวนิยายเรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2537  ชาติกําลัง

เสนอใหผูอานเห็นภาพผูสูงอายุในบานพักคนชราที่มีบทบาทตรงกันขามกับผูสูงอายุในสังคมชนบท

ดังที่กลาวไปแลวขางตนอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ผูสูงอายุในนวนิยายเรื่องน้ีนอกจากจะไมไดมีบทบาท

สําคัญตอการดํารงอยูของสมาชิกในครอบครัวดวยการเปนศูนยกลางของความสัมพันธภายใน
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ครอบครัวและชุมชนเชนในอดีตเทาน้ันแตผูสูงอายุเหลาน้ียังกําลังเผชิญกับความโดดเด่ียวอางวาง และ

ถูกลดฐานะใหกลายเปนผูรอคอยความเมตตาจากผูคนในครอบครัวสมมติอีกดวย 

  ชาติ เสนอใหเห็นวาผูสูงอายุในบานพักคนชราแหงน้ีมีประวัติ ที่มา และลักษณะนิสัย

แตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่พวกเขาตองมาอาศัยอยูรวมกันน้ัน  ลวนมาจากการถูกกดดัน

ใหออกมาจากครอบครัว เน่ืองจากการเปนภาระใหแกลูกหลานทั้งสิ้น เปนตนวา ยายนวลอาศัยอยูกับ

ครอบครัวลูกชายทีสู่ญเสียขาดวยอุบัติเหตุ นางจึงตัดสินใจออกมาอยูบานพักคนชราเพื่อไมใหตนตอง

เปนภาระแกครอบครัวลูกชายเพิ่มข้ึนไปอีก และยายทับทิมที่ตัดสินใจมาอยูบานพักคนชรา หลังจาก

ลูกสาวและลูกชายจัดการใหนองชายที่สติไมดีไปอยูโรงพยาบาลเฉพาะทางได แตกระน้ันเมื่อนองชาย

คนน้ีหนีออกจากโรงพยาบาล ความทุกขของยายทับทิมก็ไมสามารถสิ้นสุดลงได เพราะนางยังคงเปน

หวงลูกชายที่มีความบกพรองคนน้ีเชนเดิม ดังความที่วา 

   ใจนางน้ันนึกถึงครั้งเม่ืออยูกับลูกสาว ผัวมันก็บนก็วาเอา...ลูกสาวก็โมโห

  เปนฟนเปนไฟออกปากใหไปอยูกับลูกชาย นางก็กมหนาไปหาลูกชาย  ไมนาน               

  ลูกสะใภและลูกชายก็ชวยกันโยนกลับมาใหลูกสาว  โยนไปโยนมา ชีวิตบั้นปลาย        

  ของนางน้ันไมผิดกับตะกรอที่มีคนเตะลอยไปลอยมา  ไมมีวันตกถึงพื้นไดพักผอน 

  ลําพังตัวนางเองน้ันคงไมเทาใดนัก  แตทุกครั้งที่ลอยไปลอยมาน้ัน  ลูกชายคนเล็ก              

  ก็ตองลอยตามติดไปดวย...จนวันหน่ึง พี่สาวกับพี่ชายของมันก็รวมกันหลอกมันไปไว

  ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง  เม่ือลูกชายไปอยูโรงพยาบาล นางจึงหมดหวง นางตัดสินใจ 

  ไมบอกใครจนกระทั่งเรื่องเรียบรอยมาอยูที่บานพักแหงน้ีมาเปนตะกรอที่มีเวลา     

  พักผอนบนพื้นหญา       

             (เวลา 2537: 87) 

  ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูสูงอายุที่จากเดิม    

เปนบุคคลที่ไดรับความเคารพนับถือและยอมรับจากคนในครอบครัว  มีลูกหลานหอมลอมและคอย

ดูแลกลับตองกลายเปนสวนเกินของครอบครัว เพราะผูสูงอายุกับลูกหลานไมสามารถปรับตัวใหเขากนั

ได ย่ิงไปกวาน้ันการผลักดันใหนองชายที่มีความปกติดานสมองยังเปนเงื่อนไขที่ขับไลสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะผู เป นแมออก ไปดวย น้ัน  นอกจากจะ ช้ี ให เห็น ถึงความแล ง นํ้ าใจ                  

และการบกพรองในหนาที่พี่ที่มีตอนองชายที่พิการแลวยังสะทอนใหเห็นความบกพรองของจิตสํานึก

ดานความกตัญูตอบุพการีอีกดวย  
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  การที่ญาติผูใหญถูกเบียดขับใหออกนอกครอบครัวเชนน้ี สาเหตุสําคัญมาจาก              

ความเปนปจเจกบุคคลที่ผนวกเขามากับแนวคิดเรื่องทุนนิยมซึ่งเปนแนวคิดที่สนับสนุนวาผูที่สามารถ

หารายไดมาจุนเจือครอบครัวในรูปแบบของผลผลิตทางเศรษฐกิจไดเทาน้ันถึงจะมีประโยชนแก

ครอบครัว ดังน้ันผูสูงอายุและผูพิการซึ่งถือวาเปนผูที่ตองอาศัยความพึ่งพิงจากวัยทํางานจึงถือเปนผูใช

ทรัพยากรโดยมีผลผลิตตอบแทนระดับตํ่าหรือไมมีเลย นอกจากน้ีแนวความคิดเรื่องวัยและสิทธิ

ประโยชนของวัยผูสูงอายุยังเขามาสนับสนุนใหผูสูงอายุเปนวัยที่ตอ งไดรับการชวยเหลือ               

และจําเปนตองไดรับสวัสดิการและบริการ แนวคิดเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบเกื้อกูล

ผูสูงอายุในครอบครัวลดนอยลง และสมาชิกในครอบครัวยังผลักภาระเหลาน้ีใหแกการดูแลของรฐับาล 

เน่ืองจากเห็นวารัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือและรับผิดชอบชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุในระดับ          

ที่เหมาะสมแกผูสูงอายุแลว 

  เมื่อสถานภาพของผูสูงอายุถูกลดทอนคุณคาลง ผูอานจึงเห็นภาพของผูสูงอายุที่ตอง

เผชิญกับความเหงาและความโดดเด่ียว สิ่งที่คอยเยียวยาความทุกขภายในจิตใจไดก็มีเพียงความฝน 

และความหวังที่จะไดกลับไปอยูพรอมหนาพรอมตากับครอบครัวอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากกรณี               

ของยายเอิบที่มีลูกถึง 10 คนแตไมมีลูกคนใดสามารถเลี้ยงดูนางแมแตคนเดียว  นางจึงตองมาพัก

อาศัยที่บานพักชราในชวงสุดทายของชีวิต บอยครั้งที่นางคิดถึงลูก แตนางก็พยายามทําใจและยอมรับ

สภาพที่ตนเองตองเผชิญอยู  คําพูดที่นางพูดถึงลูกจึงแสดงออกมาในแนวตัดพอวา จําหนาลูกตนเอง

ไมไดสักคนเดียว ดังน้ันการซื้อล็อตเตอรี่ของนางก็เปนเพียงความหวังเพื่อที่จะไดกลับไปเปนสมาชิก       

อีกคนหน่ึงของครอบครัวเทาน้ัน ดังจะเห็นไดจากการโตตอบระหวางยายเอิบ  ยายสอนและยายจันทร

ที่วา  

   ยายสอน "แมเอิบ  ถาแมถูกรางวัลที่หน่ึง  แมจะทําอะไรเน่ีย?" 

   ยายเอิบ "ซ้ือบาน ตามหาลูก ใหมันมาอยูดวยกัน...แลวอิฉันก็ไปรักษา            

  ตัวที่โรงพยาบาลดีๆ...ทําบุญ..."     

   เสียง (ยายจันทร) "ฝากธนาคารกินดอก"   

   ยายเอิบ "ใช...ฝากธนาคารกินดอก  แลวก็..."   

   ยายเอิบ "ซ้ือรถ...ไปวัดพระแกว...ออ! ตองเก็บเอาไวสวนหน่ึง เอาไว             

  ทําศพ  ลูกๆ มันจะไดไมเดือดรอน"     

   ยายเอิบ "ถาลูกหลานอิฉันมีเวลาวาง  อิฉันก็จะใหมันพาอิฉันมาเยี่ยม      

  พวกแม"  (ใบหนายายเอิบขณะน้ีมีความสุขที่ไดเห็นภาพเหลาน้ัน)   
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   .. .ยามเชาเ ม่ือนางตื่นจากที่นอน  จะมีคนคอยหุงหาอาหารไว ให               

  นางใสบาตร  มือของลูกหลานคอยประคองชวยมือของนางถือทัพพีขาว  ตักขาวขึ้น

  จากขันใสลงในบาตรพระ ถวยกับขาวคาวหวานที่นางวางลงถวายบนฝาบาตรพระ  

  ตามดวยกําดอกไมธูปเทียน นางนึกถึงภาพตัวเองที่มีลูกหลานคอยจูง คอยประคอง

  เขากมกราบพระแกวมรกตในพระอุโบสถ     

             (เวลา 2537: 178)  

  ความขางตนสะทอนใหเห็นถึงความหวังของยายเอิบที่ปรารถนาที่จะไดเปนสวนหน่ึง

ของครอบครัว เมื่อพิจารณาถึงภาพความหวังและคําพูดของยายเอิบจะเห็นวา เมื่อนางสามารถ

กลับไปอยูกับครอบครัวเดิมไดแลว นางจะไมทําใหลูกเดือดรอน โดยเฉพาะความเดือดรอนเรื่องภาระ

ทางการเงิน ไมวาจะเปนคาเชาบาน คารักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งคาทําศพ  การที่ยายเอิบแสดง

ความคิดผานความหวังเชนน้ีไมไดเพียงสะทอนใหเห็นวา นางรูตระหนักวาปจจัยเรื่องเงินเปนตนเหตุ

สําคัญที่ทําใหครอบครัวผลักดันใหนางตองมาอาศัยที่บานพักคนชราเทาน้ัน  แตภายใตความเพอฝน

นางก็ยังมีความหวังอยางลึกๆ วาหากนางสามารถหาเงินมาชวยจุนเจือครอบครัว โดยไมตองให

ครอบครัวเห็นนางเปนภาระไดแลว คนในครอบครัวจะรักและเคารพนางไดดังเดิม  

  แมนวนิยายเรื่องน้ีจะเสนอใหเห็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูสูงอายุจากผูพึ่งพา

ของครอบครัวมาเปนภาระของครอบครัวเปนสําคัญ แตเมื่อวิเคราะหแลว ชาติ ยังเสนอใหเห็นถึง           

ภาพการแสดงนํ้าใจและไมตรีของคนนอกครอบครัวที่เขามาประคับประคองผูสูงอายุใหดํารงชีวิตอยูได

ภายใตความโดดเด่ียวและอางวางจากการดูแลของคนในครอบครัว  ดังพิจารณาไดจากเหตุการณที่

อุบล หญิงสาวผูดูแลไดเขาไปปลอบโยนยายทับทิมที่กําลังเปนหวงลูกชาย ความวา 

   "เอายาย  กินนํ้าสมซะ  จะไดชื่นใจ"      

   คุณยายทับทิมปดปองพัลวัน "ไมเอา  ไมเอาหรอกคุณแม" แตทายสุด             

  แกก็จําใจตองรับขวดนํ้าสมไว"      

   ยายกินเถอะ  หนูซ้ือใหยาย  ยายอยารองไหนะ  เดี๋ยวบายๆ ลูกชายก็มา"       

  จําเริญๆ  เถอะแมเอย  ทําไมอิฉันจึงไมมีลูกหลานเหมือนคุณแม"                    

   "หนูเปนหลานยายอยูแลวไมใชเหรอ"       

          (เวลา 2537: 90) 

  เหตุการณที่อุบลซื้อนํ้าสมใหยายทับทิมด่ืมเพื่อใหยายทับทิมคลายความกังวลลงน้ัน

นอกจากจะแสดงใหเห็นภาพความหวงใยและความเห็นใจกับความทุกขเรื่องลูกที่ยายทับทิม               

ตองเผชิญแลว คําพูดของอุบลที่วา "ก็หนูเปนหลานยายอยูแลวไมใชเหรอ" ยังสะทอนใหเห็นวาอุบล

ยินดีและเต็มใจที่จะดูแลยายทับทิมเสมือนกับเปนยายายของตนเอง           
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  เมื่อพิจารณาถึงการมีสวนรวมทางความรูสึกของอุบลดังกลาวนับวาเปนการกระทํา   

ที่ทําใหยายทับทิมรูสึกอบอุนใจและมีกําลังใจที่จะรอคอยลูกอยางมีความหวังมากข้ึน  ขณะเดียวกัน

การกระทําน้ีก็ยังสะทอนใหเห็นถึงความบกพรองดานหนาที่ของลูกที่ปลอยใหแมแทๆ ของตนตองทกุข

รอนแตเพียงผูเดียว ย่ิงไปกวาน้ันการที่ลูกปลอยใหแมตองทนทุกขกับความทุกขที่มีสาเหตุมาจาก

นองชายดวยแลวย่ิงสะทอนใหเห็นถึงการผลักความรับผิดชอบมาใหแกคนนอกครอบครัวไดชัดเจน

มากข้ึน 

  อาจกลาวไดวาคุณคาของผูสูงอายุในครอบครัวจะมีมากนอยเพียงใดน้ันไมไดข้ึนอยู

กับบทบาทที่ผูสูงอายุมีอิทธิพลตอคนในครอบครัวเทาน้ัน แตยังข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติ         

และการอุปการะจากลูกหลานดวย สอดคลองกับที่ชาติ พยายามช้ีใหเห็นถึงสถานภาพของผูสูงอายุ

ภายในบานพักคนชราวายังพอมี คุณคาอยูบางภายใตการดูแลของเจาหนาที่ แตกับสมาชิก                       

ในครอบครัวแลวพวกเขากลับกลายเปนภาระที่ทุกคนพยายามผลักออกไป  

 4.4.2.2 ตาและยายของกะทิ : เสาหลักของครอบครัวท่ีไรแม 

  ผูสูงอายุสวนใหญเช่ือวาตนเองยังมีคุณคาและศักด์ิศรีที่เทาเทียมกับคนหนุมสาว             

ในดานของคุณคาน้ันผูสูงอายุเห็นวาประสบการณและการประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความมีเมตตา

กรุณาของตนชวยสงเสริมคุณคาใหแกตนเอง รวมถึงการที่ผูสูงอายุมีบุญคุณและเปนที่พึ่งทางใจ           

แกบุคคลในครอบครัว ตลอดจนปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน การมีเงินทองและทรัพยสินของผูสูงอายุยังมี

อิทธิพลตอคุณคาของผูสูงอายุดวยเชนกัน สวนศักด์ิศรีของการเปนผูสูงอายุจะมองที่คุณประโยชน 

หมายรวมถึงการกระทําและจิตใจที่ผูสงอายุไดปฏิบัติและมีตอผูอื่นภายใตเงื่อนไขของศีลธรรม             

และบรรทัดฐานทางสังคม อันกอใหเกิดการยกยองใหเกียรติและการไดรับความเคารพนับถือจาก

ครอบครัวและชุมชน (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2545: 13) 

   ในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ งามพรรณ เสนอใหเห็นถึงบทบาทของตา         

และยายที่เขามารับบทบาทในการดูแลและเลี้ยงดูกะทิ หลานสาวแทๆ ของตน เน่ืองจากณภัทร            

แมของกะทิน้ันนอกจากจะตัดสินใจเปนแมเลี้ยงเด่ียวแลว เธอยังปวยหนักถึงข้ันไมอาจทําหนาที่               

และดํารงสถานภาพแมอยางเต็มที่ไดอีกจนกระทั่งเธอเสียชีวิตไป  

  ตาและยายตางเปนชนช้ันกลางในสังคมเมืองมาต้ังแตเกิด ทั้งคูไดรับการศึกษาที่ดี

และทํางานในตําแหนงที่ดีไมตางกัน ตามีอาชีพเปนนักกฎหมาย สวนยายเปนเลขานุการของนายใหญ

ในโรงแรมระดับหาดาว แตเมื่อทั้งคูทํางานจนถึงวัยเกษียณ ยายไมไดขัดของที่ตาตัดสินใจกลับมาอยูที่

บานทรงไทยริมคลอง ซึ่งเปนบานเดิมของบรรพบุรุษของตาที่อยุธยา ตาจึงไดนําเงินสะสมจากการ
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ทํางานหนักหลายปน้ันมาซอมแซมบานใหนาอยูและคงความเปนเรือนไทยไวใหมากที่สุด  ทั้งน้ีเพื่อให

ไดใชชีวิตตามแบบชาวบานตามความฝนที่วางแผนไว 

  หลังจากที่ตาและยายยายไปอยูที่บานเรือนไทยหลังน้ีแลว ณภัทร  ไดลางานกลับไป

ต้ังหลักที่บานพอแม  หลังจากรูผลวาตนเองปวยเปนโรคที่ไมมีรักษา และในคราวน้ันเธอไดพากะทิ

กลับไปอยูกับตายายดวย  แต เมื่อเกิดเหตุการณที่ทําใหแมตระหนักรูวาตนเองไมมีศักยภาพ              

เพียงพอที่จะดูแลและเลี้ยงดูกะทิไดอยางเต็มที่อีกตอไป รวมถึงณภัทรเองก็เปนแมเลี้ยงเด่ียวที่ไมได  

คงความสัมพันธกับครอบครัวของฝายชายหรือพอของลูกไวแมแตนอย  ดังน้ันณภัทรจึงตัดสินใจ         

ถายโอนบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะแมใหแกตาและยายเปนผูดูแลกะทิแทนตนเอง 

ต้ังแตกะทิอายุ 4 ขวบ โดยระหวางที่ณภัทรไมไดเจอลูกน้ี  เธอก็ไดไถถามและติดตามความเปนอยู           

ของกะทิผานตายาย และเพื่อนรวมงานของแมที่เขามาชวยทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว 

   "แลวแม ก็สวดมนตอยู ในใจ ทุกคาถาที่ย าย เคยสอนเท าที่ นึก ได              

  สวดมนตแลวก็อธิษฐาน จะเรียกบนบานก็ไดกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ถาอภินิหารมีจริง               

  ขอใหลูกของแมปลอดภัย แมยอมแลกทุกอยาง ทุกอยางจริงๆ คนทั่วไปคงอธิษฐาน

  เอาชีวิตตัวเองเขาแลก แตชีวิตของแมคงแลกอะไรไมไดทั้งน้ัน ในเม่ือแทบจะไมมี     

  เหลืออยู แลว ฟาผาเปรี้ยงเหมือนรับรู เ ม่ือแมอธิษฐานวา ถาลูกปลอดภัย                 

  แมจะไมแตะตองตัวลูกอีกเลย แมจะไปใหไกลจากลูก ไมทําใหลูกตองตกอยู                 

  ในอันตรายอีกแลว"        

       (ความสุขของกะทิ 2554: 67) 

  ขอความขางตนเปนเหตุการณตอนที่ณภัทรและกะทิตองเผชิญกับพายุฝน                   

ซึ่งอาจทําใหทั้งณภัทรและกะทิเกิดอันตรายถึงชีวิตได ณภัทรจึงอธิษฐานตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อใหกะทิ

ปลอดภัย โดยยอมแลกกับการจากกะทิไป การกระทําของณภัทรเชนน้ี ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึง

การตัดสินใจที่เด็ดเด่ียวและการเสียสละตัวเองเพื่อกะทิแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงความวางใจ            

ที่แมมีใหแกตาและยายวาจะสามารถทําหนาที่ไดไมตางกับตน 

  เมื่อตาและยายตางเขาใจและเคารพการตัดสินใจของแมของกะทิ ทั้งตาและยาย            

จึงแบงหนาที่กันดูแลและเลี้ยงดูกะทิอยางเอาใจใสนับต้ังแตน้ันมา  ยายจะดูแลกะทิในดานอาหาร         

การกินและความเปนอยูที่ไมไดบกพรอง  สวนตาจะเนนเรื่องการเรียนรูและการพักผอนตามอัธยาศัย

เปนสวนใหญ ทั้งน้ีแมวาตาและยายมักจะมีความเห็นไมลงรอยกัน และไมคอยแสดงออกใหกะทิรับรู

ถึงความรักที่มอบให  แตความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางตายายกับหลานสาวถือเปนการสราง                

ความผูกพันที่ทําใหกะทิสามารถเติบโตข้ึนบนพื้นฐานของความรักและความเขาใจ 
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   กะทิมีขนมกินอ่ิมทองเม่ือกลับจากโรงเรียนทุกวัน ถาตองทําการบาน       

  หรือดูหนังสือเตรียมสอบแบบน้ียิ่งหายหวง ยายจะยกมาตั้งขางตัว ใสขวดโหล         

  มาวางเรียงใหเลือกอยางกับรานลุงเชียงที่ปายรถสองแถว กะทิไมหวงเรื่องสอบ         

  แตอยากใหเสร็จส้ินเร็วๆ ปดเทอมน้ีนาสนุก มีกิจกรรมรออยูไมนอย อยางแรก           

  นาจะเปนกิจกรรมดูดาว ตาใหกลองดูดาวกับแผนที่ดาราศาสตรเปนของขวัญ           

  เม่ือตอนปใหม ยังไมไดแกะกลองออกมาเลย กะทิยังอยากไปเขาคายที่โรงเรียน   

  จัดเปนพิเศษ คงตองขออนุญาตตาตอนยายอารมณดี ถายายขัดคอตามีหวังกะทิ           

  อดไปแน         

       (ความสุขของกะทิ 2554: 36-37) 

  การที่กะทิบอกวา ตัวเองมีขนมใหกินอิ่มตลอดเวลา โดยเฉพาะชวงสอบที่ยาย           

จะยกขนมมาวางขางตัวน้ันแสดงใหเห็นวายายดูแลกะทิอยางเอาใสใจ และยายยังใชขนมที่เปนของ

โปรดของหลานน้ีเปนดังรางวัลและกําลังใจแกหลานอีกทางหน่ึง  สวนตาน้ันจะมีบทบาท                 

ในการสงเสริมการเรียนรูของกะทิ เพื่อใหกะทิมีความรูที่ไมไดจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน รวมถึง

การที่สนับสนุนใหกะทิไปเขาคายที่โรงเรียนยังถือเปนการเปดโอกาสใหกะทิไดปฏิสัมพันธกับเพื่อน        

และครูมากข้ึนดวย  

  ดังที่กลาวไปแลวขางตนวา เหตุการณที่ณภัทรกับกะทิตองเผชิญหนากับพายุฝน          

เปนฝ นร ายที่ ฝ ง อ ยู ในความทรงจํ าของกะทิ  ดัง น้ัน เมื่ อฝนตกหนักและฟารอ ง เสี ยง ดั ง                    

ยายที่เปนผูรับรูเหตุการณทุกเรื่องจึงเขามาปลอบขวัญแกกะทิ เพื่อใหกะทิคลายความหวาดกลัว           

และสงบลง     

   ...เสียงสายฟาฟาดเหมือนตามมาดวยเสียงคนกรีดรองปานใจสลายทุกครั้ง 

  ไมรูวาหูของกะทิแววไปเองหรือเสียงน้ันดังมาจากเบื้องลึกของความทรงจํา นาทีน้ัน

  ยายจะเปดประตูหองนอนเขามาและนอนกอดกะทิไวจนหลับไปดวยกันถึงเชา     

  กะทิเบียดซุกในออมกอดยาย ไมอยากไดยินเสียงฟา เสียงฝน เสียงคน...เสียงของ        

  ผูหญิงคนน้ัน...เน้ือเนียนเย็นของยายหอมออนๆ ยายไมเลานิทานปลอบขวัญ          

  หรือรองเพลงกลอม แตลูบหลังของกะทิเบาๆ สมํ่าเสมอชวนเคล้ิมหลับ ครั้งหน่ึงกะทิ

  ปรือตาขึ้นดูหนายาย เห็นลูกตาวาวๆ ฟาแลบไกลๆ พอมีแสงสวางใหกะทิแนใจวา

  ยายรองไหอยูในความมืด       

       (ความสุขของกะทิ 2554: 20-21) 

  การบรรยายถึงวิธีการที่ยายใชปลอบขวัญแกกะทิดวยการกอดและลูบหลังอยาง

สม่ําเสมอน้ันนอกจากจะเสนอใหเห็นบทบาทของยายในฐานะผูปกปองเทาน้ัน แตการที่ยายรองไหน้ัน

อาจมาจากความรูสึกที่ปนกันระหวางความสงสารกะทิที่ตองพลัดพรากจากแมกับความเจ็บปวดใจ          

ที่ตนเองกําลังจะสูญเสียลูกสาวดวย  
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  บทบาทของตาและยายเดนชัดข้ึนเมื่อตาและยายตองบอกความจริงเกี่ยวกับอาการ

ปวยของแมใหกะทิไดรับรู  ดังความที่วา 

   ความคิดของกะทิสะดุดลงเม่ือยายกมลงกราบพระและหันมามองกะทิ     

  เปนภาพที่แมวันคืนจะผานไปอีกนานสักเทาใด กะทิก็คงจะจําไดไมลืม ภาพของยาย

  ที่มีเสียงประกอบวา       

   "กะทิ อยากไปหาแมไหมลูก"     

   ...       

   เหตุการณหลังจากคําถามในหองพระเหมือนเกิดขึ้นกับคนอ่ืน เหมือนกะทิ

  มองดูตัวเองเคล่ือนไหวโตตอบ กะทิเห็นตาเดินเขามาในหองพระ ดึงกะทิไปกอดไว 

  และพูดกับกะทิชาๆ บอกกะทิวา แมปวย ปวยมาก ไปรักษาตัวมาหลายแหงแลว  

  แตไมหาย        

       (ความสุขของกะทิ 2554: 40-45) 

  เมื่อตาและยายเปนคนในครอบครัวที่กะทิมีอยู  ตาและยายจึงมีบทบาทสําคัญ         

ในการบอกถึงอาการปวยของแม  เพื่อกะทิจะไดตัดสินใจวาจะไปหาแมหรือไม รวมถึงการทําหนาที่

ของตาและยายดังกลาวยังทํ าใหกะทิสามารถเตรียมใจต้ังรับกับสถานการณที่จะ เกิดข้ึน            

หลังจากแมไดจากโลกไปแลว 

  งามพรรณเนนยํ้าใหเห็นบทบาทของตายายอีกครั้ง หลังจากเหตุการณที่กะทิ

ตัดสินใจไมสงจดหมายไปหาพอ ตามที่แม เตรียมจดหมายพรอมจาหนาซองไวใหแกกะทิ                   

แตกะทิเลือกที่จะกลับไปอยูกับตาและยายเชนที่กะทิเติบโตข้ึนมา     

   การเดินทางของกะทิส้ินสุดลงเม่ือรถจอดที่บานริมคลอง ที่จริงแลวกะทิ

  อยากจะเรียกวาเปนการส้ินสุดการผจญภัยในโลกกวางเสียมากกวา...  

   ออมแขนของตาและยายอบอุนและใหความรูสึกปลอดภัยเหมือนที่กะทิ 

  จําได ที่ไหนจะสุขใจเกินไปกวาที่บานยอมไมมี และบานริมคลองหลังน้ีคือ "บาน" 

  ของกะทิโดยแท       

        (ความสุขของกะทิ 2554: 112) 

  คําบรรยายขางตนสื่อใหเห็นถึงภาพที่เกิดข้ึนจากความอบอุนใจ อันเกิดจาก

ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางตายายและหลานสาว โดยเฉพาะการใชคําวา "บานของกะทิโดยแท" 

ยอมสื่อใหเห็นถึงความสุขทั้งกายและใจของผูที่อาศัยอยูรวมกัน ย่ิงเปนคําพูดของกะทิดวยแลว          

ย่ิงทําใหบทบาทในฐานะผูดูแลและเลี้ยงดูของตาและยายเดนชัดข้ึนดวย  
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  การที่ตาและยายสามารถดูแลกะทิไดโดยไมเดือดรอนเชนน้ีสาเหตุสําคัญมาจาก

ระดับการศึกษาที่ชวยสงเสริมปจจัยทางเศรษฐกิจ อันสงผลโดยตรงตอชีวิตและความเปนอยู          

ทั้งของตายายและกะทิ  กลาวคือตาและยายตางเปนคนที่มีความรู มีอาชีพที่มั่นคง และเปนที่นับหนา        

ถือตา เมื่อถึงวัยเกษียณตาและยายจึงสามารถนําเงินรายไดที่สะสมไวมาเปนกองทุนสําหรับ                  

การพักผอนใหแกตนเองมากกวาที่จะใชเปนการตอยอดทางอาชีพ เปนตนวา ตาซื้อเรืออีแปะมาไว              

เพื่อการพายเลนมากกวาจะนํามาใชเพื่อจับปลาอยางที่ชาวบานปฏิบัติ ยายพยายามทําตัวเปน

ชาวบานดวยการหุงขาวดวยเตาถาน แตกลับหวงเรื่องความสะอาดจนเกินความจําเปน ไมวาจะเปน                      

การมีกะละมังแยกใสผาตามการใชงานอยางละเอียด และการมีโองใสนํ้าที่ไวใชเฉพาะงาน เปนตน     

   ตาหาซ้ือเรืออีแปะหรือที่ชาวบานในละแวกเรียกเรืออีปาบมาไวพาย          

  เที่ยวเลนในทุ งหนานํ้า ตาบอกวาเปนการปลีกวิเวกพนจากมลพิษทางเสียง           

  (ของยาย) กะทิกับตาจะไปกันสองคน ออกเดินทางกันตอนสายๆ...  

   ตาจะพายเรืออยางสบายอารมณ ไมนึกกะเกณฑวาจะตองออกจากบาน  

  ก่ีโมง จอดแวะตรงไหนก่ีโมง และกลับถึงบานก่ีโมง ไมใชรายการทองเที่ยวกับทัวร

  ตามตารางรถไฟตาบอก แตเปนทัวรตามอําเภอใจตางหาก    

       (ความสุขของกะทิ 2554: 23-24) 

   ในหองอเนกประสงคของยาย หรือที่ตาเรียกวาออฟฟศของยาย                

  จะมีกะละมังวางเขาแถวไว กะทิตองแยกผาที่เก็บมาใสกะละมังใหถูกตอง เส้ือผา    

  ของตา ของยาย ของกะทิเอง แยกคนละใบ ผาปูที่นอนปลอกหมอนอีกใบ            

  ผาเช็ดชาม ผาเช็ดปาก ผาที่ใชทําความสะอาดหรือ "ผาขี้เหร" อยางที่ตาเรียก            

  ก็ตองแยกไว นอกจากเหตุผลในเรื่องความสะอาด (ซ่ึงเกินความพอดีในความเห็น      

  ของตาแลว) ยังเพื่อความสะดวกในการเขากํากับดูแลใหพี่สดับรีดอีกดวย ยายจะเขา

  มาตรวจดูและขยับกะละมังเรียงลําดับหน่ึงสองสามกอนหลังตามความตองการ          

  กะละมังใสส้ือผาชุดนักเรียนของกะทิอยูหัวแถวเสมอ เพราะตองใสหมุนเวียนกันไป  

        (ความสุขของกะทิ 2554: 20)

  

  ความเปนอยูของตาและยายที่สุขสบายและสมบูรณพรอมน้ันมีสวนสําคัญตอความ

เปนอยูของกะทิเปนอยางมาก ทั้งน้ีแมวาตาและยายจะแสดงบทบาทที่แตกตางกัน แตก็ทําใหกะทิ

ได รับการ ขัดเกลาและเรียนรู ถึ งหนาที่ และความผิดชอบผานบทบาทที่ เขมงวดของยาย                

และบทบาทที่เนนการพักผอนและความเรียบงายของตา ที่สําคัญคือบทบาทที่แตกตางของตาและยาย

สามารถเติมเต็มปมดอยของกะทิใหตัวกะทิเองไมรูสึกวาตนเองบกพรองแมแตนอย 
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  หากวิเคราะหถึงบทบาทของตาและยายแลวจะพบวา ตาและยายไมไดมีบทบาท      

ในฐานะผูดูแลและรับผิดชอบกับความเปนอยูของกะทิเทาน้ัน แตตาและยายยังไดใชปจจัยทางดาน

เศรษฐกิจ และปจจัยดานความรูและความสามารถที่ตนมีทําคุณประโยชนใหแกคนในชุมชนดวย            

เปนตนวา ตาเปนธุระจัดการเรื่องที่ดินของชาวบานไมใหถูกโกง ดังคําพูดที่ผูใหญบุญกลาวช่ืนชมตา   

ทุกครั้งที่เจอกันที่วา  

   หมูบานริมคลองโชคดีจริงๆ ที่ตาเกษียณจากงานในกรุงเทพฯ แลวเลือก

  กลับมาอยูที่บานหลังเดิมของทวดที่ปดรางมานาน ตาร่ําเรียนมาจากเมืองนอก      

  เมืองนา เปนนักกฎหมายมือหน่ึง เปนที่ยอมรับทั่วบานทั่วเมือง ทําเงินเปนถุงเปนถัง 

  ชวยเหลือคนมามาก หากไมไดตา ชาวบานคงถูกเอาเปรียบที่ดินทํากินของ          

  บรรพบุรุษคง...ตายกมือหาม ถามเรียบวา จะทําขวัญนาคกันหรือยางไร รายยาว    

  ตั้งแตอยูในทองแมเลยดีไหม เรียกเสียงฮาล่ันทั่วคุงนํ้า     

       (ความสุขของกะทิ 2554: 27) 

  การที่ตาใชความรูที่ตนมีชวยเหลือชาวบานดังกลาว นอกจากจะเปนการแสดงนํ้าใจ

ตอชาวบานดวยการใชความสามารถที่ตนไดสั่งสมมาใหเกิดประโยชนแลวยังทําใหตาสามารถสราง

เครือขายทางสังคมในฐานะผูใหแกคนในชุมชน ซึ่งทําใหคนในชุมชนเกรงใจและเคารพนับถือ                

ทั้ ง น้ีไม เฉพาะแตตาเท าน้ัน แตคนในชุมชนยัง เผื่ อแผความปรารถนาดีดังกลาวมายังคน                       

ในครอบครัวดวย โดยเฉพาะกับกะทิยอมไดรับความเมตตาเมือนเปนลูกหลานของคนในชุมชน            

ดวยเชนกัน  

  อาจกลาวไดวาการที่ตาและยายสามารถดํารงบทบาทผู ดูแลและเลี้ยงดูกะทิ             

แทนแมแทๆ ของกะทิที่ เปนแมเลี้ยงเด่ียวและกําลังจะเสียชีวิตลงน้ัน นอกจากจะเปนการให

ความสําคัญกับสายสัมพันธของครอบครัวดวยการมองวาตายและยายคือผูสนับสนุนคนที่เหลือของ                 

ครอบครัวแลว การมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจและความรูที่เพียงพอตอการพึ่งพาตนเองภายใต          

วิถีชีวิตแบบชนช้ันกลางของตาและยายยังเปนปจจัยสําคัญที่สง เสริมบทบาทในฐานะผู ให                      

และผูมีอํานาจของตาและยายทั้งภายในครอบครัวและชุมชน อันสงผลโดยตรงกับความเปนอยู           

ของทั้งตายายเองและของกะทิที่จะเติบโตข้ึนภายใตการสรางเครือขายทางสังคมที่ตาและยายได

ชวยเหลือมากอนหนาน้ี  

 จากการวิเคราะหบทบาทของญาติผูใหญในครอบครัวในสังคมเมืองผานบทบาทของผูสูงอายุ

ในนวนิยายเรื่องเวลา และบทบาทของตาและยายในเรื่องความสุขของกะทิจะเห็นไดวา แนวคิด           

ของระบบทุนนิยมมีผลตอบทบาทของญาติผูใหญที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูสูงอายุในนวนิยาย             

เรื่องเวลา กําลังถูกแนวคิดของระบบทุนนิยมสรางใหกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
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ทายที่สุดคนในครอบครัวจึงมองไมเห็นคุณคาและขับใหกลายเปนภาระของคนนอกครอบครัว           

แตตาและยายในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิกลับกําลังดําเนินบทบาทไปตามกลไกของระบบ        

ทุนนิยมดวยการใชปจจัยทางเศรษฐกิจที่ไดมาจากระดับการศึกษาน้ีเปนสิ่งสงเสริมบทบาทของตน         

ทั้งบทบาทของตายายที่จะตองรับทําหนาที่ดูแลเลี้ยงดูหลานสาวของตนตามที่แมของเด็กวางเปาหมาย

เอาไว และบทบาทในฐานะผูนําชุมชนโดยการอาศัยความรูและความสามารถที่ตนมีซึ่งบทบาท       

ดานการเปนผูนําชุมชนน้ีสามารถสรางเครือขายทางสังคมข้ึนมาเพื่อสนับสนุนตนเองและครอบครัวได  

   4.4.3 ญาติผูใหญในสังคมชนบท* 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยชวงหลายทศวรรษ          

ที่ผานมาสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชากรในกลุมผูสูงอายุอยางมาก ผลกระทบ

ประการแรกคือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  เน่ืองมาจากการปรับปรุง                  

ดานการแพทยและสาธารณสุข ทําใหมาตรฐานความเปนอยูของประชากรดีข้ึน รวมถึงความยืนยาว

ของชีวิตผูสูงอายุไดเพิ่มข้ึน แตดวยการบริการทางสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุที่ผนวกรวมเขากับ

ความสามารถของครอบครัวและสังคมไมอาจสนองตอบตอความตองการของกลุมผูสูงอายุได           

ดังจะเห็นไดชัดจากโครงสรางครอบครัวเด่ียวและการควบคุมจํานวนบุตรน้ัน  นอกจากจะลดโอกาส

ของผูสูงอายุที่จะมีบุตรไวสําหรับการดูแลยามบั้นปลายชีวิตลงแลวยังทําใหระบบการเกื้อหนุนผูสงูอายุ

ภายใตการกํากับของหนวยงานตางๆ มีความจําเปนมากข้ึนดวย (นภาพร ชโยวรรณ, 2545: 22) 

 ผลกระทบประการที่สองคือ การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของสังคมเมืองที่กระตุนให         

คนหนุมสาวจากชนบทจํานวนมากยายถ่ินเขามาหางานทําใหเมืองใหญ ทําใหบิดามารดาหรือผูสูงอายุ

ในชนบทถูกทิ้งใหอยูเบื้องหลังและตองพึ่งพาลูกหลานในรูปแบบของตัวเงินมากข้ึน ย่ิงไปกวาน้ัน        

คนหนุมสาว ยังสงลูกของตนกลับไปอยูกับปูยาตายาย เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพในเมือง 

ดวยเหตุน้ีผูสูงอายุจึงไมเพียงแตตองมีชีวิตเพียงลําพังเทาน้ันแตยังตองรับภาระดูแลหลานแทนพอแม

ของเด็กอีกดวย 

 

 

                                                             
 

*
 สังคมชนบท ในที่ น้ีหมายถึง สังคมที่อยู ในฐานะแหลงทรัพยากรของสังคมเมือง ไมวาจะเปน                 

ดานทรัพยากรทางธรรมชาติ และดานแรงงาน รวมถึงเปนสังคมตองอาศัยความเจริญจากสังคมเมืองเขามาเก้ือหนุน 
โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตของผูคนที่มีปจจัยเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมเมือง  
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 คานิยมในสังคมไทยมักยอมรับกันวา บุตรมีหนาที่จะตองอุปการะดูแลบิดามารดาในวัย

สูงอายุ เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณที่ทานไดดูแลและเลี้ยงดูบุตรมาต้ังแตเล็กจนโต แตดวย          

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหแบบแผนความสัมพันธในครอบครวัคอยๆ 

เปลี่ยนแปลงไป เพราะวาลูกหลานสวนใหญมีภาระตองออกไปทํามาหากินนอกบาน  ดวยเหตุน้ี             

การดูแลพอแมหรือญาติผูสูงอายุของคนหนุมสาวในปจจุบันจึงไมเพียงแตขาดความเอาใสใจ                 

และขาดการปรนนิบัติที่ เพียงพอเทาน้ัน แตพอแมหรือญาติผูสูงอายุจํานวนไมนอย ยังคงตอง              

ทํางานหนักและหลายกรณีผูสูงอายุเหลาน้ีตองเปนผูรับภาระในการเลี้ยงหลานแทนพอแมของเด็ก        

อีกดวย (มาลินี วงษสิทธ์ิ ศิริวรรณ ศิริบุญ และอัจฉรา เอนซ, 2541: 26) 

 การที่ผูสูงอายุตองรับบทบาทดูแลเด็กในครอบครัวเชนน้ี เปนเพราะพอแมของเด็ก                

ซึ่งสวนใหญตองยายถ่ินฐานจากชนบทไปหางานทําในเมืองใหญ และดวยระดับความรูที่ไมไดมีมากนัก 

ทําใหคนหนุมสาวเหลาน้ีตองด้ินรนทํางานที่หนักและใชแรงงานเปนสวนใหญ ลูกจึงกลายเปนอุปสรรค

ในการทํางาน  ดังน้ันการนําลูกกลับไปใหพอแมและญาติผูใหญชวยดูแลจึงเปนทางออกที่เหมาะสม 

กับวิถีชีวิตในสังคมเมือง และคนหนุมสาวเหลาน้ีก็จะสงความชวยเหลือในรูปแบบของเงินตรามากกวา

ความใกลชิดสนิทสนมไปใหแกครอบครัวในชนบท  

 ในนวนิยายเรื่องชางสําราญ เดือนวาดจะเสนอใหเห็นบทบาทของญาติผูใหญผานตัวละครยา

ของกําพล ในฐานะผูรับภาระเลี้ยงหลาน หลังจากครอบครัวของลูกชายตองเผชิญกับปญหาครอบครัว

แตกแยก ดังจะอธิบายในหัวขอ "ยาของกําพล : ผูชวยเหลือคนแรกทีถู่กนึกถึง"  

 ยาของกําพล : ผูชวยเหลือคนแรกท่ีถูกนึกถึง  

 ในนวนิยายเรื่องชางสําราญ เดือนวาด เสนอใหเห็นบทบาทของญาติผูใหญผานบทบาทของ        

ยากําพล ในฐานะผูชวยเหลือคนแรกที่พอของกําพลนึกถึง หลังจากพอและแมของกําพล                    

มีปากเสียงและทะเลาะกันอยางรุนแรง โดยแมตัดสินใจขนขาวของออกไปและทิ้งลูกทั้งสองคนไวให

สามีเปนผูจัดการเพียงคนเดียว     

   เด็กชายกําพล ชางสําราญ อายุเพิ่งหาขวบ เดินเตร็ดเตรอยูบริเวณ       

  หนาหองแถวคุณแมทองจันทร  พอส่ังใหเขาคอย "เอ็งอยูน่ี พอเอานองไปให        

  ยาเล้ียง  เดี๋ยวจะกลับมารับ" เพราะคําวา "เดี๋ยว"  กําพลเลยไมกลาเดินไปไหนไกล  

  เกรงวาพอกลับมาจะไมเห็น จึงวนเวียนคอยมองทางเขาหมูบานตลอด  
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   หลายวันกอนบานของกําพลเกิดเรื่อง  พอกับแมทะเลาะตบตีกันเสียงดัง

  ไปถึงไหนตอไหน  แมเหว่ียงพัดลมคอหัก  พอโยนกระติกนํ้ารอนขามหัวแมออกไป

  นอกบาน  ตกกลางคืนแมพารถกระบะมาจอดหนาบาน  ขนขาวของขึ้นรถ             

  จนบานโลง  แมจากไปโดยขี่มอเตอรไซคนํา  รถกระบะบรรทุกของคลานตามชาๆ 

  พอเทาสะเอวมองผงกหัวหงึกๆ นองชายวัยอีกสองเดือนจะครบขวบของกําพล    

  รองไหจาอยูในบาน       

        (ชางสําราญ 2547: 23) 

  คําพูดของพอที่วา "เอ็งอยูน่ี พอเอานองไปใหยาเลี้ยง ..." เปนคําพูดที่สะทอน           

ใหเห็นวา เมื่อเกิดเรื่องเดือดรอนหรือมีเรื่องที่เหนือการจัดการของพอ ยาคือที่พึ่งแรกที่พอจะนึกถึง

และวางใจวายาจะยินดีที่จะชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ทั้งน้ีแมวาตัวบทจะไมไดกลาวถึงมุมมอง

ของยา แตอยางนอยพอที่ตองด้ินรนหาทางออกเฉพาะหนาใหแกปญหาครอบครัวน้ันก็เห็นวา           

ยาคือผูที่มีบทบาทสําคัญตอการประคับประคองครอบครัวใหคงอยูไปตามอัตภาพได  

  การที่พอตัดสินใจใหลูกคนโตอยูภายใตการดูแลของคนในชุมชนและลูกคนเล็กไปอยู

ในการดูแลของยากอนน้ัน สวนหน่ึงเปนเพราะลูกไดกลายเปนภาระตอการทํางานอยางหามรุงหามคํ่า

ของพอ พอที่ไมมีญาติมิตรที่อยูใกลตัว และอนุมานไดวาพอเปนหน่ึงในคนที่ตองยายถ่ินฐานมาทํางาน           

ในเมืองใหญ ดังน้ันเมื่อเกิดปญหาที่เปนอุปสรรคตอการหารายไดจุนเจือครอบครัว ทั้งครอบครัว

ตนเองและครอบครัวที่อยูในชนบท พอจึงจําเปนตองพาลูกกลับไปใหแมของตนหรือยาของกําพล           

ที่อาศัยอยูในชุมชนชนบทเปนผูชวยแบงเบาภาระ 

  การที่พอของกําพลเลือกที่จะพาลูกคนเล็กไปใหยาของเด็กดูแลกอนน้ัน นอกจาก            

จะสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของญาติผูใหญในครอบครัวในฐานะผูชวยเหลือยามคับขันที่พอนึกถึง        

เปนคนแรกแลวยังแสดงใหเห็นวาสําหรับชนช้ันลางที่ไมมีทางเลือกในการจัดการปญหาครอบครัว          

มากนัก โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับลูกน้ัน ทายที่สุดญาติผูใหญที่อยูในสังคมชนบทคือ ทางออก      

ของปญหาที่ชนช้ันลางในสังคมเมืองเช่ือวาเปนทางออกที่ดีที่สุด  

 อาจกลาวไดวาในสังคมเกษตรกรรมที่มีปญหาดานทรัพยากรและขอจํากัดดานการบริโภค  

ญาติผูใหญจะมีบทบาทสําคัญในครอบครัวดวยการเปนศูนยกลางทางความคิดและศูนยรวมทางจิตใจ 

ประกอบกับการตองเผชิญกับความยากลําบาก สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ตางตองพึ่งพาอาศัยกนัน้ัน

จึงใหความเคารพและนับถือผูสูงอายุเปรียบด่ังผูปกครองที่ใหทั้งความรมเย็นและเปนด่ังกําแพง               

ที่คอยคุมครองอันตรายตางๆ แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรมมาเปนยุคอุตสาหกรรม 

ที่มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากข้ึน ผูคนจึงพึง่พาอาศัยกันนอยลง ย่ิงไปกวาน้ันแนวคิดของ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนการวัดคุณคาของคนดวยมูลคาทางเศรษฐกิจ มีสวนสําคัญตอบทบาทของ
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ผูสูงอายุในครอบครัวชนช้ันกลางในสังคมเมืองมีลักษณะที่แตกตางกนั ระหวางญาติผูใหญที่กลายเปน

ภาระทางเศรษฐกิจจนตองกลายเปนคนนอกครอบครัวในที่สุดกับญาติผูใหญที่เปนที่พึ่งของครอบครัว 

อันเน่ืองมาจากศักยภาพทางทุนทรัพยและความรูชวยสงเสริมบทบาทของญาติผูใหญในฐานะผูให        

และผูนําของครอบครัว สวนญาติผูใหญในครอบครัวชนบทจะมีบทบาทสําคัญในรูปแบบของ           

ผูรับภาระเลี้ยงดูหลานที่พอแมตองเขาไปทํางานในสังคมเมือง  เน่ืองจากอาชีพที่คนหนุมสาวหรือ         

พอและแมของเด็กตองอาศัยแรงงานเปนสําคัญ การพาเด็กกลับไปใหญาติผูใหญของตนในครอบครัว 

ที่ อยูในชนบทจึงเปนทางแกปญหาของพอแมเหลาน้ัน  

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของญาติผูใหญดังกลาวจึงไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึงคุณคา                    

ของผูสูงอายุในครอบครัวซึ่งแปรผันไปกระแสแนวคิดของสังคมตามรูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เทาน้ัน แตยังทําใหเกิดการต้ังคําถามกับลูกหลานถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่ควรปฏิบัติ รวมถึง

จิตสํานึกตามหลกัจริยธรรมและหลักศีลธรรม โดยเฉพาะการระลึกถึงผูมีพระคุณและการตอบแทน   

คุณแกญาติผูใหญในครอบครัว 

 จากการวิเคราะหบทบาทของสมาชิกครอบครัว ไดแก พอ แม ลูก และญาติผูใหญ ตามปจจัย

ทางสังคม ที่ประกอบดวยดานเพศ วัย และชนช้ัน สามารถสรุปไดวา เงื่อนไขที่สงอิทธิพลใหนักเขียน

นวนิยายซีไรตทั้ง 7 เรื่องเสนอบทบาทของสมาชิกครอบครัวที่แตกตางกันน้ัน นอกจากจะมาจาก            

วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแลว ความคาดหวังของสังคม                     

ที่ประกอบสรางเปนคานิยม และวัตถุประสงคของนักเขียนยังเปนปจจัยที่สนับสนุนใหภาพของสมาชิก

ในแตละครอบครัวมีความหลากหลาย  

 ในชุมชนชนบทที่มีความแหงแลงและมีขอจํากัดดานทรัพยากรขับเนนใหผูชายข้ึนมาเปน

หัวหนาครอบครัว ดวยการหาอาหารและรับผิดชอบความเปนอยูของครอบครัว เน่ืองจากสรีระและ

ความแข็งแรงของผูชายที่เอื้อตอการเขาปาและลาสัตวในที่เสี่ยงอันตรายมากกวาผูหญิง และผูชายก็มี

โอกาสที่จะสั่งสมประสบการณในพื้นที่นอกบานมากกวาผูหญิงที่ตองรับผิดชอบหนาที่ในครัวเรือน

ดังน้ันภาพของพอในนวนิยายลูกอีสาน ซึ่งเปนตัวแทนของครอบครัวในยุคด้ังเดิม  คําพูนจึงถายทอด

ใหเห็นถึงภาพของหัวหนาครอบครัวที่มีทักษะดานการเอาตัวรอดในสถานการณคับขัน มีหนาที่ดูแล

เรื่องปากทองและความเปนอยูของครอบครัวเปนอันดับแรก รองลงมาคือหนาที่ดานการถายทอด

ความรูและปลูกฝงคุณธรรมใหแกลูก โดยเฉพาะลูกชาย แตกระน้ันพอก็ใหความเทาเทียมทางเพศ         

แกแม ซึ่งถือเปนแรงงานสําคัญในการนําพาครอบครัวใหผานพนปญหาปากทอง  
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 ระบบทุนนิยมและแนวคิดแบบชนช้ันกลางในสังคมเมืองขับเนนใหพอที่มีหนาที่ตอง

รับผิดชอบตอชีวิตของสมาชิกในครอบครัวใหมีชีวิตที่สุขสบายน้ันไดรับการยกระดับใหเปนทั้งหัวหนา

ครอบครัว และผูปกครองครอบครัวในคราวเดียวกัน ดังน้ันภาพของพอในสังคมเมืองที่ปรากฏจึงเปน

การต้ังคําถามกับความถูกตองดานการปฏิบัติและดานจริยธรรมของผูที่ดํารงบทบาทของพอ กลาวคือ       

ในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง กฤษณา ช้ีใหเห็นถึงภาพของพอชนช้ันกลางที่บกพรองดานหนาที่และ

ความรับผิดชอบตอครอบครัวดวยการไมอาจควบคุมความปรารถนาในจิตใจของตนเองจนทําให

ครอบครัวตองลมสลายลงและผลสุดทายผูที่ตองรับปญหาไวทั้งหมดคือลูก โดยกฤษณา ไดเสนอภาพ

พอคูตรงขามผานบทบาทของเพียร เพื่อช้ีใหเห็นวาการดํารงบทบาทของพอและที่ดีน้ันไมไดข้ึนอยูกับ

ฐานะทางสังคมที่นํามาซึ่งหนาตาในสังคมและทุนทรัพย แตข้ึนอยูกับการคํานึงถึงหนาที่และ        

ความรับผิดชอบตอครอบครัว  ที่สําคัญคือการมีคุณธรรมและการสามารถยับย้ังกิเลสของตนได         

ภาพของพอในนวนิยายเรื่องอมตะ ของวิมลเปนภาพของพอที่หลุดกรอบจากความคาดหวังของสังคม 

เน่ืองจากพอขาดจิตสํานึกดานจริยธรรมและกําลังใชอํานาจของผูปกครองในฐานะพอมาอางสทิธิเหนือ

ชีวิตของลูก  ในขณะที่ภาพของพอในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยของอุทิศ เสนอวาพอกําลังใช

อํานาจทางเศรษฐกิจสรางความชอบธรรมในการควบคุมภรรยาและลูกในอยูภายใตการปกครอง       

ของตนในระบบปตาธิปไตย จะเห็นไดวาภาพของพอในนวนิยาย 2 เรื่องหลัง อํานาจของพอจะถูกโยง

เขากับอํานาจการปกครองและอํานาจทางเศรษฐกิจของพอในครอบครัว แตกระน้ันเมื่อคานิยม             

ชนช้ันกลางสงอิทธิพลตอพอในสังคมชนช้ันลางที่อาศัยในสังคมเมือง ศักยภาพดานสังคมและดาน        

ทุนทรัพยที่มีไมเพียงพอที่จะสงเสริมอํานาจของพอในครอบครัวจึงทําใหพอไมอาจดํารงบทบาทพอทีดี่

ตามความความคาดหวังของสังคมได ดังจะเห็นไดจากกรณีของวสุ พอของกําพลในเรื่องชางสําราญ

ของเดือนวาด ที่จําเปนตองถายทอดหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหแกคนในชุมชน  

 ดังที่กลาวขางตนแลววาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในสังคมชนบทเปนปจจัยสําคัญที่ขับเนน

ใหพอข้ึนมาเปนหัวหนาครอบครัวเพราะความแข็งแรงดานรางกายที่มีเหนือกวาผูหญิงและเด็ก                    

แตในขณะเดียวกันการที่ผูหญิงมีสวนรวมเชิงเศรษฐกิจในครอบครัวดวยการทําไรนาหรือนําผลผลิต  

ไปขายหรือแลกเปลี่ยนถือเปนการเสริมสรางความเทาเทียมทางเพศใหแกผูหญิงในฐานะผูชวยเหลือ

สาม ีดังที่ คําพูน เสนอใหเห็นผานบทบาทของแมของคูนที่นอกจากจะมีความสามารถดานครัวเรือน          

ที่ดี และสามารถดํารงบทบาทแมและเมียที่ดีภายใตการดูแลของหัวหนาครอบครัวและตามความ

คาดหวังของสังคม การที่แมมีบทบาทนอกครัวเรือนดวยการชวยแบงเบาภาระของสามียังถือเปนสิ่งที่

ทําใหแมมีสิทธิที่เทาเทียมทางเพศในฐานะแรงงานของครอบครัวอีกดวย  
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 เมื่อผูหญิงในสังคมเมืองถูกจํากัดไมใหเขาถึงประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนกลไกที่

สนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาททั้งภายในและภายนอกครอบครัวอยางชอบธรรม ยอมทําใหผูหญิง          

ถูกจํากัดใหอยูในฐานะแมและเมียภายใตการปกครองของฝายชายมากข้ึน แมวาผูหญิงจํานวนไมนอย 

โดยเฉพาะผูหญิงชนช้ันกลางจะไดรับโอกาสทางการศึกษาและมีหนาที่การงานทัดเทียมกับผูชาย        

แตกระน้ันผูหญิงที่เปนภรรยาและแมก็ไมอาจละเลยหนาที่ที่ดีตามบทบาทดังกลาวไปได ดังจะเห็น       

ไดจากในนวนิยายเรื่องปูนปดทองที่กฤษณา ใชตัวละครแมคูตรงขามคือ สายทองกับลําพู เพื่อเสนอให

เห็นวาคุณคาของการเปนผูหญิงไมใชการมีการศึกษาที่สูงหรือมีทุนทรัพยที่เหนือใคร แตอยูที่การเปน

แมที่ดี ซึ่งสามารถจัดการหนาที่ของตนไดอยางไมบกพรอง ย่ิงไปกวาน้ันถาสามารถเผื่อแผความรัก

และความอบอุนไปใหแกลูกของครอบครัวอื่นได ย่ิงถือเปนคุณสมบัติที่ผูหญิงในฐานะแมควรปฏิบัติ 

ภาพของศศิประภา ตัวละครแมในนวนิยายเรื่องอมตะ เปนภาพของแมที่ไมไดบกพรองดานหนาที่ 

และความรับผิดชอบที่มีตอลูก เพราะเธอทําหนาที่ปกปองลูกจากความเห็นแกตัวของพอที่จะใช

อวัยวะของลูกเปนอะไหลอยางถึงที่สุด แตดวยการถูกสามีใชอํานาจของผูบังคับบัญชากีดกันใหเปน

เพียงผูดูแลและปรนนิบัติในฐานะเมียและแม ศศิประภาจึงไมอาจตอรองกับอํานาจน้ันและสุดทาย        

ก็ตองยอมจํานน เชนเดียวกับทิพย ตัวละครแมจากนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย ที่อุทิศเสนอ           

ใหเห็นวาทิพยสามารถทําหนาที่แมไดดีตามที่สังคมยอมรับ แตดวยเธอไมไดมีทุนทางสังคมและ           

ทุนทางปญญาเพียงพอที่จะทําใหเธอสามารถหลุดพนจากการกดข่ีทางเพศและการผูกขาดอํานาจ       

การปกครองของเพศชายในระบบปตาธิปไตยภายในครอบครวัไปได  

 ทุนทางปญญาและทุนทางสังคมเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพใหแกแมเลี้ยงเด่ียว

ชนช้ันกลางอยางมาก ดังจะเห็นไดจากกรณีของณภัทร ตัวละครแมจากเรื่องความสุขของกะทิที่มี

หนาที่การงานมั่นคง และสามารถสรางเครือขายทางสังคมเพื่อใหเปนครอบครัวทดแทนใหแกลูกได

ยามที่ เธอเสียชีวิตไปดวยโรคร าย ตรงกันขามกับแมชนช้ันลางที่ ไม เพียงแตจะไมมี โอกาส                      

ทางการศึกษาแลว การจะมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในสังคมเมืองอยางสุขสบายย่ิงเปนไป           

ไดยาก ดังน้ันภาพของแมชนช้ันลางที่เดือนวาด เสนอผานตัวละครแมช่ือนํ้าฝน ในนวนิยายเรื่อง            

ชางสําราญ จึงเปนภาพแมที่ไมอาจดํารงบทบาทของความเปนแมที่ดีตามความคาดหวังของสังคมไวได 

รวมถึงนํ้าฝนก็กําลังถายโอนหนาที่และความรับผิดชอบของผู เปนแมใหกลายเปนความเกื้อกูล               

จากคนในชุมชน น่ันแสดงใหเห็นวาความจําเปนในการเอาตัวรอดผลักดันใหความเปนแมไมไดผูกติด

อยูกับความเปนผูหญิงอีกตอไป  

 เมื่อวิเคราะหบทบาทของตัวละครลูกจะเห็นไดวา สถานภาพของครอบครัวและความสัมพันธ

ภายในครอบครัวมีผลตอการดํารงบทบาทของลูก ในสังคมชนบทอีสาน ลูกจะไดรับการอบรมสั่งสอน

และปลูกฝงความรูที่เอื้อตอการดํารงชีวิตที่มีอุปสรรคดานทรัพยากรธรรมชาติและสืบทอดหนาที่       
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ของลูกตามคานิยม โดยใชความแตกตางทางเพศเปนปจจัยในการกําหนดผูถายทอด ดังเชน               

ในนวนิยายเรื่องลูกอีสาน คูนจะไดรับอิทธิพลทางความคิดและการปฎิบัติจากพอเปนสวนใหญ            

เพราะตองสืบทอดหนาที่ของผูนําครอบครัวตอไป สวนคํากอง จะไดรับการสั่งสอนจากญาติฝายผูหญงิ

เพื่อทําหนาที่ดูแลและความรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิกครอบครัวภายในบาน รวมถึง            

การถายทอดทักษะและประสบการณดังกลาวใหแกสมาชิกรุนตอไปอีกดวย  

 ภาพของลูกในครอบครัวสังคมเมืองในนวนิยายหลายเรื่องจะเปนภาพที่สื่อใหเห็น                  

ความบกพรองในหนาที่และความรับผิดชอบของผูเปนพอและแม กลาวคือ ภาพตัวละครลูก                

ในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง กฤษณา เสนอใหเห็นวา ความวาเหวและปมดอยดานการขาดรัก                

ที่ลูกเผชิญอยูมาจากการที่พอแมละเลยหนาที่และความรับผิดชอบดวยความรูเทาไมถึงการณ                 

แตดวยนักเขียนมุงเสนอทางออกของปญหาครอบครัวดวยความเช่ือมั่นในสายสัมพันธของมนุษย 

ดังน้ันทายที่สุดตัวละครลูกจึงลดทิฐิที่มีตอบุพการีดวยการใหอภัยและปรับความเขาใจระหวางกัน 

ในนวนิยายเรื่องอมตะ วิมลกําลังใชความผูกพันระหวางพอแมกับลูก เพื่อต้ังคําถามกับจิตสํานึก          

ดานความกตัญูที่ลูกควรมีตอพอแม แตดวยพอไมไดมอบความรักที่บริสุทธ์ิใหแกลูกต้ังแตแรก            

ภาพของลูกที่เสนอออกมาจึงเปนภาพที่แตกตางระหวางลูกที่ตองยอมจํานนกับการสนองพระคุณ    

และลูกที่ทาทายอํานาจของพอ รวมถึงความเหินหางทางความสัมพันธระหวางบุพการีกับลูกยังทําให

ลูกเห็นคุณคากับผูที่ใหความรักและบรรเทาความวาเหวในใจมากกวาจิตสํานึกดานความกตัญูที่มี           

ใหแกคนในครอบครัว และในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย อุทิศเสนอวาการมีตัวตนของพอสง

อิทธิพลตอบทบาทของลูก หากพอยังมีชีวิตอยูลูกจะตองเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของพออยาง

เครงครัด แตเมื่อพอเสียชีวิตไปแลว ลูกคือผูสืบทอดอํานาจของพอที่มีสิทธิในการดูแลแมและทรัพยสนิ

ของพออยางชอบธรรม แตดวยในนวนิยายเรื่องน้ีเสนอใหเห็นวาแมไปสรางสัมพันธกับคนรักใหม           

ซึ่งเทากับการตอยอดอํานาจปตาธิปไตยใหแกผูเปนสามี ดังน้ันภาพของลูกที่อุทิศ เสนอมาน้ันจึงเปน

ภาพที่ลูกตองยอมจํานนแกอํานาจปตาธิปไตยของผูที่ข้ึนช่ือวา พอบุญธรรม  

 กะทิ และกําพล ตางเปนตัวละครลูกที่กําลังประสบปญหาดานความสัมพันธของพอแม          

แตดวยการชวยเหลือและประคับประคับประคองจากคนรอบตัวของพอแม ทําใหเด็กทั้งสองไมตอง

เผชิญปญหาครอบครัวอยางโดดเด่ียว แตกระน้ันเมื่อเทียบกันแลวจะเห็นไดวา กะทิ ซึ่งเปนเด็กผูหญิง

จึงไดรับการดูแลและเอาใจใสจากครอบครัวเดิมของแมและเพื่อนรวมงานที่กลายเปนเสมือนญาติ

มากกวากําพล ซึ่งไดรับการอุปการะจากคนในชุมชน ที่ทํางานหาเชากินคํ่าเปนสวนใหญ สาเหตุสําคัญ

นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตที่แปรผันไปตามชนช้ันทางสังคมแลว ความแตกตางทางเพศยังเปนปจจัย       

ที่ทําใหเด็กแตละคนไดรับการปฏิบัติตางกัน ดังน้ันภาพของกะทิจึงเปนภาพของเด็กหญิงที่เติบโต

ทามกลางการมอบความรักและความเขาใจจากคนรอบขางอยางประคบประหงม ในขณะที่กําพล                
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ซึ่งเปนเด็กผูชายน้ัน แมจะมุมมองที่สดใสตามประสาเด็กแตก็ตองมีชีวิตที่โลดโผนและข้ึนอยูกับ         

ความเมตตาของคนในชุมชน  

 บทบาทของญาติผูใหญที่ไดรับการเสนอเปนภาพที่แตกตางกัน ระหวางญาติผูใหญในชุมชน

ด้ังเดิม ญาติผูใหญในสังคมเมือง และญาติผูใหญในสังคมชนบทปจจุบัน สะทอนใหเห็นวาญาติผูใหญ 

ซึ่งเดิมมีบทบาทสําคัญอยางมากในชุมชนด้ังเดิม ในฐานะศูนยกลางที่สมาชิกครอบครัวตางให      

ความเคารพและเกรงใจน้ันกําลังถูกอิทธิพลของกระแสแนวคิดทุนนิยมเขามากําหนดหนาที่และ

บทบาทในครอบครัว ในแงที่ผูสูงอายุจะถูกเบียดขับใหกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจ หากไมสามารถ

เพิ่มผลผลิตใหแกครอบครัวได ดังที่สอดคลองกับภาพของเหลาผูสูงอายุในบานพักคนชราที่กลายเปน

สวนเกินของครอบครัว  ในขณะที่ผูสูงอายุจะกลายเปนที่พึ่งของครอบครัวและชุมชนไดหากมีปจจัย

ดานเศรษฐกิจและการศึกษาเขามาสนับสนุน ดังจะเห็นไดจากบทบาทของตาและยายในนวนิยายเรื่อง

ความสุขของกะทิ  สวนญาติผูใหญในสังคมชนบทปจจุบันจะมีบทบาทในฐานะผูรับภาระเลี้ยงดูเด็ก

แทนพอแมที่อพยพเขาไปทํางานในสังคมเมือง ภาพความเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของญาติผูใหญ

ดังกลาวยอมสะทอนใหเห็นถึงความบกพรองดานจิตสํานึกดานความกตัญูของลูกหลานที่ให

ความสําคัญกับผลประโยชนของบุคคลดวยการลดคุณคาของผูสูงอายุมากกวาที่จะดูแลและปฏิบัติตอ

ผูสูงอายุในฐานะญาติผูใหญผูมีพระคุณ  

 เมื่อวิเคราะหถึงปจจัยทางสังคมที่สงอิทธิพลตอบทบาทของสมาชิกในครอบครัว ไดแก ปจจัย

ดานเพศ ดานวัย และดานชนช้ันแลว อาจกลาวไดวา ในสังคมชนบทปจจัยดานเพศและวัย                 

เปนสิ่งที่นําไปสูการแบงหนาที่ของสมาชิกครอบครัว ทั้งน้ีเปนเพราะการด้ินรนตอสูกับภัยธรรมชาติ     

ขับเนนใหผูชายที่แข็งแรงกวาผูหญิงและเด็กเปนผูนําครอบครัว รวมถึงปจจัยดานวัยยังเปนเงื่อนไข          

ที่สําคัญตอการปฏิบัติของสมาชิก ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลเอาใจใสและการใหความสําคัญกับระบบ

อาวุโสอีกดวย  สวนในสังคมเมืองน้ันปจจัยดานชนช้ัน เปนปจจัยที่ครอบคลุมปจจัยทางสังคมดานอื่น 

ทั้งดานเพศและวัย ในที่น้ีชนช้ันกลางเปนชนช้ันทีม่ีอิทธิพลตอการสรางรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิต

จนเปนที่ยอมรับในสังคม รวมถึงไดกระตุนใหคานิยมเรื่องบทบาททางเพศ ซึ่งถูกประกอบสราง         

ในครอบครัวและสังคมไทยน้ันชัดเจนข้ึน  ย่ิงไปกวาน้ันกระแสแนวคิดทุนนิยมยังเอื้อประโยชน        

แกชนช้ันกลางใหสามารถสรางความชอบธรรมตอการกําหนดสถานภาพของสมาชิกที่ไมใช              

แรงงานหลักของครอบครัวใหกลายเปนผูพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดชัดจากกรณีของญาติผูใหญ           

ที่ถูกเบียดขับใหเปนสวนเกินของครอบครัว และผูหญิงที่มีอาชีพเปนแมบานตองถูกจํากัดใหมีบทบาท

เปนผูพึ่ งพิงสามี และผูปรนนิบั ติของสมาชิกครอบครัวทั้ งหมด เปนตน ขณะที่ชนช้ันลาง                       

ในสังคมเมืองจะเปนกลุมคนที่ไมมีศักยภาพพอที่มีคุณภาพชีวิตที่เทียบเทาชนช้ันกลางจึงจําเปนตอง

คํานึงถึงความอยูรอดของตนเองมากกวาการดํารงบทบาทตามบรรทัดฐานทางสังคม  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลวิจัย 

 การศึกษาภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตทั้ง 7 เรื่อง ไดแก เรื่องลูกอีสาน ปูนปดทอง 

เวลาอมตะ ชางสําราญ ความสุขของกะทิ และลับแล, แกงคอย มีวัตถุประสงคเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับ

ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต กลาวคือ ภาพครอบครัวที่นักเขียนเสนอไวในนวนิยายรางวัล         

ซีไรตแตละเรื่องมีลักษณะอยางไร  และภาพที่ปรากฏมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย รวมถึงภูมิหลังและทัศนคติของนักเขียนอยางไร  ผลปรากฏวา          

ภาพครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตประกอบดวย 2 ภาพใหญ คือ ภาพครอบครัวในชุนชนด้ังเดิม 

และภาพครอบครัวในสังคมเมือง ซึ่งภาพครอบครัวในสังคมเมืองน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 

ตามรูปแบบและลักษณะครอบครัว ไดแก ครอบครัวรูปแบบพอแมลูก และครอบครัวรูปแบบ                

ไมสมบูรณ นอกจากน้ีการศึกษาถึงบทบาทของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต ไดแก พอ แม 

ลูก และญาติผูใหญ ตามปจจัยดานเพศ วัย และชนช้ัน ยังมีจุดประสงคเพื่อหาคําตอบวาบทบาท           

ของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรตที่แปรผันไปตามปจจัยขางตนน้ันจะสอดคลองกับ          

ความคิดเห็นของนักเขียนในลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อยางไร 

 ดังที่กลาวไปขางตนแลววาภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรตแบงออกเปน 2 ภาพใหญคือภาพ

ครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม และภาพครอบครัวในสังคมเมืองนวนิยายเรื่องลูกอีสานเปนนวนิยาย          

เพียงเรื่องเดียวที่เสนอภาพครอบครัวในชุมชนด้ังเดิม สวนนวนิยายซีไรตอีก 6 เรื่องจะเสนอภาพ

ครอบครัวในสังคมเมือง ทั้งน้ีนอกจากแตละภาพครอบครัวที่นักเขียนแตละคนเสนอจะสัมพันธกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย รวมถึงภูมิหลังและทัศนคติของนักเขียนแลว 

ภาพครอบครัวในยุคสมัยที่แตกตางกันดังกลาวยังเสนอถึงบทบาทของสมาชิกครอบครัวที่เกี่ยวของ    

กับปจจัยทางสังคม ไดแก ปจจัยดานเพศ ดานวัยและดานชนช้ัน  
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 นวนิยายเรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี นําเสนอภาพครอบครัวในชุมชนอีสานด้ังเดิม               

โดยเปนภาพของการชวยเหลือเกื้อกูลของเครือญาติในระบบครอบครัวขยาย  เน่ืองจากขอจํากัด       

ทางทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาดานปากทองน้ันเปนอุปสรรคที่ย่ิงใหญเกินกวาที่จะแกไขโดยลาํพงั     

เมื่อพิจารณาจึงภาพภายในครอบครัวจะปรากฏในลักษณะของการแบงงานกันตามบทบาททางเพศ

ผูชายในฐานะพอมักจะมีหนาที่ภายนอกบานสวนใหญเพราะสรีระทางรางกายและความเขมแข็งที่มี

เหนือกวาผูหญิง รวมถึงมีประสบการณการทํางานนอกบานมากกวาผูหญิงซึ่งตองรับผิดชอบงาน

ภายในบานมากกวา ปจจัยที่กลาวไปขางตนจึงสนับสนุนอํานาจการปกครองของผูชายในฐานะหัวหนา

ครอบครัวที่ตองรับผิดชอบความเปนอยูของครอบครัวทั้งหมด แตดวยอุปสรรคดานปากทองเปน

ปญหาหลัก ผูหญิงในฐานะภรรยาและแมน้ันจึงไดรับสิทธิและความเทาเทียมทางเพศจากผูเปนสามี

เพราะถือเปนแรงงานสําคัญของครอบครัว  ดังน้ันแมจึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสมาชิกภายในบาน 

ซึ่งครอบคลุมถึงการเลี้ยงดูลูกและปรนนิบัติผูสูงอายุ แตเมื่อตองออกนอกบาน แมก็จะดํารงบทบาท

ของการเปนผูชวยเหลือพออีกแรงหน่ึง นอกจากน้ีดวยระบบครอบครัวขยายเปนระบบที่ให

ความสําคัญกับคานิยมเรื่องลําดับความอาวุโส คานิยมดังกลาวจึงสงเสริมใหญาติผูใหญในครอบครัว

ไดรับการยกยองใหเปนศูนยรวมนํ้าใจของผูคนในชุมชน ขณะเดียวกันเด็กก็จะไดรับการเลี้ยงดู ปลูกฝง

จริยธรรมและไดรับการสั่งสอนที่แตกตางกันไปตามเพศจากทั้งพอแมและญาติพี่นองคนอื่นๆ 

 การด้ินรนตอสูกับขอจํากัดของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในสังคมชนบทถูกแปรเปลี่ยน             

เปนการแสวงหาความสุขสบายดวยการทํางานหนักในสังคมเมืองตามกระแสแนวคิดแบบทุนนิยม       

และระบบครอบครัวขยายที่สงเสริมความสัมพันธระหวางเครือญาติในชุมชนในรูปแบบของ           

การรวมแรงรวมใจภายใตความสามัคคีกันน้ันก็ถูกปรับเปลี่ยนใหเปนครอบครัวเด่ียวที่มีเฉพาะคูสมรส

และบุตร ซึ่งอาศัยการปฏิสัมพันธกับคนนอกครอบครัวดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมากกว า             

ความเห็นอกเห็นใจกัน ความกดดันที่เกิดข้ึนในสังคมเมืองและสภาพการดํารงชีวิตในสังคมเมือง       

ที่โดดเด่ียวทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเผชิญกับปญหาสัมพันธภาพภายในครอบครัว ภาพครอบครัว

ในสังคมเมืองที่ปรากฏในนวนิยายอีก 6 เรื่องซึ่งแบงเปน 2 กลุม ตามรูปแบบและลักษณะของ

ครอบครัว ไดแก ครอบครัวรูปแบบพอแมลูก และครอบครัวรูปแบบไมสมบูรณ จึงเปนภาพในแงลบ

มากกวาภาพในแงบวก  

 การขับเคลื่อนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมืองดวยกระแสแนวคิดแบบทุนนิยมเปนสาเหตุสําคัญ

ที่ทําใหภาพครอบครัวในครอบครัวในสังคมเมืองแตกตางกับภาพครอบครัวในชนบทอยางเดนชัด        

ทั้งน้ีนอกจากแนวคิดของระบบทุนนิยมจะปลุกกระแสใหผูคนเห็นความสําคัญแกความสุขสบายในชีวิต           

ที่แลกดวยเงินตรามากกวาคุณคาทางจริยธรรมและศีลธรรมแลว ระบบทุนนิยมยังเปนระบบที่

ออกแบบมาเพื่อสงเสริมอํานาจทางเศรษฐกิจของเพศชายในฐานะหัวหนาครอบครัว เพราะความรู 

ดานการผลิตสมัยใหม ตลอดจนคาจางและคุณคาความหมายของงาน ซึ่งสวนใหญถูกออกแบบมา     
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เพื่อความตองการของเพศชายและเขาถึงงายโดยเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงกําลังถูกลดทอน       

อํานาจลง เพราะบทบาทหนาที่นอกครัวเรือนและความสัมพันธทางเครือญาติในระบบครอบครัวขยาย

ที่คอยคานอํานาจปตาธิปไตยในครอบครัวกําลังถูกทําใหหมดคุณคาและความหมายลง ตรงกันขาม 

เมื่อครอบครัวปรับเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบมาเปนครอบครัวเด่ียวย่ิงสงเสริมใหผูชายที่มีอายุ     

มากที่สุดในครอบครัวดํารงบทบาทผูนําครอบครัวที่ผนวกดวยอํานาจของผูปกครองครอบครัว           

อยางชอบธรรม สวนผูหญิงและเด็ก ซึ่งไมมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจจึงตองยอมรับสถานภาพของตน       

ที่อยูภายใตการปกครองของเพศชายดวยการดํารงบทบาทและหนาที่ตามคานิยมและบรรทัดฐาน         

ทางสังคมดวยการถูกกําหนดจากกลุมชนช้ันกลางเปนสวนใหญ 

 แมครอบครัวในกลุมรูปแบบพอแมลูกจะเปนภาพของครอบครัวที่สามารถดํารงความสัมพันธ

ของสมาชิกไวตามลักษณะรูปแบบครอบครัวเด่ียว ซึ่งเปนรูปแบบมาตรฐานที่ชนช้ันกลางยอมรับ              

แตครอบครัวเหลาน้ีกําลังเผชิญกับปญหาดานสัมพันธภาพและการยึดโยงความสัมพันธไว ดังที่

นักเขียนเสนอวากระแสแนวคิดแบบทุนนิยมที่ทวีความรุนแรงข้ึนในแตละชวงเวลาไดสงอิทธิพลให

ครอบครัวที่มีสมาชิกครบสมบูรณตามคานิยมกลับเปนภาพแหงความกระจัดกระจายทางกายภาพ 

และภาวะจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ดังปรากฏในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง เวลา อมตะ            

ชางสําราญ และลับแล, แกงคอย 

 ในนวนิยายเรื่องปูนปดทอง กฤษณา อโศกสิน ใชครอบครัวของตัวละครเอกฝายชายและ   

ฝายหญิงเสนอภาพครอบครัวแตกแยกจนทําใหลูกตองขาดความอบอุนและมีปมดอยขาดรัก 

เน่ืองมาจากความบกพรองหนาที่และความรับผิดชอบของพอแมในยุคทุนนิยม ในลักษณะที่พอมุง

ทํางานหนักจนละเลยความถูกตองทางจริยธรรม และแมที่มีความรูและความสามารถก็มีทางดําเนิน

ชีวิตเปนของตนเอง เมื่อพอและแม ไมอาจทําหนาที่และดํารงบทบาทตามความคาดหวังของสังคม  

ลูกจึงไมเพียงแตตองทนทุกขกับความอางวางและไมมีหลักยึดเหน่ียวทางใจเทาน้ัน แตลูกยังมีทัศนคติ

ตอพอแมในแงลบดวย  กฤษณา จึงไมเพียงแตเสนอทางออกของปญหาครอบครัวน้ีดวยการใหอภัย

และการสํานึกถึงความผิดพลาดทางดานบทบาทและหนาที่ของทั้งฝายพอแมและฝายลูก โดยเฉพาะ

กับลูกที่กําลังจะเปลี่ยนบทบาทเปนพอและแมน้ันไดตระหนักรูถึงความสําคัญของการเปนพอแม           

ไดอยางชัดเจนเทาน้ัน แตกฤษณายังใชภาพครอบครัวพิจิตรา เปนภาพครอบครัวตรงขามเพื่อสื่อให

เห็นถึงความสําคัญของการดํารงบทบาทของสมาชิกครอบครัวตามรูปแบบครอบครัวในอุดมคติอกีดวย 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการเคารพบทบาทและสมาชิกตางรับผิดชอบหนาที่ของตนเชนในครอบครัวพิจิตราเปน

การแกปญหาครอบครัวที่เหมาะสมกับยุคเริ่มตนของระบบทุนนิยม ซึ่งเปนยุคที่การยอมรับรูปแบบ

ครอบครัวที่มีความแตกตาง และกระแสการต่ืนตัวเพื่อเรียกรองความเทาเทียมทางเพศยังไมปรากฏ                 

อยางแพรหลายนัก 
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 จากผลกระทบของกระแสทุนนิยมที่ทําใหเกิดความหางเหินทางความสัมพันธในครอบครัว

ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องเวลาเปนภาพที่ไดขยายประเด็นจากนวนิยายเรื่องปูนปดทอง                

ดวยการช้ีใหเห็นความรุนแรงของโครงสรางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ซึ่งเปนระบบที่ใหคุณคากับ

ผลผลิตทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีภาพครอบครัวที่ปรากฏจึงเปนภาพที่ภาระงาน             

เบียดขับใหหัวหนาครอบครัวกลายเปนคนนอก เพราะไมมีสายสัมพันธที่ยึดโยงไวกับครอบครัวที่

เพียงพอ ขณะเดียวกันผูสูงอายุที่ไมสามารถหารายไดใหแกครอบครัวก็ถูกเปลี่ยนแปลงจากการเปน

ศูนยรวมนํ้าใจของลูกหลานกลับกลายเปนภาระของครอบครัวและถูกผลักดันใหกลายเปนคนนอก

ครอบครัวในที่สุด  สอดคลองกับเหตุการณในบานพักคนชราที่ผูสูงอายุถูกลดบทบาทใหเหลือเพียง           

ผูพึ่งพิงที่รอคอยความชวยเหลือและความเมตตาจากคนนอกครอบครัวเทาน้ัน สถานภาพของผูสูงอายุ

ดังกลาวสามารถสะทอนถึงจิตสํานึกดานความกตัญูและการตอบแทนพระคุณของลูกหลาน                

ที่บิดเบือนไปไดอยางชัดเจน  

 ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องอมตะ เกิดจากการที่วิมล ไทรน่ิมนวล ไดผสมผสานแนวคิด

แบบทุนนิยมที่ใหความสําคัญกับคุณคาของคนดวยมูลคาทางเศรษฐกิจกับแนวคิดดานความกาวหนา

ของวิทยาการการโคลนน่ิงในชวงป 2540 เพื่อสะทอนใหเห็นภาพครอบครัวที่กําลังลมสลาย  

เน่ืองจากหัวหนาครอบครัวคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาสภาวะจิตใจของสมาชิกครอบครัว  

จนทําใหภาพความสัมพันธในครอบครัวที่เกิดข้ึนเปนภาพแหงความบิดเบี้ยว  เมื่อสาเหตุสําคัญมาจาก

ความหลงกับอํานาจเงินและอํานาจการปกครองของผูเปนพอ พอที่มีบทบาทเปนผูปกครองดังกลาว    

จึงกีดกันใหแมเปนเพียงผูดูแลลูกเทาน้ัน แตกระน้ันเมื่อพอจะทํารายลูก แมก็มีบทบาทสําคัญในการ

ปกปองลูกอยางถึงที่สุด ในขณะที่จิตสํานึกแหงความกตัญูของลูกจะแปรเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ

ที่มาจากความใกลชิดและการเอาใจใสดูแลจากพอแม  ดังน้ันภาพครอบครัวที่ปรากฏจึงเปน                

การต้ังคําถามกับความถูกตองทางดานศีลธรรมที่ทั้งฝายพอแมและลูกแสดงออกผานบทบาทของตน  

 แนวคิดแบบทุนนิยมที่ ใหความสํา คัญกับ คุณคาของคนดวยมูลค าทาง เศรษฐกิ จ                        

ถูกอุทิศ เหมะมูล นํามาตีแผในนวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอย ดังปรากฏเปนภาพครอบครัวที่เสนอ

ความไมเทาเทียมทางเพศระหวางหญิงชายภายใตระบบปตาธิปไตยกลาวคือพอที่มีอิสรภาพ        

ทางเศรษฐกิจแตเพียงผูเดียวน้ันจะชอบความชอบธรรมใหแกตนเองดวยการยกบทบาทผูปกครองที่มี

อํานาจอยางเบ็ดเสร็จในครอบครัว ไมวาจะเปนการควบคุมพฤติกรรมของภรรยาและลูก  การออก

คําสั่งใหสมาชิกปฏิบัติตาม ครอบคลุมถึงการถายทอดอํานาจในฐานะผูปกครองใหแกลูกชายขณะที่แม 

ซึ่งไมสามารถหารายไดดวยตนเองหรือเปนแมบานจะมีบทบาทเปนเพียงผูดูแลปรนนิบัติลูกและสามี 

รวมถึงตองปฏิบัติตามแนวทางที่สามีเปนผูกําหนดเทาน้ัน สวนบทบาทของลูก โดยเฉพาะลูกชายจะอยู

ในฐานะผูสืบทอดอํานาจปตาธิปไตยจากพอ หรือตองยอมจํานนกับอํานาจดังกลาวข้ึนอยูกับการมี

ตัวตนของผูเปนพอเปนสําคัญ 
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 เมื่อครอบครัวรูปแบบพอแมลูกไมใชลักษณะที่สามารถยืนยันถึงสัมพันธภาพที่ดีภายใน

ครอบครัวได นักเขียนจึงเสนอภาพครอบครัวรูปแบบไมสมบูรณ เพื่อแสดงใหเห็นวารูปแบบครอบครัว

ตามมาตรฐานของชนช้ันกลางน้ันไมใชสิ่งสําคัญเมื่อเทียบกับการประคับประคองความรักและ          

การเอาใจใส ดูแลใหแก เ ด็กที่มีปญหาครอบครัวจากผูคนรอบขาง ดังที่  เดือนวาด พิมวนา              

และงามพรรณ เวชชาชีวะ เสนอแนวคิดดังกลาวไวในนวนิยายเรื่องชางสําราญ และนวนิยายเรื่อง

ความสุขของกะทิ ตามลําดับ 

 ภาพครอบครัวในนวนิยายเรื่องชางสําราญเปนภาพครอบครัวชนช้ันลางในสังคมเมือง           

ที่คูสมรสไมอาจดํารงบทบาทพอและแมตามความคาดหวังของสังคมไดอีกตอไป ในที่น้ีคือแมแยกไปมี

ครอบครัวใหม  พอไปสานสัมพันธกับภรรยาเกา ซึ่งมีขอจํากัดที่วารับเลี้ยงลูกเลี้ยงไดเพียงคนเดียว 

ดังน้ันกําพล ผูเปนลูกชายคนโตจึงตองอยูภายใตการอุปการะของคนในชุมชนที่เลี้ยงดูเขาไปตาม

อัตภาพที่มี จะเห็นไดวาพอและแมที่ไมมีศักยภาพทั้งดานทุนทางปญญาและทุนทางสังคมที่เพียงพอ

ตอการยึดโยงความสัมพันธที่ดีในครอบครัวน้ันกําลังถายโอนบทบาทและหนาที่ใหแกคนในชุมชน

รับผิดชอบความเปนอยูของลูกแทน สวนในนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิน้ันไดเสนอภาพครอบครัว

แมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลาง ดวยการช้ีใหเห็นวาทุนทางปญญา และทุนทางสังคมที่แมมีสามารถ             

สรางเครือขายทางสังคมของชนช้ันกลางข้ึนมาเพื่อสนับสนุนตัวเองและลูกนอยในยามที่แมเสียชีวิต  

ไปแลวได  รวมถึงภาพครอบครัวดังกลาวยังสะทอนให เห็นถึงความสําคัญของการโอบอุม                     

และประคับประคองกะทิ เด็กในครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวที่กําลังจะเด็กกําพราน้ีดวยความรัก               

และความเขาใจจากคนในครอบครัวคือตาและยาย และนาๆ เพื่อนรวมงานของแมซึ่งสนิทสนมกัน        

ด่ังคนในครอบครัว  

 การที่เด็กในครอบครัวแตกแยกอยางกําพลและกะทิ มีคุณภาพชีวิตและไดรับการชวยเหลือ

จากผูคนรอบขางที่แตกตางกันน้ันนอกจากความแตกตางทางชนช้ันทางสังคมแลว ความแตกตาง        

ทางเพศก็มีสวนสําคัญ กลาวคือกะทิ ซึ่งเปนเด็กผูหญิงจะไดรับการดูแลและเอาใจใสจากครอบครวัเดิม

ของแมและเพื่อนรวมงานที่กลายเปนเสมือนญาติอยางประคบประหงมมากกวากําพลที่เปนเด็กผูชาย

จึงมีชีวิตที่โลดโผนและข้ึนอยูกับการอุปการะจากความเมตตาของคนในชุมชนที่ทํางานหาเชากินคํ่า

เปนสวนใหญ   

 หากพิจารณาถึงบทบาทของสมาชิกครอบครัวในนวนิยายซีไรต ไดแก พอ แม ลูก และ         

ญาติผูใหญดวยปจจัยทางสังคม ไดแก  ดานเพศ วัย และชนช้ัน จะพบวา ในสังคมชนบทปจจัย    

ดานเพศและวัยเปนสิ่งที่นําไปสูการแบงหนาที่ของสมาชิกครอบครัว ทั้งน้ีเปนเพราะการด้ินรนตอสูกับ

ภัยธรรมชาติขับเนนใหผูชายที่แข็งแรงกวาผูหญิงและเด็กเปนผูนําครอบครัว รวมถึงปจจัยดานวัย             
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ยังเปนเงื่อนไขที่สําคัญตอการปฏิบัติของสมาชิก ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลเอาใจใสแกเด็กในครอบครัว

และการใหความสําคัญกับระบบอาวุโสอีกดวย  

 ในสังคมเมืองปจจัยดานชนช้ัน เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการกําหนดหนาที่และ                  

ความรับผิดชอบตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเปนปจจัยที่ครอบคลุมปจจัยดานเพศ     

และดานวัยดวย กลาวคือชนช้ันกลางที่มีอิทธิพลตอการสรางรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตจนเปน       

ที่ยอมรับในสังคม ตลอดจนกระตุนใหคานิยมเรื่องบทบาททางเพศและวัย ซึ่งถูกประกอบสราง               

ในครอบครัวและสังคมไทยมาชานานน้ันชัดเจนข้ึน ย่ิงไปกวาน้ันกระแสแนวคิดทุนนิยมยังเอื้อ

ประโยชนแกชนช้ันกลางใหสรางความชอบธรรมตอการกําหนดสถานภาพของสมาชิกที่ไมใชแรงงาน

หลักของครอบครัวใหกลายเปนผูพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ เชน ผูสูงอายุที่ถูกเบียดขับใหเปนสวนเกิน            

ของครอบครัว และผูหญิงที่มีอาชีพเปนแมบานจะถูกกีดกันใหอยูในฐานะผูดูแลและผูปรนนิบัติสามี

และลูกเทาน้ัน แตถึงกระน้ันคานิยมของชนช้ันกลางที่ใหความสําคัญตอการศึกษาก็เปดโอกาสให

ผูหญิงไดมีโอกาสเทาเทียมกับผูชายในดานหนาที่การงาน และสงเสริมศักยภาพของผูหญิงหากตอง

ดํารงบทบาทแมเลี้ยงเด่ียว ขณะที่ชนช้ันลางในสังคมเมืองซึ่งเปนกลุมคนที่ไมมีศักยภาพพอที่มคุีณภาพ

ชีวิตที่เทียบเทาชนช้ันกลางจึงจําเปนตองคํานึงถึงความอยูรอดของตนเองมากกวาการดํารงบทบาท

ตามบรรทัดฐานทางสังคม  

 ความแตกตางของภาพครอบครัวซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทของสมาชิกครอบครัว ตามปจจัย

ทางสังคม ดานเพศ วัย และชนช้ัน ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ของไทยดังกลาวและการเสนอถึงทัศนคติของนักเขียนผานทางออกและวิธีแกปญหาของครอบครัว

ในนวนิยายซีไรตในชวงป 2522-2552 สามารถสะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่นักเขียนแตละคนมีตอสภาพ

สังคมในแตละชวงเวลา 

 คําพูน เสนอภาพครอบครัวในชนบทอีสานยุคด้ังเดิมผานครอบครัวของคูนและเครือญาติ   

ซึ่งครอบครัวเหลาน้ีไมไดเผชิญปญหาครอบครัวที่มีอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยตรง 

แตเปนปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเอื้ออํานวย ดังน้ันการเสนอทางออกของปญหาจึงออกมาใน

ลักษณะของนํ้าใจของผูคนที่เอื้อเฟอเผื่อแผใหแกกันและอาศัยจิตสํานึกแหงความเปนเครือญาติ 

ภายใตการแบงบทบาททางเพศที่ใหความสําคัญกับหนาที่และความรับผิดชอบของผูชายที่มีสรีระที่

แข็งแรงและเอื้อตอการเผชิญชีวิตที่ตองด้ินรนตอสูกับอุปสรรคดานปากทอง ประกอบกับภูมิหลังของ

คําพูนเองก็เปนคนพื้นถ่ินอีสาน ผานการเผชิญความยากลําบากและอาศัยความอดทนมุมานะจนกวา

จะประสบความสําเร็จ ดวยเหตุน้ีการเสนอภาพครอบครัวดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือมั่น

ของนักเขียนวาสายสัมพันธของผูคนที่ยึดโยงดวยการพึ่งพาอาศัยกันจะทําใหอุปสรรคที่แมจะย่ิงใหญ

แตก็สามารถผานพนไปดวยกันได 
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 กฤษณา เปนนักเขียนอีกหน่ึงคนที่เสนอทางออกของปญหาครอบครัวแตกแยกที่พอแม

บกพรองดานหนาที่และความรับผิดชอบดวยการเสนอภาพครอบครัวคูตรงขามเปนตนแบบของการ

ดํารงบทบาทตามบรรทัดฐานทางสังคม และทายที่สุดตัวละครพอแมและลูกก็กลับมาประสานสัมพันธ

ที่ดีและดําเนินบทบาทตามความคาดหวังของสังคม เน่ืองจากปญหาครอบครัวดังกลาวเกิดข้ึน           

ในยุคแรกเริ่มของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยแนวคิดทุนนิยมอันเปดโอกาสใหผูหญิงมีการศึกษาสูง

และไดทํางานนอกบาน สวนผูชายก็มุงทํางานหนักเพื่อแลกกับความสุขสบายของชีวิตมากข้ึน ดังน้ัน

เมื่อปญหาครอบครัวเกิดจากความผิดพลาดของพอแม การแกปญหาดวยความเช่ือมั่นในศักยภาพ 

ของมนุษยดวยจิตสํานึกดานบทบาทที่ดีและการอภัยใหแกกันจึงเปนทางออกที่ดีที่สุด ประกอบกับ 

การยอมรับในครอบครัวที่มีลักษณะแตกตางกับรูปแบบอุดมคติยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก            

แตหลังจากพ.ศ. 2528 ซึ่งเปนที่นวนิยายเรื่องปูนปดทองไดรับรางวัลซีไรตก็ไมปรากฏการเสนอวิธี

แกปญหาครอบครัวดวยการรูตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกครอบครัวตามรูปแบบอุดมคติ

อีกเลย 

 เมื่อกระแสทุนนิยมสงอิทธิพลตอบริบททางสังคมที่มีพลวัต บทบาทของสมาชิกในครอบครัว

จึงมีผลตอการดํารงอยูของครอบครัวที่มีความหลากหลายและนําไปสูปญหาครอบครัวที่มี                

ความซับซอนมากข้ึน ดังที่ ชาติ วิมล และอุทิศตางเปนนักเขียนที่ไมไดเสนอทางออกของปญหา

ครอบครัวไวอยางชัดเจน แตที่สิ่งนักเขียนเหลาน้ีเสนอจะเปนเพียงขอสังเกตที่ทําใหเกิดการตระหนักรู

ถึงสถานการณของครอบครัวที่รุนแรงข้ึนไปตามลําดับ 

  ชาติ ใชมุมมองของหัวหนาครอบครัวเสนอภาพชีวิตครอบครัวของตัวเองดวยการช้ีใหเห็นวา

ความสัมพันธที่หางเหินเปนตนเหตุของการถูกกีดกีนใหเปนคนนอกครอบครัว รวมถึงการที่ชาติ              

ใชมุมมองของหัวหนาครอบครัวเสนอถึงสถานภาพของผูสูงอายุที่กลายเปนภาระครอบครัวเน่ืองจาก

ไมสามารถสรางผลตอบแทนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ทายที่สุดชาติ เสนอภาพการดูแลและการมีนํ้าใจ

แกผูสูงอายุในบานพักคนชราจากเจาหนาที่และเหลาแมคาพอคาที่ขายของ ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหถึง

ความหวังวาสถานการณครอบครัวและความเปนอยูของผูสูงอายุจะดีข้ึนดวยการพึ่งพาอาศัยและ

ชวยเหลือประคับประคองเชนในครอบครัวขยายในอดีต ดานวิมล ที่เสนอวาความสัมพันธในครอบครัว

ที่หางเหินมีผลตอจิตสํานึกดานศีลธรรมและการปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัวทุกคนโดยเฉพาะ              

การกีดกันใหผูหญิงใหมีบทบาทเฉพาะการดูแลและปรนนิบัติ ประกอบกับการเสนอปญหาครอบครัว

เปนปญหาที่เกี่ยวของกับการยอมรับกับสภาพรางกายที่เสื่อมถอย ซึ่งผนวกเขากับวิทยาการที่กาวหนา

อยางวิธีโคลนน่ิงจนสามารถนํามาทดแทนชีวิตมนุษยได วิมล จึงใชภาพครอบครัวที่มีปญหา            

ดานสัมพันธภาพและการที่หัวหนาครอบครัวต่ืนตัวกับวิทยาการจนกระทั่งละเลยจิตสํานึก                  

ดานศีลธรรมเพื่อสรางความตระหนักรูวาปญหาครอบครัวดังกลาวจะกลายเปนปญหาระดับโลก          

หากผู คุมอํานาจไมมีศีลธรรมที่เพียงพอ ทายที่สุดคือ อุทิศ อุทิศเสนอภาพครอบครัวในระบบ             
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ปตาธิปไตยที่อิสรภาพทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่สรางความชอบธรรมใหแกผูชายในฐานะผูปกครอง

อยางเบ็ดเสร็จ ในขณะที่ผูหญิงตองยอมจํานนกับอํานาจของผูชายและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด 

การนําเสนอภาพดังกลาวไมเพียงแตสอดคลองกับกระแสสตรีนิยมที่มีวัตถุประสงคเพื่อวิพากษ             

ความไมเทาเทียมทางสถานภาพของสตรีในครอบครัวเทาน้ัน แตเมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของอุทิศ            

ซึ่งทายที่สุดก็ไมอาจหลุดกรอบจากระบบปตาธิปไตยยังสะทอนใหเห็นวาอุทิศต้ังใจใชภาพครอบครัว

ดังกลาวตีแผความเปนตัวตนของตัวเอง  

 เดือนวาด และงามพรรณ ตางเปนนักเขียนที่เปลี่ยนการนําเสนอทางออกของปญหา

ครอบครัวจากการแกปญหาภายในครอบครัวไปสูการอาศัยความเมตตาจากคนในครอบครัวและ            

คนในชุมชน เพื่อประคับประคองเด็กที่มีปญหาครอบครัวใหมีชีวิตรอดไปในสังคม กลาวคือ เดือนวาด               

เสนอทางออกของปญหาเด็กในครอบครัวแตกแยกดวยการอุปการะจากคนในชุมชน ซึ่งเขามารับ

บทบาทแทนพอและแมของเด็ก การที่เดือนวาด เสนอวิธีแกปญหาเด็กถูกทอดทิ้งเชนน้ีไมเพียงแต         

มีที่มาจากประสบการณที่ เดือนวาดมีโอกาสไดเขาไปคลุกคลีกับเด็กที่ประสบภาวะน้ีในชุมชน              

แออัดแลว แตเดือนวาด ยังเช่ือวาความเขมแข็งของชุมชนที่แสดงออกดวยความยินดีที่จะชวยเหลือ

เด็กคนหน่ึงตามกําลังที่ตนมีน้ันถือเปนกําลังสําคัญในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ ถูกทอดทิ้งอีกดวย                  

ในขณะที่งามพรรณ ใหความสําคัญกับการมอบความรักที่บริสุทธ์ิและปลูกฝงใหเด็กในครอบครัว           

แมเลี้ยงเด่ียวเขาใจและสามารถเติบโตข้ึนดวยภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง โดยผูที่มีบทบาทสําคัญน้ัน

ไมใชแมแตเปนตายาย และเพื่อนรวมงานของแมที่เขามาสนิทสนมเหมือนคนในครอบครัว ทั้งน้ี             

ภูมิหลังของงามพรรณ ซึ่งเติบโตในครอบครัวที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ        

มีสวนสําคัญตอการหลอหลอมความคิดและทัศนคติของนักเขียนใหมองโลกในแงดี  

 อาจกลาวไดวา การเสนอวิธีแกปญหาครอบครัวของเดือนวาด และงามพรรณ ดังกลาว

นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับครอบครัวที่มีรูปแบบแตกตางไปจากครอบครัวรูปแบบ         

อุดมคติ ซึ่งครอบคลุมถึงการดํารงบทบาทของพอแมตามบรรทัดฐานของสังคม แตยังแสดงใหเห็นถึง

การตระหนักรูของผูคนที่มองวาการดูแลเอาใจใสและการปลูกฝงใหเด็กในครอบครัวที่มีปญหาเรียนรู           

ที่จะยอมรับและเขาใจถึงสภาวะปญหาเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาการยึดติดกับรูปแบบครอบครัว  

  แมนวนิยายรางวัลซีไรตที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาทั้ง 7 เรื่องน้ีจะเปนผลงานของนักเขียนชาย

และนักเขียนหญิงที่มีจํานวนไมตางกันนัก น่ันคือนักเขียนชาย 4 คน และนักเขียนหญิง 3 คน              

แตเมื่อวิเคราะหแลวความแตกตางทางเพศดังกลาวทําใหการเสนอทางออกของปญหาครอบครัว                        

และภาพครอบครัวมีมุมมองที่แตกตางกัน กลาวคือ นักเขียนชายที่มี คําพูน ชาติ วิมล และอุทิศ             

ในจํานวนนักเขียนชายทั้งหมดน้ัน มีเพียงคําพูนเทาน้ันที่เสนอภาพครอบครัวในยุคด้ังเดิมที่ผูคนให

ความสําคัญกับการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน และมองวาพลังแหงความสามัคคีน้ันเปน           
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ทางแกปญหาที่นําพาใหทุกครอบครัวผานพนอุปสรรคไปได ในขณะที่นักเขียนชายที่เหลือตางเสนอให

เห็นปญหาครอบครัวที่ทวีความรุนแรงข้ึนทามกลางการพัฒนาของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม               

นักเขียนชายเหลาน้ีสวนใหญไมไดเสนอถึงทางออกของปญหาครอบครัวที่ชัดเจนนัก แตกระน้ันก็ได

กระตุนเตือนใหผูอานไดตระหนักรูถึงสถานการณครอบครัวที่ซับซอนและยากที่จะแกไขปญหามากข้ึน  

 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเขียนหญิงที่ประกอบดวย กฤษณา เดือนวาด และงามพรรณ           

จะพบวาปญหาครอบครัวที่นักเขียนหญิงเสนอเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม          

และเศรษฐกิจของไทยไมตางกับปญหาที่นักเขียนชายนําเสนอ แตสิ่งที่ นักเขียนหญิงมีมุมมอง               

ที่ตางออกไปคือ นักเขียนหญิงตางมองวาปญหาครอบครัวจะมีทางแกไขไดก็ตอเมื่อคนในครอบครัว        

เขาใจและยอมรับกับปญหาที่เกิดข้ึน และพรอมที่แกไขปญหาน้ัน รวมถึงนักเขียนหญิงยังให

ความสําคัญกับการชวยเหลือจากคนนอกครอบครัววาเปนอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถประคับประคอง

ปญหาภายในครอบครัวไปได 

 อาจกลาวไดวา นักเขียนชายกับนักเขียนหญิงมีมุมมองตอปญหาครอบครัวที่รุนแรงในยุค

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมไมตางกัน แตสิ่งที่ตางกันคือมุมมองและทาทีที่มีตอการนําเสนอภาพปญหา

ครอบครัว นักเขียนชายมีทาทีและมุมมองที่รุนแรง โดยมองวาปญหาครอบครัวจะย่ิงเลวรายหากผูคน

ไมมีจิตสํานึกถึงความผิดพลาดของตน ในขณะที่นักเขียนหญิงจะมีทาทีและมุมมองที่ประนีประนอม        

และมองวาปญหาครอบครัวมีทางออกดวยความรักและความเขาใจจากคนในครอบครัว                      

และเพื่อนมนุษยที่มีใหแกกัน  

 การศึกษาประเด็นครอบครัวในนวนิยายซีไรตเปนตัวอยางคําตอบที่ทําใหเห็นวา รางวัลซีไรต 

เปนเครื่องยืนยันถึงการเสนอประเด็นทางสังคมที่ไมจําเปนตองแปลกใหม แตตองมีแงมุมที่ลึกซึ้ง        

หรือซับซอนมากกวาที่จะเกิดข้ึนอยางเรียบงายในชีวิตจริง ที่สําคัญคือนักเขียนรางวัลซีไรตจะวิพากษ

ประเด็นทางสังคมน้ีในมุมมองที่เคลื่อนไหวไปกับความเปนพลวัตทางสังคม ดังที่สอดคลองกับ              

การเสนอภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรตที่ไมจําเปนตองมีทางออกของปญหาและถามีทางแกปญหา                

ก็ไมจําเปนตองอิงกับการยึดติดกับรูปแบบครอบครัวเสมอไป  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยทานอื่นสามารถนําประเด็นเรื่องภาพครอบครัวดังกลาวไปศึกษาในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต

เพื่อวิเคราะหวาการถายทอดเรื่องราวของครอบครัวภายใตเงื่อนไขของความซับซอนดานโครงเรื่อง 

การเลาเรื่องและจํานวนตัวละครที่มีขอจํากัดน้ันจะมีผลตอการนําเสนอประเด็นครอบครัว                

ในมุมมองที่แตกตางกับในนวนิยายหรือไม อยางไร รวมถึงการศึกษาภาพครอบครัวจากนักเขียน          

ที่ดํารงบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่นอกเหนือจากการเปนลูกเพียงอยางเดียว เชน บทบาท        

ของแม และบทบาทของพอ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อหาคําตอบวาบทบาทที่นักเขียนมีหนาที่และรับผิดชอบ

อยูน้ันจะสงอิทธิพลตอมุมมองในการถายทอดเรื่องราวในครอบครัวอยางไร  นอกจากน้ีผูวิจัยทานอื่น            

ยังสามารถนําศาสตรแขนงอื่นๆ มาชวยในการศึกษาครอบครัวใหมีแงมุมที่นาสนใจและตอยอด

การศึกษาในเชิงสะทอนสังคมมากข้ึน เชน การนําศาสตรทางดานจิตวิทยามาวิเคราะหสภาพจิตใจ  

ของตัวละครที่เผชิญปญหาครอบครัว เปนตน  
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 นวนิยายรางวัลซีไรตที่ใชเปนขอบเขตการวิจัยมีทั้งหมด 7 เรื่อง ดังมีเรื่องยอ ดังน้ี 

1. เรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2522  

 เรื่องลูกอีสานเปนเรื่องราวของครอบครัวในหมูบานหน่ึงในภาคอีสานที่ตองเผชิญภาวะ              

อดอยาก เน่ืองจากฝนฟาไมเปนใจ หลายครอบครัวในหมูบานน้ีตองอพยพไปอยูหมูบานอื่น              

เพราะอดทนตอความแหงแลงไมไหว ครอบครัวคูน ซึ่งมีสมาชิก 5 คน ประกอบดวยพอ แม คูน ย่ีสุน

และบุญหลายกลับยืนยันที่จะอยูหมูบานน้ีตอ เน่ืองจากเปนหวงยาของคูน รวมถึงญาติคนอื่นๆ ที่

อาศัยรวมกันในละแวกบานดวย พวกเขาจึงจําเปนตองประทังชีวิตดวยปลารากนไห พืชพื้นบาน         

และสัตวพื้นบานที่ตองออกไปจับในปาลึก แตกระน้ันทุกคนในหมูบานก็ยังแบงปนอาหารที่มีใหแกกัน 

 จนกระทั่ ง วันห น่ึงข าวเปลือกที่ เก็บ ไวของครอบครัว เริ่ ม ไมพอตอการ ดํารง ชี วิต                 

ประจวบเหมาะกับที่เพื่อนบานไดชวนพอใหออกไปหาอาหารนอกหมูบาน พอจึงปรึกษากับแมวา      

จะเดินทางออกจากหมูบานเพื่อไปหาอาหารมาจําพวกปลาและสัตวพื้นบานตางๆ มาขายแลก

ขาวเปลือกบางและเก็บไวเปนเสบียงยามขาดแคลนอาหาร  

 กอนการเดินทางพอไดไปขอยืมเกวียนจากญาติทางฝายแม และพอกับแมก็นําอุปกรณจบัสตัว

ทั้งหลายออกมาซอมแซมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการออกเดินทางไกลครั้งน้ี  การเดินทางออกจาก

หมูบานครั้งน้ีมีครอบครัวของญาติและครอบครัวของเพื่อนบานไปดวย ไดแก ครอบครัวของทิดจุน 

ครอบครัวของลุงกา และครอบครัวของลุงเมฆ ระหวางการเดินทางแตละครอบครัวที่เดินทางไป

ดวยกันน้ันตางชวยเหลือและดูแลกันตลอด ไมวาจะเปนการแบงงานกันทําระหวางชายหญิง              

และการแบงอาหารใหแกกันเสมอ ที่สําคัญคือทุกคนตางดูแลเอาใจใสกันเหมือนคนในครอบครัว

เดียวกัน และคนในชุมชนที่พวกเขาจะไปหาอาหารน้ันก็มีนํ้าใจที่จะแบงปนอาหารและอนุญาตให      

พวกเขาจับปลาตามจํานวนที่ตองการได   

 ความชวยเหลือและการมีนํ้าใจใหแกกันทั้งจากครอบครัวที่เดินทางไปดวยกันและจากผูคน

นอกชุมชนทําใหทุกครอบครัวสามารถหาอาหารมาแลกขาวเปลือกและมีรายไดจากการขายอาหาร 

รวมถึงเมื่อเดินทางถึงหมูบานแลวก็มีอาหารกลับไปฝากญาติพี่นองที่ชวยดูแลบานอีกดวย นวนิยาย

เรื่องน้ีจบลงดวยการเฉลิมฉลองของผูคนในงานบุญของหมูบาน และทามกลางความยินดีน้ันก็มีฝนตก

ลงมาซึ่งเปนสัญญาณที่ดีแหงการเริ่มตนเพาะปลูกตอไป  
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2. เรื่องปูนปดทอง ของกฤษณา อโศกสิน  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2528 

 นวนิยายเรื่องน้ี กฤษณา กลาวถึงสองเมืองและบาลี ตัวละครเอกฝายชายและฝายหญิง           

ผูเปนลูกของครอบครัวมธุราและครอบครัววนาเลขตามลําดับ ครอบครัวทั้งสองเปนชนช้ันกลางที่มี

ฐานะดี มีหนามีตาในสังคม แตพอแมกลับไมสามารถควบคุมกิเลสและการกระทําของตนจนทําให

ครอบครัวตองลมสลายลง ย่ิงไปกวาน้ันคือ ทั้งพอและแมตางละเลยที่จะเอาใจใสดูแลลูกของตน       

ในครอบครัวเดิมอยางเพียงพอจนทําใหลูกประสบปญหาจิตใจที่รายแรงจนเกิดปมดอยดานการขาด

ความรักและความอบอุน  

 สองเมืองและบาลีแตกตางกับพี่นองตางมารดาคนอื่นๆ ที่ไมนําปญหาของครอบครัวมาเปน

อุปสรรคในการดําเนินชีวิต พวกเขาตางพยายามพึ่งตนเองและลบปมดอยภายในจิตใจของตนเองให

มากที่สุด ตรงกันขามกับพี่นองคนอื่นๆ ที่นําปญหาดังกลาวมาทําใหตนเองดําเนินชีวิตไปในทางเสื่อม 

เปนตนวา เรืองรามกับยามปลอด พี่นองตางมารดากับสองเมืองที่วางแผนปลนบานสองเมือง จนตอง

ทํารายคุณทวี พอแทๆ ของตนที่เขามาขัดขวางจนทายที่สุดทั้ งคูตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย          

หรือกรณีของสกรรจ พี่ชายตางมารดาของบาลีที่แกไขปญหาชีวิตดวยสุราจนทายที่สุดตองเสียชีวิต

ดวยโรคมะเร็งตับ  

 สองเมืองโชคดีที่มีครอบครัวพิจิตรา ครอบครัวของเพื่อนสนิทคอยเปนที่ปรึกษาทางใจ             

และคอยปลอบประโลมใหสองเมืองเขาใจถึงการกระทําที่ผิดพลาดของพอแม พรอมๆ กับที่สายทอง

แมแทๆ ของสองเมืองไดพยายามแกไขการกระทําที่ผิดพลาดของตนดวยการชวยเหลือใหลูกประสบ

ความสําเร็จในชีวิตคู  ดวยเหตุน้ีสองเมืองจึงลดทิฐิกับแมลงและพยายามอภัยใหกับความบกพรองน้ัน 

 สองเมืองกับบาลีพัฒนาความสัมพันธทางความรักไปพรอมๆ กับการปรับความเขาใจกับพอ

และแมของตน โดยสองเมืองเสนอใหบาลีเขาไปอยูที่บานสองเมืองกอน เพื่อเรียนรูและปรับนิสัย           

ซึ่งกันและกันไปตามลําดับเวลา การที่ทั้งคูไดมีโอกาสใกลชิดกันถือเปนการชวยกันประคับประคอง

และแกไขปญหาดานจิตใจรวมกัน โดยเฉพาะการพยายามเขาใจถึงความบกพรองถึงหนาที่               

และความรับผิดชอบของพอแมดวยการใหอภัยเปนที่ต้ัง  เมื่อทั้งคูกําลังจะเปนพอและแมพวกเขา           

จึงตระหนักรูถึงขอบกพรองของหนาที่ของพอแมที่พวกเขาไดรับและพยายามชดเชยความรัก             

และความอบอุนใหแกลูกอยางเต็มที่ ทายที่สุดนวนิยายเรื่องน้ีก็จบลงดวยการประสานความสัมพันธ

ระหวางพอแมกับลูกบนพื้นฐานของความเขาใจกัน  
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3. เรื่องเวลา ของชาติ กอบจิตติ  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2537 

 เรื่องราวในนวนิยายเรื่องเวลา เลาถึงชีวิตของผูกํากับภาพยนตรคนหน่ึงที่ไดเขาไปดูละครเวที

เกี่ยวกับการดํารงชีวิตคนชราในบานพักคนชรา ผูกํากับคนน้ีไดสูญเสียลูกสาวและภรรยาไปแลว 

สาเหตุสําคัญมาจากการทํางานหนักและตองรับผิดชอบกับหนาที่ของตนจนไมมีเวลาใหกับครอบครัว 

แมแตที่จะมาจัดการงานศพของลกูสาวที่เสียชีวิตจากการจมนํ้าก็ไมมีเวลา ภายหลังจากที่เขาสูญเสีย

ลูกสาวไปแลวเขาจึงเริ่มกลับมาใหเวลากับภรรยามากข้ึน แตทายที่สุดความเสียใจจากการสูญเสีย         

ลูกสาวก็ทําใหภรรยาของเขาปวยกระเสาะกระแสะและทายที่สุดก็เสียชีวิตไปอีกคน 

 ระหวางที่ผูกํากับคนน้ีไดดูละครเวที บอยครั้งที่เขาแสดงความวิตกกังวลถึงความอางวาง           

ในชีวิตบั้นปลายที่เหลืออยูของตนสลับไปตลอดการวิจารณถึงการนําเสนอเรื่องราวและกิจวัตร            

ของผูสูงอายุต้ังแตเชา ถึงเย็น ทั้งน้ีเน่ืองจากเขาเองก็มีชีวิตอยางลําพังเชนคนชราในละครเวทีเหลาน้ี 

แตสิ่งที่แตกตางไปจากน้ันคือผูสูงอายุเหลาน้ีกลับมีเจาหนาที่คอยดูแลเหมือนกับการดูแลญาติผูใหญ

คนหน่ึง  

4. เรื่องอมตะ ของวิมล ไทรน่ิมนวล  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2543 

 นวนิยายเรื่องน้ีเปนเรื่องราวของครอบครัวนักธุรกิจระดับประเทศที่มี "พรหมินทร" และ             

"ศศิประภา" เปนพอและแม สวน "ชีวัน" ไดรับการดูแลใหเหมือนลูกที่เกิดข้ึนดวยวิธีทางธรรมชาติ          

แตความจริงแลวเขาเปนคนโคลนที่พรหมินทรต้ังใจเลี้ยงและดูแลไวเสมือนสมบัติสวนตัว เพื่อใชชีวัน

เปนอวัยวะอะไหล หลังจากโครงการการโคลนน่ิงมนุษยและเปลี่ยนถายอวัยวะเพื่อการคาไดรับ           

การรับรองทางกฎหมายในลําดับตอมา 

 ชีวัน ผูที่ ไมเคยรู ถึงสถานภาพตัวเองมากอน เมื่อรูความจริงจากปากของศศิประภา               

ก็เจ็บปวดใจอยางมากและหนีออกจากบานไปหาคนรัก ทั้งน้ีกอนชีวันจะออกจากบานไปน้ันศศิประภา           

ไดเสนอแนวทางหลายวิถีเพื่อใหชีวันหนีไปอยางถาวร แตทายที่สุดชีวันก็ตัดสินใจกลับบานมาปฏิบัติ

หนาที่ตามความตองการของผูเปนพอ ระหวางน้ี "อรชุน" นักจิตบําบัดที่มีความสามารถสูงไดเขามา

บําบัดจิตใจใหแกชีวันเพื่อจะไดปฏิบัติตามแผนที่อรชุนวางไว รวมถึงเขาก็ไดอธิบายถึงแผนการน้ีใหแก

ศศิประภา โดยอรชุนคนน้ีแทจริงแลวก็เปนมนุษยโคลนน่ิงที่ถูกสรางข้ึนเชนเดียวกับชีวันและนับไดวา

เปนมนุษยที่เกิดข้ึนจากเซลลของพรหมินทรเชนกัน  

 ขณะน้ันอรชุนกําลังมีความสัมพันธอยูกับ "รติรัตน" ลูกสาวของพรหมินทรกับศศิประภา           

ย่ิงไปกวาน้ันรติรัตนก็ไดต้ังครรภกับอรชุน ซึ่งถือวาผิดจารีตของสังคมไทย ไมเพียงเทาน้ันอรชุนต้ังใจ

แกแคนพรหมินทรดวยการเสนอตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตชีวัน โดยการเปลี่ยนอวัยวะคืนใหกับ

ชีวันน้ันจะทําไปพรอมกับการเปลี่ยนถายสมองของพรหมินทรมาใสในรางกายของอรชุน                                                                                                                              
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การสับเปลี่ยนอวัยวะดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และตอนทายของนวนิยายก็ทิ้งปมปญหา         

ใหคิดใครครวญวา จิตใจของพรหมินทรที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนถายสมองแลวจะเปนของอรชุน               

หรือเปนของพรหมินทรเชนเดิม  

5. เรื่องชางสําราญ  ของเดือนวาด พิมวนา  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2546 

 นวนิยายเรื่องชางสําราญ เปนเรื่องราวของครอบครัวชนช้ันลางในชุมชนแมทองจันทร

ครอบครัวหน่ึงที่พอและแมทะเลาะกันรุนแรงและตางแยกทางกัน โดยแมแยกไปมีความสัมพันธกับ  

ชายคนรักใหม สวนพอที่ไมมีเงินพอจะเชาบานตอจึงคืนบานเชา และพาลูกชายคนเล็กไปอยูกับ      

อดีตภรรยา โดยสัญญาวาจะกลับมาหากําพล อาทิตยละครั้ง  แตพอไมไดทําตามสัญญา นานๆ ครั้งถึง

จะแวะมาหา "กําพล" ลูกชายคนโต กําพลจึงตองเติบโตข้ึนภายใตการอุปการะของคนในชุมชน            

ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเลี้ยงดู 

 กําพลตองเผชิญกับความโดดเด่ียวอางวางและการนอยเน้ือตํ่าใจในชะตากรรมของตน 

บอยครั้งแมก็กลับมาใหความหวังวาจะกลับมาอยูกับเขา แตสุดทายแมก็จากไป หรือพอต้ังใจกลับมา

รับใหเขาไปอยูดวย แตดวยบานน้ีเปนบานของภรรยาเกา พอจึงไมอาจขัดคําสั่งที่ไมใหกําพลอยูดวยได  

 ความทุกขและความนอยเ น้ือตํ่าใจของกําพลถูกแปรเปลี่ยนเปนความสนุกสนาน                

ผานความไรเดียงสาตามประสาเด็ก  กําพลจึงสามารถปรับตัวที่จะอยูรวมกันคนในชุมชนที่แมวาพวก

เขาจะมีฐานะที่ไมดีนัก แตกช็วยกันชวยเหลือกําพลในฐานะเด็กที่ตองการแหลงพักพิงน้ีไปตามอัตภาพ

ของแตละครอบครัว   

6. เรื่องความสุขของกะทิ  ของงามพรรณ เวชชาชีวะ  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2549 

 เรื่องราวในนวนิยายเรื่องน้ีเปนเรื่องของครอบครัวแมเลี้ยงเด่ียวชนช้ันกลางที่มี "ณภัทร            

พจนวิทย" เปนแมและมี "กะทิ" หรือ "ณกมล พจนวิทย" เปนลูกสาว ณภัทรเลิกรากับสามีชาวพมา

ที่ต้ังรกรากที่ประเทศอังกฤษและกลับประเทศไทยขณะที่กําลังต้ังครรภกะทิ  

 กะทิ อยูอาศัยกับตาและยายทีบ่านเรือนไทยที่อยุธยาต้ังแตกะทิ 4 ขวบ เพราะแมกําลังปวย

เปนโรคกลามเน้ือออนแรง ซึ่งทําใหแมตระหนักรูวาตนเองไมสามารถดูแลลูกไดอยางเต็มที่ แมจึงมอบ

หนาที่การดูแลกะทิใหแกตาและยาย กะทิจึงเติบโตข้ึนมาทามกลางธรรมชาติที่สงบ และความเรียบ

งายของชีวิตผูคนในชนบท 
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 จนกระทั่งกะทิอายุ 9 ขวบ แมเริ่มปวยหนักและกําลังจะเสียชีวิตลงในลําดับตอมา กะทิจึงได

มีโอกาสพบแมหลังจากที่ไมไดเจอหนากันต้ังแตตอนกะทิ 4 ขวบ กะทิจึงไดใชเวลารวมกับแม ไดฟง

เรื่องราว และทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงไดทราบถึงแผนชีวิตที่แมทําไวใหแกกะทิหลายอยาง เปนตนวา 

แมไดทําธุรกจิรวมกับเพื่อนรวมงาน โดยจะมอบกําไรที่ไดเปนทุนการศึกษาใหกะทิ  

 หลังจากน้ันไมนาน แมก็เสียชีวิตลง บรรดานาที่เปนเพื่อนรวมงานของแมแตสนิทสนมกับ

ครอบครัวของกะทิก็ไดพากะทิมายังบานกลางเมือง ภายในสถานที่น้ีทําใหกะทิไดรูเรื่องราวของแมจาก

การบันทึกและสิ่งของตางๆ ที่แมเก็บไว ที่สําคัญคือจดหมายที่จาหนาซองถึงพอของกะทิ ถากะทิ

ตัดสินใจสงจดหมายก็สามารถไปอยูกับพอได  แตทายที่สุดกะทิก็เลือกที่จะอยูกับตายายที่          

บานเรือนไทยริมนํ้า ดวยการเลี้ยงดูและประคับประคองความรักจากตายาย และนาๆ เพื่อนรวมงาน

ของแมที่เอาใจใสกะทิและสนิทสนมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

 7. เรื่องลับแล, แกงคอย  ของอุทิศ  เหมะมูล  นวนิยายรางวัลซีไรต ป 2552  

 นวนิยายเรื่องลับแล, แกงคอยบอกเลาเรื่องราวชีวิตสามช่ัวอายุคน ต้ังแตรุนปูยาของลับแล     

คือปูเจือยาจู รุนพอและแมของลับแลคือปใหม ลออ (แมแทๆ ของแกงคอย) และทิพย (แมแทๆ ของ

ลับแล) ทายสุดเปนเรื่องราวของลับแลและแกงคอย โดยเรื่องราวที่ผูวิจัยเนนคือเรื่องราวชีวิต            

ของรุนที่สองที่เกิดข้ึนต้ังแตปใหมพบรักกับลออ ซึ่งเปนนองสาวของประเสริฐ ผูเปนเพื่อนสนิท   

 ปใหมกับประเสริฐตางหนีความผิดหลังจากการนํารถเชาไปเกิดอุบัติเหตุ ทั้งคูยายไปต้ังรกราก

อยูที่แกงคอยโดยไดรับความชวยเหลือจากลออ การที่ปใหมไดใกลชิดกับลออมากข้ึน โดยกอนหนาน้ี

ทั้งคูไดเขียนจดหมายหากัน และปใหมไดใหลออสอนหนังสือมากอนในฐานะครูกับลูกศิษย ปใหมจึง

ต้ังใจทํางานเก็บเงินไปสูขอลออ เมื่อแตงงานไมนานลออก็ต้ังทอง ระหวางน้ันปใหมก็มีหนาที่การงาน

และฐานะดีข้ึนตามลําดับ  

 ลออใหกําเนิดลูกชาย และปใหมต้ังช่ือวา "แกงคอย" หลังจากลออใหกําเนิดลูกแลว เธอก็

เจ็บปวยกระเสาะกระเสาะ ทายที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งรังไข ระหวางที่ลออปวยและปใหม

ตองทํางานน้ัน ทิพย เด็กสาวอายุ 18 ป ผูเปนญาติหางๆ ของเจาของบานเชาที่ทั้งคูเชาน้ันไดเขามา

เปนพี่เลี้ยงใหแกแกงคอย และหลังจากลออ เสียชีวิตไปแลว ความสงสารและความเห็นใจที่ทิพยมีตอ       

แกงคอยและปใหม รวมถึงความเปลาเปลี่ยวใจของปใหม ทําใหปใหมไดสูขอทิพยใหเขามาอยูในฐานะ

ภรรยาคนที่สอง ซึ่งขณะน้ันทิพยอายุ 20 ป 
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 หลังจากที่แตงงานไมนาน ทิพยใหกําเนิดลูกชาย และปใหมก็ต้ังช่ือใหเด็กชายคนน้ีวา "ลับแล" 

เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญข้ึน ปใหมจึงพาครอบครัวไปอยูที่อําเภอทับกวาง ซึ่งอยูละแวกบานของ

ประเสริฐ เพื่อนสนิทที่ไดแตงงานกับอุไรไปกอนหนาน้ีแลว  

 เมื่อทิพยมีอายุนอยกวาปใหมหลายป และทิพยไมไดมีความรูถึงข้ันประกอบอาชีพเฉพาะ          

ทางได ปใหมจึงใชสิทธิของหัวหนาครอบครัวในการควบคุมการกระทําและหนาที่ของทิพยทุกอยาง 

แมแตหนาที่การเปนแมบานและการเลี้ยงดูลูกของทิพย ทิพยพยายามหารายไดดวยการขายกับขาว

เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากสามี แตทายที่สุดปใหมก็ขัดขวางและสั่งหาม ซึ่งเหตุการณน้ีเปนจุดเริ่มตน

ที่ปใหมลงไมลงมือกับทิพยเปนครั้งแรก และหลังจากเหตุการณน้ีทั้งคูก็ทะเลาะกันรุนแรงข้ึน               

แตกระน้ันทิพยก็เปนฝายเงียบและไมสามารถโตตอบได 

 ปใหมยังไดใชอํานาจเผด็จการน้ีกับลูกชายทั้งสองคน ทั้งการบังคับเรื่องการดําเนินชีวิต

ปจจุบันและการกําหนดอนาคต รวมถึงเมื่อลูกทั้งสองทําผิดก็จะมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินกวาเด็ก            

จะรับได และแนนอนวาไมมีใครที่สามารถหยุดการกระทําของปใหมลงไดเลย 

 การดํารงสถานภาพที่สูงสุดปใหมจะอยูเหนือคนอื่นๆ ในครอบครัวมาตลอด จนกระทั่งปใหม

ไดเสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งปอด ทั้งน้ีการสิ้นปใหมไมไดหมายความวาอํานาจปตาธิปไตยภายใน

ครอบครัวจะจบลงดวย เพราะทายที่สุดทิพยก็เริ่มตนความสัมพันธทางความรักใหมกับ "สัมพันธ"          

นักธุรกิจทองถ่ิน  

 ความกดดันในชีวิตทําใหลับแลสรางตัวตนข้ึนมาใหมดวยการพยายามใสความเรื่องที่ไมดี         

และการกระทําผิดทั้งหลายใหแกพี่ชาย ทั้งที่ความจริงแลวแกงคอยเสียชีวิตลงต้ังแตอายุ 5 ขวบ        

จากอาการบาดทะยัก แตทายที่สุดลับแลก็ยอมรับถึงความผิดที่ตนกระทําลงไปและใหโอกาสทิพย          

ในการเริ่มตนชีวิตคูใหมอีกครั้งกับสัมพันธ   
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  นางสาววิชลดา ย้ิมแยม 

ที่อยู   70/1 หมู 2 ตําบลบางนางรา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   13220  

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553 สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2557 - 2558   อาจารยพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  

        มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 


