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บทท่ี 1 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 ตั้งแตไทยรับวรรณกรรมรูปแบบใหมอันไดแกเร่ืองส้ัน และนวนยิายจากตะวันตกใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา นวนยิายและเรื่องส้ันก็ไดรับความนิยมแพรหลาย อีกท้ังมีบทบาทสําคัญ
ตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายนัน้สามารถมีบทบาทเปนส่ือสะทอนความคิดของสังคมได 
เพราะนวนิยายนอกจากจะใหความบันเทิงแลว ยังมีสาระท่ีสัมพันธกบัสังคมอีกดวย ดังท่ีตรีศิลป 
บุญขจร กลาวไววา “วรรณกรรมยอมสัมพันธกับสังคม วรรณกรรมสะทอนประสบการณชีวิตในยุค
สมัย ไมวานักเขียนจะจงใจสะทอนสังคมหรือไมก็ตาม” ( ตรีศิลป บุญขจร 2523:5) 
 
 นักวิชาการไดจําแนกประเภทของนวนิยายตามเน้ือหาสาระ ออกเปน 11 ประเภท 
(สุพรรณี วราทร 2519:14-20) ไดแก 1.นวนิยายรัก  2.นวนิยายสะทอนสังคม 3.นวนิยายแสดงขอคิด
หรือปญหา 4.นวนยิายชีวิตโลดโผน  5.อาชญนิยาย  6.นวนิยายผจญภยั  7.หัสนิยาย  8.นวนยิายอิง
ประวัติศาสตร  9.นวนยิายการเมือง  10.นวนิยายอิงพุทธศาสนา  และ11.นวนยิายเชิงวิทยาศาสตร  
กลาวไดวานวนิยายสะทอนสังคมจะมีเร่ืองราวเกีย่วกับสังคมในยุคสมัยหนึ่ง ผูประพันธอาจแสดง
ความเปนไป หรือมุงแสดงแตเพยีงดานหนึ่งของสังคมนั้นก็ได   กลาวอีกนยัหนึง่นวนยิายสะทอน
สังคมเปนการบอกเลาเร่ืองราวชิวิตของตัวละครท่ีควบคูไปกับสังคมและวฒันธรรม ฉะนั้นเร่ืองราว
ในนวนยิายแนวสะทอนสังคมจึงนาสนใจศึกษาเพราะผูประพันธไดนาํเร่ืองใกลตัวของคนในสังคม 
มานําเสนอ ซ่ึงถือเปนสาระท่ีสอดแทรกอยูในเนื้อหาของนวนยิาย 
 
 สวนแนวการแตงนวนิยายสะทอนสังคมนัน้    ว.วินิจฉัยกุล ไดกลาวถึงแนวเร่ืองของ 
นวนยิายสะทอนสังคมท่ีสําคัญไววามีสองแนวคือ การตอสูระหวางมนษุยและการเมืองและมนุษย 
กับคุณภาพชีวติ(อางถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร2540:656)นวนิยาย
สะทอนสังคมท่ีมีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการตอสูระหวางมนษุยและการเมือง   เปนนวนิยายท่ีมักกลาวถึง
การจูงใจใหระลึกถึงการแบงชนช้ันวรรณะ   ความสําคัญของการปฏิวัติในชนช้ันกรรมกร   สะทอน
ความทุกขยากของคนดอยโอกาสและปลุกเราใหเกดิแนวคิดทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งนวนิยาย 
แนวนี้จึงมีปริมาณในชวงพ.ศ.2516-2519 
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เนื่องจากเปนชวงท่ีนักศึกษาและนักคิดไดรับชัยชนะใหออกความคิดเห็นทางการเมืองได  แต 
นวนยิายท่ีมีแนวเร่ืองนี ้ก็ไมสามารถครองใจผูอานไดนาน แมวาจะไมไดถูกอํานาจทางการเมืองบีบ
บังคับอีกตอไป  เพราะนักเขียนนวนยิายแนวน้ีหลายคนเขียนโดยไมเนนอารมณทางวรรณศิลป แต
ชอบแสดงออกดวยถอยคําท่ีกาวราวหยาบคาย   ใชแกนเร่ืองซํ้าๆ และเนื้อเร่ืองขาดเอกลักษณ ซ่ึง
ผลงานของนักเขียนแนวนี้ท่ีอยูไดนานจะมีไมมากนกั และสวนใหญเปนนักเขียนรุนเกาท่ีมี
ความสามารถทางวรรณศิลป และเปนผูท่ีศึกษาวรรณดคีมาเปนอยางดี เชน   สุจิตต วงษเทศ     
เนาวรัตน พงษไพบูลย     สุชาติ สวัสดิ์ศรี   และวิทยากร  เชียงกูล  เปนตน 
 
 ฉะนั้น  นวนยิายสะทอนสังคมท่ีมีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการตอสูระหวางมนุษยและการเมือง 
จึงไมไดรับการสืบทอด  ประกอบกับสภาพสังคมยุคใหมไมไดมีความขัดแยงทางการเมืองท่ีรุนแรง
มาก  แตจะเนนทางการพัฒนาเศรษฐกจิมากกวา  แนวเร่ืองของนวนิยายสะทอนสังคมจึงเปล่ียนไป
เปนแนวเร่ืองในเชิงคุณภาพชีวิตมากกวา  เชน กลาวถึงปญหาคานิยม   ปญหาอบายมุข  ปญหา
ครอบครัวเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม หรือชองวางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทเปนตน  ซ่ึงแนว
เร่ืองนวนยิายดังกลาวนี้ เกิดข้ึนหลังจากพ.ศ.2520 เปนตนมา 
 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวถือเปนสวนหนึ่งของนวนยิายสะทอนสังคมเพราะแนวเร่ือง
มักกลาวถึงวิถีชีวิตและความสัมพันธของคนในครอบครัว  ปญหาครอบครัวที่มีปจจัยท้ังจากคนใน
ครอบครัว จากสังคมภายนอก รวมถึงความม่ันคงของชีวิตครอบครัวดวย  รายละเอียดท้ังหมดนี้ถือ
เปนการบอกเลาเร่ืองราวทางสังคมอยางหนึ่ง เพราะเปนเร่ืองราวท่ีใกลตัวเกีย่วของกบัคนทุกคน   
นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวจึงนับเปนสวนหนึ่งของนวนิยายสะทอนสังคม โดยมีลักษณะแนวเร่ือง
คือมนุษยกับคุณภาพชีวิตตามท่ี วินิตา ดิถียนต กลาวไว 
 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวเร่ิมปรากฏชัดเจน ในชวงปพ.ศ.2470-2475 ไดแก 
นวนยิายของดอกไมสด (ม.ล.บุบผา นิมมานเหมินทร)  เชนศัตรูของเจาหลอน   เนื้อคู  นิจ  ความผิด
คร้ังแรก  และกรรมเกา(สุพรรณี วราทร 2519:243) นวนิยายเหลานีมั้กกลาวถึงอารมณความรูสึก
ของตัวละคร ชีวิตความเปนอยู  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว อีกทั้งไดแทรกขอคิดเกีย่วกับการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการปฏิบัติตนตอบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันอีกดวย  เชน เร่ืองความผิดคร้ังแรก ผูประพันธนําเสนอหนาท่ีของบิดามารดาท่ีมี
หาคูใหบุตรโดยนําเร่ืองความกตัญูมาโตแยงการเรียกรองเสรีภาพในดานความรัก เปนตน 
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 นวนยิายของดอกไมสดทําใหเห็นรายละเอียดเกีย่วกับบทบาทของครอบครัวอันไดแก 
ทัศนะและความรูสึกระหวางคนในครอบครัว สถานภาพครอบครัว  และการใชชีวติของครอบครัว
ไทย   ตอมาพบวา นวนยิายชวงพ.ศ.2501-2506  แสดงปญหาในครอบครัวมากข้ึน (บาหยัน อ่ิม
สําราญ 2527:63-71)เชนปญหาความแตกแยกระหวางสามีภรรยา ปญหาความสัมพนัธระหวางบิดา
มารดาและบุตร ปญหาความไมลงรอยระหวางเขยสะใภและปญหาความราวฉานระหวางพี่นอง  
เปนตน  ลักษณะปญหาเหลานี้คือการกลาวถึงอารมณของคนในครอบครัว และการดําเนินชีวิตรวม
สุขรวมทุกข อันถือเปนรายละเอียดเชนเดียวกับท่ีปรากฏในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวสมัยแรกเริ่ม 
 
 การเสนอปญหาครอบครัวเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยความละเอียดออน  นักเขียนนวนิยาย
ชีวิต-ครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จจึงมักเปนผูหญิงเพราะผูหญิงยอมใกลชิดกับเหตุการณใน
ครอบครัวมากกวาผูชาย(สันติ ทองประเสริฐ 2519:  ) เหตุผลนี้อาจอธิบายไดวานกัเขียนหญิงเปน 
ผูท่ีชางสังเกตและใชวิธีถายทอดเร่ืองราวใหนาติดตามไปพรอมกับแสดงประสบการณและแงคิด
ตางๆ  ท่ีตรงใจผูอาน นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจึงเปนท่ีนิยมอยูจนถึงปจจุบัน 
 
 นักเขียนนวนยิายหญิงท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางวามีความสามารถในการ
ถายทอดเร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัวไดแก กฤษณา อโศกสิน  โสภาค สุวรรณ  โบตัน๋  ว.วินิจฉัยกลุ    
นันทนา  วีรชน   และเพ็ญแข วงศสงา เปนตน (ตรีศิลป บุญขจร 2525:105) ผลงานของนักเขียน
ดังกลาวนี้ลวนสะทอนบทบาทครอบครัวในสังคมปจจุบัน คือมักนําเร่ืองใกลตัวหรือประสบการณท่ี
เหมือนจริงมาเปนเนื้อหาใหผูอานมีประสบการณรวมดวย  จึงทําใหผูอานประทับใจจนไดรับความ
นิยมและครองตลาดได 
 
 ว.วินิจฉัยกุล เปนผูประพันธคนหน่ึงในนกัเขียนนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท่ีไดรับ
ความนิยมและยอมรับวาสามารถถายทอดนวนิยายแนวชีวติครอบครัวใหมีคุณคาท้ังดานสาระและ
บันเทิง  ดังจะเห็นไดจากมีผูนํานวนิยายของว.วินิจฉัยกุลไปสรางเปนภาพยนตรและละครหลายเร่ือง
เชน วงศาคณาญาติ  เสนไหมสีเงิน  มณรีาว  ทะเลแปร  มายา  คุณชายและเรือนไมสีเบจ เปนตน   
เม่ือมีการจัดประกวดวรรณกรรมขององคกรตางๆ  นวนยิายของว.วินิจฉัยกุลก็มักจะไดรับรางวัลอยู
เสมอ เชน เร่ืองละครคน ไดรับรางวัลชมเชยประเภทนวนยิาย ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ประจําป 2529  เร่ืองมณีราว ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2531   
เร่ืองเสนไหมสีเงิน ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2532 และ
เร่ืองคุณชาย ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2538 เปนตน 
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 เม่ือไดสํารวจนวนยิายของ ว.วินิจฉัยกุล ในเบ้ืองตนพบวา ว.วนิิจฉัยกลุนาจะต้ังใจแสดง
แนวคิดเกีย่วกบับทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครปรากฏในนวนยิาย  เพราะในนวนิยายมักจะ
กลาวถึงภูมิหลังตัวละคร  ไดแกการแสดงภาพครอบครัวของตัวละครอยางละเอียด ตั้งแตชาติกําเนิด 
ฐานะของผูเล้ียงดูและลักษณะการอบรมส่ังสอน  ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัว
ละครตอไป อาทิผูประพันธกลาวถึงตัวละครที่มีครอบครัวคอยขัดเกลากิริยามารยาทมาอยางดี  ตัว
ละครนั้นก็จะมีทาทางสงางาม หรือตัวละครท่ีไดรับการส่ังสอนใหยึดม่ันในศีลธรรม  ตัวละครกจ็ะ
แสดงการกระทําท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม  แตถาตัวละครนั้นๆมีพื้นฐานครอบครัวท่ีไมดีเชน 
ถูกดุดาวากลาวโดยปราศจากเหตุผลหรือขาดการช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตองตัวละคร ก็มักจะแสดง
ลักษณะท่ีหยาบคายกาวราวหรือมีการตัดสินใจเกีย่วกับเร่ืองของการดําเนินชีวิตอยางผิดพลาด เปน
ตน   
 
 นวนยิายของว.วินิจฉัยกุลหลายเร่ือง แสดงบทบาทของครอบครัววามีสวนในการสราง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร เห็นไดชัดจากเร่ืองคุณชาย และมายา    ในคุณชาย ผูประพันธแสดง
แนวคิดเกีย่วกบัครอบครัววาการอบรมส่ังสอนท่ีดีสรางคนไดดยีิ่งกวาชาติกําเนิด   ผูประพันธสราง
ภูมิหลังครอบครัวใหตวัละครท้ังสาม คือ ตาแหยม เตย โดง วาแตกตางกันท้ังเร่ืองของชาติกําเนดิ
และการอบรมส่ังสอนเล้ียงดูจากครอบครัว กลาวคือ ตาแหยมหรือหมอมราชวงศทินภาคเปนผูเกดิ
ในครอบครัวของชนช้ันสูง  แตไมเคยไดรับความรักความเอาใจใส หรือการอบรมส่ังสอนจาก
ครอบครัว     เตย เกิดมาในครอบครัวของชนช้ันกลาง  พอแมเล้ียงดูอยางตามใจมากเกินไป และโดง
ผูเปนเด็กกําพรา อยูในความอุปการะของพอแมเตย  ซ่ึงใหความเอาใจใสและอบรมส่ังสอนโดงเปน
อยางดี   ทายท่ีสุดโดงผูมีชาติกําเนิดต่ําตอยท่ีสุดนั้นกลับไดดีและไดรับการยอมรับจากสังคมมาก
ท่ีสุด  เพราะมีบุคลิกลักษณะที่สุภาพ เรียบรอย สงางาม เปนคนขยัน  สูงานหนกั และส่ิงสําคัญท่ีทํา
ใหโดงไดรับยกยองวาเปนคุณชายคือ การแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูเล้ียงดูมาตลอด 
  
 จากเร่ืองคุณชาย จึงทําใหเหน็ทัศนะของผูประพันธวา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอการ
สรางลักษณะตัวละคร  โดยเฉพาะอยางยิง่บทบาทของการเปนผูอบรมส่ังสอนของครอบครัวนั้น มี
อิทธิพลตอบุคลิกและพฤติกรรมตัวละครยิง่กวาสถานภาพท่ีติดตัวมาแตกําเนิด ดังท่ีโดงมีชีวิตท่ี
เจริญรุงเรืองมากกวาตาแหยมและเตย  ท้ังๆที่มีชาติกําเนิดต่ํากวาและขาดโอกาสท่ีดีในชีวิตมากกวา
ดวย  การสรางตัวละครที่แสดงบทบาทครอบครัวในเร่ืองคุณชายจึงเปนการสะทอนถึงบทบาท
สําคัญของการเล้ียงดูวามีผลสืบเนื่องตอชีวติในอนาคตของตัวละคร ดังท่ีไดเสนอทัศนะไวในเร่ือง
วาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญมากกวาชาติกําเนิดหรือฐานะ 
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 ในเร่ืองมายาแสดงความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูไววาบทบาทครอบครัวมีความ 
สําคัญมากกวาชาติกําเนิดหรือฐานะเชนกัน  แตจะเนนไปที่การส่ังสอนไมถูกตองและสงผลราย
ใหแกตัวละคร   ตัวละครเอกคือพิตะวัน สรางภูมิหลังครอบครัวใหพติะวนัเปนเด็กกําพราไดรับการ
อุปการะจากคุณอินทนิล เศรษฐีนีผูมีอารมณแปรปรวน  คุณอินทนิลเล้ียงพิตะวันอยางกึ่งลูกกึ่งเดก็
รับใชและ ไมเคยอบรมส่ังสอนใหรูจกัผิดชอบช่ัวดี    พิตะวนัจึงเติบโตมาดวยลักษณะนิสัยใฝสูง 
ทะเยอทะยาน และเหน็แกประโยชนสวนตน  ยิ่งไปกวานัน้พิตะวันยังตัดสินใจในการเลือกคูครองท่ี
ผิดพลาดคือพิตะวนัตองการชายหนุมรํ่ารวยมากกวาหาคนท่ีรักตนเองอยางแทจริง ท้ังนี้เพราะ
ตองการหลีกหนีจากเปนคนรับใชคุณอินทนิล และเพื่อใหตนเองมีชีวติท่ีสุขสบาย แตเม่ือพิตะวันถูก
ปฏิเสธรักจากชายรํ่ารวย พติะวนัรูสึกวาตนเองลมเหลว ผิดหวังจากชีวติท่ีเคยใฝฝนไว  และหาทาง
ออกใหกับตนเองไมไดจึงตัดสินใจฆาตัวตายในท่ีสุด 
 
 การท่ีพิตะวันแกปญหาดวยการฆาตัวตาย   ผูประพันธใหเหตุผลวาเนื่องมาจากพิตะวนั 
ไมเคยไดรับการอบรมใหรูจกัพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู หรือเห็นคุณคาของตนเองในดานอ่ืนๆ เชน
ความสามารถในการเรียนท้ังนี้เพราะ พติะวนัถูกกดข่ีขมเหงทางจิตใจตลอดเวลา  พิตะวนัจึง
เปรียบเสมือนอยูอยางโดดเด่ียว และตองการหาทางหลีกหนีไปสูชีวิตท่ีดีกวา  ฉะนัน้การท่ี 
พิตะวันเลือกท่ีจะฆาตัวตายจึงเปนการตัดสินใจผิด เพราะขาดการช้ีแนะอยางถูกตองนั่นเอง 
 คุณชาย และมายา ท่ีเปนตัวอยางขางตนนี้ ทําใหเหน็วานวนิยายของว.วินิจฉัยกุล ให
ความสําคัญเกีย่วกับบทบาทของครอบครัว ซ่ึงในนวนิยายจะใหรายละเอียดเก่ียวกับครอบครัวไว
มากปรากฏอยูในการแสดงภมิูหลังครอบครัวของตัวละคร ลักษณะบุคลิกภาพของตัวละคร  และ
การกระทําของตัวละคร  
 นอกจากนวนยิายท้ังสองเร่ืองนี้แลว  นวนยิายเร่ืองอ่ืนๆ ของ ว.วินิจฉัยกุลก็ไดแสดงให
เห็น บทบาทของครอบครัวท่ีมีตอตัวละครเชนกัน ดวยเหตุนี้ วิทยานิพนธจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห
บทบาทของครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เพื่อแสดงใหเหน็ถึงคุณคา 
นวนยิายของว.วินิจฉัยกุลท่ีมีตอสังคมในฐานะภาพสะทอนบทบาทครอบครัว 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของในวิทยานิพนธเลมนี้ วทิยานิพนธจัดเรียง
ตามลําดับเวลาของการประพนัธนวนยิาย เพื่อใหเห็นพัฒนาการท่ีสัมพันธกับบริบททางสังคม 
ดังตอไปนี ้
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 เบญญา  สุขาทิพยพันธุ (2540) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหนวนยิายแนวชีวิตครอบครัว ชวง 
พ.ศ.2475-2488 ผูวิจัยวิเคราะหแนวคิดเกีย่วกับชีวิตครอบครัวท่ีปรากฏในนวนิยายชวง 
พ.ศ.2475-2488 และความสัมพันธระหวางสภาพสังคมกับนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว ผลการศึกษา
พบวา  แนวคิดเกีย่วกับชีวิตครอบครัวท่ีปรากฏในชวงเวลานี้คือ แนวคิดแรก การเลือกคูครองและ
การแตงงาน ผูประพันธสะทอนแนวคิดท่ีวาตัวละครยอมแตงงานตามท่ีผูใหญเลือกให ขณะเดียวกัน
ก็ปรารถนาจะเลือกคูครองตามความเหน็ของตนเอง แนวคิดท่ีสอง  บทบาทและหนาท่ีของสมาชิก
ในครอบครัว   ผูประพันธเนนถึงหนาท่ีของบุคคลในครอบครัว  ไดแก บทบาทของผูเปนบิดา  ตอง
รักดูแลเอาใจใส  อบรมส่ังสอน  เปนแบบอยางท่ีดี  ใหคําปรึกษา และวางรากฐานชีวิตใหบุตร 
บทบาทและหนาท่ีของสามี ตองรับผิดชอบครอบครัว ใหเกยีรติและไมนอกใจภรรยา  บทบาทและ
หนาท่ีของภรรยาคือ ดูแลรับผิดชอบงานบาน ยกยองใหเกยีรติสามีและญาติ     บทบาทและหนาท่ี
ของบุตร  คือ การเคารพเช่ือฟงบิดามารดา ดูแลในยามชราพอแม  และรักษาช่ือเสียงของวงศตระกูล 
 แนวคิดสุดทายคือปญหาความขัดแยงในครอบครัว ผูประพันธนําเสนอปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ไดแก ความแตกตางระหวางสามีกบัภรรยาเชน เช้ือชาติ ศาสนา และเศรษฐกจิ   
ปญหาจากบุคคลท่ีสาม เชนญาติหรืออดตีคนรัก ปญหาความขัดแยงระหวางบิดามารดากับบุตร  
เนื่องจากทัศนะการเลือกคูครองท่ีไมตรงกัน   ปญหาความขัดแยงระหวางพีน่อง  เนื่องจากความอ
ยุติธรรมของบิดามารดา และการแยงชิงคูรัก สวนความสัมพันธระหวางสภาพสังคมกับนวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัว ผูวิจยัพบวาผูประพันธสะทอนใหเห็นถึงสังคมในดานของเศรษฐกิจกลาวคือ
แสดงถึงปญหาความเดือดรอนหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475  โดยผูประพันธมักเสนอ
ทัศนะเร่ืองระมัดระวงัการใชจาย  ดานการศึกษาผูประพันธนําเสนอวาตัวละครสวนใหญมีการศึกษา
สูงกวาเดิมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล   และดานวัฒนธรรม ผูประพันธสะทอนถึงนโยบาย
ของจอมพลป.พิบูลสงคราม เชน การแตงกายแบบตะวนัตก หรือการหามประชาชนกินหมากเปน
ตน 
 
 สิรณา  อํ่าถนอม ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหแนวคิดเกีย่วกับชีวิตครอบครัวในนวนิยาย
ขนาดส้ันของหลวงวจิิตรวาทการ(2540)โดยศึกษาวเิคราะหลักษณะชีวติครอบครัวของตัวละครและ
ทัศนะของเกีย่วกับชีวิตครอบครัว ผลการศึกษาพบวาลักษณะชีวิตครอบครัวมี 2 ระยะคือ ระยะแรก 
กลาวถึงการเลือกคูครองและการแตงงาน ในนวนิยายสะทอนใหเห็นปญหา 
ความแตกตางเร่ืองฐานะวงศตระกูลของคูสมรส และการศึกษาของคูสมรส ระยะท่ีสองกลาวถึงการ
ดําเนินชีวิตครอบครัว  ไดแกปญหาเร่ืองเงิน  การนอกใจ คูรักเกา ปญหาเร่ืองการเล้ียงลูก   
การทะเลาะเบาะแวงของสามีภรรยา หนาท่ีของสามีภรรยาตอครอบครัวและปญหาจากญาติ 
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พี่นองท่ีเขามาเกี่ยวของ   และนวนิยายขนาดส้ันของหลวงวิจิตรวาทการยังสอดแทรกแนวคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาท่ีวาทําดีไดด ีทําช่ัวไดช่ัวไวดวย  เพื่อใหการดําเนินในครอบครัวมีความสุขตาม
อัตภาพ 
 
 บาหยัน  อ่ิมสําราญ  ศึกษาเร่ืองนวนิยายไทยระหวาง พ.ศ.2501-2506:การวิเคราะห
แนวคิด(2527) ผลการศึกษาพบวานวนิยายชวงเวลาดังกลาวนี้มีเนื้อหาและโครงเร่ืองจัดไดเปน 5 
แนวคือ นวนยิายแนวรัก นวนิยายแนวตอสูโลดโผน นวนิยายแนวชีวติครอบครัว  นวนิยายแนว
สะทอนสังคม และนวนิยายแนวสยองขวญั  ซ่ึงสามารถวิเคราะหแนวคิดไดดังนี้ แนวคิดเร่ือง 
ความรัก พบวานักประพนัธเชิดชูคุณคาของความรักวามีคาสูงสงเหนือกวาเงินตราหรือรูปราง
หนาตา แตถาตองเลือกระหวางความรักกับคุณธรรม นักประพันธมีทัศนะวาตองเลือกคุณธรรม  
แนวคิดเร่ืองชีวิตพบวามี 3 ระดับ คือ ระดบัแรกเนนท่ีการใชชีวิตดวยความสุขุมรอบคอบและสมถะ 
ระดับท่ีสองเนนคุณคาของมนุษยท่ีความดงีาม ระดับท่ีสามเนนท่ีธรรมชาติของมนุษยวาเปนผูทํา
ลายมากกวาสรางสรรค      แนวคิดเร่ืองครอบครัว ผูประพันธเสนอสาเหตุท่ีทําใหชีวิตครอบครัว
ลมเหลวคือ ปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และชองวางระหวางบิดามารดาและบุตร 
แนวคิดเร่ืองผูหญิง นักประพันธเห็นวาผูหญิงควรปฏิบัติตนตามคานยิมดั้งเดิม และจําเปนตองไดรับ
การปกปองจากผูชาย และแนวคิดดานสังคม ผูประพันธมักนําเสนอแนวคิดดานคานิยม ไดแกการ
คลุมถุงชน  การเปล่ียนแปลงทางชนช้ัน   ปญหาสังคมในเมืองหลวง   และปญหากลไกของรัฐท่ีทํา
ใหสังคมไมสามารถพัฒนาไปได   
 
 ลินดา วงษทน ศึกษาเร่ือง วิเคราะหปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวงพ.ศ.2525-
2531(2538) ผลศึกษาพบวา สาเหตุของครอบครัวแตกแยกเกิดจากปจจยัสวนบุคคลและดาน
เศรษฐกิจ สังคม  ปจจัยสวนบุคคลเกิดจากบุคลิกภาพ  พฤติกรรม และความสัมพันธของคูสมรส ซ่ึง
ไดรับอิทธิพลจากครอบครัว เชน การเล้ียงดูแบบตามใจ ทําใหคูสมรสเอาแตใจตนเองหรือการอบรม
แบบเขมงวด จะทําใหคูสมรสไมมีวุฒิภาวะพอท่ีจะแกปญหาครอบครัวหรือไมกลาตัดสินใจเม่ือเกดิ
เร่ืองเลวรายในครอบครัวได เปนตน 
 
 สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมไดแก บทบาทของสตรีท่ีเปล่ียนแปลงไป ในดาน
เปนท่ียอมรับของสังคมมากข้ึนไดแก การเปล่ียนแปลงทัศนคติเกีย่วกับการหยาราง  ซ่ึงสังคม
ยอมรับวาเปนเร่ืองปกติธรรมดามากข้ึน   ปญหาสังคมขาดศีลธรรม และปญหาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมท่ีทําใหคนในสังคมเหน็แกตวัมากข้ึน 
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 การวิเคราะหผลกระทบของครอบครัวแตกแยกผูวิจยัพบวาเดก็ไดรับผลดานสุขภาพจิต 
บุคลิกภาพ ดานพฤติกรรมและสังคม   อันปรากฏในลักษณะตางๆไดแกความหวาดกังวลกับอนาคต  
มองโลกในแงราย   เก็บกด เคียดแคนชิงชังบิดามารดา  เก็บตัว   โหยหาความรัก  ไมม่ันคงทาง
อารมณ  กาวราว  พูดปด  ขโมยของ  ดื่มเหลา  เบ่ียงเบนทางเพศ  เจาชู แสวงหาเกียรติยศทรัพยสิน
เงินทอง   และการถูกปฏิเสธจากสังคมหรือการถูกกีดกันจากเพ่ือนฝูง จากสาเหตผุลกระทบของ
ปญหาครอบครัวแตกแยกขางตน ผูวิจัยไดพบขอคิดเกีย่วกับการใชชีวติครอบครัวคือ ประการแรก 
การครองชีวิตคูตองมีความรักเปนพืน้ฐาน ใชความอดทน หนกัแนน เขาใจและใหอภยัซ่ึงกันและ
กัน สวนขอคิดอีกประการหนึ่งคือ การอบรมเล้ียงดูบุตร เม่ือบิดามารดาหยารางกนั ไมควรมุงหา
ทางออกใหตนเองจนลืมนกึถึงบุตรธิดา และไมควรปลูกฝงทัศนคติทางลบเกี่ยวกับบิดามารดาใหแก
บุตร 
 
 ศรีจันทร  พันธพานิช  ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหตวัละครผูหญิงในนวนิยายของ 
 ว.วินิจฉัยกุล(2534)  ผูวิจยัศึกษาตัวละครหญิงจากนวนยิายของว.วินิจฉัยกุล 18 เร่ือง ตั้งแตพ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ.2531 โดยวเิคราะหเฉพาะตัวละครหญิง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ  ดานแรก 
วิเคราะหบุคลิกภาพลักษณะทางกาย  นิสัย การแสดงความสัมพันธกบัผูอ่ืน  และแนวความคิดใน
การดําเนนิชีวติของตัวละครหญิง ดานท่ีสอง วิเคราะหสถานภาพและบทบาท ดานครอบครัว การ
ประกอบอาชีพ และการเปนท่ียอมรับในสังคมของตัวละครหญิง   และดานท่ีสาม วิเคราะหทัศนะ
ของผูประพันธในดานการศึกษา ชีวติสมรส และการดําเนินชีวิตในสังคมของตัวละครหญิง 
 
 ผลการศึกษาคือตัวละครหญิงมีบุคลิกภาพ2 ลักษณะ คือตัวละครที่มีบุคลิกสรางสรรค
และตัวละครท่ีมีบุคลิกไมสรางสรรค  ลักษณะแรกไดแก  ตัวละครท่ีมีบุคลิกภาพดีและมีแนว
ทางการดําเนนิชีวิตท่ีด ี  ท้ังนี้เพราะตัวละครกลุมนี้ไดรับการอบรมมาแตวยัเยาวอีกลักษณะหน่ึงคือ
ตัวละครที่มีบุคลิกภาพไมสรางสรรคคือตัวละครที่มีแนวคิดการดําเนนิชีวิตท่ีไมดี สวนสาเหตุนัน้มา
จากตัวละครกลุมนี้มีภูมิหลังไมสมบูรณเชนครอบครัวแตกแยก  และไดรับการเล้ียงดูท่ีทะนุถนอม
หรือเขมงวดมากเกินไป 
 
 ผลการวิจัยคือตัวละครหญิงแสดงบทบาทของลูกสาว ภรรยา และมารดาท่ีมีท้ังดีและไม
ดีเชน ตัวละครท่ีแสดงบทบาทภรรยาท่ีดีคือมีความรัก เขาใจ และเทิดทูนสามี  สวนภรรยาท่ีไมดีคือ
ไมสามารถปรับตัวเขากับสามี และใฝสูงทะเยอทะยานเกินไป สวนการประกอบอาชีพ  ตัวละคร
สวนใหญสามารถประกอบอาชีพไดดี เชน เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  นักเขียน  ผูชวยผูกํากับ
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โทรทัศน และนักบริหาร และการเปนท่ียอมรับในสังคมพบวา ตัวละครแสดงบทบาทท้ังดีและไมด ี
ตัวละครที่ไดรับการยอมรับในสังคมคือการออกสังคมเคียงคูกับสามีหรือบิดามารดาไดอยางสงางาม  
สวนตัวละครท่ีไมไดรับการยอมรับในสังคม คือ ตัวละครท่ีเปนคนชอบอิจฉาผูอ่ืน 
 
 ในดานการวเิคราะหทัศนะของนักประพนัธผูวิจัยพบวาเสนอทัศนะสามดานคือ ดานแรก 
เร่ืองของการศึกษา ผูประพันธสนับสนุนใหผูหญิงมีการศึกษาโดยไมตองพึ่งพาใคร และการศึกษา
จะสงผลใหผูหญิงเฉลียวฉลาดและมีความเชื่อม่ันในตนเอง ดานท่ีสอง เร่ืองชีวิตสมรสเสนอทัศนะ
วาการแตงงานควรคํานึงถึงนสัิยใจคอมากกวาความสวยความบริสุทธ์ิของผูหญิงและการจัดงาน
แตงงานก็ควรจัดใหเหมาะกับสถานภาพของตนเองและดานท่ีสาม เร่ืองการดําเนินชีวิตในสังคม 
ผูประพันธเสนอทัศนะวาผูหญิงควรมีจุดมุงหมายในการดําเนินชวีิตของตน การคบเพ่ือนตางเพศ
แมวาหญิงชายปจจุบันจะสามารถคบกันไดอยางเปดเผยแตผูหญิงไมควรนิยมความมีอิสระในเร่ือง
เพศและผูหญิงตองมีภาพลักษณท่ีมีความรูพึ่งตนเองได  คลองแคลว  ทันคน  ทันโลก  ไมออนแอ  
และเปนตัวของตัวเอง  
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของขางตนนี ้ วิทยานิพนธไดเหน็ถึงบทบาท
ของครอบครัวและทัศนะของผูประพันธท่ีใหความสําคัญกับการอบรมเล้ียงดูมีผลตอตัวละคร แต
งานวิจยัขางตน ยังไมมีผูใดศึกษาบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินจิฉัยกุล   
แมวาจะมีการวิเคราะหตัวละครผูหญิงในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลบางแลว แตเลือกศึกษาเฉพาะตัว
ละครผูหญิง อีกท้ังไมไดนําเสนอบทบาทของครอบครัวท่ีมีตอตัวละครอยางชัดเจน 
 ผูเขียนวิทยานพินธจึงสนใจที่จะวิเคราะหบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยาย
ของ ว.วินิจฉัยกุล เพื่อใหเห็นวาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญตอบุคลิกภาพ  และพฤติกรรมของ
ตัวละคร อีกท้ังใหเห็นทัศนะของว.วินจิฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย และเพื่อใหเห็น
แนวทางในการศึกษาบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของผูประพันธทานอ่ืนตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล 
 2. เพื่อศึกษาทัศนะของ ว.วินจิฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 นวนยิายของว.วินิจฉัยกุลท่ีเลือกมาศึกษามีจํานวนท้ังหมด  15 เร่ือง และเลือกเฉพาะเร่ือง
ท่ีมีเนื้อหาแสดงบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครอยางชัดเจน 
 นวนยิายของว.วินิจฉัยกุลท้ัง 15 เร่ืองนี้จัดลําดับตามการพมิพคร้ังแรกดังนี้ 
 1.มายา  .กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2523. 
 2.วงศาคณาญาติ.กรุงเทพฯ:โชคชัยเทเวศร,2523. 
 3.ทางรัตติกาล.กรุงเทพฯ:เอกศิลปการพิมพ,2524. 
 4.แมพลอยหุง.กรุงเทพฯ:เอกศิลปการพิมพ,2524. 
 5.ทะเลแปร.กรุงเทพฯ:เอกศิลปการพิมพ,2525. 
 6.บานของพรุงนี้.กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2525. 
 7.คล่ืนกระทบฝง.กรุงเทพฯ:ทิพยอักษรการพิมพ,2526. 
 8.ฟาตํ่า.กรุงเทพฯ:เอกศิลปการพิมพ,2527. 
 9.ละครคน.กรุงเทพฯ:เจริญรัตนการพิมพ,2528. 
 10.อยูฟาเดยีวกัน.กรุงเทพฯ:เจริญรัตนการพิมพ,2529. 
 11.มณีราว.กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2537. 
 12.เสนไหมสีเงิน.กรุงเทพฯ:บํารุงสาสน,2532 
 13.หลงเงา.กรุงเทพฯ:ตนออ จํากัด,2536. 
 14.คุณชาย.กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2537. 
 15.เรือนไมสีเบจ.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพเพือ่นด,ี2544. 
  
ขอตกลงเบื้องตน 
  
 เม่ือศึกษานวนยิายของว.วินจิฉัยกุล พบวาลักษณะครอบครัว บทบาทครอบครัวและ
อิทธิพลครอบครัวของนวนยิายท้ัง 15 เร่ืองท่ีเลือกมาศึกษา มีเนื้อหาท่ีตรงกับคําจํากัดความตอไปนี ้
 
 ครอบครัวเปนวิธีปฏิบัติซ่ึงต้ังข้ึนเปนแบบแผน เปนมาตรฐานสําหรับในเร่ืองการ
สืบพันธุและการเล้ียงดูเดก็  และประเภทของครอบครัวจัดอยูในประเภทครอบครัวของพอแม
(Family of Orientation)คือเปนกลุมโดยไมสมัครใจ เปนตําแหนงท่ีตดิตัวมา  (ประสาท หลักศิลา 
2514:254-255) 
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 ครอบครัว คือ กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนนิชีวิต
รวมกัน รวมทั้งการพ่ึงพิงกนัทางสังคมเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธกันทางกฎหมาย หรือทาง
สายโลหิต ครอบครัวบางครอบครัวอาจมีลักษณะขอยกเวนบางประการจากดังกลาวก็ยอมได 
(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 2541:6) 
 
 บทบาทครอบครัวหมายถึงการกระทําของครอบครัวท่ีแสดงออกมา คือตองเปน
เคร่ืองมือในการใหการอบรมส่ังสอนเด็ก  ครอบครัวเตรียมตัวเด็กใหพรอมท่ีจะเขารวมกบัคนอ่ืนใน
โลกอันกวางใหญ  ครอบครัวเปนผูส่ังสอนเร่ืองความรัก เร่ืองอาณาและสิทธิตางๆ ตลอดจนความ
เมตตาปรานี  ครอบครัวเปนผูทําใหทารกซ่ึงยังไมรูเร่ืองราวอะไรเลยใหเติบใหญข้ึนมาเขากับคน
อ่ืนๆไดในสังคม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเรียกวา “การเขารวมเปนสวนของสังคม”(ประสาท หลักศิลา 
2514:261) 
 
 อิทธิพลของครอบครัวหมายถึง เด็กท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูมาอยางไร เติบโตข้ึนก็จะ
ดําเนินชีวิตไปอยางนั้น  พอแมเช่ือหรือนับถือส่ิงใร ลูกๆก็เช่ือและนับถือส่ิงนั้นตามอยางพอแม เวลา
เราทําอะไรไมถูกหรือคิดอะไรไมออก เรามักจะพยายามนึกถึงการกระทําของพอแม(เร่ืองเดียวกนั:
261) 
 

           สําหรับคําวาทัศนะที่จะใชพจิารณาทัศนะของว.วินจิฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวใน 
นวนยิาย ในบทท่ี 4 นั้น มีความหมายถึงนกัเขียนมองดูโลกและชีวิตมนษุยในแงมุมตางๆกันและตาง
ก็มีแนวคิดของตนท่ีมีอยูตอโลก ตอสังคมและตอชีวิตมนุษยแตกตางกนั  แนวคิดหรือปรัชญาของ
นักเขียนจึงมีหลายแนวและตางก็พยายามถายทอดความคดิ หรือปรัชญาตางๆน้ันในวรรณคดีท่ีตน
แตงอยูเสมอ(กุหลาบ มัลลิกะมาส 2516:105) 
  
 ฉะนั้นการศึกษาบทบาทครอบครัว ในนวนิยายของ ว.วนิิจฉัยกุล  ผูเขียนวิทยานพินธจึง
ศึกษาตามแนวทางท่ีเปนขอตกลงเบ้ืองตนนี ้  เนื่องจากมีความหมายท่ีตรงกับลักษณะในนวนยิาย
ของว.วินจิฉัยกุล  
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ขั้นตอนการวิจัย 
 
 1.รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวและการวิเคราะห
ตัวละคร 
 2.สํารวจนวนยิายของว.วินิจฉัยกุลตามขอบเขตท่ีกําหนด 
 3.วิเคราะหบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินจิฉัยกุล 
 4.วิเคราะหทัศนะของผูประพันธท่ีมีตอบทบาทครอบครัว โดยพิจารณาจากการท่ี
ผูประพันธใหบทบาทครอบครัวมีอิทธิพลตอตัวละคร 
 5.เรียบเรียงและนําเสนอผลงานในรูปแบบของพรรณนาเชิงวิเคราะห 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 1. เพื่อใหเห็นบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล 
 2. เพื่อใหเห็นทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย 
 3.เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ
ผูประพันธทานอ่ืนตอไป 
 4.เพื่อใหเห็นคุณคาของนวนยิายท่ีมีตอสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
 

พัฒนาการของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัว 
  
 นวนยิายเปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทเร่ืองเลา(narrative fiction) หมายถึงงานเขียน
ท่ีมิไดมุงเนนขอเท็จจริง  แตเปนเร่ืองท่ีแตงข้ึนจากจนิตนาการ  มีลักษณะสําคัญคือตองประกอบดวย
เหตุการณตางๆ  ท่ีมีความสัมพันธกันและดําเนนิไปในสถานท่ี เวลา เช่ือมโยงกันเปนเร่ืองราว
(story) (ธัญญา สังขพันธานนท 2539:161)  
 ความแพรหลายของนวนิยาย เกิดจากลักษณะของนวนยิายเองกลาวคือนวนยิายสามารถ
แสดงความรูสึกนึกคิดของของคนในสังคมรวมสมัยได อีกท้ังแนวการแตงนวนยิายก็มีความ
หลากหลายนาสนใจตามท่ีนกัวรรณคดีศึกษาไดสรุปประเภทของนวนยิายวามีอยู 11 ประเภทตามที่
กลาวไวในบทที่ 1 โดยแยกประเภทตามเนือ้หาของนวนยิาย   
 วิทยานิพนธมีความเหน็วา เนื้อหาของนวนิยายแนวชีวติครอบครัวซ่ึงเปนหนึ่งใน 
นวนยิายท้ัง 11 ประเภทนัน้ มีความนาสนใจเพราะ นิยายประเภทนี้มีการกลาวถึงความสัมพันธ 
ปญหา และอารมณความรูสึกของคนที่ผูกพันกนัซ่ึง เปนเร่ืองชีวิตใกลตัวของสังคม   ตามท่ี
นักวิชาการทางวรรณคดีไดใหคําจํากดัความเกี่ยวกับนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวไวดังนี้ 
 
 สุพรรณี วราทร (2519: 243) กลาวไววาเปนนวนิยายท่ีนาํรายละเอียดเล็กๆนอยๆเกี่ยวกับ
ชีวิตความเปนอยู ขนบประเพณีไทยมาแสดง  
 ตรีศิลป บุญขจร (2525:96) กลาววานวนิยายแนวชีวิตครอบครัว เปนนวนิยายท่ีมีเนื้อหา
สะทอนปญหาความขัดแยงและคานิยมของสังคม นวนิยายแนวชีวติครอบครัวพัฒนามาจากนว
นิยายรักคือมุงเสนอปญหาความรักใกลเคียงกับความเปนจริงแทนท่ีจะมุงเสนอเร่ืองของความรัก
อยางหวือหวาหรือมุงความสนุกสนานของเนื้อเร่ืองเพียงอยางเดยีว 
 วนิดา บํารุงไทย (2544:92) กลาววานวนิยายแนวชีวติครอบครัวคือ เปนเร่ืองเกีย่วกับ
สภาพหรือปญหาอันสืบเนื่องหรือเกี่ยวของกับความสัมพนัธระหวางบุคคลในครอบครัว  นวนยิาย
แนวชีวิตครอบครัวแมเสนอภาพชีวติในวงแคบๆ แตก็อาจเสนอสาระบางประการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับตัวตนของมนุษยหรือสังคมโลก 

13 
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 เบญญา สุขาทิพยพันธุ (2540:6) กลาววานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวมีแนวคิดคือการ
เสนอปญหาความขัดแยงในครอบครัว บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว  และการเลือก
คูครองและการแตงงาน 
 จากท่ีกลาวมาอาจสรุปไดวา นวนยิายแนวชีวิตครอบครัว คือ เร่ืองเลารวมสมัยท่ีเสนอ
สาระของชีวิตท่ีเลียนแบบสภาพสังคมจริง นวนยิายแนวชีวิตครอบครัว อาจพัฒนามาจากนวนิยาย
รัก โดยเพิ่มสาระของการแสดงแงมุมในชีวิตประจําวัน ไดแกความสัมพันธของบทบาทสมาชิก
ครอบครัว  อารมณความรูสึก หรือปญหาความขัดแยงของคนในครอบครัวหรือคนใกลตัว 
 ลักษณะของนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท่ีหยิบยกเนื้อหาตามสภาพสังคมมานําเสนอ  
นับวามีปจจัยทางวิถีสังคมเปนสวนสําคัญ และการท่ีผูประพันธเลือกเนื้อหาของชีวิตครอบครัวใน
ลักษณะใดๆกต็ามมาเขียนกอ็าจทําใหเราเห็นโลกทัศนของผูประพันธท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณ
ของสังคมมาอีกทีหนึ่งดวย 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวจึงเปนบันเทิงคดีอิงสาระท่ีนานํามาศึกษาถึงพัฒนาการท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมืองซ่ึงผูเขียนวทิยานิพนธจะจําแนกนวนิยาย
ออกเปน 3 ชวงดังนี้ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500   ลักษณะของ 
นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520 และ ลักษณะของนวนิยายแนวชีวติครอบครัวชวง
พ.ศ.2521-2544 
    ท้ังนี้ เนื้อเร่ืองของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวท้ัง 3 ชวงเวลาขางตน   ผูเขียนวิทยานิพนธ
ไดศึกษาตามขอมูลจากวิทยานิพนธดังตอไปน้ี   “ศรีบูรพาในฐานะนักมนุษยธรรม.”(สุทิน กัลย-
พฤกษ2524.) “การวิเคราะหแนวคิดเกีย่วกบัชีวิตครอบครัวในนวนิยายขนาดส้ันของหลวงวจิิตรวาท
การ.” (สิรณา   อํ่าถนอม 2524.)     “นวนิยายไทยระหวาง พ.ศ.2501-2506:การวิเคราะหแนวคิด.” 
(บาหยนั  อ่ิมสําราญ 2527.)    “ปญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา.”
(จินตนา  ดิษฐแยม 2527.)    “สถานภาพทางสังคมของผูหญิงไทย(ในชวงป พ.ศ. 2475 -2493 ) 
ในนวนยิายของดอกไมสด และ ก. สุรางคนางค .” (สายสมร   เฉยตรองการ 2528.)    “วิเคราะห
ลักษณะตัวละครอปกติในนวนิยายแนวจิตวิทยาของโสภาค สุวรรณ.” (สกุลรัตน  แซตาน 2528.) 
“สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ( พ.ศ. 2497 –2530).” (วีรวรรณ ศรีสําราญ 
2533.)  “ การวิเคราะหนวนยิายของสีฟา.” (ขวัญเนตร   ครุฑานุช 2534.)     “สัจนิยมในนวนยิายของ
โบต๋ัน.” (กิตยิาวดี  เกษมสันต2535.) “วิเคราะหแนวคิดเกีย่วกับบทบาทสตรีในนวนิยายของดวงใจ.”  
(ทิษฏยา  อยูโพธ์ิ 2536.) “การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตีระหวางพุทธศักราช
2506-2534.” (ภัทรพร หงษทอง 2537.) “นวนยิายแนวปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวง 
พ.ศ.2525-2531.” (ลินดา วงษทน2538.)“การศึกษาวิเคราะหนวนยิายของกฤษณา อโศกสินท่ีไดรับ
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รางวัล:พัฒนาการดานแนวคิด ตัวละคร และกลวิธีการประพันธ.”( ชนิกานต  กูเกียรต ิ 2540.)        
“การศึกษาเชิงวิเคราะหนวนยิายของ ก.สุรางคนางค.”(บุญศิริ  ภิญญาธินันท 2540.)   “การวิเคราะห
นวนยิายชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2488.”(เบญญา  สุขาทิพยพันธุ  2540.)     “วิเคราะหปญหา
ครอบครัวในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ.”  (สิรณา อํ่าถนอม 2540)     “ ลักษณะแบบฉบับของ
ตัวละครในนวนิยายพาฝนระหวางป พุทธศักราช  2480 – 2516.” (ศุภร   จารุจรณ 2541.)     “ผูหญิง
ในนวนยิายของวิมล  ศิริไพบูลย : การศึกษาเชิงวิเคราะห.” (เพ็ญแข   งามดวงใจ 2541.)    “ การ
วิเคราะหนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวของพลตรีหลวงวจิิตรวาทการ.” (นฤมล  ฟตประยูร 2541.)    
“ การวิเคราะหตัวละครเอกในนวนยิายไทยต้ังแต พ.ศ.2475-2488.” (วมิลมาศ  ปฤชากูล 2542) “การ
วิเคราะหนวนยิายของดวงดาว.”(นิรมล บุษปวณิช2542.)   “ผูหญิงยคุใหมในนวนยิายของโบต๋ัน.” 
(อุไรรัตน  วงศนวชาติ2546.)     “ทัศนะของโบต๋ันท่ีมีตอเด็กและเยาวชนในนวนยิาย.” (ศิริวรรณ   
ศิริมังคลวณิชย2547.)   และ “ภาพสะทอนเด็กและเยาวชนในนวนิยายของม.ล.ศรีฟา มหาวรรณ.” 
(รสริน นิรันราย2548.) 
 
 
2.1ลักษณะของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวง พ.ศ.2475-2500 
 
 2.1.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ.2475-2500 
 
 สภาพสังคมไทยชวงพ.ศ.2475-2500 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครอง จากการท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวัพระราชทานรัฐธรรมนูญใหประชาชน การปกครองจึง
เปล่ียนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนประชาธิปไตย  คนในสังคมไทยยุคนีจ้ึงเกดิจาก
ความรูสึก 2 ดานท่ีโดดเดนคือ ความระสํ่าระสายของชนช้ันศักดินาท่ีสูญเสียอํานาจ  และการเปล่ียน
วิถีชีวิตในรูปแบบใหม 
 
 ลักษณะเดนทางเนื้อหาของนวนยิายชวง พ.ศ.2475-2500 ท่ีโดดเดนมีสองแนวคือ 
นวนยิายท่ีแสดงชีวิตของมนุษยท่ีมีจิตใจโหดราย เอารัดเอาเปรียบ  เชนนวนิยายของ ศรีบูรพา         
แมอนงค    เสนีย  เสาวพงศ    ศรีรัตน สถาปนวัฒน  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช  และอิศรา อมันตกุล
เปนตน ผลงานของนักประพันธเหลานี้จดัอยูในแนวศิลปะเพื่อชีวิต  คือการสะทอนภาพสังคมท่ีเปน
จริงเพื่อหวังวาจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีกวา  หรือความเทาเทียมกนัของคนในสังคม 
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 นวนยิายอีกแนวหนึ่งคือแนวพาฝน ซ่ึงมีเนื้อหาในทํานองความรักของหนุมสาวท่ีสุข
สมหวัง  หรือเนื้อเร่ืองแนวผจญภัยโลดโผน นวนิยายเหลานี้มักจะอยูในงานเขียนของ  
ก.สุรางคนางค  ว.ณ ประมวลมารค   สุวัฒน วรดิลก   อิงอร  ชอุม ปญจพรรค  เปล้ือง ณ นคร  
 พ.เนตรรังษี  ดวงดาว วรรณสิริ  สุภร บุนนาค   ฉันทิชย กระแสสินธุ  แสงทอง ป.อินทปาลิต   
ยาขอบ  และไมเมืองเดิมเปนตน 
 อิทธิพลของสังคมจึงสงผลถึงการแตงนวนิยายแนวศิลปะเพ่ือชีวิตคือมีการ แสดงถึง 
ทัศนคติตอการเปล่ียนแปลงทั้งการเมืองและสังคม เชนการแสดงทัศนะของความลมสลายของชน
ช้ันศักดินา พบในนวนยิายของศรีบูรพา     การแสดงทศันะถึงความพยายามปรับตัวของชนช้ันสูงท่ี
ประสบกับความเส่ือมสลาย พบในนวนยิายของดอกไมสด    การแสดงทัศนะเกี่ยวกบัความอาลัยใน
อดีตของชนช้ันสูง พบในนวนิยายของดวงดาว      การแสดงความผิดหวังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองท่ีไมไดทําใหสังคมดีข้ึน พบในนวนิยายของหมอมราชวงศนิมิตมงคล  นวรัตน        
การสะทอนภาพการเปล่ียนระบบเจากับขา มาเปนขาราชการกับประชาชน พบในนวนิยายของ 
 ศรีรัตน สถาปนวัฒน  แตเม่ือจอมพลป.พิบูลสงครามออกรัฐธรรมนูญเม่ือปพ.ศ.2492   รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดจํากดัเสรีภาพเกี่ยวกับการพูด  การเขียน  และการพิมพ และนําพระราชบัญญัติปราบปราม
และปองกันคอมมิวนิสตมาใชอีกคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงนโยบายดังกลาวนี้ คือขอกลาวหาในการจับกุมกบฏ
สันติภาพ นักเขียนและนักหนังสือพิมพแนวศิลปะเพื่อชีวติหลายคนถูกจับชีวิตถูกจับ เม่ือพ.ศ.2495 
และทําใหการเติบโตของนวนิยายเพ่ือชีวติหยุดการแพรหลายนับแตบัดนั้นมา 
 สวนนวนิยายแนวพาฝน เกิดจากความตองการหลีกหนีความทุกขทนในภาวะสงคราม 
เนื่องจากนวนยิายประเภทนีมี้เนื้อหาท่ีเนนในเร่ืองของความรัก  ความสุขท่ีเกิดจากความรักและการ
แตงงาน  การใชชีวิตอยางหรูหรามีระดับและสดใสราเริง   นวนยิายแนวพาฝนจึงกลายเปนเคร่ืองมือ
ในการบรรเทาทุกขไปโดยปริยาย  อีกท้ังสํานักพิมพท่ีตองการผลกําไรมาก ไดกําหนดใหแนวการ
เขียนของนกัเขียนตามรสนยิมของคนอาน  นวนยิายแนวน้ีจึงไดรับความนิยมและแพรหลายอยาง
กวางขวาง   
 นอกจากนวนยิายท้ังสองแนวท่ีถือเปนแนวโนมหลักสําหรับการแตงนวนิยายชวง
พ.ศ.2475-2500 แลว  ยังมีนวนิยายแนวยัว่ลอเกิดข้ึนดวย เนื่องจากเม่ือจอมพล ป. พิบูลสงครามเปน
นายกรัฐมนตรี มีเหตุการณสําคัญท่ีกระทบตอวรรณกรรมไทยคือ การออกนโยบายรัฐนิยมและการ
เขารวมสงครามมหาเอเชียบูรพา ผลจากเหตุการณแรกคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กอต้ังวรรณคดี
สมาคม มีการดําเนินการคือในดานการใชภาษาของวรรณกรรม ไดปรับปรุงตัวอักษรไทยและวาง
หลักเกณฑการเขียนหนังสือสะกดการันต     สวนในดานเนื้อหาไดหามนักเขียนมิใหกลาวถึง
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พฤติกรรมท่ีผิดศีลธรรมของตัวละคร    การท่ีจอมพลป.พิบูลสงครามออกขอบังคับเชนนี้ ไดทําให
นักเขียนตองหยุดเขียนนวนยิายไปหลายคน หรือจําเปนตองเปล่ียนแนวการเขียน 
 นวนยิายท่ีไดรับอิทธิพลจากนโยบายดังกลาวนี้ ในดานรูปแบบจึงมีลักษณะท่ีมีการใช
ภาษาผิดแบบแผน เชนนวนิยายนวนิยายของอิศรา อมันตกุล วิตตนสุทธเสถียร   สวนในดานเน้ือหา
พบวามีการแสดงทัศนะในเชิงยั่วลอนโยบายรัฐนิยม เชนนวนิยายเร่ืองดาวหางของ 
พัทยา สายหู   การสะทอนวถีิชีวิตครอบครัวในยุครัฐนิยม ซ่ึงพบในนวนิยายของดอกไมสด    และ
การแสดงทัศนะตอตานรัฐนิยม คือเร่ืองปกกิ่งนครแหงความหลัง และคนดีท่ีโลกไมตองการของ  
สด กูรมะโรหติ 

 
 ฉะนั้นจากสภาพสังคมและลักษณะนวนิยายโดยท่ัวไป ทําใหเห็นวาเนื้อหาใน 
นวนยิายมีความสอดคลองกับสภาพสังคม  กลาวคือ  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนประชาธิปไตย สงผลใหชนช้ันศักดินา  หรือชนช้ันเจาถูกลดสถานภาพ
ใหมีความเทาเทียมกับสามัญชน  และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางคานิยม  และวิถีชีวิตตามไป
ดวย  เนื้อหานวนิยายในยุคนี ้  จึงสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก  ชีวิตจิตใจ  และแนวคิดของชนช้ันท่ี
อยูในภาวะตกยาก 
 เม่ือบานเมืองมีการปกครองแบบประชาธิปไตย  ผูคนก็เร่ิมท่ีจะแสวงหาความเทาเทียม 
แมวาชนช้ันศักดินาอาจถูกลดอํานาจไป  แตก็มีกลุมผูมีอํานาจใหมเขามาแทนโดยมิไดมีอํานาจที่
เนื่องจากยศศักดิ์ทางชาติกําเนิด  แตมีอํานาจเพราะเงนิตรา  กลุมคนเหลานี้  คือ กลุมนายทุน  ตาม
ระบบธนานุภาพ  หรือทุนนยิม เนื้อหาท่ีสะทอนในนวนยิายชวงนี้จึงมีเร่ืองของชนช้ันลางท่ียังถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายทุนและมักจะปรากฏในนวนิยายเพ่ือชีวิต   
 สวนเหตุการณความโหดรายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทําใหประชาชนตองการหลีกหนี 
ความเจ็บปวด จึงแสวงหาความร่ืนรมย  จากนวนิยายเพ่ือใหลืมความทุกขช่ัวคราว เนื้อหาของนว
นิยายในยุคนี้จงึมีลักษณะ ความรัก  สนุกสนาน   สมหวัง  ตามท่ีปรากฏในนวนิยายรัก 
พาฝน 
 เม่ือความแพรหลายของนวนิยายถูกกําหนดตามความเปนอิสระของนักเขียนซ่ึงเกี่ยวโยง
กับขอบังคับทางการเมืองและสังคมอีกทีหนึ่ง   นวนิยายแนวชีวติครอบครัวท่ีเกดิข้ึนในยุคนี้จงึ
เติบโตข้ึนไปพรอมๆกับของนวนยิายพาฝน ซ่ึงเปนแนวเรื่องท่ีไมไดถูกรัฐบาลปดกั้นเหมือนกับ 
นวนยิายเพ่ือชีวิต  โดยนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวมีตนกาํเนิดจากนวนิยายรักและพัฒนาเนื้อหาใหมี
เร่ืองราวเกีย่วกับครอบครวเขามาแทนท่ีจะมีแตเร่ืองของความรักระหวางหนุมสาวเพยีงอยางเดียวซ่ึง 
นักเขียนท่ีถือวาเปนผูริเร่ิมนวนิยายแนวนี้คือนักเขียนหญิงผูมีเช้ือสายทางราชวงศ “ดอกไมสด”ซ่ึง
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เร่ิมมาต้ังแตปพ.ศ.2572 และมีนักเขียนรวมยุคเกิดข้ึนอีกหลายคนเชน ก.สุรางคนางค ศรีบูรพา  
หลวงวจิิตรวาทการ ดวงดาวและศรีรัตน สถาปนวัฒน 
 แมวาโครงเร่ืองของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวยุคนี้จะเหมือนกับนวนิยายรักคือมัก
กลาวถึงชีวิตรักและการเลือกคูซ่ึงเปนไปตามขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดมา แตในรายละเอียดของ
การเลือกคูและลักษณะการวางตัวของชายหญิงในยุคท่ีเรียกวาเร่ิมเขาสูยุคใหมนีก้็มีความนาสนใจ
อยูไมนอย เพราะมีเนื้อหาท่ีนาํสภาพสังคมและความรูสึกของคนในสังคมมาสะทอนผานตัวละคร 
และยังเร่ิมมีการต้ังคําถามเก่ียวกับลักษณะท่ีดีของภรรยาวาตองเปนผูปฏิบัติตามความตองการของ
สามี และรวมไปถึงความสัมพันธระหวางลูกเล้ียงและบทบาทของญาติพี่นองดวย  ฉะนั้น นวนยิาย
แนวชีวิตครอบครัวในยุคนีจ้ึงมีความนาสนใจดงัตอไปนี้  
  
 2.1.2ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ. 2475-2500 
 
 เนื้อหาของนวนิยายแนวชีวติครอบครัวยุคนี้มักกลาวถึง บทบาทของครอบครัวท่ีมีตอ
การเลือกคูครอง ปญหาระหวางสามีภรรยา  และบทบาทครอบครัวท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัย   
นวนยิายท่ีเลือกมาศึกษาเปนผลงานของ ดอกไมสด ก.สุรางคนางค ศรีบูรพา  หลวงวิจิตรวาทการ 
และดวงดาว  
 จากการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475-2500  สังคมไทยอยูในชวงปรับตัวกบัการ
ปกครองแบบใหม ซ่ึงเนนอุดมการณความเสมอภาคของมนุษยตามหลักการของประชาธิปไตยและ
อุดมการณนี้ก็เปนส่ิงท่ีประชาชนเร่ิมจะเรียกรองสิทธิของตน 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวก็ไดสะทอนความเสมอภาคนี้ผานทางเนื้อหาของนวนิยาย
เชนกัน กลาวคือ ในเร่ืองของการเลือกคูครองของตัวละคร เนื้อเร่ืองของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว
ยุคน้ีเร่ิมแสดงความเหน็เกีย่วกับการคลุมถุงชนซ่ึงเปนวิธีเลือกคูท่ีตามใจผูใหญไดสรางความทุกขใจ
ใหตวัละครเพราะคนยุคใหมเห็นวาการเลือกคูรักเปนสิทธิความสุขท่ีตนมีสิทธิเลือกเองเม่ือถูกบังคับ
จึงเปนทุกขและหาทางออก  นวนยิายท่ีสะทอนความคิดในชวงนี้จะมีการแสดงอารมณของตัวละคร
วาไมตองการใหพอแมเลือกคูใหอีกตอไป  นกัเขียนนวนิยายแนวชีวติครอบครัวยุคนี้ท่ีมีผลงานเปน
ท่ียอมรับไดแก ดอกไมสด  ก.สุรางคนางค หลวงวจิติรวาทการ ศรีบูรพา และดวงดาว กลาวถึง
ปญหาเหลานี้ในนวนิยายของตน ซ่ึงตัวอยางนวนิยายท่ีนาํมาศึกษาไดแกเร่ืองสามชาย(2476)   นี่
แหละโลก (2483) พันทิพา (2484-2488)รอยจารึก(2481-2483) เทพราช (2484-2488)    เพื่อนเกาเมีย
รัก  (2489)  นางเอกของขาพเจา (2488)  เนื้อคูสูสม (2488)ของรักตกตม (2489)สุริยา (2475) ขาง
หลังภาพ(2480) และสงครามชีวิต(2475)   
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 เร่ืองสามชาย นวนยิายของดอกไมสด พัชรีเปนลูกสาวคนเดียวของพระยาอภิรักษนฤบดี
และมีลูกพี่ลูกนองตางสายเลือดท่ีบิดารับอุปการะไวคืออนุวัตร  ผูเปนพอตัดสินใจยกพัชรีใหอนุวตัร 
ท้ัง ๆ ท่ีพัชรีรักอยูกับรัตน เม่ือบิดาใหรัตนมาเจรจากับพัชรีวาตองแตงงานกับอนวุัตร พัชรีโกรธและ
นอยใจรัตนจึงยอมแตงงาน แตอนุวตัรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียกอน หลังจากนัน้พัชรีและรัตน
จึงปรับความเขาใจและแตงงานกันในภายหลัง  เร่ืองนี่แหละโลก สุรางครัตน เปนธิดาของพระยา
สรรพกิจนิเทศ มีคนรักท่ีไมสมฐานะของตน ผูเปนแมจงึขัดขวาง   สุรางครัตนยอมละท้ิงเกียรตแิละ
ฐานะ หนีไปจดทะเบียนสมรสกับคนรัก ท้ังสองเร่ืองนี้ไดทําใหเห็นวาการถูกบังคับเลือกคูคือความ
ทุกข และตัวละครตองพยายามหาทางออกดวยวิธีตางๆกนัไป 
 
 เร่ืองพันทิพา ของก.สุรางคนางค พันทิพาถูกครอบครัวบังคับใหแตงงานเพ่ือรักษาฐานะ
เพราะ พนัทิพากําพราพอมาต้ังแตเดก็ และมีแมท่ีมีนิสัยโหดราย แมวาแมจะสงเสียพันทิพาใหมี
การศึกษาด ี แตแมของพันทิพาก็ไมไดใหพันทิพาใชความรูนั้น กลับใหออกจากโรงเรียนมาชวย
คาขาย เม่ือรูวาพันทิพาเร่ิมมีคนรัก  แมก็ปฏิเสธการสูขอจากญาติผูใหญของคนรัก เพราะเหน็วา
ฐานะไมรํ่ารวยพอ ในท่ีสุดเมื่อมีเศรษฐหีนุมใหญคือชลัทมาสูขอ แมของพันทิพาจึงตัดสินใจให
แตงงานทันทีเพราะหวังเงินทอง และชีวติแตงงานของพันทิพาก็ลมเหลว  เพราะสามีของพันทิพา
เปนนักธุรกจิท่ีสนใจแตเร่ืองหาเงินมากกวา จนพันทิพาเกิดความเหงาและหาทางออกดวยการมีชู
และหนีตามกนัไป ในท่ีสุดตองจบชีวิตดวยโรคราย เพราะไมมีเงินมารักษา  เร่ืองนี้ไดแสดงใหเหน็
วาเม่ือครอบครัวเลือกครอบครัวใหตวัละครโดยไมคํานึงถึงความรักและนิสัยของคนท้ังคู ยอมทําให
ฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายพบกับความลมเหลวในการใชชีวิต 
 นอกจากนี้นวนิยายของก.สุรางคนางคหลายเร่ืองก็มักมเีนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึงครอบครัวบีบ
บังคับตัวละครใหแตงงานกับคนท่ีไมไดรัก เชนวัลลภ ตัวละครชายจากเร่ืองรอยจารึก และขนิษฐา
จากเร่ืองเทพราช   ลวนเปน ตัวละครที่กลาวถึงจะแสดงความทุกขใจท่ีไมไดมีโอกาสเลือกคูตามใจ
รัก และถาหมดหนทางท่ีจะเกล้ียกลอมครอบครัวใหยนิยอมก็ตองจําใจประพฤติตนผิดธรรมเนียม
คือหนีตามกนั และแมวาจะตัดสินใจหนีตามกันแตตวัละครก็ไมไดแสดงวาตนเองมีความสุขจาก
การตัดสินใจ ฉะนั้นบทบาทครอบครัวของนวนิยายกลุมนี้จึงไมไดมีอิทธิพลเพียงแคหาคูใหตวั
ละครเม่ือถึงวัยอันสมควร  แตเปนอุปสรรคในชีวิตรักของตัวละครดวย 
 
 การท่ีครอบครัวเขามามีอิทธิพลตอการเลือกคูครองของตัวละคร มักใชเหตุผลเก่ียวความ
เหมาะสมของฐานะอยูเสมอ เชนในนวนิยายของหลวงวิจติรวาทการ   กป็รากฏอิทธิพลบิดามารดาท่ี
เลือกคูครองใหบุตร โดยคํานึงถึงฐานะเชนเร่ืองเพื่อนเกาเมียรัก ตัวละครชายบุญชวยและตัวละคร
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หญิงสมพร ท้ังคูมีความแตกตางเร่ืองของฐานะครอบครัวมาก กลาวคือสมพรมีฐานะรํ่ารวย แตบุญ
ชวยยากจน แมวาจะพยายามเก็บเงิน แตก็ไมพอเพยีงกับคาสินสอดอีกท้ังตนเองกไ็มมียศศักดิ์ตาม
ความตองการของฝายหญิง  บุญชวยจงึหาทางออกดวยการขอความชวยเหลือจากสมพงษ เพือ่น
สนิทท่ีเคยสาบานเปนพีน่องกัน โดยการใหพอของสมพงษผูมีตระกูลสูงมาสูขอสมพรใหบุญชวย  
ท้ังคูจึงสมหวัง   
 เร่ืองนางเอกของขาพเจา เบญจมาศเปนนางเอกภาพยนตรผูมีฐานะยากจน รักกบันาย
ประสาท ลูกชายเจาคุณประสิทธ์ิผูมีฐานะดีและมียศ เธอถูกขัดขวางจากพอของคนรักเสมอมา  แต
เธอก็ไมยอทอดวยการพยายามสรางช่ือเสียงและคุณงามความดี จนเปนท่ียอมรับในสังคม และพอ
ของคนรักในที่สุด   เร่ืองเนื้อคูสูสม เปนเร่ืองท่ีพอแมเขามาอิทธิพลในการเลือกคูครองท่ีมีฐานะดี 
กลาวคือ นางสําเภาและนางสีนวลมีฐานะยากจนท้ังคู  เม่ือลูกของท้ังสองเกิดรักใครชอบพอกัน ผู
เปนแมตางหลอกลวงซ่ึงกันและกันวามีฐานะดี ดวยวธีิท่ีนางสําเภา แมฝายหญิงการยืมบานของ
เจานายและเส้ือผามาตอนรับพอแม และคูรักของลูก แตความจริงก็เปดเผยออกมาเม่ือนางสําเภาและ
นางสีนวลดื่มสุรา แลวเผลอสารภาพความจริง ท้ังสองครอบครัวจึงเลิกหลอกลวงกันอีกตอไป และ
ใหลูกไดแตงงานกันตามสภาพฐานะท่ีแทจริง     และ เร่ืองของรักตกตมแสดงถึงครอบครัวของดวง
มาลยตัวละครฝายหญิงรังเกยีจครอบครัวของสมบัติฝายชายเพราะเห็นวาฐานะยากจนตกตํ่าลง   เม่ือ
พอของฝายชายเสียชีวิตเนื่องจากยอมรับสภาพตนเองไมได  สมบัติลูกชายจึงปลอมตัวไปเปนครู
สอนนองชายของตัวละครเอกหญิงเพื่อสืบหาความจริงถึงสาเหตุการตายของพอ  ภายหลังจึงไดรูวา
คนท่ียุยงใหครอบครัวท้ังสองฝายแตกกัน  คือบริวารของพอฝายหญิง  ประกอบกับสมบัติไดสราง
วีรกรรมข้ึนคือชวยนองชายของดวงมาลยท่ีเกือบจะจมน้าํตาย พอของดวงมาลยจงึตัดสินใจยกลูก
สาวให และครอบครัวของท้ังสองก็อโหสิกรรมตอกัน และอยูดวยกันอยางมีความสุข  นวนยิายของ
ดวงดาวกไ็ดกลาวถึงการแตงงานโดยครอบครัวเปนผูจัดการเชนเร่ืองสุริยา  ตัวละครหญิงสุริยา ถูก
แมคือหมอมเจาสุริยาวดีบังคับใหแตงงานกบัเจาอินทรา แตสุริยาไมยอมเพราะคนท่ีแมเลือกใหคือ
คูรักของเพื่อน  ภายหลังแมของสุริยามีปญหาเร่ืองเงินทอง สุริยาไดพยายามชวยแมจนไดรักกบั
หมอมเจาธนานุวัตรซ่ึงทําใหแมยอมรับในตัวคนรักของลูกไดในท่ีสุด  
 
 นวนยิายของหลวงวิจิตรวาทการและดวงดาวท่ีนํามาเปนตัวอยางจึงทําใหเห็นวาเม่ือ
ผูใหญในครอบครัวจะเลือกคูใหตัวละครกจ็ะใชเกณฑการพิจารณาฐานะเปนอันดับแรก สวนคุณ
ความดีงามนัน้จะพิจารณาในภายหลัง 
 นวนยิายของศรีบูรพามีเนื้อหาท่ีกลาวถึงการเลือกคูโดยคํานึงถึงฐานะดวยเชนกัน  แตจะ
เพิ่มในเร่ืองของ ฐานันดรศักดิ์เขาไปอีกเชนเร่ือง ขางหลังภาพ และในเร่ืองสงครามชีวิต  เร่ืองขาง
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หลังภาพ  ตัวละครหญิงคือคุณหญิงกีรติ ถูกพอบังคับใหแตงงานกับเพื่อนพอคือเจาคุณอธิการ ซ่ึง
แมวาจะทําใหคุณหญิงกีรติมีความสุขจากการไดทองเท่ียวสูโลกภายนอก  แตเธอก็ตองทนทุกข
ทรมานจากการแอบรักชายอ่ืนฝายเดยีวเพราะไมกลานอกใจสามี และไมไดรับความรักตอบจน
ส้ินชีวิต   สวนเร่ืองสงครามชีวิต  ตัวละครหญิงเพลินมีโอกาสดีกวาคุณหญิงกีรตกิจ็ริงในเร่ืองการ
เลือกคูเพราะผูใหญในครอบครัวเสียชีวิตไปแลว จึงไมไดถูกบังคับใหเลือกคูตามใจผูใหญ  แตเพลิน
กลับถูกอิทธิพลทางฐานะท่ียากจนฝงใจจนกลายเปนกฎบังคับตนเองใหเลือกคูครองท่ีฐานะมากกวา
ความรัก  เธอจึงปฏิเสธการแตงงานกับรพนิทรท้ังๆที่เธอเองก็รูสึกรักเขามาก ดวยเหตุผลที่วาฐานะ
เขาไมคูควรกบัเธอ 
 การท่ีเร่ืองของฐานะเขามามีสวนในการพจิารณาเลือกคู อาจเปนคานิยมท่ีสืบทอดมาวา
เนื้อคูตองมีความเหมาะสมกนั แตส่ิงท่ีพอแมสมัยกอนจะพิจารณาลูกของตนจะเขากันไดหรือไมก็
มักพิจารณาทีฐ่านะกอนเพราะเงินเปนส่ิงท่ีใชเล้ียงชีวติ อีกท้ังผูหญิงสมัยกอนมีการศึกษานอยยอม
ตามสามีในทุกเร่ือง รวมถึงไมมีโอกาสไดพบชายหนุมบอยนัก ฉะนั้นการเลือกคูจึงไมจําเปนตอง
พิจารณาถึงอุปนิสัยใจคอเพราะฝายภรรยาไมมีสิทธิออกความคิดเห็น เม่ือเขาสูยุคใหมคือหลังจาก
การเปล่ียนการปกครองท่ีผูหญิงมีสิทธิท่ีจะเรียนและศึกษาเทียมเทาผูชาย ไดมีโอกาสพบและคบ
เพื่อนชายมากข้ึน การถวิลหาความรักท่ีเปนสวนหนึ่งของการแตงงานก็มีตามมาดวย   
 เม่ือครอบครัวยังคงหาคูใหลูกตามคานิยมเดิมคือคลุมถุงชน  แตลูกตองการหาความรัก
ดวยตนเองตามสิทธิท่ีพึงมี เร่ืองเลือกคูจึงกลายเปนปญหาและมีอิทธิพลตอความรูสึกและการใช
ชีวิตของตัวละคร 
 บทบาทครอบครัวท่ีมีตอการเลือกคูครองของตัวละครทีส่ะทอนผานตัวละครใน 
นวนยิายตามตัวอยางเร่ืองท่ียกมา ทําใหเหน็วาครอบครัวเปนสาเหตุหนึง่ในความทุกขใจของ 
ตัวละครเกีย่วกับเร่ืองการเลือกคู และการที่ผูประพันธหยิบยกเร่ืองความทุกขใจของตัวละครที่ไมมี
สิทธิเลือกคูรักเองมาเปนเนื้อหาหลายเร่ืองอาจเปนเพราะเร่ืองสิทธิสวนบุคคลท่ีเพิ่งเร่ิมมีในยุคนี้
กระตุนใหทุกคนเรียกรองความสุขอันพึงมีและต้ังคําถามเก่ียวกับจารีตประเพณี ท่ียังคงมีลักษณะ
สวนทางกับประชาธิปไตยวา จารีตยังคงมีอิทธิพลตอชีวิตและคนในสังคม เพราะคนท่ีไมไดปฏิบัติ
ตามจารีตมักจะประสบกับความทุกขหรือเกิดความขัดแยงกันภายในครอบครัวเสมอดังเชนในเร่ือง
ของการเลือกคูนี้ 
 
 นอกจากนวนยิายในชวงเวลานี้จะกลาวถึงรายละเอียดการเลือกคูแลว  นวนยิายก็ยัง
กลาวถึงการใชชีวิตคูอีกดวย ซ่ึงรายละเอียดมักเปนเร่ืองเกี่ยวกับปญหาระหวางสามีภรรยาไดแก 
ปญหาการปรับตัวของคูสมรส ความแตกตางทางการศึกษา  ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาการนอกใจ 
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ปญหากับญาติพี่นอง และปญหาลูกเล้ียง นวนยิายท่ีเลือกนํามาเปนตัวอยางไดแกเร่ืองส่ิงท่ีชีวิต
ตองการ (2482)  มนตเรียกผัว  (2488)  กลัวจนหายกลัว  (2489)  เลือดกอนหน่ึง (2489)    เหล็กลาง
แคน (2490)      เพลงเกาเพลงกรรม (2489)     เสนหนาง (2489)      ชัยชนะของหลวงนฤบาล   
(2478)โชคหลายช้ัน (2489)       เม่ือขาพเจาหนีเมีย (2489)      งายนดิเดยีว  (2488)   ผัวหาย  (2489)       
แฟนหัวใจ  (2479)  และเร่ือง บมรัก(2488)    
 
  นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวมักสะทอนใหเห็นการปรับตัวเขาหาซ่ึงกนัและกันของสามี
ภรรยาเอง เชน เร่ืองส่ิงท่ีชีวิตตองการ ของศรีบูรพา เนื้อเร่ืองกลาวถึงอุบลผูเปนสามีทุมเทใหแก
อาชีพแพทยของเขาจนแทบไมมีเวลาใหภรรยา  คือรานีผูมีนิสัยรักสนุกและชอบใหคนเอาใจจึงทน
กับนิสัยของสามีนี้ไมได  เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตท่ีแหงแลงนี้ดวยการหยา  และไปแตงงานใหมกับภ
ราไดย หนุมสังคมผูเจาชูเปนนิสัย    แตรานีก็มีความสุขกับสามีใหมไดไมนาน เขาก็กลับมามีนิสัย
เดิม  รานีเจ็บชํ้าใจมากและตัดสินใจหยาอีกคร้ังหนึ่ง   ระหวางท่ีเธอไปตางจังหวัดเพื่อรักษาแผลใจ 
ก็ไดพบกับอดตีสามีอีกคร้ัง เม่ือทราบขาว อดีตสามีแสดงความเห็นใจเธออยางสุดซ้ึงและโทษตัวเอง
วามีสวนทําใหชีวิตรานีเปนแบบน้ี     รานีเติบโตข้ึนและเปล่ียนมุมมองตออุบลใหมวาแทจริงเขา
ไมใชคนนาเบ่ือ แตเปนคนดีตางหาก   ท้ังคูไดกลับมาคืนดีกันอีกคร้ังและตางก็พยายามปรับตัวให
เขากันจนอยูกนัอยางมีความสุขตอไป   เร่ืองนี้จึงทําใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูนิสัยและความ
เขาใจซ่ึงกันและกันระหวางคูสมรส 

 
 ปญหาความแตกตางทางการศึกษาของสามีภรรยาทําใหชีวิตคูไมยั่งยืน เกิดการหยาราง
เพราะมีทัศนคติท่ีไมตรงกัน  ในนวนยิายของหลวงวจิิตรวาทการพบปญหานี้จากตัวละครหลายเร่ือง
เชนร่ืองมนตเรียกผัว สามีของพิมพมีโอกาสไปศึกษาตอตางประเทศหลังจากแตงงานกันไดไมนาน 
แตเม่ือเรียนจบเขากลับสงทนายมาขอหยาดวยเหตุท่ีวาเธอมีการศึกษาเพียงช้ันประถมท่ีเขาคิดวาไม
อาจชวยสงเสริมใหเขามีหนาท่ีการงานท่ีกาวหนาตอไปได เม่ือหยารางกันพิมพไดมีชีวิตใหมโดย
การชวยเหลือจากแมหมายผูถูกสามีท้ิงเชนกัน  แมหมายคนนีแ้นะแนวทางพัฒนาตนเองเชนการ
เพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ  ปรับบุคลิกภาพการแตงตัว การพดูจา และสอนใหเขาสังคมจน
ภาพลักษณของพิมพสามารถดึงดูดใจใหอดตีสามีกลับมาขอคืนดีอีกคร้ังหนึ่ง  แตเร่ืองกลัวจนหาย
กลัว นั้น  ผูเปนภรรยามลัีกษณะเหมือนกันคือมีการศึกษานอย แตตางจากเร่ืองมนตเรียกผัว ตรงท่ี
ไมมีความเพยีรพยายามท่ีจะหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังเปนคนเห็นแกเงินอยางมาก
อีกดวย  สามีภรรยาเร่ืองนี้จึงหยารางกนัอยางเดด็ขาดเพราะฝายหญิงพอใจเพยีงเงินกอนโตท่ีสามี
นํามาเปนเง่ือนไขการหยาราง 
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 เร่ืองเลือดกอนหน่ึง  ตัวละครหญิงผูมีการศึกษานอย และเหน็วาตนไมคูควรกับสามีนั้น  
ตัดสินใจหนีสามีไปพรอมกบัลูกในทอง  เพื่อใหสามีมีโอกาสแตงงานกับผูหญิงท่ีพอแมเลือกใหแต
เขาก็ไมไดตัดสินใจแตงงานกับใคร ภายหลังเม่ือลูกโตข้ึนและไปกอคดีท่ีผูเปนพอจบัได  ความจริง
จึงเปดเผย  สวนลูกผูทําความผิดไดรับโทษถึงข้ันโดนประหารชีวิต  ผูเปนสามีจึงรับภรรยากลับมา
อยูดวยตามเดมิ นวนยิายท้ัง 3 เร่ืองจึงทําใหเห็นวาการศึกษาเร่ิมมีความสําคัญสําหรับผูหญิง เพราะ
เปนส่ิงท่ีชวยเชิดหนาชูตาใหสามีได  และถาผูหญิงมีการศึกษานอยจะกลายเปน 
ปมดอยไปทันที 
 ในเร่ืองของปญหาเศรษฐกจิหรือการใชเงินของครอบครัว ผูประพันธนวนยิายยุคนีทํ้าให
เห็นวาเปนปญหาการครองเรือนอยางหนึ่งเพราะ ถาสมาชิกในครอบครัวไมรูจักคํานวณการใชจาย
ใหเหมาะสมกอ็าจจะเกิดปญหาครอบครัวไดเชน นวนยิายของหลวงวิจติรวาทการ ในเร่ือง 
เหล็กลางแคน ตัวละครชายฤทธ์ิ เปนคนท่ีติดการพนนัอยางหนัก จนภาระการหาเล้ียงครอบครัวตอง
เปนหนาท่ีของนงลักษณผูเปนภรรยาเพียงลําพังดวยการทําสวน  ฤทธ์ิติดเงินพนนัจนติดคุกและนง
ลักษณก็ถูกเพือ่นของฤทธ์ิโกงบานและท่ีดินอีก  ในท่ีสุดสองสามีภรรยาจึงติดคุกท้ังคู   เร่ืองเพลง
เกาเพลงกรรม ตัวละครชายเชิดศิลปเปนนกัแตงเพลงท่ีมีรายไดไมแนนอน การไดเงินนอยทําใหเขา
คิดมากและลมปวยจนไมสามารถแตงเพลงไดอีก  ภรรยาจึงหาทางหาเงินมารักษาสามีดวยการหนี
สามีไปสมัครเปนนักรอง แตเชิดศิลปไมยอมรับเงินของภรรยาดวยความท่ีตนหยิ่งในศักดิ์ศรี เขาจึง
ปวยและเสียชีวิตในท่ีสุด   นวนยิายท้ังสองเร่ืองจึงทําใหเห็นวาครอบครัวไทยยุคใหมมีความจําเปน
ใชเงินมากข้ึน ท้ังนี้อาจเนือ่งมาจากเม่ือสังคมไทยเขาสูยุคอุตสาหกรรม  เงินจงึเปนส่ิงสําคัญใน
ระบบทุนนยิม 
 ปญหาเกี่ยวกับการศึกษาของคูสมรสและเร่ืองการใชเงินทําใหเห็นวาสังคมไทยท่ีเร่ิม
เจริญกาวหนาข้ึน  ใหความสําคัญกับความรูและเงินทอง เพราะการมีความรูชวยสงเสริมบุคลิกภาพ
ใหมีเสนห และเขาสังคมได  สวนเงนิมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ฉะนั้นเม่ือคูสมรสไมมี
คุณสมบัติในสวนนี้  จึงเกิดปญหาการใชชีวิตรวมกันอยางหลีกเล่ียงไมได 
 ปญหาสามีประพฤติตัวไมเหมาะสม  ปญหาครอบครัวท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ สามีมีความ
ประพฤติไมด ี เชน เร่ืองเสนหนาง ของหลวงวจิิตรวาทการสามีของเพ็ญพักตร บังคับใหภรรยาใช
ความสาวความสวยหาเงินเล้ียงตนเอง และมักใชกําลังทุบตีภรรยาอยูเสมอ ในท่ีสุดภรรยาตัดสินใจ
หนีแตไมพน ถูกสามีจับไดและฆาตาย เร่ืองนี้ทําใหเห็นขอบกพรองของผูเปนสามี 
 ปญหาการนอกใจ เปนปญหาสําคัญท่ีมักสะทอนผานนวนิยายแนวชีวติครอบครัว   และ
สวนมาก ผูท่ีนอกใจมักจะเปนสามี เชนร่ืองชัยชนะของหลวงนฤบาล ของดอกไมสด วิไล หญิงสาว
ผูมีความเพียบพรอมท้ังในดานของรูปลักษณ และกิริยามารยาท  เธอแตงงานกับหลวงปราโมทย  
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แมวาเขาจะช่ืนชมภรรยาคนนี้ และรักเธอ  แตเขากย็ังนอกใจภรรยาโดยแอบไดพี่เล้ียงเด็กเปนภรรยา
ลับจนวิไลทนไมไดและขอหยา  แตท้ังคูก็กลับมาคืนดีกันไดในภายหลังโดยความชวยเหลือของ
หลวงนฤบาลผูเคยแอบหลงรักวไลในท่ีสุด  เร่ืองนี้ทําใหเห็นวาสามีเปนผูสรางปญหาใหกับภรรยา
เพราะไมสามารถควบคุมตนเองได และการท่ีจะกลับมาคืนดีกันอาจตองอาศัยคนรอบขางเปนผู
ชวยเหลือ  ซ่ึงปญหาและการแกปญหาลักษณะน้ีพบไดเชนกันในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ 
เร่ืองโชคหลายช้ัน ตัวละครเอกคือคุณพระนอกใจภรรยาเพราะไปหลงใหลหญิงสาวผูออนหวาน  
ช่ืออุนจิตต คุณพระปรนเปรอหญิงสาวดวยของกํานัลมากมายจนเธอเกือบจะยอมเปนภรรยาลับแต
ภรรยาจับไดกอนเพราะชายหนุมผูมาหลงรักอุนจิตตไมอยากเห็นเธอตกเปนภรรยานอยจึงนําเร่ือง
ไปฟองภรรยา  และทําใหคุณพระคิดไดจงึเลิกนอกใจ   
 นอกจากนี้ผูประพันธนวนิยายอาจมีการแกไขปญหาการนอกใจของตัวละครผูเปนสามี
ดวยความอดทนและความฉลาดของภรรยาเชนเร่ืองงายนิดเดยีวตัวละครชายมณเทียรนอกใจวิชนผูี
เปนภรรยา  โดยแอบไปสรางความสัมพันธกับเอมอรหมายสาวเพ่ือนสนิทของวิชนี เขาหาทางเลิก
กับภรรยาโดยการตําหนวิาเธอเปนภรรยาทีไ่มดี บกพรองตอหนาท่ีและชวนทะเลาะเสมอ  แตวิชนี
ใชความอดทนและออกอุบายสรางเร่ืองวาเอมอรกําลังมีความสัมพันธกับคนรักเกา  ในท่ีสุดมณ
เทียรเหน็วาวิชนีคือภรรยาท่ีรักเขาท่ีสุด เขาจึงตัดใจจากเอมอรและไมนอกใจภรรยาอีก  การ
แกปญหาของภรรยาพบไดอีกเชนกนัจากเร่ืองเม่ือขาพเจาหนีเมีย ตวัละคร“ผม”ในเร่ืองเปนชาย
หนุมเจาสําราญและหลงในอบายมุขทุกชนิดโดยเฉพาะการเท่ียวผูหญิง  พี่ชายของเขาไดบังคับให
แตงงานกับหญิงหมายฐานะรํ่ารวยคนหนึ่ง เขาพยายามเลิกนิสัยไมด ี และภรรยาก็ตั้งช่ือสุนัขให
เหมือนเขาเพื่อประชดวาพฤติกรรมของเขาไมตางจากสุนัข  หลังจากนั้นไมนานเขาก็กลับมามีนิสัย
เดิมโดยแอบเขาหาคนใชจนเธอตองหนีไป  เม่ือภรรยาทราบความจริงเขาจึงหนไีปอยูบานเพื่อน
พรอมกับนําสุนัขไปดวย  จากนั้นภรรยาก็ตามมาพบแตไมไดพาเขากลับบาน  เพราะเธอตองการ
เพียงสุนัขเทาน้ัน  การกระทําของภรรยาทําใหตวัละครเอกคิดไดวาตนควรจะประพฤติตนใหมี
คุณคามากกวานี้  เขากลับตัวไดและเลิกนอกใจภรรยาต้ังแตนั้นมา 

 
 จากตัวอยางนวนิยายท่ียกมา จะเห็นวาปญหาสามีประพฤติตัวไมเหมาะสมและการ
นอกใจเปนท่ีกลาวถึงในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวหลายเร่ือง อาจเปนเพราะสังคมยุคหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครองมีการยอมรับกฎหมายสามีภรรยาเดยีวกันมากข้ึน  ฉะนั้นคูรักจึงควรมี
ความซ่ือสัตยตามหลักกฎหมายและศีลธรรมตามท่ีสังคมคาดหวัง   แตในทางปฏิบัติผูเปนสามียังคง
ยึดติดกับจารีตเดิมคือ สามีสามารถมีภรรยาหลายคนไดโดยไมถือเปนเร่ืองผิดปกติ แตฝายภรรยาก็
อยากใหสามีมีความรักเดยีวใจเดียวตามสิทธิท่ีภรรยายุคใหมพึงมี  กฎหมายกับจารีตท่ีมีลักษณะ
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สวนทางกันเชนนี้  จึงเปนปญหาหนึง่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและปรากฏเดนชัดในนวนิยายแนวชีวิต
ครอบครัว 
 
 สวนปญหากับญาติพี่นอง คือ นวนยิายที่มีเนื้อหาแสดงความคับของใจของคูสมรสท่ี
หลังแตงงานจาํเปนตองมาใชชีวิตในบานรวมกับครอบครัวของอีกฝาย   ปญหาจึงเกิดเพราะญาติ
ของคูสมรสไมยอมรับ และกล่ันแกลงไมใหคูสมรสมีความสุข เชนเร่ืองผัวหาย  มานิตยตัดสินใจ
แตงงานและใชชีวิตกับบัวแกวท่ีตางจังหวดั และคิดวาจะแจงการแตงงานใหผูเปนพอทราบใน
ภายหลัง  แตเกิดปวยหนักกอนท่ีจะบอกพอ  ผูเปนพอเม่ือทราบความจริงคิดวาลูกอยูกับผูหญิงไมดี 
จึงลักพาตัวเขาและกักตัวไวรักษาท่ีบาน   และตองการใหลูกไดแตงงานกับหญิงสาวท่ีเปนคน
กรุงเทพฯเหมือนกัน สวนบัวแกวผูรักสามีมากตัดสินใจปลอมตัวเปนคนใชในบานสามีเพื่อสืบขาว  
และโชคดีไดรับความชวยเหลือจากมานัสผูเปนพี่ชายสามีใหไดพบกนั ขณะเดียวกนัหญิงสาวท่ีพอ
ของมานิตยหม้ันหมายไวกแ็สดงการรังเกยีจมานิตยท่ีกําลังปวยหนัก และขอถอนหม้ัน    ผูเปนพอท่ี
เขามาวุนวายกบัสามีภรรยาคูนี้ในตอนแรกจึงเปล่ียนความคิดและยอมรับบัวแกวในที่สุด  ท้ังสองจึง
ครองรักกันอยางมีความสุขตอไป  เร่ืองผยอง  นวนิยายของดวงดาว กลาวถึงเหินฟาผูมีบิดาที่เปน
เช้ือพระวงศ แตมาแตงงานกับแมผูเปนสาวชาวบาน  เม่ือบิดาส้ิน เหินฟาถูกสงมาอยูกับทานหญิง
ภิเษกศรีผูเปนปาเพื่อศึกษาวชิานักบิน เหนิฟาเปนผูท่ีไดรับมรดกท้ังหมดในตระกลู แตเขาไมเคย
อวดอาง   ชีวติของเหินฟาท่ีอยูรวมกับญาติพี่นองมีแตความขัดแยง เพราะญาติพี่นองดูถูกเหนิฟาวา
เปนคนปา  จนเหินฟาทนไมไดจึงไดเปดเผยความจริง ทุกคนจึงยอมรับและยอมขอโทษเขา เหนิฟา
ไดเปนนักบินสมความปรารถนา และไดพบกับเพื่อนเกาคือสวย ท้ังสองเปล่ียนจากเพื่อนกลายเปน
ความรักและแตงงานกันในที่สุด   นวนยิายท้ังสองเร่ืองนี้แสดงใหเหน็ปญหาของการตั้งขอรังเกียจ
เกี่ยวกับสถานภาพท่ีไมเหมาะสมกันของคูสมรส  และรวมไปถึงลูกท่ีเกดิมาดวย  แตภายหลังก็ทําให
เห็นวาดวยคุณความดีของตัวละครทําใหครอบครัวยอมรับไดในภายหลังและจบลงดวยความสุข 
 นวนยิายบางเร่ืองผูประพันธก็ทําใหเห็นวาตัวละครจําเปนตองเลือกคนรักหรือครอบครัว
เชนปรากฏในเร่ือง แฟนหวัใจอนงคตัวละครหญิงถูกพอสามีกล่ันแกลงจนตองเลิกกับสามี  อนงคจึง
กลับไปแสดงละครตามเดิมกอนท่ีจะแตงงาน และสรางช่ือเสียงจนไปอยูตางประเทศ ปรากฏวาสามี
และลูกก็ไปอยูตางประเทศเชนกันเพราะการบังคับของพอสามีท่ีไมอยากใหหลานดูละครไทยและ
เห็นแมเปนนกัแสดง ในท่ีสุดผูเปนสามีตัดสินใจเลิกอยูใตบังคับบัญชาของพอ ใชชีวติอยูกับภรรยา
และลูกท่ีฮองกง    เร่ืองบมรัก ตัวละครหญิงเพทายตองหยาขาดจากสามีอยางเด็ดขาดเพราะผูเปน
สามียอมตามใจพอและญาติพี่นองมากกวาเห็นใจภรรยา เม่ือเพทายถูกตั้งขอรังเกียจหนักเขา จึง
ตัดสินใจหยากับสามีและแตงงานใหมกับอดีตคนรักท่ีรอเธอมานาน 
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 สวนปญหาลูกเล้ียง  คือปญหาท่ีลูกแสดงความไมพอใจตอคูสมรสใหมของพอหรือแม 
เชนในนวนิยายของดวงดาว เร่ืองเคหาสนสีแดง(2492)  ลูกเมียเกา(2489) และสุริยา(2475)  เร่ือง
เคหาสนสีแดง  รุจนตวัละครชายมีปญหากับแมเล้ียงคือคุณอัมพา และบุตรสาวของเธอคืออารยา  
รุจนรังเกียจสองแมลูกเพราะเหน็วาตํ่าตอยและคิดวาพอของตนลุมหลงผูหญิง  อีกท้ังรุจนยังแอบ
เห็นอัมพาใหเงินชายแปลกหนาอยูเสมอ  ความเกลียดชังทําใหรุจนขอพอไปศึกษาตอตางประเทศ
จนกระท่ังพอและคุณอัมพาตายเขาจึงกลับมา  คุณพอของเขาเขียนพนิัยกรรมไววาใหเขาเปนผูดแูล
อารยาโดยแตงงานกับเธอ  รุจนโกรธแคนมากและพูดจาดูถูกอารยาจนทําใหเธอหนีไป  จากนั้นเขาก็
ไดพบจดหมายท่ีคุณอัมพาเขียนถึงอารยาเลาประวัติและความปวดราวในอดีตของเธอ  รุจนเขาใจ
คุณอัมพามากข้ึน และยอมเปดเผยความในใจวาตนเองก็รักอารยาเชนกัน  สุดทายท้ังคูก็ไดแตงงาน
กันอยูอยางมีความสุขตอไป  เร่ืองนี้ตองการแสดงใหเห็นอคติของลูกเล้ียงท่ีมีตอแมเล้ียงวา มักเปน
คนไมดี และแตงงานกับพอของตนเพ่ือยกฐานะ 
 เร่ืองลูกเมียเกา อนงคตัวละครชายเอกสวสัดิ์ เกลียดแมเล้ียงและลูกเล้ียงผูมีกิริยานารัก
ออนโยน เพราะกลัววาพอจะรักแมลูกคูนี้มากกวาเขา ในท่ีสุดสวัสดิ์ก็ทําการรุนแรงคือหลอก
นองสาวลูกของแมเล้ียงไปปลอยไวในปา   แตแมเล้ียงก็ใหอภยั แสดงความรักและเขาใจ จน
สามารถเอาชนะใจเขาไดในท่ีสุด ครอบครัวนี้จึงอยูกันอยางมีความสุขตอมา  เร่ืองนี้จึงเนนท่ีปญหา
และการปรับตัวของแมเล้ียงจนทําใหครอบครัวสงบสุข    เร่ืองนี้ทําใหเห็นวาตัวละครไมชอบแม
และลูกเล้ียงเพราะตนเองเกิดความอิจฉาวา คนอ่ืนจะมาแยงความรักจากพอของตน 
 สําหรับปญหาลูกเล้ียงในนวนิยายบางเร่ืองก็ทําใหเห็นวาเพราะมีสาเหตุมาจากความไม
เหมาะสมของคูสมรสใหมของพอแมนั่นเอง เชน เร่ืองสุริยาหมอมเจาหญิงสุริยา ขัดแยงกับแมเพราะ
ไมพอใจพฤตกิรรมของแมดวยเหตุท่ีวาแมมีคูรักใหมท่ีออนวัยกวา  เธอจึงคัดคานเรื่องท่ีแมขอรอง
คือ ปฏิเสธการแตงงานกับเจาอินทรา ภายหลังมารดามีปญหาเร่ืองการเงิน ประกอบกับคูรักของแม
รถคว่ําเสียชีวติ ซ่ึงแมเสียใจมาก  สุริยาเหน็ใจแม จึงไดปรับความเขากันอีกคร้ัง 
 
 จากปญหาระหวางสามีภรรยาที่พบในนวนิยายแนวชีวติครอบครัวตามท่ียกมาเปน
ตัวอยางอันไดแก ปญหาการปรับตัวของคูสมรส ความแตกตางทางการศึกษา  ปญหาเศรษฐกิจ  
ปญหาการนอกใจ ปญหากบัญาติพี่นอง และปญหาลูกเล้ียง ทําใหเหน็วาความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาในสังคมเร่ิมมีความซับซอนมากข้ึน ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวกําลังต้ัง
คําถามเก่ียวกบัการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบของสามีภรรยา  เชนเร่ืองของการนอกใจ  หรือ
การปลอยใหญาติเขามากาวกายกับชีวิตครอบครัวและปจจัยทางสังคมภายนอกเชนเร่ืองของ
เศรษฐกิจ ท่ีลวนมีผลกระทบตอความสัมพนัธของคูสมรสแทบท้ังส้ิน 
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  เร่ืองของบทบาทของครอบครัวท่ีมีตอการเลือกคูครองและปญหาระหวางสามีภรรยา
ตามท่ีกลาวมาถือเปนเร่ืองของการเร่ิมตนดําเนินชีวิตครอบครัวและเปนเร่ืองของกาประคับประคอง 
ชีวิตครอบครัวใหอยูรอด  ซ่ึงลําดับข้ันตอมาของการใชชีวิตครอบครัวคือการเล้ียงดูลูกใหดี นวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัวในชวงเวลานี้ก็ไดแสดงความสําคัญของครอบครัวท่ีมีผลกระทบตอลูกเชนกัน 
และเร่ืองท่ีนํามาเปนตัวอยางไดแก กรองกาญจน (2479) ลูกรักลูกชัง(2478-2479)  คาของชีวิตสาว
(2492) ช่ัวชีวติหนึ่ง (2489) ความคิดคํานึง(2481-2483) และผูดี(2480) 
 
 นวนยิายท่ีกลาวถึงการท่ีเดก็เติบโตมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกันยอมทําใหเด็กมีนิสัย
ตางกันไปดวยมักพบในนวนยิายของ ก.สุรางคนางค เชนเร่ือง กรองกาญจน ผูประพันธสรางภาพตัว
ละครเปรียบเทียบระหวางพีน่องสองคนซ่ึงตองแยกกันอยู เนื่องจากกําพราพอแม พีส่าวน้ันมีโอกาส
ดีกวาคืออาศัยอยูกับครอบครัวท่ีอบอุนดวยความรักและความเอาใจใสของผูปกครอง สงผลใหเธอ
ใชชีวิตไปตามทํานองคลองธรรม และสามารถสรางความม่ันคงใหกบัตนเองได สวนนองชายนั้น
โชคราย อยูกบัผูปกครองท่ีขาดเมตตาธรรม ไมไดรับความรัก ความเอาใจใส จึงกลายเปนเดก็เกเร 
แตก็โชคดีในภายหลังท่ีไปพบกับครอบครัวใหม ผูใหการอุปการะอยางดีจนทําใหเขาสํานึกตวัได 
เร่ืองนี้ทําใหเหน็วาผูเล้ียงดมีูความสําคัญตอชีวิตตัวละคร 
 เร่ืองลูกรักลูกชัง บุตรสาวไดรับอุปการะจากคนดี มีการศึกษาและอบรมดี จึงเติบโตเปน
กุลสตรีในแวดวงช้ันสูง ตรงขามกับพี่ชายและนองชายอยูกับแมท่ีไมรูจักอบรมลูกและยังมีพอเล้ียง
เปนโจร ในท่ีสุด เด็กชายท้ังสองจึงซึมซับความไมดจีากพอเล้ียง และกลายเปนโจรในท่ีสุด และ
เร่ืองคาของชีวิตสาว พี่นองไดรับการอบรมท่ีแตกตางกัน คือ พี่สาวอยูกบัแมท่ีเขมงวดและตระหน่ีถ่ี
เหนยีว นอกจากนี้ผูเปนแมยงักําหนดวิถีชีวติใหทุกอยาง แตนองสาวไดอยูกับปาผูท่ีมีเมตตาจิต ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ และสอนหลานดวยการใชเหตุผลเสมอมา ฉะนั้นเม่ือท้ังคูเติบโตข้ึน ผูเปนพี่
จึงใฝสูง ทะเยอทะยาน ไรความคิด และเห็นวตัถุสําคัญกวาความรัก ขณะท่ีผูเปนนองไมมีลักษณะ
ดังกลาวนีเ้ลย อีกทั้งประพฤติตนอยางผูรักสันโดษ และมีคุณคาตอผูอ่ืนอยูเสมอเร่ืองช่ัวชีวิตหนึ่ง  
การไดรับการปลูกฝงอยูเสมอมาวารูปสมบัติเทานั้นท่ีจะนําความสําเร็จมาสูชีวิต ขณะท่ีผกาเร่ือง
เดียวกัน ถูกอบรมใหตั้งใจเรียน ทายท่ีสุดสาวิตรีผูหลงผิดกับรูปสมบัติ ก็ใชชีวติอยางผูประมาท
พลาดพล้ังต้ังครรภ จนตองทําแทงและเสียชีวิตเพราะการทําแทงในท่ีสุด 
  เร่ืองความคิดคํานึง คุณพระนิตินาทวรพจน เล้ียงลูกแบบรักและตามใจมากเกินไป จน
ลูกไมรูผิดชอบช่ัวดี ผลก็คือ ลูกกลายเปนคนใชจายเงินฟุมเฟอย คบเพื่อนไมดแีละมีความรักกอนวัย
อันควร สวนครอบครัวของนายเพิ่มก็เขมงวดกับลูกจนเกนิไป ลูกจึงอึดอัด  ท้ัง 4 เร่ืองนี้ทําใหเห็นวา
การส่ังสอนของพอแมหรือผูอุปการะมีความสําคัญตอชีวิตตัวละครเปนอยางยิ่ง 
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 สวนในนวนิยายของดอกไมสด ก็ไดนําเสนอความคิดวาครอบครัวมีบทบาทตอลักษณะ
นิสัยของตัวละครเชนเดยีวกนั  ซ่ึงปรากฏในตัวละครวิมล เร่ืองผูดี แมวาเนื้อเร่ืองจะกลาวถึง
การศึกษาสมัยใหมท่ีทําใหวมิลเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีม่ันใจในตนเอง แตตัวละครวิมลก็ไดกลาวถึงคุณ
แส แมเล้ียงเสมอๆวา เปนผูท่ีใหการอบรมส่ังสอนจนวมิลเปนผูรูจักคิดและม่ันใจในการกระทําของ
ตนเองเฉพาะในเร่ืองท่ีถูกท่ีควรเทานั้น เชน เร่ืองการจดัการเร่ืองเปล่ียนแปลงความเปนอยูในบาน
เพื่อความอยูรอดหลังจากพอเสียชีวิตแลวไมไดท้ิงมรดกไวใหมากมาย  แตในเร่ืองของการคบเพ่ือน
ชาย วิมลมีสติยั้งคิดเสมอ รวมถึงสามารถควบคุมพฤติกรรมและลักษณะกิริยาการแสดงออกไมให
เกินงาม  จนวิมลกลายเปนหญิงสาวท่ีไดรับการยอมรับในสังคมและไดคูครองท่ีดีในท่ีสุด 
ความสําเร็จของวิมลเกือบท้ังหมดนี้  วิมลยกใหเปนความดีงามของแมเล้ียงคือคุณแสท่ีเฝาอบรมบม
เพาะนิสัยเธอจนงดงาม  เร่ืองนี้ไดพยายามทําใหเห็นคุณงามความดีของแมเล้ียงวามีอิทธิพลตอตัว
ละครหญิงมากจนถือเปนแบบอยางท่ีฝงใจตัวละคร 
 การปลูกฝงนิสัยโดยครอบครัวเปนผูมีบทบาทอาจวิเคราะหไดวา บุตรหลานของ
ครอบครัวโดยเฉพาะผูหญิงจะตองรูจักเขาสังคมเปน ไมใชเฝารอแตพอแมใหยศศักดิ์ชาติตระกูลนํา
ทางไปสูการยอมรับไดเชนแตเดิมเพราะสังคมเร่ิมจะพิจารณาคนท่ีความสามารถในปจจุบันไมใช
ชาติกําเนิด  การเขาสังคมไดเปนหนทางไปสูความสําเร็จของชีวิตอีกอยางหนึ่ง  ดวยเหตุท่ีการเขา
สังคมมีผลตอการเลือกคูและการทํางาน  บุตรหลานจึงตองมีบุคลิกภาพและพฤตกิรรมท่ีดูดี ตามท่ี
นักวรรณคดีวจิารณเชนกุสุมา รักษมณแีสดงความเห็นเกีย่วกับตัวละครวมิลไววา เปน 
 “ผูหญิงในหวัใจ ของผูชายไทย”และ“วิมล ผูเปน “ผูดี” ทุกยางกาวของชีวิต ไมวาจะในยามท่ี
ครอบครัวยังรุงโรจน  หรือในยามท่ีตองเผชิญปญหาและแบกภาระตางๆหลังมรณกรรมของบิดา ...
พยายามท่ีจะธํารงความเปน “ผูดี” ไวไดตลอดแมในยามทุกขยาก”(กุสุมา รักษมณ2ี547:109) 
 
 ฉะนั้นในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวบางเร่ืองจึงเร่ิมมีบทบาทครอบครัวตอการสราง
ลักษณะตัวละครโดยนําเสนอผานโครงเร่ือง  
 การศึกษานวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหเห็นวานวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวในยคุนี้มักนําเสนอเนื้อหาท่ีเนนในเร่ืองบทบาทหนาท่ีของพอแมท่ีมีตอลูก และ
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ดังเชน การเลือกคูครองใหตวัละครและปญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือสมรส
แลว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะแมสังคมไทยจะเร่ิมเขาสูยุคใหม แตการเลือกคูครองใหลูก พอแมยังถือวา
เปนหนาท่ีตามขนบประเพณีเดิม และลูกก็ควรเช่ือฟงยอมรับคูครองท่ีพอแมเลือกใหเพื่อเปนการ
ตอบแทนบุญคุณเชนกนั ความทุกขใจของลูกและการแกปญหาจึงมีปรากฏในนวนิยายหลายเร่ือง  
สวนปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยานั้นเกิดจากความคาดหวังของท้ังสองฝาย  กลาวคือฝาย
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สามีก็ยังคงตองการใหภรรยามีลักษณะตามประเพณไีทยแตเดิม คือเช่ือฟงสามีทุกอยางเปนแมบาน
แมเรือน  แตก็เพิ่มความคาดหวังใหภรรยาชวยแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจไดดวย  สวนภรรยานัน้ก็
วาดหวังใหสามีรักเดียวใจเดียว  สวนปญหาท่ีเกิดรวมกนัคือปญหาญาติพี่นอง และลูกเล้ียงเขากับคู
สมรสใหมของพอแมไมได   ดังนั้น ลักษณะนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500 จึงเปน
การกลาวถึงบทบาท  หนาท่ี  และปฏิสัมพันธภายในครอบครัวเปนสําคัญ 
 
2.2ลักษณะของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520 
 
 2.2.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2501-2520 
 
 กลาวไดวาสังคมไทยในชวงเวลาน้ีมีลักษณะทางการเมอืงท่ีนาสนใจดวยเหตุท่ีวาหลัง
การเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา  รัฐบาลไมไดใหเสรีกับประชาชนตามท่ีใหสัญญาไว ซ่ึง
เปนแตเพียงการเปล่ียนอํานาจจากราชวงศมาสูสามัญชนเทานั้น โดยมีสาเหตุเร่ิมมาจาก เม่ือจอม
พลป.พิบูลสงครามไดรับอํานาจอยางเต็มท่ีจากการปราบกบฎไดแลว 
 จอมพลป.พิบูลสงครามก็ไดตั้งพรรคการเมืองคือ “พรรคเสรีมนังคศิลา” เพื่อลงสมัครใน
การเลือกตั้งป พ.ศ.2500 ใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย  สมาชิกในพรรคเสรีมนังคศิลามี
บุคคลสําคัญ 2 คนคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท โดยเฉพาะจอม
พลสฤษด์ิ จัดไดวามีความสําคัญตอจอมพลป.พิบูลสงคราม อยางมาก เพราะเปนผูท่ีชวยปราบกบฎ  
จอมพลป.พิบูลสงครามจึงไดแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนพลตํารวจเอกเผา 
ศรียานนท ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ในขณะน้ันไดมีการเลือกตั้งเพื่อใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏวาพรรคเสรี 
มนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงคราม ก็ไดรับชัยชนะเปนฝายรัฐบาลตามความคาดหมายแตชัยชนะ
ท่ีไดมานั้นพบวา มีการทุจริตอยางมากมายแมประชาชนทั่วไปก็รู เชน มีการซ้ือเสียง ปลอมบัตรและ
คนลงคะแนน รวมถึงการใชอํานาจ อิทธิพลตาง ๆ ผลจากการทุจริตเลือกตั้งนี้ ทําใหประชาชน
โดยเฉพาะนักศึกษาและกลุมปญญาชนไมพอใจอยางมาก จนเกิดการประทวงท่ีทองสนามหลวงข้ึน 
ซ่ึงเหตุการณนีทํ้าใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตงต้ัง จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปนผูรักษาความ
สงบเหมือนเม่ือคร้ังท่ีปราบกบฏอีก และเปนชวงเวลาเดียวกับท่ีจอมพลสฤษดิ์ เร่ิมมีความขัดแยงกับ 
พลเอกเผา  ศรียานนท เกี่ยวกับผลประโยชน เร่ืองกองสลากกินแบงรัฐบาล ปาไม และการสราง
เข่ือนยันฮ(ีจักษ พันธชูเพชร 2545:86-101) 
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 ขณะท่ีประชาชนเกิดความขัดแยงกับรัฐบาล ภายในคณะรัฐบาลเองก็เกิดความขัดแยงไม
แพกัน กลาวคือ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และพรรคพวกท่ีภักดีกับจอมพลสฤษดิ์ อีก 4 คน ไดแก 
พลโทถนอม  กิตติขจร  พลตรีประภาส  จารุเสถียร  พลตรีศิริ  สิริโยธิน  และพลอากาศเอกเฉลิม  
เกียรติ  วัฒนากูร ไดลาออกจากการรวมคณะรัฐมนตรี และกอการรัฐประหารในวนัท่ี16 กันยายน 
พ.ศ.2500 
 ความสําเร็จของการกอรัฐประหาร ทําใหอํานาจทางการเมืองของจอมพล ป.พิบูล
สงคราม และพลตํารวจเอก เผา ศรียานนท ส้ินสุดลงในชวงปแรก รัฐบาลท่ีมีจอมพลสฤษดิ์ เปน
แกนนําไดใหนายพจน สารสิน และพลโทถนอม  กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ และ ใน
วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ไดทํารัฐประหารอีกคร้ัง เนื่องจากเกิดการขัดแยงภายใน
คณะรัฐบาล เพราะแยงผลประโยชนกนัเอง 
 หลังจากความสําเร็จในการทํารัฐประหารคร้ังท่ีสอง นี้ จอมพลสฤษดิ์ ก็ไดกุมอํานาจทาง
การเมืองท้ังหมด คือ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก 
และอธิบดีกรมตํารวจ การยึดครองอํานาจท้ังหมดของจอมพลสฤษด์ินี้กอใหเกดิผลกระทบตอ
สังคมไทยอยางใหญหลวง เนื่องจากนโยบายเผด็จการของจอมพลสฤษด์ิ ดังนี ้
 จอมพลสฤษดิ์ มีนโยบายการปกครองแบบเผด็จการอํานาจนยิม กลาวคือ หามประชาชน
แสดงความคิดเห็นในทุก ๆ เร่ือง โดยใหเหตุผลวา “รัฐบาลเปนตัวแทนประชาชน ทําหนาท่ีในการ
กําหนดแนวทางของชาติ เพื่อความเปนระเบียบของประเทศ” ซ่ึงเหตุผลนี้จอมพลสฤษดิ์ ช้ีแจงวา
เปน “ประชาธิปไตยแบบไทย” เพราะสังคมไทยแตกตางจากตะวนัตก จงึไมสามารถจัด
ประชาธิปไตยตามแบบตะวนัตกได 
 ลักษณะทางการเมืองเชนนี้คือ การหามประชาชนแสดงความคิดเหน็  สงผลกระทบตอ
วงการส่ือมวลชนและวรรณกรรมเปนอยางมาก เพราะจอมพลสฤษด์ิ ส่ังหามส่ือมวลชนและ
นักเขียนวพิากษวิจารณการเมืองอยางเด็ดขาด ดังเหน็ไดจากผลงานช้ินแรกของรัฐบาล 
จอมพลสฤษดิ์ คือ การจับกุมนักคิดท่ีมีช่ือเสียงถึง 16 คน ซ่ึง 2 ใน 16 นั้น เปนนักหนังสือพิมพและ
นักเขียน คือ นายสังข พัทธโนทัย  บรรณาธิการหนังสือพิมพเสถียรภาพ  และนายจิตร  ภูมิศักดิ์  
นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยใหเหตุผลวา รัฐบาลในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
“ใหเสถียรภาพหนังสือพิมพท่ีวิพากษวิจารณรัฐบาลไดอยางเต็มท่ีและกวางขวาง” ซ่ึงไมเปนผลดีตอ
ประเทศ เพราะนักคิดเหลานีจ้ะขัดขวางกระบวนการทางการเมือง 
 การปดกั้นความคิดเห็นซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของจอมพลสฤษดิ์ นี้ ทําใหชวงป 
พ.ศ. 2501  - 2506  ถูกเรียกวา “ยุคมืดทางปญญา” 
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 นอกจากจะเปนยุคมืดทางปญญาแลว จอมพลสฤษดิ์ยังเปนผูเปล่ียนวิถีการดําเนนิชีวิต
ของสังคมไทยใหเขาสูอบายมุขและระบบทุนนิยมเต็มตัว เนื่องจากจอมพลสฤษด์ิ  ไดรับการ
สนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาโดยตลอด เพราะสหรัฐฯ ตองการกําจัดการแพรอิทธิพล
ของระบอบคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจอมพลสฤษด์ิไดตอบรับนโยบายน้ีอยางดี  
 จากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ไดอนุญาตใหอเมริกาสามารถจัดต้ังฐานทัพได 7 แหง คือ 
อุบลราชธานี   อุดรธานี นครพนม ขอนแกน นครราชสีมา อูตะเภาและตาคลี และเขารวมสงคราม
เวียดนาม ผลจกการยินยอมใหฐานทัพอเมริกามาใชชีวิตในเมืองไทยน้ี คือการขยายตัวของอบายมุข
ส่ิงบันเทิง และส่ิงผิดกฎหมายตาง ๆ เชน “ยาเสพติด โสเภณี เมียเชา และอาวุธสงคราม” และ
อบายมุขหรือกิเลสท่ีอเมริกาถายทอดใหสังคมไทยนีก้็ไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน 
 สวนระบบทุนนิยมท่ีเติบโตในสังคมไทยนัน้ก็มีท่ีมาจาก “นโยบายพัฒนาประเทศ” ของ
จอมพลสฤษดิ์ เชนเดยีวกัน  กลาวคือ จอมพลสฤษดิ์ เนนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอยางมาก 
เพราะเห็นวาจะสรางรายไดใหคนไทยดีกวาระบบเกษตรกรรมท่ีเคยเปนมาวิธีการของจอมพลสฤษดิ์
ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม คือ การกูเงินจากธนาคารโลก  สรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 
1  สงเสริมการลงทุนของเอกชน ผลท่ีตามมาคือ คนในสังคมไทยใชชีวิตแบบระบบทุนนิยมหรือท่ี
เรียกอีกอยางวา “ธนานุภาพ” คือ ใหความสําคัญกับเงินเหนือส่ิงอ่ืนใด ทําใหสังคมไทยละเลย
ศีลธรรมและละท้ิงภาคเกษตรกรรม เพราะเห็นวาไมใชหนทางหาเงินใหไดมาก ๆ  
 เม่ือจอมพลสฤษด์ิถึงแกกรรมในปพ.ศ.2506 แลว จอมพลถนอม กิตติขจรก็ไดรับแตงต้ัง
เปนนายกรัฐมนตรี แมวาจอมพลถนอมพยายามท่ีจะเลียนแบบจอมพลสฤษด์ิ แตก็ไมอาจสราง
อํานาจบารมีไดเทาจอมพลสฤษดิ์  จึงทําใหประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาออกมาเคล่ือนไหวทางการ
เมืองมากข้ึนจนเกิดเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยเม่ือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  ซ่ึงนักศึกษาไดรับ
ชัยชนะ  
 ฉะนั้นวรรณกรรมในชวงพ.ศ.2501-2520 จึงแบงไดเปน 2 กลุมคือวรรณกรรมแนว 
พาฝนและวรรณกรรมเพ่ือประชาชน   สวนนกัเขียนวรรณกรรมแนวแรกท่ีผลงานไดรับความนยิม
เชน    ทมยันตี    บุษยมาส           ชูวงศ ฉายะจนิดา     อมราวดี     เพ็ญแข วงศสงา     โบต๋ัน   
กฤษณา  อโศกสิน     สุวรรณี สุคนธา      สีฟา    ดวงใจ   สวนนักเขียนกลุมหลังท่ีเปนท่ีรูจักคือ 
สถาพร  ศรีสัจจัง      สุวัฒน วรดิลก       นพพร  สุวรรณพานิช       สุชาติ  สวัสดิ์ศรี      วิทยากร เชียงกลู      
นิคม รายวา    สุจิตต วงษเทศ  เปนตน 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท่ีพัฒนามาจากนวนิยายพาฝนยุคนีห้ลายเร่ืองจึงนําเสนอ
ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยท่ีเร่ิมเขาสูระบบทุนนยิมและปญหาการม่ัวสุมทาง
อบายมุข ปรากฏในนวนิยายดวย เพราะทุกครอบครัวในสังคมไทยก็ไดสัมผัสกับปญหาเชนกนั  
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ท้ังนี้ การนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ นักเขียนแตละคนอาจจะมีความเขมขนตางกันไปตามแตทัศนะท่ี
เลือกนํามาเสนอ 
 
 
 2.2.2ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ. 2501 -2520 
 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนี้ ยงัคงกลาวถึงเร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัวในดาน
ปญหา ความสัมพันธ ทางบทบาทหนาท่ีและความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวไมตางจากยุคแรก
นักแตเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกบัสังคมมากข้ึนเปนตนวานวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ก.สุรางคนางค   
ทมยันตี    สุวรรณี สุคนธา    สีฟา   และดวงใจ  โดยศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับบทบาทครอบครัวท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกคูครอง  ปญหาในชีวิตการครองเรือน    บทบาทครอบครัวกับปญหาวัยรุน 
แบบอยางและหนาท่ีของบุคคลในครอบครัว  ดังตอไปนี ้ 
 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนี้ ยังคงมีการกลาวถึงผูใหญเลือกคูใหบุตรหลานเชนท่ี
ปรากฏในเร่ือง  น้ําผ้ึงขม(2504)  ฝนกลางฤดูฝน(2516)  และสะใภของทานขาหลวง(2514)  ทําให
เห็นวาการเลือกคูใหตวัละครของผูใหญเกิดจากความจําเปนทางเศรษฐกจิมากกวาการปฏิบัติตาม
ประเพณเีชนนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน กังสดาลเร่ืองน้ําผ้ึงขม ผูเปนแมมีภาระหน้ีสินมาก จน
ตองใหลูกแตงงานเพ่ือปลดหนี้ แตลูกก็ยนิยอมเพราะทนเห็นแมมีหนี้สินมากไมไหวและตนเองก็ไม
มีความสามารถพอท่ีจะหาเงนิมาใหไดมาก จึงยอมแตงงานเพื่อทดแทนบุญคุณ  
 นวนยิายบางเร่ืองของกฤษณา อโศกสิน ก็ไดสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกคูใหบุตร
หลานวา ครอบครัวเปนสาเหตุท่ีทําใหชีวติบุตรหลานย่ําแยลงไปกวาเดมิอีก เชนสะแกวัลย เร่ืองฝน
กลางฤดูฝน พอของเธอเปนหัวหนายาม แตปรารถนาจะใหลูกสาวไดมีความเปนอยูท่ีสุขสบายจึงยุ
ยงลูกใหไดสุรเสน ลูกเจาของบริษัทเปนสามี เพราะคิดเพยีงแตวาความสวยจะมัดใจใหผูชายหลงรัก
ได  ในท่ีสุดสะแกวัลยจึงกลายเปนเพียงภรรยาลับๆเทานั้น เพราะสุรเสนเห็นวาเธอไมคูควรพอที่จะ
เปนภรรยาและแมของลูกเขาไดเลย  ฉะนั้นผูเปนพอจึงมีสวนอยางมากท่ีทําใหชีวติลูกสาวตองอยู
อยางไรคุณคา  เร่ืองนี้ไดทําใหเห็นวาการท่ีผูใหญเลือกคูใหบุตรหลานโดยไมคิดยอมพลิกชีวิตพวก
เขาใหตกตํ่าลง 
 สวนนวนิยายของก.สุรางคนางคกลับแสดงความคิดอีกอยางหนึ่งคือคูครองท่ีผูใหญ
แนะนําอาจเปนคนท่ีดีท่ีสุดก็ได  เชนเร่ืองสะใภของทานขาหลวงเปนคนท่ีพิถีพิถันในเร่ืองของการ
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เลือกหญิงท่ีจะมาเปนภรรยาอยางมาก แตก็ไมสามารถเลือกคนท่ีถูกใจไดจนกระท่ังมาตกลงปลงใจ
กับผูหญิงท่ีแมไดเคยแนะนําไวแตแรกนัน่เอง 
 สําหรับชีวิตหลังการแตงงานท่ีสะทอนในนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวยุคนี้ไดนําเสนอใน
เร่ืองของปญหาการมีภรรยาหลายคน  ปญหาความแตกตางทางทัศนคติ และการเลือกคูครองโดย
ปราศจากความรัก  ซ่ึงหลายเร่ืองเปนการเลือกคูของตัวละครเองโดยไมไดถูกบังคับ  ตัวอยางของ 
นวนยิายท่ีนํามาศึกษาไดแกชลธีพิศวาส(2506)  ลายดอกหญา (2516) น้ําผ้ึงขม(2504)   เพลงชีวิต 
(2513) เมียนอย(2514)  ส้ินสวาท (2528)สุภาพบุรุษชาวดิน (2505)ปราสาทรัก(2504-2505) เรือ
มนุษย (2510) ไมผลัดใบ(2517)ครูอินทิรา (2504) และแรงรัก(2515) 
 
 นวนยิายของกฤษณา อโศกสิน มักแสดงความทุกขใจของภรรยาท่ีมีสามีหลายใจ 
กลาวคือสตรีไทยในยุคนี้มีความคาดหวังวาจะเปนภรรยาเพียงคนเดียวตามกฎหมายของสังคม แต
ในทางปฏิบัต ิ ครอบครัวท่ีสามีมีฐานะรํ่ารวยยังคงตองการมีภรรยาหลายคนโดยไมสนใจความรูสึก
ของภรรยา  ฉะนั้น ความรูสึกของภรรยาที่สะทอนออกมาในนวนยิายยุคนี้จึงเปนลักษณะของภาวะ
ท่ีตองเลือกวาจะอยูในฐานะภรรยาแบบไหน ถาไมเลิกกับสามี  บางเร่ืองอาจเนนความรูสึกของ
ภรรยาหลวง  แตก็มีหลายเร่ืองท่ีเนนความเสียใจของภรรยานอย และภรรยาเก็บ  เชนเร่ืองน้ําผ้ึงขม 
กังสดาล ผูเปนภรรยาเก็บกถู็กเหยยีดหยามจากสังคมวาเปนคนไมมีคุณคา 
 
 นวนยิายของทมยันตี มักจะสะทอนความสัมพันธระหวางสามีภรรยาวา สามีเปนผูเอารัด
เอาเปรียบภรรยาท้ังทางกายและใจดวยเชนกัน กลาวคือ ผูเปนภรรยาในยุคนี้ นอกจากจะทําหนาท่ี
แมบานคือ ดแูลเร่ืองท่ีอยู อาหารการกินและเล้ียงลูกแลว ยังตองทํางานนอกบาน เนื่องจากความ
จําเปนทางเศรษฐกิจอีกดวย แตผูเปนสามี นอกจากจะไมเห็นอกเห็นใจภาระของภรรยาแลว ยังสราง
ความเจ็บชํ้าใจตอภรรยาโดยสามีภรรยานอยอีกเชนปรากฏในเร่ืองเพลงชีวิต  เมียนอยและส้ินสวาท 
นวนยิายท้ัง3เร่ือง แสดงความสัมพันธท่ีราวฉานระหวางสามีภรรยา โดยมีสาเหตุมาจากสามีท่ีมัก
มาก และขาดมนุษยธรรมของการเปนผูนาํครอบครัว กลาวคือ เร่ืองเพลงชีวิต ผูเปนสามีมีภรรยา
นอย เพราะมีทัศนะวาผูชายมีหนาท่ีเพยีง “ใหกําเนิดลูกเทานั้น แตเร่ืองการเล้ียงดเูปนหนาท่ีของ
ภรรยา ฉะนั้น สามีจึงมีสิทธิ หาความสุข ความพอใจทางเพศไดอีก เชนเดียวกับเร่ือง ส้ินสวาท ท่ี
เห็นวา สามี มีภรรยานอยเปนเร่ืองปกติ    และนอกจากนวนิยายของทมยันตีจะแสดงถึงบทบาทท่ี
บกพรองของผูเปนสามี และความเจ็บปวดของภรรยาหลวงท่ีถูกนอกใจแลว ทมยันตียังแสดงถึง
ความรูสึก ของผูเปนภรรยานอยวาก็ไมไดขมข่ืนนอยไปกวาภรรยาหลวงเลย เชน ท่ีปรากฏในเร่ือง 
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เมียนอย  ตัวละครผูเปนเมียนอยมักรําพึงอยางทุกขทนเสมอวา ไมไดรับความรักท่ีแทจริง และถูก
สังคมดูถูกอีก 
 นอกจากนี้ ในนวนิยายของทมยันตียังแสดงถึงปญหาท่ีเกิดจากการแตงงานโดยไมไดรัก
กลาวคือในเร่ืองแรงรัก นดุีเธอถูกบังคับใหแตงงานกับอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ  นุดีได
พยายามประพฤติตัวใหเปนภรรยาและแมท่ีดี  แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการ
กลับไปแตงงานกับคนรักเกา ในท่ีสุดสามีก็มีชิวิตแตงงานท่ีลมเหลวกบัคนรักเกา  เขาจึงสํานึกใน
คุณคาของนุดี กลับมาขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีท่ีดีในท่ีสุด 
 คานิยมสามีมีภรรยานอย ไดเปนปญหาครอบครัวท่ีสําคัญของยุคสมัยใหม เพราะ
สมัยกอน การมีภรรยาหลายคนไมใชเร่ืองผิดศีลธรรมและกฎหมาย อีกท้ังยังเปนสัญลักษณของ
อํานาจบารมีของผูชายอีกดวย แตปจจุบันสังคมไทยไดรับวัฒนธรรมการมีคูครองคนเดียวจาก
ตะวนัตก และมีผลบังคับใชทางกฎหมายคือ สามีตองเล้ียงดูและรับผิดชอบภรรยาท่ีจดทะเบียน
สมรส แตในทางปฏิบัติชายไทยยังคงยึดคานิยมเดิม  ในขณะท่ีฝายหญิงเรียกรองความเทาเทียมตาม
สิทธิของการเปนภรรยาเดียวตามท่ีสังคมใหโอกาส ฉะนัน้ นวนิยายของทมยันตี จึงสะทอนบทบาท
ผูเปนสามีท่ีถือเปนหวัหนาครอบครัววา เปนผูสรางปญหาครอบครัว เพราะบกพรองในหนาท่ี 
ตามท่ีสังคมกําหนด เนื่องจาก ยึดความพึงพอใจตามคานิยมรูปแบบเกาวาผูเปนสามีสามารถ
ประพฤติตนอยางอิสระโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงความรูสึกของภรรยา แตผูเปนภรรยาตอง
รับผิดชอบดูแลครอบครัวแมสามีจะประพฤติตัวไมด ี   ซ่ึงทมยันตีไดเสนอแนะทางออกไวในนว
นิยายวา ถาเกดิปญหาลักษณะนี้ ผูเปนภรรยาท่ีถูกสามีนอกใจตองยืนหยัดและเขมแข็ง ท่ีจะสูชีวติ
ตอไปดวยศักยภาพของตนเอง ดังในเร่ือง ส้ินสวาท ตัวละครท่ีเปนภรรยาตัดสินใจขอหยาจากสามี
เจาชูและดูแลลูกเพียงคนเดียว ดวยความเช่ือม่ันและเด็ดเดีย่ว ซ่ึงถือเปนภาพลักษณท่ีงดงามและมี
ศักดิ์ศรีตามยุคสมัยท่ีสงเสริมใหผูหญิงมีความสามารถดูแลตนเองได 
 สวนปญหาเกีย่วกับทัศนคติหรือความประพฤติท่ีไมลงรอยกัน มักเปนเร่ืองท่ีกลาวถึง
ในนวนยิายของก.สุรางคนางค เชนสามีภรรยาในเร่ืองสุภาพบุรุษชาวดนิ สามีภรรยาเร่ืองนี้มีทัศนคติ
ไมตรงกันเพราะมีฐานะและชาติกําเนิดท่ีแตกตางกันมาก เนื่องจากฝายสามีเปนลูกคนจนและกําพรา
พอแม แตมีผูอุปการะดีจึงสรางเนื้อสรางตัวใหรํ่ารวยข้ึนจนมีตําแหนงเปนคุณหลวง  สวนภรรยา
เปนลูกสาวคหบดีจีนผูม่ังค่ังและเคยชนิอยูกับชนช้ันสูงและความสบาย  เม่ือท้ังสองแตงงานและมี
ลูกจึงถายทอดทัศนคติของตนใหกับลูกคือสามีผูเคยจนกส็อนใหลูกรูจกัเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน ขณะที่
ภรรยาปลูกฝงลูกไมใหเขาใกลคนจน  สวนพฤติกรรมท่ีไมลงรอยกันเชนเร่ืองปราสาทรักภรรยาเปน
โลภมากเหน็แกตัว เธอมักจะเรียกรองทั้งเวลาและเงินทองจากสามีผูมีอาชีพแพทยอยูเสมอโดยไม
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สนใจความเหนื่อยยากของเขา  เม่ือสามีไมสามารถหาส่ิงท่ีเธอตองการใหได  ภรรยาก็จะตําหนแิละ
หาทางออกโดยการคบชู จนสามีทนไมไดตองเลิกรางกนัในท่ีสุด 
 เร่ืองเรือมนุษย และไมผลัดใบนวนยิายของกฤษณา อโศกสินก็ไดแสดงปญหาการครอง
เรือนท่ีเกิดจากคูสมรสเขากันไมไดเชนเดยีวกัน  กลาวคือตัวละครมธุรสในเร่ืองเรือมนุษย เปนผูท่ี
ชอบออกสังคมนอกบาน ไมใสใจครอบครัว ฟุมเฟอยและท่ีสําคัญคือมักแสดงอารมณฉุนเฉียวตอ
สามีอยูเสมอ   ในท่ีสุดสามีก็หาทางระบายความเครียดโดยการไดเดก็รับใชในบานเปนภรรยาลับ 
จนสรางความเดือดรอนใหกบัครอบครัวเพราะสาวใชนัน้มีจิตใจหยาบคายและมักงายอยูเสมอ  สวน
เร่ืองไมผลัดใบนั้น ปญหาเกิดจากท้ังสามีภรรยา เพราะทั้งคูมีรสนิยม และการใชชีวติท่ีไมตรงกันมา
แตแรก  เม่ือใชชีวิตคูอยูดวยกัน จึงมีปญหา  กลาวคือ พืชน สามีเปนคนรักสงบ ชอบอยูบาน  
ในขณะท่ีเทียนสี ภรรยาชอบสังสรรคนอกบาน แมท้ังคูจะมีลูกดวยกันแลว  แตก็ยังทะเลาะกัน
เพราะตางฝายตางก็ตองการใหอีกฝายยอมใชชีวิตตามตนเอง   ความบาดหมางของพืชนและเทียนสี 
เกือบจะตองหยารางกันแลว  แตโชคดีท่ีท้ังสองรักลูกมาก ท้ังคูจึงพยายามปรับตัวใหอยูดวยกนัได
เพื่อลูกนั่นเอง 
 นอกจากนี้ในนวนยิายของกฤษณา อโศกสิน ก็พบวามีปญหาท่ีคูครองการเห็น
ความสําคัญของวัตถุนิยม มากกวาความรักเชนใน เร่ืองตะวันตกดิน โสรวาร เติบโตมาจาก
ครอบครัวยากจน  ความจนและความลําบากในวัยเด็กทําใหเขาทะเยอทะยานอยากมีเงินและหนาท่ี
การงานท่ีดี  พฤติกรรมของเขาคือเม่ือมีความพยายามจนไดเขาทํางานในบริษัทแลว เขาก็ประจบ
เจานายจนไดเล่ือนข้ัน  จนเปนท่ีรังเกียจของผูรวมงาน ยิง่ไปกวานั้น เจานายของเขาเปนผูท่ีมีรสนิยม
ชอบมีสัมพันธกับภรรยาผูอ่ืน เขาจึงใหวิธูภรรยาตนเองเปนภรรยาลับของเจานาย ในท่ีสุด เขา
ประสบความสําเร็จในชีวติการงานจริง แตเขากลับมีความทุกขใจจากผลกรรมท่ีเขาทําตลอดชีวิต 
 เร่ืองครูอินทิรา ของ ก.สุรางคนางค กลาวถึงครูอินทิราวาตองแตงงานกับคนท่ีไมไดรัก
กลาวคือ ฝายชายตองการแมบานท่ีมาชวยดูแลลูกและฝายหญิงพึ่งผิดหวังจากความรักท่ีตางเช้ือชาติ 
ประกอบกับมารดาเพ่ิงเสียชีวิต เธอจึงมีชีวติท่ีแหงแลงขมข่ืน ตองการเร่ิมชีวิตใหมกบัใครสักคน ท้ัง
คูจึงตกลงแตงงานกันเพราะตางฝายตางเติมเต็มในสวนท่ีขาดหายไป 
 
 สังเกตไดวาชีวิตคูของตัวละครตามตัวอยางจากนวนยิายของผูประพันธกลุมนี้  มี
ลักษณะรวมกนัคือ เนนอารมณความรูสึกของตัวละครมากข้ึน เชน ภรรยาท่ีไมถูกตองทางกฎหมาย
ถูกตําหนิมากขึ้น มีการกลาวถึงการใหความรักไปพรอมๆกับหนาท่ีของการเล้ียงดูบุตรภรรยา   มี
การคํานึงถึงอุปนิสัยใจคอทีต่รงกันมากกวาฐานะ  และใหความสําคัญกับวิถีการใชชีวิตรวมกัน  ซ่ึง
การเนนอารมณและความตองการเกี่ยวกบัรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวมีลักษณะโดดเดนมาก
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กวานวนิยายชวงพ.ศ.2475-2500   ฉะนั้นบทบาทท่ีคูชีวติตางเรียกรองนั้นจะไมใชเร่ืองของเงินทอง
เพียงอยางเดียวอีกตอไป แตคูชีวิตตองเพิ่มการดูแลเอาใจใสกันเสมือนเปนเพื่อนชีวิตมากกวา  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะสังคมท่ีเร่ิมเขาสูทุนนิยม  ผูหญิงตองออกมาทํางานนอกบานมากข้ึนทําใหมีอิสระท่ีจะ
คิดและเลือกแนวทางชีวิตของตัวเองมากข้ึน เชนจะเหน็วาเร่ิมมีการหยารางตามกฎหมายท่ีตวัละคร
หญิงเปนผูกําหนดเอง  ขณะเดยีวกัน ระบบทุนนิยมท่ีตองแสวงหาวตัถุมากข้ึนก็ทําใหผูเปนภรรยาท่ี
แตกอนเคยเปนแมบาน  ตองออกมาทํางานนอกบานเพื่อตอบสนองความตองการทางวัตถุท้ังของ
ตนเองและครอบครัว ความเหน็ดเหน่ือยท่ีตองรับภาระมาก จึงทําใหความดีงามของหนาท่ีแมบาน
คือการใสใจดแูลลูกและสามีตองลดนอยลง และทําใหเกดิปญหาครอบครัวเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
 
 นอกจากนี้นวนิยายชวงพ.ศ.2501-2520 ยงัสะทอนใหเหน็วาครอบครัวมีสวนทําใหบุตร
หลานมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และปญหาชีวิตอ่ืนๆเพิ่มข้ึน  เร่ืองท่ีนาํมาเปนตัวอยางศึกษาไดแก 
ทะเลฤาอ่ิม(2515) พระจนัทรสีน้ําเงิน (2519)  กิ่งไผ (2510) ขาวนอกนา (2516)  คุณหญิงพวงแข  
(2509)    ดอกไมในปาแดด (2516)  หลง (2512)  โอมาดา (2514)  คนบาป  ทางโคง(2512)และลูก
แม(2516) 
 นวนยิายท่ีกลาวถึงยาเสพติดหลายเร่ืองปรากฏในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา   วิฬาร 
ในเร่ืองทะเลฤาอ่ิม  กลาวถึงการเล้ียงดูของครอบครัววิฬารวามีความเขมงวดมากเกินไปโดยเฉพาะผู
เปนแม จะเปนผูบงการท้ังชีวิตเธอและพอ  วิฬารจึงไมเคยเหน็แมเปนผูท่ีจะใหความรักหรือความ
อบอุนใดๆได  สวนพอวฬิารก็หมดศรัทธาเพราะเขาไมเคยแสดงการเปนผูนําครอบครัว  วิฬาร
ระบายความอัดอ้ันในใจและหาทางออกโดยการหนีออกจากบานและม่ัวสุมยาเสพติด แตในท่ีสุดแม
ก็ไดกลับมาชวยวิฬารใหพนจากอบายมุขโดยการยอมรับความจริง และรับฟงลูก ทําใหวฬิารมี
กําลังใจมากข้ึน 
 ในเร่ืองพระจนัทรสีน้ําเงิน   ก็ไดกลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหรอมตองติดยาวา เพราะมีปญหา
ครอบครัวแตกแยก   พอแมหยากนั รอมและพ่ีสาวนองสาวเลือกอยูกับแมท้ังหมด  แตดวยความท่ี
ครอบครัวนี้มีลูกสาวหลายคน  กิจกรรมหลายอยางท่ีทํารวมกันจึงมักเปนเร่ืองของผูหญิง    เม่ือแม
แตงงานใหมกบัเพื่อนรุนนองและมีงานท่ีตองรับผิดชอบมากข้ึน  รอมจึงรูสึกหดหูเพราะถูกทอดท้ิง  
รอมเร่ิมลองยาเสพติดและกลายเปนคนติดยาในท่ีสุด    แมวาแมจะทําใจยอมรับ ใหกําลังใจ และ
บําบัดรอมอยางเต็มท่ี แตรอมก็ตองเสียชีวติเพราะยาเสพติดในท่ีสุด   การตายของรอมทําใหแมและ
พี่นองเหน็ขอบกพรองระหวางการสรางความสัมพันธในครอบครัว ท่ีไมอาจแกไขไดอีกตอไป 
 นวนยิายของสีฟา ก็ไดแสดงปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดไวเชนกัน อาทิ เร่ืองกิ่งไผ 
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หมอมราชวงศกําจรศักดิห์รือคุณฟุง แสดงถึงครอบครัวเปนจุดเร่ิมตนของการท่ีวัยรุนหันไปพึ่งพา
ยาเสพติดเพราะขาดท่ีพึ่งทางจิตใจ กลาวคือ ตัวละครเอกคือหมอมราชวงศกําจรศักดิ์หรือคุณฟุง ถูก
เล้ียงดูอยางขาดความยตุิธรรมจากครอบครัว เนื่องจากหมอมยายผูเล้ียงดูมีความลําเอียงรักนองสาว
คือคุณเฟองมากกวา และยายมักดาวาคุณฟุงอยางหยาบคาย เม่ือคุณฟุงมีปฏิกิริยากาวราวคุณฟุง
ตัดสินใจหนีออกจากบานปลอยชีวิตใหผานไปวนัๆและใชยาเสพติดเปนท่ียึดเหน่ียวจติใจซ่ึงเปน
ความสุขเพียงอยางเดยีว เม่ือเร่ิมถลําตัวนอกจากคุณฟุงจะเสพยาแลว ยังขายยาเสพติดอีกดวยและ
วาระสุดทายของคุณฟุงก็คือถูกยิงเสียชีวิต 
 
 ปญหาลูกถูกพอแมทอดท้ิง  นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท่ีนําเสนอปญหาลูกถูกทอดท้ิง
ปรากฏในนวนิยายของสีฟา เชนดํา ตวัละครหญิงในเร่ืองขาวนอกนา เปนตัวละครทีส่ะทอนปญหา
ลูกถูกทอดท้ิงเพราะเกิดจากความไมตั้งใจของพอแม กลาวคือ พอของดําเปนทหารอเมริกันเช้ือสาย
นิโกร สวนแมเปน“เมียเชา”  ดําถูกปาหมอนซ้ือตัวไปเล้ียงดวยราคาเพียง 600 บาทเพ่ือเปนเพื่อนเลน
ของลูก ดวยความท่ีดํามีเช้ือสายนิโกร หนาตา ผิวพรรณจึงไมนามองและเปนท่ีรังเกยีจของคนท่ัวไป  
แมแตผูท่ีรับดาํไปอุปการะ ก็มักจะใชถอยคําตอกย้ําปมดอยของดําเสมอมา  ความขมข่ืนนี้ ดําระบาย
ออกโดยการทาํตัวเกเร และมั่วสุมจนถูกตาํรวจจับ แตทายท่ีสุดดําโชคดีท่ีไดรับความชวยเหลือจาก
นายแพทยผิวดําผูมองเห็นพรสวรรค และนําพาดําไปสูชีวิตที่ดีข้ึน 
 สวนในนวนิยายของ ก.สุรางคนางค แสดงใหเห็นปญหาลูกถูกพอแมทอดท้ิง เชนเร่ือง
คุณหญิงพวงแข พอแมมีความสัมพันธกนัในวัยเรียนจงึไมสามารถเล้ียงลูกได  ลูกถูกยกใหเปน
ลูกเล้ียงของคนอ่ืน ตอมาเม่ือลูกโต พอแมในวยัผูใหญสํานึกผิดอยากจะรับลูกไปอยูดวยแตลูก
ปฏิเสธ เพราะแคนท่ีพอแมเคยทอดท้ิง  และในเร่ืองดอกไมในปาแดด  ของสุวรรณ ี สุคนธาเขียดมี
ภูมิหลังชีวิตท่ีรันทด กลาวคือพอแมมักทะเลาะกนัอยูเสมอ และผูเปนพอแมจะเปนตํารวจแตขาด
ศีลธรรมก็ไมมีความรับผิดชอบตามหนาท่ี เม่ือแมเสียชีวิตแทนท่ีพอจะดแูล กลับปลอยปละละเลย
และบังคับลูกใหจนทายท่ีสุดเขียดตองกลายไปเปนภรรยานอย 
 
  สวนปญหาอ่ืนๆท่ีมีประเดน็แตกตางกันไปเชนปญหาการแตงงานใหม ของบิดามารดา
เร่ืองเงาราหู   เปนเร่ืองของครอบครัวทิวและวภิาส พอลูกท่ีมีความบาดหมางกนั  เนื่องจากบิดา
แตงงานใหมและสงลูกไปอยูโรงเรียนประจํา เม่ือลูกประพฤติเหลวไหล กาวราว เพราะตองการ
ประชด พอจงึเสียใจมาก ดืม่เหลาเมาอยางหนักและหกลมหัวฟาดพื้น เสนโลหิตในสมองแตกและ
เปนอัมพาต  ขณะท่ีภรรยาใหมกเ็ร่ิมลางผลาญสมบัติ ตอมา ท้ังลูกและภรรยาใหมก็เร่ิมลางผลาญ
สมบัติจนเกือบหมดตังจึงคอยคิดกลับใจได และกลับมาใชชีวิตอยูดวยกันอีกคร้ัง  แมวาเร่ืองนี้จะจบ
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ลงดวยความสุขแตพฤติกรรมของตัวละครในชวงแรกก็ทําใหเห็นการตอตานของตัวละครตอคูรัก
ใหมของบิดา 
  
  ปญหาพอแมลําเอียง ปรากฏในนวนิยายของสีฟา เชนในเร่ืองหลง ตัวละครวิรงรอง เปน
เด็กท่ีเกิดมาในครอบครัวสูงศักดิ์และมีชาติตระกูลดี  แตเนื่องจากวริงรองหนาตาไมนารัก พอแม
และพ่ีนองจึงเรียกเธอวา “ยายกาฝาก” การถูกตอกย้ําปมดอยจากครอบครัวของตัวเองนี้ ทําให
วิรงรองเกิดความนอยใจและมีปมดอย  อยางไรก็ดเีร่ืองนี้ไดสรางใหตัวละครวิรงรองมีคุณปูท่ีให
ความรัก ความเอ็นดูและจัดการใหวิรงรองไดแตงงานกับผูชายดีๆ มีความสุขในภายหลัง 
  
 ปญหาการเล้ียงดูอยางเขมงวด จนทําใหบุตรหลานมีปญหาเชนใน เร่ืองโอมาดา  เมธาวี
ไดรับการเล้ียงดูจากผูเปนแมท่ีเล้ียงลูกอยางเขมงวดมากเกนิไปดวยการควบคุม ดวุา และออกคําส่ัง
ตลอดเวลา   เมธาวีตองเครงเครียดในการเรียนเพื่อใหไดเกียรตินยิม เม่ือไมไดจงึถูกตําหนิอยาง
รุนแรง เมธาวมีีความเครียดมากข้ึนจนกระท่ังมีอาการทางประสาท เม่ือแมบังคับใหแตงงานกับคนท่ี
ไมไดรัก 
 
 ปญหาการเล้ียงลูกดวยเงิน นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวท่ีแสดงปญหาของการเล้ียงลูก
ดวยเงินแตปราศจากความรักความเอาใจใสนั้นปรากฏในนวนิยายของสีฟาคือตัวละครธิดาเทพ เร่ือง
คนบาปธิดาเทพมีแม ท่ีรํ่ารวยแตมีความประพฤติไมดีคือคบชูท่ีมีอายุนอยกวามากคือภีม และไมใส
ใจความทุกขสุขของสามีและลูก  ธิดาเทพถูกสงไปเรียนโรงเรียนประจําตั้งแตยังเด็ก ซ่ึงทําใหเธอยดึ
ม่ันในศาสนามากกวาแมของตน  ตอมาเม่ือพอของธิดาเทพตายไป  แมก็รับภีมเขามาอยูดวย ภมี
แสดงความพอในในตัวธิดาเทพ และไดชวยเหลือธิดาเทพจากการถูกพีช่ายเพื่อนมอมยา  ภายหลัง
ท้ังสองพลาดพล้ังมีสัมพันธกัน และธิดาเทพต้ังครรภ  เธอรูสึกผิดมาก เม่ือคลอดลูกเธอยกภาระการ
เล้ียงลูกใหภีม  และตนเองหนีไปบวชในศาสนาคริสตตลอดชีวิต 
 
 ปญหาวัยรุนขาดความอบอุน จากครอบครัวพบอีกเชนกนัในตัวละคร วันสวาง เร่ืองทาง
โคงวันสวางเติบโตมาโดยไมมีแมและ ไมคอยไดใกลชิดกับพอ และพอมักจะใชความรุนแรงและ
หยาบคายกับวนัสวางเสมอ ๆ แมวันสวางจะมีปาวดีคอยดูแล แตปาก็เล้ียงวันสวางอยางตามใจมาก
เกินไป  จนวนัสวางแทบไมรูจักผิดชอบช่ัวดี แตวนัสวางก็ยังใหความเคารพครูประจําช้ันท่ีมีจิตใจดี
มากกวาใคร ความรูสึกวาตนเองไมเปนท่ีรักทําใหวันสวางทําตัวเกเร เพื่อเรียกรองความสนใจ คบ
เพื่อนไมด ี มีสัมพันธชูสาวกับเพื่อนหญิง และหนีออกจากบาน  แตทายท่ีสุด  วนัสวางก็เอาตัวไม
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รอด ตองกลับกรุงเทพมาพ่ึงครอบครัว  ขณะเดียวกนั ปาวดีก็บอกความจริงแกวันสวางวา ตนคือแม
ท่ีแทจริง สวนพอของวันสวางนั้นเปนเพยีงลูกพ่ีลูกนองของพอท่ีแทจริงของวันสวางเทานั้น  วนั
สวางไดพยายามยอมรับความเปนจริง และมีคนรอบขางใหกําลังใจ  เขาจึงอยากเร่ิมตนชีวติใหม 
โดยขอไปเรียนตอตางประเทศ 
 นอกจากนี้ยังมีนวนยิายท่ีนําเสนอเกี่ยวกับการเล้ียงดูท่ีผิดเชนเร่ืองลูกแมนวนยิายของ
โบต๋ัน พอของแพรทิ้งแพร แมและพ่ีสาวไปต้ังแตยังเด็ก   แมของแพรมีความแคนฝงใจพอมาก   จึง
เล้ียงดูแพรใหเปนเด็กผูหญิงเหมือนพี่สาว  คือจับแตงตัวแบบผูหญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียน
คอนแวนต แมแพรจะรูความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม  แตแมก็พยายามบายเบ่ียงท่ี
จะใหคําตอบ  จนกระท่ังแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนักวาความจริง
ตัวเองเปนผูชาย  แพรเร่ิมเปล่ียนวิถีชีวติตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกบัครูบุรินทร และเร่ิมเลน
ฟุตบอลจนกลายเปนนกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง   ความพยายามของแพรท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองทําให
แมเร่ิมยอมรับในความเปนผูชาย 
  
 จากนวนิยายท่ีนํามาเปนตัวอยางศึกษาขางตนจึงทําใหเหน็ปญหาสังคมเร่ิมมีมากข้ึน และ
สงผลกระทบถึงชีวิตครอบครัวโดยตรง  และปญหาสวนใหญเกดิจากการท่ีพอแมไมไดดแูลเอาใจ
ใสลูกเทาท่ีควร  ลูกจึงตองหาความสุขหรือความอบอุนดวยวิธีท่ีผิด  ซ่ึงไดพยายามสะทอนสภาพ
ครอบครัวท่ีมีปญหาวามีความเปนมาและผูท่ีไดรับผลท้ังพอแมและลูกนั้นเกดิความรูสึกทุกขใจไม
นอยไปกวากนั อยางไรก็ตามนวนิยายยุคนี้ยังไมไดเสนอแนะแนวทางแกปญหามากนัก  
 
 แมวานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนีจ้ะกลาวถึงปญหาครอบครัวหลายประการ  แต
ก็กลาวถึงความดีงามท่ีครอบครัวมอบใหแกตวัละครเชนกันอาทิเร่ือง จากดวงใจ (2515) บวงกรรม 
(2517)  และเทียนสองแสง (2520) 
 ในนวนยิายท่ีไดนําเสนอวาบุคคลในครอบครัวตองปฏิบัติหนาท่ีในครอบครัวใหดเีชน
เร่ือง จากดวงใจ  นวนิยายของดวงใจ  เสนอบทบาทหนาท่ีของภรรยาวาตองมีความซื่อสัตย ท้ังตอ
หนาและลับหลัง   ปท่ิน หญิงสาวผูแตงงานแลว ตอมาไดรับทุนศึกษาตอท่ีประเทศเนเธอรแลนด 
ปท่ินมีชาวตางชาติมาสารภาพรัก ซ่ึงเธอเองก็พอใจเขาเชนกัน แตปท่ินคิดวา  ความรกัเพียงช่ัวครูช่ัว
ยามไมไดเปนรากฐานการแตงงานท่ียั่งยืนอีกท้ังเธอและสามีรักกันมาถึงแปดป กอนจะไดแตงงาน
กัน เธอจึงใหความสําคัญกับความรักท่ีม่ันคงมากกวา ความรักท่ีมีแตความหวือหวาช่ัวขณะ เร่ืองนี้
จึงสะทอนใหเห็นความซ่ือสัตยของภรรยา  เชน พิมพา ในเร่ือง บวงกรรม เร่ืองนี้พิมพาตัวละครเอก
แตงงานกับววิฒัน โดยความเห็นชอบของผูใหญและมีลูกสาวดวยกัน 1 คนแตตอมาวิวัฒนเกดิไปรัก
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กับหญิงสาวท่ีช่ือ เรวดี  พิมพาทําใจยอมรับโดยคิดวาตนเองไมใชคนรักตามพรหมลิขิต  แตเปนคน
รักตามความเหมาะสม  เธอจึงไมตีโพยตีพาย  วากลาวสามี และพยายามทําตามหนาท่ีภรรยาตอไป 
คือปรนนิบัติสามี ดูแลลูก  และทํางานท่ีตนเองรักคือ นกัประพันธนวนิยาย ทายท่ีสุดสามีเห็นแก
ความดีงามของเธอจนรูสึกละอาย ไมกลาท้ิงพิมพาและลูกไปมีผูหญิงคนใหม  ฉะนั้น บทบาท
ภรรยาในเร่ืองนี้ จึงเนนท่ีความอดทน  อดกล้ัน จะเปนส่ิงท่ีทําใหครอบครัวอยูรอดเม่ือเผชิญกบั
ปญหา 
 ในนวนยิายของ ดวงใจ  เนนถึงหนาท่ีของผูเปนแมวา แมคือ ผูท่ีอยูกบัลูกและเล้ียงลูกได
เปนอยางดี  แมจะเกิดปญหากับครอบครัว  เชนทอแสง ในเร่ือง เทียนสองแสง  ทอแสงผูมีลูก 3 คน 
ถูกสามี บอกเลิกเพราะตองการความสุขสบายจากภรรยาใหม  หลังจากการหยาราง ทอแสงก็เล้ียง
ลูกเพียงลําพังดวยความเต็มใจ  เอาใจใสไมครํ่าครวญถึงอดีตท่ีผานมา และไมเคยระบายความเครียด
ตอลูกทังสาม ความเปนแมท่ีดีงามของทอแสงนี้เปนเบ้ืองหลังท่ีทําใหลูกท้ัง 3 เติบโตมาประสบ
ความสําเร็จท้ังในดานการศึกษา การงาน และชีวิตครอบครัว แมวาจะไมมีพอเล้ียงด ู 
 
 จากการศึกษานวนิยายชวงเวลาขางตนทําใหเห็นถึงลักษณะนวนยิายแนวชีวิตครอบครัว
ชวงพ.ศ.2501-2520วา ผูประพันธเร่ิมกลาวถึงปญหาครอบครัวในวงกวาง คือมีการพาดพิงถึงสภาพ
สังคมท่ีสงผลกระทบถึงชีวติครอบครัวเชนเร่ืองของแหลงอบายมุข ประกอบกับสังคมไทยพยายาม
ท่ีจะกาวไปสูระบบทุนนยิมจงึทําใหคนในครอบครัวไมมีเวลาใหสมาชิกในครอบครัว  บุตรหลาน
จึงเกิดความวาเหวและหาทางออกในทางท่ีผิด  ฉะนั้นเจตนาของผูประพันธนวนิยายในยุคนี้จงึ
ตองการบอกเลาความเคล่ือนไหวของครอบครัวท่ีมีปจจัยจากส่ิงแวดลอมในทางรายมากข้ึน  และบง
บอกถึงความทุกขทรมานใจของคนในครอบครัวท่ีไมสามารถปรับตัวไปกับความส่ันคลอนของ
ระบบครอบครัวยุคใหมได 
 
2.3ลักษณะของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544 
 
 2.3.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ.2521-2544 
 
 สถานการณบานเมืองในยุคนี้ เปนยุคของการพฒันาไปตามแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตย  อีกท้ังสังคมมีความเคล่ือนไหวและเกิดกระแสความคิดใหมๆท่ีตองปรับตัวใหทัน
ตามกระแสโลก  ดวยเหตุท่ีวารัฐบาลสวนใหญท่ีไดมาจากการเลือกตั้ง  อาทิ รัฐบาลของ 
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พลเอกชาติชายชุณหะวัน พ.ศ.2529  รัฐบาลของนายชวน หลักภยั พ.ศ.2536 รัฐบาลของนาย
บรรหาร ศิลปอาชา พ.ศ.2538 รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ.2539 และรัฐบาลของนาย
ชวน หลีกภยั พ.ศ.2540 ตั้งใจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม(จักษ พันธชูเพชร 2545:107-117) 
 ฉะนั้น จากภาวะของสภาพสังคมไทยท่ีใหความสําคัญกับวิถีความเปนอยูเชิงคุณภาพ
ชีวิต  เร่ืองราวท่ีถูกนํามาพูดถึงในสังคมจงึไมใชเร่ืองของภาวะหลังสงคราม  การแบงชนช้ัน  หรือ
การตอสูระหวางประชาชนกับรัฐบาลอีกตอไป   แตจะกลาวถึงปรากฏการณในสังคมท่ีมีผลตอการ
พัฒนาความเปนอยูในชีวิตประจําวนัเชน ปญหาสิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม สังคมเมือง
และสังคมชนบท  ปญหาการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีเอาเปรียบ ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว
ฯลฯ   และปญหาเหลานี้ไดสงผลถึงการคล่ีคลายทางเน้ือหาของนวนยิาย  กลาวคือนวยายเพื่อชีวติท่ี
มีแนวเร่ืองเกีย่วกับความคิดทางการเมือง ก็กลายเปนนวนิยาย “สรางสรรค” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย 
2545:23)ท่ีมีแนวเร่ืองวิพากษวิจารณสังคมนําเสนอปญหาสังคม ท่ีคนท่ัวไปในสังคมรับรูได 
นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงของนวนิยายแนวน้ีเชนชาติ กอบจิตติ  และมาลา  คําจันทร   มักสะทอนปญหา
สังคมรวมสมัย และนําเสนอความคิดในเชิงปรัชญา   คําพูน บุญทว ี   มักสะทอนคานิยมวัฒนธรรม 
และปญหาของคนพื้นเมือง   วาณิช จรุงกจิอนันต   และนิคม รายวา มักใชสัญลักษณในการนําเสนอ
ความคิดและปญหา  เปนตน  
 
 สวนนวนิยายพาฝนนั้นไดคล่ีคลายออกเปน “นวนยิายชาวบาน” และ “นวนิยายยอด
นิยม” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณชิย 2545:22-23)กลาวคือ นวนยิายชาวบานเปนนวนิยายท่ีกลุมผูอานมี
การศึกษานอย  แนวเร่ืองนวนิยายกลุมนี้จึงเนนเกี่ยวกับความรักในลักษณะพอแงแมงอน มีอุปสรรค
ท่ีไมซับซอนมากนัก เนื้อหาตรงไปตรงมาและจบลงดวยความสุข   และนักเขียนมักไมเปนท่ีรูจกั
เพราะคนอานไมสนใจนกัเขียนมากเทาแนวเร่ือง ซ่ึงชูศักดิ์ ภัทรกุลวณชิย แสดงความเห็นไววาเปน
การอาน “ตามประเภทของนวนิยาย” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณชิย 2545:23) 
 สวนนวนิยายยอดนยิม ผูอานจะเปนผูท่ีมีการศึกษาด ี ถึงดีมาก พฤติกรรมการอานมี
ลักษณะอานตามประเภทเชนเดียวกับผูอานนวนิยายชาวบาน  แตตางกันตรงแนวเร่ือง   แนวเร่ือง
ของนวนิยายกลุมนี้ มักไมพดูถึงเร่ืองความรักแตเพยีงอยางเดียว  แตจะพูดถึงเร่ืองของสังคม ใกลตวั 
เชน เร่ืองครอบครัว  ส่ิงแวดลอม  การประกอบอาชีพ  วฒันธรรมฯลฯ  และรายละเอียดใน 
แนวเร่ืองจะตองมีเอกลักษณ คือมีการนําเนื้อหาทางสังคมท่ีทันสมัยมากลาวถึง และรวมถึงการ
สะทอนปญหาสังคมดวย ซ่ึงนักเขียนท่ีไดรับความนิยมของนวนิยายกลุมนี้เชน      ทมยันตี   
กฤษณา อโศกสิน     ว.วินิจฉัยกุล    น้ําอบ   โบต๋ัน     นันทนา วีรชน      บุษยมาสและ กิ่งฉัตร  
เปนตน 
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 อาจกลาวไดวานวนิยายสรางสรรค นวนิยายชาวบานและนวนิยายยอดนิยมคือ การ
รองรับความคิดกระแสใหมในสังคมท่ีเติบโตข้ึน ในสองทศวรรษและนักเขียนนวนิยายกลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอผูอานมาก  เพราะผูอานจะเลือกอานงานเขียนตามนักเขียนท่ีตนช่ืนชอบ  ซ่ึงนวนยิายแนว
ชีวิตครอบครัว ก็ถือวาจัดอยูในประเภทของนวนยิายยอดนิยมดวย และมีความนาสนใจที่จะศึกษา
ตอไปนี ้
 
 2.3.2 ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ.2521-2544 
 
 ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวงเวลาน้ี กลาวไดวามีความซับซอนมากยิ่งข้ึน
ท้ังนี้เนื่องมาจากสังคมไทยเริ่มเปล่ียนวิถีชีวิต ใหทันกับกระแสโลกซ่ึงมีท้ังขอดีและขอเสีย  ขอดี
เชนมีการเปดโอกาสใหกับผูหญิงไดคิด และมีทางเลือกตอการใชชีวิตของตนเองมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัความพยายามท่ีจะกาวไปใหทันในสังคมยุคใหม ก็พรากเวลาของชีวติครอบครัวไป
ดวย 
 รายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวของสังคมยุคนี้จึงมีความซับซอนมากข้ึน ซ่ึงเร่ืองท่ี
นํามาเปนตัวอยางการศึกษาไดแก บานขนนก (2522)   ปูนปดทอง(2524) ปมพิศวาส  (2526)  เพรง
กรรม(2539)  นะหนาทอง (2544)  เพลงบินใบงิ้ว (2534)  ตราบาป   (2523) ดาวนภา (2536)  โซ
สังคม  (2528)  ภมร(2529)  กระเชาสีดา (2527)  เนื้อนาง(2527)   ไฟหนาว (2523)  เหยื่อ(2527)   
กวาจะรูเดยีงสา  (2528) ตราไวในดวงจิต (2525) วยับริสุทธ์ิ (2523-2524)  ซุมสะบันงา(2540) ลาน
ลูกไม  (2523) ถานเกาไฟใหม (2532)  หนึง่นุช (2523) เพียงเกล็ดดาว (2525) หวัใจไมส้ินรัก (2526) 
และหงสเหิน(2531)  นวนยิายสวนใหญมักกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวและ
ปญหาท่ีของนวนิยายแนวชีวติครอบครัวในชวงเวลานี้ไดแกปญหาการหยารางของบิดามารดา 
ปญหาการมีบุคคลท่ีสามทําใหครอบครัวแตกแยก ปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  ปญหา
อบายมุขในสังคมท่ีเกี่ยวพันตอบุตรหลานปญหาลูกกําพรา และปญหาการเล้ียงดูดังตอไปนี ้
 
 ปญหาการหยารางของบิดามารดา มีผลตอลูก ไดแกเร่ือง บานขนนก ปูนปดทอง 
ปมพิศวาส และไดแสดงอิทธิพลของการหยารางในลักษณะของความฝงใจในประสบการณท่ีไมดีท่ี
ไดรับจากครอบครัวเชนเหมือนแพร จากเร่ืองบานขนนก  ของกฤษณา อโศกสินเปนผูท่ีพบกับ
สภาพครอบครัวแตกแยก คือพอแมเลิกกนั  เหมือนแพรถูกสงไปอยูโรงเรียนประจําตั้งแตเดก็  เธอ
จึงรูสึกวาตนเองถูกทอดท้ิง  และโหยหาความรักเสมอมา  เม่ือมาพบพัดโบกชายหนุมผูออนหวาน
และมีเสนห  แสดงความรักเหมือนแพรอยางทวมทนจนเธอฝากชีวิตและความหวังท้ังหมดไวท่ีเขา
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และหวังจะสรางครอบครัวท่ีอบอุนทดแทนชีวิตรักในวยัเด็กท่ีขาดหายไป แตความเจาชูของพัดโบก 
ทําใหความฝนของเธอพังทลายจนยอมรับความจริงไมไดและตัดสินใจฆาตัวตายในท่ีสุด  ฉะนั้นตัว
ละครเหมือนแพรจากเร่ืองบานขนนกนี ้ จึงแสดงออกถึงประสบการณอันปวดราวท่ีไดรับจาก
ครอบครัวในวยัเดก็ จนทําใหตัวละครสรางความคาดหวงัในชีวิตคูมากจนทนยอมรับความบกพรอง
ของคูครองไมได 
 ในเร่ืองปูนปดทอง สองเมืองและบาลี ตัวละครชายและหญิงเปนตัวละครที่แสดงออกวา
พฤติกรรมของเขาและเธอมาจากพ้ืนฐานครอบครัว  กลาวคือท้ังคูมีพอแมท่ีหยารางกัน และพอแม
ไมไดใสใจดแูลลูกเทาท่ีควร  สองเมืองและบาลีจึงมีพฤติกรรมแสวงหาความรักตลอดเวลาดวยการ
คบเพ่ือนตางเพศหลายคนแตก็ไมตกลงปลงใจกับใคร เพราะไมม่ันใจในรักแท จนกระท่ังท้ังคูไดพบ
กัน เม่ือไดเรียนรูกันวามีพื้นฐานครอบครัวท่ีแตกแยก ท้ังคูจึงเขาจึงเขาใจความตองการของกันและ
กัน ในที่สุดสองเมืองและบาลีจึงตัดสินใจวาจะใชชีวิตรวมกันและพยายามสรางครอบครัวท่ีอบอุน
เพื่อลูกท่ีเกิดมาจะไดไมเปนเด็กมีปญหาเหมือนตนเอง 
 เร่ืองปมพิศวาส  นวนยิายของโสภาค สุวรรณตัวละครชายชนพ เปนตัวละครที่แสดงออก
ถึงเด็กที่มีปญหาในวัยเด็กเพราะขาดพอ ชนพถูกพอท้ิงและตองอยูกับแมมาโดยตลอด ผูประพันธ
สรางลักษณะของชนพวาเปนคนติดแมมากและยึดแมเปนทุกส่ิงทุกอยางของชีวิต และคาดหวังวา
หญิงท่ีจะเปนภรรยาตองมีลักษณะเชนแมของเขา  เม่ือแมของเขาถึงแกกรรมในขณะท่ีเขาสอบชิง
ทุนไปศึกษาตอตางประเทศได  เขาเสียใจมากและดวยความวาเหวจึงทําใหเขารีบรอนมีภรรยาและ
ลูกโดยไมไดรักภรรยา  เม่ือกลับมาเมืองไทย เขาและภรรยาแตงงานกันและอาศัยอยูท่ีบานของ
ภรรยา  ซ่ึงทําใหเขามีโอกาสใกลชิดสนิทสนมกับพีส่าวภรรยาที่อายุมากกวาตนเองถึง 10 กวาป 
ภายหลังเขาจึงคนพบวารักพีส่าวภรรยาเพราะมีลักษณะเหมือนแมของเขาท่ีเขาคนหามานาน  เขา
ตัดสินใจทอดท้ิงภรรยาและลูกท่ีไมสมประกอบ  จนแมวาลูกเสียชีวติเขาก็ไมรูสึกผิด   ในท่ีสุด
ภรรยาเกาจึงเลิกรักเขาและแตงงานใหมในท่ีสุด 
 ในนวนยิายของโบต๋ัน ไดกลาวถึงผลกระทบของการหยารางมักมีผลตอลูกในดานการใช
ชีวิต กลาวคือในเร่ืองเพรงกรรม การหยารางของพอแมมีผลตอลูกในดานความปลอดภัยในชีวติของ
ลูก กลาวคืออลงกต มีพอแมท่ีหยางรางกนัและอยูในความดแูลของยายและนา เพราะพอเปนหมอมี
งานมาก ตองเดินทางบอย สวนแมก็ไปอยูตางประเทศ ท้ังคูจึงไมมีใครรับเล้ียงลูก  เม่ืออลงกตโต
เปนสาวกไ็ดพบรักกับพิรียุตมคนขางบาน  ท่ีเปนเพื่อนกันมาต้ังแตเดก็ และท้ังคูตั้งใจท่ีจะแตงงาน
กัน   แตเธอกลับถูกนาเขยขมขืนเสียกอน  ความแคนใจทําใหอลงกตวางยาบานาเขยจนเขาถูกไล
ออกจากงานและติดคุก  ตอมาแมของอลงกตจะมารับอลงกตไปอยูตางประเทศดวยกนั ขณะท่ีเธอยงั
ลังเลอยูก็ไดเลาความจริงใหกับพิรียุตมฟง  เขากลับสงสารและขอแตงงานกับเธอ อลงกตจึงยกเลิก
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การไปเมืองนอก  เร่ืองนี้จึงทําใหเห็นวาการหยารางซ่ึงทําใหพอแมไมไดเล้ียงและปกปองลูก ทําให
ลูกมีชีวิตท่ีเส่ียงตอการถูกทําราย  
    สวนเรื่องนะหนาทอง กก็ลาวถึงทองทรายมีพอแมท่ีหยารางกัน  พอท้ิงไปมีภรรยาใหม 
สวนแมก็ยากจนเกินกวาจะเล้ียงลูกหลายคนได  ทองทรายจึงมาอาศัยอยูกับปามณแีละชวยปาทํางาน
อยางหนกัจนปาไววางใจใหสืบทอดกิจการตอ  ปามณีมีหลานชายทางฝายสามี ช่ือวธิาน ผูถูกแมท้ิง
ไปต้ังแตเด็ก ปามณีรักหลานเหมือนลูก ซ่ึงอยากใหเขาแตงงานกับทองทรายเพ่ือสืบทอดกิจการ  แต
เขากลับตองการเปนทันตแพทย อีกท้ังวิธานมีคนรักกับคนอ่ืนอยูกอนแลว และคนรักลาสุดของ
วิธานคือทอรุงนองสาวของทองทรายเองแตท้ังคูผิดใจกนัเสียกอน   ภายหลังทอรุงเคราะหรายตกตน
ตาลเปนอัมพาต  ทองทรายตองหาเงินมารักษาจํานวนมาก ปาของทองทรายยินดีใหเงินแตมีขอแมวา
ทองทรายและวิธานตองแตงงานกัน  เม่ือท้ังคูแตงงานกันวิธานเกิดความรักทองทรายอยางแทจริง
เพราะชวยเขาปรับความเขาใจกับแมท่ีท้ิงเขาไปต้ังแตเดก็  แตตอมาทองทรายเขาใจผิดวาวิธาน
นอกใจจึงขอหยาแตวิธานกป็รับความเขาใจกับทองทรายไดในท่ีสุด  เร่ืองนีจ้ึงทําใหเห็นชวีิตท่ี
ยากลําบากของทองทรายซ่ึงมีสาเหตุมาจากพอแมหยาราง ทําใหเธอตองตอสูชีวิตอยางอดทนจนกวา
จะประสบความสําเร็จ 
 นวนยิายในกลุมนี้จึงทําใหเหน็วาครอบครัวท่ีพอแมหยารางกัน มีบทบาททําใหตวัละคร
มีชีวิตที่ยากลําบาก 
 
 สวนนวนิยายท่ีกลาวถึงปญหาการมีบุคคลท่ีสามในครอบครัวไดแก เร่ือง  ตราบาป    
ดาวนภา  และ เพลงบินใบงิ้ว นุดี   ในเร่ืองแรงรัก  ของทมยันตี  แสดงถึงปญหาท่ีเกดิจาการแตงงาน
โดยไมไดรักกลาวคือนุดีเธอถูกบังคับใหแตงงานกับอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ  นุดีได
พยายามประพฤติตัวใหเปนภรรยาและแมท่ีดี  แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการ
กลับไปแตงงานกับคนรักเกา ในท่ีสุดสามีก็มีชิวิตแตงงานท่ีลมเหลวกบัคนรักเกา  เขาจึงสํานึกใน
คุณคาของนุดี กลับมาขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีท่ีดีในท่ีสุด 
 จันทรกานตจากในเร่ืองตราบาป เธอมีสามีท่ีปฏิบัติตอเธออยางดูถูกเหยยีดหยาม เขาไม
เคยใหเกยีรติเธอ ท้ังยังพาภรรยานอยมาที่บานอีก ในท่ีสุดเธอจึงหยาสามีแตสังคมกลับกลาวหาวา
เธอมีชู  เธอจึงมีตราบาปติดตัวท้ังๆท่ีตนเองไมไดเปนผูกอ 
 ในเร่ืองดาวนภา  ปรีชญาแสดงใหเห็นถึงความพยายามของฝายหญิงท่ีพยายามจะรักษา
ชีวิตครอบครัว คือหลังจากท่ีแตงงานกับตฤณและมีลูกดวยกันหนึ่งคน ตฤณก็มีภรรยานอย และ
ไมใหเกียรติปรีชญาเลย คือปลอยใหภรรยานอยมาตอมาและแสดงความเปนเจาของถึงท่ีบาน  
ปรีชญาพยายามอดทนไมโตตอบ แตภายหลังก็คิดไดวาเม่ือเธอไดทําหนาท่ีของตนเองเต็มท่ีแลว 
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เม่ือสามีไมเหน็คุณคาจึงไมมีความจําเปนใดๆท่ีตองพึ่งพาและอดทนตอสามีแบบนีอี้ก  เธอจึง
ตัดสินใจขอหยาในท่ีสุด แมตอมาตฤณผูเปนสามีจะมาขอคืนดีเธอก็ไมขอกลับไปมีชีวิตคูอีกตอไป 
 ในเร่ืองเพลงบินใบงิ้ว ของกฤษณา อโศกสินแสดงออกถึงชีวิตครอบครัวตองมีความรัก
เปนพื้นฐานในการครองคู กลาวคือเร่ืองนี้มีคูสมรส 2 คู คือ จอมทองกับแปลแกว และแนวไพรกับ
ยวนตา  ท้ังสองครอบครัวนี้แตงงานโดยไมไดมีความรักใหแกกัน  ครอบครัวแรก เม่ือแตงงานกนั
ไปไดไมนาน สามีก็มีภรรยานอยซ่ึงเปนคูรักเกา  จึงตองหยารางกนั  สวนครอบครัวท่ีสอง ท้ังคู
แตงงานกนัเพราะมีความใกลชิด ประกอบกับผิดหวังจากคนรักเกา จึงแตงงานกัน  ท้ังๆท่ีนิสัยใจคอ
และพฤติกรรมมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง  เม่ือเกิดการทะเลาะกนับอยๆ จนฝายหญิงหาทางออก
โดยการเปนชูกับรุนนอง  และหยากันในเวลาตอมา 
  
 สวนปญหาในครอบครัวท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางสมีภรรยาเชนเร่ืองโซสังคม  
ของทมยันตี  เขมวรรณมีสามีท่ีเอารัดเอาเปรียบในทุกเร่ือง ตั้งแตเร่ืองการดูแลครอบครัวไปจนถึง
เร่ืองเงินทอง  เขมวรรณตองรับภาระคนเดยีวเสมอมา และยังตองเล้ียงดสูามีท่ีไมเอาไหนอีก  เพราะ
ถาไมปรนนิบัติหรือใหเงินสามี ก็จะถูกสังคมตราหนาวาเปนภรรยาทีไ่มดี   ทายท่ีสุดเขมวรรณ
ตัดสินใจฆาสามีขณะท่ีเขามาขอเงิน พรอมยิงตัวตายตาม  เพื่อจบชีวิตคูท่ีรันทด 
 เร่ืองไฟหนาว ของกฤษณา อโศกสิน อะเคื้อแตงงานกับสารนาตชายหนุมผูมีชาติตระกูล
ดีเชนเดยีวกับเธอ  อะเค้ือเปนผูหญิงท่ีเรียบรอย อยูในโอวาทของผูเปนพอแมเสมอมา  และไมเคย
พบกับความยากลําบากในชีวิต  อะเค้ือมีอุดมคติเกี่ยวกบัชีวิตครอบครัววาตองมีความสุข สามีตอง
เอาใจใสดแูลครอบครัว  และเปนผูนําชีวิตครอบครัว ใหมีความสุข  แตเม่ือเธอแตงงานกับเขา ทุก
อยางกลับตรงกันขาม  เพราะนอกจากสารนาตจะไมสนใจดูแลครอบครัวแลว  เขายังไมเอาใจใสใน
หนาท่ีการงาน ติดการพนัน  และผูหญิง  อะเค้ือผิดหวังอยางมาก และดวยความที่เติบโตมาจาก
ครอบครัวท่ีไมเคยลําบาก หรือตองมีปญหาใหขบคิด เธอจึงหาทางออกใหกับปญหาและความทุกข
ใจท่ีตองดแูลครอบครัวและลูกเพียงคนเดยีวไมได  ในท่ีสุด เธอก็เลือกหนทางแหงกิเลสเปนเคร่ือง
ดับทุกข คือเท่ียวกลางคืน และด่ืมเหลา ครอบครัวนี้จึงเกดิความแตกแยกในท่ีสุด 
 เร่ืองภมร  แสดงถึงปญหาครอบครัวมีมีสาเหตุเกดิผูนําครอบครัวท่ีบกพรอง   เพราะเนื้อ
เร่ืองกลาวถึงสามครอบครัวท่ีผูนําครอบครัวเปนคนเจาชูอยางมาก  และภรรยากไ็มมีวิธีแกปญหา
ใดๆนอกจากการแสดงความหึงหวงอยางออกหนาออกตา หรือรองไหเสียใจ ปรับทุกขกับลูกไป
วันๆ  นวนิยายเร่ืองนี้จึงทําใหเห็นสภาพครอบครัวท่ีมีความออนแอท้ังพอและแม แตจะผิดท่ีผูเปน
พอมากกวา ซ่ึงสงผลใหลูกๆไมมีความสุขเทาท่ีควร 
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 นอกจากนี้นวนิยายของกฤษณา  อโศกสินมักแสดงถึงการเกิดปญหาระหวางคูสมรสท่ี
นอกเหนือจากปญหาท่ีเกิดจากผูเปนสามีแลว กแ็สดงออกถึงปญหาท่ีเกดิจากฝายภรรยาเชนกัน เชน
รํานํา จากเร่ืองกระเชาสีดา เธอเปนผูมีความใฝฝนและยดึติดในเร่ืองของทรัพยสินเงินทองมาก
เกินไป  เธอยอมแตงงานกับลือ เจาของบานท่ีเธอทํางานอยูดวยเพื่อหวงัเงินจากเขา   แตไมนานเม่ือ
เธอไดมีโอกาสไปทํางานรานอาหาร เธอก็ไดพบกับจรินทร เศรษฐีอีกเชนกนั  เธอยอมเปนภรรยา
ของเขาอีก เม่ือความจริงถูกเปดเผย สามีจึงท้ิงเธอไปโดยไมสนใจไยดใีนท่ีสุด 
  
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท่ีนํามาเปนตัวอยางการศึกษาขางตน ไดทําใหเห็นวาสาหตุท่ี
ชีวิตครอบครัวเปล่ียนไปในทางไมดี มีสาเหตุเพราะตัวละครมักคิดถึงประโยชนหรือความสุขของ
ตนเองจนไมไดใสใจความรูสึกของคนในครอบครัวเทาท่ีควร 
 
 นอกจากนี้สังคมสมัยใหมกอใหเกดิความคิดใหมๆข้ึนหลายอยางโดยเฉาะอยางยิ่ง
ความคิดท่ีไดรับจากวัฒนธรรมตะวันตก ซ่ึงนวนยิายยุคนี้ก็ไดแสดงออกไวเชนกนั  คือเร่ืองความ
อิสระทางเพศเชน เร่ืองเนื้อนางของกฤษณา อโศกสิน พลับพลาเปนตัวละครที่แสดงออกถึงสิทธิ
ของผูหญิงสมัยใหมเกีย่วกับเร่ืองการเลือกคูครอง กลาวคือพลับพลาเปนหญิงสาวท่ีมีความพรอม
ทางฐานะครอบครัวมาก เธอเรียนสูงและมีหนาท่ีการงานท่ีดีมากจนกาวหนากวาผูชาย ซ่ึงความเกง
ของเธอเปนท่ีภาคภูมิใจของครอบครัวมาก แตดวยความลํ้าสมัยและการไดรับความคิดแบบ
ตะวนัตกจากการศึกษาและการทํางานกับบริษัทตางประเทศนี่เอง  ทําใหพลับพลามีความคิด
เกี่ยวกับเร่ืองเพศวา ผูหญิงก็มีสิทธิท่ีจะมีความเสรีในเร่ืองเพศ และเธอก็ปฏิบัติตนตามน้ันจนผูเปน
แมและครอบครัวกลุมใจมาก เพราะทนเสียงวิพากษวิจารณคนรอบขางไมไหว  แตความเช่ือม่ันใน
ตนเองของพลับพลามีมากกวาความเห็นใจความรูสึกของครอบครัว  เธอไมยอมท่ีจะเปล่ียนนสัิย
ตนเอง คือยังคงยืนยนัท่ีจะมีอิสระในเร่ืองเพศโดยไมแตงงาน เพียงแตเปล่ียนท่ีอยูคือการไปทํางาน
ในตางประเทศเสีย  เม่ือเหน็วาครอบครัวและคนรอบขางรับในพฤติกรรมของเธอไมได 
  
 ปญหาของอบายมุขในสังคมก็ยังเปนปจจยัสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีกระตุนให เดก็เสียคน
อยางรุนแรงข้ึน เชน  ปญหาสื่อลามกอนาจาร   ยาเสพติด  โสเภณี   อาชญากรรม หรือแมแตปญหา
การหลงใหลวตัถุนิยมเปนตน ตัวละครท่ีปรากฏในนวนิยายท่ีมักแสดงใหเห็นวาปญหาวาครอบครัว
ออนแอ และสังคมเส่ือมทรามจากจะทําใหมีอิทธิพลตอชีวิตของตัวละครไดแกเร่ือง เหยื่อ  ตะวนัใน
ดวงใจ    กวาจะรูเดียงสา   ตราไวในดวงจติ  วัยบริสุทธ์ิ  และซุมสะบันงา 
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 เร่ืองเหยื่อ  ของโบต๋ัน เรืองฤทธ์ิและรอนราญ จากเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นวาพอแม
ไมมีเวลาใหลูกเนื่องจากทํางานหาเชากินคํ่า และท้ิงลูกใหอยูกับคนรับใช ผูหญิง เม่ือลูกเร่ิมเปน
หนุม เรียนรูและรับส่ือตางๆได ก็เร่ิมแสวงหาอบายมุขจากส่ือมาด ู โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังลามก
อนาจาร เม่ือดมูากจึงเกดิอารมณทางเพศ ท้ังคูรวมมือกันคิดจะขมขืนคนใช แตคนใชขัดขืนจงึฆาเสีย  
แลวนําไปท้ิงท่ีบอน้ําหลังบาน และแกลงบอกพอแมวาหนีตามผูชายไป ตอมาพอแมจึงจางคนใชคน
ใหมมาให  ช่ือสวิง  เรืองฤทธ์ิพี่ชายจีบสวิงไดและแอบลักลอบมีความ สัมพันธดวย  ราญรอนอิจฉา
พี่ชายและตองการมีความสัมพันธกับแตเธอไมยอม เขาจึงพล้ังปากวาจะฆาท้ิงเหมือนคนใชคนแรก 
สวิงจึงนําความไปแจงตํารวจ ตํารวจสืบสวนจนจับท้ังคูเขาคุกในท่ีสุด พอแมของทั้งสองจึงเสียใจ
มากวาตนเองไมมีเวลาดูแลลูก จนลูกตองเสียคนไปตามอบายมุขของส่ิงแวดลอม 
 เร่ืองตะวนัในดวงใจ พอของอรชาเปนนักการทูต สวนแมเปนแมบาน  แตแมมักไมเคย
ไดอยูบานเพราะตองทําหนาท่ีออกงานสังคมตลอดเวลา อีกท้ังพอและแมมักมีเร่ืองทะเลาะกนัอยู
เสมอ เพราะพอไมอาจตัดความสัมพันธกับคนรักเกาได  วยัเดก็ของอรชานั้นอยูตางประเทศ เม่ือ
กลับมาประเทศไทยในชวงท่ีเขาสูวัยรุน แตเปนวยัรุนท่ีพอแมเล้ียงดวยการใหเงินเพียงอยางเดยีว  
อรชาจึงมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  เพราะตองการเรียกรองความสนใจจากการโหยหาความรัก คือ
หนีโรงเรียน และมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควรจนตองทําแทง  
 เร่ืองกวาจะรูเดียงสา นวนยิายของโบต๋ัน  แมเล้ียงแวนทิพยเปนตัวละครแบบโบราณคือ 
ใหอยูในกรอบประเพณี ไมใหคบเพ่ือนตางเพศ และเขมงวดกับแวนทิพยในทุกๆเร่ือง  จนแวนทิพย
ไดมารูจักกับชยา  แวนทิพยเบ่ือบาน เบ่ือการบังคับของแมจึงหนีไปกับชยาท่ีกรุงเทพฯ แตเนื่องจาก
ท้ังคูไมมีการศกึษาพอที่จะทํางานอะไรได  ชยาจึงไปรับจางอยูรานจกัรยาน แวนทิพยไปรับจางเปน
คนรับใชแตกถู็กนายจางปลุกปลํ้า สวนชยาก็ติดยาไปตามเพ่ือนท่ีรับจางดวยกนัและเสียชีวิต ใน
ท่ีสุดแวนทิพยถูกหลอกใหเปนโสเภณีเม่ือเธอหาหนทางท่ีจะฝากลูกใหกับญาติๆและแมไดชวยเล้ียง
ดูไดสําเร็จแลว เธอจึงฆาตัวตายเพราะรูสึกวาตนเองมีชีวติท่ีลมเหลวในที่สุด  
 เร่ือง ตราไวในดวงจิต ขาวฟางและผักกาดเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงพืน้ฐาน
ครอบครัวและส่ิงแวดลอมเปนปจจยัสําคัญท่ีทําใหเด็กเติบโตมาแตกตางกัน กลาวคือพอแมของขาว
ฟางเปนคนท่ีทํางานในโรงงาน สวนพอแมของผักกาดเปนอาจารยมหาวิทยาลัยและจิตรกร พอแม
ของขาวฟางเลิกกันและฝากขาวฟางใหครอบครัวของนางจิตท่ีมีบานอยูใกลกับผักกาดเล้ียงดู   ขาว
ฟางจึงมีโอกาสใกลชิดและสนิทสนมกับผักกาดซ่ึงแมของผักกาดและผักกาดกไ็มรังเกียจ อีกท้ังให
ความเอ็นดูขาวฟางอยูเสมอ  เม่ือผักกาดไดไปศึกษาตอตางประเทศ    พี่ชายขาวฟางซ่ึงเปนโจรมารับ
ขาวฟางไปอยูดวยและฝกใหเปนโจร  เม่ือผักกาดกลับมาไดพยามยามถามขาวขาวฟางจากครอบครัว
นางจิต  เม่ือรูวาขาวฟางกลายเปนโจร ผักกาดเสียใจมากแตไมรูจะชวยเหลืออยางไร  เพราะไม
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สามารถตามหาขาวฟางพบ  เม่ือผักกาดเดินทางดวยรถโดยสารหลังกลับจากชวยเหลือเด็กยากจน
ตามโรงพยาบาลพรอมกับคนรัก รถโดยสารคันนั้นถูกขาวฟางปลน แตท้ังคูจํากันไมได  ขาวฟางทํา
รายผักกาดไดรับบาดเจ็บ เม่ือคนรักของผักกาดเอยช่ือ ขาวฟางจึงไดรูและเสียใจกับการกระของ
ตนเองมาก จนตัดสินใจยิงตัวตายในท่ีสุด 
 เร่ืองวัยบริสุทธ์ิ  ของโบต๋ัน ใบเตยเปนเด็กหญิงท่ีเกิดในครอบครัวท่ีพอแมมีการศกึษา
และมีหนาท่ีการงานดี  แตกลับไปปลูกบานอยูในชุมชนสลัม   ดวยความท่ีพอแมตองทํางานมาก ไม
มีเวลาใกลชิดลูกมากนัก  ทําใหลูกมีโอกาสไปคลุกคลีกับคนขางบานท่ีมีนิสัยชางนนิทา วาราย และ
ถึงข้ันใสรายแมของใบเตยวาคบชู  การไดรับขอมูลเกี่ยวกบัแมในทางรายๆเสมอ ทําใหใบเตยเก็บกด 
มีพฤติกรรมท่ีชอบเก็บตัว นั่งคิดและพูดคนเดียวเสมอ เม่ือคนขางบานท่ีชอบยุแหยนนิทายายบาน
ไป ใบเตยจึงมีพฤติกรรมดีข้ึน 
 สวนเร่ืองซุมสะบันงา กลาวถึงแกวกุดั่น มีอาชีพเปนครู และเปนผูอํานวยการโรงเรียนใน
จังหวดัลําปาง  เธอหยางกับคชานายทหาร ผูเปนสามีเพราะทนความเจาชูของเขาไมไหว  แกวกุดัน่มี
ภาระท่ีตองรับเล้ียงดูท้ังแม ลูกของตนเอง  และหลานๆอีกหลายคนเน่ืองจากแม ของเธอรับเด็กมา
อุปการะ และพี่ชายเสียชีวติ ภายหลังแกวกดุั่นพาลูกมาเรียนในกรุงทพฯ เพราะเด็กท่ีรับอุปการะ
คิดรายตอครอบครัว สวนหลานๆบางก็อยูกรุงเทพฯ บางก็ไปทํางานตางประเทศ  แกวกดุั่นตองพบ
กับปญหาตางๆในสังคมเมืองท่ีเกี่ยวของกบัลูกและหลานไดแก ปญหายาเสพติด  การทําแทง  และ
การทุจริตสอบในมหาวิทยาลัย  การมีปญหาเขามามากทําใหคชาและแกวกุดั่นตองชวยกันหา
วิธีแกไขปญหาชีวิตใหกับลูกและหลาน การไดรวมทุกขรวมสุขดวยกัน ทําใหแกวกุดัน่และคชา
กลับมารักกันอีกคร้ัง   แมเร่ืองนี้จะจบลงดวยความสุข แตปญหาครอบครัวที่ตัวละครไดเผชิญมา
โดยเฉพาะ ปญหายาเสพติด และการทําแทง ก็ลวนสะทอนใหเห็นถึงปญหาของสังคมท่ีเกี่ยวพัน
มาถึงชีวิตครอบครัว 
 
 แมนวนิยายท่ีกลาวมาขางตนจะทําใหเห็นความเส่ือมถอยของวิถีครอบครัว  แตก็มีนวนิยาย
บางเร่ืองท่ีพยายามแสดงใหเห็นวาความดีงามในชีวติครอบครัวยังคงมีอยูเชนกนั  อาทิ ในเร่ืองลาน
ลูกไม ของ กฤษณา อโศกสิน นบ  ลูกชายของนางสอย  เปนเดก็ท่ีใฝดมีาก เนื่องมาจากครอบครัวส่ัง
สอนมาดี  กลาวคือ นางสอยเปนคนยากจน ทํางานหาเชากินคํ่า มีบานอยูในแหลงสลัม  แตนางสอย
ไมเคยยอทอตอโชคชะตา และไมเคยเหน็วาลูกเปนภาระ นางสอยทํางานอยางความขยันขันแข็ง
ขณะเดียวกนักย็ังมีเวลาใสใจอบรมส่ังสอนลูกใหอยูในแนวทางท่ีดีงามอยูเสมอดวยการปลูกฝงวา
ความจนไมเปนอุปสรรคตอการเปนคนด ี และไมใชเหตุผลของความเกยีจครานหมดหนทาง   
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ฉะนั้นนบจึงเติบโตมาอยางสมบูรณท้ังกาย วาจาใจ และประสบความสําเร็จในชีวติในท่ีสุด  ซ่ึงผิด
กับลูกคนขางบานท่ีฐานะครอบครัวเหมือนกัน  แตมีพอแมไมใสใจเล้ียงดูจนเสียคน 
 เร่ืองถานเกาไฟใหม อุณากรรณและมาคี มีพฤติกรรมท่ีนาช่ืนชมเกี่ยวกับการดูแล
ปรนนิบัติผูสูงอายุ คือครอบของตัวละครเอกทั้งสองมีญาติผูใหญอยูในบาน ท้ังคูใหความใสใจกบั
ผูสูงอายุมาก  และไมคิดวาความแตกตางระหวางวยัเปนอุปสรรคทําใหไมเขาใจกัน  ตรงกันขามตัว
ละครท้ังสองใหเคารพ และเทิดทูนญาติผูใหญวาเปนท่ีพึง่ทางใจท่ีดีท่ีสุด  ตัวละครทัง้สองจึงเปนท่ี
ช่ืนชมของสังคมรอบขางในฐานะคนรุนใหมท่ีไมทอดท้ิงผูสูงอายุ 
  
 นอกจากนี้ในนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวยังคงแสดงปญหาเกี่ยวกับลูกกําพราและการ
เล้ียงดูท่ีผิดคือ เร่ืองหนึ่งนุช  ของบุษยมาสนิรชาเปนตัวละครกําพรามารดามาต้ังแตเดก็ บิดาแตงงาน
ใหม และพานิรชามาอาศัยอยูกับปา ตอมาพอเสียชีวติ นิรชาตองอาศัยอยูกับแมเล้ียงและปาซ่ึง
ภายหลังแมเล้ียงมาหลงรักศรรามคนรักของนิรชา  และพยายามสรางเร่ืองใหนิรชา เส่ือมเสียจนคน
รักเร่ิมระแวง นิรชาทนความกดดันในครอบครัวในอุปการะนี้ไมไหว หนีออกจากบานไป  ตอมาแม
เล้ียงของนิรชาเปนโรคเน้ืองอกในสมอง เธอรูสึกสํานึกผิดจึงออกตามหานิรชา และขออโหสิตอนิร
ชา และสนับสนุนใหนิรชาไดแตงงานกับคนรักในท่ีสุด 
 เร่ืองเพียงเกล็ดดาว กลาวถึงเพียงเกล็ดดาว เปนตัวละครท่ีกําพราแมเนื่องจากแมหนีออก
จากบานไปต้ังแตเธอยังเด็ก  พอจึงเกลียดแมของเธอและไมใสใจดแูล  ปาของเธอจึงตองชวยดูแล
และอบรมคุณความดีงามใหแทนพอ เม่ือพอของเธอแตงงานใหม จึงยกเธอใหแมเล้ียงชวยดแูล  แม
เล้ียงของเธอคิดรายเสมอจนแกลงบอกพอของเธอวาจะชักนําผูชายท่ีดีมาใหแตงงานดวย  แตแทท่ี
จริงแลวชายท่ีแมเล้ียงแนะนาํคือเศรษฐีท่ีตองการหาภรรยานอย   เพียงเกล็ดดาวโชคดีท่ีมีชายหนุมผู
จริงใจกับเธอมาใหความชวยเหลือ  และมีปาเคยใหคําแนะนําท่ีดี เธอจึงรอดพนจากการเปนภรรยา
นอยและแตงงานกับผูท่ีใหความชวยเหลือไดในท่ีสุด  ขณะท่ีลูกของแมเล้ียงกลับเปนภรรยานอยเสีย
เอง    
 เร่ืองหัวใจไมส้ินรัก ชบาเปนตัวละครที่แสดงปญหาของการมีพอเล้ียง กลาวคือ บิดาของ
ชบาเสียชีวิตต้ังแตเธอยังเด็ก  แมมีสามีใหมท่ีอายุนอยกวา เขาสนใจในตัวชบาและคิดจะไดเธอเปน
ภรรยาอีกคน  ชบาจึงตองหนีออกจากบานไปอยูกับเพื่อนผูรูจักคนทําภาพยนตร  เธอไดรับการ
ทาบทามจนโดงดังเปนนางเอก  แตก็ตองมีเร่ืองยุงยากใจเก่ียวกับความรักจนตองเลิกจากการแสดง
และแตงงานกับคนรัก ใชชีวติอยางมีความสุขตอไป 
 ในเร่ืองหงสเหิน ทัดทรวง เปนตัวละครกาํพรา เม่ือแมและพอเสียชีวติ คนรับใชเกาแกได
พาเธอไปขอพึ่งพากับพี่สาวและนองสาวตางมารดาของวทิิตชื่อวนิดาและกลาง  วนดิาเอ็นดทัูด
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ทรวงมาก  ขณะท่ีกลางพ่ีสาวของวนิดารังเกียจเพราะกลัวทัดทรวงจะมาแยงสมบัติและคัมภีรคนรัก
ของลูกสาวคนเล็กเธอ  และคัมภีรวาท่ีคูหม้ันของลูกสาวกลาง ก็มาหลงรักทัดทรวงจริงๆ  ทัดทรวง
พยายามหลบเขาเพราะไมอยากมีเร่ืองกับปา ตอมาเม่ือมีคนมาหลงรักทัดทรวงอีก ลูกสาวคนโตของ
กลางก็ชอบเขาอีก ทัดทรวงจึงตองพยายามหลีกเล่ียงไมใหชายหนุมมาใกลชิด  และในท่ีสุดทัดทรวง
จึงตองหนีออกจากบานเพราะถูกใสรายวาแยงคนรักของลูกพ่ีลูกนอง แตโชคดวีาไดไปพบกับลุง
พี่ชายแม  ซ่ึงไมมีทายาท  ทัดทรวงจึงไดรับมรดกท้ังหมด ซ่ึงทําใหไมมีใครกลาดูถูกและกล่ันแกลง
ทัดทรวงอีก  ในท่ีสุดทัดทรวงก็ไดสมหวังกบัคัมภีรผูท่ีหลงรักเธอมานานและเขาก็ตัดสินใจถอน
หม้ันกับลูกสาวปาแลว 
 แนวเร่ืองเกีย่วกับลูกกําพราและการเล้ียงดท่ีูผิดจึงทําใหเห็นวาการท้ิงลูกเปนปญหาท่ี
เกิดข้ึนดวยภาวะจําเปน และความไมเอาใจใสของครอบครัว 
 สวนเร่ืองท่ีนําเสนอเกี่ยวกับการเล้ียงดูท่ีผิดเชนเร่ืองลูกแมนวนยิายของโบต๋ัน พอของ
แพรทิ้งแพร แมและพ่ีสาวไปต้ังแตยังเด็ก   แมของแพรมีความแคนฝงใจพอมาก   จงึเล้ียงดูแพรให
เปนเดก็ผูหญิงเหมือนพี่สาว  คือจับแตงตัวแบบผูหญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียนคอนแวนต แมแพรจะ
รูความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม  แตแมกพ็ยายามบายเบ่ียงท่ีจะใหคําตอบ  
จนกระท่ังแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนกัวาความจริงตัวเองเปนผูชาย  
แพรเร่ิมเปล่ียนวิถีชีวิตตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกับครูบุรินทร และเร่ิมเลนฟุตบอลจนกลายเปนนกั
ฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง   ความพยายามของแพรท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองทําใหแมเร่ิมยอมรับในความ
เปนผูชาย 
  

   จากการศึกษานวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท้ัง 3 ชวงเวลาคือ  ลักษณะของนวนยิายแนว 
ชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500   ลักษณะของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520
และ ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544    สามารถสรุปไดวานวนยิายแนว 
ชีวิตครอบครัวชวงเวลาพ.ศ.2475-2500   เนื้อหากลาวถึงชีวิตครอบครัวไทยท่ียังคงเปนไปตามขนบ
เดิมคือ พอแมยังมีสวนสําคัญในการชวยเลือกคูใหลูก  ผูหญิงตองแตงงานมีคูและตองพยายาม
อดทนใหชีวิตครอบครัวดําเนินไปได   พอแมมีบทบาทดูแลใหลูกอยูในกรอบประเพณีท่ีดีงามและ
สงเสริมใหเรียนหนังสือมากข้ึนเพื่อใหลูกมีโอกาสเลือกคูครองท่ีดี สวนปญหาท่ีพบมากคือสามีมี
ภรรยานอย และฝายภรรยาหลวงตองเปนผูท่ีมีความอดทน  สวนการหยารางเร่ิมมีบางแตไมมากนกั 
เพราะยังถือเปนเร่ืองของความอับอาย    นวนิยายชวงเวลานีจ้ึงสะทอนความรูสึกของคนใน
ครอบครัว มากกวาท่ีจะเสนอแนะแนวทางแกปญหาครอบครัว 
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  นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520 ครอบครัวเร่ิมมีอิทธิพลตอการวาง
พื้นฐานชีวิตใหลูกโดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองของการใหการศึกษาสวนในเร่ืองการเลือกคูครอง  มี
อิทธิพลในลักษณะของการเปนอุปสรรคกลาวคือ พอแมจําเปนตองใหลูกมีการศกึษาเพื่อการตอสู
ในสังคมยุคใหม  สวนการเลือกคูครองแบบคลุมถุงชนไมสามารถทําใหลูกมีความสุขไดอีกตอไป  
เพราะคนสมัยใหมมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึนมากกวาท่ีจะยอมอยูในกรอบประเพณี  สวนเร่ือง
ปญหาความสัมพันธระหวางคูสมรสก็เร่ิมปรากฏเน่ืองจากเม่ือผูหญิงเร่ิมมีสิทธิเทาเทียมชาย  การ
กระทําของผูชายท่ีเคยเปนมาจึงเปนเร่ืองท่ียอมรับไมได โดยเฉพาะเร่ืองของการมีภรรยานอย  จึงเร่ิม
มีการหยาราง และฝายหญิงแสดงความเขมแข็งพอท่ีจะมาสามารถใชชีวิตดวยตนเอง  
นวนยิายชวงเวลานี้จึงเปนการเร่ิมต้ังคําถามเก่ียวกับการดํารงชีวิตในครอบครัวมากข้ึนวา  สมาชิกใน
ครอบครัวควรจะปฏิบัติตนอยางไรในสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของ
การมีสิทธิเสรีภาพของผูหญิงในครอบครัว 
 นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวในชวงพ.ศ.2521-2544 นวนิยายสวนใหญแสดงออกวาพอ
แมมีอิทธิพลตอการเลือกคูครองบาง แตมีความสําคัญอยางยิ่งในเร่ืองการใหความรักความอบอุน  
เนื่องจากยุคนีส้ภาพสังคมรับวัฒนธรรมตะวนัตกอยางเต็มท่ี ซ่ึงอิสรภาพในการใชชีวิตแบบ
ตะวนัตก เปดโอกาสกอใหเกิดอบายมุขตามมา ถาบุตรหลานมีปญหากับพอแม กส็ามารถหาทาง
ออกไปม่ัวสุมอบายมุขและสถานบันเทิงไดอยางงายดาย   ฉะนั้น ถาพอแมไมใหความรักความ
อบอุน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีพอแมหยารางกันดวยแลว ก็ยิ่งทําใหลูกหาทางออกในทางท่ีผิดมาก
ข้ึน สวนความสัมพันธระหวางสามีภรรยานั้น มีความซับซอนมากข้ึน กลาวคือ หญิงชายไมไดเลือก
คูเพียงเพราะรักกันหรือพอแมเลือกใหเทานั้น  แตตองดถึูงฐานะ และทัศนคติดวยวาเขากันไดดี  อีก
ท้ังเม่ือแตงงานแลวผูหญิงมักมีความคาดหวังตอสามีวาตองมีหนาท่ีใสใจดแูลครอบครัว เม่ือไมได
ดังหวังก็ตัดสินใจหยาไดงายข้ึน เนื่องจากมีหนาท่ีการงานท่ีเล้ียงดูตนเองได และเร่ืองหยาไมใชเร่ือง
ท่ีนาอับอายอีกตอไป  ฉะนั้นฝายภรรยาในยุคสมัยนี้จงึไมจําเปนตองมุงเนนเร่ืองการหาคู เพราะ
พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุข   
 ฉะนั้น นวนยิายยุคนี้จึงเปนการเสนอทางออกเก่ียวกับความสัมพันธและปญหาระหวาง
คนในครอบครัววา สภาพแวดลอมทางสังคมมีสวนเขามาจัดการหาทางออกใหกับตัวละครมากข้ึน
ท้ังทางดีและไมดี  ทางดีก็เชนผูหญิงมีโอกาสใชชีวิตอยางอิสระโดยไมตองยดึติดกับสามีมากนกั 
เพราะมีโอกาสทํางานและเปนท่ียอมรับในสังคม สวนทางไมดีมักเปนเร่ืองของการม่ัวสุมอบายมุข 
ท่ีมีมากข้ึนในสังคม 
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   การศึกษาพฒันาการของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจากผลงานของผูประพันธหลาย
คนในบทที่ 2  จะเหน็ไดวา  นวนยิายแนวชีวิตครอบครัวเกิดข้ึนและมีพัฒนาการมาโดยตลอด 
เนื่องจากนักประพันธนวนิยายใหความสําคัญตอเร่ืองของครอบครัวและสังคม เนื้อหาท่ีปรากฏจึง
สามารถสะทอนความเกี่ยวของระหวางครอบครัวกับสังคมได  ซ่ึงผูเขียนวิทยานพินธสนใจท่ีจะ
ศึกษาเกี่ยวกับการปรากฏของบทบาทครอบครัวในนวนิยายแนวน้ี และเลือกจะศกึษาถึงบทบาท
ครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล อันเปนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวง 
พ.ศ. 2521-2542  เพราะนวนิยายของ ว.วนิิจฉัยกุลมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงสภาพครอบครัวเชนเดียวกับนว
นิยายเร่ืองอ่ืนท่ีนํามาเปนตัวอยางศึกษา แตนวนยิายของว.วนิิจฉัยกุลจะแสดงความจงใจใหบทบาท
ครอบครัวมีอิทธิพลตอตัวละครอยางชัดเจน  เนื่องจากผูประพันธมักนําบทบาทครอบครัวมาเปน
เง่ือนไขในชีวติตัวละคร เชน ในดานของความเปนมา  และการใหการอบรมท่ีสงผลตอบุคลิกภาพ
ตัวละคร  ท้ังนีผู้ประพันธมักแสดงใหเห็นวาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญตอการใชชีวิตมาก  เชน
ผูประพันธมักแสดงใหเห็นวาครอบครัวมีอิทธิพลเหนือสภาวะแวดลอมเพราะไมวาสภาวะแวดลอม
จะเปนอยางไร  ถาตัวละครไดรับการอบรมท่ีดีจากครอบครัวแลว  ตวัละครจะไมหวั่นไหวไปตาม
ส่ิงไมดีท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนตน   ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับอิทธิพลของครอบครัวท่ีมีตอตัวละครจะ
ไดกลาวในบทตอไป  
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บทท่ี 3 
 

บทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละคร 
 
 จากการศึกษาเนื้อหาของ ว.วินิจฉัยกุลท้ัง 15 เร่ืองไดแกวงศาคณาญาติ   แมพลอยหุง      
บานของพรุงนี้   ละครคน   ทางรัตติกาล   คุณชาย    มณรีาว  เสนไหมสีเงิน  หลงเงา  อยูฟาเดยีวกนั    
คล่ืนกระทบฝง  ฟาตํ่า  ทะเลแปร   มายา และเรือนไมสีเบจ  ปรากฏวา  ลักษณะเนื้อหาของนวนิยาย
ท้ัง 15 เร่ือง มีการกลาวถึงปญหาครอบครัวเชนเดียวกับนวนยิายท่ีนํามาเปนตัวอยางศึกษาในบทท่ี 2 
คือ เนื้อเร่ืองกลาวถึงปญหาความสัมพนัธในครอบครัว และปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอการใชชีวิตครอบครัว   แตท้ังนี้นวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล มีลักษณะเดนตรงท่ีได
กลาวถึงบทบาทครอบครัวอยางชัดเจน เพราะผูประพันธไดใชบทบาทครอบครัวใหเปนสวนหนึง่
ในการสรางลักษณะตัวละคร เร่ิมต้ังแตการกลาวถึงพื้นฐานชีวิตของตัวละคร การอบรมของ
ครอบครัวตอตัวละคร และบุคลิกภาพตัวละคร   
 ฉะนั้นเม่ือลักษณะเน้ือเร่ืองนวนยิายของว.วินิจฉัยกุลมีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของครอบครัวโดยจะปรากฏอยูในลักษณะตัวละคร  ผูเขียนวิทยานิพนธจึงศึกษาในดาน
ของความสัมพันธระหวางบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละคร ซ่ึงแบงไดเปนสองประการสําคัญคือ 
ภูมิหลังครอบครัวท่ีมีตอตัวละคร  และการอบรมท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพตัวละคร ท้ังนี้ผูเขียน
วิทยานิพนธไดใชทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพมาศึกษาบุคลิกภาพของตัวละครดวย  เนื่องจาก 
ว.วนิิจฉัยกุลไดเคยกลาวไววาไดใชพืน้ฐานความรูทางจิตวิทยาตามท่ีไดไปศึกษาณประเทศสหรัฐ 
อเมริกา มาชวยในการแตงนวนิยายดวย ตามขอความตอไปนี้ 
 

 วรรณคดีของอเมริกาที่เรียนมีอยูยุคหน่ึง ยุคชวงตนศตวรรษที่ 20  เขาจะนําจิตวิทยามา
ใชในการแตงเรื่องมากเลยและไดเรียนวิชาน้ีอาจารยที่สอนช่ือ ดร.วาลดา คูเวอร เปนคนที่เกง
มาก  ทําวิทยานิพนธของเวอรจิเนียวูลฟ  ฉะน้ันเวลาสอนสามารถเขาใจไดดีเชียวนะ สําหรับ
courseน้ี แมแตกับนักเรียนตางชาติ อาจารยก็สอนจนกระทั่งเขาใจ ก็เลยทดลองเขียนดู และ
ตอนน้ันตองเรียนจิตวิทยาพื้นฐานทางการศึกษาเรียนทฤษฎีตางๆท่ีไมเคยเรียนมากอน ก็นํามา
ประยุกตใชแตงนวนิยายเรื่องแรก”ไรเสนหา” 

(จันทร:138) 
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   การศึกษาบทบาทครอบครัวจากงานของว.วนิิจฉัยกุล ไดศึกษาถึงผูท่ีทําหนาท่ีเปนผู
เล้ียงดูและความสัมพันธท่ีเกีย่วของกับตัวละคร  ซ่ึงลักษณะผูเล้ียงดูท่ีปรากฏในนวนิยายของ 
 ว.วนิิจฉัยกุลท้ัง 15 เร่ืองมีอยู 3 กลุม คือ พอแม  ญาติผูใหญ และผูอุปการะ ตามท่ีจะกลาวถึงใน
หัวขอบทบาทครอบครัวท่ีเปนภูมิหลังของตัวละครตอไปนี้  
  
3.1 บทบาทครอบครัวท่ีเปนภูมิหลังของตวัละคร 
 
 บทบาทครอบครัวท่ีเปนภูมิหลังของตัวละคร คือผูประพันธกลาวถึงสภาพครอบครัว
ไดแกความเปนมาของสถานภาพท่ีเกี่ยวกบัชาติตระกูล ฐานะ และความเปนอยูของครอบครัว 
ตอไปนี้ สภาพครอบครัวคือสถานภาพครอบครัวของตัวละครเอก ในนวนิยายของว.วนิิจฉัยกุลให
รายละเอียดถึงความเปนมาของตัวละครเอกท่ีเนนถึงความสัมพันธภายในครอบครัวสามลักษณะคือ 
ตัวละครที่อยูกบัพอแม ตัวละครท่ีอยูกับญาติผูใหญและตัวละครที่อยูกบัผูอุปการะ 
 
 3.1.1ตัวละครท่ีอยูกับพอแม  
 
 ในนวนยิายของ ว.วินิจฉัยกลุ ตัวละครหลายตัวมีพอแมท่ีมีท้ังความพรอมทางฐานะและ
ความรักท่ีจะดแูลเอาใจใสลูกไดอยางเต็มท่ีไดแก ทัตติยาในเร่ืองทะเลแปร พิงค ในเร่ืองอยูฟา
เดียวกัน เตย ในเร่ืองคุณชาย   อิสตรี ในเร่ืองฟาตํ่า และ ออมรัก ในเรื่องหลงเงา ตัวละครทั้ง 5นี้ 
ผูประพันธไดทําใหเห็นวามีภูมิหลังครอบครัวท่ีดีคือพอแมใหความสําคัญกับชีวิตครอบครัว
กลาวคือ พอแมมีลักษณะของการรวมแรงรวมใจใหความรักการดูแลลูกอยางใกลชิด และพยายาม
ทําหนาท่ีเปนพอแมท่ีดีตลอดจนการจัดหาความสมบูรณท้ังทางใจและทางกายใหแกตัวละคร 
 การใหความอบอุนทางใจของพอแมตอตัวละคร เปนวิธีท่ีผูประพันธใชแสดงความรัก
ของพอแม อันแสดงถึงพื้นฐานความพรอมทางใจท่ีบุคคลพึงมีจากครอบครัว การท่ีผูประพันธทําให
เห็นวาตัวละครไดรับความอบอุนทางใจนัน้คือไดใหรายละเอียดเกี่ยวกบัการทําหนาท่ีของพอแมท่ีดี 
คือ ดูแลลูกอยางใกลชิดและมีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปนอยางดี เชน ในตอนท่ีกลาวถึงพอ
แมของทัตติยาในเร่ืองทะเลแปร ความวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55 

…บิดาของหลอนน้ัน ถาไมทํางานหนักจนเหน็ดเหน่ือย อยูในโรงพยาบาล หรือคลีนิก
สวนตัว ก็พักผอนอยูที่บานพรอมหนาลูกเมีย นายแพทยทวีพงศเปนคนที่ไมเขาสังคม 
นอกจากเห็นเปนกาลเทศะสมควรนาน ๆ ครั้ง ถาไปเท่ียว พักผอนหยอนใจเขามักจะเลือก

ชนิดพากันไปทั้งครอบครัวมากกวาเขา ไปสนุกกับเพ่ือนฝูงเพียงลําพัง * 

...  เมื่อกอนสมรส มารดาของทัตติยาเปนครูสอนการฝมืออยูในโรงเรียนสตรีแหงหน่ึงแต
ทวีพงศขอรองใหลาออกมาทําหนาที่แมบานอยางเดียวกัลยาก็ยินยอม ตลอดเวลาเกือบ
สามสิบปที่สมรสกัน เธอไมเคยทํางานนอกบาน…มีเวลาดูแลลูกไดใกลชิดตลอดมาจนวร
ทัศนและทัตติยาโตเปนหนุมสาว โดยที่กัลยาไมเคยบกพรองเลยในหนาที่แมบาน เทาท่ีทัตติ
ยาจําได บิดามารดาไมเคยทะเลาะวิวาทกันเลย เพราะมารดายกการตัดสินใจทุกอยางใหบิดา 
ตัวเองทําหนาที่ชางเทาหลังแตประการเดียว 

 (ทะเลแปร:13-14) 
 
 ในตอนนี้กลาวถึงพอแมของทัตติยาวาพอของทัตติยาไมเคยเห็นเพื่อนสําคัญกวา
ครอบครัว สวนแมเปนผูท่ีทําหนาท่ีแมบานแมเรือนอยางไมบกพรอง ยิ่งไปกวานั้นพอแมของ 
ทัตติยายังรักใครปรองดองกันเสมอมาไมเคยมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงเลยอันทําใหถึงพื้นฐานชีวิต
ของทัตติยาวาเติบโตมาอยางมีความสุขเพราะมีพอแมท่ีรักกันดีและรวมมือกันดแูลลูกอยางใกลชิด 
 สวนเร่ืองหลงเงา  พอแมของออมรักก็เปนผูท่ีมีความพรอมท้ังเร่ืองฐานะ ชาติตระกูลและ
มีนิสัยโอบออมอารี ตามเนื้อเร่ืองท่ีกลาววา 
 

 บานของออมรักมีอายุแกกวาคุณปูของหลอนเสียอีก  เพราะสรางต้ังแตสมัยคุณทวดใน
ตอนปลายรัชกาลที่หา   สมัยน้ันนิยมสรางบานแบบฝรั่งมากกวาเรือนฝากระดานแบบไทย
เดิม  คุณทวดก็เลยใหนายชางฝร่ังมาออกแบบสรางบานเปนตึกสองชั้น  มีหนามุขย่ืนออกมา
ตรงกลางแลวแผปกออกไปทั้งสองขาง   ประดับประดาดวยปูนปนเปนลายแปลก ๆ อยูบน
หัวเสา  ตัวหนาตางเปนบานเกล็ดแบบเกา  เหนือหนาตางแซมดวยกระจกสีรูปครึ่งวงกลมซึ่ง
บัดน้ีฝามัวแทบไมเห็นสีสันเดิมคุณทวดของออมรักทานมีเมียหลายคนตามแบบคนรุนเกา  ก็
เลยมีบริเวณบานกวางหนอยเอาไวปลูกเรือนเล็ก ๆ  

 ( หลงเงา : 14 ) 
พอแตงงานเมื่ออายุมากแลว  มีลูกเพียงคนเดียวคือหลอน ลูกสาวอายุยี่สิบเศษ  แตวาพอ

เกษียณราชการมาหลายปแลว  สวนแมเพ่ิงเกษียณปน้ีเอง ตางคนตางตองปรับตัวเองใหเขากับ
ชีวิตใหม   พอออกไปสังสรรคกับเพ่ือนขาราชการรุนเดียวกันเดือนละสองสามคร้ัง   ไปเดินดู
พระเครื่องแถววัดมหาธาตุทุกวันเสารอาทิตย และทายสุดกําลังจะเดินทางไปตางจังหวัดกับ

                                                        
*  เนนขอความโดยผูศึกษา 
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มูลนิธิแหงหน่ึง  เพ่ือไปชวยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนนํ้าดื่มสวนแมไมชอบออกไปไหน  
จึงอยูบานเปนสวนใหญ นับแตเกษียณเดือนตุลาเปนตนมา แลวนัดเพ่ือน ๆ มา “ญาติมิตร” 
กัน 

( หลงเงา : 15-16) 
 

แมของออมรักมีนิสัยชอบอุปการะเด็ก  ออยเองก็เปนนักเรียนคนหน่ึงซึ่งจบประถมหก 
แลวไมมีเงินจะเรียนตอ  แมจึงเอามาฝากไวที่บานสงเสียใหจนจบช้ันมัธยมปที่สาม   พอจบ
แลว 
ออยอยากจะเรียนอาชีวะตออีก  เจาของบานก็ไมขัดของ  ออยจึงอยูบานน้ีมาจนเติบโตเปน

สาว  
 บางทีถึงลนหรือเกินไปบางก็ไมมีใครถือเพราะอยูกันมาจนเหมือนลูกหลานในบาน 

( หลงเงา : 16 ) 
 
 จากเนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึงสภาพครอบครัวของออมรักตามตัวอยางนี้สรุปไดวา ครอบครัว
ของออมรักมีเช้ือสายมาจากชนช้ันสูง  ท่ีมีฐานะรํ่ารวยเพราะสามารถมีท่ีอยูอาศัยอยางโออาสมบูรณ
และพอแมของออมรักก็เปนผูท่ีมีเมตตาตอคนรอบขาง  ซ่ึงสังเกตจากกิจกรรมหรือการเปนผูรับ
อุปการะเดก็ยากจน  ฉะนั้น ออมรักจึงเติบโตมาในครอบครัวท่ีมีความสมบูรณแบบ 
 
 นอกจากนี้ผูประพันธยังแสดงใหเห็นวา การแสดงความรักทางใจท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว
นั้น ไมไดเกดิเฉพาะพอแมผูใหกําเนิดกับลูกของตนเองเทานั้น ผูประพันธยังแสดงใหเห็นวาความ
อบอุนในครอบครัวเกิดข้ึนไดเสมอในพอแมท่ีพรอมจะใหความรักแมวาอาจจะไมใชพอแมท่ีแทจริง
ก็ตาม เชนในความรักความผูกพันระหวางพิงคกับพอเล้ียงชาวอเมริกันในเร่ือง 
อยูฟาเดยีวกัน พิงคอยูในฐานะบุตรบุญธรรมและมีนองชายท่ีเกดิจากแมและพอเล้ียงอีก 2 คน แต
พิงคก็ไดรับความรักจากครอบครัวอยางเต็มท่ี เพราะพอเล้ียงรักพิงคเหมือนกับลูกแท ๆ การแสดง
ถึงความรักความผูกพันนี้พบในตอนท่ีพิงคตัดสินใจจะไปใชชีวิตตามลําพังท่ีเมืองไทยเพราะไม
อยากเปนภาระใหพอแมตองเล้ียงตนเองตอไป จอหนผูเปนพอเล้ียงมีทาทีแสดงความรักตอพิงค
ประหนึ่งลูกแท ๆ ท่ีพิงคเองก็สัมผัสไดวา 
 

จอหนหันมามองพิงค แลวยิ้มให ดวยรอยยิ้มที่ออนโยน เขาพยักหนาเปนเชิงเรียกพิงคจึง
เดินไปหา แลวคุกเขาลงขางเกาอี้โยก รูสึกถึงนํ้าหนักของมือใหญอบอุนที่วางลงบนศีรษะ 

“สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการไดอยูพรอมหนาทุกคน” เขาพูดคลายรําพึง“ถาคริสตมาสป
หนาท่ีอาฟริกาใตไมมีลูกอยูดวย…มันไมเหมือนกับคริสตมาส” 
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พิงคจับมือพอเลี้ยงไว…ถาพิงคมีพอแท ๆ พิงคก็ยังไมแนใจวาพอจะรักพิงคไดมากกวาน้ี
หรือไม เขาไมเคยแสดงใหพิงครูสึกแมแตนอยวาเขาเห็นพิงคเปนเพียงลูกติดมาจากแม สวน
นองชายทั้งสองคือลูกในไสต้ังแตเล็กแลว นองสองคนไดของฝากอะไร พิงคก็ตองไดเหมือน
นอง 

…ถาไปเที่ยวก็ตองไปพรอมหนากันหมด พิงคทุกขรอนหรือมีปญหาอะไร จะว่ิงมาหา 
“แดด” ไดเทา ๆ กับมาหาแม… 

 (อยูฟาเดียวกัน:23) 
 
 ความรูสึกของพิงคในตอนนีคื้อ ความรูสึกประทับใจในความรักท่ีไมเคยแบงแยกของ
พอเล้ียง อันเปนความรักความผูกพันท่ีพิงคจดจําไปตลอด  
 
 ในลักษณะของครอบครัวพิงคดังกลาวนีเ้ปนกลวิธีของท่ีตองการแสดงใหเห็นถึงความ
ผูกพันท่ีแนนแฟนของครอบครัววาสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกครอบครัวท่ีมีความเขาใจซ่ึงกันและกนั 
และความสัมพันธทางสายเลือดไมไดเปนสวนสําคัญตอการสรางความรักในครอบครัว พิงคจึงเปน
ตัวละครที่สรางข้ึนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรักของครอบครัวในลักษณะครอบครัวท่ีตาง
สายเลือดนี ้
 นอกจากความอบอุนสมบูรณทางจิตใจแลว ในดานความเปนอยูอันถือเปนความสุข
สบายทางกายและความมีหนามีตาในสังคมของตัวละครเอก ผูท่ีเปนพอแมของตัวละครกลุมนี้
ผูประพันธก็ไดแสดงใหเหน็ถึงการเตรียมความพรอมท้ังเร่ืองของการจัดการศึกษา และการจัดหาส่ิง
ท่ีอํานวยความสะดวกให โดยเร่ืองของการศึกษาทําใหเห็นวาตัวละครที่มีภูมิหลังของครอบครัว
สมบูรณจะไดรับการศึกษาท่ีดีเยีย่มคืออยูในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เชน อิสตรีเร่ือง 
ฟาตํ่า มีโอกาสเรียนใน “…โรงเรียนสตรีท่ีไดขึ้นชื่อวาระดับเลิศมีคาบํารุงโรงเรียนแพงท่ีสุดแหงหนึ่งใน
เมืองไทย…” (ฟาตํ่า,2538:18) หรือมีการสงเสริมทางวิชาการท่ีพร่ังพรอมดังเชน เตยในเร่ืองคุณชาย 
คุณมหาผูเปนพอจัดใหัเรียนพิเศษเพื่อความกาวหนาของลูกความวา 
 

…คุณมหาก็ย่ิงกลัวมากขึ้นวาลูกชายจะสอบเขาไมได หากไมไดกวดวิชากันอยางเอาเปน
เอาตาย… 

…มือก็ควักซองธนบัตรออกมาหยิบธนบัตรใบละรอยออกมาปกหน่ึงเพื่อจายเปนคากวด
วิชา 

…คุณมหาเองออกจะงง ๆ อยูเหมือนกันเมื่อจูงลูกชายออกจากโรงเรียนกวดวิชา ขึ้นรถ
ประจําทางกลับบาน ยอนไปนึกถึงสมัยตัวเองก็จําไมไดวามีคําน้ีอยูในระบบ 
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…คุณมหาก็ถามตัวเองตอบตัวเองเสร็จจะเอายุคพอไปเทียบกับลูกไดยังไง สมัยน้ีอยากให
ลูกเรียนสูง ๆ ก็ตองยังง้ีแหละ ที่เรียนที่หน่ึงมันมีนอยแตคนมันมากขึ้นก็ตองแยงกันใครเกง
กวาคนน้ันก็ไดไป” 

(คุณชาย:38-39) 
 
 ผูประพันธไดทําใหเห็นวาคุณมหาพอของเตยตองทุมเทเงินทองใหเตยไดเรียนกวดวชิา 
เพื่อใหมีความรูทัดเทียมเด็กคนอ่ืน ดวยความตองการใหลูกมีความเจริญกาวหนาตามวิถีสังคมท่ี
เปล่ียนไป จึงตัดสินใจสงเสริมใหเตยเรียน 
 นอกจากในเร่ืองของการใหการศึกษาแลว ลักษณะของตัวละครที่มีครอบครัวอบอุน
สมบูรณ  มักจะไดรับการดูแลเอาใจใสมีเงินใชจายไดอยางไมเดือดรอน ไดรับวัตถุอันเปนส่ิงท่ี
แสดงถึงความมีหนามีตา ชวยอํานวยความสะดวกดังท่ีวา 
 

รถคันน้ีไมใชรถคันแรกที่อิสตรีมี ปกติหลอนเปล่ียนรถกอนมันจะเกาดวยซ้ําไป ไม
เดือดรอนกับราคารถที่ขึ้นพรวด ๆ อยูทุกเดือนทุกป และคาใชจายท่ีบิดาหลอนตองจาย
เพ่ิมเติมในขณะแลกรถคันเกาไปรถคันใหมแตละคัน 

(ฟาตํ่า: 51) 
 
 ตอนนี้ เปนลักษณะอยางหนึ่งท่ีผูประพันธแสดงในตัวละครเอกทีมี่ครอบครัวอบอุน
สมบูรณ ท่ีพรอมจะจดัหาวัตถุเชนรถยนตดวยความเต็มใจ เพื่อความสะดวกสบายและความมีหนามี
ตาของลูก และการใหทางวัตถุนี้ก็ไมจํากัดอยูเฉพาะครอบครัวท่ีมีฐานะดีเชนครอบครัวของอิสตรี 
เร่ืองฟาตํ่า เทานั้นใน เร่ืองคุณชาย ครอบครัวของคุณมหาและสุภา พอแมของเตย เปนผูมีฐานะปาน
กลางคือมีเงินเดือนพอใชในแตละเดือนประกอบกับเงินเก็บและมรดกอีกไมมากนกั อันถือวาอยูใน
ชนช้ันระดับกลางท่ีไมสามารถใชจายอยางฟุมเฟอยได แตท้ังคูก็ไดพยายามหาความสะดวกสบาย
ทางวัตถุใหกับบุตรชายแมจะตองกระเบียดกระเสียรก็ตาม ดังความท่ีกลาววา 
 

ชีวิตความเปนอยูเทาที่สุขสบายกันมาตลอด ก็เพราะพยายาม ทําตัวไมใหมีหน้ีมีสินใชจาย
อยางประหยัดพยายามใหรายจายนอยกวารายได เพ่ือจะไดเหลือเงิน เก็บออมเอาไวทุกเดือน
รายไดพิเศษท่ีหามาไดก็เก็บรวบรวมเขากับเงินสะสม ไมนํามาใชจายฟุมเฟอย เหมือนเปน
ของไดเปลา อยางที่เห็นตัวอยางจากเพ่ือนฝูงอีกหลายคน 

“ใจหายเพราะเราไมคอยจะไดซือ้อะไรมากมายเปนแสน อยางน้ีมานานแลว” สุภาพูด
เรียบๆ ปลอบตัวเองและปลอบสามีไปในตัว 
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“เร่ืองรถมันจําเปนนะคะพอคันเกาน่ีมันเปลืองคาซอม เหลือเกินซื้อใหมก็หมด
หวงเร่ืองน้ี” 

“อะไรที่เก่ียวกับลูกมันจําเปนท้ังน้ัน” สามีตอบเสียงปรา ๆ เชนกัน 
(คุณชาย: 401) 

 
 สุภาและคุณมหาตัดสินใจท่ีจะแบงคาใชจายในชีวิตประจําวันและเงินเก็บจํานวนไมมาก
นักมาซ้ือรถใหเตย เพราะเห็นวารถคันเกาไมสะดวกสบายเทาท่ีควรซึ่งเปนส่ิงท่ีผูประพันธพยายาม
ทําใหเห็นวา ตัวละครเอกทีม่าจากครอบครัวอบอุน สมบูรณนั้น จะไดรับความพรอมทางวัตถุอยาง
เต็มท่ีไปพรอมๆ กับทางใจจากความพยายามและความเอาใจใสของครอบครัว นอกจาก
ความสะดวกสบายทางกายจากวัตถุท่ีครอบครัวหาใหตัวละครเอกแลว ผูประพันธยังไดสรางตัว
ละครท่ีเปรียบเสมือน “ผูรับใช” ใหกับตัวละครเอก เพื่อเปนการทําใหเห็นถึงความสะดวกสบายอีก
อยางหนึ่งดวย ดังท่ี เตย เร่ืองคุณชาย และอิสตรี เร่ืองฟาตํ่า เตยมีโดงซ่ึงเปนเดก็ชายท่ีถูกเก็บมาเล้ียง 
คุณมหาและสุภาจัดใหโดงเปนเสมือนผูคอยรับใชดแูลใกลชิดเตยในชีวิตประจําวันโดงจะตองนอน
อยูหนาเตียงเตย ดังท่ีกลาววา “…สุภาจัดหองนอนหองท่ีสองใหลูกชาย แลวใหเด็กชายโดงมานอน
หนาเตียงเปนเพื่อน…” (86) นอกจากนี้โดงมีหนาท่ีคอยซ้ือของใหเตย ขับรถรับสง จัดเตรียมอาหาร
ใหและตองปฏิบัติตามคําส่ังของเตยแทบทกุอยาง ซ่ึง 
เตยเองก็มองโดงเปนเสมือนคนรับใชสวนตัวของตน เชนในตอนท่ีกลาววา 
 

“…ไปหัวหินกัน” หนาตาคุณเตยบอกความสุขโดงสงสัยวาคุณเตยนึกยังไงถึงชวนโดงไป
เปนเพ่ือน เพ่ือนตัวเองไปอยูไหนกันหมด ก็พอดีไดคําขยายความวา “พ่ีชายของโบ…แฟน
เรานะ เขาบอกวาใหชวนเพ่ือนไปไดแตทีน้ีไปอยูโนน เขาไมมีคนใชนะ ตองทําอะไรกันเอง ที
น้ีถาเรามีนายไปก็สบายไปแปดอยาง” คุณเตยเอาเขาไปรับใชสวนตัวเองและเพ่ือน ๆ น่ันเอง
ไมมีความหมายอะไรมากกวาน้ี 

(คุณชาย:67) 
 
 สวนในร่ืองฟาต่ํา อิสตรีก็มีผูรับใชคือ นุดา ลูกพี่ลูกนองท่ีพอแมมีฐานะยากจนมาก พอ
แมของอิสตรีจึงไดอุปการะไว และใหผูเปนผูทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับอิสตรี ในทุกเร่ือง
เหมือนเชนโดง ดังความวา 
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“เอาแมนุดาไวเปนเพ่ือนเลนลูกเป ดีแลวเปของพอจะไดไมเหงา” นอกจากเปนเพ่ือนเลนที่
ตองยอมตามใจทุกอยางแลว ก็คือเปน พ่ีเล้ียงดวยกลาย ๆ คุณสงามอบภาระน้ีใหเด็กหญิงต้ังแตนุ
ดามีวัยไมครบสิบขวบดีดวยซ้ํา คุณสงายอมรับอยางเปดเผยวา ฐานะของนุดาน้ันยอมจะดอยกวา
บุตรีของตน 

(ฟาตํ่า: 67) 
 
 การมี “ผูรับใช” ในตวัละครเตยและอิสตรีนี้ไดทําใหเห็นวาผูประพันธสรางตัวละครท่ี
เปนคูเปรียบดอยเพื่อเนนถึงความพรอมและสะดวกสบายของตัวละครเอกท่ีไดรับจากครอบครัว 
 ในภูมิหลังครอบครัวท่ีกลาวถึงตัวละครมีพอแมเล้ียงดูอยางอบอุนสมบูรณนั้น คือ
ผูประพันธแสดงลักษณะของตัวละครที่มีพอแมอยูพรอมใหความรักทางใจ คือการดูแลใกลชิด ให
ความรักทางกาย คือการหาส่ิงอํานวยความสะดวก ใหความทางสถานภาพสังคม คือใหการศึกษา
อยางดี ท้ังหมดนี้ผูประพนัธทําใหเห็นถึงพื้นฐานความพรอมของตัวละครเอก อันมีโอกาสท่ีจะ
พัฒนาตนเองไดตอไป  
 นอกจากว.วินจิฉัยกุลจะไดแสดงใหเห็นถึงสภาพครอบครัวท่ีมีความพรอมเพราะพอแมมี
สถานภาพสมรสที่สมบูรณจึงทุมเทและตั้งใจสรางพื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคงใหกับตัวละครแลว  
ยังมีนวนิยายหลายเร่ืองท่ีผูประพันธ แสดงลักษณะสภาพครอบครัวท่ีตรงขามกับเร่ืองขางตน
กลาวคือ พอแมไมสามารถสรางความพรอมท้ังทางกายและใจใหกับลูกไดแมจะใชชีวิตอยูดวยกนั 
ดวยเหตุท่ีวาพอแมมีปญหาการหยาราง ลูกตองอยูกับพอหรือแมฝายใดฝายหนึ่ง  หรือผูเปนพอแม
ไมมีความพรอมพอท่ีจะเล้ียงดูลูกได 
 นวนยิายกลุมนี้ไดแกเร่ือง คุณชาย   คล่ืนกระทบฝง    ละครคน   มณีราว    
บานของพรุงนี้   ทางรัตติกาล   และวงศาคณาญาติ   รายละเอียดเกี่ยวกบัสภาพครอบครัวของ 
นวนยิายกลุมนี้ไดแก การมีปญหาการหยาราง  การเปนภรรยานอกกฎหมาย  และการเขาสังคมจน
ละเลยการเล้ียงดู  
 ปญหาการหยารางของครอบครัว  ปรากฏในเร่ืองเร่ืองคุณชาย    คล่ืนกระทบฝง    ละคร
คน       มณีราว    และ บานของพรุงนี้   ซ่ึงปญหาการหยารางมีสาเหตุมาจากการนอกใจของฝายสามี    
ความไมพรอมของคูสมรส และทัศนคติไมตรงกัน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเร่ืองตอไปนี ้
 ในเร่ืองคุณชาย   การหยารางเกิดในครอบครัวของรวงขาว  คือแมของรวงขาวผูเปน
ชาวตางชาติตองขอหยาและท้ิงรวงขาวใหอยูกับผูเปนยาเนื่องจากทนความเจาชูของพอรวงขาวไม
ไหว ดังความวา 
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ลูกชายเธอแสนจะเจาชู มีเมียมีลูกแลวยังทําตัวเหมือน เปนคนโสดอยูน่ันเอง ในที่สุดพอเกิด
เรื่องทะเลาะกันขึ้นมา ก็ถึงกับหยารางกัน แมหามเทาไหรก็ไมฟง เคราะหกรรมก็ตกอยูกับลูก
ละซีทีน้ี 

(คุณชาย:55 ) 
 
 สวนรตาในคล่ืนกระทบฝงก็มีพอท่ีเจาชูมากจนแมตองขอเลิกไปเชนกนัดังความท่ีกลาว
วา 
 

พอของรตามีภรรยาที่ญาติ ๆ รูจักอยูสี่คน แตท่ีไมรูจักน้ัน ดูเหมือนจะมีอีกนับไมถวน ใน
จํานวนน้ีมีแมของรตาเทาน้ันที่เปนภรรยาถูกตองตามกฎหมายแตก็จดทะเบียนหยากันเมื่อรตา
อายุไมก่ีขวบเพราะแมสุดจะอดทนความเจาชูของพออีกตอไปได 

(คล่ืนกระทบฝง: 11) 
 
 ดวยเหตนุี้ รตาจึงตองพึ่งคุณปูคุณยาใหเปนผูเล้ียงดู จนเติบโตเปนผูใหญ 
 อีกสาเหตุหนึ่งท่ีผูประพันธไดแสดงไววาเปนสาเหตุสําคัญของการหยารางในครอบครัว
ตั้งแตสมัยลูกยงัเด็กคือ ผูเปนพอแมไมมีความพรอมทางวฒุิภาวะ ซ่ึงพบไดจากแกวใส เร่ือง 
ละครคน พอแมของแกวใสแตงงานกนัเพราะมีสัมพันธกันกอนเวลาอันสมควร เม่ือตองมีลูกข้ึนมา
แตอาชีพการงานยังไมม่ันคงจึงเกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงกันและหยารางกันในท่ีสุด แกวใสจึง
อาศัยอยูกับตายาย ดังความวา 
 

เม่ืออายุสิบแปด…แมแอบไปจดทะเบียนสมรสกับพอ เพราะแมกําลังทองแกวใส 
… 
พอของแกวใสเปนนักจัดรายการเพลงมากอนจะกาวไปสูความเปนดาราภาพยนตรไทย… 
การเปนดาราสมัยน้ัน ไมใชอาชีพที่จะทําเปนกอบเปนกําภาพยนตรไทยยังอยูในสภาพ

ลมลุกคลุกคลาน… 
… 
บานยังตองเชา เงินทองก็ไมมีพอจะชักหนาไดถึงหลัง แถมพอยังไมคอยมีเวลาอยูบาน

เพราะการถายหนังน้ันทํากันไดทุกเวลา… 
… 
ดวยความรักที่แมมีตอพอ แมจึงทนอยูไดหาปเต็ม ๆ กอนจะแยกทางกันโดยเด็ดขาด 

(ละครคน: 15) 
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 รวงขาว รตา และแกวใส ตางก็เปนตัวละครท่ีแสดงลักษณะวามีภมิูหลังครอบครัวท่ีมี
ปญหา คือพอแมแยกทางกนัเนื่องมาจากความเจาชูของพอ และความไมพรอมทางวฒุิภาวะ 
 นอกจากนี้สาเหตุการหยารางท่ีพบมากยังเกิดมาจาก พอแมมีรสนิยมและทัศนคติในการ
ใชชีวิตท่ีไมเหมือนกันดังนั้นการใชชีวิตอยูดวยกันนาน ๆ ยอมเกิดความเบ่ือหนายความทุกข และ
หมดความรักความอดทนกนัในท่ีสุด ซ่ึงผูประพันธไดนําเสนอครอบครัวท่ีมีปญหาในลักษณะนี้จาก
ครอบครัวของคลายเดือน เร่ืองมณีราว และนิลยา เร่ืองบานของพรุงนี้ ดังท่ีกลาวไวจากความคิดของ
พอคลายเดือนวา 
 

ชวยไมไดเลย ผูชายอยางเขายังตองการรสชาติในชีวิต ตองการน้ําผ้ึงตองการมะนาวซาน
ล้ิน ไมใชตองการขาวตมกับนํ้าเปลา ซึ่งจําเจมากวาย่ีสิบป 
เมื่อเขายังหนุม เขายังมีความตองการเพียงต้ืน ๆ ไมตองการอะไรมากไปกวาลูกเมียและการ

งานท่ีมั่นคงแตในวัยสี่สิบหา ชิดพรพบวาเขายังขาดสิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึง เขายังขาด…เพ่ือนใจ 
(มณีราว: 85) 

 
 ในตอนนี้ผูประพันธแสดงไววาสาเหตุท่ีพอแมของคลายเดือนหยารางกันนั้น เกิดจากผู
เปนพอเปล่ียนรสนิยมไปชอบผูหญิงท่ีรูจักเขาสังคมมากวาภรรยาที่ทําหนาท่ีแมบานเพียงอยางเดียว
อยางแมของคลายเดือน พอคลายเดือนจึงเบ่ือแมและขอแยกทางกันในที่สุด ซ่ึงท้ังคูไมไดหยารางกนั
ตามกฎหมายเพราะ พอคลายเดือนไมตองการตัดขาดจากลูกๆ   
 สวนเร่ืองบานของพรุงนี้ พอแมของนิลยา งเปนนักวิชาการท่ีเช่ือม่ันในความคิดของ
ตนเองและมองคนอ่ืนบกพรองไปเสียหมด การแตงงานกันของท้ังสอง   มีจุดประสงคเพือ่
สถานภาพทางสังคมมากกวาแตงกันเพราะความรักความเขาใจ เม่ือใชชีวิตคูรวมกนัแลว  ท้ังคูก็
พยายามแขงขันกันทางตําแหนงหนาท่ีการงานและทะเลาะกันตลอดเวลาดังความท่ีนิลยากลาวกับ
พอแมวาการหยารางของพอแมเปนผลดีตอครอบครัวมากกวาการใชชีวิตอยูดวยกันวา 
 

...หนูอยูกับคุณพอคุณแมพรอมหนาก็จริง แตก็อยูกันอยางเกลียดชังจับผิดกัน วารายกัน

ตลอดเวลา ท้ังคุณพอคุณแม แลวก็ทะเลาะกันเร่ือยต้ังแตหนูยังเด็ก ๆ หนูกลัวแทบจะขาด
ใจ… 

(บานของพรุงน้ี: 502 เลม 2) 
 
 การใชชีวิตอยูรวมกันของพอแมนิลยาเปนไปดวยความทุกขจนกระท่ังท้ังคูรหยากันเม่ือ
นิลยาเติบโต  
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 ปญหาการหยารางของครอบครัวตัวละคร ทําใหเห็นถึงภูมิหลังตัวละครท่ีมีพื้นฐานชีวิต
ครอบครัวไมราบร่ืน และโดยมากมักจะมีสาเหตุจากการนอกใจ ความไมพรอมทางวฒุิภาวะของพอ
แม และการมีทัศนคติท่ีไมตรงกัน ปจจัยเหลานี้ไดมีผลกระทบตอตวัละครคือตัวละครไมไดรับการ
เล้ียงดูและการเอาใจใสจากพอแมเทาท่ีควร และเกดิปมดอยกับลูก 
  สวนครอบครัวท่ีไมไดมีปยหาการหยาราง  แตมีลักษณะการเปนครอบครัวนอก
กฎหมาย  และครอบครัวท่ีเขาสังคมมากเกินไปไดแกครอบครัวของ มุก เร่ืองทางรัตติกาล  และ 
พริม เร่ืองวงศาคณาญาติ 
 ลักษณะครอบครัวท่ีไมถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม ผูประพันธไดนําเสนอไวใน
ครอบครัวของมุก เร่ืองทางรัตติกาล แมของมุกเปนภรรยานอย ซ่ึงครอบครัวท่ีถูกตองตามกฎหมาย
ของพอมุก ทําธุรกิจอยูภาคใต  พอจึงใหมุกและแมใชชีวิตอยูท่ีกรุงเทพฯเทานัน้ นาน ๆ จึงจะมา
เยี่ยมสักคร้ังหนึ่ง เพื่อใหเกยีรติภรรยาหลวง การท่ีมุกไมเคยไดใชชีวิตอยูกับพอเลยนี้ทําใหมุกเกดิ
ความรูสึกวาเหว และหางเหินกับพอ  สภาพครอบครัวของมุกจึงมีแตแม มุก  และเดกรับใชซ่ึงใช
ชีวิตอยูกันดวยความเงียบเหงาดังขอความที่กลาววา 
 

“คุณแมคะ งานโรงเรียนปดเทอมน้ีนะคะหนูเปนนางเอกคะ หนูจะเตนบัลเลตดวย เวลาคุณ
พอมาหนูจะบอกใหคุณพอไปดูนะคะ” 

“ไมทราบคุณพอจะมีเวลาหรือเปลานะลูกคุณพอมีธุระเยอะแยะจะ” 
… 
ตอนฉันเด็ก ๆ ก็ไดแตสงสัยวาทําไมบานแสนสวยของเราจึงคอนขางเงียบเหงามีแตคนใช

ซึ่งพักอยูในเรือนหลังบาน จะมีชีวิตชีวาก็ตอนคุณพอมาพรอมคนติดตามอีกหลายคนแตคุณ
พออยูไมก่ีวันก็จากไปทีละนาน ๆ แลวถึงจะมาอีกเปนประจําเชนน้ันทุกเดือนบางทีก็ไมมา
เปนเดือนคุณแมบอกวาคุณพอไปเมืองนอก…ไปธุระที่เมืองนอก 

(ทางรัตติกาล:9-10) 
 
ฉันควรจะคิดถึงคุณพอบาง แตความหางเหินทําใหฉันเกือบจะลืมไปแลววา มีพออยูดวย

คนหน่ึง 
(ทางรัตติกาล: 45) 

 
 ดวยสถานภาพของครอบครัวนอกกฎหมายนี้ ทําใหเกดิปมดอยกับมุก เพราะแมวามุกจะ
มีแม   แตแมของมุกไมสามารถใหความอบอุนใจกับมุกได เพราะแมของมุกก็เปนคนออนแอ และมี
ปญหากับครอบครัวแตกแยกมาต้ังแตเดก็เชนกัน   ดวยเหตุนี้แมของมุกจึงมีลักษณะทางจิตใจท่ีไม
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พรอมจะเปนกาํลังใจหรือสรางความเขมแข็งใหลูกได ตามเนื้อเร่ืองท่ีมุกมักจะเหน็ความออนแอของ
แมอยูเสมอ ความวา 
 

คุณแมเหงา…คุณแมท่ีนาสงสาร ทานมีอะไรตอมิอะไรพรอมพรั่งราวกับเจาหญิงในเทพ
นิยาย แตทานไมเคยมีความอุนใจ ไมมีความรูสึกมั่นคงผาสุกในชีวิตสมรส ไมเคยไดออก
หนาออกตา เรียกเกียรติยศมาสูตัวไดเทากับเงินทองที่ทานมีอยางเหลือเฟอ 

(ทางรัตติกาล: 9) 
 
 ดังนั้น มุกและแมจึงอยูในสภาพท่ีตองประคับประคองกันจิตใจซ่ึงกนัและกนัตลอดมา 
โดยมีวัตถุท่ีพอของมุกจัดหาไวใหอยางเหลือเฟอเปนส่ิงทดแทนเทานั้น 
 นวนยิายอีกเร่ืองหนึ่งท่ีผูประพันธทําใหเหน็วามีปญหาครอบครัว ซ่ึงปญหานั้นไมไดเกิด 
จากการหยาราง  หรือเปนครอบครัวนอกกฎหมาย แตมีปญหาเพราะพอแมใหความสําคัญกับการเขา
สังคมมากจนละเลยลูก คือเร่ืองวงศาคณาญาติ พอแมของพริมไมไดมีปญหาเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางการสมรสเชนครอบครัวของมุก    แตพอแมของพริมมีคานิยมท่ีใหความสําคัญกับการเขาสังคม
มากเกินไปจนปลอยปละละเลยลูก เพราะถือวาแคมีทรัพยสินมากแคจางคนมาเล้ียงดูลูกและเม่ือลูก
เร่ิมโตก็สงใหไปเรียนตางประเทศก็เพยีงพอแลว  เชนตามขอความจากเร่ืองวา 
 

พอของพริมมีกิจกรรมนอกบานมากมายนับแตการไปงานเลี้ยง ไปประชุมไปพบปะ 
เพ่ือนฝูง ตลอดจนไปตีกอลฟ แมของพริมถาไมไปหาคุณยา เพ่ือรวมวงญาติมิตร ก็ออกไปหา
เพ่ือนฝูงเขาสังคมหรูหราประเภทตาง ๆ แทบไมเวนแตละวันท้ิงลูกท้ังสองใหทะเลาะทุบตีกัน
นัวอยูกับพ่ีเล้ียง ซึ่งไมมีปญญาหามฝายไหนไดสําเร็จ 

(วงศาคณาญาติ: 136) 
 
…พริมมีความอยูสุขสบาย กินอิ่มนอนหลับ มีเงินใช มีโรงเรียนดี ๆ มีอะไรตอมิอะไรไม

นอยหนาเพ่ือนฝูง เพราะถาอะไรที่เงินบันดาลไดสิ่งน้ันก็ไมใชของยากที่พริมจะไดมา… 
…แตถาเปนสิ่งท่ีเงินบันดาลไมได พริมรูสึกวาตัวเองขาดไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง… 
พอแมเองไมเคยอยูบาน พริมจึงไมเคยไดรูเลยวาการมีพอแมอยูใกลชิดน้ันเปนอยางไร 

(วงศาคณาญาติ:502) 
 
 พริมจึงเติบโตมาดวยการขาดความรัก ความเอาใจใสจากพอแมเพราะพอแมไมเคยให
ความสําคัญกับการอยูดแูลใกลชิดลูกมากไปกวาแสวงหาวัตถุและออกงานสังคมเพ่ือรักษาหนาตา
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เม่ือพริมโตข้ึนพอแมก็ไดสงใหไปเรียนตางประเทศ ซ่ึงแมวาพริมจะมีความเปนอยูสุขสบาย แต
จิตใจของพริมก็อยูในสภาพท่ีกลาววา …  

 
“เด็กคนน้ีเคยโดดเดี่ยวในยามท่ีอากาศหนาวเย็นสะทานจับใจ เพราะเปนดินแดนคนละ 

ซีกโลก น่ังอยูอยางนั้นเปนประจํานับป ตามจํานวนปท่ีถูกสงตัวไปอยูหางไกลบานเกิด 
เมืองนอน…”  

(วงศาคณาญาติ:507) 
 
 ดวยเหตนุี้พริมจึงเปนตัวละครท่ีผูประพันธสรางใหเห็นถึงภูมิหลังครอบครัววาเปนผูท่ี
ไดรับการเล้ียงดูจากพอแมแตเพียงทางกาย คือพอแมใหคาใชจายอยางเหลือดเฟอ  แตกลับขาด
แคลนความรักความอบอุนทางใจ 
 
 ฉะนั้นนวนิยายเร่ือง คุณชาย   คล่ืนกระทบฝง    ละครคน   มณีราว   บานของพรุงนี้   
ทางรัตติกาล   และวงศาคณาญาติ  เปนนวนิยายกลุมท่ีผูประพันธแสดงบทบาทสภาพครอบครัวตัว
ละครท่ีมีปญหา  ซ่ึงมีผลตอตัวละครเกีย่วกบัเร่ืองพื้นฐานชีวิตทางกายและใจ 
 
 3.1.2 ตัวละครท่ีอยูกับญาติผูใหญ 
 
 นวนยิายของ ว.วนิิจฉัยกุลท่ีแสดงสภาพครอบครัวาใชชีวิตอยูกับญาติผูใหญ ไดแกเร่ือง 
เรือนไมสีเบจ  เสนไหมสีเงิน  และคล่ืนกระทบฝง โดยมีรายละเอียดตอไปนี ้
 เร่ืองเรือนไมสีเบจ ครอบครัวของมุกก็มีลักษณะท่ีคลายกับ พริมเร่ืองวงศาคณาญาติคือ 
พอแมอยูดวยกัน และมีฐานะรํ่ารวยแตไมมีเวลาเล้ียงดูลูกเนื่องจากชอบเขาสังคมมากเกินไป  แตมุก
ตางจากพริม ตรงท่ีไดรับการเล้ียงดูจากคุณยา ตามเนื้อเร่ืองที่กลาววา 
 

“มุกมีพ่ีนองเจ็ดคน   มุกเปนคนสุดทอง...คุณแมยกมุกใหเปนลูกคุณยาเพราะตอนมุกเกิด   
ปวยบอยทําทาจะไมรอด   พระทานเลยแนะใหยกใหคุณยา เปนการแกเคล็ด  มุกก็เลยหาย  โต
วันโตคืน   มุกเลยเรียกคุณยาวา “นายแม”  
นายแมเองก็ไมคอยใหมุกกลับบาน   บอกวาคุณพอมีลูกเยอะแลว  นายแมไมมีใคร” 
มุกไมไดบอกวาคุณยาไมชอบใหมุกไปอยูบาน  เพราะไมชอบวิธีเล้ียงลูกแบบคุณแม  กลัว

วามุกโตขึ้นจะเหมือนพ่ี ๆ ของมุก   สวนตัวมุกเองไมคอยเดือดรอน    
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คุณแมไมคอยจะเขมงวดกับมุก   อยางมากก็ประชดประชันเหน็บแนมฝากมาถึงคุณยา เวลา
อยูลับหลัง   แตตอหนาก็ไมกลาพูด  คุณยาปราบลูกสะใภไดเด็ดขาดนัก 

(เรือนไมสีเบจ : 24 )  
 
 ขอความนี้ คือการอธิบายถึงสาเหตุท่ีมุกตองอยูกับคุณยา  ดวยเหตุท่ีวาแมของมุกไมมี
ความพยายามท่ีจะเล้ียงดูมุกใหสมบูรณแข็งแรง  อีกท้ังคุณยาเห็นพี่ของมุกท่ีไดรับการเล้ียงดูโดย 
พอแม เติบโตมาเปนคนท่ีไมนาช่ืนชมนกั จึงขอมุกไวเปนลูกและจะอบรมส่ังสอนดวยตนเอง 
 สวนเร่ืองเสนไหมสีเงิน แพรวาและนองๆไดรับการเล้ียงดูจากคุณตา ดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ  กลาวคือแมของแพรวาเสียชีวติดวยโรครายต้ังแตแพรวายงัเด็ก และผูเปนพอมีการศึกษา
ไมสูงพอท่ีจะหางานท่ีมีรายไดมากมาเล้ียงแพรวาและนองอีก 3 คน จึงตองเดินทางไปใชแรงงานใน
ตะวนัออกกลางเพ่ือใหมีคาใชจายท่ีพอเพียงสําหรับลูกๆ  ดังท่ีผูประพันธแสดงถึง 
ภูมิหลังของครอบครัวแพรวาไววา 
 

เงินเดือนของพอไมพอสําหรับลูกสี่คนในวัยกําลังกินกําลังนอน แถมดวยอาการปวยของ
แมซึ่งยืดเยื้อมากกวาหน่ึงปอีก พอตองลาออกจาก งานแลวไปทํางานที่ตะวันออกกลาง ไมมี
ทางเลือกอยางอ่ืนไดเลย เงินเดือนตะวันออกกลางมากพอที่พี่นองจะไดเลาเรียนกันตามท่ี
ตองการ ไมตองหวงวาเปนหน้ีสินหรือไมมีอะไรจะกิน  แตเสียอยางเดียวคือพอตองไปลําบาก
และวาเหวอยูหางไกล ท้ังที่ลูกอยูในวัยท่ีตองการพอกันมาก  

(เสนไหมสีเงิน: 49) 
 
 ดวยเหตนุี้แพรวาและนอง ๆ จึงตองใชชีวิตอยูกบัคุณตามาตั้งแตเดก็ไมมีโอกาสได
ใกลชิดหรือผูกพันกับพอ   แตกลับใกลชิดและผูกพันกบัคุณตามากกวา 
 สวนในเร่ืองคล่ืนกระทบฝง  เนื่องจากพอแมหยารางกัน  รตาจึงไดรับการเล้ียงดูจากคุณ
ปูและคุณยา เพราะพอมีนิสัยเจาชู มีภรรยาและลูกอีกหลายคน เลยไมมีเวลาสนใจรตา  สวนแม เม่ือ
แตงงานใหมกบัชาวอเมริกันแลว ก็ไมสามารถกลับมาเล้ียงดูรตาไดอีก  ชีวิตของรตาจึงผูกพันอยูกบั
ญาติผูใหญ ตามเนื้อเร่ืองท่ีกลาววา 
 

รตาไมมีใครสักคน  ที่อยูวัยรุนราวคราวเดียวกัน พอจะเขาใจความรูสึกกันได  หลอนไม
เคยมีการคบหาสมาคมอยางกวางขวางเพราะคุณปูไมอนุญาติใหหลอนไปไหนมาไหนได  
รตามีหนาที่เรียนหนังสือ เสารอาทิตยและปดภาคเรียนก็กลับบานไปจํากัดตัวเองอยูในโลก
เล็กๆของหลอน 

(คล่ืนกระทบฝง :136) 
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 ขอความนี้ไดกลาวถึงชีวิตของรตาต้ังแตเดก็จนโตวา ตองอาศัยอยูกับคุณปู  และคุณปู
เล้ียงดุแบบคนโบราณคือ ไมอนุญาตใหหลานสาวออกไปเท่ียวกับเพื่อนฝูงในวยัเดยีวกนั  เพราะเหตุ
นี้ รตาจึงไมมีโอกาสไดเขาสังคมมากนัก 
 จากลักษณะสภาพครอบครัวของตัวละครท้ัง3 เร่ือง คือเรือนไมสีเบจ  เสนไหมสีเงิน  
และคล่ืนกระทบฝง จึงเปนการกลาวถึงสภาพครอบครัวของตัวละครท่ีตองใชอยูกบัญาติผูใหญดวย
เหตุผลวาพอแมไมสามารถเล้ียงลูกได จึงจาํเปนตองพึ่งพาญาติผูใหญ 
 
 3.1.3ตัวละครท่ีอยูกับผูอุปการะ 
 
 บทบาทครอบครัวในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล ท่ีแสดงถึงตัวละครมีผูอุปการะน้ัน 
ผูประพันธจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะครอบครัวท่ีตัวละครมีความเปนมาอันทุกขยาก เนื่องจากพอ
แมผูใหกําเนิดไมสามารถเล้ียงดูได จนตองมีผูรับอุปการะตัวละครมาในภายหลัง โดยจะปรากฏใน
ตัวละครแหวน เร่ืองแมพลอยหุง โดง เร่ืองคุณชาย และพิตะวัน เร่ืองมายา ดังนี ้
 แหวน เร่ืองแมพลอยหุง มีครอบครัวท่ียากจนมาก เนื่องจากพอแมขาดการศึกษา 
ประกอบอาชีพรับจางท่ีไมมีความม่ันคง อีกท้ังยังมีลูกมากถึง 6 คน ดังความวา 
 

พี่นองหกคน…แหวนจําไดวา ไมเคยกินอ่ิมสักม้ือเดียวมาหลายป แลวเวลาอยูบาน ถาชาไอ
นองๆมันก็จะแยงกินราวกับยัดทะนานจนขาวปลาไมมีติดกนหมอ 

(แมพลอยหุง:10) 
 
 หรือในตอนท่ีแหวนเลาใหผูอุปการะฟงถึงความจําเปนท่ีตนตองทํางานชวยครอบครัว 
ท้ัง ๆ ท่ียังอยูในวัยเรียนวา 
 

...หนูตองเลี้ยงนองน่ีคะ แลวก็ตองไปทํางานดวย… 
ครูก็เอาแตดุแตตี…เสื้อผาหนูก็ไมคอยมีขาวกลางวันก็ไมมีกิน ไปทํางานยังไดกินมั่ง 

(แมพลอยหุง : 132) 
 
 ดวยความยากลําบากในชีวิตของแหวน เพราะพอแมไมสามารถหาปจจัยการดํารงชีวิตท่ี
พอเพียงได แหวนจึงตองถูกสงใหไปเปนคนรับใชในกรุงเทพฯ และอยูในความอุปการะของรสนา 
ขาราชการกระทรวงท่ีขาดคนเล้ียงลูก ชีวิตของแหวนตองแยกจากครอบครัวไปและไมไดมีโอกาส
กลับมาใชชีวิตอยูรวมกนัอีก อยางไรก็ด ีแมวาแหวนจะใชชีวิตอยูกับครอบครัวเพียงแคในวยัเดก็ แต
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ความลําบากทุกขยากท่ีแหวนไดรับนั้น เปนส่ิงท่ีฝงใจแหวนและมีผลตอแหวนท้ังในดานท่ีดีและไม
ดี 
 พิตะวันและโดง เปนตัวละครท่ีแสดงใหเห็นวาไมเคยไดใชชีวิตอยูกบัครอบครัว เพราะพิ
ตะวนัเกดิมาในครอบครัวท่ียากจนมาก พอของพิตะวนัเสียชีวิต และแมไมสามารถเล้ียงดูพิตะวันได 
จึงยกพิตะวันใหกับคุณอินทนิล เศรษฐีนีท่ีครองตัวเปนโสดความวา 
 

เมื่อคุณอินทนิลพบพิตะวันน้ัน เจาหลอนมีวัยเพียงหกขวบ กําลังอยูในสภาพบานแตก

สาแหรกขาดเพราะพอตาย แมท่ีเลี้ยงมาอยางยากลําบากจนทําทาจะมีสามีใหม และเพ่ิงยกลูก
ชายวัยแปดขวบใหญาติของสามีเกา ไปเล้ียงแทน พิตะวันเปนเด็กผูหญิง ชาวบานแถวน้ันไม
มีใครตองการเด็กหญิง แมเองตัดสินใจไมถูกวาจะทําอยางไรดี พอดีกับที่คุณอินทนิลไปดู
สวนที่หลอนอาศัยอยู …  

... 
ดวยจํานวนเงินเพียงหารอยบาท คุณอินทนิลก็พาพิตะวันมาอยูกับเธอ อยางเด็ดขาด โดย

ฝายมารดาของหลอน ยินดีลงชื่อในสัญญาอยางเต็มใจ ทามกลางความต่ืนตระหนก วาเหว
และเสียขวัญของเด็กอายุหกขวบ ที่ถูกแยกจากแมโดยไมมีคําอธิบายอะไรท้ังสิ้น… 

(มายา: 48-49) 
 
 ดวยเหตนุี้พิตะวัน จึงไดรับการอุปการะจากคุณนายอินทนิล ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
แหวนแลว พิตะวันตองจากครอบครัวดวยวยัท่ีนอยกวาแหวนมาก พิตะวันจึงรูสึกวาเหวขาดท่ีพึ่ง
ทางใจมากกวาแหวนแมวาจะไดรับความสมบูรณทางกายอยางดีพรอมกต็าม 
 สวนโดงนัน้ แมของโดงต้ังครรภกับทหารอเมริกันท่ีเขามาทางอูตะเภาในขณะท่ีทํางาน
อยูท่ีนั่น โดยไมรูวาใครเปนพอของโดง ซ่ึงตอมาโดงตองพลัดพรากจากแม เพราะแมตองไปทํางาน
ท่ีอ่ืน จึงฝากโดงไวกับยายแตเม่ือยายยายท่ีอยู แมไมสามารถตามหาโดงพบแมวาจะพยายามอยางไร
ก็ตาม ในท่ีสุดแมของโดงไดตัดสินใจแตงงานไปกับทหารอเมริกันคนหนึ่งและไปสรางครอบครัว
ใหมท่ีอเมริกา  
 ยายของโดงยายท่ีทํากินไปเร่ือยๆไมเปนหลักแหลง จนมาอยูในละแวกบานของคุณมหา
ซ่ึงยายของโดงไมไดเลาถึงความเปนมาของโดงใหใครฟง ไดแตอาศัยทํามาหากินเล้ียงดูโดงอยาง
เต็มความสามารถ ท่ีทําใหชาวบานเห็นใจเปนอยางมาก ท่ีวา 
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...แกปดปากเงียบเร่ืองความเปนมาของแก รวมท้ังพอแมของเด็กชายโดง โดยบอกใครตอ
ใครท่ีถามเพียงสั้น ๆ วา 

“พอแมมันตายไปหมดแลว” 
“แตตายเมื่อไหร ตายดวยสาเหตุอะไร…ยายก็ไมเคยขยายรายละเอียดความเงียบ ขรึม

ซึมเศราของแกอาจเปนผลมาจากสุขภาพที่ทรุดโทรมลงตั้งแตตนป แตเมื่อยายนวมเปนคนแก
ที่ไมทําความเดือดรอนใหใคร ซ้ํายังทํางานตัวเปนเกลียว เล้ียงหลานชาวบานก็ใหความเห็นใจ
อยูมาก จนไมมีใครอยากไปเซาซี้เรื่องราวอะไรกับแกไมวาเรื่องใดทั้งสิ้น 

(คุณชาย :41) 
 
 เม่ือยายพาโดงมาอยูในทองถ่ินของคุณมหา ก็ไดมีโอกาสพบกับตาแหยมซ่ึงตาแหยมให
ความเอ็นดูโดงเปนอยางมาก และพาโดงไปชวยงานคุณมหาอยูเสมอ และขอใหคุณมหาฝากโดงให
เรียนในโรงเรียนวดัใกลบาน จนเม่ือยายของโดงลมปวยและเสียชีวิตลง คุณมหาและภรรยาเห็นวา
โดงเปนเดก็ขยัน นาสงสาร และเหน็วานาจะเขากับลูกชายของตนได จึงรับโดงมาอุปการะ 
 ดวยเหตนุี้ ตัวละครท่ีแสดงลักษณะของผูไดรับการอุปการะหรือถูกเกบ็มาเล้ียงนั้นแสดง
สาเหตุสําคัญวามาจากความยากจนของครอบครัว และการถูกพอแมทอดท้ิงซ่ึงสถานภาพของท้ัง 3 
ตัวละครนี้ เปรียบไดกับ”ผูรับใช” ในครอบครัว อยางไรก็ดีครอบครัวผูอุปการะก็ไดใหโอกาส
ทางการศึกษาอยางดี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองการสะทอนใหเหน็ถึงความใจกวางของครอบครัว และโอกาส
ในการแสวงหาความเจริญกาวหนาของตัวละคร  
 บทบาทครอบครัวท่ีเปนภูมิหลังของตัวละคร ในนวนยิายของว.วินจิฉัยกุล เปนการ
กลาวถึงลักษณะพ้ืนฐานครอบครัวเกี่ยวกบัความเปนมาของสถานภาพครอบครัว โดยเนนไปที่
ลักษณะของครอบครัว 3 ประการคือ ตัวละครมีพอแมท่ีสามารถเล้ียงดูอยางอบอุนสมบูรณได ตัว
ละครท่ีอยูกับญาติผูใหญ และตัวละครท่ีอยูกับผูอุปการะ ครอบครัวท้ัง 3 ลักษณะเปนส่ิงท่ี
ผูประพันธตองการแสดงบทบาทครอบครัวในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใหพืน้ฐานของชีวติ  ซ่ึงเปนสวน
สําคัญท่ีชวยสนับสนุนชีวิตตัวละคร  แตท้ังนี้ความสําคัญของการบมเพาะลักษณะนสัิยตัวละครจะ
อยูท่ีการอบรมส่ังสอนมากกวา  เพราะการอบรมส่ังสอนจะมีผลตอบุคลิกภาพตัวละครตามท่ีจะ
ศึกษาในหวัขอตอไป  
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3.2 บทบาทการอบรมส่ังสอนของครอบครัวท่ีมีตอบุคลิกภาพตัวละคร 
 
 บทบาทการอบรมส่ังสอนของครอบครัวท่ีมีตอบุคลิกภาพตัวละคร คือการศึกษาวิธีการ
อบรมส่ังสอนของครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธกับบุคลิกภาพของตัวละคร  กลาวคือ  จากการศึกษา
นวนยิายท้ัง 15 เร่ือง ผูประพันธไดทําใหเห็นรูปแบบการอบรมส่ังสอนตัวละครทั้งส้ิน 5 รูปแบบคือ 
การอบรมส่ังสอนแบบใหขอคิด  การอบรมส่ังสอนใหสํารวมกิริยา   การอบรมส่ังสอนอยางเขมงวด  
การอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณ  และการตามใจโดยปราศจากการอบรมส่ังสอน  ซ่ึงลักษณะการ
อบรมส่ังสอนท้ัง 5 รูปแบบนี้ ไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร  ตามรายละเอียดตอไปนี ้
 
 3.2.1การอบรมส่ังสอนแบบใหขอคิด 
 
 การศึกษาภูมิหลังครอบครัวท่ีกลาวมาขางตนนั้นพบวา ผูประพันธเนนไปที่
ความสัมพันธระหวางและผูเล้ียงดูและตัวละครสามลักษณะไดแกการมีพอแมและพอแมเล้ียงดูอยาง
ดี การมีพอแมแตพอแมมีปญหาจนตองอยูกับญาติผูใหญ และการไมมีพอแมเล้ียงดูจนตองพึ่งผู
อุปการะ ซ่ึงเปนบทบาทครอบครัวท่ีมีอิทธิพลตอพื้นฐานการดํารงชีวิตของตัวละคร 
 สวนบทบาทครอบครัวท่ีเปนผูอบรมส่ังสอนดังจะกลาวตอไปนี้ ผูประพันธแสดงถึง
ความเปนมาเกีย่วกับครอบครัวของตัวละครเชนกัน แตจะเนนไปท่ีวิธีการปลูกฝงทางความคิด ท่ีตวั
ละครเอกไดรับจนกลายเปนอิทธิพลท่ีสงผลถึงบุคลิกภาพของตัวละครไดแก เร่ืองอยูฟาเดยีวกนั 
หลงเงา     มณรีาว      เสนไหมสีเงิน     คุณชาย เรือนไมสีเบจและละครคน 
  
 ตัวละครที่ผูประพันธแสดงรายละเอียดไวอยางชัดเจนวาไดรับการปลูกฝงเล้ียงดูและส่ัง
สอนมาต้ังแตเด็กนั้น  เปนตัวละครที่มีภูมิหลังครอบครัวท้ัง 3 แบบ คือพิงค ในอยูฟาเดียวกนั และ
ออมรัก ในร่ืองหลงเงา มาจากครอบครัวท่ีมีพอแมเล้ียงดอูยางอบอุนสมบูรณ คลายเดือน ในเร่ืองมณี
ราว  มาจากครอบครัวท่ีพอแมหยารางกัน มุก เร่ืองเรือนไมสีเบจ  และแพรวา ในเร่ืองเสนไหมสีเงิน 
มาจากครอบครัวท่ีอยูกับญาติผูใหญ และโดง ในเร่ืองคุณชาย มาจากครอบครัวผูอุปการะ  
 ตัวละครที่ไดรับการอบรมส่ังสอนแบบใหขอคิดในนวนิยายของ ว.วนิิจฉัยกุล จะมี
ลักษณะวา ครอบครัวเอาใจใสใหการอบรมส่ังสอน ปลูกฝงช้ีนําแนวทางท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตหรือเปนท่ีปรึกษาในการแกปญหาดานตางๆใหกับตัวละคร โดยเร่ืองสวนใหญท่ีไดรับ
การส่ังสอน จะเปนเร่ืองท่ีเกีย่วกับศีลธรรมจรรยา การเลือกคูครอง การเขาสังคม และทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิต  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71 

 พิงคและออมรัก ในเร่ืองอยูฟาเดียวกนั และหลงเงาท่ีมีพอแมเล้ียงดูอยางอบอุนสมบูรณ
นั้น ตางก็ไดรับการปลูกฝงอบรมส่ังสอนท่ีดีควบคูกนัไปดวย โดยพอแมของพิงคเปนผูท่ีกระทําตน
เปนแบบอยางท่ีดีในดานของการใหเกียรติเพื่อนมนษุยและเคารพในสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้
เนื่องมาจากครอบครัวของพิงคไดมาต้ังถ่ินฐานอยูท่ีอเมริกา เพราะพอเล้ียงของพิงคเปนชาวอเมริกนั 
ซ่ึงมีการแบงแยกทางเช้ือชาติอยางเดนชัด ญาติพี่นองของพอเล้ียงพิงคตั้งขอรังเกียจพิงคและแมท่ี
เปนคนเอเซีย แตแมและพอของพิงคกรู็จักท่ีจะสอนใหพิงคใหอภยัดวยการช้ีแนะท่ีมีเหตุผล ดัง
ความท่ีกลาววา  
 

…ญาติพ่ีนองบางคนเคยทําใหพิงคมีปญหาเหมือนกัน อยางเอ็มมาภรรยาคนเกาของอังเคิล
จิม เปนคนที่ทําใหพิงคอึดอัดเสมอ เมื่อพบกัน เพราะหลอนมักจะทําทาชาเย็นใสแมอยูเปน
นิจในขณะที่กับจอหน เจฟ และโจอี้ หลอนจะยิ้มแยมเปนกันเองเชนเดียวกับแสดงกับสามี
และลูก สวนพิงคน้ัน ไมอยูในสายตาของหลอนดวยซ้ํา‘ เอมมาเคยอยูตะวันออกมาหลายป’ 
แมเคยอธิบายใหพิงคฟง  ‘พอเขาเปนนักธุรกิจโรงแรม เคยอยูทั้งฮองกง ไตหวันและสิงคโปร 
เมื่ออยูที่น่ัน มีคนใชชาวพื้นเมือง…แลวมีคนงานชาวพ้ืนเมืองทํางานใหพอเขา เอมมาถึงติด
นิสัยคิดวาคนตะวันออกน้ันตํ่าตอยกวาเขา ลูกควรจะใหอภัยเอมมานะจะ’ 

‘ทําไมคะ?’ พิงคไมเขาใจจริง ๆ  
‘เพราะเรายอมใหอภัยคนท่ีโงเขลาไมใชหรือพิงค’ แมยอนถาม 
‘ถาพิงคอยากเปนคนดีและฉลาด ก็อยาไปทําสิ่งอยางเดียวกับคนท่ีเราเห็นวาทําไมถูก คิดดู 

ถาเรรังเกียจใครสักคนเพราะเขาเลือกเกิดมาสีผิวเดียวกับเราไมได…เราเปนคนดีหรือคนไมดี
บอกแมซิ’  
พิงคทําจมูกยน แตคําอธิบายของแมทําใหพิงคสบายใจขึ้น 

(อยูฟาเดียวกัน:17) 
 
 ขอความตอนนี้จะเห็นวา แมของพิงคใชวิธีการอธิบายอยางมีเหตุผลโดยยึดหลักความ
เปนมนุษยวาตองมีขอบกพรอง และผูท่ีดีกวายอมสมควรใหอภยัคนท่ีบกพรองกวา อันทําใหพิงคมี
ความสบายใจ และไมนึกนอยใจในการถูกดูหม่ินจากญาติฝายพอเล้ียง ซ่ึงเม่ือพิงคสามารถทําใจและ
ยอมรับไดพิงคจึงเกิดความรูสึกภูมิใจดังความท่ีกลาววา “…พิงคโชคดีท่ีอยูในครอบครัวท่ี
ผสมผสานกลมกลืนตะวันออกและตะวันตกไวอยางปราศจากอคต…ิ” (17)  
 ในเร่ืองหลงเงา พอของออมรัก ไดเล้ียงดูออมรักดวยเปนท่ีปรึกษาและปลูกฝงใหคิดแต
ส่ิงดีอยูเสมอ เชน ในตอนท่ีออมรักเคยแอบลองสูบบุหร่ีเม่ือคร้ังเปนวยัรุนเพราะตามเพ่ือน พอของ
ออมรักนอกจากจะไมตําหนแิลว ยังแสดงเหตุผลอีกวา 
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‘ไมเกหรอกลูก แลวคนไมสูบบุหร่ีก็ไมเชย ออมรูไหมวาสูบบุหรี่แลว ออมจะหมดสวยไป
มาก ฟนก็เหลือง ปลายน้ิวก็เหลือง ลมหายใจเหม็น ฟนออมตอนน้ีสวยมากนะลูก เวลาย้ิมคุณ
ปาคุณอาชมกันทั้งน้ัน ออมไมตองกลัววาจะเขาสังคมไมได ออมดูพอเปนตัวอยางซี…พอไม
กินเหลา ไมสูบบุหรี่เลย 
ทานอธิบดีชมพอตอหนาคนอื่นๆ วาคุณเอื้อมน่ีดีหาตัวจับยาก ทานเองโมทนาสาธุวาไมติด

ทั้งสองอยางน่ีนะวิเศษเหลือหลายแลว ไมเปลืองเงินอยากจะเปนอยางพอบาง…” 
(หลงเงา:120) 

 
 นอกจากนี้ เม่ือออมรักขอคําปรึกษาในเร่ืองของการเลือกคูครอง พอของออมรักยังสอน
ใหออมรักรูจกัถึงความรักท่ีแทจริง โดยตัดความลุมหลงออกไปอีกวา 
  

ความรักไมไดอยูที่หนาตา หรือความเหมาะสมแตอยูที่ความรูสึกวาเขาเปนอีกครึ่งหน่ึงของ
ชีวิตเราถาขาดเขาไป ชีวิตเราก็หายไปครึ่งหน่ึง… 
พอกับแมอยูกันมาจนแก ก็เพราะเรารูสึกอยางน้ี 

(หลงเงา:122) 
  
 ดวยวิธีสอนของพอท่ีมีเหตผุล ใชความรักความเขาใจแทนการใชอารมณ และยังปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี เม่ือออมรักตองเจอกับปญหาใหญในชีวิต ไดทําใหออมรักมีวิธีคิดแกปญหา
เพราะมีแนวทางปฏิบัติตนด ี เชนเม่ือออมรักหลงรักคนที่มีเจาของซ่ึงมารูในภายหลังนั้น ออมรักก็
สามารถยับยั้งช่ังใจได เพราะเหน็วาเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสม และทําใหชีวิตเกิดความยุงยากท่ี
กลาวถึงในเร่ืองของพฤติกรรมของตัวละครตอไปภายหลัง 
 พิงคและออมรักจึงเปนตัวละครท่ีผูประพันธทําใหเห็นวานอกจากจะมีพอแมอยูพรอม
หนาพรอมตาแลว ยังไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดีอีกดวย 
 เม่ือผูประพันธกลาวถึงคลายเดือนแพรวา และมุกผูท่ีมีพอแมหยารางและไมไดใชชีวิตอยู
กับพอแมนัน้ ผูประพันธทําใหเห็นวา แมวาตัวละครจะมีครอบครัวไมสมบูรณแตก็ยังไดรับการ
อบรมส่ังสอนท่ีดีไดซ่ึงเปนคนในครอบครัวที่เล้ียงด ู จากเร่ืองพบวาผูท่ีใหการอบรมส่ังสอนคลาย
เดือน คือแม แพรวาคือคุณปู สวนมุก คือคุณยา 
 เม่ือคลายเดือนมีปญหาคือพลาดพล้ังเสียความบริสุทธ์ิใหฉายฉานนั้นเปนเวลาเดยีวกับท่ี
แมของคลายเดือนถูกพอขอหยา และเสียใจจากการถูกทอดท้ิงโดยไมมีความผิด แตแมของคลาย
เดือนกย็ังมีกําลังใจท่ีจะส่ังสอนลูกไดดวยความรักท้ังหมดท่ีมีดังความท่ีแมย้ําเตือนคลายเดือนเสมอ
วาใหเลิกเกีย่วของกับฉายฉานวา  
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“ผูชายคนนั้น เขาคงรูขอน้ี อยาไปเสียดายเลยเดือน สิ่งที่เดือนจะเสียไป แมวาไมคุมกับ

เงินเดือนหรอกลูก แลวแมก็ไมไดเล้ียงลูกมาใหไปเปนเมียเก็บของใคร” 
… 
“เพราะวาผูหญิงเรา...ถาเร่ิมตนดวยความมักงาย...ตอไปจะกลับมารอบคอบอีกมันยาก” 

(มณีราว:586) 
 
 ขอความขางตนนี้ คือการท่ีแมของคลายเดือนอบรมคลายเดือนไมใหตกลงยอมรับไมตรี
กับฉายฉาน แมวาจะเปนแคเร่ืองงานก็ตาม เพราะเกรงวาคลายเดือนจะพลาดพล้ังไปกับฉายฉานอีก 
การสอนของแมคือการท่ีเนนใหคลายเดือนตระหนกัในคุณคาของตนเองมากกวาการคํานึงถึงรายได
นี้ทําใหคลายเดือนตัดสินใจลาออกจากงานท่ีทํากับฉายฉานเพราะไมอยากท่ีจะสรางความผูกพัน
ตามท่ีแมไดอบรมตักเตือนไว 
 นอกจากแม คลายเดือนยังมีคนใกลชิดท่ีใหการอบรมส่ังสอนอีกคือหมอนวลอนงคผูท่ี
คลายเดือนไปปรึกษาเพราะกลัววาตนเองจะต้ังครรภ หมอนวลอนงคเปนผูท่ีใหการอบรมท้ังทาง
กายและทางใจดังท่ีเตือนสตคิลายเดือนเสมอ เกี่ยวกับการทําหนาท่ีลูกที่ดีวา 
 

“…เดือนคิดวาตัวเองไมมีอะไรเหลือแลว…เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมา” 
… 
“ ไมจริงหรอกคะ”…เดือนยังมีสติปญญา มีความต้ังใจดี มีอนาคตมีอะไรอีกมากมายท่ี

เดือนจะทําประโยชนใหคนอ่ืนได ไมใชวาจะจบลงแคน้ี คิดดูซิ แมยังตองการเดือนใหคอย
ชวยเหลือแมอีกมากใชไหม นองชายก็ตองการพ่ีสาว แลวถาหากคนอื่นที่เขาลําบากกวาเดือน
ตองการความชวยเหลือละเดือนก็อาจจะชวยพวกเขาได จะวาชีวิตเราไมมีคาไดอยางไรละคะ 
ตราบใดที่เรายังทําประโยชนกับคนอีกมากไดอยางน้ีละก็” 

… 
“ตอนน้ีที่บานไมมีพอ” …เดือนเปนลูกคนโต เดือนจะชวยแมไดมากกวานองๆ แลวนองก็

เปนผูชาย อาจจะไมเขาใจจิตใจแมไดเทาเดือนซึ่งเปนผูหญิงดวยกัน 
... 
“เดือนสบายใจขึ้นมากแลวละคะ” …”เดือนจะทําอยางคุณหมอแนะนํา… 

(มณีราว:308-309) 
 
 การแนะนําส่ังสอนของหมอนวลอนงคท่ีแนะนําวาคลายเดือนยังมีชีวิตท่ีมีคาตอท้ังคน
รอบขางและในครอบครัวนี้เอง เปนแรงจูงใจใหคลายเดือนนําไปปฏิบัติตามโดยการเผชิญหนากบั
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ชีวิตตอไปดวยความม่ันคงในจิตใจท่ียึดม่ันในความด ี ซ่ึงไดทําใหคลายเดือนมีชีวิตที่มีความสุขใน
ภายหลัง 
 สวนแพรวา ผูไมไดอยูกับพอแมแตมีคุณตาเปนผูเล้ียงดู คุณตาของแพรวาก็สามารถ
อบรมแพรวาใหประพฤติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมเสมอ เชนความตอนท่ีคุณตาเนนถึง
ผลเสียของการใหความสําคัญกับวัตถุนิยมของคนสมัยนีท่ี้มากเกินไปใหแพรวาวา 
 

“…ครอบครัวคนรวยกับครอบครัวคนจนผิดกัน” คุณตาอธิบายดวยเสียงเนิบ ๆพอใจที่มีคน
ฟงเรื่องที่คุณตาอยากพูด อยากถายทอดประสบการณและสติปญญาใหรูไว “คนรวยมักจะใช
เงินในการเลี้ยงดูลูก ๆ มาก ถาไมตามใจจนกระท่ังเห็นวัตถุสําคัญกวาจิตใจก็เหนียวแนนงก
เงินจนลูกเห็นเงินสําคัญวาความรักอีกน่ันแหละ สวนคนจนไมมีเงิน พอแมเล้ียงลูกดวย
แรงกายแรงใจ ดวยความเหน็ดเหน่ือย ลูกคนจนจึงมักจะเห็นใจพอแมแลวก็กตัญู  แตลูกคน
รวยไมคอยรูสึกหรอก เพราะเงินมาทําใหนึกถึงผลประโยชนที่เขาไดรับมากกวานึกถึงการให
ตอบแทน” 

(เสนไหมสีเงิน:32-133) 
 
 ดวยการไดรับการอบรมส่ังสอนในลักษณะของความมีเหตุมีผลดังกลาวนี้เองท่ีทําให
แพรวามีลักษณะของความเปนผูใหญและดูแลตนเองและนองๆไดดีเสมอ 
 มุก ก็มีลักษณะคลายแพรวา คืออยูกับญาติผูใหญและไดรับการดูแลส่ังสอนแบบผูใหญ
จากคุณยาวา 
 

คุณยาเล้ียงมุกอยางประชาธิปไตยมากกวาถาจะพูดกันจริงๆคือใหอิสระในการตัดสินใจ  
และรับผิดชอบชีวิตตัวเอง แตมุกก็รูวาคุณยาหวงใยมุกเสมอ ไมไดปลอยชนิดเอายังไงก็ได ไม
วากัน ไมแยแสกัน  ยังง้ันก็ไมดี เราจะรูสึกเควงควางเอามากๆวาไมมีใครตองการ 

(เรือนไมสีเบจ:29) 
 
 ขอความนี้ผูประพันธตองการใหเหน็วาตัวละครไดรับการอบรมส่ังสอนแบบสมัยใหม
จากคนรุนเกา ซ่ึงแสดงถึงคุณคาการสอนจากญาติผูใหญ 
 สวน เร่ืองคุณชาย โดง ผูไดรับการอุปการะ ก็ไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดี เนื่องจากคุณ
มหาผูเล้ียงดูโดง เล้ียงโดงดวยความเมตตา ไมไดเล้ียงโดงเพื่อเปนคนรับใชจึงมีความปรารถนาดีตอ
ใหมีอนาคตท่ีดีตอไป คุณมหาจึงใสใจใหคําแนะนําท่ีดอียูเสมอ เชนท่ีคุณมหากลาววา 
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แกดูตาแหยมเปนตัวอยาง…ขออโหสิแกดวยที่ตองยกแกขึ้นมาพูดเห็นไหมวาชาติกําเนิด
แกสูงกวาพวกเราทั้งหมด แตแกไมไดทําตัวใหดีขึ้นมันก็ไดแคน้ันจริงๆ แลวชีวิตคนเราทุก
วันตองกระเสือกกระสนมากกวาสมัยตาแหยมเปนสิบเทา 

(คุณชาย:1074) 
 

 ในตอนนี้จะเหน็วาคุณมหาอบรมส่ังสอนโดงโดยเนนเร่ืองของการเพียรพยายาม ซ่ึงเปน
การปลูกฝงใหโดงเกิดความรูสึกที่ใฝดีเสมอมา 
 นอกจากการอบรมส่ังสอนทางตรงดวยวิธีการวากลาวตกัเตือน  หรือแนะนํา  ตาม
ตัวอยางในนวนิยายเร่ืองขางตนแลว  ผูประพันธยังนําเสนอเกีย่วกับการใหขอคิดตอตัวละครใน
ทางออมอีก กลาวคือ การท่ีครอบครัวทําใหเหน็แบบอยางท่ีไมดี จนตัวละครจดจําไววาจะไม
ประพฤติตนเชนท่ีครอบครัวเคยปฏิบัติมา  ซ่ึงจะปรากฏอยูในเร่ืองละครคน  กลาวคือ แกวใสเห็น
ชีวิตของพอแมตามเนื้อเร่ืองท่ีวา 

 
แมรับตัดเสื้อและเพนทผาอยูที่บาน  ลูกคาไมคอยมากนักในตอนแรก แตเมื่อฝมือแมเริ่ม

เปนที่รูจัก  ใครตอใครก็พากันมามากขึ้นเรื่อย ๆ รานเสื้อสําเร็จรูปบางรานรับผาช้ินที่เพนท
เรียบรอยแลวไปวางขาย  แตพอมีลูกคามาก  จนถึงขั้นมีงานเต็มมือ   
แมก็ถอนตัวจากงานนี้“เหน่ือยเกินไปจะ  งานมากจนทําไมไหว”  แมอธิบายกับยาย   
“ขอทําแคสบาย ๆ ดีกวา  แมรูไหม  งานมันเรงแบบน้ี  จะเอาเวลาที่ไหนมาคิดออกแบบให

มันดี ๆ” 
(ละครคน : 17) 

 
แกวใสรูดวยวาทางอื่นที่หลอนจะเดินได...ก็มีเหมือนกัน  นับวางายสําหรับสาวนอยที่อยู

อยางเสรีในหอพัก  มีพอแมก็เหมือนไมมี  ญาติผูใหญที่จะสอดสองดูแลก็ไมมีลองหลอนคิด
จะไปเตนดิสโกทุกคืน  หรือหาผูชายกระเปาหนักเปนเจามือจายใหต้ังแตของกินไปจนคาเชา
หอพัก  หลอนก็คงจะหาไดไมยากแตแกวใสไมตองการทางสายน้ัน...หัวเด็ดตีนขาดก็ไมเดิน 
แกวใสเคยนึกเลน ๆ อยูคนเดียววา  การที่พอแมดี ๆ บางคนไมสามารถเหน่ียวรั้งลูกจาก

การแหกคอกเตลิดเปดเปงได  คงเปนเพราะเขาไดเพียรสรางสิ่งดีงามใหลูกเห็นจนลูกนึกไม
ออกกระมังวา  ชีวิตที่ออกนอกลูนอกทางน้ัน   มันนาถอยออกหางเพียงใด  ก็เลยเตลิดไปได
โดยไมมีตัวอยางอันเลวรายเปนขอเตือนใจใหขยาดไวแตแรกผิดกับหลอน หลอนไมอยากจะ
ดําเนินชีวิตอยางลมเหลวแบบแม  ถึงแมจะบอกวามีความสุขสบาย ใจดี  แกวใสก็ยังไมเห็นวา
จะเปนความสุขหรือความพอใจท่ีตรงไหน  เพราะแมยังด้ินรนแสวงหาที่ใหม ๆ อาชีพแบบ
ใหม  หรือชีวิตใหมอยูเรื่อย ๆ ไมมีทาทีวาจะหยุดปกหลักลงตรงไหนสักครั้ง  

(ละครคน : 65 ) 
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 ขอความนี้คือความต้ังใจของแกวใสวาตนเองจะไมยอมเสียคนเนื่องจากเห็นแบบอยางท่ี
ไมดีจากแมมาแลว 
 ฉะนั้น การใชชีวิตของแมแกวใส จึงเสมือนเปนการใหขอคิดตอแกวใส ท่ีแมแมจะไมเคย
ดูแลส่ังสอนแกวใสเลย  แตพฤติกรรมของแมก็ทําใหแกวใสไดรับคําสอนทางออม 
 
 ตัวละครในนวนิยายกลุมนี้ แมวาจะไดรับการเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีไมพรอม คือ พอแม
มีปญหาหยาราง  อยูกับญาติผูใหญ หรืออยูกับผูอุปการะ แตกย็ังมีโอกาสไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดี
ได ซ่ึงผูประพันธตองการนําเสนอความสําคัญของการอบรมส่ังสอนจากครอบครัววาแมครอบครัว
จะมีสถานภาพท่ีไมพรอมดวยปจจัยใดก็ตาม แตครอบครัวก็สามารถใหการใสใจสมาชิกใน
ครอบครัวไดถามีความรักความผูกพันซ่ึงกนัและกนั 
 
 การอบรมส่ังสอนแบบใหขอคิด ไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของตัวละคร    
ตามท่ี กอรดอน เอ็ม.อัลลพอรท (อางใน ศรีเรือน แกวกังวาล 2544:188)อธิบายไวเกีย่วกับคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพวฒันะหรือบุคลิกภาพท่ีจะสรางความเจริญคือ จะมีลักษณะเปนผูมีปรัชญา
ชีวิตหรือคานยิมของชีวิต ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นใชชีวิตอยางมุงม่ัน บากบ่ัน มีจุดมุงหมาย  
 รายละเอียดเก่ียวกับบุคลิกภาพของตัวละครกลุมท่ีแสดงความเปนผูมุงมั่นบากบ่ัน มี
จุดมุงหมาย ดังตอไปนี ้
 เม่ือแกวใสตองพบกับสถานการณไมเปนธรรม เชนตอนท่ีแกวใสทําหนาท่ีเปนผูกํากับ
เวทีในรายการบริจาค แกวใสพบกระเปาถือวางทิ้งไว จึงชวยเก็บให แตคุณหญิงโสรัตน ผูบริจาคเงิน
รายใหญกลับตอวาแกวใสวาเปนผูจงใจขโมยกระเปา แมวาแกวใสจะโกรธมากตอเหตุการณนี้ แต
แกวใสก็สามารถระงับอารมณเพราะเห็นแกประโยชนสวนรวม โดยยอมท่ีจะเปนฝายขอโทษตามที่
ผูใหญส่ังท้ังๆท่ีไมมีความผิด ความวา 
 

“ดิฉันเห็นวางอยูนะคะ แลวแถวน้ันก็ไมมีใคร เลยถือไวให เพราะยังไงก็วางเอาไวไมได 
ตรงน้ันเขาใชออกอากาศคะ” 

“ แลวเธอนะ แนใจแลวหรือวา ถาถือกระเปาไวใหฉัน แลวจะรับผิดชอบได ถาของเกิดหาย
ขึ้นมา…จะ?” 

“ของไมไดหายไมใชหรือคะ?” 
“แกวใส! พอทีเถอะ “ ลีลาขัดอยางไมพอใจ …”ที่เธอควรจะพูดคือกราบขอโทษทานเสีย…

ไมใชไปตอลอตอเถียง” 
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แกวใสรูทันทีวาเรื่องน้ีตองเปนเรื่องใหญ ลีลาคงไมปลอยใหผานไปงายๆ…จะเปนไรไป
กับแคการกลาวขอโทษ ถึงแมวาหลอนรูสึกวาหลอนไมไดทําผิด แตชางเถอะ หลอนจะมามัว
ยึดทิฐิมานะอะไรเอาไวทําไม ในเมื่อตัวเองก็แคคนธรรมดาๆ ไมมีเกียรติยศหนาตาอะไรมาก
นัก 

“แกว…ขอประทานโทษคะ” 
(ละครคน:439) 

 
 ขอความนี้คือแกวใสยอมขอโทษในส่ิงท่ีตนเองไมไดทําความผิดนี้เพราะความสําคัญ
ของสวนรวม และมีความตัง้ใจท่ีจะใหการทํางานประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีแสดงให
เห็นวา ลักษณะของแกวใสเปนคนท่ีใชเหตุผลและเสียสละเพ่ือใหงานสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย 
ซ่ึงคนท่ีอยูรอบขางแกวใสกส็ามารถเห็นลักษณะดังกลาวนี้เชนกัน ดงัท่ีคุณมัณฑนา แมเล้ียงของ
แกวใส กลาวถึงลักษณะของแกวใสกับพอของแกวใสวา 
 

เหมือนอะไรดีนะ…ออ! เหมือนนํ้าในบอ เวลาเธอดูนํ้าน่ิงนะ ณุ เธอวามันดูต้ืนไหม ความ
จริงนํ้ามักจะลึกกวาที่เรามองเห็นเสมอ แตฉันไมไดหมายความวา แกวใสเปนคนน้ําน่ิงไหล
ลึกนะจะ ฉันหมายความวาแกเปนเด็กฉลาด แลวฉลาดอยางไมโวยวายอวดตัวเสียดวย เงียบ 
แตวาชางคิดทีเดียว เอ!แกเหมือนใครนะ” 

“คงไมเหมือนผมแนๆเลยฮะ คุณมัณ แมเขาก็ไมเปนอยางน้ีเลย 
(ละครคน:32) 

 
 ความตอนน้ี คือ แมเล้ียงของแกวใสแสดงความเห็นวาแกวใสเปนคนมีความคิดแตจะ
สุขุม ซ่ึงถือวาเปนลักษณะท่ีนาช่ืนชม   
 
 สวนคลายเดือน เร่ืองมณีราว พิงค เร่ืองอยูฟาเดยีวกัน และโดงเร่ืองคุณชาย มีลักษณะท่ี
แสดงออกวาเปนผูมีความมุงม่ัน บากบ่ัน  และมีจุดมุงหมายในชีวิตเชนกันตามเนื้อเร่ืองตอไปนี้ 
 เม่ือคลายเดือนสูญเสียความบริสุทธ์ิโดยรูเทาไมถึงการณในตอนแรกนั้น คลายเดือน
วาวุนใจมา แตคลายเดือนก็สามารถยอมรับสภาพไดในท่ีสุด และมุงม่ันท่ีจะมีชีวิตอยูเพื่อแมตอไป 
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โธเอย พวกเขาจะรูไหมวาหลอนทนทุกขทรมานแคไหนในชวงสองสามเดือนที่ผานมา 
ทรมานเสียจนกระทั่งคิดวาตายดีกวาอยู …อาศัยแตวาหลอนเปนหวงแมและหลอนไดรับคํา
ปลอบใจจากแพทยท่ีแสนดี อยางหมอนวลอนงค หลอนจึงมีกําลังใจพอจะยืนหยัดอยูไดจน
ทุกวันน้ี 

(มณีราว:404) 
 
  ความตอนดังกลานี้ แสดงใหเห็นวาเนื่องมาจากคลายเดือนมีความรักความผูกพันกับแม
มากจึงไมตองการทําใหแมเสียใจ และมีคนใกลชิดทีด่ีอยางหมอนวลอนงคเปนท่ีปรึกษาท่ีดดีังกลาว
นี้เอง คลายเดอืนจึงมุงม่ันท่ีใชชีวิตเพื่อแมตอไป  โดยพยายามลืมเร่ืองเลวรายท่ีผานมา  
 สวนพิงคหลังจากท่ีกลับมาใชชีวิตท่ีเมืองไทยแลว กลับพบวาญาติพี่นองท่ีเมืองไทย
ไมไดตอนรับตนเองอยางท่ีคาดหวังไว อีกท้ังการงานท่ีทําก็ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร แตพงิค
ก็ยังอดทนและมุงม่ันท่ีจะอยูเมืองไทยใหได และความมุงม่ันท่ีเห็นไดชัดก็คือ พิงคตัดสินใจท่ีจะยึด
อาชีพเกษตรกรและใชชีวิตอยูกับคนรัก ซ่ึงเปนการใชชีวิตที่แตกตางจากเม่ือคร้ังอยูตางประเทศโดย
ส้ินเชิง การท่ีพิงคสามารถปรับสภาพชีวิตตนเองใหเปนในลักษณะนี้ไดนั้น อาจกลาวไดวา เพราะ
พิงคไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดีจากแมจึงมีความบากบ่ันท่ีจะใชชีวิตใหเปนไปตามจดุมุงหมายใน
เร่ืองของความรักบานเกดิดังความวา 
 

แมพาพิงคไปเยี่ยมญาติพ่ีนองที่เมืองไทยเมื่อสามปกอน แมพาพิงคไปเย่ียมญาติพ่ีนองใน
ประเทศไทย สภาพชีวิตที่น่ันแปลกไปหมดทุกอยาง… 
ถึงพิงคจะโตท่ีอเมริกา แตแกนแทของพิงคเปนคนไทยพิงคจะไมท้ิงแผนดินของตนเอง… 

(อยูฟาเดียวกัน:15-16) 
 

…แมย้ําเตือนใหพิงคอดทนเมื่ออยูที่เมืองไทย  พิงคไมตองหวงแม จอหนกับแมไมทอถอย 
…จําไดไหมที่แมเคยสอน ชีวิตคือการตอสู ถาเราไมสูกับเรื่องน้ีก็ตองไปสูกับเรื่องโนน เราจะ
มัวว่ิงหนีอยางคนขี้ขลาดไมได 

(อยูฟาเดียวกัน:241) 
 
 คลายเดือนและพิงค จงึทําใหเห็นวา เม่ือตัวละครไดรับการอบรมส่ังสอนและช้ีนํา
แนวทางท่ีถูกตองจากครอบครัวแลว จะชวยสรางภาวะทางจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแกรงใหกับตัวละคร
จนสามารถฟนฝาอุปสรรคได 
 สวนโดงไดแสดงใหเห็นวาเปนคนท่ีมีลักษณะบากบ่ันขยันทํางานและมนุษยสัมพนัธใน
ท่ีทํางานใหม ดังความวา 
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เจาของบานมองผานหนาตางกระจกในหองนอนลงไปยังบริเวณโรงรถ ซึ่งแยกอยูทาง
ดานหลังของบาน ภาพที่เห็นคือคนสองคน กําลังกมๆเงยๆ อยูกับการลางรถ เขามองอยูอึดใจ
โดยไมไดหันมามองภรรยา 

“เธอบอกเด็กคนน้ันใหทํางานบานบางหรือเปลา?” 
… 
“ไมไดบอกหรอกคะ เห็นคุณทองดีแกอบรมเสียยืดยาวพอแลว คุณจะใชแกทําอะไรก็สั่ง

เองเถอะคะ” 
พุฒิพยักหนาไปทางนอกหนาตาง 
“เห็นชวยเจาพงศมันลางรถเหย็งอยูน่ัน นึกวาเธอสั่ง” 
“เปลาคะ คงทําเองมังคะ” 

(คุณชาย:1100) 
 
 ความตอนน้ีคือ โดงเปนผูมีลักษณะเอาการเอางาน  เพราะสามารถรับอาสาชวยลางรถ
อยางขยันขันแข็งแมวาจะไมใชหนาท่ีของตนเองก็ตาม ซ่ึงทําใหเหน็วาโดงสามารถปฏิบัติตนใหเปน
ท่ียอมรับตอผูท่ีใหความชวยเหลือได 
 เม่ือโดงตองทําหนาท่ีเปนผูตดิตามพุฒิ สามีของโสภาไปในงานสังคมตางๆ โดงก็
สามารถปรับตัวใหเขากับระบบการทํางานท่ีตองเปนฝายตอนรับและบริการไดความวา 
 

เขาสามารถจะทนนั่งฟงคนเหลาน้ันพูดจาเฮฮากันอยูไดตลอดงาน ความอดทนต้ังแตเล็กจน
โต ทําใหโดงหักหามความเบื่อหนายไดสําเร็จ เขาดูดซับเรื่องราวที่ผูการปรารภใหฟง เหมือน
ฟองน้ําดูดนํ้าไวทุกหยาดหยดพรอมที่จะทําตนเองใหกลมกลืนไปกับฉากหลังของงาน ไม
โลดแลนออกมาอยูขางหนาใหเปนที่ขวางหูขวางตาของใคร แตในขณะเดียวกัน เขาก็พรอมที่
จะอยูใกลชิดผูใหญ คอยดูแลบริการเรื่องเล็กๆนอยๆ ไมใหขาดตกบกพรองไมมีใครรังเกียจ
เด็กหนุม ผูพรอมจะรับใชดวยความเต็มอกเต็มใจ… 

… 
เพียงช่ัวเวลาไมนาน เพ่ือนฝูงของพุฒิและผูการบุญลือตางก็รูจัก ‘นายโดง’ โดยทั่วกัน 

สามารถเดินเขาบานโนนบานน้ี นําของฝาก หรือสงสารใหแทนผูใหญไดราวกับคุนเคยกันมา
แตเล็กแตนอย… 

(คุณชาย:1127-1128) 
 
 ความตอนน้ีแสดงใหเห็นวา โดงสามารถทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือทางการบริการใหกับ
โสภาและพุฒไิดเปนอยางดแีมวาจะรูสึกไมชอบบาง แตโดงก็อดทนและพยายามพัฒนาตนเองใหได 
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 โดงจึงเปนตัวละครท่ีแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในเร่ืองการทํางาน เพื่อมุงหวงัความ
เจริญในชีวิต  
 สวนในตัวละครออมรัก เร่ืองหลงเงา  ตองประสบกับปญหาคือหลงรักคนท่ีมีคนรักแลว 
และเปนผูท่ีหวังทรัพยสินเงินทองของออมรัก แตออมรักก็สามารถตัดใจได ท้ังนี้ เนื่องจากออมรัก
ไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดีจากครอบครัวมาตลอดโดยเฉพาะในเร่ืองของศีลธรรม ออมรักจึงมีความ
แนวแนม่ันคงคงท่ีจะเลือกคูโดยไมผิดศีลธรรมตามท่ีพอเคยใหขอคิดไว ออมรักปฏิเสธความรักโดย
ใหเหตุผลท่ีแสดงถึงความมุงม่ันในการเลือกคูครองตามมาตรฐานของตนเองวา 
 

“…ออมทิ้งเวลามานานพอแลว บอกไดวาออมไมอยากได…ไมอยากไดชีวิตยุงยากแบบ
น้ี…” 

“…ออมไมไดชอบใครทั้งน้ันละคะ แลวก็ไมกลัวท่ีจะอยูไปคนเดียวดวย ออมเห็นพิษของ
คนผิดหวังเร่ืองรักแลว ขอบอกวาออมตายดีกวาจะตองรูสึกอยางเจนนี่….”  

(ทะเลแปร:480) 
 

 ออมรักใหเหตุผลวาท่ีตัดใจจากเอราวัตไดนัน้เปนเพราะยดึคําสอนของพอเปนสําคัญ ดัง
ความวา  
 
  “…ออมเปนคนระมัดระวังกับชีวิตมาก คงเปนเพราะวาพอสอนออมมา 
 อยางน้ันถึงไมมีพอแลว สิ่งที่พอปลูกฝงก็ยังอยูในใจออมเสมอ…” 
  “…พอเคยบอกออมถาอยากไดอะไรมากๆ อยารีบรอนไปเอามาทันที 
 แตวาใหรอไปอีกสักพัก…ดูซิวานานๆออมยังรูสึกอยากไดเหมือนเดิมอีกหรือเปลา 
 ทําอยางน้ีจะทําใหเรารอบคอบ…”    
   (ทะเลแปร:480)  
 
 ฉะนั้น คําสอนของพอ ซ่ึงหมายถึงขอคิดท่ีพอสอนออมรักมาตลอดเวลาน้ันเปนส่ิงท่ี
ปลูกฝงใหออมรักกระทําในส่ิงท่ีถูกตองเสมอ ดวยเหตุนี ้ เม่ือออมรักตองประสบกับปญหาเกี่ยวกับ
ความรัก ออมรักจึงสามารถหาทางแกไขปญหาท่ียุงยากไดอยางเดด็เดีย่วเพราะยึดคําสอน และความ
รักท่ีพอมีใหอยูตลอดเวลาดงักลาวนี้เองแมวาพอของออมรักจะเสียชีวติไปแลวก็ตาม 
 เร่ืองเรือนไมสีเบจ มุกแสดงออกวาเปนผูมีความต้ังใตท่ีจะเปนตัวของตัวเอง  กลาวคือ 
แมของมุก พยายามใหมุกเขาสังคม  รูจักการแตงตัวใหทันสมัย  และใชของราคาแพงเพ่ือประโยชน
ในการไดคูครองท่ีรํ่ารวยอยางพี่สาว  แตมุกยืนยันท่ีจะเปนคนสมถะตามท่ีคุณยาอบรมส่ังสอนมา
ตามเนื้อเร่ืองท่ีกลาววา 
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“ ฉันละเบื่อเหลือเก๊ิน   ดูแตงตัวเขาซี...ดูทําผมเขาซี...หนาก็แตงไมเปน  เหรอหราเหมือน
มาจากทุง   เอาไปไหนดวยก็ขายหนาถึงแม”ยิ่งวันคุณแมก็ยิ่งขี้บน  ไมมีอะไรในตัวมุกเลยที่
ถูกใจคุณแม   คุณแมอยากใหมุกเปนอะไรทุกอยางที่มุกเปนไมได เชนเปนสาวเปรี้ยวสุดสุด
อยางพ่ีเมย   เปนสาวสวยจัดย่ิงกวานางงามอยางพ่ีมาย   หรือสาวเททาทางเปนนักธุรกิจ
พันลานอยางพ่ีมิน  คุณแมไมอยากใหมุกเปนอยางเดียว คือเปนตัวของมุกเอง ! 

(เรือนไมสีเบจ : 78 )  
 
“มุกมีอะไรนาเสียดายตรงไหนคะ มุกเปนเด็กเรียน มุกไมเคยเหลวไหล ไมเคยกอปญหา...” 
 
“ก็ไอนิสัยอยางน้ีละยะที่ปญหา   หัวด้ือไมเขาเรื่อง  เถียงคําไมตกฟาก ถูกคุณยาสปอยล

อยางไมลืมหูลืมตา  เคยฟงใครซะที่ไหน” 
มุกเปนเด็กสปอยล...เด็กสปอยลคือเด็กที่เอาแตใจตัวเอง  ตองใหคนโนนคนน้ีตามใจทุก

อยาง  ไมมีเหตุผล  แลวสวนใหญก็เปนเด็กไมรูจักโตรับผิดชอบชีวิตตัวเองไมได  นึกอยากทํา
อะไรก็ทําแลวพี่ ๆ อีก 6 คนน่ันละ   ไปเรียนเมืองนอกแลวเขาก็ไมยอมกลับบาง   บางคน
กลับมาแลวก็ไมยอมทํางานเปนเรื่องเปนราว บางคนก็เปลี่ยนแฟนอยูน่ันเอง  ไมยอมลงเอย
กับใคร...พวกน้ีเปนเด็กดีในสายตาคุณแมทั้งน้ัน วาไดก็วาไป  มุกก็ยังทําตัวเปนคนเดิม   ไม
ผัดหนา  ไมทาปาก  ผมก็ไมดัด  ไมไปทําท่ีรานเส้ือผาก็เลือกตามแบบของมุกเอง  ไมสนใจแบ
รนดเนม 

(เรือนไมสีเบจ : 78-79 )  
 

 ขอความตอนนี้ คือการกลาวถึงมุกท่ีปฏิเสธการใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยตามท่ีแม
และพ่ีๆกําลังเปนอยู  และมุกตัดสินใจท่ีจะเลือกวิถีการใชชีวิตแบบสมถะตามท่ีเคยไดรับการอบรม
จากคุณยา 
 ฉะนั้น มุกจึงเปนผูท่ีแสดงออกถึงความหนักแนนและม่ันคงในจดุยนืความเปนตัวของ
ตัวเองท่ีจะใชชีวิตแบบเรียบงาย โดยไมปลอยตัวไปตามกระแสหรือคานิยมของสังคมอยางท่ีแม
ตองการ 
 
  3.2.2การอบรมส่ังสอนใหสํารวมกิริยา 
 
 นวนยิายของ ว.วนิิจฉัยกุลท่ีแสดงลักษณะการอบรมส่ังสอนแบบใหสํารวมกิริยาคือ การ
กลาวถึงครอบครัวมักส่ังสอนใหตวัละครมีกิริยาท่ีดีงาม รูจักวางตวั และเปนผูสุภาพเรียบรอยซ่ึงจะ
ปรากฏในเร่ืองคล่ืนกระทบฝง  มณีราว  และทะเลแปร  ตอไปนี ้
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 เร่ืองคล่ืนกระทบฝง รตาผูอยูกับคุณปูคุณยาไดรับการอบรมกิริยาใหเรียบรอยอยูเสมอ
ตามขอความท่ีกลาววา 
 

เมื่อกอนน้ี หลอนรูสึกแตวาโสภิตเปนผูหญิงเปร้ียว เพราะมีเพ่ือนชายไมซ้ําหนากัน  ถาคุณ
ยายังอยู  ทานคงจะมองลอดแวนและพูดเสียงเครงลับหลังไมใหหลานสาวคบเพ่ือนอยางน้ีชิด
เช้ือนัก 

... 
สําหรับหลอนแลว หลอนถูกอบรมมาใหคิดวาผูหญิงมิไดเกิดมาเพ่ือท่ีจะมีโอกาสคบผูชาย

ไดอยางเพ่ือน 
(คล่ืนกระทบฝง:136-137) 

 
 ขอความนี้กลาวถึงการอบรมของคุณยาวาหามรตาคบเพ่ือนท่ีแสดงอิสระในเร่ืองการคบ
เพื่อนชายและหามคบเพ่ือนชายดวย เพราะจะดูเหมือนวาไมวางตวั 
 ฉะนั้นการอบรมท่ีรตาไดรับการปลูกฝงเสมอจึงเปนเร่ืองของการะมัดระวังตัวเพื่อไมให
เสียช่ือเสียง 
 สวนเร่ืองมณีราวและทะเลแปร คลายเดือนและทัตติยา เนนไปที่การอบรมเร่ืองของความ
สุภาพเรียบรอย ตามเนื้อเร่ืองของมณีราว ท่ีกลาวถึงการแสดงกิริยาสุภาพของลูกๆตอผูเปนพอ ท่ี
แมวาพอแมจะเลิกกันแลวก็ตามวา 
 

ปกติแลวชิดพรไมเคยดุดาเฆี่ยนตีลูก อยางมากก็บนเวลาไมพอใจ ประคองน่ันแหละเปน
คนที่คอยเตือนลูกอยูเสมอไมใหกวนเขา   ดวยคําพูดเรียบ ๆ “อยาเพ่ิงลูก  พอกําลังเหน่ือย “  
หรือ  “อยาเพ่ิงกวนใจพอตอนนี้เลย  บอกแมก็ได”  บางทีก็เปน “พูดดี ๆ กับพอซิ  อยากได
อะไรก็คอย ๆ บอกก็ไดลูก”เพราะหลอนเปนคนสุภาพอยางน้ีเอง  ลูกท้ังสามจึงเติบโตขึ้นมา
โดยไมสัมผัสความหยาบกระดางในการเล้ียงดู 

(มณีราว : 394 ) 
 
   ในตอนนี้คือตอนท่ีผูเปนพอเห็นถึงความออนโยนและสุภาพของลูกๆเพราะไดรับการ
เล้ียงดูอยางดีมาจากแม 
  สวนเร่ืองทะเลแปร ก็ไดกลาวถึงลักษณะท่ีนุมนวลของแมทัตติยา จนทําใหทัตติยาซึม
ซับความละมุนละไมนี้ไวดวย ตามขอความวา 
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นํ้าเสียงของมารดาไมไดบอกวาเหอความร่ํารวย มีหนามีตาของอีกฝาย และไมมีว่ีแววอิจฉา
ริษยา คงเปนนํ้าเสียงแบบเรื่อยๆแบบเลาเรื่องทั่วๆไป  ตามนิสัยสุภาพนุมนวลของผูพูด  
ทัตติยาย้ิม  มองมารดาอยางรักใคร ...หลอนรักความออนโยนทุกกระเบียดน้ิว รักความ

สงบเสง่ียมและขยันขันแข็ง ไมขาดตกบกพรองตอหนาที่แมบาน  ต้ังแตหลอนจําความได 
(ทะเลแปร:10) 

 
 ตอนนี้จึงเปนความช่ืนชมของลูกท่ีมีตอแมวาความสงบนิ่งและออนโยนของแมเปนส่ิง
ตรึงใจสําหรับลูกและคนรอบขาง 
 การอบรมในลักษณะของการส่ังสอนใหสํารวมกิริยาตามเนื้อเร่ืองท่ีกลาวมานี้  
ผูประพันธไดทําใหเห็นวามีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร  ซ่ึงจะมีผลตอบุคลิกภาพภายนอก
ตามท่ี 
ศรีเรือน แกวกงัวาล(ทฤษฎีจติวิทยาบุคลิกภาพ:6)กลาวไววา บุคลิกภาพสวนภายนอก จะปรากฏเปน
สวนท่ีมองเหน็ชัดเจนเชน  รูปราง  หนาตา  กิริยามารยาท  การแตงตัว  วิธีพูดจา  การนั่ง  การยืน  
 บุคลิกภาพของรตา คลายเดือน  และมณีราว ไดแสดงออกในลักษณะของผูท่ีมี
กิริยามารยาทสํารวม และสุภาพเรียบรอยตามการอบรมท่ีไดรับดังตอไปนี ้
 ลักษณะของรตาเม่ือพิจารณาของคนรอบขางนั้นจะมีความสํารวมและไวตัวจนเกินวัยคือ 
 

… ถึงแมใจสวนหน่ึงจะไมชอบใจที่ไมไดรับอยางสมเกียรติ แตอีกใจหน่ึงก็นึกชมความ
เด็ดขาดของแมสาวนอย ผูซึ่งมีทาทางเหมือนอยูในเมืองไทยสมัยหาสิบปท่ีผานมา เขายังจําได
วาผูใหญบางคนท่ีเขาเคยเห็นมาเมื่อตอนเด็กๆ ก็มีทาทีเครงขรึมไวตัว ตลอดจนวาจาราบเรียบ 
สั้น หากเจ็บแสบเชนน้ี 

(คล่ืนกระทบฝง:72 - 73) 
 
“… ฉันวาเธอทําตัวเหมือนคนแก ขรึม เก็บตัว คิดอะไรตอมิอะไรมากมาย เหมือนกับเธอ

แบกภาระอยูเต็มหลังไปหมดง้ันละ ทําไมเธอไมเอนจอยไลฟเหมือนที่สาวๆ เขาควรจะเปน
กัน ไอเรื่องแกวันหน่ึงก็ตองแก ถาไมชิงตายไปเสียกอน แตเวลาอยูน่ีซิ เราควรจะอยูใหสมกับ
เกิดมาทั้งที” 

(คล่ืนกระทบฝง:138) 
 
“หนูอยูกับคนแกๆ ท้ังน้ัน ถึงเปนผูใหญเกินตัว แมเสียดายความสดช่ืนของวัยหนูเหลือเกิน 

หนูอยาทําตัวเปนผูใหญซิจะ …ความแกนะ ยังไงก็ตองมาถึงจนได ถึงไมอยากแกก็ตองแก”  
(คล่ืนกระทบฝง :5) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84 

 ลักษณะบุคลิกภาพของรตาท่ีมีความสํารวมจนเกนิวยัไปนัน้  ทําใหดูเหมือนผูใหญ ซ่ึง
การท่ีรตามีลักษณะบุคลิกเชนนี้กลาววาไดวาเปนเพราะ รตาถูกอบรมส่ังสอนจากคุณยา รตาจึงซึม
ซับลักษณะของผูสูงอายุเพราะความใกลชิดกับปูยาสวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะการท่ีรตา
ตองรับผิดชอบตนเองคือ ดูแลตนเองในทุกเร่ืองโดยเฉพาะการที่ตองดแูลเร่ืองคาใชจายและ
การศึกษาเอง ทําใหรตาเปนผูท่ีตองคิดวางแผนและระมัดระวังในการใชชีวิตตลอดเวลา ซ่ึง
ความเครียดในการดํารงชีวติดวยตนเองดงักลาวนี้ ไดแสดงออกมาทางบุคลิกลักษณะของรตาท่ีทํา
ใหดูสํารวมเปนผูใหญเกนิตัว 
 สวนคลายเดือนก็ถูกฉายฉานพิจารณาบุคลิกลักษณะท่ีสํารวมความวา 
 

คลายเดือนรวบชอนสอม   ยกแกวนํ้าเย็นขึ้นด่ืม  แมแตยามที่ต่ืนตระหนก หลอนก็ยังไมมี
ความลุกลนโวยวายอยางสาวสมัยใหมอีกมาก   ยิ่งหลอนต้ังสติไดแลว  
ฉายฉานมองเห็นแตความสํารวม...ตลอดจนกิริยามรรยาทอันนุมนวล ซึ่งนาจะเกิดจากการ

อบรมอันยาวนาน  มากกวาการเสแสรงชั่วคร้ังชั่วคราว 
(มณีราว :335 ) 

 
 ขอความนี้คือการแสดงความชื่นชมคลายเดือนอยางชัดเจนวา  แมคลายเดือนจะอยูใน
สถานการณท่ีนากลัว  คือจําใจตองมารับประทานขาวกับเขา ผูท่ีเคยลวงเกินเธอมาแลว คลายเดือนก็
สามารถควบคุมอารมณไดโดยไมหวัน่ไหว ท้ังนี้เปนเพราะหลอนไดรับการอบรมส่ังสอนจากแม
เสมอมา 
 ทัตติยาจากเร่ืองทะเลแปร ก็ไดแสดงความสุภาพเรียบรอยจนเปนท่ียอมรับของจารณตาม
ขอความท่ีกลาววา 
 

หลอนเปนผูหญิงซื่อๆ…จารณคิดขณะมองหลอน โดยไมใหทัตติยารูตัววาเขาคิดอะไร…
แปลกที่ในโลกยังมีผูหญิงประเภทน้ีเหลืออยูอีกจนได และแมแตในครอบครัวที่กาวหนา
ทันสมัยกวาน้ีอยางพอแมหลอนเสียดวย คอยยังช่ัวที่ทัตติยามีความนาเอ็นดูอยูมาก ไมสวย
อยางดิศรา หรือผูหญิงอื่นก็จริง แตเขาชอบมองดูนัยนตากลมดํา และผิวนวลใสของหลอน 
ตลอดจนทาทางท่ีปราศจากจริตมารยา แมจะดูเชื่องชาไปบางก็ตาม หลอนเปนผูหญิงอีกแบบ
หน่ึง…เหมือนของหวานไทย รสหวานๆ เย็นๆ ที่เขายังไมเคยลิ้มลอง 

(ทะเลแปร:65-66) 
 
 ความตอนน้ี คือการท่ีจารณพิจารณาทาทางของทัตติยาวา มีความเรียบรอยออนหวาน
กวาผูหญิงคนอื่นๆท่ีพบ ซ่ึงสรางความถูกใจใหกับจารณไมนอย 
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 ความ”นาเอ็นดู” ของทัตติยานี้ ก็คือการหมายถึงทาทางท่ีดูเรียบรอย ออนหวาน ผิดกับ
ผูหญิงคนอ่ืนๆ ซ่ึงนอกจากทาทางท่ีเรียบรอย การพดูจาของทัตติยายงัแสดงถึงความนอบนอมและ
ออนโยนอีกดวยเชนเธอจะแสดงการโอนออนผอนตามอยูเสมอเชนการเช่ือฟงพอ ความตอนท่ี 
ทัตติยายนิยอมทําตามคําแนะนําของพอ เม่ือพอแนะนําวา ควรจะเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
และทํางานในกิจการของตนเอง ความวา 
 

เมื่อมีปญหา คําตัดสินจากบิดาน้ัน ลูกๆถือเปนการยุติปญหา ไมมีขอโตแยงอีก และก็ไมมี
ใครคิดจะโตแยง เพราะถูกอบรมมาใหเคารพบิดามารดาดุจเทพเจาตลอดมา 

... 
‘คะ’ ทัตติยารับคําอยางวางาย หลอนไมจําเปนตองออกความเห็นอยางใดอีก นอกจาก

รับปากดวยคําคําเดียว 
 (ทะเลแปร:14) 

 
 นอกจากการออนนอมตอพอแลว ทัตติยายงัแสดงความออนนอมตอจารณอยูเสมอ ความ
วา 
 

 หลอนตองชวนเขาคุยแกเบื่อ แตถาคุยไมถูกใจเขา จารณก็จะแสดงความหงุดหงิดใส
หลอน โดยทําหนาบึ้งไมตอบเสียเฉยๆ 

“คืนน้ีเราคงพอมีเวลาทันไปงานแตงงานนะคะ” หลอนปรารภกับเขาในตอนหน่ึง จารณ
เกิดไมชอบเรื่องน้ีขึ้นมาโดยไมมีตนสายปลายเหตุก็เลยตอบเสียงขุน 

“คุณไปคนเดียวก็แลวกัน อยากไปมากนักหรือ” 
“เปลาหรอกคะ”ทัตติยาตอบเสียงออน นึกเสียใจที่ทําใหเขาเคืองขุน  
“แลวพูดอยูทําไม” เขาวา  
หลอนน่ิงเสีย ไมตอปากตอคํา ทําใหจารณอารมณดีขึ้นบาง 

(ทะเลแปร:174) 
 
 ความในตอนเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวาทัตติยา จะไมมีปากมีเสียงกับจารณเลย และมี
ลักษณะท่ีโอนอนผอนตามสามีอยูเสมอแมวาตนเองจะไมมีความผิดกต็าม ซ่ึงเปนบุคลิกลักษณะ
ของทัตติยาท่ีมักจะแสดงความออนนอมอยูตลอดเวลาเพราะไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดีแมนัน่เอง 
 
 การอบรมท่ีมีตอบุคลิกภาพของตัวละคร ในดานของการอบรมใหเปนผูมีกิริยามารยาท
อยางสํารวมและออนโยนตามท่ีปรากฏในตัวละคร รตา  คลายเดือน และทัตติยานี ้ จงึเปนบทบาทที่
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สําคัญอยางหนึ่งของครอบครัว เพราะการอบรมกริิยาใหตวัละครจนกลายเปนบุคลิกภาพอันพึง
ประสงคนั้นเปนหนาท่ีครอบครัวอยางหนึง่ เนื่องจากตัวละครจะไดมีโอกาสเขาสังคมหรือเปนท่ี
ยอมรับของคนรอบขางไดตอไป 
 
 การอบรมส่ังสอนแบบใหขอคิดและใหสํารวมกิริยา จึงเปนการอบรมส่ังสอนท่ี
ผูประพันธมีความต้ังใจแสดงบุคลิกภาพอันพึงประสงคใหกับตัวละครอยางมีเหตุมีผล   ท้ังนี้ใน
ทางตรงกันขาม  ผูประพันธก็ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทการอบรมท่ีมีตอบุคลิกภาพไมพึงประสงค
เชนกัน ไดแกการอบรมส่ังสอนอยางเขมงวด   การอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณ  และการตามใจโดย
ปราศจากการอบรมส่ังสอน  ดังตอไปนี ้
 
  3.2.3การอบรมส่ังสอนอยางเขมงวด 
  

การอบรมส่ังสอนอยางเขมงวดในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล จะมีลักษณะของการบังคับให
ตัวละครตองปฏิบัติตามผูเล้ียงดูในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  โดยการใชคําพดูตอกย้ําซํ้าๆจนตัวละครจําฝง
ใจ ซ่ึงเนื้อเร่ืองท่ีปรากฎการอบรมในลักษณะนี้อยาเดนชัดคือเร่ือง บานของพรุงนี ้ และวงศา-คณา
ญาติ 

ตัวละครจากนวนิยายท้ังสองเร่ืองไดแกนิลยา และพริม  จะถูกบังคับใหเช่ือฟงพอแม  ซ่ึงแม
เร่ืองท่ีบังคับจะตางกัน  แตวธีิการบังคับนั้นคลายกัน  ดังเนื้อเร่ืองท่ีจะกลาวตอไปนี้  

นิลยา มักถูกแมเขมงวดกวดขันในเร่ืองของการเรียนใหเปนเลิศ  เนื่องจากพอแมเปน
นักวิชาการช้ันสูง ตามรายละเอียดท่ีกลาววา 

 
“หนูจะเอาอยางแนนกับหนุมไมไดนะลูก”  คุณเมธนีอบรมลูกตอไป 
“น่ันพอแมเขาเปนคนธรรมดา  ไมเคยสนใจจะปลูกฝงลูกใหดีอยางพอแม หนุมกับแนนเอง

ก็เรียนไมเกง  ไมเคยไดที่หน่ึง...สักแตพอรอดไปแตละปเทาน้ันเอง แตหนูไมเหมือนเขา  หนู
จะตองเรียนถึงมหาวิทยาลัย...เรียนจบแลวก็ตองสอบชิงทุนไปเรียนตอเมืองนอก  ใหไดดอก
เตอรอยางพอ  หนูถึงตองเอาใจใสเร่ืองการเรียนใหมาก ๆ ” 

( บานของพรุงน้ี : 93 ) 
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“คนอื่นเขาทํายังไง...กินของวิเศษอะไรถึงเรียนดีกวาเรา  นิลยาแมเค่ียวเข็ญหนูนะ  ไมใช
เพราะอะไรเลย  เพราะแมรูดีวาอนาคตหนูจะยํ่าแยยังไงถาพอแมไมกวดขัน หนูเปนคนใจ
ออน...อะไรก็ทอ...อะไรก็ยอมแพเอางาย ๆ   คนเรานะลองไมมีความมั่นใจในตัวเอง  ชาติน้ี
จะไปทําอะไรไดละลูก...เห็นไหม  แพจนกระทั่งคนอยางยายแนน 

( บานของพรุงน้ี : 96 ) 
 
“เอะ! ก็ของจําเปน” คุณเมธนีแหว  “ สมัยน้ีมันก็แขงกันใครดีใครไดทั้งน้ัน  พอแมที่เขารัก

ลูกปลูกฝงลูกไดดี  เขาก็เห็นดีวาลูกควรจะแขงกันวาใครจะไดดีกวาใคร น่ียังง้ี!  ถึงจะเรียกวา
ทําหนาที่พอแมไดสมบูรณ...นิลยา! ” 

“ถาลูกสูยายแนนไมไดก็เสียชาติเกิด  เทากับท่ีเกิดมาเปนลูกพอลูกแมนะไมไดเลือดเน้ือ
สติปญญาพอแมติดมาเลยสักนิดเดียว..เทากับไปขอเอามาเล้ียง คราวหนาถายังเรียนสูยายแน
นอีกไมไดละก็  อยามาเปนลูกแมอีกเลยนะ ไปเปนลูกแมแถบเสียไป” 

( บานของพรุงน้ี : 97 ) 
 
 จากขอความท้ัง 3 ตอนนี ้  จะเห็นวาแมของนิลยาเนนใหนิลยาปฏิบัติอยูเร่ืองเดยีวคือ
ตั้งใจเรียนอยางถึงท่ีสุด เพื่อไปสูความเปนเลิศทางวิชาการตามอยางพอแม 
 การอบรมของแมนิลยาผูประพันธแสดงใหเห็นวาเปนการอบรมท่ีเขมงวดกวดขัน
จนเกนิไปเพราะไมเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นบาง 
 สวนครอบครัวของพริม ก็เขมงวดกับพริมในลักษณะของการอบรมส่ังสอนแบบพูดซํ้าๆ
เชนกัน  แตจะแตกตางจากนยิาตรงท่ีครอบครัวของพริมตองการใหพริมมีคูครองท่ีอยูในระดับฐานะ
เดียวกัน  ตามขอความท่ีวา 
 

บานของพริมไมนิยมการตีลูกหลาน  ถือวาเปนการปาเถ่ือนและลาสมัย และขอสําคัญไมใช
วิถีทางของผูดีพึงปฏิบัติ  หากแตมีวิธีการลงโทษท่ีทารุณจิตใจมากกวาทารุณทางกาย  คือการ
ใชวาจาเหน็บแนมตัดพอตอวา  ท่ิมแทงความรูสึก บาดหู  ตลอดจนกระแนะกระแหนอยางไม
มีท่ีจบสิ้น  ไมวาเร่ืองจะผานไปก่ีปก่ีเดือนก็ตาม  ถาอยากจะยอนระลึกถึงความหลังขึ้นมาอีก  
ผูใหญของพริมก็ทําไดเสมอแลวก็หามเถียงเสียดวย 

( วงศาคณาญาติ : 23 ) 
 
 เพราะเหตุที่วาต้ังแตพริมโตเปนสาวขึ้นมา  ทางบานพริมวุนวายเหลือกําลังเรื่องคูครองของพริม 

 ( วงศาคณาญาติ : 93 ) 
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 ไมมีประโยคไหนเลยที่ผิดจากความจริง  พริมใจแหงลงดวยความรูสึกที่บรรยายไมถูก  
ดูเหมือนวาพริมไดเกิดมาในฐานะที่ถูกกําหนดวิถีชีวิตแลวอยางถ่ีถวนทุกยางกาวจะวาไปก็คง
ไมตางจากคนอื่นที่เกิดมาคลายคลึงกับพริมมากนัก  ที่การแตงงานน้ันจะเริ่มดวยความ
เหมาะสมเปนหลักเกณฑใหญเสมอ 

( วงศาคณาญาติ : 329 ) 
 
 จากขอความนี ้  จึงเห็นวิธีการอบรมของครอบครัวพริมวา จะเนนไปทีก่ารใชถอยคําท่ีทํา
ใหลูกหลานเกดิความสะเทือนใจไดอยางไมหยุดหยอน  ซ่ึงจะมีลักษณะเชนเดียวกับครอบครัวนิลยา
เชนกัน 
 การอบรมส่ังสอนแบบเขมงวดกวดขันจนเกนิไปไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร
ในลักษณะของความหวาดกงัวล  ตามท่ีคาเรน ฮอรนาย (อางถึงในศรีเรือน แกวกังวาล: 
80-81)กลาววาเกิดจากผูใหญสัมพันธกับเดก็ในทางลบ เชน การวางอํานาจขมขวัญ  ความเขมงวด
กวดขันเกนิพอควร เม่ือเด็กเติบโตมาจึงมีลักษณะหวาดกงัวล อยูเสมอ 
 จากลักษณะบุคลิกภาพแบบหวาดกังวลตามคําจํากัดความขางตน ในตัวละคร นิลยา
และพริม จะแสดงออกในลักษณะของผูท่ีมีความระแวงและไมมีความสุข เพราะความกลัวไดรับ
การตอวาจากคนรอบขางเสมอ  ตามเนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึงบุคลิกภาพของท้ังสองวา 
 ลักษณะท่ีนิลยาและชายคนรักพิจารณาคือ 
 

อยางไรก็ตาม  คําปลอบโยนของพี่หนุมทําใหฉันสบายใจข้ึนอยางบอกไมถูก  เริ่มรูสึกตัว
วาฉันคงเปนคนคิดมากจริง ๆ อยางท่ีเขาวา  ทําอะไรก็หวาดระแวง  สะดุงผวาไปเสียหมด  
ราวกับเปนคนไมมีความมั่นใจในตนเองเลย 

( บานของพรุงน้ี :391 ) 
 
บวงสรวงรูวาจิตใจของนิลยาน้ันบอบบาง  ไหวงายตออารมณตาง ๆ เพียงแตหลอนอาจจะ

รูจักเก็บซอนเอาไวเปนอยางดีเทาน้ัน  จึงดูคลายกับหลอนไมรูสึกอะไร  หลอนแตกตางไป
จากมารดาผูแข็งกราวและพรอมจะปลอยอารมณออกมาทุกโอกาส  ราวกับไมใชแมลูกกัน  
เพราะเหตุน้ีบวงสรวงจึงไมแปลกใจเลยวาทําไมนิลยาจึงไมมีความสุขเมื่ออยูในบาน 

( บานของพรุงน้ี : 509 ) 
 
 ขอความตอนนี้ แสดงใหเหน็วานิลยาก็ยอมรับบุคลิกภาพท่ีหวาดกังวลของตนเอง 
แตก็ไมสามารถแกไขได สวนชายคนรักก็ไดวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีนิลยามีลักษณะเชนนี้ 
เพราะการเขมงวดจนเกินพอดีของพอแม 
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 สวนบุคลิกภาพท่ีหวาดกังวลของพริมก็แสดงออกในลักษณะท่ีคลายกันตามเนื้อเร่ืองท่ี
กลาววา 
 

 “ผมพูดไมถูก  ผมรูวาคุณไมมีความสุขนัก  แลวเขากับคนไดยากเหมือนกับวาคุณไมคอย
ไวใจใครเลยสักคน  แตคนไทยเราไมคอยสนใจเร่ืองจิตใจของลูกหรอกจริงไหม  ลูกท่ีดีก็คือ
ลูกที่เรียนเกง  ร่ําเรียนไดสูง ๆ ทํางานตําแหนงโก ๆ ใหพอแมอวดคนได  เรียกวาเปนลูกที่ดี
ไดเต็มที่   

( วงศาคณาญาติ : 502) 
 
“พริมยอมรับอยูอยางเดียวเทาน้ันแหละวา  เกิดมามีญาติพ่ีนองเยอะแยะ  แลวเอาตัวเราเขา

ไปผูกพันอยูกับมาตรฐานของเขาน่ี  มันสุดแสนจะทนทานจริง ๆ ไมเคยเปนตัวของตัวเองเลย  
คิดอะไรเองทําอะไรเองก็ไมได  มีแตคนคอยมาเดือดรอนแทน” 

( วงศาคณาญาติ : 554) 
 
 จากขอความในบทสนทนาของพริมและชายคนรัก คือกําลังพิจารณาวาความคาดหวัง
ของครอบครัวท่ีปลูกฝงพริมใหประพฤติตนอยูในกรอบไดกลายเปนเคร่ืองพันธนาการจิตใจพริมให
เกิดความระแวดระวังตัวมากกวาปกติ  เพราะเกรงวาจะปฏิบัติตนไมถูกตองตามธรรมเนียมของ
ครอบครัว 
 ฉะนั้น ความเขมงวดกวดขันท่ีครอบครัวของพริมใชเปนวิธีการอบรมส่ังสอนจึงทําใหพ
ริมกลายเปนผูหวาดกังวลจนไมกลาคิดหรือตัดสินใจทําตามความตองการของตนเอง  และขาดความ
เปนตัวของตัวเอง 
 
 การอบรมส่ังสอนแบบเขมงวดกวดขันจนเกนิพอดี ท่ีผูประพันธสะทอนใหเห็นโดยผาย
บุคลิกภาพของนิลยาและพริม  จึงทําใหเห็นถึงบทบาทครอบครัวท่ีมีตอการอบรมส่ังสอนท่ีไม
เหมาะสมนกั 
 
 3.2.4 การอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณ 
  
 ตัวละคร ในเรื่องแมพลอยหุงและเร่ืองมายา แหวนและพิตะวัน มีการแสดงออกอยาง
ชัดเจนวาเปนผูท่ีถูกอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณ นั้นมีภมิูหลังท่ีคลายกันคือมีผูเล้ียงดูท่ีไมมีวุฒภิาวะ
เพราะ เปนผูท่ีใชอารมณเสมอ ไมมีความยบัยั้งช่ังใจ และเปนคนหยาบกระดาง กลาวคือในผูเล้ียงดู
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ของแหวนซ่ึงเปนพอแมนัน้ เปนคนขาดการศึกษา มีฐานะยากจนมาก อีกท้ังเปนผูท่ีมีลักษณะไม
แสวงหาความเจริญใหกับตนเองและครอบครัว จึงใชชีวิตอยางใหอยูรอดไปวันหนึง่ ๆ ดังเชนใน
ตอนท่ีกลาววา 
 

พอไมมีงานทําเปนช้ินเปนอัน แตไมเคยอยูวาง เพราะปากอีกหกปากในบาน ทําใหหยุด
ไมได ถารวมปากของแมเขาไปดวยก็เปนเจ็ดแตแมเองก็ไมเคยอยูวางเหมือนกัน ทั้ง ๆ ไมได
ชวยงานพอเทาไร เพราะถาแมไมเล้ียงลูกเล็กๆ ก็ต้ังทองอยูน่ันเองหัวปทายป 

(แมพลอยหุง:8) 
 
 ความตอนน้ีท่ีกลาวถึงการไมมีหลักฐานการงานท่ีม่ันคงในชีวิตและยังมีลูกมากอีกใน
ครอบครัวของแหวน แสดงใหเห็นถึงลักษณะของพอแมแหวนวา เปนผูขาดการศึกษาและไมมีการ
วางแผนครอบครัวท่ีดี แตท้ังท่ีครอบครัวยากจนมาก หัวหนาครอบครัวก็ยังเปนผูท่ีติดอยูกบั
อบายมุข ความวา 
 

เอยถึงเหลา พอยอมลืมทุกอยางหมด ควาแกวนํ้าพลาสติกสีมอๆ ยื่นออกไปรับน้ําที่มีพิษสง
ในการทําใหคนกลายเปนสัตวชนิดอื่นไดไมยากนักอยางกระหาย… 

(แมพลอยหุง:11) 
 
 ดวยลักษณะของผูท่ีใชชีวิตอยูอยางไรจดุหมาย และปลอยใหอบายมุขมาครอบงําอยู
ตลอดเวลานี้ ผูเล้ียงดูของแหวนจึงไมมีความพรอมท่ีจะเล้ียงดแูหวน เพราะไมมีความสามารถที่จะ
แยกแยะส่ิงท่ีดหีรือไมดี อันทําใหวิธีการเล้ียงดูท่ีปฏิบัติตอแหวน จึงเปนการใชอารมณและกําลังท่ี
ขาดความยับยัง้ช่ังใจ บังคับใหแหวนทําในส่ิงท่ีตนเองตองการ เชนบังคับใหแหวนทํางาน ความวา 
 

พอจําตองใชงานแหวนมากขณะท่ีนองๆยังเล็กอยู ใชแลวก็ไมไดอยางใจ ตองดาไปตีไป
บังคับเค่ียวเข็ญโรมรันพันตูกันราวกับมวยคูอาฆาต ดังน้ันจึงไมคอยจะรักใครลูกคนน้ีเทาใด
นักหนักเขาก็หมั่นไส มีเรื่องใหเห็นขอผิดพลาดขวางหูขวางตาไมเวนแตละวัน 

…พอเวลาโมโหน้ันถึงขั้นเตะแหวนกล้ิงไป ปากเจอหนาบวมมาหลายคร้ัง แมเองก็ไมใช
ยอย ฟาดดวยไมไผเสียเน้ือแตกเปนร้ิวรอยลายพรอย แหวนถึงกั จับไขก็มีการตีลูกเหมือนตี
วัวตีควาย นับเปนของธรรมดาสําหรับชาวบานอยางพอและแม 

(แมพลอยหุง:12,34-35) 
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 จากตอนนี้ ทําใหเห็นการปฏิบัติของพอและแมท่ีมีตอแหวนวา ไมเคยใหการอบรมส่ัง
สอนเพื่อปลูกฝงส่ิงท่ีดีดวยความออนโยนใหแกแหวนเลย เพราะเม่ือพอแมตองการใหแหวน
ชวยงานหรือทําเร่ืองอ่ืนๆ เชน ทํางานรับจาง หรือส่ังใหเล้ียงนอง ก็คือการใชกําลังหรือการระบาย
อารมณมากกวาจะเปนการทําใหแหวนเขาใจวาทุกคนมีภาระในการรับผิดชอบครอบครัวรวมกนั 
ดังนั้นวิธีเล้ียงดูท่ีพอแมปฏิบัติตอแหวนจึงไมใชการอบรมส่ังสอน แตเปนการบีบบังคับโดยการใช
อํานาจลงโทษที่ปราศจากเหตุผล 
 เร่ืองมายา พิตะวนัเปนตัวละครท่ีไดรับการอุปการะและเติบโตมาโดยการใชอารมณใน
การอบรมส่ังสอนเชนกนั แมพิตะวันไมเคยถูกลงโทษทางรางกายเหมือนแหวนแตกไ็ดรับความบีบ
ค้ันทางใจจากผูเล้ียงดูอยางมาก กลาวคือ คุณอินทนิล ผูเก็บแหวนมาเล้ียงจากครอบครัวท่ียากจนมา
ตั้งแตเดก็แมวาจะเปนคนท่ีมีการศึกษาและมีฐานะชาติตระกูลดี ซ่ึงแตกตางจากพอแมของแหวน แต
คุณอินทนิลกย็งัมีลักษณะท่ีทําตามอารมณ และขาดความยับยั้งช่ังใจในการแสดงความหยาบ
กระดางทางถอยคํา ท้ังนี้เปนเพราะคุณอินทนิลเห็นความสําคัญของตนเองมากกวาผูอ่ืนเนื่องจากมี
ทรัพยสมบัติท่ีมากมายและไมมีครอบครัว คุณอินทนิลจึงไมมีความรูสึกท่ีจะตองเหน็อกเหน็ใจใคร 
ดังความวา  
 

คุณอินทนิลมีลักษณะหน่ึงที่ผูหญิงโสดและมั่งคั่งมักจะมีกัน คือความเจาอารมณ ลักษณะน้ี
นําไปสูการเอาแตใจตนเองเปนใหญ และติดตามาดวยความไมเสมอตนเสมอปลาย หรือที่
เรียกงายๆวาเด๋ียวดีเด๋ียวราย 
ในชีวิตเธอไมเคยตองเกรงใจใคร จนตองฝกนิสัยใหสงบเสง่ียมมีหลักมีเกณฑ เธอมีเงิน

ทองมากมายพอที่จะกอใหเกิดอํานาจ มีกําปนใหญและมีเสียงดังกวาใคร ๆ ในหมูวงศาคณา
ญาติ ถึงแมพวกนั้นจะเอือมระอาเธอขนาดหนักแตก็เกรงเธออยูมาก ทําใหคุณอินทนิลคิดวา
เธอเปนใหญอยูแตลําพังในโลก…ย่ิงใหญเสมอและถูกตองเสมอเชนกัน 

(มายา:52) 
 
  ดวยลักษณะของคุณอินทนิลที่เห็นความสําคัญของตนเองมากดังกลาวนี ้
 ทําใหคุณอินทนิล เล้ียงดูพิตะวนัเสมือนเปนท่ีรองรับอารมณ 
 

คุณอินทนิลไมเคยเปนผูใหญที่มีความเปนผูใหญ นอกเสียจากการรูจักรักษาสมบัติและหา
ผลประโยชนแลว เธอเปนคนไมมีเหตุผล ไมมีหลักเกณฑอะไรทั้งสิ้น ทุกอยางขึ้นอยูกับ
อารมณเธอ ซึ่งย่ิงแกตัวลงก็ย่ิงหวั่นไหวไกวแกวงย่ิงกวาใบไมตองลม พิตะวันเติบโตขึ้นมา
จากการเล้ียงดู ดวยอารมณอันปราศจากความแนนอนเหลาน้ี 
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เวลาอารมณดีขึ้นมา คุณอินทนิลจะใหทายพิตะวันจนไดใจโดยเธอไมรูตัววา “ฉันเลี้ยงแก
มาไมใชอยางคนใชนะตะวัน ฉันเล้ียงเปนลูกเปนหลาน …”  
แตถาอารมณเอนเอียงไปอีกทาง …คุณอินทนิลกําราบพิตะวันวา “แกจะตีเสมอยายแตง

หลานฉันไมไดนะตะวัน…ตองเรียกเขาวาคุณแตง จําไว จะไปเรียกเขาวานองนุงไดยังไง เขา
ไมใชนองแก” 
บางทีเธอเองก็วางฐานะพิตะวันไวสองอยาง แลวแตวาใจเธอนึกขึ้นมาอยางไร 
“ไปแตงตัวสวยๆไป แขกไปใครมาเด๋ียวเห็นแกแตงตัวปอน ๆ เขาจะนึกวาเปนคนใช ฉัน

ไมเคยหวงหามแกเลยเรื่องแตงตัวใหดีใหสวย… 
“น่ี แมคูณแมทูนหัว นึกวาตัวเปนใครกันจะ เดาะแตงตัวเสียหรูแฟ ลุกขึ้นมาเดินกรายอยูใน

บาน ยังกับเปนเจาของบานเทียวนะ… 
(มายา: 52-53) 

 
 ดวยความท่ีคุณอินทนิลเปนผูท่ีมีอารมณไมแนนอน ประกอบกับความไมใสใจใน
อนาคตของพิตะวนั เพราะคุณอินทนิลตั้งใจท่ีจะใหพิตะวันเปนผูรับใชเธอตลอดชีวิต พิตะวนัจึงไม
เคยไดรับการอบรมส่ังสอนมากไปกวาการรูวิธีรับใชใหเกิดความพึงพอใจแกคุณอินทนิล 
 นอกจากคุณอินทนิลจะไมเคยอบรมส่ังสอนพิตะวันแลว คุณอินทนิลยังชอบท่ีจะทวง
บุญคุณใหพติะวนัเกิดความสํานึก ดังท่ีกลาววา 
 

หัวขอเทศนาที่คุณอินทนิลโปรดปรานมากที่สุดคือการเตือนความจําพิตะวัน มิใหลืม
บุญคุณของเธอ คุณอินทนิลยํ้านักยํ้าหนาวาเด็กท่ีขอมาเล้ียงน้ัน ไมวารายไหนรายน้ัน ไมมีเลย
ท่ีจะรูจักบุญคุณคน มีแตนําความอัปยศอดสูมาให อยางดีก็คือผละหนีไปเฉยๆเม่ือปกกลาขา
แข็งแลว ทิ้งผูมีพระคุณใหเจ็บชํ้านํ้าใจอยูฝายเดียว  

“ฉันนะไมรูจะเอาแกมาเลี้ยงทําไม ญาติพ่ีนองเขาก็วาเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม” 
เวลาอารมณไมดีเธอกลาวเชนน้ี แตถาอารมณดีหนอย 

“ฉันแกลงทุกวัน ถาตายมรดกมันก็ไมไปไหนหรอกตะวัน ฉันไมมีลูกมีเตา ก็มีแตแกคน
เดียวเปนลูกเปนหลาน … 

(มายา:54) 
 
 ขอความนี้ แสดงใหเห็นวาคุณอินทนิลเก็บพิตะวันมาเล้ียงดวยความรูสึกวาตนเปนผูมี
อํานาจที่ตองการเอ้ือเฟอแกคนยากจน ไมใชความเมตตา และมีความเช่ือวาเดก็ท่ีเกบ็มาเล้ียงมักจะ
เปนคนไมดีอยูเสมอ ซ่ึงทําใหพิตะวนัรูสึกเหมือนกบัวาตนเองเปนเพียงผูรับใชหรือกําลังปฏิบัติ
หนาท่ีในการงานเทานั้น พติะวนัจึงไมรูสึกผูกพันหรือคิดวาคุณอินทนลิเปนผูมีพระคุณ เพราะพิ
ตะวนัเองก็ไดทํางานโดยการรับใชคุณอินทนิลเปนการแลกเปล่ียนเชนกัน 
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 ฉะนั้น ดวยวิธีท่ีคุณอินทนิลปฏิบัติตอพิตะวันดังกลาวนีเ้อง จึงถือวาไมไดเปนการอบรม
ส่ังสอนแตอยางใด เพราะคุณอินทนิลนกึถึงแตประโยชนท่ีตนจะไดรับจากพิตะวนั ไมใชความ
ปรารถนาดีท่ีจะใหพิตะวันมีอนาคตท่ีดี ซ่ึงแทนท่ีพิตะวันจะสํานึกกลับเปนความทุกขทรมานท่ีถูก
บีบค้ันทางใจจนทําใหพิตะวนัตองการไปจากคุณอินทนิลเร็วข้ึน 
 การอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณท่ีปรากฏในตัวละครของแหวนและพิตะวนันี้ จึงเปนวิธี
ของผูประพันธเนนถึงบทบาทการอบรมท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของแหวนและ 
พิตะวัน  กลาวคือ แหวนเปนตัวละครที่มีบุคลิกภาพกาวราวระราน ตามท่ีเฮนร่ี เอ เทอรเรย(อางถึง
ในศรีเรือน  แกวกังวาล:162)สรุปไววา ลักษณะของผูมีความกาวราวคืออยากเอาชนะผูท่ีเปนฝาย
ตรงขาม  สวนพิตะวันกลายเปนผูมีลักษณะการทดแทนตามท่ีซิกมันด ฟรอยด(เร่ืองเดียวกัน :23)ให
ความหมายไววา ไดแก หยิบยกเอาสิ่งหนึ่งมาทดแทนส่ิงท่ีปรารถนา 
 บุคลิกภาพของแหวนและพติะวนัตามท่ีปรากฏในเนื้อเร่ืองมีดังตอไปนี้ 
 ลักษณะท่ีแสดงความกาวราวของแหวนในตอนท่ีแหวนพดูตอบโตกับอภิรดีภรรยาของ
หมอปกรณ เพือ่นหมอปวเรศ เม่ืออภิรดีแสดงอาการดูถูกเคร่ืองประดับท่ีแหวนใสและวา 
 

“เพชรน่ีนะ ทิฟฟาน่ีนะ” เมื่ออีกฝายไมพูดคะขา แหวนก็ไมรูจะพูดเพราะๆดวยทําไม “ถา
ยังเห็นวาเกอีกก็ไปดูแถวโรงจํานําเถอะ เผ่ือจะถูกใจเขามั่ง ฉันวาถาคุณใสอะไรไมวาจริงวาเก 
มันก็ดูเกไปหมดละ มันอยูที่คนใส 

(แมพลอยหุง:233)  
 
แตแหวนก็เพียงเบะปาก วาดลวดลายนักเลงออกมาอยางชัดเจน 
“ใครจะแตงอะไรก็ไมหนักหัวคุณ” แหวนตอบอยางตรงไปตรงมา นึกวาเปนอยางไรก็เปน

กัน “มาวาฉันกอนฉันก็วาเอามั่ง วาคุณคงอยากใสแลว ใสไมไดนะซี มันโตงเตงเหมือนฟกใช
ไหมละ…ฉันไมใชเมียเชานะยะ ฉันเมียทะเบียน ไมใชเมียหลวงอยางคุณ ผัวมีเมียนอยก็ไมรู
จะทํายังไง” 

(แมพลอยหุง:242) 
 
 ความตอนน้ีแสดงใหเห็นวา แหวนเปนคนโผงผางตรงไปตรงมา และเปนคนไมนอบ
นอมหยาบคาย ถาใครแสดงอาการไมดีกับตน ก็จะตอบโตอยางไมดีเชนกัน 
 ดวยบุคลิกภาพเชนนี้ของแหวน ซ่ึงแหวนเองก็รูตัว ทําใหแหวนไมกลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนๆของหมอปวเรศมากนัก เพราะเกรงวาจะบุคลิกภาพท่ีไมดอีอกมา อันจะทําใหสามีไม
พอใจ 
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เมื่อเพ่ือนๆของหมอปวเรศทยอยกันมาเยี่ยมแหวนมักจะสงบปากสงบคําใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได แตก็ไมวายเผลอแสดงอะไรออกไป ใหเห็นวาแหวนไมใชกุลสตรีที่ไดรับการ
อบรมมาดีนัก 

(แมพลอยหุง:313) 
 

 หมอปวเรศ ผูเปนสามีรูสึกลําบากใจเชนกนัท่ีแหวนมีลักษณะไมนอบนอมและหยาบคาย 
ความวา 
 

สมัยผมเด็กๆเคยไดยินวา เมียรัฐมนตรีคนโนนเคยเปนแมคาขาวแกงเมียนายพลคนน้ีเปน
ชาวนา ผมยังนึกวาผัวคงผะอืดพะอมพิลึก…ผมเองก็เคยเห็นในจังหวัด ที่คุณนายผูวาทาทาง
เหมือนแมคาปลาสด ไมนึกวาในท่ีสุดตัวเองก็โดนเขาเหมือนกัน 

(แมพลอยหุง:365) 
 
 แหวนจึงไดแสดงใหเห็นวา เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีทําใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ครอบครัววา การท่ีแหวนมลัีกษณะเชนนีน้ั้น เนื่องมาจากครอบครัวของแหวนท่ีมีฐานะยากจนและ
ขาดการศึกษา คํานึงถึงเร่ืองทํามาหากินดวยการใชแรงงานมากเกนิไปจนไมสนใจท่ีจะส่ังสอน
แหวน และทุบตีแหวนดวยอารมณอยูเสมอ ไดทําใหแหวนมีนิสัยท่ีหยาบกระดางซ่ึงกลายเปน
บุคลิกภาพท่ีตดิตัวไปจนโต 
 สวนพิตะวัน ตัวละครที่แสดงบุคลิกภาพแบบทดแทน คือการหาส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาแทนท่ี
ส่ิงท่ีตนเองไมมี ก็มักแสดงออกถึงการแตงตัวอยางชนช้ันสูงเพื่อชดเชยความตอยต่าํทางฐานะของ
การเปนเดก็ท่ีถูกเก็บมาเล้ียงวา 
 

พิตะวันแจมกระจางเหมือนรัศมีจันทรเพ็ญทรงกลดอยูทามกลางแวดวงบรรดาคนไทย
ท่ีมาชุมนุมกันอยูในหองรับแขกของ ดร.วิทูร ในคืนน้ัน แจมทั้งการแตงกายอันแปลกตาและ
แจมทั้งดวงหนาทาทาง ยามแยมยิ้มกับเพ่ือนใหมของหลอนโดยรวม 

… 
พิตะวันกลายเปนเปาสายตาของคนทุกคน โดยเฉพาะเพศตรงขาม ซึ่งแทบจะเขารายลอม

จนคนขางนอกมองเขามาไมเห็นตัวหลอน 
(มายา:57) 

 
 ความตอนน้ีผูประพันธไดแสดงใหเห็นวาการท่ีพิตะวัน พยายามวางตัวใหเปนจดุเดนนั้น
เพื่อกลบเกล่ือนภูมิหลังของการเปนเดก็กําพรา 
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 การอบรมส่ังสอนโดยใชอารมณจนทําใหตวัละครมีบุคลิกภาพกาวราว และมีลักษณะหา
ส่ิงทดแทนนี ้  จึงเปนส่ิงท่ีผูประพันธตั้งใจแสดงใหเห็นวาเปนบทบาทครอบครัวในเร่ืองของการ
อบรมท่ีมีตอตัวละครในทางไมเหมาะสม 
 
  3.2.5 การตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอน 
 
 ตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลท่ีไดรับการตามใจโดยปราศจากการอบรมส่ังสอน 
ปรากฏในตัวละครท่ีมีภูมิหลังครอบครัว 2 ลักษณะ คือ ตัวละครที่อยูกับพอแมและพอแมใหการ
เล้ียงดอูยางอบอุนสมบูรณ ไดแกเตย เร่ืองคุณชาย อิสตรี เร่ืองฟาตํ่า และพอแมมีปญหาคือเปน
ครอบครัวนอกสมรส คือ มุก เร่ืองทางรัตติกาล  
 สังเกตไดวาตัวละครกลุมนีค้รอบครัวจะใหความพรอมเร่ืองปจจัยการครองชีพอยาง
สมบูรณเนื่องจากมีฐานะด ี แตครอบครัวของตัวละครเหลานี้มักตามใจลูกมากเกินไปซ่ึงวิธีการ
ตามใจนัน้ไดแก การเอาอกเอาใจ   ไมวากลาวตักเตือนลูก และปลอยใหลุกฟุงเฟอไปตามกระแส
สังคมดังนี้ 
 การเล้ียงดูอยางเอาใจมากเกินไปนั้น พบไดชัดเจนในตัวละครเตย และอิสตรี ซ่ึงท้ังสอง
เปนลูกคนเดยีว พอแมทุมเทความรักใหลูกอยางเต็มท่ี ซ่ึงวิธีท่ีพอแมของท้ังสองมักจะทําก็คือการ
หลีกเล่ียงการสรางความกระทบกระเทือนใจใหกับลูก โดยไมทําอะไรท่ีขัดใจลูกดังเชนเร่ืองการสง
ลูกไปเรียนตางประเทศ ความวา 
 

“เปอยากไปเรียนตอ พอขา พอใหเปไปเรียนตอเมืองนอกนะคะ หัวเด็ดตีนขาด เปนไมยอม
เรียนซ้ําช้ันแนๆ ” 
คุณสงาแสนจะสงสารลูก เห็นหลอนคร่ําครวญหวนไห จนขาวปลาไมยอมกิน ผายผอมไป

กวาเมื่อฟนไขใหมๆเสียอีก ผูเปนพอก็เหมือนขี้ผึ้งถูกไฟลน 
… 
วาแลวคุณสงาก็ว่ิงไปหาเพ่ือนเการายหน่ึง ซึ่งเปนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 

สอบถามลูทางที่จะสงลูกสาวไปเรียนตอเมืองนอกใหจงได เพ่ือนคนน้ัน ชวยติดตอหา
สถานท่ีเรียนใหอิสตรีไปเขาเรียนในโรงเรียนแหงหน่ึงในประเทศอังกฤษภายในเวลาไมก่ี
เดือน นับแตวันไปปรึกษาหารือน่ันเอง 

(ฟาตํ่า:19-20) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 96 

 ความตอนน้ีคือ พอของอิสตรีหาทางท่ีจะสงอิสตรีไปเรียนตอตางประเทศ ตามท่ีขอรอง
ทันที หลังจากรูวาตนเองสอบตกและจะตองเรียนซํ้าช้ัน  
 การตามใจท่ีมากเกินไปดังเชนในตอนดังกลาวนี้ ไดแสดงใหเห็นวาเปนการเล้ียงดท่ีูไม
ถูกตอง เพราะพอแมของตัวละครใหความสําคัญกับความพอใจสวนตัวของลูกมากจนละเลย การ
อบรมส่ังสอนถึงส่ิงท่ีเปนเหตุเปนผลหรืออาจกลาวไดวา ความพอใจของลูกคือเหตุผลท่ีดีท่ีสุด
นั่นเอง ซ่ึงสงผลเสียใหกับตัวละครตอไปใหกลายเปนคนท่ีทําตามใจตนเองเพราะไดรับการเล้ียงดู
อยางตามใจมาตลอด 
 นอกจากการเล้ียงดูอยางเอาอกเอาใจแลว การเล้ียงดูอยางไมถูกตองอีกอยางหนึ่งซ่ึงทําให
เกิดผลเสียกับตัวละครในอนาคตก็คือ การท่ีพอแมไมกลาท่ีจะวากลาวตักเตือนลูก เม่ือลูกกระทําส่ิง
ท่ีไมถูกตอง ดังเชนเม่ือ เตย โมโหกับโดงท่ีตนเองไมไดรับรางวัลจากนิตยสารช่ือดัง จนเกือบจะทํา
รายรางกายโดงนั้น แมของเตยยังเขาขางลูกไมดุดาวากลาว และหามพอไมใหวาลูกอีกดังความท่ีเตย
หาเร่ืองโดง โดยคิดวาเยาะเยยตนเองท่ีพลาดตําแหนงการคัดเลือกเยาวชนของนิตยสารช่ือดัง 
 

มันย้ิมเยาะเตย คุณพอไมเห็นแลวมาโทษเตยขางเดียว  ถามันอยูเฉย ๆ ใครจะไปชกมัน  
“ไอโกหก!” เตยปราดเขาไปอีก แตคราวน้ีแมเปนฝายยื้อยุดเอาไวทัน 
“โดง ไปกอนไป...อยาอยูตรงน้ี เชนเดียวกับทุกครั้ง เมื่อรูวาพอจะดุลูก” สุภาก็ชิงดุเสียกอน

เพ่ือใหเบาบางลง 
“วันน้ีเอาไวแคน้ีกอน “ เธอใชความเด็ดขาดของแมบานเขาปราม” เอาแตอารมณพูดกันไม

รูเรื่อง เตย ไปเรียนไดแลว พอกลับเขาบานกับแม แลวพอเย็นน้ี อยากพูดคอยพูดกันใหม 
ตอนน้ีขืนพูดกันมีแตทะเลาะกันตายเปลาๆ” 

(คุณชาย:595) 
 
 ความตอนน้ีคือเตยทํารายรางกายโดง แมไมเพียงไมวากลาวตักเตือน แตยังพยายามกัน
ลูกจากการถูกวากลาวจากพออีก ซ่ึงทําใหเตยไมเคยไดรับการส่ังสอนท่ีดี เพราะเม่ือแมไมเคยดุ
วาเตยจึงเช่ือม่ันเสมอวาส่ิงท่ีตนเองคิดและทํานั้นดีท่ีสุด 
  
 สวนในตัวละครมุกนั้น เนื่องจากแมของมุกอยูในฐานะภรรยานอย มีโอกาสไดอยูใกลชิด
พอนอยมาก การเล้ียงดูท่ีแมปฏิบัติตอมุกจึงเปนการเล้ียงอยางเอาใจและไมวากลาวตักเตือน
เชนเดยีวกัน เม่ือมุกมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม คือมีสัมพันธกับคนท่ีมีภรรยาแลว แมของมุกไมได
แสดงการตักเตือนท่ีจริงจัง ดังความวา 
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“ลูกไมแครความคิดชาวบาน” ฉันสะบัดเสียงอยางฉุนเฉียว 
“แมไมไดหมายความถึงชาวบานจะ แมหมายถึงตัวภรรยาของเขาและตัวเขาดวย” เสียงคุณ

แมยังคงเยือกเย็น แตก็หนักอึ้ง … 
“มุกไมไดทําอะไรเสียหาย จะตองกลัวอะไรกับเสียช่ือคะ…การเลนเทนนิสน่ีมันเสียหาย

นักหรือคะ…เสียหายตรงไหน” เสียงของฉันเฉียบขาด ตรงกันขามกับเสียงออนๆของคุณแม 
(ทางรัตติกาล:84) 

 
 ความตอนน้ีไดแสดงใหเหน็วาแมของมุกไมมีความสามารถท่ีจะสอนมุกใหรูจกัความ
ถูกผิดได เพราะเพยีงแคมุกเถียงแมอยางเอาจริงเอาจังข้ึนมาแมของมุกก”็เสียงออน” เสียแลว ดังนัน้ 
มุกจึงไมไดรับการอบรมที่ถูกตองอยางมีศีลธรรมเลย เนื่องจากแมของมุกเปนผูท่ีไมกลาสอนหรือ
ขัดใจลูกดังกลาว 
 การใหความสําคัญกับการทําตามกระแสสังคมก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหครอบครัว
ละเลยการส่ังสอนลูก ดังจะเหน็ไดจากการท่ีพอแมของอิสตรีมีคานิยมช่ืนชมในความโกหรูและการ
เขาสังคมช้ันสูง ดวยเหตุนีพ้อแมของอิสตรีจึงเล้ียงดูใหอิสตรีอยูอยางหรูหราโดยไมตองทํางาน ดัง
ความท่ีกลาววา 
 

“พอแมคะ เปนาจะหางานทําไดแลวนะคะ” 
“งานอะไรละลูก ถาดูแลวไมพอคานํ้ามันรถ คาแตงตัว คาขาวกลางวันละก็อยาไปทําดีกวา 

“ บิดารีบหาม “ถาทําแลวคุมก็ตองไดเดือนชนิดจะเปนหมื่นขึ้นไปแลวคนอยางเปจะไปเปน
ลูกจางใคร พอยังไมเห็นทางเลย 

(ฟาตํ่า:273) 
 
 ขอความนี้แสดงใหเห็นวาพอไมตองการใหอิสตรีไปหางานทําเพราะไมเห็นวาอิสตรีจะ
หารายไดพอเพียงกับการดํารงชีพท่ีหรูหรา และยังเห็นวาอิสตรี ไมสามารถจะไปเปนลูกจางใครได
อีกดวย ซ่ึงการท่ีครอบครัวของอิสตรีใหความสําคัญกับคานิยมทางสังคมท่ีโกหรูดังกลาวนีเ้อง เปน
การทําใหครอบครัวไมมีความคิดท่ีจะอบรมส่ังสอนลูกใหเปนตัวของตัวเองหรือเปนไปในแนวทาง
ท่ีถูกตองได 
 วิธีการเล้ียงดอูยางตามใจโดยปราศจากการอบรมส่ังสอนท้ังหมดนี้ ผูประพันธไดแสดง
ใหเห็นวาเปนการเล้ียงดูท่ีไมถูกตอง เพราะเปนการเล้ียงดูท่ีไมไดชวยช้ีแนะความเหมาะสมทาง
ศีลธรรม การดําเนินชีวิตท่ีพอเพียง และการเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน 
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 การตามใจโดยปราศจากการอบรมส่ังสอนไดสงผลตอบุคลิกภาพตัวละคร คือ ทําใหตัว
ละครกลายเปนผูมีบุคลิกภาพตองการความภูมิฐาน ตามที่คาเรน  ฮอรนาย(เร่ืองเดียวกัน:82)อธิบาย
ไววาคนท่ีตองการมีความภูมิฐาน คือคนท่ีประเมินคาของตนจากการยอมรับของคนอ่ืนๆ 
 ลักษณะบุคลิกภาพตองการมคีวามภูมิฐานจึงตรงกับตัวละครอิสตรี เตย และมุก 
เพราะตัวละครท้ัง3 ไดรับการเล้ียงดแูบบตามใจซ่ึงมีลักษณะครอบครัวใหความสําคัญกับพวกเขา
มาก ฉะนัน้ตัวละครจึงมีลักษณะท่ีตองการการยอมรับจากคนรอบขางตลอดเวลา  ท้ังนี้ วิธีท่ีตัว
ละครทําใหตนเองไดรับการยอมรับนั้นปรากฏในรายละเอียดตอไปนี ้
   
 อิสตรีเปนผูท่ีเขาสังคมเปน และมีลักษณะโดดเดนอยูเสมอตามท่ีเม่ืออิสตรีไปงานเล้ียง
เธอจะเปนเปาสายของทุกคน จากเร่ืองกลาววา 
 

ไมวาอิสตรีกาวไป ณ แหลงชุมนุมใด หลอนจะงามเดนปานประหน่ึงนางพญาอยู ณ ท่ีแหง
น้ัน เสื้อผาหลอนสวยกวาแปลกกวาของคนอ่ืน กิริยาหลอนเต็มไปดวยความม่ันใจ… 

(ฟาตํ่า:88) 
 
แตใครจะช่ืนชมหรือนินทาอยางไร ยอมไมมีผลตออิสตรีแมแตนอยหลอนยังคงเดินหนา

ใสช่ืนอยูในงาน ทักทายคนโนนคนน้ีไปตามแบบผูที่กวางขวางในสังคมการปรากฏตัวโดด
เด่ียวไมไดทําใหหลอนเกอเขิน 

(มายา:204) 
 
 ความตอนน้ีคือลักษณะความภูมิฐานสงางามของอิสตรีท่ีเปนความนาประทับใจแกผูพบ
เห็น เม่ือคร้ังท่ีไปงานแตงงานของเพื่อน ซ่ึงนอกจากจะแตงกายใหสวยสมกับตนเองแลวอิสตรียัง
รูจักการวางตัวคือการพูดจาท่ีมีมนุษยสัมพนัธท่ีเขากับผูอ่ืนไดดวยความมั่นใจ 
 สวนเตยจะมีลักษณะเดนท่ีผูประพันธสรางใหเตยแตกตางจากคนแถวบาน คือการวาง
ตัวอยางเปนผูมีกิริยามารยาทดี ท่ีทําใหชาวบานเกิดความเกรงใจและพูดกับเตยอยางสุภาพเพื่อแสดง
การใหเกียรติเตยเสมอ เชนขอความท่ีกลาววา 
 

ความแปลกแยกระหวางเตยกับคนแถวน้ี เห็นไดชัดอีกอยางคือ ไมมีใครจนคนเดียวเรียกวา 
“ไอเตย” เหมือนอยางท่ีเรียก “ไอซัม” หรือ “ไอโดง”  คนแก ๆ เรียกเขาวา “พอเตย” แตสวน
ใหญจะเรียกวา “คุณเตย” อยางยกยอง เดินผานรานของชําเล็ก ๆ ซึ่งตอเปนแผง ออกมาจาก
ตัวบานไมสองช้ันอยูริมซอย เจาของรานกําลังสาละวนหยิบไขใสลงถุงใหลูกคา พอเห็นเด็ก
หนุมเดินผานก็รองทัก  
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“คุณเตยวันน้ี รถไปไหนซะละ” 
“คุณพอจะใชรถครับ ผมเลยไมไดขับ” เตยตอบอยางสุภาพ เขาพูดอยางน้ีกับชาวบานทุก

คน อยางหน่ึงก็คือ พอแมสอนมาใหพูดจาเรียบรอย แลวอยางที่สองก็คือ คําพูดไพเราะ ทําให
ชาวบานซึ่งแมจะชินกับการพูดหวน ๆ มึงมาพาโวยจนเปนของธรรมดา มักจะตองสํารวม
คําพูดมากขึ้น เมื่อพูดกับเขา เพราะเกิดความเกรงใจข้ึนมา แถวบานหลอนนภางคเห็นแต “พ่ี
เตย” น่ีแหละที่มีมาดพระเอกที่สุด “เคาหลอนะ ขรึมแลวก็เท แตเคาไมสุงสิงกับใคร” 

(คุณชาย:228 – 231) 

เด็กสาวหันมายิ้มหวานใหเขา ในบรรดาเพ่ือน ๆ ของทีมก็มีเตยคนนี้แหละ รูสึกวาพูดจาดี 
มาดดีที่สุด เมื่อเทียบกับเพ่ือน ๆ ในกลุม… 

(คุณชาย:180) 
 

 ความในตอนเหลานี้คือการท่ีผูประพันธแสดงลักษณะบุคลิกภาพท่ีภูมิฐานของเตยจาก
สายตาผูพบเหน็วา มีลักษณะนาช่ืนชมท้ังรูปรางหนาตา การแตงกาย และการพดูจาวางตัวดังคําท่ีวา 
“มาดด”ี ซ่ึงการท่ีเตยมีลักษณะเชนนี้ เนื่องมาจากพอแมใหการอบรมส่ังสอนดี และ สงเสริมใหลูกมี
ความเปนอยูท่ีดีมาโดยตลอด 
 นอกจากนี้ ในการเลือกใชส่ิงของเคร่ืองใช ผูประพันธก็ไดสรางใหตวัละครเปนคน
พิถีพิถันเลือกส่ิงของท่ีสวยงามแกผูพบเหน็เพื่อเสริมตัวละครใหมีลักษณะดีไปทุก ๆ ดาน เชนการ
เลือกใชภาชนะใสอาหาร เตยและอิสตรีวา  
 

คุณเตยไมชอบใชอะไรปะปนกับคนอื่น ถาหากวามื้อไหนไมลงมากินขาวพรอมพอแม คุณ
ปาจะใหโดงจัดอาหารใสจานชามชุดที่เตยเลือกช้ือมาสําหรับตัวเอง เปนกระเบ้ืองเน้ือเนียน
บาง สีเน้ือคาดขอบสีนํ้าเงิน เขาชุดกันหมดทั้งจานกินขาว จานใสของคาว ชามแกง และถวย
ใสของหวาน จัดอยางเรียบรอยในถาดเงินแลวโดงก็เปนคนยกขึ้นไปใหถึงหองนอน 

(คุณชาย:168) 
 
อิสตรีมองดูจานกระเบื้องที่วางมาบนโตะเห็นวางเรียงขนมเบ้ืองไขสีเหลืองอราม นุดา

บรรจงละเลงไขพอใหเห็นเปนแผนเล็ก ๆ พับเปนสี่เหลี่ยมพอดีคําสะดวกแกการรับประทาน 
ประดับดวยผักชีสีเขียวสดชองามๆ วางไวโดยรอบ ถัดไปอีกถวยบรรจุนํ้าจิ้ม ลวดลายกุหลาบ
ดอกนิด ๆ เขาชุดกับจานมีผาเช็ดมือสีชมพูออนพับวางมาใกล ๆ อยางเรียบรอย ที่ขาดไมได 
คือแกวเน้ือบางทรงสูงและเหยือกแกวบรรจุนํ้าสมคั้นคอนเหยือก มีนํ้าแข็งเกล็ดละเอียดลอย
ฟอง ขางเหยือกจับละอองเปนฝาเพราะคราบเย็นจัด ความสวยงามและประณีตเชนน้ีเปน
ระเบียบที่อิสตรีวางเอาไวสําหรับชีวิตประจําวันในบานของหลอน 

(ฟาตํ่า:45) 
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 จากตอนท่ีผูประพันธแสดงการใชภาชนะอาหารของเตยและอิสตรีนี้ เพื่อทําใหผูอานได
เห็นวาตัวละครมีความพิถีพถัินและดูเปนผุมีระดับ ซ่ึงไมใชเปนแคการแตงกายหรือการพูดจาอยาง
เดียว แตรวมถึงส่ิงของแวดลอมเปนสวนท่ีชวยประกอบดวย 
 สวนมุกไดแสดงลักษณะของผูตองการมีความภูมิฐานเชนกัน โดยจะเนนในเร่ืองของ
ความภาคภูมิใจของตัวละครวา ตนมีความสงางามและความเปนจดุเดนเปนคุณสมบัติท่ีจะดึงดูดผู
พบเห็น เชนตอนท่ีมุกชื่นชมความงามของตนเองวา 

นินีเขามาชวยฉันแตงตัว อยางที่เคยทําอยูบอย ๆ แกมองชุดแพรบางเบาสีเทาเงินจับเกล็ด
ละเอียดรองกระโปรงและจีบยนที่ตัวเสื้อดวยฝมือประณีตอยางช่ืนชม สีของเสื้ออาจจะขรึม
สุภาพไปสักนิด แตก็งามรับกันดีกับตางหูมุกสีเทาเหลืองเงินเปนมัน ฉันรวบผมไปขมวดไวที่
ทายทอยใหดูหนาตาแปลกไปกวาเคย เพ่ืออวดลําคอและชวงไหลที่ขาวสะอาดเนียน 

“สวยมากคะ” นินีชมอยางเกรงใจ “สวยแปลกตาดี” 
“แปลกอยางไหนจะ ฉันชักอยากจะรูวาคําตอบน้ันตรงกับที่คาดไวหรือเปลา” 
“ดูเปนเลด้ีทีเดียวคะ” นึกถึงนางเอกหนังสมัยเกา ๆ นะคะ” นินีพยายามอธิบาย… 
ฉันมองดูสุภาพสตรีคนงามในกระจกเงาตรงหนา เน้ือกระจกใสแววน่ิงสนิทราวกับวามี

ผูหญิงสงางามอีกผูหน่ึงยืมประจัญหนาฉันอยู…  ฉันตองการจะสวยอยางน้ี เยือกเย็นและเปน
สาวเต็มตัว 

( ทางรัตติกาล:56) 
 
 ผูประพันธไดแสดงใหเห็นวาตัวละครเปนผูท่ีมีความภูมิใจในลักษณะท่ีสงางามภูมิฐาน
ของตน 
 ท้ังนี้  การตองการความมีภมิูฐานจึงทําใหตัวละครมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมคือ การใช
เงินฟุมเฟอยเกนิวัยซ่ึงปรากฏในเตยและอิสตรีเชนท้ังคู ชอบท่ีจะใชของหรูหรามีราคา และการหา
สถานท่ีพักผอนหยอนใจตางประเทศ ความวา 

เตยเดินยิ้มเขามาหาเด็ดสาวทั้งสอง 
“ทําอะไรกันอยู ออ! โบจะซื้ออะไรหรือ” 
“ตุมหูแกวน่ีแหละคะ ขาวหาวาแพง” โบหันมาบอกเหมือนจะฟอง  
“เงินพันเจ็ดเทาน้ันเอง มาซื้อของรานยังง้ี ราคาน้ีโบวาถูกแลว” เตยพยักหนา ไมขัดใจ

หลอน เขาเองเปนคนชอบใชของ ‘มียี่หอ’ เหมือนกันจึงเขาใจกันดี 
“ผมไดเสื้อยดืมาตัวนึง เซลลต้ังยี่สิบเปอรเซ็นต เหลือแคสามพันกวาเอง” 
…เด็กหนุมยื่นบัตรเครดิตใหพนักงาน แลวบอกวา “สองอยางฮะ เสื้อยืดกับตุมหู บัตร

เครดิตรับใชไหมฮะ” 
(คุณชาย:441-442) 
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 ในตอนนี้ คือตอนท่ีเตยซ้ือเคร่ืองแตงกายใหกับเพื่อนหญิงและตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดวาเตย
มีลักษณะการใชจายท่ีฟุมเฟอย ซ้ือเฉพาะของท่ีมีราคาแพงท้ังๆท่ียงัหาคาครองชีพเองไมไดเพือ่
ความพอใจของตนเองและเพ่ือนหญิง ดังมีลักษณะเชนเดยีวกับอิสตรี ความวา 
 

…อิสตรีไปตางประเทศอีกหลายครั้งเวลาอิสตรีเกิดเบื่ออากาศรอนในกรุงหรือความหนาย
ความซ้ําซากจําเจของการเดินเลนแถวศูนยการคา และการวายนํ้าที่พัทยา หลอนก็จะไป
รวมกับคณะทัวร เดินทางไปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แลวแตนึกวาอยากจะไป
ไหน เสียครั้งละครึ่งเดือนคอนเดือน… 

(ฟาตํ่า:24) 
 
 ในตอนดังกลาวนี้คือการเลือกพักผอนของอิสตรีท่ีชอบจะไปทองเท่ียวตางประเทศ โดย
มีพอแมเปนผูออกคาใชจายอีกเชนกนั 
 นอกจากเร่ืองของการซ้ือเคร่ืองแตงกายและการพักผอนแลว ท้ังอิสตรีและเตยยงั
เรียกรองใหพอแมซ้ือรถใหม สรางบานใหมและเรียกรองท่ีจะไปเรียนตอตางประเทศอยูเสมอเพื่อ
ความทัดเทียมกับผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงถือเปนเร่ืองการทําตามใจตนเองเพ่ือตอบสนองความตองการทาง
วัตถุ  
 
 การท่ีตัวละครมีบุคลิกภาพตองการมีความภูมิฐาน และมีพฤติกรรมท่ีใชจายฟุมเฟอยเพื่อ
รักษาความภูมิฐานนี้ จึงเปนบทบาทการอบรมท่ีผูประพันธตองการแสดงใหเห็นถึงการตามใจโดย
ปราศจากการอบรมวาเปนส่ิงไมเหมาะสม  เพราะตัวละครจะไมคํานงึถึงคนอ่ืน โดยเฉพาะความ
เหนื่อยยากของพอแม  ท้ังนีก้ารอบรมแบบตามใจจึงถือเปนขอเสียท่ีครอบครัวควรตระหนกัไว 
   
 บทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครตามการศึกษาในบทท่ี 3  ซ่ึงไดแก บทบาทครอบครัวท่ี
เปนภูมิหลังของตัวละคร   และบทบาทการอบรมส่ังสอนของครอบครัวท่ีมีตอตัวละคร จึงเปนส่ิงท่ี
ผูประพันธตองการแสดงใหเห็นถึงบทบาทครอบครัววามีอิทธิพลตอตัวละครอยางเหน็ไดชัด  
เพราะบทบาทครอบครัวท่ีเปนภูมิหลังของตัวละคร   เปนการกลาวถึงความสําคัญของผูเล้ียงดูคือ 
พอแม  ญาติผูใหญ และผูอุปการะ  วาเปนพื้นฐานสําคัญท่ีชวยสนนัสนุนชีวิตความเปนอยูใหตวั
ละคร 
 ท้ังนี้ การเปนผูเล้ียงดูจะตองมีหนาท่ีท่ีสําคัญคือ  การเปนผูอบรมส่ังสอนซ่ึงถือวามี
ความสําคัญยิ่งกวาการใหพืน้ฐานชีวิต  เพราะการอบรมส่ังสอนสามารถสรางบุคลิกภาพใหตวัละคร
ใหดแีละไมดีได  ตามท่ีปรากฏในการศึกษาบทบาทการอบรมส่ังสอนของครอบครัวท่ีมีตอ
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บุคลิกภาพของตัวละคร  ซ่ึงผูประพันธไดใหความสําคัญเพราะกลาวถึงการอบรมถึง 5 รูปแบบ
จากนวนิยายท้ัง 15 เร่ืองตามท่ีศึกษามาคือ  การอบรมแบบใหขอคิดทําใหตวัละครเปนผูท่ีมีความ
มุงม่ัน  บากบ่ัน  และมีจดุมุงหมาย   การอบรมใหสํารวมกิริยาสงผลใหตัวละครเปนผูมีกิริยามารยาท
เรียบรอยและวางตัวดี   การอบรมอยางเขมงวดกวดขันจะทําใหตวัละครมีลักษณะหวาดกังวล  การ
อบรมโดยใชอารมณมีอิทธิพลใหตัวละครกลายเปนคนกาวราว และตองการการทดแทนอยูเสมอ   
และการตามใจโดยปราศจากการอบรมจะบมเพาะตัวละครใหกลายเปนคนตองการความภูมิฐาน
เพราะประเมินคาตนเองจากการยอมรับของผูอ่ืน   
  
 ฉะนั้นการท่ีผูประพันธใหความสําคัญตอบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครจึงเปนความ  
จงใจของผูประพันธท่ีตองการใหผูอานตระหนกัในบทบาทครอบครัวท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัว
ท้ังนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจึงจะไดศึกษาทัศนะของผูประพันธ อันเปนสาเหตุท่ีทําใหผูประพันธแตง 
นวนยิายโดยใชบทบาทครอบครัวใหปรากฏอยูในการสรางตัวละคร  ในบทตอไป  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
 

ทัศนะของว.วินิจฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวในนวนยิาย 
 
 จากท่ีไดกลาวในบทท่ี 3 ถึงบทบาทครอบครัวท่ีมีความสําคัญในการสรางภูมิหลังและ
บุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครมาแลว ในบทนี้จะกลาวถึงทัศนะของ ว.วินจิฉัยกุลท่ีมีตอบทบาท
ครอบครัวไดแก ทัศนะเกีย่วกับชาติกําเนิดและฐานะ  ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา   ทัศนะเกี่ยวกับการ
อบรมเล้ียงดู  ทัศนะเกี่ยวกับการเลือกคูครอง  และทัศนะเกีย่วกับการใชชีวิต  เนื่องจากทัศนะเหลานี้
คือแนวคิดท่ีสัมพันธกับการสรางบทบาทครอบครัวใหปรากฏในนวนิยาย 
 
4.1 ทัศนะเก่ียวกับชาติกําเนดิและฐานะ 
 
 ในนวนยิายของว.วนิิจฉัยกุล  มักกลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของตัวละคร เม่ือพิจารณา
โดยรวมแลวอาจจําแนกชาติกําเนิดของตัวละครออกเปน 3 ระดับคือ ตัวละครท่ีมีชาติกําเนดิ
คอนขางสูงและมีฐานะดีไดแก คุณชายทินภาค(ตาแหยม)ในคุณชาย พริม ในวงศาคณาญาติ อิสตรี 
ในฟาตํ่า  ออมรัก ในหลงเงา  มุก ในเรือนไมสีเบจ   ทัตติยา ในทะเลแปร  นิลยา ในบานของพรุงนี้   
รตา   ในคล่ืนกระทบฝง  และมุก ในทางรัตติกาล 

ตัวละครที่มีชาติกําเนิดปานกลาง ไดแก คลายเดือนและฉายฉาน ในมณรีาว  เตย ในคุณชาย
แกวใส ในละครคน     พิงค ในอยูฟาเดียวกัน   ยาตรา ในเสนไหมสีเงิน และตัวละครท่ีมีชาติกําเนดิ
ต่ําตอย ไดแกพิตะวันในมายา      แหวน  ในแมพลอยหงุ  และโดงในคุณชาย   

ผูประพันธมีแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองของชาติกําเนิดในสองประการวาประการแรก ชาติกําเนิด 
และฐานะเปนส่ิงสนับสนุนชีวิตตัวละครใหไดรับความพรอมและสะดวกสบายในการใชชีวิต และ
ประการท่ีสองคือชาติกําเนิดท่ีพรอมสมบูรณไมไดชวยใหตัวละครมีความเจริญหากขาดความเพยีร 
ซ่ึงแนวคิดประการหลังคือทัศนะท่ีผูประพันธใหความสําคัญมากกวา ตามเนื้อเร่ืองท่ีจะกลาวถึง
ตอไปนี ้
 เร่ืองท่ีว.วนิิจฉัยกุลแสดงทัศนะวา  ความพรอมทางชาติกําเนิดมีสวนสนับสนุนชีวติตัว
ละครไดแกเร่ืองวงศาคณาญาติ   ฟาตํ่า     ทะเลแปร   หลงเงา    เรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน 
ตอไปนี ้

103 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104 

 เร่ืองวงศาคณาญาติกลาวถึง ความสําคัญของชาติกําเนิดตอนท่ีปรากฏในการต้ังช่ือพริม
วา 
 

ทั้งช่ือจริงและช่ือเลนของพริมเปนช่ือที่เรียกยาก ฟงแปลกหูเสียจนไมคอยมีใครเรียกไดถูก 
ทั้งๆท่ีสะกดงายๆออกอยางน้ี นับเปนความภาคภูมิใจของพอแมพริมที่สามารถต้ังช่ือลูกอยาง
ไมซ้ําแบบใคร 

“คนเขาจะไดรูวาเปนลูกผูดีมีเชื้อมีแถว ไมใชชาวบาน  แมบอกเมื่อพริมบนอุบอิบ 
“ช่ือธรรมดาดาษด่ืน  ช่ือเลนของพริมนะไมใชภาษาไทยนะ เปนภาษาอังกฤษแปลวา

เรียบรอย สมัยพริมเกิดไมมี ใครมีช่ือเลนเปนฝรั่งอยางอยางเด๋ียวน้ีหรอก มีแตช่ือใหญ เล็ก 
แดง ดํา อะไรไปตามเรื่อง  พอของพริมนะชอบอะไรเก เลยต้ังช่ือวา พริม 

(วงศาคณาญาติ :8-9) 
 

ขอความนี้ อธิบายความโดดเดนของพริมคือการมีชาติกําเนิดในตระกูลเกาแก จนพอแม 
ตองคัดเลือกช่ือท่ีเหมาะสมกบักําเนิดอันสูงสงของพริม  เพื่อตองการแสดงออกวาพริมมีความ
เปนมาท่ีเหนือกวาลูกของคนท่ัวไป 

  
เร่ืองฟาตํ่า กลาวถึงความพรอมของชาติกําเนิดและฐานะของอิสตรีวา 

 
อยางปูเป  ผมไมเห็นวาแกจะมีอะไรดอย...” คุณสงาเขาขางลูกเอาไวกอน 
“ดอยกวาผูหญิงคนไหนสักคน พูดถึงสกุลรุนชาติ  เราก็มีพอตัว  เงินทองฐานะหรือก็พอ

เปนหลักประกันไดสบาย  คุยก็คุยไดวาเราไมเคยคดโกงคอรัปชันเลยดวยซ้ํา 
(ฟาตํ่า:26) 

  
 จากขอความ ทัศนะของ ว.วินจิฉัยกุลคือชาติกําเนิดเปนเคร่ืองมือจําแนกความแตกตาง

ของระดับบุคคลได  หรือแสดงใหเห็นวาตัวละครนั้นๆโชคดีกวาคนอ่ืนๆ เพราะมีชาติกําเนดิและ
ฐานะท่ีตดิตัวมาดี    ซ่ึงตัวละคร ทัตติยาในเร่ืองทะเลแปร ก็มีลักษณะเชนเดียวกนัความวา 

  
บานของหลอนเพ่ิงทาสีใหม เปนสีครีมสวยสะอาด เปลี่ยนหนาตางไมเปนหนาตางกระจก

ตามสมัยนิยม  ประตูดานหนาเดิมเปนประตูเรียบๆ ก็เปลี่ยนเปนประตูไมสลักรูปโคงแบบ
ลาสุด  ทุกอยางบงถึงความรุงเรืองทางฐานะความเปนอยูของเจาของบานอยางนาช่ืนใจ 
ทัตติยาเคยสงสัยบางเหมือนกันวา คนโชคดีอยางหลอนนั้นมีอยูมากนอยไหมหนอใน

สังคม  บางทีอาจจะมีไมก่ีคนก็ได ต้ังแตเกิดมา  หลอนรูจักแตความสมบูรณพูนสุข  แมไม
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หรูหราราวกับเจาหญิงในนิยาย แตก็ไมเคยมีอะไรที่ขาดตกบกพรอง พอที่หลอนจะเอามา
เสียใจไดเลยสักขอเดียว 

(ทะเลแปร:12-13) 
 
ขอความนี้อธิบายถึงการสรางฐานะท่ีม่ันคงของครอบครัวทัตติยา และทัตติยารูสึกวาความ

พรอมเร่ืองฐานะเปนความโชคดีของตน 
จากขอความท้ัง 3 เร่ืองขางตนนี้ ว.วินจิฉัยกุลต้ังใจแสดงใหเห็นวา เร่ืองของชาติกําเนดิและ

ฐานะมักไดแก  การมีเชื้อสาย ในชนชัน้สูง  ความรํ่ารวยเงินทอง ซ่ึงถือเปนความพรอมของ
ครอบครัว ท้ังนี้ความพรอมในดานเช้ือสายตระกูลและการเงินไดชวยสนับสนุนตัวละครในเร่ือง
ของการสรางความม่ันใจและความสุขใจใหกับสมาชิกในครอบครัว  เพราะใชชีวิตไดอยางมี
ความสุขและตองเหน็ดเหน่ือยในการหาเล้ียงชีพ 

 
สวนเร่ืองหลงเงา    เรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน ก็กลาวถึงขอดขีองการมีชาติกําเนิด

และฐานะท่ีดวีา  มีสวนชวยใหตัวละครมีความสะดวกสบาย  เพราะมีบริวารแวดลอมคอยชวยเหลือ  
และมีโอกาสเลือกคบเพื่อนไดตามตัวอยางจากเน้ือเร่ืองตอไปนี ้
 เร่ืองหลงเงา กลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของออมรัก ท่ีเล้ียงดูผูอาศัยวา 
 

พอแมของออมรักเปนคนรุนเกา ชอบเล้ียงดูญาติและบริวารหลายคน ไมถือวาเปนการ
สิ้นเปลือง  ตอนออมรักเล็กๆหลอนมีเพ่ือนในบานเปนเด็กลูกแมครัวลูกคนสวน ลูกญาติหางๆ 
ซึ่งพอแมเอามาฝากใหเรียนในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ก็มีลูกๆ ของเพ่ือนฝูงพอแม ซึ่งติดตามเขา
มาเลนกับหลอนเวลาพอแมไปมาหาสูกัน 
การเล้ียงดูคนเหลาน้ีสิ้นเปลืองเงินทองเทาไร ออมรักไมอาจทราบได เพราะพอแมไมเคย

ออกปากใหเห็นวาเปนความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน ตอเมื่อเติบโตขึ้นหลอนจึงเขาใจวาคนที่
จะทําไดอยางพอแมหลอนน้ัน ปจจุบันน้ีนอกจากคนใหญโตหรือพวกเศรษฐีแลว ก็ไมมีคน
ฐานะปานกลางบานใดทําได ไมวาจะอยากหรือไมก็ตามญาติบางคนออกปากวาพอกับแมของ
ออมรักเปนพวก”รวยเงียบ” 

(หลงเงา:21) 
 
ขอความนี้อธิบายถึงความรํ่ารวยของครอบครัวออมรักท่ีเล้ียงผูอาศัยหลายคน  ชวยใหออม

รักมีเพื่อนเลนท่ีอยูในฐานะเด็กรับใชหลายคน   
นอกจากเร่ืองหลงเงา  นวนิยายเร่ืองท่ีแสดงออกของการมีบริวารปรากฏเชนเดยีวกันอยูใน

เร่ืองคุณชาย   ฟาตํ่า  และทางรัตติกาล ท้ัง 3 เร่ืองนี้ ตัวละครเอกคือ เตย  อิสตรี  และมุก มีบริวารท่ี
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เปนกึ่งเพื่อนกึง่ผูรับใช  ซ่ึงการท่ีตัวละครมีผูรับใช ก็เนื่องจากเปนผูมีความพรอมทางชาติตระกูล
และฐานะ 

สวนเร่ืองเรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน กลาวถึงการมีเพื่อนมาคอยเอาใจหรือมีโอกาส
เลือกคบเพื่อน เพราะมุก และยาตรา ตัวละครจากท้ัง 2 เร่ืองเปนผูมีชาติกําเนิดและฐานะดีเชนกนั 
ตามเนื้อเร่ืองท่ีวา 

 
พ่ีจีไมไดสนิทกับมุกก็จริงแตเธอหวังวา เธออาจจะเขาทํางานที่บริษัทเงินทุนของคุณพอ

เมื่อเรียนจบแลว  เพราะฉะน้ันเม่ือมุกเขาเรียนในคณะเดียวกับเธอ เธอก็วางตัวเหมือนเปนพี่
เล้ียงอยูกลายๆ  คอยดูแลใหเทาท่ีจะมีโอกาส และเอาใจมุกจนเห็นไดชัด 

(เรือนไมสีเบจ:13) 
 
ยาตราเปนคนถือตัวมากพอใช อาจจะเปนเพราะรูวาพอแมตนเองมีฐานะอยางไร  ไมวาคบ

เพ่ือนชายหรือหญิงเขาจึงมักจะเล็งท่ีความดีเดนของเด็กหนุมสาวเหลาน้ันอยูมาก 
(เสนไหมสีเงิน:40) 

 
จากขอความของนวนยิายท้ัง3เร่ือง แสดงทัศนะของว.วนิิจฉัยกุล คือความม่ันคงของฐานะ

ทําใหมีบริวารแวดลอมหรือมีโอกาสเลือกคบเพื่อน  
ในดานของการมีบริวารแวดลอมนี้ เปนทัศนะของผูประพันธท่ีตองการแสดงออกวา

เนื่องจากตัวมีคุณสมบัติดี คือมีฐานะและชาติตระกูลดี  จงึมีคนตองการขอเปนบริวารหรือเปนเพื่อน 
ซ่ึงการมีบริวารหรือการมีเพือ่นมาก แสดงออกถึงตัวละครเปนผูมีหนามีตาและเปนท่ียอมรับใน
สังคม   

 
จะเห็นไดวา นวนยิายเร่ืองท่ียกมาคือเร่ืองวงศาคณาญาติ   ฟาตํ่า    ทะเลแปร    หลงเงา    

เรือนไมสีเบจและเสนไหมสีเงิน เปนนวนิยายกลุมท่ีว.วินิจฉัยกุลแสดงทัศนะวาความสมบูรณของ
ชาติกําเนิดและฐานะ สนับสนุนใหตวัละครเปนผูมีความพร่ังพรอมกวาผูอ่ืน  ซ่ึงความพรอมนี้ไดแก
การอยูในสังคมช้ันสูง มีความสะดวกสบายใรเร่ืองของท่ีอยูอาศัย  มีบริวารและเพือ่นคอยอํานวย
ความสะดวกให 

อยางไรก็ดี ว.วินิจฉัยกุล ก็ไมไดใหชาติกําเนิดมีความสําคัญท่ีสุดในชีวิตเพราะแมวาจะมี
ชาติกําเนิดท่ีสูงสง แตตัวละครก็ไมไดใชฐานะและชาติกําเนิดท่ีไดรับติดตัวจากครอบครัวมาตั้งแต
เกิดเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความสุข เพราะตัวละครหลายตัวอาทิ พริม  อิสตรี   และมุก จาก
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เร่ืองวงศาคณาญาติ   ฟาตํ่า  และเรือนไมสีเบจกลับตัดสินใจเลือกใชชีวิตที่มีความสุขอยางสมถะอยู
กับคนรักท่ีไมไดมีชาติตระกลูสูงหรือฐานะรํ่ารวย   

นอกจากนี้ในดานของการประสบความสําเร็จในชีวิต ผูประพันธจะแสดงทัศนะวาไมได
เกี่ยวของกับการมีชาติกําเนดิหรือฐานะท่ีดีเลย  ซ่ึงแนวคิดนี้ผูประพนัธนําเสนออยางเดนชัดปรากฏ
ในเร่ืองคุณชาย   แมพลอยหงุและเรือนไมสีเบจ 

เร่ืองคุณชายมีเนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึงตัวละครทีมี่ชาติกําเนดิและฐานะด ี แตไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิต  ขณะท่ีเร่ืองแมพลอยหุง  ตวัละครมีชาติกําเนดิและฐานะตํ่าตอยกลับกลายไป
เปนคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ตามเนื้อเร่ืองตอไปนี้ 

เร่ืองคุณชาย ผูประพันธใหคุณลุงมหายกชีวิตของคุณชายทินภาค(ตาแหยม)มาเปนเคร่ืองมือ
สอนใจโดง วาความเจริญหรือความสําเร็จไมไดข้ึนอยูกับชาติกําเนิด แตข้ึนอยูกบัความพยายาม
มากกวา 

 
แกดูตาแหยมแปนตัวอยาง...ขออโหสิแกดวยที่ตองยกแกขึ้นมาพูด เห็นไหมวา ชาติกําเนิด

แกสูงกวาพวกเราทั้งหมด  แตแกไมไดทําตัวใหดีขึ้น  มันก็ไดแคน้ันจริงๆ แลวชีวิตคนเราทุก
วันน้ี ตองกระเสือกกระสนมากกวาสมัยตาแหยมเปนสิบเทาอยางแกนะโดง  แกไมมีตนทุน
อะไรเลย  มีแตมือเปลา  ลุงอาจจะใหเงินทองแกไปพอติดตัวบาง  แตก็แคน้ัน จะใหกาวขึ้นไป
ไดดิบไดดี ลุงก็จนปญญา 

(คุณชาย : 1074) 
 
ขอความนี้คือการอธิบายวา ชีวิตตาแหยมคือบทเรียนเกีย่วกับเร่ืองการมีชาติกําเนดิสูงสง 

แตกลับตกตํ่าในท่ีสุด ซ่ึงเปนทัศนะของว.วินิจฉัยกุลท่ีกลาวถึงชาติกําเนิดท่ีพรอมสมบูรณไมไดชวย
ใหตวัละครมคีวามเจริญ 

สวนเร่ืองแมพลอยหุง คุณรสนากลาวถึงชีวติใหมของแหวนวา 
 

“แหวนมาแลวละคะ คุณแม “หลอนหันไปบอกมารดา”คนเราเทียบกับเพชรพลอยไมได
หรอกคะ แรธาตุนะเกิดมาเปนอยางไหนมันก็เปนยังง้ันตลอดไป แตคนเราเปล่ียนได...เกิดมา
เปนพลอยก็เปล่ียนเปนเพชรไดนะคะ  ถาชวยตัวเองใหเปล่ียนไปตามน้ัน” 

(แมพลอยหุง: 390) 
 

ในตอนนี้ คือการสรุปชีวิตของแหวนวาสามารถยกระดับชีวิตตนข้ึนมาได แมไมมีชาติ
ตระกูลสูงและฐานะท่ีดีมาต้ังแตเกดิ 
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ในเร่ืองเสนไหมสีเงิน คุณตากลาวกับแพรวาเกีย่วกับการเร่ืองชาติกําเนดิและฐานะวา 
 

“เขามีเงิน ลูกก็เลยไดเรียนโรงเรียนดีๆ ไดไปเมืองนอก ความมีเงินมันก็ชวยไดในระดับ
หน่ึง แตชวยไมไดหมด  คนเราเกิดมาดี พอแมรวยก็จริง  แตถาทําตัวไมดีก็ลมกลางคันได
เหมือนกัน   บางคนตกตํ่าขนาดติดคุกติดยาเสพติดตายอยางหมากลางถนนก็มี  ไมแนไมนอน
หรอก 

(เสนไหมสีเงิน:134) 
  
  ฉะนั้นจากการแสดงทัศนะใน 3 เร่ืองคือคุณชาย  แมพลอยหุง  และเสนไหมสีเงินจึงเปน
ความคิดของ ว.วนิิจฉัยกุลเกีย่วกับเร่ืองชาติกําเนิดและฐานะวา  ชาติตระกูลและฐานะคือส่ิงท่ีติดตัว
มาเพื่อสนับสนุนชีวิตตัวละคร  แตท้ังนี้ชาติกําเนิดไมใชส่ิงท่ีชวยใหคนประสบความสําเร็จหากขาด
ความพยายามและความดีงาม   

 
ท้ังนี้ ทัศนะเกีย่วกับชาติกําเนิดและฐานะของว.วินจิฉัยกุล จึงสรุปไดวาผูประพันธเห็นเปน

เพียงส่ิงท่ีติดตัวแตไมควรไปยึดติด  เพราะความสุขหรือความสําเร็จในชีวิตจะตองมีปจจัยอ่ืนท่ี
สําคัญกวา ซ่ึงจะไดกลาวถึงทัศนะในดานอ่ืนๆของ ว.วนิิจฉัยกุลในหวัขอตอไป 

  
4.2 ทัศนะเก่ียวกับการศึกษา 
 
 จากการศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการชาติกําเนดิและฐานะ ตามหัวขอ4.1 ท่ีสรุปไดวาชาติ
กําเนิดและฐานะไมไดกอใหเกิดความสุขและความสําเร็จเสมอไปนั้น เพราะจะตองมีปจจัยอ่ืนเขามา
เสริมดวย   ในหัวขอ4.2 จึงเปนการศึกษาถึงทัศนะเกีย่วกับการศึกษา จากนวนิยายของ 
ว.วนิิจฉัยกุลซ่ึงถือเปนปจจัยดานตอมาในการท่ีตัวละครใชเปนเคร่ืองมือสรางความสุขและความ
เจริญใหกับชีวติตนเอง 

การศึกษาในนวนิยายของว.วนิิจฉัยกุลนั้น หมายถึง การศึกษาตามระบบใน
สถาบันการศึกษาและไดรับใบประกาศตามคุณวุฒิท่ีตวัละครเลือกศึกษา   นวนิยายท้ัง 15 เร่ือง
ของว.วินจิฉัยกุลปรากฏวาตัวละครเอกทุกตัวไดรับการศึกษาตามแตฐานะครอบครัว  แมวาตัวละคร
จะอยูในครอบครัวท่ีไดรับการอุปการะก็ตาม   

ท้ังนี้จากรายละเอียดของนวนิยายท่ีกลาวถึงประเด็นของการศึกษาในชีวิตตัวละครท่ีโดด
เดนมีอยู 2 ประการสําคัญคือ ประการแรกการศึกษาตามฐานะและคานิยม   และประการที่สอง  
การศึกษาเปนเพียงเคร่ืองมือยกระดับชีวิตของตัวละครแตไมไดสรางใหตัวละครเปนคนดี     ซ่ึงใน
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ประเด็นแรกผูประพันธเพยีงตองการสะทอนใหเห็นวาการศึกษาไดรับอิทธิพลของคานิยมเขามา
เกี่ยวของ แตผูประพันธจะใหความสําคัญตอแนวคิดประการหลังมากกวา เพราะตัวละครท่ียกระดบั
ชีวิตตนเองดวยการมีการศึกษาสูงแลว บางคนก็ไมไดเปนคนดีเทาท่ีควร และบางคนก็ถึงกับมีชีวิตท่ี
ลมเหลว ท้ังนีผู้ประพันธแสดงผานเนื้อเร่ืองและตัวละครจากเร่ืองคุณชาย  มณีราว  วงศาคณาญาติ   
บานของพรุงนี้   ละครคน  มายา   และแมพลอยหุง 

 
 การศึกษาตามฐานะและคานยิม ในนิยายของว.วนิิจฉัยกุลมักกลาวถึงความสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาวาเปนส่ิงท่ีบงบอกฐานะท่ีม่ันคงและความมีหนามีตาของครอบครัว  แตถาตัว
ละครท่ีเกิดในครอบครัวท่ีไมมีความพรอม การศึกษาจะถือเปนโอกาสท่ีตัวละครตองไขวความาให
ไดมากท่ีสุดเพือ่สรางภาพลักษณของตนเองใหดีข้ึน 
    

ผูประพันธนําเสนอเร่ืองของการศึกษาวาผูท่ีมีความพรอมยอมไดรับการศึกษาดีกวาคนอ่ืน  
ซ่ึง ปรากฏในเร่ืองคุณชาย ท่ีกลาวถึงตาแหยม หรือแทจริงคือหมอมราชวงศทินภาควาไดรับ
การศึกษาเนื่องชาติกําเนิดและฐานะมีสวนในการสนับสนุนวา  
 

ความจริง ชีวิตคุณชายภาคก็ไมถึงกับลําบาก เพราะเขาอาศัยความเมตตาของหมอมยาได
เลาเรียนหนังสือในโรงเรียนเดียวกับพ่ีชายนองชายที่เปนลูกหมอมรอง ๆ ดวยกัน  สวนพ่ีชาย
คนโตและคนรองซึ่งเปนลูกของหมอมคนใหญน้ันไปเรียนอังกฤษต้ังแตอายุสิบสอง 
ทานพอของคุณหญิงพิมพเปนหมอมเจาที่ฐานะคอนขางดีหากทรงใชจายอยางระมัดระวัง

เพราะตองทะนุบํารุงลูกเมียนับสิบคน  แตทานก็ไมทรงบนและไมเคยตัดทอนรายจายที่
จําเปนโดยเฉพาะการศึกษาของลูกๆ  ยิ่งคนไหนเรียนเกง คนน้ันก็ยิ่งเปนคนโปรด ไดรับการ
สนับสนุนใหเรียนมากๆขึ้นไป 

(คุณชาย:744) 
 

 ขอความนี ้ อธิบายถึงชาติกําเนิดและฐานะท่ีม่ันคงของครอบครัววา ชวยสงเสริม
การศึกษาใหตวัละครอยางเต็มท่ี  
 สวนเร่ืองมณีราว  ก็ไดกลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของฉายฉานท่ีมีลักษณะคลาย
ครอบครัวของตาแหยมคือ ผูเปนพอมีภรรยาหลายคนแตก็ใหความสําคัญตอการศึกษาของลูก ตาม
เนื้อเร่ืองท่ีวา 
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พอของฉายฉานเปนเศรษฐี  หากวาไมตองเปลืองเงินทองไปในการเล้ียงลูกชายหญิง
จํานวนมากและเมียจํานวนนับไมถวน  มีต้ังแตเมียเกาแก  ซึ่งตอนน้ีก็อยูในวัยเจ็ดสิบเศษขา
ไปแลวหลายคน   จนกระทั่งเมียสาวๆ วัยไมถึงยี่สิบอีกหลายคนเหมือนกัน 

… 
ฉายฉานเปนลูกที่เกิดจากเมียคนหน่ึงในจํานวนมากมายน้ี 
… 
ในเม่ือฉายฉานเปนผูชาย พอเขาก็ปติยินดีไมแพกับไดลูกชายจากเมียหลวงจึงไดยกตึกและ

ท่ีดินผืนน้ีใหเปนสิทธ์ิขาดกับลูกชาย  ใหการศึกษาอยางดี  และเมื่อฉายฉานโตเปนหนุม  พอก็
จัดการมอบกิจการคาในเครือใหสวนหน่ึง  ซึ่งมากพอที่เขาจะเล้ียงตัวเองไดโดยไมฝดเคือง  
หากวาชายหนุมเปนคนเอาถานเสียอยาง 

(มณีราว 115-116) 
 
ขอความนี้ ผูประพันธอธิบายพ้ืนฐานชีวิตของฉายฉานเชนเดียวกับชีวติของตาแหยม  คือ 

แมฉายฉานจะมีพี่นองมาก  แตเขาก็มีโอกาสท่ีไดเรียนสูงและไดรับการสนับสนุนในเร่ืองของหนาท่ี
การงานถาเขาแสดงความต้ังใจ 
 จากขอความของท้ังสองเร่ือง ทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลคือ คนท่ีมีความพรอมทางชาติ
กําเนิดและฐานะ  ยอมมีโอกาสดี   และหากรูจักขวนขวาย ก็จะมีความเจริญยิ่งข้ึนไปอีก 

ท้ังนี้ว.วินิจฉัยกุลแสดงใหเหน็วาแมครอบครัวจะใหการศึกษาได  แตก็อาจไมเหมาะกับตัว
ละคร ถาการศึกษานัน้เกี่ยวพันกับคานิยมของสังคมกลาวคือในเร่ืองวงศาคณาญาติและบานของ
พรุงนี้  ตัวละครผูเกิดในชาติตระกูลและฐานะดี  ถูกบังคับใหศึกษาในดานที่เขาสังคมได  เพื่อแสดง
ความม่ังค่ังของครอบครัว  หรือเปนส่ิงท่ีครอบครัวเช่ือวาจะชวยใหมีความเจริญกาวหนาเชนในเร่ือง
วงศาคณาญาติ พอแมของพริมตอตานการเรียนวาดรูปดวยเหตุผลท่ีวา 
 

 พริมไมไดเรียนวาดรูปมาเปนพิเศษถึงแมวามีใจรักดานน้ี จนนาจะไดรับ
การสงเสริมใหศึกษาทางน้ีอยางเอาจริงเอาจังก็ตามพอกับแมลงมติเปนเอกฉันทวาจะไมยอม
ใหพริมสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาเหลาน้ีเปนอันขาด“ไมเห็นจะมีประโยชนอะไร 
วิชาวาดรูปเอกไปทําอะไรไดอวดใครก็ไมได ถาเปนเมืองนอกเมืองนาก็ไปอยางแลวไอท่ีเรียน
กันนะ พอเห็นมีแตฮิปปเต็มไปท้ังคณะพอทนเห็นแกไปม่ัวสุมกับพวกน้ันไมไหว” 

 (วงศาคณาญาติ:79 – 80) 
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 จากขอความจะเหน็วา พอของพริมมีทัศนะเกี่ยวกับการเรียนวิชาวาดรูปวาไมเหมาะกับ
ชนช้ันสูงอยางครอบครัวของตน 
 ในตอนนี้จะเหน็วา ผูเขียนแสดงทัศนะวาตัวละครที่อยูในชาติตระกูลและฐานะดีถูกยอม
กําหนดใหเรียนตามคานิยมคือเรียนในวิชาท่ีสามารถเขาสังคม หรือเรียนแลวมีหนามีตาครอบครัว
ของพริมจึงไมสนใจความสามารถของพริมในดานการวาดรูป เนื่องดวยพอแมของพริมมีความเปน
หวงในพฤติกรรมของพริมวาเปล่ียนแปลงไป 
 สวนนิลยา ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาครอบครัวมีอิทธิพลตอการเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนรัก
เชนกัน คือ นิลยาเปนผูมีความสามารถทางดานการเลนดนตรีมาก แตพอแมผูเปนนักวิชาการ
ระดับสูงเห็นวาเปนวิชาท่ีต่ําตอย จึงหามนลิยาเรียน ซ่ึงสรางความทุกขใจใหกับนิลยาเปนอยางมาก 
ดังความท่ีกลาววา 
 

ฉันไมรูจะอธิบายอยางไรวา วิชาดนตรีน้ันไมอยูในจุดมุงหมายของคุณพอคุณแม เพราะใน
สายตาทานนักวิชาการท่ีโดงดังขึ้นมาเปนนักบริหารของประเทศอยางท่ีทานกําลังจะไดเปน
น้ันอาจจะจบสาขาอะไรมาก็ไดรอยแปด…แตก็ดูเหมือนวายังไมมีใครจบสาขาดนตรีเลยสัก
คน 

 (บานของพรุงน้ี: 331) 
 
“มีแตลูกเทาน้ัน เปนความหวังอยางเดียวและอยางสุดทายของแม” คุณแมเคยพูดเชนน้ีแลว

บัดน้ีคุณแมดูจะไมสบายใจกับเรื่องเพลงของฉันนัก  
 (บานของพรุงน้ี: 342) 

 
 ในตอนนี้จะเหน็ไดวา ผูประพันธแสดงความทุกขใจของนิลยาวาเปนเพราะพอแม
คาดหวังใหตนจบการศึกษาทางวิชาการ เพื่อใหสมศักดิศ์รีของลูกนักวิชาการระดับประเทศ ซ่ึงความ
คาดหวังของพอแมดังกลาวนี ้ ทําใหนิลยา “ไมสบายใจ” นั่นคือ ทุกขใจท่ีตนเอง ไมสามารถเลือก
เรียนดนตรีไดตามพรสวรรคของตน 
  
 ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาตามคานิยม  จึงเปนส่ิงท่ีผูประพันธตองการสะทอนใหเห็น
คานิยมของสังคมเทาน้ัน  แตผูประพันธเองก็ไมไดเห็นดวยกับคานิยมนี้  เพราะทายท่ีสุดแลว ตวั
ละครจากท้ังสองเร่ืองกลับประสบความสําเร็จจากส่ิงท่ีตนเองสนใจแตแรก นั่นคือ พริมไดทํางาน
เปนนักแปล  และวาดภาพประกอบหนังสือ   สวนนิลยากก็ลายเปนนักแตงเพลงท่ีมีช่ือเสียง
ระดับประเทศไปในท่ีสุด   ซ่ึงตัวละครทั้งสองไมไดใชความรูตามท่ีพอแมบังคับใหเรียนมาเลย 
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 สวนทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลท่ีเกี่ยวกับการศึกษาชวยยกระดับบุคคล มักปรากฏในตัว
ละครท่ีมีชาติกําเนิดและฐานะตํ่าตอยตัวละครซ่ึงการศึกษาจะถือเปนโอกาสท่ีตัวละครตองไขวควา
มาใหไดมากท่ีสุดเพื่อสรางภาพลักษณของตนเองใหดีข้ึนตามเร่ืองแมพลอยหุง มายา และคุณชาย
ตอไปนี ้

เร่ืองแมพลอยหุง กลาวถึงการใหความสําคัญของการเรียนใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเรียนได ในตัว
ละครแหวนวา 

“ เรียน ๆ เขานะแหวน”  คุณผูหญิงวา  “ มีความรูติดตัวไวมันดีกวาไมมี  ไดรูวาเมื่อไรจะ
กลับบาน  แหวนจะไดมีทางทํางานได” 

“ คุณจะกลับบานเมื่อไรคะ”  แหวนถามทันที  กระตือรือรนแตก็ไมใชวาจะคิดถึงบาน 
“ ฉันไมกลับหรอก  แตแหวนอาจตองกลับ” 
“ หนูไมอยากกลับ”  แหวนวา  “ อยูน่ีสบายดีแลว  กลับบานเม่ือไรหนูก็ตองไปเปนคนใช

อีก  
“หนูเบื่อ  หนูอยูน่ีดีกวา” 
“ ถาเรียนหนังสือมีความรูติดตัวก็ไมตองไปเปนคนใช  เรียนภาษาจบแลวไปเรียนตอก็ได 

ฉันจะหาที่เรียนใหเอง” 
แหวนย้ิม  แลเห็นฟนขาวสะอาดเปนระเบียบ  รสนาดูรูปโฉมของเด็กหญิงรุนสาวแลว 

อยากจะถอนใจดวยความช่ืนชมแกมเศราใจ  คําเปรียบเทียบเกา ๆ ที่วาชางเผือกยอมอยูในปา
น้ันนับวาไมมีวันลาสมัย 

( แมพลอยหุง: 131 )  
  
 ขอความนี้กลาวถึงการเปล่ียนแปลงฐานะของแหวนวาถาไมตองการเปนคนใชกต็อง
เรียนใหไดมากท่ีสุด   
 สวนเร่ืองมายาก็กลาวถึงประโยชนของการศึกษาในตัวละครพิตะวนัวา 
 หลอนเลาตอไป พยายามจะทําใหอีกฝายเห็นคุณคาขึ้นบาง  

”คุณแมสนับสนุนตะวันทุกอยาง ใหใชนามสกุล ใหเลาเรียนจนจบมหาวิทยาลัย ไมมีใครอีก
แลวท่ีจะดีกับตะวันเทาน้ี” หลอนชะงักมาอีกครั้งหน่ึงเมื่อเอยมาถึงแคน้ี ถาไมมีคุณอินทนิล 
ชีวิตของหลอนจะเปนอยางไรก็สุดรูได บางทีหลอนอาจจะยังอยูในสวนกับแม อยางลําบาก
ยากจน อาจผจญกับพอเลี้ยงและนองตางบิดาอีกเปนพรวนถึงคุณอินทนิลจะไมมีความ
ออนโยนใหหลอน แตประโยคที่หลอนพูดออกมาเมื่อครูโดยไมไดต้ังใจจะพูดความจริงน้ัน 
นับวาเปนความจริงทุกถอยทุกคํา นอกจากเธอแลวไมมีใครจะทําใหพิตะวันมีโอกาสรุงเรือง
ถึงขนาดน้ีไดเลย 

(มายา : 373) 
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 ขอความนี้กลาวถึงพิตะวันแสดงการระลึกถึงบุญคุณของคุณอินทนิลโดยไมรูตัว ในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับการใหโอกาสทางการศึกษาแกพติะวนั  ทําใหพิตะวันมีชีวติความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 ในเร่ืองคุณชายกลาวถึงความเพียรพยายามในการหาความรูก็จะทําใหชีวิตที่ตอยตํ่าดี
ข้ึนมาได  ดังความวา 
 

บทเทศนาเหลาน้ีเมื่อเริ่มขึ้นแลวยากที่จะจบลงงายๆ เพราะวา คุณมหาเริ่มเพลิดเพลินกับ
คําสั่งสอน 

“ลุงอบรมสั่งสอนแกมาต้ังแตเด็ก เพราะอยากใหเปนคนใฝดีมีสติปญญา มีคุณธรรม คน
บางคนเขามีทุนพอแมกองไวใหแลวต้ังแตเกิด พวกน้ีแคตอยอดขึ้นไปหนอยก็สบาย สวนแก
น้ันพ้ืนฐานแทบไมมี ตองสรางเอาเอง ตองเหน่ือยกวาเขา ถาหากวาประพฤติปฏิบัติดี ก็คงจะ
มีชีวิตที่ดี  

(คุณชาย 302-303) 
 

 นอกจากนี้ผูประพันธยังแสดงวา ตามคานิยมการศกึษาคือเคร่ืองมือแกไขขอผิดพลาดให
ตัวละคร  ตามท่ีปรากฏในเตย  และแกวใส  เร่ืองคุณชาย และละครคน กลาวคือเร่ืองคุณชาย เตยเกดิ
ความรูสึกอับอายกับเหตุการณท่ีตนเองไมไดรับตําแหนงการประกวดเยาวชนดีเดน และพล้ังมือทํา
รายรางกายโบ เพื่อนสาวในมหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะเยาะเยยเขาเร่ืองนี้  เตยจึงหาทางออกโดยขอ
ไปศึกษาตอตางประเทศ ตามขอความท่ีวา”เตยสูตามแบบของเตย เตยจะไปเรียนตอเมืองนอกเอา
ปริญญากลับมาเยยไอพวกท่ีแกลงเตย”(คุณชาย :1045)สวนแกวใส เกิดความเสียใจท่ีคนรักละเลย
ตนหลังจากท่ีเขาเปนดาราดังแลว แมเล้ียงของแกวใสจงึหาทางออกใหแกวใสไป”ชุบตัว” โดย
การศึกษาตอตางประเทศ ตามขอความท่ีวา”พรุงนี้หลอนจะเดินทางไปสูฉากใหม ชีวิตใหม 
ประสบการณใหม” (ละครคน:688) 
 
 ตามทัศนะขางตนนี้ จะเห็นวา การศกึษา คือเปนท้ังการยกระดับและการหาทางออกให
ตัวละคร  ซ่ึงผูประพันธแสดงวาเปนเพยีงคานิยมเทานัน้  เพราะทายท่ีสุด ตัวละครบางตัวท่ีไดรับ
การศึกษาอยางดีเลิศก็มีชีวิตท่ีลมเหลว ดังท่ีปรากฏจากชีวิตของเตยและพิตะวนั ซ่ึงท้ังคู จบ
การศึกษาข้ันสูงจากตางประเทศแตเตย กลับเปนคนอกตัญูเพราะไมเล้ียงดูพอแม สวนพิตะวนัก็ฆา
ตัวตายเพราะไมสมหวังในความรัก   
  
 ฉะนั้น ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของผูประพันธจึงสรุปไดวาการศึกษานอกจากจะเปน
การเพิ่มพูนความรู ท่ีเปนความหมายตรงตัวแลว  การศึกษายังกลายเปนคานิยมท่ีบงบอกถึงฐานะ 
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ชาติตระกูล ความมีหนามีตาในสังคม  การยกระดับชีวิตและเปนทางออกในการแกปญหาบางอยาง  
ท้ังนี้ผูประพันธจึงมองการศึกษาเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีครอบครัวจัดหาใหเพื่อพัฒนาตัวละครในระดบั
หนึ่งเทานัน้ แตถาจะพัฒนาตัวละครใหเปนคนดีมีคุณธรรม จะตองมีปจจัยอ่ืนรวมดวย ซ่ึงไดแกการ
อบรมส่ังสอนจากครอบครัว  ดังท่ีจะกลาวในหวัขอตอไป 
  
4.3 ทัศนะเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงด ู
 

ทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูคือการท่ีผูประพันธแสดงใหเห็นวาลักษณะ
ตัวละครมาจากการอบรมของครอบครัว กลาวคือ การอบรมไดกลายเปนเคร่ืองเตือนใจ เปนกําลังใจ  
ใหตวัละครปฏิบัติดี โดยการอบรมนี้ไมไดมีปจจยัดานชาติตระกูลและฐานะ หรือเร่ืองของการศึกษา
เขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงหมายความถึงครอบครัวสามารถใหการอบรมท่ีดีไดไมวาตัวละครจะอยูใน
สถานภาพใด 

  ตามท่ีผูประพันธแสดงถึงลักษณะการอบรมท้ัง 5 ประการตามท่ีศึกษามาแลวในบทท่ี 3
ไดแก การอบรมแบบใหขอคิด  การอบรมใหสํารวมกิริยา  การอบรมอยางเขมงวด  การอบรมโดย
ใชอารมณ  และการตามใจโดยปราศจากการอบรมน้ันไดมีผลตอบุคลิกภาพของตัวละคร ท้ังดานท่ี
พึงประสงคและไมพึงประสงค 

นอกจากนี้ ในการศึกษาทัศนะท่ีเกี่ยวกับชาติตระกูลและฐานะ  และทัศนะเกีย่วกับ
การศึกษา ก็ไดขอสรุปวาตัวละครไมอาจใชท้ังสองแนวทางน้ีนําไปสูความสุขหรือความสําเร็จใน
ชีวิตได หากปราศจากการความดีงาม 
ความดีงามในทัศนะของผูประพันธก็คือการเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกดานของชีวิต  ไมวาจะ
เปนเร่ืองของการทํางาน  การใชชีวิต  หรือการวางตัว ซ่ึงนวนยิายของว.วนิิจฉัยกุลใหความสําคัญ
เกี่ยวกับแนวคิดนี้  กลาวคือ  ตวัละครจะเปนผูปฏิบัติดีไดนั้น  ครอบครัวคือแรงจูงใจท่ีสําคัญตาม
การปรากฏอยางเดนชัดในเร่ือง อยูฟาเดยีวกัน  มณีราว  คุณชายและเสนไหมสีเงิน ตอไปนี ้
 เร่ือง อยูฟาเดยีวกัน  เม่ือพิงคตัดสินใจท่ีจะใชชีวิตในเมืองไทย พิงคกมี็ความเขมแข็งท่ีจะ
ใชชีวิตเพียงลําพัง แมจะตองพบกับอุปสรรคหลายคร้ัง ตั้งแตญาติพี่นองไมตอนรับการหางานทํา
ดวยความยากลําบาก การปรับตัวใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย การปรับตัวใหเขากับ
ครอบครัวของสามี และท่ีเปนปญหาหนกัท่ีสุดสําหรับพิงค คือ การตัดสินใจต้ังตนใชชีวติอยาง
เกษตรกรกับสามีท่ีตางจังหวดัซ่ึงตองประสบภัยธรรมชาติมากมาย แตพิงคก็ยังสามารถอดทนและ
ยืนหยัดท่ีจะใชชีวิตอยูเมืองไทยกับสามีดวยอาชีพเกษตรกรตอไป ดังความวา 
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ปานน้ีแมจะทําอะไรอยู…พิงคถอนใจ ไมเคยคิดถึงแมมากเทาน้ีมากอนเลย ถาหากวาแมอยู
ใกลพิงค คงจะสบายใจมากแตพอคิดอยางน้ีไดแวบเดียวก็หักหามใจได ถึงแมมาหาก็คงจะ
บอกวา พิงคโตเปนผูใหญแลว ไมวาจะเผชิญปญหาอะไร ตัวเองเทาน้ันท่ีจะรับผิดชอบตัวเอง
ใหไดดีท่ีสุด 

(อยูฟาเดียวกัน:425) 
 
 ในตอนนี้ผูประพันธไดแสดงใหพิงคนกึถึงแมวา ถาแมอยูใกลๆคงจะชวยปลอบใจใน
ปญหาท่ีผานเขามา แตพิงคก็นึกถึงตอไปอีกวาแมมักจะอบรมส่ังสอนใหพิงคตอสูกบัปญหา เพราะ
ถือเปนการรับผิดชอบชีวิตตนเอง พิงคจึงเปล่ียนความคิดวาแทนท่ีจะโหยหาคําปลอบใจ ควรจะคิด
แกปญหาและยอมรับความจริงท่ีพบอยูดีกวา ซ่ึงเนื้อความในบทบรรยายนี้คือ การท่ีพิงคนึกถึงแม
แลวเกดิความเขมแข็งข้ึนนั้น เปนส่ิงท่ีผูเขียนตองการแสดงใหเห็นวา แมมีอิทธิพลตอความคิดและ
จิตใจของลูก คือ ทําใหลูกคิดเปน มีจิตใจเปนผูใหญท่ีเขมแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได  
 ความนึกคิดของพิงคท่ีวาตนเองเปนผูใหญ และพ่ึงพาตนเองไดนั้น ผูประพันธยังได
แสดงใหเห็นอกี คือ เม่ือใหพิงคนึกเปรียบเทียบตนกับคนรอบขาง นั่นคือ จอด และซกเฮ้ียง จอดเปน
บุตรสาวของนาสะใภของพิงคผูซ่ึงเปนเด็กวยัรุนท่ีหมกมุนอยูกับเร่ืองเพศและการเท่ียวกลางคืน 
สวนซกเฮ้ียงเปนเพื่อนรวมงานของพิงคในชวงท่ีพิงคทํางานเปนฝายตางประเทศของโรงงานผลิต
อุปกรณกอสรางกอนจะลาออกมาเปนเกษตรกร ซกเฮ้ียงจะเปนผูท่ีครุนคิดอยูแตเร่ืองเนื้อคูและการ
แตงงาน เม่ือพงิคเห็นพฤติกรรมของท้ังสอง พิงคเกิดการนกึเปรียบเทียบวา 
 

พิงคไมแปลกใจวา ทําไมพิงคจึงเปนผูใหญมากกวาจอดเมื่อพิงคอยูวัยเดียวกับหลอน และ
ทําไมพิงคจึงยังเปนผูใหญมากกวาซกเฮ้ียงอีก ทั้งที่ออนกวาหลอนหลายป เพราะวาครอบครัว
ของพิงค แมวามีความผูกพันกันอยางแนบแนน แตวาก็ยังใหอิสระท่ีลูกๆจะดําเนินชีวิตตาม
ลําพัง ดิ้นรนชวยเหลือตนเอง รับผิดชอบชีวิตตนเอง เม่ือเรียนจบจากโรงเรียนแลว 

(อยูฟาเดียวกัน:396) 
 
 ในตอนนี้เปนความคิดของพิงคท่ีเห็นวาตนเองมีลักษณะของความเปนผูใหญกวา 
จอดและซกเฮ้ียงตรงความสามารถของการคิดพึ่งตนเองอันไดแกการใชชีวิตเพยีงลําพัง แกปญหา
และรับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้ พิงคไดรับอิทธิพลจากการปลูกฝงของ
ครอบครัวนั่นเอง 
 ฉะนั้นจึงเหน็ไดวา ท้ังพิงค จะนกึถึงครอบครัวเสมอเม่ืออยูในสถานการณท่ีตองพึ่งพา
ตนเองหรือเปนความรูสึกนกึคิดวาตนเองเปนผูใหญท่ีจะใชชีวิตตอไปโดยไมเปนภาระครอบครัว 
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ซ่ึงไดทําใหเหน็ทัศนะของผูประพันธวา ครอบครัวมีบทบาทตอการเปนแรงผลักดันใหตัวละคร
ดังกลาวใชชีวติดวยความเขมแข็งอดทน 
 
 นอกจากนี้นวนิยายของว.วินิจฉัยกุล มักจะเนนในเร่ืองของการปฎิบัติตนใหถูกตองตาม
ศีลธรรมและมนุษยธรรม เชน ประกอบอาชีพสุจริต มีความกตัญู ไมเห็นแกตวั รับผิดชอบตอ
สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการประพฤติผิดประเวณ ี ซ่ึงผูเขียนแสดงศีลธรรมดังกลาวนี้อยูใน
พฤติกรรมของตัวละครอยูเสมอ ยิ่งไปกวานัน้ ผูท่ีปลูกฝงคุณความดีดังกลาวนีใ้หกับตัวละครท่ี
ผูเขียนกลาวถึงอยูเสมอก็คือบุคคลในครอบครัว 
 ในเร่ืองการวางตัวตอเพศตรงขามและการรูจักรักนวลสงวนตัว เปนคุณสมบัติท่ี
ผูประพันธมักแสดงอยูในตัวละครหญิง กลาวคือ ตัวละครท่ีมีลักษณะเชนนี้ จะประสบความสําเร็จ
ในชีวิตท้ังทางดานการงานและคูครอง ตลอดจนไดรับการยกยองจากคนรอบขาง ซ่ึงทําใหเหน็วา
ผูประพันธมีทัศนะวาผูหญิงควรจะมีการควบคุมอารมณในเร่ืองความรัก และผูประพันธทําใหเหน็
วาการท่ีตวัละครจะเกดิความตระหนักในคุณคาของความเปนผูหญิงไดก็ตอเม่ือไดรับการปลูกฝงท่ีดี
จากบุคคลในครอบครัว 
 คลายเดือน ในเร่ืองมณีราว ผูประพันธแสดงใหเห็นไววา แมคลายเดอืนจะเคยมี
ประสบการณท่ีผิดพลาด คือเสียพรมจรรยใหฉายฉานโดยไมตั้งใจคลายเดือนก็พยายามท่ีจะใชชีวิต
ไปในแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป ซ่ึงการท่ีคลายเดือนมีความคิดดีนี้ เพราะคลายเดือนมีแม
เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ดังจะเห็นไดจาก ถาคลายเดือนเร่ิมท่ีจะคิดประพฤติตนนอกลูนอกทาง คลาย
เดือนจะคํานึงถึงความรูสึกของแม เชนตอนท่ีคลายเดือนกําลังตัดสินใจวาจะยอมเปนภรรยาลับของ
ฉายฉาน เพื่อใหครอบครัวมีฐานะท่ีดีข้ึน แตเม่ือนึกถึงแม คลายเดือนกเ็ปล่ียนความคิดวา 
 

จริงสิ คลายเดือนไมเคยคิดขอน้ีอยางละเอียดมากอนเลย  
   ถาหากวาแมรูเขา…แมจะยินดีรับความสบายอันเกิดจากการกระทําแบบน้ีหรือ 
คําตอบคือ…ไมแมอีกมากอาจจะขายลูกสาวตัวนอยๆมาเปนโสเภณี บางคนก็รู…แตทําเปน

ไมรู บางคนไมสนใจวาลูกจะไปเปนอยางไร ขอแตตัวเองไดปลดเปลื้องความลําบากยากจน
ใหพนตัวเทาน้ันก็พอ แตผูหญิงประเภทน้ันไมใชแมของคลายเดือน หลอนแทบจะไดยินเสียง
ของแมแววขึ้นมาในความคิดคํานึงทีเดียววา 

 “ลําบากกายแมไมวา ขอแตใหสบายใจ คนเราทําอะไรก็ไมสบายใจ เทากับทํางานสุจริต” 
(มณีราว:545) 
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 ความตอนน้ี คือ คลายเดือนลมเลิกความคิดท่ีจะเปนภรรยาลับของฉายฉาน เพราะรูวาแม
จะตองทุกขใจจากการกระทาํของตนเองมาก ซ่ึงถือไดวาคลายเดือนตัดสินใจปฏิบัติดเีพราะแม ดัง
เปนทัศนะของผูประพันธวา แมของคลายเดือนจึงมีอิทธิพลในฐานะเปนผูยึดเหน่ียวจติใจใฝทําด ี
 สวนออมรัก จะเปนผูท่ียึดหลักศีลธรรมในเร่ือง การเลือกคูครองท่ีถูกตอง คือ ไมรักคน
รักของผูอ่ืน เพราะออมรักมีพอเปนผูมีอิทธิพลสําคัญในการอบรมส่ังสอนดังคุณธรรมดังกลาวนี้ 
จากเร่ือง ออมรักมีชายหนุมบุคลิกดีมาชอบพอตนท้ังๆท่ีมีคูรักท่ีใชชีวิตอยูดวยกันแลว แมออมรัก
เองจะรูสึกพอใจชายดังกลาว แตกต็ัดสินใจปฏิเสธเอราวัติทันที ซ่ึงการท่ีออมรักเลิกรักเอราวัตไิด
นั้น เพราะยึดม่ันในคําอบรมส่ังสอนของพอเกี่ยวกับการใชชีวิตอยางระมัดระวังควบคูไปกบั
ศีลธรรม แมวาขณะน้ันเปนเวลาท่ีพอของออมรักเสียชีวติไปดวยอุบัติเหตุแลวก็ตาม ดังความวา 
 

“ออมเห็นวา…ออมไมตองการเขาไปพัวพันกับชีวิตยุงเหยิงของพ่ีเอกับ…เขา ออมเปนคน
ระมัดระวังกับชีวิตมาก คงเปนเพราวาพอสอนออมมา อยางนั้น ถึงไมมีพอแลวสิ่งท่ีพอ
ปลูกฝงก็ยังอยูในใจออมเสมอ…” 

… 
“พอเคยบอกวาถาออมอยากไดอะไรมากๆ อยารีบรอนไปเอามาทันทีแตวาใหรอไปอีกสัก

พัก…ดูซิวานานๆออมยังรูสึกอยากไดเหมือนเดิมอีกหรือเปลา” 
(หลงเงา:479-480) 

 
 ในตอนนี้จะเหน็ไดวาออมรักตัดใจเลิกรักเอราวัติไดก็เพราะนึกถึงพอ ผูท่ีอบรมออมรัก
ดวยหลักการใชชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงเปนทัศนะของผูประพันธแสดงความสําคัญของผูเปนพอท่ีเกีย่วกับ
การเล้ียงดวูา ถาพอกับลูกมีสายสัมพันธท่ีดีตอกัน ท้ังการใหความรักดแูลเอาใจใสและอบรมส่ังสอน
อยางถูกตอง จะสามารถสรางแนวทางในการดําเนนิชีวติใหกับลูกได แมวาพอจะไมไดมีโอกาสอยู
ดวยแลวก็ตาม เพราะลูกจะตระหนักและระลึกถึงพออยูเสมอ 
 แพรวาตวัละครหญิงในเร่ืองเสนไหมสีเงิน ท่ีมีทัศนะในการรักนวลสงวนตัวและรูจัก
ระมัดระวังการวางตัว ก็มีลักษณะเกีย่วกับการวางตัวและระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกคูครอง 
เชนเดยีวกับคลายเดือนและออมรัก แตผูท่ีมีอิทธิพลสรางลักษณะดังกลาวนี้ใหกับแพรวาจะไมใชพอ
แม เพราะครอบครัวของแพรวากําพราแมตั้งแตเดก็ และพอตองไปขายแรงงานท่ีตะวนัออกกลาง
เพื่อสงรายไดมาเล้ียงดูลูกท้ัง 4 คน ซ่ึงผูเขียนไดทําใหเห็นวาแมวาแพรวาจะขาดพอแมเล้ียงด ู แต
แพรวาก็มีคุณตาผูเปนบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดเปนผูปลูกฝงคุณสมบัติอันดีงามของความ
เปนลูกผูหญิงไวไดอยางดเีชนกัน ดังในตอนท่ีแพรวาแสดงความคิดเกีย่วกับการเลือกคูโดยยึดคํา
สอนของคุณตาวา 
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“หนุมสาวไมใชวาจะคิดแคน่ังสบตากัน…นึกภาพไอหมอน่ันชวยซักผากวาดถูหองหับ
หรือเลี้ยงลูกไดบางก็ดี อยาไปนึกแตตอนมันชวนเที่ยวอยางเดียว” 
เพราะอยางน้ีกระมัง แพรวาจึงไมมีคนรักจนแลวจนรอด ใครๆก็บอกวาหลอนเก็บตัวมาก

ไป เลือกมากเกินไป ขี้อายเกินไปและอะไรๆเกินไปอีกหลายอยาง ลวนแลวแต ทําใหหลอนไม
มีหนุมคนไหนที่จะมาเดินเคียงคูในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางเพ่ือนหลอนอีกหลาย ๆ คน 
แตสมัยน้ี ผูหญิงก็ไมคอยจะเหอเรื่องมีแฟนกันเทาไรเสียดวย คงจะถือวาเล้ียงตัวเองไดโดย

ไมตองงอผูชายนึกถึงคําพูดของคุณตาแลวมองเห็นภาพสมกําลังลุกไปซื้อของขบเคี้ยวมา
บริการผูชายที่น่ังเฉยอยู แพรวาก็อดสงสารเพ่ือนของหลอนไมได 

(เสนไหมสีเงิน:78 – 79) 
 
 ความตอนน้ีกลาวถึงลักษณะของแพรวาทีเ่ก็บเนื้อเก็บตัว ไมคบเพ่ือนชายน้ัน เพราะแพร
วาไดรับความคิดจากคุณตาวา คูรักนั้นตองไมคิดถึงเฉพาะความหวานช่ืนของความรัก แตควรจะ
คิดถึงการใชชีวิตรวมกันตอไปมากกวา นอกจากนี้การท่ีผูเขียนแสดงความคิดของแพรวาวารูสึก
สงสารเพ่ือนท่ีตองคอยเอาอกเอาใจเพ่ือนชายอยางออกนอกหนาเพื่อใหเขาพอใจนัน้ เปนส่ิงท่ี
ผูประพันธพยายามเปรียบเทียบลักษณะของแพรวาที่ไดรับการหลอหลอมจากคุณตาวามีความ
แตกตางกับสาวรุนยุคใหมท่ีกลาแสดงความพอใจชายหนุมอยางเปดเผย ซ่ึงในบทบรรยายดังกลาวนี้
ไดทําใหเหน็ลักษณะของแพรวาวาเปนผูรูจักคิดและประพฤติตนอยางหญิงสาวท่ีรูคุณคาของตนเอง
ไดเพราะมีคุณตาคอยเหน่ียวร้ังการกระทําไวไมใหเตลิดไปตามอารมณเหมือนหญิงสาวคนอ่ืนๆ อัน
เปนความแตกตางและเปนขอดีตามทัศนะของผูประพันธ 
 นอกจากแพรวาจะรูจักคิดในเร่ืองของการเลือกคูครองแลว ผูประพันธยงัแสดงใหเห็นวา
ดวยการเล้ียงดท่ีูดีของคุณตา ยังสงเสริมใหแพรวาเปนผูมีความคิดในเร่ืองของความกตัญูอีกดังพบ
ในบทสนทนาของแพรวากับคุณตาเกีย่วกับการดูแลผูสูงอายุ กลาวคือ เม่ือแพรวาเหน็คุณบุหงา ผู
เปนเพื่อนบาน ตองอยูอยางวาเหวาขาดลูกหลานดูแล แพรวาแสดงความมั่นใจใหกับคุณตาวา 
ตนเองสามารถเล้ียงดูคุณตาไดโดยคุณตาไมจําเปนตองกลับไปบานเกิดท่ีจังหวดัสกลนคร ความวา 

 
“ยังไง แพรคนหน่ึงละตองขอใหคุณตาอยูกับแพร แพรจะเล้ียงคุณตาเอง” 
“ขอบใจละหลายเอย…ฟงแคน้ีตาก็ดีใจแลว ตอไปแพรก็รูเองละวาฐานะอยางเรานะ หาใส

ปากใสทองใหพอก็ยากแลว อยาหวังวาจะเล้ียงคนแกเลย…” 
“แปลกนะคะ คุณยายขางบานก็คงมีเงินพอจะไมตองใหลูกๆเล้ียงทําไมอยูกับลูกๆไมได” 
“ก็คงเพราะมีเงินละมัง” คุณตาตอบอยางผูเขาใจโลกดี 
“เอ” หลานสาวทําหนาแปลกใจ 
“เงินพอเขาที่ไหน ความรักมันก็หายไปเสียมาก” คุณตาช้ีแจง 
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คุณตามักจะใหแงคิดในทํานองขอเตือนใจเชนน้ีเสมอ แพรวาฟงมาต้ังแตยังเด็กไม
ประสีประสาจนกระทั่งหลอนโตเปนสาว สิ่งที่ซึมซาบเขามาในใจหลอนก็คือขอคิดเหลาน้ี 
ทําใหหลอนเปนคนที่ชอบขบคิดไตรตรอง หาเหตุผลกอนที่จะลงมือปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง 
ถึงแมหลอนจะขาดความปราดเปรียวคลองแคลวอยางสาวสมัยใหม หลอนก็ไดความสุขุมน้ี
มาเปนขอชดเชยคุณสมบัติของหลอน 

(เสนไหมสีเงิน:131-132) 
 
 ในตอนนี้จะไดเห็นวา เนื่องจากแพรวามีความผูกพันและไดรับการปลูกฝงท่ีดีจากคุณตา
เสมอ แพรวาจึงเกิดความรูสึกวาตนเองตองกตัญูและเล้ียงดูคุณตาตอไป ซ่ึงผูประพันธไดเสนอ
ทัศนะวาการท่ีแพรวาเปนผูรูจักคิดและปฏิบัติในทางท่ีดนีั้น เพราะคุณตาปลูกฝงมาต้ังแตยังเด็กจน
เกิดความซึมซับเปนนิสัยทีด่งีาม ซ่ึงความละเอียดออนจากการคิดใครครวญถึงความสัมพันธและ
การดูแลผูสูงอายุนี้เปนส่ิงท่ีหาไดยากยิ่งกับหญิงสาวรุนใหมท่ัวไปนั่นเอง 
 ลักษณะของความกตัญูนีพ้บไดเชนเดียวกันในเร่ืองคุณชาย คือโดงผูไดรับการอบรม
แบบใหขอคิดมาโดยตลอดแมจะมีชาติกาํเนิดตํ่าตอย และไดรับการศึกษาในระดับวิชาชีพเทานั้น แต
กลับปนผูมีความสํานึกบุญคุณมากกวาเตยผูมีชาติตระกูลและมีการศึกษาดีจากตางประเทศตามเนื้อ
เร่ืองท่ีกลาววา 

 
โดงไมเคยลืมวา เมื่ออยูกันสองคนยายหลาน ก็มีตาแหยมน่ีแหละ ไปขอยามาใหเวลายาย

ไมสบาย…ตาแหยมน่ีแหละไปนิมนตหลวงพอมาเมื่อยายใกลสิ้นใจ…และตาแหยมอีก
เหมือนกันท่ีออกปากสนับสนุนอยางแข็งแรงใหโดงไดอยูกับคุณลุงคุณปา ไมตองไปอาศัย
ใบบุญของวัด บางครั้งเชนกัน…โดงเคยคิดวาถาหากโตขึ้น ทํางานหาเงินไดเม่ือไร ก็จะหาขาว
มาใหตาแหยมกินทุกวัน ไมตองพ่ึงขาวชาวบานหรือขาวกนบาตรพระอยางทุกวันน้ี” 

(คุณชาย: 95) 
 
 ความตอนน้ีคือโดงแสดงการนึกถึงตาแหยมวาเปนผูท่ีใหการดูแลเอาใจใสโดงและยาย
มาโดยตลอด แมวาตนเองจะไมสามารถเล้ียงดูโดงไดแตก็ชวยใหโดงไดอยูกบัคุณมหาแทนท่ีจะไป
เปนเดก็วดั ซ่ึงทําใหเห็นถึงความหวังดีของตาแหยมวามีความคาดหวังอยากใหโดงมีชีวิตท่ีดีข้ึน การ
กระทําของตาแหยมจึงเปนท่ีประทับใจแกโดง และเปนแรงบันดาลใจใหโดงรูสึกอยากตอบแทน
บุญคุณตาแหยม 
 คุณมหาเอง เม่ือรับโดงมาอุปการะแลว คุณมหาก็มีใจเอ็นดูและเมตตาโดงมาก และอยาก
เห็นโดงมีความเจริญในอนาคตเชนกัน ซ่ึงความเมตตาของคุณมหาตอโดงนีทํ้าใหโดงเกิดความ
สํานึกอยูเสมอดังความวา 
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ขอใหรูไววาคนดีตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม แตจะไมใหเจอนํ้าเจอไฟนั้นคงเปนไปไมได 
แตไฟน่ีแหละมันหลอมทองคําออกมาใหสวยงามนักตอนักแลว” 

(คุณชาย: 302 - 303) 
 
“คุณลุงอยาหวงเลยฮะ ผมมีคุณลุง ผมมีคุณปา ผมไมลืมท่ีคุณลุงสอนผมเอาไวหรอก แลว

ผมก็จะไมท้ิงคุณลุงไปไหนดวย พอลุงแกๆผมจะรับใช ปอนขาวปอนยาคุณลุงเอง” 
ฟงเด็กหนุมวาอยางน้ี คุณมหาก็ชักตีบตันในลําคอ 
“ขอบใจละโดงเอย ลุงเลี้ยงแกมาก็ไมไดหวังอะไรหรอก ไดยินจากปากวาแกกตัญูรูคุณ 

แคน้ีก็ปล้ืมไมเสร็จ…แนะ ลุงพูดแบบวัยรุนก็เปนนะ” 
(คุณชาย : 305) 

 
 ดังจะเห็นไดวาในตอนนี้คุณมหาเล้ียงดูโดง โดยมิไดหวงัผลใดๆ แตดวยความปรารถนา
ดีตอโดงอยางจริงใจนี้เอง ท่ีทําใหโดงเกดิความสํานึกวา นอกจากจะนําพาชีวิตตนเองใหรอดแลว 
ตนยังตองตอบแทนบุญคุณคุณมหาอีกดวย 
 ผูประพันธไดแสดงวาการท่ีโดงรูจักสํานึกบุญคุณคนนั้น ก็เพราะไดรับการเล้ียงดูอยาง
เมตตา ความเมตตาของผูเล้ียงดูมีอิทธิพลตอโดงในสํานกึของการเปนผูให ซ่ึงโดงมีความต้ังใจอยู
เสมอวาตนจะตองใหความกตัญูตอผูมีพระคุณนัน่เอง 
 
 ตามตัวอยางนวนิยายท่ีนํามาศึกษา จึงกลาวไดวา ว.วินจิฉัยกุลใหความสําคัญกับการเล้ียง
ดูวา การอบรมเล้ียงดูดวยการใหการอบรมส่ังสอนและความรักจะชวยใหตวัละครมีวิธีคิดในทางท่ี
ถูกตองและดีงามได  อีกท้ังการอบรมและการใหความรักจะเปนเกราะคุมกันหรือชวยฟนฟจูิตใจตัว
ละครเม่ือตองพบกับอุปสรรคตางๆได  ฉะนั้นการใหการอบรมเล้ียงดูจึงเปนบทบาทของครอบครัว
ท่ีตองปฏิบัติใหดีท่ีสุด 
 จากลักษณะของการเปนผูปฏิบัติดีของคลายเดือน ออมรัก แพรวาและโดงนั้นจะเหน็ได
วาเพราะท้ังสามไดรับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัวคือพอแมและตาท่ีและผูอุปการะเปนผูบม
เพาะคุณความดีใหเปนท่ียดึเหน่ียวจิตใจอยูตลอด  
 นอกจากนี้ ว.วินิจฉัยกุลมักแสดงทัศนะวาการอบรมท่ีดีสามารถสรางกําลังใจใหตัวละคร
ได  เพราะกําลังใจจากครอบครัวนั้นจะประกอบดวยความปรารถนาดีและบริสุทธ์ิใจอันจะสราง
ความอบอุนใจใหกับผูท่ีไดสัมผัสไปตลอดดังท่ีผูเขียนแสดงผานความนกึคิดของคลายเดือนและ
ออมรักวา 
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บัดน้ี ทุกอยางทําทาวาจะสดใสเหมือนแสงอรุณยามเชา ซึ่งเรืองรองอยูรอบตัว คลายเดือน
สูดลมหายใจเขาปอด หวนนึกถึงระยะเวลาหลายเดือนอันมืดมนท่ีผานมาในชีวิตหลอน แลว
นึกอัศจรรยใจวาคนอยางหลอนก็ยังอุตสาหฝาฟนมาไดตลอดรอดฝง ทั้งที่เรือชีวิตจวนเจียน
จะอับปางในมรสุมเสียหลายครั้ง…คงจะเปนเพราะหลอนยังมีสติพอประคับประคองตัวเอง มี
แมท่ีประเสริฐ นองชายท่ีรับผิดชอบภาระในบานพอสมควร… 

(มณีราว:479) 
 
 แมเปนตัวแทนของความรัก ความดีงาม ความเสียสละ แมยามทีห่ลอนมืดมน ความ
หวงใยแมก็กลายปนเสนใยสุดทายท่ียดึเหน่ียวใหหลอนเหน็ความหมายของการมีชีวิต 
 ในตอนนี้คือสาเหตุท่ีคลายเดอืนสามารถผานพนปญหาทุกอยางได นบัต้ังแตพอแมหยา
ราง สอบไมผาน เสียความบริสุทธ์ิ และคนรักตีจาก ก็เพราะคลายเดือนมีแมเปนกําลังใจ ซ่ึงเกิดจาก
สายใยท่ีแนนแฟนของแมท่ีมีตอเดือน อันสรางความหนกัแนนเขมแข็งใหคลายเดือนฟนฝา
เหตุการณเลวรายทุกอยางท่ีเกิดข้ึนไดดวยสติท่ีรูผิดชอบ เชนเดียวกับออมรักท่ีเม่ือปฏิเสธคนรักท่ีมี
พันธะได แลว ออมรักแสดงการนึกถึงพอทันทีดังท่ีกลาววา 
 

…ออมรักรูสึกโลง…เบาหวิวไปหมดทั้งตัว ความยุงยากอันหนักอึ้งอยูบนบามาหลายเดือน
ถูกปลดเปล้ืองลงอยางเด็ดขาดหลอนเงยหนามองผานกระจกหนารถไปยังผืนฟาแสงไฟจาก
ถนนหนทางเบื้องลาง ไมอาจกลบแสงดาวสุกใสบางดวงในคืนเดือนแรมแกๆน้ีได 
หลอนกระซิบกับดวงดาว ซึ่งจองมองหลอนเหมือนแววตาอันออนโยนของใครสักคน 
‘ขอบคุณมากคะพอ สําหรับความรัก…และความหวังดีของพอ’ 

(หลงเงา:482) 
 

 ในตอนนี้ สองส่ิงท่ีออมรักนึกถึงพอเสมอก็คือความรัก ความเอาใจใสท่ีพอมีใหเสมอจน
กลายเปนกําลังใจใหออมรักยึดเหน่ียวตอไป แมวาพอจะไมมีชีวิตอยูแลวก็ตาม ซ่ึงผูประพันธมักจะ
แสดงใหออมรักนึกถึงความสัมพันธอันอบอุนระหวางพอลูกเสมอ เชน บทสนทนาวา 
 

“ถาออมมีเรื่องจะปรึกษาพอ พอเหนื่อยเกินกวาจะฟงไหมคะ” 
“นอกจากไมเหน่ือยแลวยังอยากฟงมากทีเดียวลูก ความลับหรือเปลา” 
เรื่องน้ีเปนเรื่องสนุกระหวางพอและลูก เพราะต้ังแตออมรักเขาสูวัยรุนจนวัยสาวหลอนยึด

พอเปนที่ปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ โดยจะกําชับขึงขังวา 
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“พออยาบอกแมนะคะ …นะคะ ไมวาปญหานั้นจะรายแรงแคไหน แตพอจะพยายามใช
สติปญญาอยางเต็มที่จะคล่ีคลายเร่ืองราวดวยสันติวิธี…ดวยความรักและความเขาใจสมกับที่
มีความรักเต็มหัวใจและเต็มออมแขนใหลูกสาวคนน้ี 

(หลงเงา:118) 
 
 ขอความดังกลาวนี้ทําใหเห็นวาออมรักผูกพันกับพอมาก เพราะพอเปนผูท่ีใหคําปรึกษา
และชวยแกไขปญหาดวยความละมุนละมอมเสมอ ซ่ึงทําใหออมรักประทับใจคุณความดีของพอ
และมักจะหวนนึกถึงวิธีแกไขปญหาของพอเปนแบบอยางอยูตลอดมา 
 แมและพอของท้ังออมรักและคลายเดือนจงึเปนบุคคลในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจสําคัญ
ใหท้ังคูผานพนเหตุการณวิกฤติไปได ซ่ึงถือเปนทัศนะของผูประพันธวาแมและพออันหมายถึง
บุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดเปนผูมีอิทธิพลตอการสรางกําลังใจใหกับตัวละครในการดําเนิน
ชีวิต ดังเปนบทบาทสําคัญของครอบครัว ท่ีจะตองมีตอสมาชิกในครอบครัว 
 ตามทัศนะของผูประพันธท่ีไดศึกษามานี ้ จึงกลาวไดวา ผูประพันธตองการแสดง
ความสําคัญของคนในครอบครัวโดยใหคนในครอบครัวมีอิทธิพลสงเสริมตัวละครในเร่ืองสําคัญ
ของการดําเนนิชีวิตคือการรูจักพึ่งพาตนเอง การปฏิบัติดี และเปนผูท่ีมีกําลังใจอยูเสมอ ซ่ึงจะเปน
แรงผลักดันใหตัวละครไดพัฒนาตนเองในทางท่ีดีตอไปในอนาคต 
 ตามตัวอยางนวนิยายท่ีนํามาศึกษา จึงกลาวไดวา ว.วินจิฉัยกุลใหความสําคัญกับการเล้ียง
ดูวา การอบรมเล้ียงดูดวยการใหการอบรมส่ังสอนจะชวยใหตวัละครมีวิธีคิดในทางท่ีถูกตองและดี
งามได  อีกท้ังการอบรมถาประกอบดวยการใหความรักดวยแลว จะยิ่งเปนเกราะคุมกันหรือชวย
ฟนฟูจิตใจตัวละครเม่ือตองพบกับอุปสรรคตางๆได  ฉะนั้นการใหการอบรมเล้ียงดูจึงเปนบทบาท
ของครอบครัวท่ีตองปฏิบัติใหดีท่ีสุด 
 นอกจากนี้ผูประพันธยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูวามีอิทธิพลตอทัศนะ
ดานอ่ืนๆ อีกตามหัวขอท่ีจะศึกษาตอไป 
 
4.4 ทัศนะเก่ียวกับการเลือกคูครอง 
 
 เนื่องจากตัวละครเอกในนวนิยายของ ว.วนิิจฉัยกุลสวนใหญเปนตัวละครหญิง ซ่ึงผูหญิง
กับการเลือคูครองน้ันถือเปนขนบท่ีครอบครัวตองเปนผูมีสวนรวม  ผูประพันธจึงไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการเลือคูครองท่ีเกี่ยวพันกับครอบครัววา ครอบครัวสามารถเปนท้ังผูสงเสริมและเปน
อุปสรรคได เชนท่ีปรากฏในเร่ืองเรือนไมสีเบจ  อยูฟาเดยีวกัน  วงศาคณาญาติ  คล่ืนกระทบฝง และ
บานของพรุงนี้ ตอไปน้ี 
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 เร่ืองเรือนไมสีเบจแสดงถึงคุณยาของมุกสนับสนุนมุกใหแตงงานกับอารม ดวยเหตุท่ี
มองเห็นในความดีงามของอารมความวา 
 

น่ีละ พ่ีอารม  เขารักคุณยาเทา ๆ กับที่ฉันรัก...เหมือนเขารักคุณยายของเขามากอน ไม
แปลกเลยวาทําไมคุณยาถึงรักพ่ีอารมนักหนา ในสายตาคนภายนอกพ่ีอารมจะดูดอยคา
อยางไรก็ตามแต  แตในสายตาคุณยา  หัวใจเขมแข็งหากออนโยนของพ่ีอารมคือแสงสวางเจิด
จากลบขอดอยอ่ืน ๆ จนปราศจากความหมาย 

( เรือนไมสีเบจ : 227 ) 
 
ฉันกัดริมฝปากแนนดวยความแคนเคือง  อยากจะตะโกนออกไปดัง ๆ วา  ทําไมพวกเขาไม

เปดใจใหกวางกวาน้ี  พ่ีอารมไมเคยทําตัวใหคนเหลาน้ีดูถูกเขาได  เขาแตงงานกับฉันอยาง
ถูกตอง  ตามความเห็นชอบของคุณยา  เขามีบานของเขาอยู  มีรถของเขาใช  เปนอิสระเสียย่ิง
กวาลูกเขยและลูกสะใภบางคนท่ียังตองอาศัยเงินเดือนท่ีบริษัทคุณพอคุณแมกินดวยซ้ํา 

( เรือนไมสีเบจ : 239 ) 
 

 ความตอนน้ี จะเหน็วา มุกเลือกอารมเพราะเปนคนดี  ซ่ึงคุณยากต็ระหนักในความดีงาม
ของอารมในขอนี้เชนกนั 
 ในเร่ืองอยูฟาเดียวกัน ตัวละครพิงคแสดงความเด็ดเดี่ยวท่ีจะใชชีวติกับคนรักท่ียงัไมมี
ฐานะม่ันคง  แตพิงคก็ยังจะอยูกับเขา ความวา 
 

พิงคไมไดเสียใจมากนัก  ชีวิตคือการตอสู  เพียงแตวาสงสารตรา  เขาทุมเทใหอาชีพน้ีมาก
แตวาเราจะต้ังตนกันใหม  จะทําตอไป  ถาหากวาเลิกเสีย ตอนน้ีเราจะไมมีวันไปถึงเปาหมาย  
แลวจะตองกลับไปอยูอยางเดิม เมืองใหญไมเหมาะกับครอบครัวของเรา  ถาหากวาพิงคมีลูก
อยากจะใหลูกอยูใกลธรรมชาติ  ในอากาศบริสุทธิ์  มีเวลาอยูใกลพอแมมากกวา 

( อยูฟาเดียวกัน : 425 ) 
 
 ความตอนน้ีไดแสดงใหเหน็วาการท่ีพิงคอาจไดแนวคิดเกี่ยวกับการใชชีวิตคูท่ีอบอุนจาก
พอแม  พิงคจึงตัดสินใจอยูทําการเกษตรกับคนรักตอไป ซ่ึงแบบอยางการเลือกคูของพิงคมาจาก 
อิทธิพลของครอบครัว  เพราะท้ังพอเล้ียงและแมของพิงคกอรางสรางตัวมาดวยกัน พิงคเห็นวาการ
ใชชีวิตเปนกําลังใจซ่ึงกันและกันนั้นมีความสําคัญมากท่ีสุด 
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 ท้ังสองเร่ืองนี้ จึงแสดงทัศนะของผูประพันธวาเกี่ยวกบัการสงเสริมใหตวัละครเลือกคน
ดี และครอบครัวมีสวนในการสนับสนุนคือเลือกคนท่ีนิสัยใจคอเพราะท้ังอารมและตรา คนรักของ
มุกและพิงค ผูประพันธแสดงใหเห็นวาเปนผูท่ีไมพรอมในเร่ืองของฐานะ  แตพรอมในเร่ืองของ
ความหนกัแนน และสูงานหนัก ซ่ึงส่ิงนี้ผูประพันธถือวาเปนส่ิงสําคัญกวาเพราะอาจสามารถสราง
ความเจริญใหตัวละครในอนาคตไดตอไป  
  
 นอกจากนี้ผูประพันธยังนําเสนอทัศนะเกีย่วกับการเลือกคูครองท่ีคอนขางเปนอุปสรรค 
กลาวคือ ครอบครัวของพริม นิลยา และรตา จากเร่ืองวงศาคณาญาติ  บานของพรุงนี ้
และคล่ืนกระทบฝงมีความเขมงวดในการเลือกคูครองมาก เพราะถือวาเปนสวนสําคัญในการมีหนา
มีตาของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวของพริม ตระกูลของพริมมีเช้ือสายท่ีเกาแก 
ตระกูลของพริมใหความพิถีพิถันตอการเลือกคูวาตองเหมาะสมกันท้ังทางฐานะ ชาติตระกูล ซ่ึงพริม
ซึมซับ และฝงใจกับการกาํหนดเชนนี้ของพอแมมาตลอด ดังจะเห็นไดเชนในตอนท่ีพริมคุยกับ
อรัณยกอนท่ีจะรักกนัวา 
 

“พอแมคุณนะยังเลือกคูใหพวกคุณอยูอีกรึ ผมนึกวามีแตในรุนพอรุนแมเราเปนหนุมสาว
อยู” 

“ก็ไมถึงขั้นคลุมถุงชนหรอกคะ แตพอแมตองเห็นชอบดวยเสียกอน พอแมฉันนะไมคอย
เทาไหรหรอก 
คุณยาฉันนะซีที่หน่ึงเลย………………” 
“คุณเลาเรื่องนิยายใหผมฟงหรือเปลานะ ดูมันไมนาจะเปนความจริงเลยน่ีนา”  
“ชีวิตจริงนะพิลึกกวานวนิยายเปนไหน ๆ นะคะ คุณนึก หรือวาเรื่องแบบน้ีมันจะไมมีจริง 

แมแตในอเมริกาน่ีก็เถอะ ลองลูกสาวเศรษฐีผูดีเกาของอเมริกาบานน้ันไปแตงงานกับพวกผิว
ดําซี ดูซิวาพอแมผิวขาวจะด้ินฟด ๆ แคไหน ฉันไมเช่ือหรอกวาจะมีพอแมก่ีคูที่ยิ้มแยม
แจมใสได ตอใหเปนประเทศที่มีเสรีภาพแคไหนก็เถอะ” 

(วงศาคณาญาติ:190) 
 
 ในตอนนี้พริมเลาใหอารัณยฟงวาการเลือกคูภายในครอบครัวของตนจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูใหญ นั่นก็คือการไดรับการยอมรับในเร่ืองของชาติตระกูลนั่นเอง นอกจากนี ้
พริมยังแสดงความเหน็วาการเลือกคูโดยผานความเห็นชอบของพอแมเปนเร่ืองสําคัญในสังคมดังท่ี 
พริมกลาววาแมพอแมของประเทศเสรีก็ยังมีขอกําหนดในเร่ืองนี ้
 การท่ีพริมแแสดงการยอมรับถึงความสําคัญของพอแมตอการเลือกคูครองท่ีแมวา 
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พริมอาจจะไมเห็นดวยก็ตามนั้นก็ไดทําใหเห็นถึงทัศนะของผูประพันธวาพอแมมีอิทธิพลตอ
ความคิดการเลือกคูครองของพริมเ และเม่ือพริมตัดสินใจท่ีจะรัก และแตงงานกับอารัณย ดวย
อิทธิพลของพอแมดังกลาวนีก้็ไดทกใหพริมมีความทุกขเปนอยางมาก เพราะพริมเขาใจความรูสึก
ของพอแมวาเห็นฐานะ และชาติตระกูลเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด แตพริมก็ปรารถนาท่ีจะรักตามความ
พอใจ ของตนเองเชนกนั ความยุงยากใจเกี่ยวกับพอแมจึงเปนอุปสรรคสําคัญในความรักแทของ 
พริมดังท่ีพริมเขียนจดหมายไปเลาใหญาติทางฝายแมผูซ่ึงไมยึดติดในฐานะและชาติตระกูลวา 
 

ตอนน้ีพริมมีปญหาสวนตัวอยูเหมือนกัน เพราะพริมมีคนที่พริมรักแลวอยูทางนี้ แตพริม
เกรงวาพอแมคงจะไมเห็นดวยเพราะเขาไมใชคนมีเงินแลวก็ไมใชลูกคนใหญคนโตเปน
ผูลากมากดีใหอวดหนาอวดตากันได แตเขาเปนคนที่มีนิสัยดีมาก… 

…พริมอยากมีชีวิตเปนของตัวเองบาง..ไมอยากใหพอแมมาตัดสินแทนวา น่ีคือความสุข
ของพริม น่ันไมใช เพราะหลายครั้งแลวพอกับแมไมเคยรูเลยวา ลูกคิดอะไร ตองการอะไร… 
หนทางขางหนาของพริมดูมืดมนนางงงวยเต็มที… 

(วงศาคณาญาติ343 – 344) 
 
เขาเปนคนหนักแนนเอางานเอาการ   หนักเอาเบาสู  นิสัยสวนตัวเปนคนสุภาพ  และเปน

มิตรกับทุกคน   เขาไมกินเหลา  ไมสูบบุหรี่  ไมเลนการพนันแลวไมเจาชูดวยคะ  
... 
พูดถึงความดีของเขามามากแลว  พริมจะพูดถึงปญหาที่ไมใชความผิดของเขาบาง  อารัณย

บอกพริมวาทางบานไมใชคนรวย ออกจะจนเอามากๆดวย... 
(วงศาคณาญาติ:366) 

 
 ขอความท้ัง 2 ตอนนี้จะเหน็ไดวา พริมเลือกคูครองโดยพิจารณาจากความดีในจิตใจ ซ่ึงพ
ริมเช่ือม่ันวาการท่ีจะไดใชชีวิตอยูกับเขาจะทําใหตนเองมีความผาสุก แตครอบครัวของพริม
โดยเฉพาะพอแมนั้นคงจะไมยอมรับ เพราะเหน็วาคนรักของพริมตํ่าตอยเกินไป ซ่ึงในตอนนี้จึงทํา
ใหเห็นทัศนะของผูประพันธวา ครอบครัวมีสวนในการเปนอุปสรรคการมีคูครองเพราะการอบรม
ส่ังสอนท่ีคํานึงถึงแตฐานะและชาติตระกูลมากกวานิสัยใจคอ 
 
  
 สวนรตามีอุปสรรคในเร่ืองของการเลือกคูครองเร่ืองจากบุคลิกภาพของรตาท่ีดูสูงกวาวยั 
และขาดความม่ันใจในการเขาสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงรตามีลักษณะเชนนี้เพราะ
ไดรับอิทธิพลจากการเล้ียงดขูองคุณยาท่ีเครงครัดในการวางตัว เม่ือรตาเกิดความรูสึกพอใจโทนี่ 
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รตาไดแสดงการคิดคํานึงวาตนเองไมสามารถท่ีจะเรียนรูลักษณะนิสัยใจคอ หรือรูจักโทนี่ไดอยาง
แจมแจง เนื่องจากตองยึงม่ันในการปลูกฝงของคุณยา ดังความท่ีกลาววา 
 

รตาอยากจะถามวา แลวบานเขาละ เปนอยางไร แตแลวก็นึกถึงคําสั่งสอนของคุณยาขึ้นมา
ได ขอที่วาหามละลาบละลวงเรื่องสวนตัวของคนอ่ืน หลอนจึงไมกลาพูด…พรอมกันน้ันเกิด
ความทอใจข้ึนมาอีก มารยาทของผูดีท่ีคุณยาพรํ่าอบรมมาอยางเขมงวด กลายเปนอุปสรรค
สําคัญใหหลอนกลายเปนคนที่เขาสังคมไมเปน หรือแมจะสนทนาปราศรัยกับเพ่ือนสักคนก็
ทั้งยากเสียแลวหรือ? 

(คล่ืนกระทบฝง:148) 
 
 ในตอนนี้จะเหน็วาผูประพันธไดแสดงทัศนะวาเปนเพราะคุณยารตาถึงไมมีโอกาสที่จะ
เรียนรูโดยการพูดคุยกับโทนีไ่ดมาก แมวาในขณะนี้จะเปนแคเพื่อนกัน แตตอมาก็สงผลถึงชีวิต
ของรตาเพราะการท่ีรตาไมกลาท่ีจะถามเกีย่วกับความเปนมาของโทนี่นี้เอง ทําใหรตาตองกลายเปน
ภรรยานอกสมรสโดยไมคาดคิด ฉะนัน้อิทธิพลของการปลูกฝงของคุณยารตาจึงเปนสาเหตุสําคัญ
สวนหนึ่งคือเปนอุปสรรคท่ีทําใหรตาไมกลาคนหาความจริง และตัดสินใจผิดดังกลาว 
 ในทัศนะเกีย่วกับเร่ืองของคูครองท่ีปรากฎผานนิลยานั้น จะมีความแตกตางจาก 
พริมและรตาคือ ครอบครัวของพริมและรตาจะเนนในเร่ืองของพิจารณาคูครองและการวางตัวตอ
คูครอง แตนิลยานั้น ผูเขียนจะแสดงใหเห็นถึงครอบครัวใหทัศนคติในทางไมดีของการมีคูครอง 
กลาวคือ เม่ือนิลยาเร่ิมเขาสูรุนสาว นิลยาเคยถูกเพื่อนชานลวนลาม ครอบครัวของนิลยากลาวโทษ
วาเปนความผิดของนิลยา โดยเฉพาะแมของนิลยา จะคอยตอกย้ําถึงการไมระมัดระวังตัวของนิลยา
เสมอแมวานิลยาจะเติบโตเปนผูใหญ จนนิลยาเกดิความกลัวท่ีจะมีคูครอง จนกระทั่งคนรักของนิล
ยาไดชวยแกปญหาใหนิลยาเลิกกลัวดวยการใหนิลยาไปทําความรูจักตวัตนท่ีแทจริงของชายผูนั้นวา
ไมไดเปนคนเลวราวอยางท่ีคิด เม่ือนิลยาคิดได นิลยาแสดงการนึกถึงแมข้ึนมาทันทีวาเปนผูท่ีทําให
นิลยาอยูในความทุกขมาโดยตลอดดังความวา 
 

บาดแผลเหลาน้ันนาจะหายไปนานแลว ถาหลอนไมเล้ียงมันเอาไวใหเจ็บระบมอยูปแลวป
เลา แมแมของหลอนเองก็เล้ียงแผลหลอนเอาไวเชนกันทั้งๆนาจะลบใหหายไปไดแลวต้ัง
หลายป 

(บานของพรุงน้ี:716) 
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 ในความตอนนี้ คําวา “แผล” นั้น ก็คือการตอกย้ําถึงการไมระวังตัว ซ่ึงหมายถึงวานิลยา
ตองใชชีวิตอยูกับความทรงจาํท่ีไมดีนี้เปนเวลาหลายป อันสรางความทุกขใจอยางมากและเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนิลยาไมยอมรับความรักจากบวงสรวงแมเขาจะแสดงออกวารักเธอมากก็ตาม 
 ทัศนะของผูประพันธท่ีแสดงผานแมของนิลยานี้จึงเปนทัศนะท่ีทําใหเหน็วาแมเปนผูปด
กั้นโอกาสในการเลือกคูครองท่ีดีของลูกเพราะไดสรางทัศนคติในดานไมดีเกี่ยวกับการมีคูใหกับลูก 
ซ่ึงถือเปนการอบรมส่ังสอนท่ีไมถูกตอง 
 ทัศนะของผูประพันธเกีย่วกบัครอบครัวเปนอุปสรรคในการเลือกคูครองนี้ จึงเปนการ
นําเสนอวาการต้ังกฎเกณฑหรือสอนทัศนคติท่ีคํานึงถึงแตลักษณะภายนอกน้ัน อาจทําใหผูไดรับ
การเล้ียงดูขาดอิสระท่ีจะเรียนรูคูชีวิตของตนได 
 จากเร่ืองท่ีนํามาเปนตัวอยางจึงกลาวไดวา ว.วินิจฉัยกุลมีทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองการเลือก
คูครองวา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญท้ังในเร่ืองของแนวคิด และการการวางตัวตอตัวละครทั้งนี้ 
เกี่ยวเนื่องมาจากการอบรมส่ังสอนท่ีไดรับจากครอบครัวเปนสําคัญ 
 
4.4ทัศนะเกี่ยวกับการใชชีวติ 
 
 ทัศนะเกี่ยวกับการใชชีวิตในนวนยิายของ ว.วนิิจฉัยกุลคือ ผูประพันธมักแสดงใหเหน็วา
ครอบครัวอาจเปนอุปสรรคตอการหาประสบการณชีวิตของผูไดรับการเล้ียงดูและสภาพแวดลอม
อาจเปนปจจัยเสริมท่ีหลอหลอมความคิดตัวละคร ซ่ึงตามทัศนะน้ี ปรากฏในเร่ืองคล่ืนกระทบฝง  
บานของพรุงนี้  ฟาตํ่า   คุณชาย  มายา  มณีราวและทะเลแปร  
 
 ตัวละครที่ผูประพันธนําเสนอทัศนะน้ีไดแก รตา เร่ืองคล่ืนกระทบฝง  รตาไดพบกับ
ความยากลําบาก เนื่องจากเม่ือคุณปูคุณยาเสียชีวิตลง รตาจึงเกิดความทุกขใจวาตนเองจะปรับตัวใน
การใชชีวิตโดยท่ีไมมีผูใหญในครอบครัวไดอยางไร ดังความท่ีกลาววา 

 
ชีวิตหลอนต้ังแตเล็กจนโตเคยอยูแตในบานกับโรงเรียน 
คุณปูคุณยาเล้ียงหลอนอยางทะนุถนอม ซึ่งอาจจะทําใหหลอนเปนคนดีไดก็จริง แตก็ยาก

ตรงที่วา เม่ือถึงเวลาตกตํ่าหลอนไมแข็งแกรงพอจะดิ้นรนชวยเหลือตนเองไดงายนัก 
(คล่ืนกระทบฝง:56) 
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ชีวิตของหลอนผูกพันอยูกับคุณปูและคุณยามาต้ังแตเล็ก หลอนถูกอบรมใหเคารพความ
คิดเห็นของทาน รักสิ่งท่ีทานรัก และท่ีสําคัญคือรับผิดชอบสมบัติของทานดวยความภูมิใจใน
เกียรติท่ีทานมอบหมายใหรตาไมเคยนึกเลยวามันจะยาก…ย่ิงนับวันก็ย่ิงยากสําหรับหลอน  
ความภูมิใจน้ีตองแลกกับอะไรเลา แลกกับความแตกราวกับพอแลกกับเงินเดือนนอยนิดที่

ปูเวกควรจะเก็บไวใชสอยของตนเอง แลวยังแลกกับความลังเลใจอีกไมรูวาก่ีครั้งก่ีหน 
(คล่ืนกระทบฝง:146) 

 
 ความตอนน้ีคือรตาแสดงความทุกขท่ีตนเองไมสามารถจัดการชีวิตของตนเองหรือดแูล
บริวารใหอยูอยางรมเย็นเปนสุขเหมือนเม่ือคร้ังท่ีมีคุณปูคุณยาได เนื่องจากไมเคยไดรับการอบรมให
ทําอะไรอีกทั้งยังถูกกําหนดใหเปนผูรักษาทรัพยสินท้ัง ๆ ท่ีไมมีรายได 
 ในทัศนะของผูประพันธเกีย่วกับรตานี ้ จึงไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของครอบครัวท่ี
เปนญาติผูใหญวา การสอนบุตรหลานใหคํานึงถึงความดีงามเพียงอยางเดยีวโดยการไมเปดโอกาส
ใหบุตรหลานไดสัมผัสกับโลกภายนอกน้ันเปนอุปสรรคตอการขาดประสบการณท่ีจะจดัการกับชี
วิค เม่ือตองพบกับความยากลําบากในอนาคต 
 สวนนิลยา เปนตัวละครที่ผูประพันธแสดงทัศนะวา การท่ีครอบครัวมีความคาดหวงัใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเชน เร่ืองของการศึกษาทางวิชาการท่ีมากเกิดไปนั้น จะทําใหผูไดรับการเล้ียงดูเกิด
ความเครียด เพราะไมไดรับการผอนคลายทางใจเทาท่ีควร ดังท่ีนิลยาแสดงการนึกถึงพอแมใน
ขณะท่ีตนเองไปทํากิจกรรมปเขากับเพื่อน ๆ ชาวตางชาติดวยความสุขวา 
 

ตลอดเวลา ฉันเพิ่งจะรูตัววา ที่แลว ๆ มาฉันเบื่อหนายเพียงใดกับการถูกกักขังอยูในหอง
แคบ ๆ มีตํารับตํารากองดตเปนโซตรวนไมใหขยับเขย้ือนไปไหนไดรางการฉันตองการการ
ออกกําลัง จิตใจฉันตองการผอนคลายความตึงเครียดดวยการอยูทามกลางธรรมชาติที่สด
สะอาดไมมีปญหาอะไรมาแผวพานอยางในขณะน้ี 
ความหมายน้ันก็คืออิสรภาพน่ันเอง! กแลว ฉันตองการความเปนอิสระ…จากอะไรก็ตามท่ี

ผูกรัดฉันเอาไวท้ังแขนขา….ท้ังวิญญาณ 
… 
ฉันแววเสียงคุณพอมาจากท่ีใดท่ีหน่ึงในสายลมวา  
“ลูกทําไดนิลยา พอเช่ือวาลูกลงจุไมทําใหพอผิดหวัง สัญญากับพอไดไหม” ฉันยังไมทันจะ

ตอบเสียงคุณแมก็แทรกเขามาอีก 
“แลวลูกคนอื่นเขากินอะไร…กินเพชรกินทองหรือยังไง เขาถึงเรียนกันเกงนักแลว ทําไม

ลูกแมถึงแพเขา…เรามีอะไรดอยกวาเขาบาง” 
(บานของพรุงน้ี:430) 
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 ดังในตอนนี้จะเหน็ไดวานิลยาคนพบความสุขของการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายกับเพื่อน 
ๆ โดยเปรียบกบัการถูกบังคับใหสนใจแตตํารานั้นเปนความทุกขอยาางแสนสาหัส ซ่ึงผูท่ีสรางความ
ทรมานใจใหกบัตนเองอยูตลอดมานั้นก็คือพอแมนั่นเอง 
 ส่ิงท่ีผูเขียนแสดงผานนิลยานีเ้องทําใหเห็นวาพอแมท่ีคาดหวังกบัลูกในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
มากเกินไป มีบทบาทตอการทําลายความสมดุลในชีวติของลูก ดังท่ีนิลยากลาววา “รางกายฉัน
ตองการการออกกําลัง จิตใจฉันตองการผอนคลายความตึงเครียดดวยการอยูทามกลางธรรมชาติท่ี
สดสะอาด” นัน้ก็คือการหาความพอดใีหกบัชีวิต 
 ในการศึกษาขางตนนี้ จึงทําใหเห็นทัศนะของผูประพันธเกี่ยวกับบทบาทการอบรมส่ัง
สอนท่ีเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตตัวละครวาครอบครัว อาจกลายเปนผูปดกั้นพฒันาการของตัว
ละครโดยไมรูตัว  
 นอกจากนี้ผูประพันธมักนําเสนอในเร่ืองของการใชชีวิตวาเกีย่วของกบัสภาพแวดลอม
ดวยเชนกนั ซ่ึงสภาพแวดลอมท่ีผูเขียนต้ังใจแสดงวามีบทบาทตอตัวละครนี้คือ สภาพสังคมท่ีเปน
วัตถุนิยม กลาวคือ ผูเขียนนําเสนอภาพของกลุมคน สังคม และประเทศที่มีคานยิมใชชีวิตอยาง
หรูหราฟุมเฟอย ไดแก การมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีมีการปรุงแตงความสวยงาม มีการกิน การเท่ียว 
การอยูอาศัย และการจดัหาเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีเกินจําเปน ซ่ึงผูเขียนกลาวถึงไวในเร่ือง ฟา
ต่ํา    คุณชาย  มายา    มณีราวและทะเลแปรดังตอไปนี ้
 ในดานการยดึติดกับสภาพแวดลอมท่ีเปนสังคมเมืองช้ันสูง ผูเขียนแสดงไวในตัวละคร
อิสตรี เร่ืองฟาตํ่า ซ่ึงเปนตัวละครที่อยูในสังคมช้ันสูงท่ีเปนท่ีรูจักกันดใีนเมืองไทยดังขอความที่
กลาววา 
 

ขาวสังคมน้ันมีช่ืออิสตรีประดับคอลัมนอยูไมขาดระยะราวกับหลอนเปนดารายอดนิยม 
(ฟาตํ่า : 78 - 79) 

 
…หลอนเพ่ิงไดรับการทาบทามเปนนางเอกละครที่แสดงโดยนักแสดงกิติมศักด์ิเกือบจะ

ลวน ๆ เพ่ือนําออกแพรภาพทางโทรทัศนเน่ืองในวันสําคัญวันหน่ึงในอีกสองเดือนขางหนา 
(ฟาตํ่า: 409) 

 
พรอมกันน้ันก็มีนัดรายการแฟช่ันโชวการกุศลซอนเขามาในตอนบาย เรียกไดวาเปนที่รูกัน

วาถามีรายการประเภทน้ีที่ออกจะหรูหราหนอย นางแบบท่ีขาดไมไดคือตัวหลอนเอง 
(ฟาตํ่า: 104) 
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 ผูประพันธไดสรางใหอิสตรีเปนตัวละครท่ีมีชีวิตอยูในแวดวงคนช้ันสูง คือ เปนท่ีรูจัก
ของส่ือมวลชน และออกงานสังคมท่ีเนนในเร่ืองของความสวยงามท่ีปรุงแตงเชน การเลนละครหรือ
เปนนางแบบเสื้อผา 
 สวนเตยและพติะวนั ผูประพันธไดสรางใหเปนท่ีพบเห็นความสวยงามของโลกตะวันตก 
และช่ืนชมหลงใหลกับส่ิงนีด้ังความท่ีไดกลาวถึงเตยวา 
 

โดงเคยใชชีวิตอยูในสหรัฐอเมริกาหน่ึงปครึ่ง ระยะเวลาน้ันแมจะสั้นแตก็นานพอจะทําให
เขาเขาใจวิถีชีวิตการทํางานแบบคุณเตย เรื่องบานสวย ๆ รถแพง ๆ น้ันไมใชของเหนือบากวา
แรง แตคุณเตยก็ตองทํางานอยางหนัก เปนทาสของวัตถุท่ีสงเสริมความอยากดีอยากเดนของ
ตนเองเขาไมแปลกใจเลยวาเหตุใดคุณเตย…ตอใหอยากกลับบานเกิดเมืองนอนก็กลับไมไดอยู
ดีเพราะชีวิตลองลอยอยูเหนือเมฆในดินแดนศรีวิไลสุดยอดหากวาพลิกผัน ลอยไปพนกอน
เมฆเมื่อใด ก็จะจมทะลุเมฆ ด่ิงลงสูพ้ืนดินใหเจ็บตัวหนักเมื่อน้ัน 

(คุณชาย:1220) 
 
 ความตอนน้ีคือ ผูประพันธแสดงทัศนะโดยผานทางโดงวา การท่ีเตยตัดสินใจอยูอเมริกา 
เพราะหลงใหลในความเจริญท่ีปรุงแตงหรือวัตถุท่ีอํานวยความสะดวกราคาแพงซ่ึงจะตองทํางานท่ี
มีรายไดมาก ๆ จึงจะหามาได ซ่ึงงานในเมืองไทยไมสามารถใหรายไดท่ีเพียงพอกบัความตองการ
ของเตยได 
 พิตะวัน เปนตัวละครท่ีผูประพันธสรางใหเห็นถึงความรูสึกชื่นชมในโลกตะวนัตก
เชนเดยีวกับเตยดังขอความท่ีกลาววา 
 

ชีวิตในอเมริกาน้ี…จะวาไปก็แสนสนุก แสนเบิกบานอิสระอยางท่ีไมเคยคิดฝนมากอน 
หลุดพนจากแอกอันแสนอึดอัดและทรมานที่ผจญมาตลอดในเมืองไทย แสงไฟระยิบระยับ
เหมือนพลอยหลากสี อันเปนทิวทัศนยามค่ําคืนของนครหลวงของรัฐ โปรยปรายบนพ้ืนดิน
ไปจนสุดสายตาถึงขอบฟาภายในหองโถงซึ่งออนสลัวดวยแสงไฟ มีดนตรีไพเราะจากฝมือ
เด่ียวเปยโนของนักรองชายที่มุมหองดังกังวาลนุมนวล เสียงทุมของเขารองคลอเปนเพลงรัก
ซึ่งกําลังขึ้นช่ืออยูขณะนั้นบรรยากาศน้ันสงบ ละมุนละไม และหรูหราเสียจนเหมือนกับความ
ฝน 

(มายา ,2544: 62 – 63) 
 

 ดังความตอนนี้จะเห็นวาผูเขียนสรางใหพติะวนัรูสึกมีความสุขเม่ือมาใชชีวิตอยูทีอเมริกา 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพิตะวนัปรารถนาจะอยูตอไปอีกดวย 
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 สภาพแวดลอมทีปรากฏในตัวละครทั้ง 3 นี้ คืออิสตรี เร่ืองฟาตํ่า เตย เร่ืองคุณชาย และพิ
ตะวนั เร่ืองมายา ผูประพันธไดทําใหเหน็วามีบทบาทตอการใชชีวิตตัวละคร ดังนี ้
 ผูประพันธมักแสดงใหเหว็าการท่ีตัวละครมีการตัดสินใจ วางแผน หรือ ปฏิบัติตนใด ๆ 
ก็ตามตัวละครมีเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ จากการยึดถือสภาพแวดลอม 
 เตย เร่ืองคุณชาย และพิตะวนั เร่ืองมายา ผูเขียนแสดงใหเห็นวาตัวละครทั้ง 2 ดิ้นรนท่ีจะ
ดําเนินชีวิตเพือ่การอยูในสังคมวัตถุนิยมดงัความท่ีกลาววา 
 

พิตะวันชอบศูนยการคาในประเทศน้ี ตรงที่เปนอาคารใหญมหึมาดานในเต็มไปดวยราน
สรรพสินคาทุกชนิด ขนาบอยูสองขางทางเดินปูดวยพรมตลอด… 
เพลงแผว ๆ กังวานใสมาจากลําโพง ทุกซอกทุกมุมสะอาดตาปราศจากผงหรือเศษกระดาษ

แมแตสักช้ิน ไมมีรองรอย…ความสกปรก แอฟแฝงอยูเหมือนอาคารโออาบางแหงใน
ประเทศไทย 
พิตะวันรักความงาม และความเจริญหูเจริญตาเหลาน้ีย่ิงกวาอะไรท้ังหมด… 
หลอนไมเคยเบื่อท่ีจะใชเวลาอยูในแวดวงของความเจริญทางวัตถุเหลาน้ีแมจะเปนเวลา

ต้ังแตเชาจรดเย็นก็ตาม. 
(มายา: 128) 

 
 ในตอนนี้ คือ ผูประพันธทําใหเห็นวา ดวยความช่ืนชอบในความสวยงามท่ีปรุงแตงของ
หางสรรพสินคาในอเมริกา และชอบท่ีจะใชเวลาอยูกับส่ิงเหลานี้ ซ่ึงดวยความรูสึกเชนนี้เองท่ีสงผล
ใหพิตะวนัมีพฤติกรรมท่ีคบผูชายเพื่อหวังผลการใชจายส่ิงของฟุมเฟอย ดังท่ีพิตะวนัพยายามท่ีจะมี
ไมตรีตอ ดร.ภทูิร เพื่อให ดร.ภิทูร ออกคาใชจายส่ิงของเหลานี้ดังความที่กลาววา 
 

ทุนของหลอนไมมากที่จะชวยใหหลอนมีรายไดจับจายใชสอยอยางสมฐานะลูกสาวเศรษฐี 
บางเดือนก็แทบจะตองกระเบียดกระเสียรเอาที่เดียวเพราะพิตะวันชอบซื้อเสื้อผาและ
เคร่ืองสําอางราคาแพงสะสม เอาไวกอนกลับเมืองไทย  
ดังน้ันหลอนจึงไมขัดของที่ได ดร.ภิทูร เปนเจามือในโอกาสตาง ๆ เพ่ือเปนการทุนรายจาย

ของหลอนไปบาง 
(มายา:106) 

 
 ความตอนน้ีคือผูประพันธแสดงพฤติกรรมของพิตะวนัวาพยายามทําตัวใหเหมือนกบั 
“ลูกสาวเศรษฐี” คือ มีการกินการใชจายท่ีหรูหราตามคานิยมสังคมแวดลอมช้ันสูงตามท่ีพิตะวนัช่ืน
ชอบนั่นเอง 
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 ความอยากมีอยากไดของพิตะวนันี้ เปนส่ิงท่ีมีอยูอยางไมหยุดหยอน ซ่ึงผูประพันธทําให
เห็นวาการยดึติดในวัตถุนิยมทําใหตวัละครเปนผูท่ีกลายเปนคนไมรูจกัพอ 
 

หลอนเปนคนรักสวยรักงาม รักความมีราคาและความฟุมเฟอย อาจมีผลทําใหหลอน
กระหายอยูเสมอที่จะ “ได” ทุกสิ่งมาเพ่ิมเติมมากกวาที่เปนอยูพิตะวันรูตัวดีวาถาหลอนไมหา
อะไรทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการใหตัวเองก็จะไมมีมนุษยหรือเทพเจาใดเลยเสียเวลามาบันดาล
ใหหลอน 

(มายา :129) 
 
 การยึดถือสภาพแวดลอมทางวัตถุนิยม จนทําใหตัวละครกลายเปนคนท่ีอยากมีอยาก
เปนอยูตลอดเวลานี้ เปนลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับเตยเชนกนั ดังท่ีพบในเร่ืองวาเตยไมปรารถนาท่ีจะ
กลับมาทํางานในเมืองไทย แมรูตัววาตนเองควรที่จะดูแลพอแมยามแกเฒาเนื่องจากเตยไมสามารถ
ใชชีวิตโดยปราศจากความมีหนามีตา หรือความไมพรอมทางวัตถุไดดงัท่ีกลาวถึง เตยในตอนงาน
ศพของสุภาวา 
 

“คุณแม…” ชายหนุมไดแตคร่ําครวญอยูในใจ “ทําไมคุณแมจากไปเร็วอยางน้ี เตยยังนึกเลย
วาจะสงต๋ัวเคร่ืองบินมาใหคุณแมไปอยูที่โนนกับเตยสักพักใหคุณแมมีความสุขที่ไดพบ
กับเตย คุณแมก็รูวาเตยกลับมาอยูบานทางนี้ไมได ไมมีอะไรในเมืองไทยใหเตยทําอยางอยูท่ี
โนน กลับมาเตยก็ตองมาเร่ิมตนมือเปลา ผิดกับท่ีโนนเตยมีทุกอยาง … มากกวาที่น่ีหลายสิบ
เทา” 

(คุณชาย:1228 ) 
 
 ความตอนน้ีเปนส่ิงท่ีผูประพันธไดพยายามทําใหเห็นวา ความจําเปนหรือเหตุผลของเตย
ในการตัดสินใจใชชีวิตอยูเมืองนอกนั้น มีเหตุผลจากการพยายามด้ินรนเพื่อใหไดชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมแบบวัตถุนยิม คือการมีชีวติท่ีหรูหรา 
 นอกจากลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการดิ้นรน เพื่อจะไดใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีมี
รูปแบบเปนวตัถุนิยมดังเชน เตย และพิตะวันนี้ ผูประพันธยังทําใหเหน็อีกวา ถาตัวละครท่ีไดเคยใช
ชีวิตในรูปแบบนี้มากอน แลวมีอันตองเปล่ียนแปลงชีวิตในรูปใหม คือไมมีโอกาสอยูในส่ิงแวดลอม
ท่ีหรูหราอีกตอไป ก็จะมีอาการท่ีเปนทุกข ดังท่ีเกดิกับอิสตรี เร่ืองฟาตํ่า เนื่องจากอิสตรีตัดสินใจ
แตงงานกับชายหนุมท่ีไมไดอยูในแวดวงช้ันสูง อิสตรีเกิดความรูละอาย และยังพยายามท่ีจะกลับไป
อยูในส่ิงแวดลอมนั้นๆ อีก ดงัความวา 
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“ผมจะไปโตเกียว เพ่ือจะดูวาเราสามารถติดตอสงกลวยไม” 
“เปนไกดใหผมไดไหม ผมไมเคยไปสักที” 
“เดือนหนาเปไปไหนไมไดทั้งเดือนเลยนะคะเปตองไปเดินแฟช่ันตองเตรียมตัวซอมเดิน

ตลอดเลย ถาพนงานไปแลว ก็อาจจะไปกับคุณได” 
หลอนอธิบายเรื่องพัชราพรรณมาพูดกับหลอนใหสามีฟงอยางอยางคราว  ๆสรุปลงทายวา 
“ถาใครไดเดินแบบ ก็ดังไปอีกทั้งปละคะ เปเคยดังมากก็เพราะเคยเดินใหเขาน่ีแหละ” 
“ผมนึกวาคุณจะเบื่อสังคมแลวเสียอีก” 
“น่ีไมใชเขาสังคมทั้งปทั้งชาติน่ีคะ เปไปเดินแบบงานน้ีงานเดียว” หลอนเถียง  
ปราณรูวาไมมีประโยชนจะแยงหลอน ตอนนี้จิตใจหลอนเลยกลับไปอยูท่ีชีวิตอันหรูหรา 

และฟุงเฟอท่ีหลอนคุนเคยมาตลอดชีวิตหมดแลว ความจริงก็ไมนา แปลกใจนักถา
หลอนสามารถเลิกไดอยางไมเหลียวแลน่ีสิถึงจะนาแปลก 

(ฟาตํ่า: 789-790) 
 
 ในตอนนี้จะเหน็ไดวาอิสตรีเร่ืองฟาตํ่า ยังคงตัดสินใจท่ีจะออกงานสังคมหรูหรา มากกวา
ท่ีจะชวยสามีทํางาน ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีแสดงใหเหน็วาอิสตรียังคงยึดติดอยูกับส่ิงแวดลอมท่ีเคย
เปนมา 
  นอกจากผูประพันธจะแสดงทัศนะเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมโดยตัวละครเปนผูเลือกท่ีจะ
ใชชีวิตเองแลว  ผูประพันธยังแสดงทัศนะอีกประการหนึ่งวา  การเลือกหลงใหลในวัตถุหรืออาจ
เปนเร่ืองขอกิเลสนั้น  อาจมาจากคานยิมของสังคมท่ีหลอหลอมคนในสังคมไวจนแกไขยาก  เชน
ตามทัศนะของผูเขียนท่ีแสดงผานหมอนวลอนงคเร่ืองมณีราว  และจารณ เร่ืองทะเลแปรวา 
 

“คงไมพบอีกแลวละคะ  แตหมอคะ...บางทีอยูกับปาสังเวียนเดือนก็เหงาจัง ยิ่งกลางคืน
มันเง้ียบเงียบ  บางทีเดือนก็คิดอะไรฟุงซาน ...” 

“ก็หาอะไรทําเสีย  อยาใหมืออยูวาง “ หมอนวลอนงคแนะนําเทาท่ีนึกออก ปญหาความ
เหงาน้ีเธอเขาใจ และรูดวยวาสังคมปจจุบัน เด็กหนุมสาวที่เปนโรคเหงามีมากขึ้นทุกวันจนนา
วิตก  เน่ืองจากวัตถุนิยมท่ีหล่ังไหลจากตะวันตก เขามาครอบงําชีวิตคนไทย ไมสามารถจะ
ตอบสนองความอ่ิมเอม ของจิตใจอยางเม่ือกอนได 

… 
ถาหากวาคลายเดือนมีพอแมพรอมหนา  ชีวิตครอบครัวราบรื่น หลอนก็คงไมรูสึกเหงา

เทาน้ีหรอก 
(มณีราว:503) 
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 ขอความนี้ คือหมอนวลอนงคแสดงความเขาใจวาวัตถุกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนรุน
ใหม จนนาเปนหวง   สวนจารณ ก็แสดงความคิดในเร่ืองคานิยมวา 
 

คุณไปถามดูเถอะ   ถามใหหมดเมืองก็ได  ย่ิงไอคนในสังคมชั้นสูงท่ีคุณคบหาอยูน้ัน  มีใคร
บางไหมมันมีเมียคนเดียว  ของพรรคน้ีเปนเรื่องธรรมดาที่สุด ผูชายเขารูกันทุกคนผูหญิงซีไม
ยอมเขาใจ...ถาเขาใจไดก็มีความสุข ไมเดือดรอนอะไรเลย ... 
ทัตติยาสิ้นแรงจะอธิบาย ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนเดืนหางกันออกไปในทิศทางตรงกันขาม จารณ

มีแตสมองและวัตถุ  สวนหลอนมีแตอารมณและจิตใจ 
(ทะเลแปร:266) 

 
ขอความนี้ไดแสดงวาจารณไมรูสึกผิดตอการมีภรรยานอย  เพราะตนเองสามารถให 

วัตถุกับทัตติยาอยางเต็มท่ีเชนเดียวกับชายรํ่ารวยคนอ่ืนๆ 
 ฉะนั้นท้ังสองเรื่องจึงสะทอนทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลวาสังคมไทยกําลังเผชิญกับคานิยม
แวดลอมท่ีไมเหมาะสม และยิ่งถาไมมีครอบครัวคอยใหคําแนะนําดวยแลว ตัวละครคงจะมีชีวติท่ี
เปนทุกข 
 ทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลท่ีเกี่ยวกับการใชชีวติจึงสามารถสรุปไดวา ผูประพันธแสดง
อิทธิพลการเลือกใชชีวิตท้ังท่ีมาจากครอบครัวเอง  และมาจากสภาพแวดลอมท่ีเปนวัตถุนิยม  ท้ังนี ้
ครอบครัวยังคงมีบทบาทสําคัญถาใหการอบรมเล้ียงดูอยางดีเพียงพอแลว ตัวละครคงจะมีความหนัก
แนนท่ีจะเลือกแนวทางท่ีดีและเหมาะสมกบัชีวิตตนเองได 
  
 การศึกษาทัศนะท้ัง 5 ประการไดแก ทัศนะเกี่ยวกับชาติกาํเนิดและฐานะ  ทัศนะเกีย่วกับ
การศึกษา   ทัศนะเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอน  ทัศนะเกีย่วกับการเลือกคูครอง  และทัศนะเกีย่วกบั
การใชชีวิต ทัศนะเหลานี้ลวนบงบอกถึงหนาท่ีของครอบครัวท่ีควรปฏิบัติตอผูไดรับการเล้ียงดู  
และอธิบายถึงอิทธิพลของครอบครัววามีความจําเปนตอชีวิตตัวละครในทุกดานของการใชชีวิต   
และท้ังหมดนีจ้ึงเปนส่ิงท่ีสะทอนความคิดของ ว.วนิิจฉัยกุลวา มีความตองการใหผูอานตระหนักใน
ความสําคัญของบทบาทครอบครัว  ซ่ึงเปนสาระท่ีปรากฏในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิเคราะหชบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินจิฉัยกลุท้ัง 
15 เร่ือง  คือการศึกษาพัฒนาการของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว วิเคราะหบทบาทครอบครัวท่ีมีตอ
ตัวละครในนวนิยายของว.วนิิจฉัยกุล และทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัว  
 
 การศึกษาพัฒนาการของนวนิยายชีวิตครอบครัวในบทท่ี 2  ผูเขียนวิทยานิพนธศึกษาถึง
สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2475-2500 และลักษณะของนวนยิายแนวชีวิตครอบครัวชวง  
พ.ศ .2475 -2500 สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2501-2520 และลักษณะของนวนิยายแนวชีวติครอบครัว
ชวงพ.ศ.2501-2520    สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2521-2544 และลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544     ผลการศึกษาพบวานวนยิายแนวชีวิตครอบครัวท้ัง3ชวงเวลามี
ลักษณะท่ีตรงกันในดานของการนําเสนอความสัมพันธและปญหาในครอบครัว  กลาวคือ นวนยิาย
แนวชีวิตครอบครัวชวง พ.ศ .2475 -2500 จะเนนถึงความทุกขใจของบุตรหลานท่ีตองแตงงานตาม
ความเหน็ชอบของพอแม   เร่ืองของทรัพยสินและการศกึษากลายเปนปจจัยสําคัญในการใชชีวิตคูท่ี
ราบร่ืน   ปญหาการนอกใจของฝายสามี   และปญหาญาติพี่นอง แตนวนิยายในชวงเวลานี้กไ็ด
กลาวถึงอิทธิพลของการเล้ียงดูบุตรหลานบางวาถาครอบครัวเล้ียงดแูละใหความรักอยางดี จะทําให
บุตรหลานมีชีวิตที่ดีไดในอนาคต 
 สวนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520  สรุปไดวาจะเนนถึงปญหาระหวาง
การใชชีวิตครอบครัว อันไดแก ปญหาการหยารางและทอดท้ิงบุตร  ปญหาการปรับตัวของคูชีวติ 
ปญหาการเขาสังคมจนละเลยหนาท่ีในครอบครัว  และปญหาการนอกใจ ปญหาเหลานี้ผูประพันธ
มักทําใหเห็นวาเกิดจากกอนเลือกคูไมไดพจิารณาจากนิสัยใจคอหรืออาจเกิดจากพอแมเลือกให  
สวนปญหาอ่ืนท่ีเขามาเปนปจจัยในการใชชีวิตจะไมใชเร่ืองของญาติพี่นองเพียงอยางเดียว  แตจะ
เปนเร่ืองของอบายมุขท่ีเกิดข้ึนในสังคมและสงผลกระทบถึงครอบครัว ท้ังนี้ก็ยังมีนวนยิายหลาย
เร่ืองท่ีเสนอทางแกไขปญหาในทางท่ีเหมาะสม คือนําเสนอวาครอบครัวตองมีความหนักแนนใน
การเล้ียงดูบุตรหลาน  และอดทนทํางานหนักอยางมีเปาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง  แลวบุตรหลานก็
จะยดึความดีงามของครอบครัวเปนแบบอยางในการดําเนนิชีวิต
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 สวนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ. 2521-2544 มักกลาวถึงความซับซอนของ
ปญหาครอบครัวท่ีมีปจจยัของสภาพสังคมเขามาเกี่ยวของกลาวคือ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายแนว
ชีวิตครอบครัวชวงเวลานี้ จะคลายกับสองชวงเวลาขางตนอันไดแก การนอกใจ   พอแมหยาราง พอ
แมทอดท้ิง ปญหาลูกเล้ียง  และปญหาการเล้ียงลูกผิดวธีิ  แตการหาทางออกสําหรับผูท่ีประสบ
ปญหามักจะหนัไปพึ่งแหลงอบายมุขมากข้ึนเชนเร่ืองของยาเสพติด หรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
เชนการแสดงความอสระทางเพศเปนการประชดครอบครัว  ซ่ึงส่ิงเหลานี้คือการรับวัฒนธรรม
ตะวนัตกในดานท่ีไมด ี
 
 จากการศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวท้ัง3ชวงเวลาจงึเห็นไดวาเนื้อเร่ืองของชีวิตใน
ครอบครัวยังคงเหมือนกนัในสวนของใจความสําคัญอันไดแกการกลาวถึงความสัมพันธและปญหา
ท่ีเกิดในครอบครัว  แตจะแตกตางกันตรงรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวท่ีสภาพสังคมเขามามี
อิทธิพลดวย 
 
 เม่ือศึกษานวนยิายของ ว.วนิจิฉัยกุลท้ัง 15 เร่ืองในนบทที่ 3 สรุปไดวา ผูประพันธให
ความสําคัญตอรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัว  โดยเฉพาะในเร่ืองของภูมิหลัง  และการอบรมส่ัง
สอนของครอบครัววามีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวมากกวาสภาพสังคม 
เนื่องจากตามผลการศึกษา ผูประพันธจะแสดงความเปนมาของครอบครัวตัวละครใน 3 ลักษณะ
ไดแก  ตัวละครที่อยูกับพอแม  ตัวละครท่ีอยูกับญาติผูใหญและตัวละครที่อยูกบัผูอุปการะ  ซ่ึง
จุดประสงคของการกลาวถึงความเปนมาของตัวละครทั้งสามประการน้ี  เนื่องจากผูประพันธ
ตองการใหเหน็ความสําคัญของการสรางพื้นฐานครอบครัววามีความจําเปนตอชีวิตตัวละคร  เพราะ
อาจมีผลตอการใชชีวิตตัวละครเชนในเร่ืองของความพรอมทางการศึกษา และสถานภาพในสังคม 
ท้ังนี้ ผูประพันธทําใหเห็นวาส่ิงท่ีสําคัญมากกวาภูมิหลังคือการอบรมส่ังสอน  ดวยเหตุท่ีวาจากผล
การศึกษาไดทําใหเห็นถึงการอบรมส่ังสอนจะมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพตัวละครมากกวาเร่ืองของภูมิ
หลังครอบครัว  ซ่ึงการอบรมส่ังสอนท่ีผูประพันธตั้งใจแสดงใหเห็นเดนชัดจะมี 5 ลักษณะไดแก 
การอบรมแบบใหขอคิดทําใหตวัละครเปนผูท่ีมีความมุงม่ัน  บากบ่ัน  และมีจุดมุงหมาย   การอบรม
ใหสํารวมกิริยาสงผลใหตัวละครเปนผูมีกิริยามารยาทเรียบรอยและวางตัวดี   การอบรมอยาง
เขมงวดกวดขันจะทําใหตวัละครมีลักษณะหวาดกังวล  การอบรมโดยใชอารมณมีอิทธิพลใหตัว
ละครกลายเปนคนกาวราว และตองการการทดแทนอยูเสมอ   และการตามใจโดยปราศจากการ
อบรมจะบมเพาะตัวละครใหกลายเปนคนตองการความภมิูฐานเพราะประเมินคาตนเองจากการ
ยอมรับของผูอ่ืน   
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 การอบรมส่ังสอนและผลของการอบรมตามผลการศึกษานี้ จึงมีความหมายวาการอบรม
ส่ังสอนคือส่ิงกําหนดลักษณะตัวละคร และเปนเหตุผลของความแตกตางกันของตัวละคร 
 สําหรับการศึกษาทัศนะของว.วนิิจฉัยกุลท่ีมีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยายในบทที่ 4  
นั้นผลการศึกษาพบวา ว.วนิิจฉัยกุลมีทัศนะตอบทบาทครอบครัว 5 ประการไดแก ทัศนะเกีย่วกบั
ชาติกําเนิดและฐานะ  ทัศนะเกีย่วกับการศึกษา  ทัศนะเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู  ทัศนะเกี่ยวกับการ
เลือกคูครอง ซ่ึงผูประพันธใหความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูมากท่ีสุดกลาวคือ ชาติกําเนิด  
ฐานะและการศึกษาดี  เปนแตเพียงส่ิงท่ีติดตัวมาเทานั้น แตการอบรมคือการสรางสรรคท่ีจะ
กอใหเกิดผลดตีอตัวละครมากกวา  ถึงบทบาทเกี่ยวกบัการอบรมเล้ียงดูจะไปปรากฏในการเลือก
คูครองและการใชชีวิตเปนสําคัญ 
  
 การศึกษานวนยิายแนวชีวิตครอบครัวของว.วินิจฉัยกุลจึงทําใหเห็นประโยชนของ 
นวนยิายแนวนี้ ซ่ึงไดแก การทําใหผูอานยอมรับและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลเพราะแตละ
คนเติบโตมาจากครอบครัวและมีวิธีการเล้ียงดูท่ีหลากหลาย อีกท้ังทําใหผูอานตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทครอบครัวท่ีอาจนําไปสูการปรับปรุงแกไขการใชชีวิตครอบครัวของตนเอง
หรือคนใกลชิด เชน มีความอดทนท่ีจะปรับตัวเขากันดวยความละมุนละไม  มีน้ําใจตลอดจนความ
เสียสละตอคนในครอบครัวเนื่องจากเห็นประโยชนท่ีจะทําใหอีกฝายมีความเจริญในชีวิต  
 นอกจากนี้คุณคาของสาระท่ีปรากฏในนวนิยายแนวชีวติครอบครัว ยังทําใหเห็นถึง
คุณสมบัติของผูเปนนักเขียนวา ตองเปนผูชางสังเกตท่ีจะหยิบยกประเด็นใกลตวัและยังคงทันสมัย
ของคนในสังคม  และใชความสามารถประกอบกับความรูในการแตงนวนยิายมาผสมผสานกัน เพือ่
สรางสรรคงานใหมีคุณภาพและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 ผูเขียนวิทยานพินธศึกษาบทบาทครอบครัวท่ีมีตอตัวละครในนวนิยายของ 
 ว.วนิิจฉัยกุล จํานวน 15 เร่ือง ซ่ึงการวิเคราะหบทบาทครอบครัวจากตัวละครในลักษณะนี้อาจ
ศึกษาไดจากนวนิยายของนกัเขียนคนอ่ืนเพือ่เปรียบเทียบทัศนะของนกัเขียนนวนยิายแนวชีวิต
ครอบครัว 
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ทางรัตติกาล (กรุงเทพ:เอกศิลปการพิมพ:2542) 
 

มุกเปนหญิงสาวสวย  มีฐานะดี  มุกเรียนจบปริญญาตรีแลวเขาทํางานรับราชการแหงหนึ่ง  
มุกมีความใกลชิดมารดามากกวาบิดา  บิดามีภรรยาสองคน   ตองเดนิทางไปทําธุรกิจตางประเทศ  
และอยูบานภรรยาคนแรก   นาน ๆ จึงจะมาอยูกับมารดาของมุก  สวนพี่ชายของมุกสองคนก็ไป
ทํางานอยูกับภรรยาเดิมของบิดาท่ีภูเก็ต  มุกจึงอยูบานกบัมารดาสองคนเทานั้น 

วันหนึ่ง  ปากมลาซ่ึงเปนเพื่อนเกาของมารดาไดสงมุกเขารวมทํางานโครงการวิจัยกับ ดร. 
ภาณุทัต  ผูซ่ึงมีวัยประมาณส่ีสิบหาป  แตบุคลิกดี  สงาผ่ึงผาย  ทําใหมุกนกึชอบเขาต้ังแตแรกพบ  
สวน ดร. ภาณุทัตนั้นแมจะมีครอบครัวแลวแตกย็ังเปนคนเจาชู  เม่ือเขาทํางานใกลชิดกับมุกมากข้ึน  
มุกจึงรักและหลงใหลเขาโดยไมรูตัว  ในฐานะท่ี ดร. ภาณุทัตเปนหวัหนาโครงการวิจัยและเปน
ผูใหญท่ีมีฐานะทางสังคม  ทําใหเขาวางตัวเปนผูใหญท่ีนานับถือเม่ืออยูตอหนาผูอ่ืน  แตเม่ือเขาอยู
ตามลําพังกับมุก  เขากลับแสดงความรักใคร  พึงพอใจ หวงใยมุก   แตกรันั้นกด็ี  ความลับยอมไมมี
ในโลก  เพราะมีคนแอบถายรูป  ดร. ภาณุทัตกับมุก  สงไปใหกมลาดู   เร่ืองความสัมพันธระหวาง 
ดร. ภาณุทัตกบัมุกจึงไมใชความลับอีกตอไป   เม่ือกมลาและมารดารูเร่ืองของมุกตางก็หามปรามมุก
มิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับเขา  เพราะเขามีครอบครัวแลว   แตมุกกําลังลุมหลง ดร. ภาณุทัต จึงไมยอม
เช่ือ   พรอมกบัออกจากบานไปพักแฟลตกับ ดร. ภาณทัุต   การท่ีมุกยอมมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึง
กับเขาก็เพราะวา ดร. ภาณทัุตบอกวาจะหยากับภรรยาในไมชานี ้  เพียงแตรอใหลูกชายคนโตเรียน
จบมหาวิทยาลัยเสียกอน   จนกระท่ังเวลาผานไปเกือบป   มุกเร่ิมคิดไดวา  ตวัเองไมมีอนาคตที่
แนนอนอะไรเลย  อยูกับความหวังท่ีเล่ือนลอย   เม่ือกลุมใจมากข้ึน  มุกก็รบเราเขาใหหยาจากภรรยา   
เปนเหตุให ดร. ภาณุทัตโกรธ และอางเหตุผลตาง ๆ นานา  รวมท้ังขอใหมุกกลับไปอยูบานของ
มารดากอน   และใหมุกรอไปอีกสักระยะหนึ่ง  เพือ่รอใหลูกสาวคนเล็กไปเรียนตอตางประเทศ
เสียกอนจึงตกลงกันใหม  มุกก็ยอมกลับบานโดยดี   แตขณะท่ีขนของกลับนั้น  มุกไดพบกับลูกชาย
และลูกสาวของ ดร. ภาณุทัต  มุกถูกตอวาและถูกกลาวหาอยางรุนแรง  จนมุกทนไมได   เพราะมุก
ไมเคยถูกใครดูถูกเหยียดหยามเทานี้มากอน   มุกเสียใจมาก  และเม่ือกลับมาถึงบาน   มุกโทรศัพท
ไปหา ดร. ภาณุทัตเพื่อบอกถึงความกาวราวของเด็กท้ังสอง   แตมุกกพ็บวาเขามีความหมางเมินกบั
มุกและหวงใยลูกของเขามากกวาหวงใยความรูสึกของมุก   รวมท้ังการท่ีมุกไดทราบเร่ืองจากปา
กมลา  ท่ีคุยกบับิดามารดาวา  ดร. ภาณุทัตคงไมกลามายุงกับมุกอีกแลวเพราะเขากาํลังจะไดรับการ
พิจารณาเล่ือนตําแหนงเปนเลขาธิการซ่ึงเปนตําแหนงท่ีผูใหญพิถีพิถันมาก  คือตองเปนคนด ี  ไม
คอรัปช่ัน  ประวัตไิมเสีย  และไมมีปญหาชูสาว   เขาจะตองพยายามกลบเกล่ือนเร่ืองความสัมพันธ
กับมุกแนนอน  ดังนั้นมุกจึงเขาใจถึงการท่ี  ดร. ภาณุทัตพยายามพบปะกับมุกในท่ีท่ีไมมีคนรูจัก  เขา
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ย้ําวาเพื่อรักษาช่ือเสียงของมุก  แตแทจริงแลวเขาเปนหวงช่ือเสียงของเขามากกวา   มุกเสียใจและ
เจ็บใจท่ีถูกเขาหลอกลวงและพยายามตัดใจไมติดตอกับเขาอีก 

     ตอมามารดาของมุกไดพยายามชักจูงใหมุกรักกับจาริกซ่ึงเปนเพื่อนกบับิดา   สวนมุกเอง
ก็เร่ิมคลอยตามความเหน็ของมารดาบาง   วันหนึ่งจาริกไดรับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาเลาถึงภูมิ
หลังของมุกในดานท่ีไมดีตาง ๆ จาริกนําจดหมายน้ันมาใหมุกอาน   มุกเสียใจมากแตก็ไมทราบจะ
ทําประการใดเพราะไมทราบวาใครเขียน   อยางไรกต็าม  ในท่ีสุดมุกกไ็ดแตงงานกับจาริก  เพราะ
จาริกรักความซ่ือสัตยของมุกท่ีเธอยอมรับสารภาพชีวิตในอดีต  ซ่ึงเขาเห็นวาความซื่อสัตยนี้เปนส่ิง
สําคัญมากกวาความบริสุทธ์ิของมุก 
 
แมพลอยหุง (กรุงเทพ:เอกศิลปการพิมพ,2524) 
 
 แหวน เปนลูกคนโต จากพีน่องท้ังหมด 6 คน  พอและแมของแหวนประกอบอาชีพ
รับจาง    แหวนไดเรียนหนังสือเพียงสองป  เพราะตองออกมาชวยพอแมทํางาน    เม่ือแหวนอายไุด 
12 ป พอใหแหวนไปทํางานเปนเดก็รับใชในกรุงเทพฯ   โดยแหวนทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงเดก็ใหกบั
ครอบครัวของรสนา  ซ่ึงตอมาสามีของรสนาผูเปนชาวตางประเทศตองกลับไปทํางานตอท่ีอเมริกา  
รสนาจึงพาแหวนไปดวยเพื่อใหชวยดแูลลูก 
 แหวนแบงเวลาท่ีนอกเหนือจากการเล้ียงลูกใหรสนา  หารายไดพเิศษและเรียนหนังสือ
ไปดวย  ในขณะนั้นแหวนไดพบกับเพื่อนบานของรสนาคือหมอปวเรศ  เปนสูตินารีแพทยท่ียายมา
จากเมืองไทยไดสองปซ่ึงแยกทางกับภรรยาแลวโดยมีลูกชายดวยกนัหนึ่งคน 
 หมอปวเรศพอใจแหวนและไดมีสัมพนัธกับแหวน  จึงขอแหวนแตงงานอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและยายไปทํางานในรัฐอ่ืน  แตดวยความที่แหวนเปนคนข้ีหึงและไมสามารถควบคุม
กิริยาอาการใหเหมาะสมได  จึงเกิดมีเร่ืองหึงหวงจนทําใหหมอปวเรศไมสบายใจท่ีจะทํางานในเมือง
นี้  และตัดสินใจกลับไปทํางานท่ีประเทศไทย 
 หมอปวเรศพาแหวนมาอยูตางจังหวดั  โดยทํางานในโรงพยาบาลและเปดคลินิก
สวนตัวไปดวยโดยมีแหวนเปนผูชวย  ซ่ึงดวยความสวยของแหวนเปนสาเหตุท่ีเกือบจะทําใหแหวน
ถูกลวนลามจากนายอําเภอผูเปนนองชายของรสนา ในระหวางท่ีหมอปวเรศไปตางจังหวดั  แต
หมอปวเรศกลับมาทัน  และทําใหหมอปวเรศเร่ิมรูสึกเสียใจวาใสใจภรรยานอยเกนิไป  จึงหันมา
ดูแลแหวนดีดงัเดิม 
 ขณะท่ีแหวนกาํลังเร่ิมต้ังครรภ  แหวนไดกลับไปท่ีอยุธยาบานเกิดของแหวนเพราะนึก
ถึงครอบครัวท่ีจากกนัมานาน   แตกไ็ดทราบขาววาพอเสียชีวิตแลว  ลูกชายคนโตสองแยกยายกัน
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ออกไปทํางานท่ีอ่ืนโดยไมกลับมาอีก  สวนแมหายสาบสูญไปท้ิงลูกท่ียังเล็กไวท่ีนีอี่ก 2 คน  ซ่ึง
ตอนนี้กลายมาเปนเดก็รับจางอยูท่ีรานขายกาแฟ  แหวนจึงรับนองไปเล้ียงดูท้ังสองคน 
 แหวนมีลูกสาวหน่ึงคน และหมอปวเรศไดรับเลือกใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ติดตอกันทุกสมัย  เพราะเปนคนดีและมีแหวนเปนเร่ียวแรงสําคัญในการหาเสียงเนือ่งจากสามารถ
เขากับชาวบานไดสวนลูกชายของหมอปวเรศผูไปเรียนหมออยูท่ีอเมริกา  กําลังจะแตงงานกับลูก
สาวของรสนา   ซ่ึงทําใหแหวนในวยัส่ีสิบป มีความสุขมาก 
 
ฟาต่ํา(กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2527) 
 
 อิสตรี เปนบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว  พอแมของอิสตรีมีฐานะและชาติตระกูล
สูง  ซ่ึงดวยฐานะนี้พอแมอิสตรีจึงตามใจใหอิสตรีใชจายอยางฟุมเฟอย  และเล้ียงดูอยางตามใจมาก 
 เม่ือจบมัธยมปลายอิสตรีของพอแมไปเรียนตอตางประเทศ อิสตรีเรียนอยูหลาย
ประเทศ แตในท่ีสุดก็ไมจบการศึกษาจากท่ีใดเลย เนื่องจากไมมีความอดทนท่ีจะเรียนอะไรไดนาน 
 อิสตรีกลายเปนสาวสังคมท่ีชายหนุมทุกคนหมายปองเพราะความสวยและบุคลิกท่ีงาม
สงาเปนส่ิงดึงดูดใจ   อิสตรีคบเพ่ือนชายหลายคนโดยไมไดประพฤติตนเกินเลย และไมเคยเรียกรอง
ใหชายหนุมซ้ือของหรูหราให เนื่องจากตนเองคิดวามีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไมพึ่งพาใคร 
 อิสตรีใชชีวิตดวยการเท่ียว และคบเพื่อนชายโดยไมคิดท่ีจะทํางานใด ๆ   จนถึงเวลา
หนึ่ง อิสตรีเร่ิมรูสึกเบ่ือกับชีวิตตนเองเพราะรูสึกวาตนขาดจุดมุงหมาย และมีแตเพื่อนท่ีฉาบฉวย  
ขณะนัน้เอง  อิสตรีก็มีโอกาสไดรูจักกับปราณ ชายหนุมเจาของสวนกลวยไมสงออก   
 ปราณเปนผูท่ีมีนิสัยตรงขามกับอิสตรีโดยส้ินเชิงและคอยแนะนําใหอิสตรีหากิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนมากกวาท่ีจะอยูไปวนั ๆ  
 จากความเปนเพื่อนไดกลายเปนความรัก  อิสตรีเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองจากท่ีเคยอยู
อยางหรูหรากเ็ร่ิมท่ีจะเขามาชวยปราณทํางานมากข้ึน 
 อุปสรรคท่ีท้ังคูพบคือ พอแมของอิสตรีไมคอยชอบปราณ เนือ่งจากเหน็วาเปน
ชาวสวนไมไดอยูในแวดวงช้ันสูง  แตดวยความท่ีไมเคยขัดใจลูกมากอน  จึงยินยอมใหท้ังคูแตงงาน
กัน 
 อิสตรีไดเรียนรูชีวิตท่ีแทจริงหลังจากแตงงานกับปราณ  และคิดวาชีวิตท่ีพอแมเล้ียง
ตนเองมาน้ัน เปนแนวทางท่ีไมถูกตองนัก   อิสตรีตัดสินใจไปอยูบานสวนกับปราณและชวยปราณ
ทํางานโดยไมกลับมาใชชีวิตในสังคมช้ันสูงอีกเลย 
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วงศาคณาญาต ิ(กรุงเทพฯ:ตนออ,2533) 
 
 พริม เกดิมาในครอบครัวปาณบด ี  เปนครอบครัวใหญซ่ึงเปนตระกูลท่ีมีความรํ่ารวย
และมีช่ือเสียงในวงสังคม   หลังจากจบช้ันมัธยม พริมไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีท่ีอเมริกา  และ
ปริญญาโทท่ีอังกฤษ   
 ระหวางท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท  พริมไดมีโอกาสพบรักกับอารัณย นกัศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเดียวกัน     พริมตัดสินใจแตงงานกับอารัณยอยางเงียบ ๆ ทามกลางการ
คัดคานของพอแมและครอบครัวท่ีเห็นวาอารัณยมีฐานะและชาติตระกลูท่ีไมเทาเทียมกัน   
 เม่ือกลับมาเมืองไทย    แมของพริมขอใหพริมกลับไปอยูกับครอบครัวเหมือนเดิม พอ
แมของพริมไดฝากใหพริมเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงได  สวนอารัณยออกหางานเอง
และไดเขาทํางานในโรงงาน 
              เม่ือพริมทอง  อารัณยขอใหพริมออกจากครอบครัวไปอยูบานพกัท่ีโรงงานจัดไวให  
เพราะทนความดูหมิ่นดูแคลนของคนท่ีบานพริมไมไหว  และไมอยากใหญาติพีน่องของพริมเขามา
วุนวายกับชีวิตครอบครัวของตน   
 ลูกพี่ลูกนองของพริมท่ีเปนญาติฝายยาย  ไดเสนองานพิเศษใหพริมทําคือ งานแปล
หนังสือ และวาดภาพประกอบ  ซ่ึงเปนงานท่ีพริมชอบมากกวาการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  
พริมจึงลาออก และทํางานอยูท่ีบานพักในโรงงาน 
 พริมคลอดลูกสาว  และต้ังช่ือวาเพลิน  ในขณะเดียวกับท่ีอารัณยยายท่ีทํางานใหม  
ครอบครัวของพริมซ้ือบานใหมดวยเงินจาการขายแหวนที่คุณปูแอบมอบไวใหเปนของขวัญ
แตงงาน  โดยฝากญาติทางฝายยายของพริมไวกอนท่ีจะเสียชีวิต   
 พอและแมของพริมเร่ิมคลายทิฐิท่ีมีตอครอบครัวลง  เนื่องมาจากตําแนงการงานท่ีเคย
รุงเรืองไดตกต่าํลง  และอยากท่ีจะใกลชิดหลานดวย  จึงมาเยี่ยมครอบครัวพริมบอยข้ึนและยอมรับ
สภาพครอบครัวของพริมได  ซ่ึงทําใหพริมมีความสุขมาก 
 
บานของพรุงนี้ (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2534) 

 
        นิลยาเปนบุตรสาวคนเดียวของเมธนแีละเอกวัต นักวิชาการและอาจารยระดบัสูงของ

มหาวิทยาลัยแตงงานกันเพื่อเสริมสถานภาพโดยปราศจากความรัก   ท้ังคูใชชีวิตคูดวยการแขงขัน
และไมเคยอะลุมอลวยปรองดองกัน 
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 การดวยกันอยางบาดหมางของพอแม ทําใหนิลยาเติบโตมาดวยความเครียดและกดดัน   
เนื่องจากพอแมทะเลาะกนัอยางรุนแรงอยู  อีกท้ังยังคาดหวังใหนิลยาเรียนใหไดท่ีหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีนิล
ยามีความสามารถในการเลนดนตรีมาก  แตพอแมไมเคยสนับสนุนและยังขัดขวางเสมอ นิลยาพอจะ
มีเพื่อนอยูบาง เปนเพื่อนขางบานช่ือหนุม หนุมคอยใหกําลังใจนิลยาเม่ือมีปญหาแตนิลยาก็ไมหาย
จากความเครียดเร่ืองครอบครัว  

 ในท่ีสุดพอของนิลยามีภรรยานอย  นิลยาถูกสงไปเรียนตอตางประเทศเนื่องจากพอแม
ทะเลาะกนัจนมีความเครียดจัดไมสามารถเรียนหนังสือได  ท้ังคูเกดิความอับอายวาลูกไมปกติจงึ
สงไปเรียนอเมริกา  ท่ีนีน่ิลยาไดพบกับครอบครัวของเดวิด  ครอบครัวนี้สอนใหนลิยาใชเวลาวางให
เปนประโยชน นิลยาจึงคลายความเครียดและมีโอกาสไดเรียนดนตรีตามท่ีใจปรารถนา  

 เม่ือนิลยาไดมีโอกาสเรียนดนตรี นิลยากไ็ดพัฒนาความสามารถตนเองมากข้ึนจนสามารถ
แตงเพลงใหเปนท่ียอมรับได  แตความสามารถนี้ตองปดบังพอแมตลอดเวลา สวนหนุมเพื่อนบาน
สมัยเด็กยังคงติดตอนิลยาเสมอ ๆ  

นิลยาตองกลับเมืองไทยกอนท่ีจะเรียนจบปริญญาตรี  และตองเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงแทน  เพราะพอมีปญหากับมหาวิทยาลัยจนตองลาออกจากราชการมาอยูในระบบเอกชน   
เวลานี้พอแมของนิลยาตัดสินใจหยารางกนัโดยเด็ดขาด  นิลยาอาศัยอยูกับแมแตแมก็เครงเครียดจาก
การทํางานจนมาระบายอารมณใสนิลยาเสมอ ๆ จนนิลยาคิดฆาตัวตายโดยการกระโดดขวางหนารถ 

หนุมเปนผูท่ีชวยนิลยาไมใหถูกรถชน และคอยใหกําลังใจอยูตลอด จนท้ังสองเร่ิมรักกัน  
แตแมของนิลยายังคงขัดขวางแมวาหนุมจะเปนคนดแีละเรียนจบจนมีหนาท่ีการงานท่ีม่ันคงแลวก็
ตาม  

ไมนานนกัแมของนิลยาถูกยงิ โดยไมสามารถจับตัวผูวาจางได ความบาดเจ็บท่ีแมของนิลยา
ไดรับคือทําใหพูดไมได   ในเวลานี้เองท่ีทําใหแมของนิลยาสํานึกถึงความไมดีของตนเองเลิกกดดัน
นิลยา  และออกบวชในท่ีสุด 

สวนพอของนลิยาเองเกิดความเห็นใจและเขาใจนิลยามากข้ึน  จึงสนบัสนุนใหนิลยาเรียน
ดนตรีตามท่ีตองการ จนนิลยาจบการศึกษาพรอมกับเปนนักแตงเพลงท่ีมีช่ือเสียง และไดแตงงานกับ
หนุมโดยตอนนี้แมของนิลยาไมขัดขวางอกีตอไป 
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 ละครคน(กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2535) 
 
 แกวใสเกดิมาจากครอบครัวท่ีมีพอแมหยารางกัน เนื่องจากพอเปนนักแสดงท่ีไมมีเวลา
ใหกับครอบครัว ในตอนเด็ก ๆ  แกวใสอาศัยอยูกับตายายและลุงปา  ตอมาแกวใสจงึไปพักอยูหอพัก
ของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดท่ีสอบเขาได  และอยูตอไปจนกระท่ังทํางาน 
 พอและแมของแกวใสตางกมี็คนรักคนใหม   โดยพอไดภรรยาใหมเปนผูอํานวยการ
ของสถานีโทรทัศน  ท่ีอายมุากกวาสิบป  สวนแมอยูกนิกับเพื่อนชายที่คบกันมาโดยไมมีขอผูกมัด
ใด ๆ  
 เม่ือแกวใสเรียนจบ พอของแกวใสฝากงานท่ีเกีย่วกบัการกํากับรายการของบริษทั
ภรรยาใหกับแกวใส  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแกวใสอยากจะทํามาก เพราะศึกษามาทางนี้โดยตรง 
 แกวใสทํางานไปไดดวยดีแมวาจะมีคนดูถูกบาง    ตอมาแกวใสไดมีโอกาสเปนผู
กํากับรายการใหกับละครที่ศิวาอาสาเลน   ศิวาเปนลูกชายของแมเล้ียงแกวใสท่ีเพิ่งเรียนจบกลับมา
จากตางประเทศและตองการมาสืบทอดธุรกิจรายการโทรทัศน 
 แมเล้ียงของแกวใสไดไปขัดผลประโยชนของผูจัดการในบริษัท ท่ีกําลังจะแยกตัว
ออกไปซ่ึงสงผลใหมีมือปนตามมาฆาแมเล้ียงของแกวใส  แตพอของแกวใสปองกันแมเล้ียงของ
แกวใสไว ตนเองจึงถูกยิงตาย 
 แมเล้ียงของแกวใสเสียใจมาก จึงรับแกวใสใหมาอาศัยอยูดวย และเล้ียงดูอยางดี  ซ่ึงทํา
ใหแกวใสไดมีโอกาสใกลชิดศิวามากข้ึน   ขณะเดียวกับท่ีแกวใสเกิดความไมสบายใจในความ
ประพฤติของแมอยางมาก  เพราะไปคบดาราหนุมรุนลูก  และยังไปลงทุนเปนผูจัดละคร  แตก็ไม
สามารถสานตองานใหสําเร็จไปได 
 ศิวา แสดงความพอใจแกวใสออกมาอยางชัดเจน และตองการจะมีสัมพนัธกับแกวใส 
เพื่อจะไดอาศัยแกวใสเปนส่ือกลางในการประสานงานในบริษัทท่ีแกวใสกําลังทําไดดี  ซ่ึงแกวใส
ปฏิเสธในตอนแรก  แตดวยความทุกขเร่ืองครอบครัว  แกวใสจึงยึดศิวาเปนท่ีพึง่ทางใจ จนยอมมี
สัมพันธกับศิวาในท่ีสุด  
 ศิวาไดรับรางวัลในการแสดงละครเร่ืองแรก  ทําใหศิวาเปนท่ีรูจกัและไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางซ่ึงเปนกําลังใจใหศิวามีความทะเยอทะยานจะเปนผูบริหารงานในบริษัทมาก
ข้ึน 
 แกวใสตระหนักวาศิวาไมไดรักตนจริง เพราะศิวาไมเคยเอยถึงการแตงงาน  และไม
เปดเผยกับใครวาตนเปนคนรักของศิวา   และขณะนั้น แมเล้ียงของแกวใสก็ตดัสินใจวาจะสงแกวใส
ไปเรียนตอตางประเทศ  เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณของพอแกวใส 
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 แกวใสตัดสินใจวาจะไปเรียนตอทันทีและขอเลิกกับศิวา  แมศิวาจะขอรองและแสดง
ความจริงใจวาตนเองรักแกวใสมากอยางไรก็ตาม  แกวใสกย็ังยนืยันท่ีจะศึกษาตอตางประเทศดวย
ความม่ันใจตอไป  และตัดใจจากศิวาโดยส้ินเชิง 
  
หลงเงา (กรุงเทพ:ตนออ จํากัด ,2537) 
 

       ออมรัก บุตรสาวคนเดียวของเอ้ือมและรําเพย  หลังจากเรียนจบ ออมรักทํางานเปน
พนักงานบัญชีในบริษัท  ครอบครัวของออมรักเปนครอบครัวท่ีมีฐานะดีครอบครัวหนึ่งเพราะมี
มรดกท่ีสะสมไวมากมาย แตดวยความท่ีท้ังพอและแมเปนคนรักสันโดษ ออมรักจึงไมเคยแสดงการ
โออวดถึงความรํ่ารวยของตน  
 มารศรี เพื่อนของรําเพย พาเอราวัตบุตรชายคนโตมาใหรูจักกับออมรัก  เอราวัตเปน
ดาราท่ีเพิ่งเร่ิมเขาสูวงการบันเทิง  และกําลังทําธุรกิจสวนตัว โดยรวมหุนกับเจนนี่ แฟนสาวท่ีเปน
ดาราเหมือนกนั  จัดทําบริษทัรับเปดตัวสินคา       
 เอราวัตสนใจออมรัก เพราะเห็นวาออมรักมีฐานะดี และเปนผูหญิงท่ีวางตัวเหมาะสม   
เอราวัตจึงหาทางใกลชิดกับออมรัก โดยการอาสารับตกแตงบานของออมรักซ่ึงกําลังปรับปรุงใหม  
ออมรักรูสึกชอบเอราวัตเชนกันแตออมรักเห็นวาเอราวัตมีคนรักแลว  และพอของออมรักเองก็
คัดคานอยางเต็มท่ี  ออมรักจึงพยายามตัดใจจากเอราวัตดวยการหลีกเล่ียงไมเจอเอราวัต    

        ในชวงนีอ้อมรักไดไปเที่ยงตางจังหวดักบัเพื่อนและไดเจอกับมารค  ชาวตางชาติท่ีมา
ใชชีวิตอยูในเมืองไทย ออมรักพยายามท่ีจะชอบมารคเพื่อใหลืมเอราวัต  แตก็ไมสามารถบังคับใจ
ตนเองใหชอบมารคได  อีกทั้งออมรักยังเห็นวาความแตกตางทางเช้ือชาติ  อาจทําใหเกิดปญหา
ครอบครัวภายหลังได เพราะพอแมของออมรัก ดูวาจะไมเห็นดวย  ออมรักจึงบอกใหมารคตัดใจจาก
ตน 
 พอของออมรักเสียชีวติดวยอุบัติเหตุ ขณะเดินทางไปทําบุญตางจังหวดักับเพื่อน ๆ ท่ี
เกษยีณอายุราชการรุนเดียวกัน    ออมรักเสียใจมาก แตไดพยายามเขมแข็งเพื่อใหเปนท่ีพึ่งของแม     
เม่ือออมรักจัดการเร่ืองมรดกทุกอยางจนเรียบรอย   เอราวัตไดขอรองใหแมของตนมาสูขอออมรัก  
โดยบอกกับออมรักวาเลิกกบัเจนนีแ่ลว   แตพอของเอราวัตไมยินยอมไปสูขอออมรักให เพราะเหน็
วาลูกชายคิดแตงงานเพื่อหวงักอบโกยมรดกของออมรัก 
 เจนนีไ่ปหาออมรักทันทีท่ีถูกบอกเลิก  โดยอาละวาดดาทอออมรักอยางหยาบคาย  
  ออมรักจึงตัดสินใจนดัพบกบัเอราวัตเพื่อบอกกับเอราวตัใหเขาใจวาตนเองไมยอมทีจ่ะแตงงานกับ
เอราวัต  แมวาแมของออมรักจะเห็นดวยกต็าม 
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 ระหวางท่ีออมรักอธิบายถึงเหตุผลท่ีไมรับรักเอราวัตเพราะไมอยากแยงคนรักของคน
อ่ืนนั้นชนาณตัิ   มหาเศรษฐีหนุม ผูนัง่อยูโตะขาง ๆ  ไดยินคําพูดทุกคําของออมรัก  ก็รูสึก
ประทับใจในความดีของออมรักข้ึนมาทันที  จึงพยามยามสืบหาที่อยูและประวัติของออมรักจนเจอ   
 ชนาณัตหิาทางใกลชิดกับออมรักโดยการออกบัตรเชิญไปท่ีบริษัทของออมรัก ใหออม
รักมารวมงานเปดผับใหมในโรงแรมท่ีเขาเปนเจาของอยู  ชนาณัตเิปดเผยความรูสึกความประทับใจ
ออมรักของตนเองทันทีท่ีไดรูจักกับออมรัก  และแสดงออกมาวาไมอยากท่ีจะเปนเพียงเพื่อน
ธรรมดาของออมรัก  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีออมรักสามารถลืมเอราวัตไดแลว  

         ออมรักประทับใจในความจริงใจของชนาณัติเชนกัน  จึงตัดสินใจตอบรับไมตรีของ 
ชนาณัติอยางมีความสุข 
 
 เสนไหมสีเงิน (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2537) 
 
 แพรวากับนองอีก 3 คนอาศัยอยูกับคุณตา  เนื่องจากกําพราแมและพอตองไปทํางาน
ตะวนัออกกลางเพ่ือหาเงินมาเล้ียงครอบครัว   แพรวาใกลชิดกับคุณตามากจึงซึมซับนิสัยความเปน
ผูใหญ คือมีความสุภาพเรียบรอยและมีความรับผิดชอบสูง 
 ขางบานของแพรวามีคนยายมาอยูใหมคือคุณยายบุหงา ซ่ึงมีปญหากับลูกจนตอง
แยกตัวออกมาอยูเพียงลําพัง  แพรวาและนองสาวคือไหมคํารูสึกสงสารคุณบุหงาท่ีถูกลูกและหลาน
ทอดท้ิง จึงพยายามเขาไปดแูลและพูดคุยใหคุณบุหงาคลายเหงา  คุณบุหงาประทับเด็กสาวท้ังสอง
มากและคิดวาอยากใหท้ังคูเปนหลานสาวของตนจริง ๆ  

         คุณยายบุหงามีหลานชายท่ีรักมาก 2 คนคือ มอดและหน่ึง   หนึ่งเปนหลานชายคนโต
ท่ีเพิ่งกลับจากการศึกษาตอตางประเทศ  หนึ่งเปนคนกตัญูและตัง้ใจท่ีจะกลับมาดูแลคุณบุหงา
คุณลักษณะนี ้  ทําใหแพรวาเกิดความประทับใจ  ในขณะท่ีมอดแสดงออกทันทีวาสนใจแพรวาแต
แพรวาเห็นวามอดเปนคนเอาแตใจตนเองและไมเคยดูแลปรนนิบัติคุณบุหงาจงึไมสนใจ   
 ระหวางนี้แมของหน่ึง ลูกสาวคนโตของบุหงา พยายามท่ีจะมาขอโฉนดท่ีดินของ
บุหงาเพื่อไปขายชําระหนี้สินจากการเลนการพนันและปรนเปรอชายหนุมรุนลูก  บุหงาไมตองการ
ใหลูกเพราะไดใหมามากแลวและเปนสมบัติช้ินสุดทายท่ีเหลืออยู  แตก็สงสารลูก  คุณตาจึงแนะนํา
ใหบุหงาหลบไปอยูตางจังหวัดซ่ึงคุณตามบีานอยู โดยใหนองสาวของแพรวาคือไหมคําไปอยูเปน
เพื่อนดวย 
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 บุหงาตัดสินใจตามคําแนะนาํคุณตา โดยมีมอดหลานชายไปเปนเพื่อนดวย ขณะท่ีอยู
ตางจังหวัด  เม่ือมอดไดมีโอกาสใกลชิดยายของตน จึงเกดิความรูสึกเร่ิมเขาใจและสงสารคุณบุหงา  
มอดดูแลคุณบุหงาดีข้ึนทันทีท่ีกลับมากรุงเทพฯ ขณะเดยีวกันก็เร่ิมใหความสนใจไหมคํา 
 ในขณะน้ันคุณตาของแพรวาเร่ิมคิดวาตนเองหมดคุณคาท่ีจะดแูลหลานท่ีกรุงเทพฯ  
เพราะเห็นวาหลาน ๆ โตแลว และอยากจะกลับไปอยูตามลําพังท่ีตางจังหวัด  แตแพรวาและหลาน ๆ 
ก็คัดคานโดยใหเหตุผลวาคุณตาคือความอบอุนใจของบาน  คุณตาซ้ึงใจหลาน ๆ มากและไมคิดท่ีจะ
จากไปตางจังหวัดอีก 
                    ในท่ีสุดมอดและหนึ่งก็สามารถทําใหคุณบุหงามีความสุขโดยการเขามาดแูลใกลชิด
ดวยกันท้ังคู  สวนแมของหนึ่งนั้นเลิกตามขอเงินจากบุหงาอีกเพราะรูสึกละอายลูกและหลาน 
ไมนานนกั แพรวาและหน่ึงกเ็ปนคูรักกันเชนเดียวกับมอดและไหมคํา  
 
มณีราว(กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2537) 
 
     คลายเดือน เปนบุตรสาวคนโตของครอบครัว   มีนองชาย 2 คน     พอของคลายเดือน
ทํางานรัฐวิสาหกิจ  แมเปนแมบาน   และรับทํางานทางดานชางฝมือเพ่ือเปนรายไดเสริม  
             คลายเดือนมีความผูกพันกบัแมมาก เพราะแมท้ังผูใกลชิด ท่ีปรึกษา และใหกําลังใจคลาย
เดือนเสมอมา  คลายเดือนเปนคนท่ีตั้งใจเรียนมากเพราะตองการจบการศึกษาโดยเร็ว เพื่อชวยแม
ทํางาน 
 คลายเดือนมีคนรักท่ีตกลงกนัวาจะแตงงานกันทันทีหลังจากจบการศึกษา ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากผูใหญของท้ังสองฝายแลว 
 กอนท่ีจะสอบในชวงภาคการเรียนสุดทาย  คลายเดือนพบวาพอมีภรรยานอย  ซ่ึงเปนเพื่อน
ท่ีทํางานอยูท่ีเดียวกันกับพอ  คลายเดือนเสียใจมาก  และรูสึกไมดีกับพอ  จึงตัดสินใจไปเท่ียวพัทยา
กับเมนา เพื่อนสมัยเรียนมัธยม  และเพื่อนๆของเมนาอีกหลายคน ซ่ึงหนึง่ในนั้นคือฉายฉาน  เพื่อ
หลีกหนกีารเผชิญหนากับพอท่ีบาน 
 ในชวงท่ีไปเท่ียวพัทยา  เมนาพาคลายเดือนไปเที่ยวกลางคืน   ฉายฉานมีความพอใจในตัว
คลายเดือนจึงเขามาทําความสนิทสนมใหมากข้ึน       คลายเดือนมีความรูสึกวางใจเม่ือไดคุยกับฉาย
ฉาน  จึงดื่มเหลากับฉายฉานและเกิดความสัมพันธกับฉายฉานข้ึน 
 คลายเดือนรูสึกเสียใจกับการกระทําของตนเองมาก  อีกท้ังยังกังวลกบัการแยกทางกนัของ
พอกับแม   จึงไมมีสมาธิในการอานหนงัสือและทําขอสอบ  ซ่ึงทําใหคลายเดือนสอบไมผานใน
ท่ีสุด   ระหวางนั้นเองคลายเดือนไดพบกับหมอนวลอนงค  ผูท่ีคลายเดอืนไปตรวจสอบการต้ังครรภ
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ดวย   หมอนวลอนงคไดใหคําแนะนําท่ีดกีับคลายเดือน  ประกอบกับเม่ือแมของคลายเดือนรูความ
จริงก็ไดใหกาํลังใจคลายเดือนดวยความรักโดยปราศจากการกลาวโทษ   คลายเดือนจึงมีกําลังใจจะ
เรียนตออีกคร้ังและสําเร็จการศึกษาในที่สุด 
   คลายเดือนตัดสินใจเลิกกับจามร  และไดเขาทํางานในบริษัทของฉายฉานโดยท่ีไมรูมา
กอน     เม่ือคลายเดือนรูความจริงจึงลาออกจากบริษัทของฉายฉาน   หมอนวลอนงคไดแนะนําให
คลายเดือนทํางานกับมูลนิธิเด็กและสตรี  ท่ีทําใหคลายเดือนไดเจอกับสกาว  นองสาวของฉายฉานผู
เสียขวัญจากการทําแทง  ซ่ึงคลายเดือนเปนผูดูแลอยู 
    การเขาไปชวยดแูลสกาว  ทําใหคลายเดือนมีความใกลชิดกับฉายฉานอีกคร้ัง   และได
เห็นความจริงใจของฉายฉานที่ตั้งใจจะเร่ิมตนชีวิตใหมกับตนจริงๆ   จึงตกลงตัดสินใจแตงงานกบั
ฉายฉานในท่ีสุด 
 
อยูฟาเดียวกัน (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2537) 
 
 พิงคกําพราพอต้ังแตเดก็ มีพีส่าวหนึ่งคนแตแมไดฝากยายเล้ียงไว แมของพิงคแตงงาน
ใหมไปกับชาวอเมริกันท่ีตนไปทํางานดวย  มีลูกชายดวยกันอีก 2 คน  และครอบครัวของพิงคได
ยายไปอยูท่ีอเมริกา 
 ครอบครัวของพิงคมีความอบอุนมากโดยมีแมเปนผูดแูลทุกขสุขและเปนท่ีปรึกษา 
สวนพอเล้ียงกใ็หความรักตอพิงคอยางเทาเทียมกัน อีกท้ังยังสงเสียใหเรียนจนจบอนุปริญญา 
 หลังจากพิงคเรียนจบไดไมนาน ครอบครัวของพิงคเกดิปญหา เนื่องจากพอถูกปลด
ออกจากงานเพราะบริษัทขาดทุน   จนตองไปทํางานกับมูลนิธิท่ีอาฟริกา ท่ีมีรายไดไมมากนกั พิงค
จึงตัดสินใจวาตนเองจะไมอยูเปนภาระพอแมอีกตอไป โดยคิดวาจะกลับไปหางานทําท่ีเมืองไทย
เนื่องจากแมเคยพาพิงคไปอยูกับตาและยาย  ซ่ึงทําใหพิงคประทับใจในความอบอุนของครอบครัว
แบบไทยมาก 
 กอนท่ีพิงคจะกลับเมืองไทย พิงคมีโอกาสไดพบกับตรา   ตราเปนผูท่ีใชชีวิตอยูเมือง
นอกเพราะผิดใจกับครอบครัวท่ีเมืองไทย  ตราประทับใจพิงคและสารภาพรักกับพิงคพรอมท้ัง
ขอรองใหพิงคใชชีวิตอยูกับตนเองท่ีนี ่
 แมวาพิงคจะถูกใจกับนิสัย และกิริยาท่ีสุภาพเรียบรอยของตรา แตพิงคก็ยังยนืยนัท่ีจะ
กลับเมืองไทยตามความมุงม่ันท่ีมีอยูเดิม 
 เม่ือพิงคกลับเมืองไทย พิงคคอนขางผิดหวังกับครอบครัว เพราะพ่ีสาวแท ๆ ของพิงค
แสดงการรังเกยีจพิงค เนื่องจากเกดิความหึงหวงเม่ือสามีแสดงทาทีวาชอบพิงค  พิงคพยายามไม
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ทอถอยตอความผิดหวังกับครอบครัว และพยายามและหางานทํา   ขณะนัน้ตราตัดสินใจกลับ
เมืองไทยโดยมีพิงคเปนแรงบันดาลใจ 
 พิงคตองออกจากบานของตาและยายเน่ืองจากพ่ีเขยพยายามท่ีจะลวนลามพิงค  
ขณะนัน้พิงคไดเปนลามใหกบัโรงงานแหงหนึ่ง 
 เม่ือตรากลับมาถึง ไดขอพิงคแตงงาน และตัดสินใจทําฟารมเล้ียงกุงท่ีตางจังหวัด
ตามท่ีตนเองใฝฝนไว  โดยใชเงินท่ีตนเองเก็บไวท้ังหมดมาลงทุน 
 เม่ือท้ังคูแตงงานกันและทําฟารมกุง ไดประสบปญหาหลายอยางท้ังเร่ืองของการเปน
คนตางถ่ิน ถูกเอาเปรียบ และภยัธรรมชาติ ซ่ึงทําใหนากุงประสบภาวะขาดทุน  แตไมวาจะเกดิอะไร
ข้ึน แมของพิงคก็ยังคงใหกําลังใจกับท้ังคูเสมอซ่ึงทําใหพิงคมีความพยายามท่ีจะฟนฝาอุปสรรคไป
ไดในท่ีสุดดวยความอดทน และใชชีวิตอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 
มณีราว(กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2537) 
 
         คลายเดือน เปนบุตรสาวคนโตของครอบครัว   มีนองชาย 2 คน     พอของคลายเดือน
ทํางานรัฐวิสาหกิจ  แมเปนแมบาน   และรับทํางานทางดานชางฝมือเพ่ือเปนรายไดเสริม               

        คลายเดือนมีความผูกพนักับแมมาก เพราะแมท้ังผูใกลชิด ท่ีปรึกษา และใหกําลังใจ
คลายเดือนเสมอมา  คลายเดือนเปนคนท่ีตั้งใจเรียนมากเพราะตองการจบการศึกษาโดยเร็ว เพื่อชวย
แมทํางาน 
         คลายเดือนมีคนรักท่ีตกลงกนัวาจะแตงงานกันทันทีหลังจากจบการศึกษา ซ่ึงไดรับ
ความเหน็ชอบจากผูใหญของทั้งสองฝายแลว 
        กอนท่ีจะสอบในชวงภาคการเรียนสุดทาย  คลายเดอืนพบวาพอมีภรรยานอย  ซ่ึงเปน
เพื่อนท่ีทํางานอยูท่ีเดยีวกันกบัพอ  คลายเดอืนเสียใจมาก  และรูสึกไมดกีับพอ  จึงตัดสินใจไปเท่ียว
พัทยากับเมนา เพื่อนสมัยเรียนมัธยม  และเพื่อนๆของเมนาอีกหลายคน ซ่ึงหนึ่งในน้ันคือฉายฉาน  
เพื่อหลีกหนีการเผชิญหนากบัพอท่ีบาน 
         ในชวงท่ีไปเท่ียวพัทยา  เมนาพาคลายเดือนไปเท่ียวกลางคืน   ฉายฉานมีความพอใจ
ในตัวคลายเดอืนจึงเขามาทําความสนิทสนมใหมากข้ึน    คลายเดือนมีความรูสึกวางใจเมื่อไดคุยกบั
ฉายฉาน  จึงดื่มเหลากับฉายฉานและเกิดความสัมพันธกบัฉายฉานข้ึน 
         คลายเดือนรูสึกเสียใจกบัการกระทําของตนเองมาก  อีกท้ังยังกังวลกับการแยกทางกัน
ของพอกับแม   จึงไมมีสมาธิในการอานหนังสือและทําขอสอบ  ซ่ึงทําใหคลายเดือนสอบไมผานใน
ท่ีสุด   ระหวางนั้นเองคลายเดือนไดพบกับหมอนวลอนงค  ผูท่ีคลายเดอืนไปตรวจสอบการต้ังครรภ
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ดวย   หมอนวลอนงคไดใหคําแนะนําท่ีดกีับคลายเดือน  ประกอบกับเม่ือแมของคลายเดือนรูความ
จริงก็ไดใหกาํลังใจคลายเดือนดวยความรักโดยปราศจากการกลาวโทษ   คลายเดือนจึงมีกําลังใจจะ
เรียนตออีกคร้ังและสําเร็จการศึกษาในที่สุด 
    คลายเดือนตัดสินใจเลิกกับจามร  และไดเขาทํางานในบริษัทของฉายฉานโดยท่ีไมรูมา
กอน     เม่ือคลายเดือนรูความจริงจึงลาออกจากบริษัทของฉายฉาน   หมอนวลอนงคไดแนะนําให
คลายเดือนทํางานกับมูลนิธิเด็กและสตรี  ท่ีทําใหคลายเดือนไดเจอกับสกาว  นองสาวของฉายฉานผู
เสียขวัญจากการทําแทง  ซ่ึงคลายเดือนเปนผูดูแลอยู 
     การเขาไปชวยดแูลสกาว  ทําใหคลายเดอืนมีความใกลชิดกับฉายฉานอีกคร้ัง   และได
เห็นความจริงใจของฉายฉานที่ตั้งใจจะเร่ิมตนชีวิตใหมกับตนจริงๆ   จึงตกลงตัดสินใจแตงงานกบั
ฉายฉานในท่ีสุด 
    
คล่ืนกระทบฝง (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2538) 
 
 รตา  เปนเด็กสาวท่ีมีพอแมหยารางกนัต้ังแตเดก็  แมพอแมจะไมไดเล้ียงดูเพราะตางก็
แตงงานใหม แตรตามีคุณปูคุณยาผูอยูในชนช้ันสูงท่ีใหการอบรมส่ังสอนเปนอยางด ี  รตาอาศัยอยู
กับคุณปูคุณยาท่ีบานริมทะเล   กอนท่ีคุณปูจะเสียชีวิต  ไดยกบานใหเปนสมบัติของรตา  รตาเกดิ
ความกลุมใจมากเพราะตนเองยังเรียนไมจบจึงไมมีรายไดท่ีจะดแูลบานและบริวารเกาแกท่ีอยูใน
บาน     

     รตาไมสามารถขอคาใชจายกับพอแมไดมากนกัเพราะพอมีหนี้สินมากมายและยงัมี
ภรรยานอยและลูกอีกหลายคนท่ีตองเล้ียงด ู    สวนแมแตงงานใหมกับชาวตางชาติและเปนแมบาน
ใหสามี 

       ขณะน้ัน  โทนี่  เฉิน  นักธุรกิจหนุมชาวฮองกง  เดินทางมาจดัการเร่ืองมรดกท่ีอยูใน
เมืองไทยของพอท่ีเพิ่งเสียชีวิต  โทนี่ ถูกภรรยานอกกฎหมายคนไทยของพอทําราย จนไดรับ
บาดเจ็บอยูในบริเวณบานของรตา    

      รตาชวยโทนี่ไวและพาไปรักษาท่ีโรงพยาบาล แตโทนี่ขอรองวา อยากจะพกัรักษาตัวอยู
ท่ีบานของรตา  เพราะไมอยากใหใครพบตน โดยเฉพาะภรรยานอกกฎหมายของพอท่ีอาจจะกลับมา
ทํารายอีก  รตาจึงอาสาเปนผูดูแลและใหท่ีพักแกโทนี่จนกวาโทนีจ่ะหายดี 

      เม่ือโทนี่ไดทราบถึงปญหาเกีย่วกับการเงินของรตา  ก็ไดแนะนําใหรตาขายบานเพ่ือตัด
ภาระและจะไดมีเงินไวใชจาย  ในตอนแรกรตาปฏิเสธเพราะอยากจะเก็บรักษาบานท่ีคุณปูรักมากไว  
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แตเนื่องจากไมมีเงินท่ีจะเรียนตอจึงตัดใจขายบานใหกับโทน่ีและไปอาศัยอยูกับนองของปูเพื่อหลบ
พอของตนเองที่หวังจะมานําเงินท่ีไดจากการขายบานของรตาไปใชจายสวนตัว   

 โทนี่รูสึกวาตนเองรักรตาจึงขอรตาแตงงานท้ัง ๆ ท่ีมีคูหม้ันท่ีเปนหุนสวนทางธุรกิจอยูท่ี 
ฮองกงอยู  โดยแกลงบอกรตาวาตนเลิกกับคูหม้ันแลว   รตาเช่ือม่ันในความจริงใจของโทนี่จงึ
ตัดสินใจแตงงานกับโทนี่ทันทีท่ีเรียนจบ  แตทนายของโทน่ีขอรองวารตาไมสามารถจดทะเบียน
สมรสกับโทนี่ไดเพราะอาจจะมีปญหากับครอบครัวท่ีฮองกง  รตาก็ยังยินยอมท่ีจะแตงงานกับโทนี่
ทามกลางการคัดคานของพอและแม 
 หลังจากแตงงานกับโทนี่ไดไมนาน  รตารูความจริงวา โทนี่แตงงานอีกคร้ังกับคูหม้ัน
ชาวฮองกง  ซ่ึงจดทะเบียนกนัอยางถูกตองตามกฎหมายและภรรยาชาวฮองกงก็กําลังตั้งครรภดวย   

 รตาเสียใจมากและตัดสินใจขอแยกทางกบัโทนี่ทันทีโดยท่ีโทนี่ไมยินยอมและยังคงตาม
ขอคืนดีกับรตาอยู   แตรตายังคงยืนยันท่ีจะแยกทางจากโทนี่อยางเดด็ขาดแมจะยังรักกันมากอยูก็
ตามเพราะรตาเกรงวาถาเกดิตนเองมีลูกข้ึนมาลูกก็จะไดรับความเจ็บปวดจากการท่ีพอมีภรรยาหลาย
คนเหมือนกับชีวิตของตนเอง      เม่ือรตาตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวเชนนี ้  โทนี่จึงจากไปดวยความจํา
ใจ 

 
ทะเลแปร (กรุงเทพ:ดอกหญา,2539) 
  
 ทัตติยา เปนบุตรสาวคนเดียวของนายแพทยทวีพงศ และกัลยา  ทัตติยาถูกเล้ียงอยาง
ทะนุถนอมต้ังแตเดก็ และถูกอบรมใหอยูในโอวาทของพอแมมาตลอด  จนเม่ือเรียนจบพอแมเห็น
วาทัตติยาควรจะแตงงานกับจารณ แสงวาริน ลูกชายของตระกูลนกัธุรกิจใหญท่ีมีหนามีตาในวง
สังคม  ผูมาสูขอ   เพื่อจะไดมีความม่ันคงในชีวิตโดยไมตองเหน็ดเหน่ือยหางานทํา 
 หลังจากแตงงานไดไมนาน  ทัตติยาก็ทราบวา จารณ มีรําแพนที่เล้ียงดอูยางเปนภรรยา
ลับ  โดยจารณเองกย็อมรับและใหเหตุผลวาตนสามารถเล้ียงทัตติยาใหสมศักดิ์ศรี ไมทอดท้ิง อีกท้ัง
ยังใหทรัพยสินเงินทองไวใชจายอยางเหลือเฟอมากเทาท่ีทัตติยาตองการ 
 ในชวงปแรกของการแตงงาน ทัตติยายงัคงพยายามทําใจยอมรับกบัความสัมพันธท่ี
หางเหนิระหวางตนเองกับจารณ  เพราะไมกลาท่ีจะทําใหครอบครัวของท้ังสองฝายโดยเฉพาะพอ
แมของตนเองเกิดความเสียใจ       
 ทัตติยาหาทางออกเพ่ือคลายความทุกขใจของตนเองโดยการขอจารณไปเท่ียว
ตางประเทศกบัคณะทัวรเปนเวลาหนึ่งเดอืน  ซ่ึงทําใหทัตติยาไดรูจักและสนิทกับครอบครัวของนุย
ท่ีไปเท่ียวดวยกัน   
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         เม่ือกลับมาเมืองไทย  นุยไดแนะนาํทัตติยาใหรูจกักับนนที พีช่ายของตนเองซ่ึงรวม
หุนเปดบริษัทโฆษณาเล็ก ๆ กับเพื่อน   นนทีรูสึกสนใจทัตติยาทันทีท่ีไดพบแมจะรูวาทัตติยา
แตงงานแลว 
 ขณะเดียวกนัจารณ ไดรูจกักบันก หญิงสาวท่ีทํางานในรานเส้ือผาของรําแพน   จารณ
พอใจในตัวนกมาก  จารณจึงรับท่ีจะอุปถัมภนกและอยูกับนกเกือบจะทุกวนั  ซ่ึงทําใหทัตติยาเกิด
ความเสียใจในความหางเหินท่ีมากข้ึนทุกวนั 
 ทัตติยาหาทางออกจากความฟุงซานโดยการขอไปทํางานกับบริษัทของนนที  ซ่ึง
จารณไมไดขัดขวางอะไร 
 การไดทํางาน  ทําใหทัตติยามีความเขมแข็งและกลาตัดสินใจมากข้ึน  เม่ือทัตติยา
ทํางานไดระยะหน่ึงซ่ึงคิดวาเพียงพอท่ีจะชวยเหลือตนเองได   ทัตติยาจึงตัดสินใจขอหยาจากจารณ
ทันทีโดยไมเรียกรองคาเล้ียงดูใด ๆ  และยังคืนทรัพยสินท่ีจารณและแมของจารณใหไวท้ังหมดอกี
ดวย  เม่ือนนทีทราบวาทัตติยาหยากับจารณแลวจึงขอทัตติยาแตงงาน  ทัตติยาก็ตกลง  แตครอบครัว
ของนนทีแสดงการคัดคานออกมาอยางชัดเจน 
 หลังจากท่ีหยาจากกนัไดไมนาน  จารณกพ็บวานกแอบมีชูรักเปนนกัดนตรี  และท้ังคูก็
กําลังจะไปฟลิปปนสดวยกัน  โดยนกหลอกนําเงินจากจารณไปมากพอสมควรเพ่ือไปเปนคาใชจาย
สําหรับใชชีวติอยูดวยกนัท่ีนั่น  จารณโกรธมากและตามหานกเจอกอนท่ีนกจะไป  จารณระงับ
อารมณไวไมอยูจึงเกิดการทํารายรางกายกันระหวางจารณและคนรักของนก  เม่ือท้ังสองกําลังแยง
ปนกัน  นกเขาไปชวย ปนจึงล่ันถูกนกเสียชีวิต  สวนจารณไดรับบาเจ็บ 
 ขาวของจารณที่เกิดข้ึน  สงผลตอธุรกิจของครอบครัวเปนอยางมาก  จนปูของจารณ
ตองการท่ีดัดนิสัยจารณ  จึงใหจารณออกจากตําแหนงผูจดัการ 
 ทัตติยารูสึกเสียใจไปกับจารณกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึน  และจารณก็รูสํานึกตัววาทัตติยา
เปนคนท่ีรักตนเองจริง     จารณตัดสินใจเปดบริษัทข้ึนเองใหมท่ีสรางจากน้ําพกัน้าํแรงของตนเอง
และขอคืนดกีบัทัตติยา  ขณะท่ีทัตติยาเองก็ไดปฏิเสธการแตงงานกับนนทีไปแลว  เพราะทนความ
กดดันกับครอบครัวของนนทีไมไหว   

       ทัตติยาใหโอกาสที่จะใชชีวิตใหมกับจารณอีกคร้ังโดยจารณใหสัญญาวา จะไม
ประพฤติ  ตัวอยางท่ีเคยเปนมาอีกดงักลาว  
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คุณชาย (กรุงเทพฯ:ดับเบ้ิลนายน พร้ินต้ิง,2542) 
 
 โดง เปนเด็กกําพรา เนื่องจากแมพลาดพล้ังต้ังครรภกบัชาวตางชาติ โดงมียายเปนผู
เล้ียงดู ยายพาโดงเรรอนทํามาหากินไปตามท่ีตาง ๆ จนมาถึงบานของคุณมหาและสุภา สองสามี
ภรรยา มีอาชีพรับราชการและพยาบาล ท้ังคูมีฐานะปานกลางและมีบานสวน 
 บานของคุณมหาไดรับเล้ียงชายชราตกยาก ช่ือตาแหยม ผูรับทํางานเล็ก ๆ นอยเชนทํา
สวนเพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิต  โดยไมมีใครรูความจริงเลยวาแทจริงตาแหยมคือหมอมราชวงศ
ทินภาค  แตตองตกยากเน่ืองจากเปนคนท่ีไมไดรับการเอาใจใสดแูลจากครอบครัวจนเสียคน ไมมี
การศึกษาท่ีจะประกอบอาชีพใด ๆ ได  ตาแหยมเปนผูท่ีชักชวนใหโดงมารับจางทํางานบานและทํา
สวนท่ีบานคุณมหาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหยายท่ีกําลังเจ็บปวย 
 คุณมหาและสุภาพอใจการทาํงานของโดง อีกท้ังโดงอยูในวัยเดยีวกบัลูกชายคนเดยีว
ของท้ังคู ช่ือคุณเตย ท้ังคูจึงใหโดงทําหนาท่ีเปนกึ่งเพื่อนกึ่งเด็กรับใชใหกับเตยดวย เพราะเตยไดรับ
การเล้ียงดูอยางทะนุถนอมและตามใจจนทําอะไรไมเปน 
 ตอมายายของโดงเสียชีวิตลง  ตาแหยมขอใหคุณมหาไดสงเสียโดงใหเรียนจนจบ
วิชาชีพ และทํางานในอูซอมรถ ขณะท่ีเตยสอบเขามหาวทิยาลัยช่ือดังได สรางความภาคภูมิใจใหพอ
แมเปนอยางมาก  ท้ังคูเอาอกเอาใจลูกมากข้ึนโดยใหเงินทองใชจายอยางมากมาย และสัญญาวาจะ
ซ้ือรถยนตให   

       เตยปฏิบัตตินอยางลูกเศรษฐีและไดคบกับหลานสาวเศรษฐี ผูเปนเจาของโรงพยาบาลท่ี
แมของเตยทํางานอยู  ขณะนั้นเตยและโดงไดรูจักกับรวงขาว หลานสาวเจาของโรงพยาบาลอีกคน
หนึ่ง รวงขาวเปนลูกคร่ึงไทยอเมริกัน แตแมหยารางจากพอและกลับไปอยูท่ีอเมริกา รวงขาวถูก
ชะตากับโดงและเปนเพื่อนกนั 

      ขณะท่ีคุณมหาและสุภากาํลังจะซ้ือรถใหเตย  โดงเกดิถูกลอบทํารายจากเพื่อนรวมงานท่ี
อิจฉา เนื่องจากโดงมักไดรับเงินคาจางมากกวาเพราะมีความขยันและสูงานหนกั  โดงอาการสาหัส
จนสุภาตองนําเงินท่ีจะซ้ือรถใหเตยมารักษาโดงกอน  เตยไมพอใจโดงมากและเร่ิมเกลียดโดงและดู
หม่ินตาง ๆ นานานับแตนั้นมา  จนทายท่ีสุดเตยทํารายโดงโดยท่ีโดงไมไดตอสู  

    ตาแหยมผูซ่ึงเปนเสมอืนญาติผูใหญของโดงทนการกระทําของเตยไมไหวจึงพาโดงไป
หาญาติท่ีตนเองก็ไมไดตดิตอมานาน  แตยังไมทันไดฝากฝง ตาแหยมถูกรถชนประกอบกับมี
รางกายท่ีออนแออยูแลว  ตาแหยมจึงเสียชีวิตโดยมีโดงดแูลจนส้ินลม 

     เม่ือฐานะท่ีแทจริงของตาแหยมถูกเปดเผย  ญาติของตาแหยมซึ่งอยูในฐานะของชน
ช้ันสูงประทับใจในความดีงามและความเอางานเอาการของโดงจึงรับโดงไปเล้ียงดู  และใหชวยงาน
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กิจการโรงแรม    ขณะที่เตยขอใหพอแมสงตนไปเรียนอเมริกา เนื่องจากมีปญหากับเพื่อน ๆ ใน
คณะ  และเตยไมมีความอดทนท่ีจะเรียนตอ คุณมหาและสุภาจึงตองทุมเทเงินทองท้ังหมดรวมถึง
ขายบานและสวนทรัพยสมบัติท่ีมีอยูใหเตยจนเรียนจบปริญญาตรี 

เตยตัดสินใจเรียนตอปริญญาโท ทํางานและแตงงาน ตั้งหลักปกฐานอยูท่ีนั่นโดยไมเคยใส
ใจพอแมอีกเลย  ในขณะท่ีโดงเม่ือทํางานเจริญรุงเรืองดีจนสามารถต้ังบริษัทของตนเองไดนั้น  โดง
ก็มาดูแลคุณมหาและสุภาเสมอ ๆ   ในขณะน้ีโดงเร่ิมคบหากับรวงขาวมากกวาเพื่อน  เพราะรวงขาง
ประทับใจในความดีของโดง  รวงขาวไปเรียนตอตางประเทศแตก็ไดใหสัญญาวาจะกลับมาหาโดง 

สุภาแมของเตย เปนมะเร็งและเสียชวีิตโดยท่ีเตยไมเคยไดมาดูใจ  แมวาเตยจะประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงานดี แตเตยไมไดรับการยอมรับจากสังคมรอบขางเพราะเห็นวาเตย
อกตัญูท่ีไมเคยมาดูแลพอแม  ขณะที่โดงนั้นไดรับความช่ืนชมเปนอยางมากแมจะมีกําเนิดท่ีต่ํา
ตอยแตดวยความกตัญูและสูงานหนัก  สังคมรอบขางจึงใหความชื่นชม และโดงกไ็ดสมหวังกับ
รวงขาวในท่ีสุด 

 
มายา (กรุงเทพฯ:เพื่อนด,ี2544) 
  
              พิตะวัน เปนเด็กกําพราพอต้ังแตอายุ 6 ขวบ  สวนแมไมสามารถท่ีจะเล้ียงดไูด  คุณอินทนิล 
เศรษฐีนีในตระกูลชนช้ันสูงผูเปนโสดจึงนาํพิตะวันมาเล้ียงด ู  โดยคุณอินทนิลอนุญาตใหพิตะวันใช
นามสกุลรวมดวยและสงเสียใหเรียนจนจบปริญญาตรี  และเนื่องจากพิตะวันเปนคนมีสติปญญาดี 
จึงสามารถสอบชิงทุนมาศึกษาตอปริญญาโทท่ีอเมริกาได   
              พิตะวันไดพบกับ ดร.ภิทูร อาจารยของมหาวิทยาลัย  บุษบามินตราและรวศิ  เพื่อนคนไทย
ในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกนั    พิตะวนัปดบังฐานะของตนเอง โดยกลาววาตนเปนลูกสาวของคุณ
อินทนิล  อยูตลอดเวลา    

 ดร.ภิทูร ไดหลงรักพิตะวนัอยางจริงใจ  และพยายามเอาอกเอาใจพิตะวันทุกอยาง เพื่อหวัง
วาพิตะวันจะแตงงานกับตน   แตพิตะวันเห็นวา ดร.ภิทูร ไมไดมาจากตระกูลในชนช้ันสูงท่ีไมไดมี
ทรัพยสมบัติมากพอตามท่ีพติะวนัใฝฝนไว  พิตะวันจึงคบหา ดร.ภิทูร เพียงเพื่อให ดร.ภิทูร ชวย
อํานวยความสะดวกใหกับตน 

ขณะนัน้  คุญเพ็ญพักตร แมของบุษบามินตรา ไดพาหมอมมณีฉาย  มาเท่ียวอเมริกา   และ
มาพักอยูในเมืองท่ีบุษบามินตราอยู    รชานนท หลานชายของหมอมมณีฉาย  ท่ีเรียนอยูอเมริกา
ไดมาเยีย่มหมอมมณีฉายดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 160 

   คุณเพ็ญพักตรและหมอมมณีฉาย มีความเหน็พองตองกันวา อยากจะใหบุษบามินตรา 
และรชานนทแตงงานกนั  เพราะความเหมาะสมทางฐานะ  ซ่ึงฐานะครอบครัวของบุษบามินตรา
เม่ือกอนมีความลําบากยากจนมาก  แตพอของบุษบามินตรา มีความสามารถในการเลนการเมือง จงึ
สามารถเขามามีตําแหนงใหญโตไดในปจจุบัน และยังมีทรัพยสินอีกมากมาย     

  บุษบามินตราปฏิเสธความปรารถนาของแมเพราะตนเองกําลังคบกับรวิศอยู และเห็นวา
รวิศเปนคนดีกวารชานนทมาก  แตแมของบุษบามินตราก็ขอรองใหบุษบามินตราพารชานนทเท่ียว
ตามท่ีตาง ๆ ขณะท่ียังพักอยูในเมืองนี้  บุษบามินตราจึงพารชานนทไปเที่ยวกับกลุมคนไทย  
ท่ีมีพิตะวันรวมอยูดวย 

  ทันทีท่ีพิตะวนัไดพบกับรชานนท  และยังไดทราบวา รชานนทเปนหลานของหมอมมณี
ฉาย ผูมีทรัพยสมบัติมากมาย พิตะวันเกดิความพึงพอใจรชานนททันที  และพยายามชวนรชานนท
ไปเท่ียวท่ีอ่ืนกนัตามลําพัง 

    เม่ือบุษบามินตราเรียนจบแลว  ก็กลับไปอยูกับพอแม และทํางานท่ีเมืองไทยตามท่ีพอแม
ฝากงานให ซ่ึงรชานนทก็กลับมาอยูเมืองไทยแลวเชนกนัเม่ือจบการศึกษา   ขณะท่ีบุษบามินตราเริ่ม
เขาทํางานไดไมนานนกั พอและแมของบุษบามินตรา เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ซ่ึงทําใหทรัพยสมบัตท่ีิ
เคยมีมาก ตองขายไปเกือบหมดเพราะชดใชหนี้สินจากการหมุนเงินทางการเมือง เม่ือคร้ังท่ีพอแมยัง
มีชีวิตอยู 
 ระหวางนั้น รชานนทสนิทกับบุษบามินตรามากข้ึนเพราะรูสึกถูกใจในลักษระทาทีท่ี
เขมแข็ง  ความตรงไปตรงมา และความไมทอถอยตออุปสรรคตาง ๆ ท่ีผานเขามาในชีวติของ
บุษบามินตราหลังจากท่ีพอแมเสียชีวิตไป   ซ่ึงขณะนั้นเอง พิตะวนักก็ลับมาเมืองไทยเชนกันเพราะ
ตองการมาหารชานนท ดวยเกรงวารชานนทจะมีความสนิทสนมกับพติะวนัมากเกินไป 
 ในเวลานั้น คุณอินทนิลเกิดปวยเปนอัมพาตเน่ืองจากตกบันได พิตะวนั จึงมีโอกาสที่
จะออกไปงานสังคมมากข้ึน เพราะไมตองอยูรับใชคุณอินทนิลอีก   และเปนเวลาเดยีวกับท่ีดร.ภิทูร 
และรวิศ มาหาพิตะวันและบษุบามินตราท่ีเมืองไทย 

         ดร.ภิทูร มาขอแตงงานกับพิตะวัน แตพิตะวันปฏิเสธอยางไรเยื่อใย ซ่ึงทําให ดร.ภิทูร 
เสียใจจนลมปวยลง   และพิตะวนัไดมีโอกาสพบรชานนทและใกลชิดกันบอยข้ึน จนเกดิมีสัมพนัธ
กับรชานนทในท่ีสุด 

        เม่ือพิตะวันคิดวาตนเองไดครอบครองรชานนท  พิตะวันจึงเรียกรองส่ิงท่ีตนอยากได
ตาง ๆ จากอยางไมหยดุหยอน  จนรชานนทซ่ึงทําใหรชานนทเหน็วา พติะวนัเปนคนที่ไมรูจักพอ 
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  เม่ือรชานนทเห็นวาตนเองและพิตะวนัมีทัศนคติท่ีไมตรงกัน เพราะพิตะวันชอบความ
ฟุงเฟอหรูหราจนเกนิไป   รชานนทจึงขอเลิกกับพิตะวันโดยทันทีและสัญญาวาจะสงเสัยเล้ียงดพูิ
ตะวนัเทาท่ีตนเองจะสามารถทําไดและจะไมขอยุงเกีย่วกบัพิตะวันอีก  ซ่ึงทําใหพิตะวันเสียใจมาก 

หลังจากท่ีรชานนทตัดสินในเลิกกับตะวัน  รชานนทไปสารภาพกับรวิศวาตนเองรัก
บุษบามินตรา  และม่ันใจวาบุษบามินตราก็รักตนเองเชนกัน  รวิศเสียใจมาก แตก็คิดวาตนเอง
สามารถเปนเพื่อนท่ีดีกับบุษบามินตราไดตอไป จึงบอกใหบุษบามินตราแตงงานกับรชานนทตาม
ความตองการของตนเอง   

บุษบามินตรา ตัดสินใจแตงงานกับรชานนท โดยไมมีการจัดพิธีใด ๆ นอกไปจากการจด
ทะเบียนสมรส   พิตะวนัเสียใจมาก แลไปตอวารชานนทถึงทํางาน  และด่ืมเหลาอยูเกือบตลอดเวลา  
พิตะวันไมยอมกลับไปเรียนตอ และยังไมยอมไปพบคุณอินทนิลอีกดวยแมวาคุณอินทนิลจะมี
อาการดีข้ึนมากแลวก็ตาม 

บุษบามินตราไปหาพิตะวนั  และขอรองใหพิตะวันกลับไปเรียนตอเพ่ืออนาคตของตนเอง 
และบอกวาตนเองกําลังจะมีลูกกับรชานนทดวย 
 พิตะวันเสียใจมาก ท่ีตนเองไมมีโอกาสจะกลับไปหารชานนทไดอีก   และคิดวาชีวติ
ตนเองไมมีความหมายอีกตอไป  พิตะวนัเกิดความฟุงซาน จึงกินยานนอนหลับเขาไปมากเกินขนาด
พรอมกับเหลา   จนทําใหเสียชีวิตในท่ีสุด 
 
เรือนไมสีเบจ(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพเพื่อนดี,2544) 

  
 มุก เติบโตมาในครอบครัวท่ีรํ่ารวย แตเนื่องจากพอแมชอบออกงานสังคมจึงไมมีเวลา

ดูแลลูกมากท่ีควร  ยายขอมกุมาเล้ียงเหมือนลูก และอบรมส่ังสอนใหมุกเปนกุลสตรีท่ีเรียบรอย  เม่ือ
มุกเติบโตข้ึนจงึมีความแตกตางกับพี่สาวท่ีอยูกับใกลชิดพอแมจนกลายเปนสาวสังคมคบผูชายมาก
หนาหลายตา 

 มุกไดรูจกักับอารม รุนพี่ท่ีมหาวิทยาลัย  อารมเปนผูท่ีไดรับการเล้ียงดูจากญาติผูใหญ
คือตายายเชนกัน  เนื่องจากพอแมหยารางและตางแตงงานใหม โดยพอยายไปอยูท่ีอเมริกา  
แตขณะน้ีตายายไดเสียชีวิตแลว  อารมแสดงออกถึงความรักตายายดวยการเก็บรักษาบานท่ีตายาย
มอบเปนมรดกไวใหดวยความหวงแหนท่ีแมจะมีใครมาขอซ้ือเพ่ือทําคอนโดมิเนยีม อารมก็ไมขาย 
การกระทําของอารมนี้ทําใหมุกประทับใจมากข้ึน 

 มุกและอารมเร่ิมรักกัน ดวยมีนิสัยท่ีตรงกันหลายอยาง แตท่ีตรงกนัท่ีสุดคือท้ังคูให
ความสําคัญกับญาติผูใหญ 
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 เม่ืออารมจบการศึกษา พอไดชวนอารมใหไปเรียนตอท่ีอเมริกา  ขณะนั้นเพื่อนหญิงท่ี
เคยเรียนมหารวมมหาวิทยาลัยเดยีวกับอารมไดสารภาพรักกับอารม  เม่ืออารมปฏิเสธเธอจึงโกรธ
และทําใหอารมเกิดอุบัติเหตจุนเดนิไมเหมือนคนปกติ และตองกายภาพบําบัดเปนเวลานาน 

 มุกเสียใจกับความโชครายของอารมท่ีเกิดข้ึน และยงัยืนยนัท่ีจะรักและรวมชีวิตกบั
อารมตอไป 

 อารมกลับเมืองไทย ขณะท่ียายของมุกปวยหนัก   อารมขอมุกแตงงานแตพอแมของ
มุกคัดคาน  ในขณะท่ียายอนุญาตและจดังานแตงงานใหมุกกับอารมอยางเรียบงายและยกมรดกให
เพราะเห็นวาอารมปนคนดีท่ีมุกจะรวมชีวิตดวย  จากนั้นยายก็ส้ินใจ 

 มุกและอารมไดนํามรดกท่ีได มาทําธุรกิจหัตถกรรมสงออก กิจการดาํเนินไปไดดวยดี 
พรอม ๆ กับท่ีท้ังคูมีลูกดวยกันหนึ่งคน 

เม่ืออารมเร่ิมเจริญรุงเรือง ไปพรอม ๆ กับรางกายท่ีเร่ิมเปนปกติ เพื่อนหญิงของ 
อารมก็เขามาทําใหท้ังคูเขาใจผิด  แตดวยความท่ีท้ังคูมีความรักเปนพืน้ฐานและเปนคนมีเหตุมีผลจึง
ปรับความเขาใจและครองคูกันอยางมีความสุข  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เร่ืองยอจากวิทยานิพนธท่ีกลาวถึงในบทท่ี 2 จํานวน 87 เร่ือง 
        (เรียงลําดบัตามการอางถึง) 
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สามชาย 
 
 รัตน  อนุวัตร  พัชรี  ประวัต ิ  เปนลูกพ่ีลูกนอง  เติบโตเปนเพื่อนเลนกนัมาต้ังแตเด็ก  พัชรี
เปนธิดาคนเดยีวของพระยาอภิรักษนฤบด ี  สวนอนุวัตร และรัตน  ตางก็เปนหลานซ่ึงอยูในความ
อุปการะและปกครองของพระยาอภิรักษฯ   อนุวัตรเปนหลานกําพราท่ีพระยาอภรัิกษฯ  และ
คุณหญิงไดหคึวามเอ็นดเูปนพิเศษ   สวนรัตนมักจะไดรับความอยุตธิรรมเสมอ  จึงเปนเหตุใหรัตน
เปนคนเครงขรึม  พยายามสรางตนเองใหเทาเทียมละเปนท่ียอมรับในหมูญาติ 
 รัตนไดงานทําในบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง  และบริษทัไดสงใหไปศึกษาตอตางประเทศ  
เม่ือกลับมาก็พาแมและนองออกจากบานพระยาอภิรักษฯ มาเชาบานอยูตางหาก    สวนอนวุัตรและ
ประวัติ  ก็จบการศึกษาจากตางประเทศเชนกัน  รัตน  อนุวัตร  ประวตัิ  พัชรี  ตางก็ยังติดตอคบหา
กันสนิทสนมเชนเดิม 
 วันหนึ่งอนวุัตรไดพบลัดดา  คูรักเกาสมัยอยูอังกฤษซ่ึงปจจุบันเปนคูหม้ันของเจาสวสัดิ์วงศ  
หากแตลัดดาและเจาสวัสดิว์งศมิไดรักกนัเฉกเชนคูหม้ันท่ัวไป  ท้ังนี้เพราะเจาสวัสดิ์วงศพอใจนอย
อยู  ลัดดาจึงกอความสัมพันธกับอนุวัตรใหม  ขณะเดยีวกับพระยาอภรัิกษฯ  ตองการใหอนวุัตรและ
พัชรีแตงงานกนั  ซ่ึงพัชรีไมตองการแตงงานกับอนวุัตร   แตดวยความนอยใจรัตน  ซ่ึงบิดาของเธอ
วานรัตนมาเกล้ียกลอมใหพชัรียอมรับและแตงงาน  เธอจึงยอมรับ  แตอนุวตัรและลัดดาก็ประสบ
อุบัติเหตุรถคว่าํเสียชีวิตท้ังคู 
 ตอมารัตนและพัชรีทําความเขาใจกัน  และตกลงแตงงานกันในท่ีสุด  สวนประวัติกแ็ตงงาน
กับอรุณนองสาวของรัตน 
 
นี่แหละโลก 
 
 มนตรี  ปชา  จินตนา  เลขา  ศัลยา  ขนิษฐา   เปนหลานของพระยาสุรมนตรี  สวนยุพา  
สาหรี  ศรีสอางค  สุรางครัตน  เปนธิดาของพระยาสรรพกิจนิเทศ  สองครอบครัวนี้มีความสนิท
สนมชอบพอกนั  โดยเฉพาะศัลยาและยพุา  ซ่ึงคบหากันเปนเพื่อนรัก 
 ศัลยาเปนผูคอยดูแลคุณตา คือเจาคุณสุรมนตรี  ซ่ึงนัยนตาพิการ  สวนจนิตนา  เลขาและ
ขนิษฐา  ตางก็สนใจแตเร่ืองแตงตัวและการเลือกชายหนุมท่ีจะมาแตงงานดวย  ศัลยาจะเปนผูคอย
ปลอบและไกลเกล่ียพี่นองของเธอในทุกกรณีท่ีเกิดพิพาทกัน  ในวันอาทิตยท่ีบานของศัลยาจะมีการ
ชวนเพื่อนชายหญิงมาเลนเทนนิสเปนประจํา  โดยเฉพาะเพ่ือนชายก็มี  สโรช  สนอง  และสมุทร 
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 วันหนึ่งชิดไดนําทวิชมาท่ีบานของศัลยา  และไดแนะนําใหทวิชและศัลยารูจักกัน  ซ่ึง
ปรากฏวาท้ังสองคุยกันอยางถูกคอยิ่ง 
 ปชาไดกลับมาติดตอสาหรีอีกและตกลงจะแตงงานกนั  สวนเลขากต็กลงจะแตงงานกับ
สนอง   แตการเลือกคูแตงงานของจินตนา  และขนิษฐาก็ทําใหศัลยาไมสบายใจ  คือเม่ือแรกนั้น
สมุทรมีทาทีชอบจินตนา  แตจินตนาไมพอใจฐานะของสมุทร  สมุทรจึงหันไปสนใจชวนชมลูกสาว
เศรษฐี  สวนจินตนากห็ันไปสนใจสโรช  ซ่ึงทําใหขนิษฐาไมพอใจมาก  และเม่ือสโรชตกลงจะ
แตงงานกับจินตนา  ขนิษฐาผิดหวังเสียใจมาก ซ่ึงก็มีศัลยาคอยปลอบใจ 
 ขณะเดียวกนัทางบานพระยาสรรพกิจนิเทศ  สุรางครัตนก็หนีออกจากบานไปจดทะเบียน
สมรสกับวินัยคูรัก   ท้ังนี้เนือ่งจากวนิัยสงผูใหญมาสูขอแลวมารดาเธอไมยอมใหเพราะกลัววา 
สุรางครัตนจะลําบากไมมีความสุข 
 ตอมาครอบครัวพระยาสรรพกิจฯ  เดินทางไปเท่ียวหวัหนิ  ยุพาไดชวนศัลยาไปดวย  พอดี
กับทวิชกเ็ดินทางไปหัวหินเพื่อรดนํ้าญาติผูใหญ  ยุพา  ศัลยา  และทวชิไดมีโอกาสสนิทสนมคุนเคย
กัน  ศัลยามีความสุขไดเพียง ๓ วัน  กไ็ดรับโทรเลขเรียกตัวกลับ   เม่ือศัลยากลับมาก็พบวาเจาคุณ 
สุรมนตรีปวยหนักและถึงแกกรรม 
 ตั้งแตเจาคุณสุรมนตรีถึงแกกรรม  สุขภาพของศัลยาทรุดโทรมลงมากท้ังรางกายและจิตใจ  
ขณะเดียวกับท่ีทวิชตกลงใจเลือกแตงงานกับยุพา  ท้ัง ๆ ท่ีทวิชชอบศัลยามาก  แตทวิชคิดวาเขาและ
ศัลยามีความคิดเห็นทีต่รงกนัเกินไป  เหมาะท่ีจะเปนเพื่อนกัน  แตทวิชตองการยพุามาเปนภรรยา  
ฉะนั้น  เม่ือยพุามาบอกศัลยาเร่ืองทวิชมาสูขอเธอ  ศัลยาก็เสียใจมากและเสียชีวิตดวยโรคหวัใจใน
ท่ีสุด 
 
พันทิพา  
 
 พันทิพาถูกครอบครัวบังคับใหแตงงานเพ่ือพยุงฐานะเพราะ พันทิพากําพราพอมา
ตั้งแตเดก็ และมีแมท่ีใจคอโหดราย แมวาแมจะสงเสียพนัทิพาใหมีการศึกษาดี แตแมของพันทิพาก็
ไมไดใหพันทพิาใชความรูนัน้ กลับใหออกจากโรงเรียนมาชวยคาขาย เม่ือรูวาพันทิพาเร่ิมมีคนรัก  
แมก็ปฏิเสธการสูขอจากญาติผูใหญของคนรัก เพราะเห็นวาฐานะไมรํ่ารวยพอ ในท่ีสุดเม่ือมีเศรษฐี
หนุมใหญคือชลัทมาสูขอ แมของพันทิพาจงึตัดสินใจใหแตงงานทันทีเพราะหวังเงินทอง และชีวิต
แตงงานของพันทิพาก็ลมเหลว  เพราะสามีของพันทิพาเปนนักธุรกิจท่ีสนใจแตเร่ืองหาเงินมากกวา 
จนพันทิพาเกดิความเหงาและหาทางออกดวยการมีชูและหนีตามกันไป ในท่ีสุดตองจบชีวิตดวยโรค
ราย เพราะไมมีเงินมารักษา  เร่ืองนี้ไดแสดงใหเห็นวาเม่ือครอบครัวเลือกครอบครัวใหตัวละครโดย
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ไมคํานึงถึงความรักและนิสัยของคนท้ังคู ยอมทําใหฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายพบกับความ
ลมเหลวในการใชชีวิต 
 
รอยจารึก  
 
 นางเสวีพัลลภตองการใหวัลลภลูกชายแตงงานกับราศรี  ลูกสาวของนายวองกิ๊ดและนาง
แรม   ซ่ึงเปนญาติและมีฐานะม่ังค่ัง   แตวัลลภไมชอบเพราะราศีเปนคนมีนิสัยสอดรูสอดเห็นและ
ชางนินทา   ยิ่งไปกวานัน้วลัลภยังมีอุดมคติในเร่ืองความรักชาติ   และรังกียจพวกตางดาวท่ีเขามา
แยงคนไทยทําหากิน  ซ่ึงทําใหเขาพลอยเกลียดครอบครัวของนายวองกิ๊ดมากข้ึน   วัลลภเปน
ขาราชการกรมประชาสงเคราะห   แตมีความคิดท่ีจะไปทําไรอยูในชนบท   ความคิดของเขาพองกบั
สุนัย   ทําใหท้ังสองคนชอบพอและสนิทสนมกัน   วัลลภรูจักกับสายสวาทพ่ีสาวของสุนัย  ก็รูสึก
พอใจในตัวเธอ  และไมสนใจวาเธอเปนแมหมายมีครอบครัวมาแลว  สวนสายสวาทมีความหลังท่ี
ผิดพลาดทําใหเธอไมคิดจะแตงงานอีก 
 นางเสวีพัลลภไดขาววาวัลลภไปบานวรพจนเสมอและรักใครชอบพอกับสายสวาท  นางไม
พอใจมาก   รังเกียจวาสายสวาทมาใชหญิงสาวท่ีบริสุทธ์ิ   นางรอนใจถึงข้ันไปดูตัวสายสวาทถึง
บาน   และไดพบวาสายสวาทเปนผูดีและเปนกุลสตรี   คําพูดของนางเสวีพัลลภรุนแรงจนทําใหคุณ
พระนิตินาทวรพจนซ่ึงกําลังปวยดวยโรคหวัใจรูสึกสะเทือนใจและเสียชีวิตลง   สวนสายสวาทก็
รูสึกมีปมดอยมากยิ่งข้ึน 
 นางเสวีพัลลภไดจัดการหม้ันราศีใหลุกชายโดยพลการ   เม่ือวัลลภรูเขาก็ไมพอใจมาก   เขา
คัดคานการคลุมถุงชนคร้ังนี้โดยการไมยอมแตงงานกับราศรี   และออกไปทํางานในชนบทอยางท่ี
เคยต้ังใจ   วัลลภปรับความเขาใจและสารภาพรักกับสายสวาท   สายสวาทแมจะรักวลัลภแตรูสึกตัว
วาไมคูควรกบัเขา  ท้ังสองคนจึงไดแตรักกนัโดยไมไดแตงงานกัน 
 
เทพราช 
 
 ขนิษฐาเปนหญิงสาวกําพรา  มีนองชายคนหนึ่งช่ือธารี  ขนิษฐาไดเขามาอาศัยอยูในวังของ
เจานายพระองคหนึ่ง  เธอมี  “คุณในวัง”  ซ่ึงนับเปนญาติของแม  เปนผูใหความเมตตาเอ็นด ู  เธอ
สนิทสนมกับรัมภาหัวหนาขาหลวงซ่ึงมีหนาท่ีรับใชเสด็จ ฯ  ตอมาปูของขนิษฐาตาย  เธอไดมา
รวมงานศพท่ีเทพราช  และไดขายท่ีดนิแปลงหนึ่งของเธอใหกับพลในราคาท่ีถูกมาก  เพราะขนิษฐา
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เห็นวาเขาเปนชายหนุมท่ีมีความตั้งใจจริงในการทําฟารมเล้ียงไก  และเขาอาจชวยใหตําบลเทพราช
เจริญข้ึน  ญาติพี่นองทางฝายพอของขนิษฐาไมพอใจมากในการกระทําของเธอ 
 ชีวิตในวังทําใหขนิษฐารูสึกอึดอัดใจ  ตอมาทานเจาของวังเร่ิมไมโปรดขนิษฐาเชนแตกอน  
เพราะมีผูตองการสูขอเธอใหกับชายหนุมฐานะดีคนหนึง่ แทนท่ีจะเลือกพวงแกวลูกเล้ียงของเสดจ็ฯ   
ตามท่ีไดตกลงกันไวคร้ังแรก  ขนิษฐารูตัววาถูกรังเกยีจกดีกันเพราะมีเชื้อสายขางพอเปนชาวนา  จงึ
ตัดสินใจลาออกจากวัง  ขนิษฐากลับไปอยูเทพราชระยะหนึ่งกอนท่ีจะหาซ้ือบานไวอยูรวมกับ
นองชาย 
 ระหวางท่ีอยูเทพราช  ขนษิฐาทราบถึงความลมเหลวในการเล้ียงไกของกัมพล  เธอรูสึกเห็น
ใจเขามาก  และดวยไมตรีจติท่ีคนท้ังสองมีตอกันนับแตการซ้ือขายท่ีดนิเปนตนมา  ทําใหขนิษฐา
และกัมพลใกลชิดสนิทสนมกันมากข้ึน  ในท่ีสุดท้ังคูก็ตกลงใจแตงงานและใชชีวติรวมกันอยางมี
ความสุขท่ีเทพราช 
 
เพื่อนเกาเมียรัก 
 

สมพงษและบุญชวยเปนเพื่อนรักกันมาก   เพราะเคยรวมรบกันมาต้ังแตสมัยสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี   สาบานเปนเพ่ือนกัน  สมพงษเปนลูกเจาเมืองพิชัย  บุญชวยเปนลูกคนจน  บุญชวยแอบ
รักสมพรลูกสาวของหลวงภมิูนทรเสวีซ่ึงมีฐานะรํ่ารวย   บุญชวยไมสามารถหาเงินมาสูขอได   จึง
ไปขอความชวยเหลือจากสมพงษ  สมพงษยินดีชวย  ใหบุญชวยไปรอที่กรุงเทพฯ  ขณะท่ีรออยูนัน้
บุญชวยไดขาววาสมพงษแตงงานกับสมพร  บุญชวยเสียใจมากไมคิดวาเพื่อนรวมสาบานจะทรยศ
แยงคนรักของเพื่อนได   จึงมาดักรอขบวนเจาบาวเจาสาวที่จะกลับไปเมืองพิชัย   เม่ือเห็นเรือจอดรอ
อยูบุญชวยจึงโดดลงเรือและตรงเขาทํารายสมพงษทันที  สมพงษตอสูและตบหนาบุญชวยพรอมท้ัง
บอกวาท่ีเขาทําเชนนี้เพื่อชวยบุญชวย   ถาบุญชวยใหพอบุญชวยมาสูขอเอง  หลวงภมิูนทรเสวีจะไม
มีทางยกให  และน่ีกก็ําลังจะเอาสมพรไปสงให  บุญชวยก็เขามาทํารายเสียกอน   บุญชวยเขาใจผิด
ขอโทษเพ่ือนและขอบคุณในความชวยเหลือของเพ่ือน  นําสมพรไปอยูกับเขาแลวสมพงษก็เดนิทาง
กลับเมืองพิชัย 
 
นางเอกของขาพเจา  
 
               เบญจมาศเปน นางเอกภาพยนตรผูมีฐานะยากจน รักกับนายประสาท ลูกชายเจาคุณ
ประสิทธ์ิผูมีฐานะดแีละมียศ เธอถูกขัดขวางจากพอของคนรักเสมอมา  แตเธอก็ไมยอทอดวยการ
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พยายามสรางช่ือเสียงและคุณงามความด ี ดวยการนําเงินท่ีไดจากการแสดงมารักษาพอจนหายปวย
และต้ังใจแสดงละครดวยการใชความสามารถของตนเอง ในท่ีสุดพอของคนรักเกิดประทับใจท้ัง
การแสดงและการใชชีวิต ท่ีไมยอทอของเบยจมาศ และใหเธอไดแตงงานกับลูกชายในท่ีสุด    
 
เนื้อคูสูสม   
 

    นางสําเภาเปนคนใชเกาแกท่ีซ่ือสัตยของผูเขียน  นางสําเภาชอบกินเหลาและมักชอบพูด
ถึงเร่ืองราวในอดีต  นางสําเภามีลูกสาวคนหนึ่ง  พอพาไปเท่ียวใต  มีลูกชายนายเหมืองมาติดพนั   
สามีนางสําเภาโกหกพอของลูกชายนายเหมืองวาตนเปนเจาของปาไมทางภาคเหนือ   มีบานพักใน
กรุงเทพฯ   นายเหมืองและลูกชายอยากมาดูบานท่ีกรุงเทพฯ  นางสําเภาจึงขอยืมบานผูเขียนทําวา
เปนบานของตน  ผูเขียนใหความชวยเหลือโดยเขียนไวเปนหลักฐานวาผูเขียนไปหวัเมือง  อยูทางนี้
นางสําเภากับสามีนึกสนุกข้ึนมาลองทําตัวเปนเจาของบาน   เชิญเพื่อนมาพักและมีการเล้ียงอาหาร
กัน  เม่ือผูเขียนกลับมานางสําเภาจะสารภาพผิดและจะไมทําอีก  ผูเขียนก็ยกโทษให  ผูเขียนตกลงทํา
ตามน้ันเพื่อจะไดไมถูกกลาวหาวารวมกันหลอกลวง  ผูเขียนกลัวนางสําเภาเม่ือเวลาด่ืมเหลาเขาไป
แลวจะเปดเผยความจริงออกมากอนท่ีจะไดเร่ือง  จึงใหนางสําเภารับปากวาจะไมดืม่เหลา  แลววัน
นั้นก็มาถึง  ผูเขียนจัดอาหารอยางดีมาชวยนางสําเภาในงานเล้ียงพรอมเหลาจากตางประเทศ   นางสี
นวลแมของฝายชาย  และนางสําเภาตางกด็ื่มเหลาจนเมาและตางก็เปดเผยเร่ืองราวของตนออกมาวา
ท้ังสองคนไมใชคนท่ีรํ่ารวยเลย  ตางฝายตางหลอกกันเพือ่จะใหลูกชายและลูกสาวไดแตงงานกับคน
ท่ีมีฐานะด ี  ผูเขียนซ่ึงแอบดูอยูดวยจึงออกมาและพูดใหท้ังสองฝายตกลงยกลูกสาวลูกชายให
แตงงานกนั 
 
 
ของรักตกตม  
 
 ครอบครัวของดวงมาลยตวัละครฝายหญิงรังเกียจครอบครัวของสมบัติฝายชายเพราะ
เห็นวาฐานะยากจนตกตํ่าลง   เม่ือพอของฝายชายเสียชีวิตเนื่องจากยอมรับสภาพตนเองไมได  
สมบัติลูกชายจึงปลอมตัวไปเปนครูสอนนองชายของตัวละครเอกหญิงเพื่อสืบหาความจริงถึงสาเหตุ
การตายของพอ  ภายหลังจึงไดรูวาคนท่ียุยงใหครอบครัวท้ังสองฝายแตกกัน  คือบริวารของพอฝาย
หญิง  ประกอบกับสมบัติไดสรางวีรกรรมข้ึนคือชวยนองชายของดวงมาลยท่ีเกือบจะจมน้ําตาย พอ
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ของดวงมาลยจึงตัดสินใจยกลูกสาวให และครอบครัวของท้ังสองก็อโหสิกรรมตอกัน และอยู
ดวยกันอยางมีความสุข   
 
สุริยา   

ม.จ. สุริยาวด ี  ธิดาองคเดียวของเสด็จในกรม  ถูกมารดาบังคับใหแตงงานเพื่อลางหน้ีการ
พนัน   โดยใหแตงงานกับเจาอินทรา ซ่ึงเปนคูรักของฤทัยเพ่ือนของเธิ  สุริยาไมยอมเพราะทราบวา
มารดามีคูรักวยัออนกวาช่ือเจาวรรัตน  เม่ือเธอทราบจึงขอใหมารดาเลิกกับเขาเสียตมารดาไมยอม   
สุริยาโกรธมาก จึงหนีไปอยูศรีราชาตามคําขอรองของฤทัยเพื่อใหไปเจรจาใหนายหมงขายท่ีดินให
เธอ 
 สุริยาไดพบกบัธนาซ่ึงเปนตัวแทนของ ม.จ. ธนานุวัตร เพื่อมาติดตอเร่ืองรับมรดกเชนกัน  
ท้ังสองเร่ิมผูกพันกันเพราะเคยรูจักกนัมาต้ังแตยังเปนเดก็  ตอมาสุริยาเขาใจผิดวาเขาพาสาวชาวบาน
ช่ือบรรเลงหนีไป   เธอทะเลาะกับเขา  และหนกีลับกรุงเทพฯ  โดยเขียนจดหมายสารภาพผิดไวกับ
นายหมง  นายหมงรูวาเธอเปนใคร เขาชอบเธอท่ีมีน้ําใจตอคนแก  จึงมอบเงินใหเธอใชหนี้แทน
มารดา 
 เม่ือเธอกลับมาและตกลงจะแตงงานใชหนีใ้หมารดา  ตอมาเจาวรรัตนรถคว่ําตาย  มารดา
เสียใจมาก  สุริยาจึงตองดแูลมารดา  ม.จ. ธนานุวัตรใหทนายช่ือ ธนามาพบเธอและเลาความจริงวาธ
นาท่ีเธอรูจักคือทานชายธนานุวัตรและทานก็ขอแตงงานกับเธอ 
 
ขางหลงัภาพ 
 
 นพพร  หนุมวัย22 ป  ไดไปศึกษาวิชาธนาคารท่ีประเทศญ่ีปุน  มีโอกาสตอนรับอํานวย
ความสะดวกสบายแกทานเจาคุณอธิการบดีมิตรสนิทบิดาตน  กับหมอมราชวงศกีรติ  ภรรยาคนท่ี
สองของทาน 
 หมอมราชวงศกีรติเปนหญิงสาวท่ีแมจะมีวยัลวงเขา 35ป แลวแตยังมีความงามกวาหญิงสาว
อีกหลายคน  ประกอบกับการไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบสังคมของผูดีเกา  ทําใหหมอมราชวงศกรีติ 
เปนหญิงท่ีมีความฉลาด  มีอัธยาศัย มีความเสง่ียมงาม  คุณสมบัติดังกลาวทําใหหมอมราชวงศกีรติ
เปนหญิงสาวท่ีมีเสนห 
 ในระหวางท่ีพกัอยูในประเทศญ่ีปุน  นพพรกับหมอมราชวงศกีรติ  แมรูจักกนัไมนานก็
สนิทสนมคุนเคย  ท้ังนีจ้ากการที่นพพรไดพาหมอมราชวงศกีรติไปเที่ยวพกัผอนในท่ีตาง ๆ โดย
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ไดรับอนุญาตจากทานเจาคุณอธิการบดีสามี  นานวนัเขาความงามและความสุภาพ  ชางเอาใจของ
หมอมราวงศกรีติทําหึความสนิทสนมของบุคคลคูนี้งอกงามข้ึนเปนความรัก 
 เม่ือไดมีโอกาสเท่ียวเตรพกัผอนดวยกันหลายคร้ัง  นพพรก็สารภาพรักตอหมอมราชวงศ
กีรติ  แตหมอราชวงศกีรติเปนผูท่ีมีพื้นฐานการอบรมเปนอยางดกี็ไมไดแสดงความรักของตนใหนพ
พรทราบ  ซํ้ายังคอยใหสติกบันพพรไมใหคิดออกนอกลูนอกทางของศีลธรรม   หมอมราชวงศกีรติ
เขาใจฐานะของตนเองดวีาเปนหญิงท่ีมีสามีแลว  ควรจะตองซ่ือสัตยและจงรักภักดตีอสามีและไม
คูควรกับเดก็หนุมผูออนวัยกวาตน 
 เม่ือถึงวันกําหนดกลับประเทศไทยของเจาคุณอธิการบดีกับหมอมราชวงศกีรติกจ็ากไป   
ท้ิงใหนพพรคลุมคล่ังดวยความรักแรงกลาของคนหนุมอยูระยะหนึ่ง  ดวยมรรยาทอันงดงามของ
คุณหญิงไดควบคุมกิริยาอาการเปนปรกติ  ซอนความรักอันลึกซ้ึงไวในใจ  ความสัมพันธของบุคคล
คูนี้ในญ่ีปุนมิไดลวงรูถึงเจาคุณอธิการบด ี
 ในระหวางเดนิทางกลับบานของเจาคุณอธิการบดีกับหมอมราชวงศกรีติ  นพพรยังไดเขียน
จดหมายแสดงความรักตอหมอมราชวงศกรีติ  คุณหญิงเม่ือกลับมาถึงไดรับจดหมายแสดงความรัก
ผูกพันอยางรุนแรงตอไป  แตคุณหญิงไดตอบช้ีแจงและเตือนสติใหเขียนถึงทานเจาคุณอธิการบดี
บาง  ตอมาภายหลังเม่ือนพพรไมไดรับคําม่ันคํารักตอบจากหมอมราชวงศกีรติใหตนเองไดเขาใจ    
ก็เขาใจวาหมอมราชวงศกีรตไิมตองการจะตอบสนองในความรักของตน   ประกอบกับตนเองเหน็
วาความคลุมคล่ังของตนในยามท่ีอยูไกลกนัไรประโยชนไมมีทางจะบําบัดได    เลยหันมาเอาใจใส
ในการเลาเรียนตามคําเตือนของหมอมราชวงศกีรติ   อันเปนสาเหตุท่ีทําใหความรกัความปรารถนา
ท่ีมีตอหมอมราชวงศกีรติของนพพรจืดจางลง  ดังนั้นการเขียนจดหมายท่ีเคยกระทําอยางสมํ่าเสมอ
ก็หางเหินออกไป   และแมเม่ือคุณหญิงเขียนจดหมายบอกขาวการเสียชีวิตของทานเจาคุณอธิการบดี   
นพพรก็ไดแตแสดงความเสียใจตอเธอและไมไดคิดไปถึงความเปนอิสระของคุณหญิงและ
ความหวังท่ีจะไดครองคูกับเธอเลย 
 เม่ือนพพรเรียนสําเร็จและเดนิทางกลับมาไทย  นพพรไดมาเยี่ยมเยยีนหมอมราชวงศกรีติใน
บางโอกาส   แมคุณหญิงจะแสดงความนอยใจในความรักท่ีนพพรเปล่ียนไป   นพพรก็ไมสามารถ
สังเกตเห็น   ซ่ึงเปนเพราะความรักในใจของนพพรไดเส่ือมคลายลงต้ังแตอยูท่ีญ่ีปุน   เม่ือกลับมา
ไทยก็สนใจแตกิจธุระการงานของตน  ประกอบกับขณะนัน้นพพรมีความพึงพอใจในฐานะ
การศึกษาของคูหม้ันตนซ่ึงพอไดหาไวใหตัง้แตคร้ังเม่ือตนยังศึกษาท่ีญ่ีปุน  ความรักและความรูสึก
ตอหมอมราชวงศกีรติอยางท่ีเคยมีในตอนแรกตอหมอราชวงศกีรติจึงหมดไป 
 ความผิดหวังทําใหหมอมราชวงศกีรติซ่ึงปวยเปนวัณโรคอยูกอนแลวมีอาการทรุดลง  วาระ
สุดทายของหมอมราชวงศกรีติยิ่งใกลเขามา  เม่ือนพพรมาบอกกําหนดแตงงานของตนกับคูหม้ัน   
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ภายหลังจากนัน้ไมนานอาการของหมอมราชวงศกีรติก็ทรุดหนกัถึงกับเพอหานพพร  ญาติของ
หมอมราชวงศกีรติไดไปตามนพพรใหมาพบ   วันนั้นเองเปนวาระสุดทายของหมอมราชวงศกีรติ  
กอนส้ินใจเธอไดเขียนขอความลงในกระดาษมีใจความวา  เธอตายโดยไมมีคนรัก  แตเธอก็อ่ิมใจที่
เธอมีคนที่เธอรัก 
 
สงครามชีวิต 
 

ระพินทร  ยุทธศิลป  ชายหนุมวยัเบญจเพส  ไดเขียนจดหมายเลาใหเพลินฟงถึงสภาพบาน
เชาท่ีแสนจะซอมซอ   เคร่ืองแตงบานท่ีมีลวนแตโกโรโกโส  และเปนของเฉพาะที่จําเปนท้ังสิน   
เพลินเองก็ไดเลาใหระพนิทรฟงดวยความนอยใจถึงเร่ืองเส้ือผา 2-3ชุด  ของตนเม่ือเปรัยบเทียบกับ
เส้ือผาสวยราคาแพงท่ีคนม่ังมีท่ีมาซ้ือท่ีดินใกลบานเพลินมาใส   ระพินทรแนะนําเพลินไมใหดูชีวติ
ของบุคคลท่ีสูงกวา  ปลอบใจเพลินวายงัดีกวาตนท่ีมีชีวิตครั้งเยาววยัท่ีสนุกสนานราเริง   เพราะ
ตนเองนั้นตอสูชีวิตมานาน  บิดาองเขาตองเสียชีวิตลงเม่ือเขาอายุไดประมาณ 6 ขวบ   ทําใหญาติพี่
นองท่ีเคยสนิทสนมตอครอบครัวทําตัวหางเหินไป  ดวยความตรอมใจในสาเหตุนี้อีก 2 ป  ตอมา
มารดาก็จากไปอีก  ตนเองไดรับความอุปการะทางการศึกษาและความเปนอยูจากญาติพี่นอง  ซ่ึง
มารดาไดขอรองไวกอนเสียชีวิต   ระยะแรกท่ีอยูในบานญาติคงไดรับความชวยเหลือเยี่ยงญาติ  มา
ในระยะหลังตนตองทําหนาท่ีทุกอยางเยี่ยงคนใชในบาน 

ระพินทรรักการอานหนังสือเปนชีวิตจติใจ   เขามีความมุงม่ันท่ีจะเปนนักประพันธใหได   
ระพินทรเช่ือวาการไดอานหนังสือเปนการเพาะมนษุยธรรมใหเกดิข้ึนในบุคคลไดอยางดี   และจาก
ชีวิตท่ีตองตอสูมาต้ังแตยังเยาววยั  ทําใหระพินทรเขาใจถึงจิตใจของผูยากจนวาตองการความเมตตา
และความเอ้ือเฟอ  ระพินทรไดเลาเหตุการณของยายแกเพื่อนบานใหเพลินฟงวา  แกตักบาตรพระ
ทุกเชา  แตไมยอมใหทานอาหาร  เส้ือผาแกผูยากไร  เพราะคิดวาไมไดส่ิงตอบแทนอยางกับการตัก
บาตรซ่ึงจะทําใหไดข้ึนสวรรค  ตนเองจึงตองใหความชวยเหลือแกผูยากไรแทนยายแกไป 

เพลิน  โรหิตบวรเปนคนท่ีมีความเมตตาปรานี  เห็นอกเห็นใจคนยากไรเชนกนั  เพลินได
แสดงใหระพินทรฟงถึงเหตุการณท่ีตนเองไดออกไปนอกบาน  เห็นวาฝนจะตกหนกัจึงวาจางใหเจก
ลากรถพาตนกลับบาน  เจกลากรถชามาก  ตนอยากจะใหถึงบานโดยเร็ว  จงึกําชับใหเจกลากรถ
โดยเร็ว  เจกแกไดทําตามคําส่ัง  แตในท่ีสุดรถก็ชาลงอีก  ตนเองเกิดอารมณฉุนเฉียว  แตเม่ือเหน็
ภาพของเจกลากรถหนาวส่ันและเห็นอาการเหน็ดเหน่ือยก็เกิดความสงสาร  ไมเห็นวามีความจําเปน
อันใดท่ีจะตองรีบกลับถึงบาน 
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การติดตอเลาเร่ืองตาง ๆ ทางจดหมายของหนุมสาวคูนีเ้ปนไปอยางสมํ่าเสมอ  ทําใหความ
สนิทสนมเดกดิข้ึนตามลําดบั  ระพินทรไดไปมาหาสูเพลินมากข้ึน  เพลินเองไดเอาใจใสตอระพิ
นทรเปนอยางดี   เม่ือไดเชิญใหระพนิทรไปรับประทานอาหารท่ีบาน  สวนรพินทรก็เอาใจใสเพลิน
โดยขวนขวายซ้ือหาส่ิงของไปใหเพลิน  แมกระท่ังจดัหาหนังสือท่ีมีคุณคาใหเพลินไดอาน 

ความสนิทสนมของระพินทรกับเพลินมีมากข้ึนเปนลําดบั  จนกลายเปนความรัก  เพลิน
รูสึกพอใจกับความรักท่ีไมใชเปนเร่ืองของกายภาพ  ระพนิทรเองก็พอใจในมิตรภาพเชนนี ้

ตอมานาของเพลินซ่ึงอาศัยอยูดวยลมปวยลง  ตองแบงเงินท่ีใชสอยในเร่ืองอาหาร
ประจําวนัมาเปนคารักษาพยาบาล  เงินจํานวนนอยเชนนั้นทําใหรักษาไมไดเต็มท่ี  ระพินทรพยายาม
หาเงินมาใหแตก็ยังไมพออยูนั่นเอง  ขณะนัน้มีบริศัทภาพยนตรประกาศรับสมัครหญิงสาวเพื่อ
คัดเลือกนางเอก  เพลินตัดสินใจท่ีจะสมัคร  โดยใหเหตผุลระพินทรวาเพื่อจะไดรักษาผูมีบุญคุณได
เต็มท่ี   และเพื่อไดชวยเหลือแบงเบาภาระของระพินทรไดบาง   ระพนิทรคัดคานวาควรใหโอกาส
แกเขาในฐานะท่ีเขาเปนผูชาย  แตเพลินกข็อใหตนเองไดมีอิสระท่ีจะไดมีอิสระท่ีจะไดชวยเหลือผูมี
บุญคุณบาง 

เพลินไดรับคัดเลือกใหเปนนางเอกภาพยนตร  หลังจากการถายทําคร้ังแรกผานไป  เพลิน
ไดรับคําชมวาสามารถในการแสดงจากผูจดัการบริษัทภาพยนตรซ่ึงใหความสนใจเพลินมาก  และ
ปรนเปรอเพลินดวยการพาไปรับประทานอาหาร  และเลือกซ้ือเส้ือผาท่ีจะใชในการแสดงภาพยนตร
ให  ในระยะตอมาเพลินจะตองไปถายภาพยนตรท่ีสงขลาเปนเวลาถึง 3 สัปดาห    หนุมสาวไดให
คําม่ันตอกันวาในระยะเวลาท่ีหางเหนิกันนี้จะใหความสําคัญกับการเขียนจดหมายติดตอกัน 

ระหวางท่ีเพลินอยูท่ีสงขลา  ระพินทรไมเคยไดรับจดหมายตอบจากเพลินเลย  ทําให 
ระพินทรกระวนกระวายมากและก็อดท่ีจะคิดระแวงผูจดัการของเพลินไมได  เม่ือถึงวันกําหนดกลับ
ระพินทรไดไปรอรับเพลิน   เวลานั้นเพลินไดตดัสินใจท่ีจะแตงงานกับผูจัดการของตนแลว แต
เพลินยังไมไดบอกใหระพินทรทราบ   ตอมาเพลินคิดวาการเปดเผยเปนผลดีมากกวาจึงไดเขียน
จดหมายเลาใหระพินทรฟงถึงเร่ืองการรบเราขอความรักและแตงงานของผูจัดการ  เพลินไดตอบผู
จัดกาของตนวาตนเองไมเคยรักใครมากเทาระพินทรและไมสามารถจะรักใครอีกได  แตสวนการ
แตงงานเปนอีกเร่ืองหนึ่ง  ตนเองอาจแตงงานกับใครกไ็ดท่ีตนเองไดคํานวณทุกส่ิงทุกอยางในตัวเขา
แลวเปนท่ีพอใจ  และใหเหตผุลตอระพินทรในเร่ืองการแตงงานอีกวาตนเองเม่ือสมัยท่ียังอยูกับบิดา
มารดามีชีวิตท่ีรุงเรืองมีคูรักท่ีคูควรกัน ทุกคนที่รูจักตนคิดวาเม่ือไดแตงงานกันอนาคตจะมีแต
ความสุขสมบูรณแตเม่ือบิดามารดาส้ินไปตนตองผิดหวังจากชายคูรักเพลินจึงยึดคําสาบานท่ีไมอาจ
ลืมวาความรักกับการแตงงานเปนคนละเร่ืองกัน  เร่ืองนีต้นไดเลาใหระพินทรฟงบางแลว  แต 
ระพินทรไมเหน็เปนเร่ืองจริงจังเอง 
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เม่ือเพลินจะตองจากระพินทรไป  เพราะผูจัดการจะมารับเพลินไปแตงงาน  เพลินไดบอก
ใหระพนิทรรีบไปหาที่บานเพื่อจะไดอําลากันเปนคร้ังสุดทาย 
 
ส่ิงท่ีชีวิตตองการ   
 
   อุบลผูเปนสามีทุมเทใหแกอาชีพแพทยของเขาจนแทบไมมีเวลาใหภรรยา  คือรานีผูมี
นิสัยรักสนุกและชอบใหคนเอาใจจึงทนกับนิสัยของสามีนี้ไมได  เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตท่ีแหงแลง
นี้ดวยการหยา  และไปแตงงานใหมกับภราไดย หนุมสังคมผูเจาชูเปนนสัิย    แตรานีก็มีความสุขกับ
สามีใหมไดไมนาน เขากก็ลับมามีนิสัยเดิม  รานเีจ็บชํ้าใจมากและตัดสินใจหยาอีกคร้ังหนึ่ง   
ระหวางท่ีเธอไปตางจังหวัดเพื่อรักษาแผลใจ ก็ไดพบกบัอดีตสามีอีกคร้ัง เม่ือทราบขาว อดีตสามี
แสดงความเหน็ใจเธออยางสุดซ้ึงและโทษตัวเองวามีสวนทําใหชีวติรานีเปนแบบนี ้     รานีเติบโต
ข้ึนและเปล่ียนมุมมองตออุบลใหมวาแทจริงเขาไมใชคนนาเบ่ือ แตเปนคนดีตางหาก   ท้ังคูได
กลับมาคืนดีกนัอีกคร้ังและตางก็พยายามปรับตัวใหเขากนัจนอยูกันอยางมีความสุขตอไป   เร่ืองนี้จึง
ทําใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูนิสัยและความเขาใจซ่ึงกันและกนัระหวางคูสมรส 
 
มนตเรียกผัว   
 

พิมพไดจดทะเบียนสมรสกับพร  ซ่ึงเปนลูกเศรษฐี   พอแมของพรไมรูเร่ืองนี้เพราะพรไม
ตองการใหพอแมรูฐานะของพิมพท่ียากจน   พรไปเรียนตอเมืองนอก   กอนไปสัญญากับพิมพวาจะ
กลับมาแตงงานกับพิมพอยางเปนทางการ   เม่ือเรียนจบ3ปตอมา  พรเขียนจดหมายมาขอหยา  พิมพ
ตกลงหยาให   พิมพเสียใจในสภาพท่ีตนเปนอยูและคิดวาตนไมเหมาะกับพรที่จบการศึกษาสูงกวา
เธอ   ซ่ึงมีอาชีพปลูกผักขาย  มีผูหนีตํารวจมาขอหลบในบานของเธอ  ซ่ึงเปนขณะเดียวกับพอของ
เธอลมปวยลง   ผูท่ีหลบหนมีานั้นไดชวยดูแลรักษาพอของเธอ  ท้ังสองคนเปนพี่นองกัน  ผูหญิงช่ือ
รําเพยเปนพี่  อีกคนช่ือเรืองทิพยเปนนอง  มีอาชีพเปนแพทย  พี่นองคูนี้คาของเถ่ือนและคิดวาจะทาํ
คร้ังนี้คร้ังสุดทายเพราะกลัวนองชายจะเสียช่ือเสียง  รําเพยและเรืองทิพยพาพอของพิมพมารักษาจน
หาย  เพื่อเปนการตอบแทนท่ีพิมพชวยไมใหเขาท้ังสองคนถูกจับ   รําเพยพาพิมพไปเล้ียงดูอยางดี   
ใหเรียนหนังสือ  เม่ือรูเร่ืองของพรจากขาวสังคม   รําเพยวางแผนชวยพิมพใหพบพรในสภาพท่ี
พิมพเปนคนทันสมัย  มีการศึกษาดีข้ึน  พรจําพิมพไมได  ตามมาพูดกับพิมพเพื่อถามเร่ืองราว   
ภรรยาของพรรูเร่ือง โกรธพรท่ีมีเมียอยูแลวยังมาแตงงานกับเธอ จึงขอหยา  พรจึงตามมาขอคืนดกีับ
พิมพและใชชีวิตรวมกันอีกคร้ัง 
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 กลัวจนหายกลัว 
 

สัตยาแอบรักน้ําทิพยซ่ึงเปนภรรยาของเพ่ือนท่ีเขารักมากท่ีสุดคือ  วณีวัฒน  วณีวัฒนไป
ราชการท่ีนครศรีธรรมราช  น้ําทิพยนัดสัตยาใหมารับไปดูภาพยนตร  สัตยาถือเปนโอกาสท่ีจะอยู
ใกลน้ําทิพย  น้ําทิพยเองก็รูวาสัตยารักเธอ  เม่ือถึงวันนดัจีรศักดิ์มาพบสัตยาในหองนอนกลาวเตือน
สัตยาใหทําในส่ิงท่ีถูกตอง  สัตยาเสียใจและต้ังใจจะเลิกทําเชนนี้  ขณะท่ีพูดคุยกันนัน้ไปรษณยีมา
สงโทรเลขดวนจากเชียงราย  เนื้อความในโทรเลขบอกวาจีรศักดิ์ขับรถตกเขาตายใหมารับศพท่ี
สถานีบางซ่ือ สัตยาคิดวาเปนเร่ืองตลกเพราะจีรศักดิก์ําลังอยูในหองนอนของเขา  เขาจึงตะโกนเรียก
ใหจีรศักดิ์ออกมาดูโทรเลข  ไมมีเสียงตอบเขาเขามาดูในหองก็ไมพบจีรศักดิ ์  เขาจึงแนใจวา
วิญญาณของจรีศักดิ์เปนหวงเขา  กลัววาเขาจะเปนชูกับเมียเพ่ือน  สัตยาเสยีใจมากบอกเร่ืองนี้กับน้าํ
ทิพย  และคิดวาน้ําทิพยคือเพื่อน  วีณวัฒนกลับมาทันงานศพของจีรศักดิ์  และชวยจดังานศพอยางดี  
เม่ือเสร็จงานศพ  สัตยาเกิดเปนโรคกลัวอยางมาก  เขามองเห็นอะไรตาง ๆ รอบกายเปนจีรศักดิไ์ป
หมด  เขาตองการเพื่อนนอน  เขาไมกลาบอกเร่ืองนี้กับวณีวัฒนเพราะกลัวเพื่อนจะวา  เขานําเร่ืองนี้
ไปปรึกษาเด็กรุนนองใหหาผูหญิงมาแตงงานดวย   เขาแตงงานกับผูหญิงคนนั้นอยางเงียบ ๆ ไม
บอกใหเพื่อนรู  แตเขาตองผิดหวัง  ผูหญิงคนนี้เปนนางงามตกรอบ  หวังเพียงความรํ่ารวย  ไมทํา
หนาท่ีภรรยาทีด่ี  สัตยาอับอายมาก  ในท่ีสุดสัตยาก็ใหเพื่อนรุนนองคนนั้นหาวิธีการใหผูหญิงคนนี้
หยากับเขา  โดยวานเพื่อนทีมี่หนาตาคลายอาเส่ีย  มาทําใหติดใจ  ขับรถมารับมาสง  ในท่ีสุดเธอก็
ยอมหยา  ตั้งแตวันนัน้เปนตนมาสัตยาก็เลิกกลัว  เพราะเขากลัวจนหายกลัว 

 
 
เลือดกอนหนึ่ง 
 

บุณยวัฒนรับราชการตางจังหวัดไดชวยตํารวจทลายซองโจร  นําลูกสาวกับลูกชายของ
หัวหนาโจรท่ีถูกฆาตายมาเลี้ยงดูโดยต้ังช่ือพี่สาววา  บุญเรือน  นองชายวา บุญรักษ  บุญเรือนดูแล
ปรนนิบัติบุณยวัฒนจนเขาเห็นใจเธอ  ไดเธอเปนภรรยา  บุญเรือนต้ังครรภได7 เดือน  พี่สาวของ
บุณยวัฒนมาหา  บอกเร่ืองท่ีพอแมในกรุงเทพฯหาภรรยาไวใหบุณยวัฒนลงไปแตงงาน  บุณยวัฒน
บอกพ่ีสาววา  เขามีภรรยาแลว  ตอนนี้กําลังทอง  พี่สาวอยากพบบุญเรือน  บุณยวฒันหามพี่สาว
ไมใหพดูอะไรสะเทือนใจภรรยา  เมื่อคลอดลูกแลวจะวาอยางไรก็คอยมาพูดกันใหม   จากคําพูดนี้
ทําใหบุญเรือนเขาใจผิดคิดวาเม่ือคลอดลูกแลวเธอตองสียท้ังลูกและสามี   เธอจึงพาบุญรักษหนีออก
จากบาน17 ปผานไป  บุณยวัฒนยายไปประจําท่ีสุรินทร  เขารวมกับตํารวจปราบซอง  “สองเสือ”  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 175 

ยิงโตตอบกับผูรายหนีเขาไปในโบสถ  บุณยวัฒนเดินเขาไปหาผูราย  และบอกใหมอบตัว  ผูรายรูวา
จนมุมจึงเดินออกมา  เขารูวาคือบุญรักษและบุญเรือง  นองของภรรยา  และลูกชายของเขานั่นเอง  
เขาเสียใจมากเขาบอกใหท้ังสองคนมอบตัว  เพื่อนตํารวจท่ีรูเร่ืองพรอมใจกันจะปลอยคนท้ังสอง  
แตบุณยวัฒนไมทําเพราะถือวากฎหมายคือกฎหมาย  จะใชอํานาจหนาท่ีของผูรักษากฎหมายทํา
ความผิดไมได  บุญเรือนเม่ือรูวาลูกและนองชายถูกจับไดเพราะบุณยวัฒนจึงมาขอดวลปนกบั
บุณยวัฒน  บุณยวฒันไมดวลปนดวยแตบอกใหบุญเรือนยิงเขาใหตายเพราะตลอดเวลาเขาไมมี
ความสุขเลย  เม่ือพบหนาลูกเมียกลับตองเจอเหตุการณเชนนี้อีก  เขาไมตองการมีชีวิตอยูอีกตอไป  
บุญเรือนเขาใจบุณยวัฒนกลับมาอยูกับเขาอยางเดิม  สวนบุญรักษและบุญเรืองถูกประหารชีวติ 
 
เหล็กลางแคน 
 

นงลักษณแตงงานกับฤทธ์ิซ่ึงเปนทหารอยูในกรุงเทพฯ   สวนนงลักษณอยูจนัทบุรี  กับลูก
ชายช่ือโรจน  และลูกสาวช่ือรัตนา  ฤทธ์ิพาเพื่อนช่ือ จงเจตนมาเท่ียวบาน  ฤทธ์ิติดราชการให 
นงลักษณพาเที่ยวแทน  นงลักษณถูกจงเจตนพูดจาเกีย้วพา  ซ่ึงเธอไมชอบ  และดีใจท่ีเขากลับไป
กรุงเทพฯ เร็วกวากําหนด  กอนกลับเขาบอกรักนงลักษณ  ฤทธ์ิโกงเงินหลวงหกหมื่นบาทเอาไปเลน
การพนัน  นงลักษณกลัวสามีติดคุกจึงไปขอความชวยเหลือจากจงเจตน  จงเจตนเดินทางมาจนัทบุรี 
ใหนงลักษณทําสัญญาโอนบานและท่ีดนิ  เขาจะนําเงินมาใหภายหลัง  นงลักษณหลงเช่ือยอมโอน
บาน  และท่ีดนิให   กอนกลับจงเจตนลอบเขาหานงลักษณไดเปนเมีย  ศาลส่ังจําคุกฤทธ์ิ 5 ป  จง
เจตนเม่ือกลับกรุงเทพฯ  ก็ไมไดสงเงินมาใหตามท่ีสัญญา  นงลักษณมากรุงเทพฯเพือ่ตามมาเอาเงิน
ท่ีจงเจตน  ถูกนายสรรคนักตมตุนหลอกเอาเงินและเส้ือผาไปหมด  นงลักษณขอความชวยเหลือจาก
ตํารวจเร่ืองท่ีพักและไดพบจงเจตน  จงเจตนนําหลักฐานการโอนเงินใหนงลักษณด ู และวาเขาไมได
โกง  นงลักษณแคนมากท่ีเสียรู  และบอกจงเจตนวาเม่ือฤทธ์ิออกมาเราคงไดพบกนัอีก  นงลักษณ
กลับจันทบุรี  บานตกเปนของคนอ่ืน เพราะจงเจตนนําไปขายตอ  ฤทธ์ิตายในคุก  นงลักษณยายเขา
มาอยูในกรุงเทพฯ  โรจนรูเร่ืองราวของแม และติดตามจะทํารายจงเจตน  แตไมสบโอกาสเลย  เขา
ตามฆานายสรรคท่ีทํารายแมเขา  ลูกชายของจงเจตนช่ือ จงใจ  มาติดพนัรัตนา  โรจนบอกความจริง
รัตนาไมใหยุงเกี่ยวกับจงใจ  โรจนกลับไปจันทบุรีลอบเผาบานท่ีจลเจตนโกงไป  เม่ือกลับกรุงเทพฯ  
เขาลอบแทงจงใจตาย  ในขณะท่ีจะข้ึนเคร่ืองบินเดินทางไปตางประเทศ  จงเจตนพบกับนงลักษณท่ี
ศาล  และขอโทษนงลักษณท่ีทําผิด  และคิดวาเขาไดรับเวรกรรมพอสมควรแลว คือ จงใจลูกชาย
ของเขาตาย  ศาลตัดสินจําคุกโรจน 20 ป   
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เพลงเกาเพลงกรรม 
 

เชิดศิลปเปนนกัแตงเพลงเชาบานพอของผกากรองอยู  ไดฝกสอนใหผกากรองรองเพลง  
พอแมของผกากรองคาขายขาดทุน  พอของผกากรองวางแผนวางเพลิงบานหวังเอาเงินประกัน   แต
ตํารวจจับได   พอของผกากรองติดคุก  แมของผกากรองลมปวยและตายลง  บานที่เชาอยูก็ถูกไฟเผา
ดวย  ผกากรองจึงตองอยูกนิกับเชิดศิลป  ผกากรองตองการไดเงินมาชวยเหลือครอบครัว  เธอจึงหนี
เชิดศิลปไปสมัครเปนนักรองกับวงโอเปราของสิงคโปรโดยปดบังเร่ืองการมีสามี  หวังจะนําเงินมา
รักษาเชิดศิลปท่ีปวยเปนวณัโรค   เขียนจดหมายบอกเชิดศิลปวา  ขอลาไป2 ป  จะสงเงินมาให  
ผกากรองใชช่ือเวลารองเพลงวา “โรสลาเรน”  ช่ือไทยวา  “กุหลาบราชินี”  ผกากรองมีช่ือเสียงโดง
ดัง  เธอสงเงินผานธนาคารมาใหเชิดศิลป  แตเขายายบานหนี  ผกากรองจึงขาดการติดตอกับสามี  
เม่ือครบกําหนดเธอเดินทางกลับมาเมืองไทย  ประกาศหาสามีตามหนาหนังสือพิมพแตไมพบ   เธอ
ออกแสดงมีคนฝากชื่อ  “เพลงเกาเพลงกรรม”  เนื้อเพลงแสดงความยินดีท่ีผกากรองมีความสุข  มี
ช่ือเสียง  แตผูเขียนเนื้อเพลงมีเวรกรรมไมอยากมาพบหนา   แตความรักยังมีใหเหมือนเดิม  และอวย
พรใหมีความสุข   ผกากรองรูวาเปนสามีแนนอนจึงใหคนตามหา  แตไมพบ  เธอรองเปนคืนสุดทาย
มีเสียงไวโอลินแทรกเขามา  ผกากรองรูวาเปนเชิดศิลป  เธอรองจนจบท้ังน้ําตา  ผูฟงปรบมือให  
และขอใหรองอีก  แตเธอวิง่เขามาขางเวทีพบเชิดศิลปสลบอยูบนเกาอ้ี  เธอรีบนําสงโรงพยาบาล  
แตเขาส้ินใจแลว  ผกากรองเปดเผยความจริงกับนักขาววา  ตนเองเปนใคร  และทําศพใหเชิดศิลป
อยางสมเกียรติ 
 
เสนหนาง 
 

เพ็ญพักตรเปนเด็กกําพราอยูในความอุปการะของวัดในศาสนาคริสต  เธอแตงงานกับคน
ตางชาติท่ีอาศัยอยูในเมืองไทย  เบ้ืองหลังของสามีเธอคือ  นักโจรกรรมระดับชาติ  เขาใชเธอเปน
เหยื่อลอ  แลวปลดทรัพยชาวตางชาติท่ีฐานะด ี  เพ็ญพักตรตั้งใจทํางานใหสามีเปนคร้ังสุดทาย  เธอ
โจรกรรมเพชรชาวตางชาติแลวแบงใหสามี  อีกสวนหนึง่เธอเก็บไว  เธอต้ังใจจะเปนคนดีนําเพชรท่ี
เก็บไวมาเปนทุนประกอบอาชีพกับผูเขียน  ซ่ึงไปพบเธอและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเธอ  แต
ผูเขียนไมสามารถชวยเหลือเธอได  เพราะสามีของเธอสงลูกนองออกติดตามพบตัวเธอ  ไดขมขืน
แลวฆาเธอตาย  ในขณะท่ีผูเลาเร่ืองออกไปตามตํารวจ  ผูเลาเร่ืองชวยตํารวจจับสามีและลูกนองได
หมด 
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ชัยชนะของหลวงนฤบาล 
 
 หลวงนฤบาลบรรเทิง  เปนขาหลวงประจําจังหวัดนครสวรรค  ไดมีโอกาสตอนรับพงศ 
และนุช  ซ่ึงไปเยี่ยมโดยนําของฝากจากอมราไปใหหลวงนฤบาลดวย  โดยพงศไปติดตอเร่ืองคดีของ
ลูกความ  สวนนุชก็ตั้งใจจะมาหาอัมพร  พีส่าวซ่ึงเปนครูโรงเรียนประจําจังหวดั 
 จากนั้นไมนาน  หลวงนฤบาลฯก็มีโอกาสตอนรับ วไล (ซ่ึงเปนผูท่ีหลวงนฤบาลฯเคยหลง
รัก)  และบิดาของเธอคือพระยาธรรมสาสน  ซ่ึงไดมาพกัผอนท่ีนครสวรรคตามแผนการของอํานวย
และอมรท่ีขอรองใหหลวงนฤบาลฯเช่ือมความสัมพันธของสามีภรรยา คือวไลและหลวงปราโมทย
ใหคืนดกีันอีกคร้ัง  ซ่ึงหลวงนฤบาลฯ ถึงแมจะสะเทือนใจบางแตก็ทําใจไดและไดชวยเหลือใหสามี
ภรรยาคืนดกีนัไดในท่ีสุด 
 ตลอดเวลาท่ีหลวงนฤบาลฯชวยเหลือเปนธุระกับคณะผูมาเยี่ยม  ก็ไดมีโอกาสสนิทสนมกับ
อัมพรดวย   เม่ืออัมพรตองกลับกรุงเทพฯ  เนื่องจากเลยกําหนดเวลา3 ป  ท่ีอัมพรขอบิดามารดา
ออกมาอยูตางจังหวดั  หลวงนฤบาลฯก็ไดไปสงอัมพรท่ีสถานีรถไฟ  แตท้ังสองก็มิไดแสดง
ความรูสึกใด ๆ ตอกันเลย 
 ตอมาอมราเชิญหลวงนฤบาลฯมาพักท่ีกรึงเทพฯ  และไดพยายามเปนแมส่ือใหหลวง
นฤบาลฯและอัมพร  ซ่ึงอัมพรเองก็นยิมหลวงนฤบาลฯอยูแลว  สวนหลวงนฤบาลฯก็พอใจอัมพร
เชนกัน  ท้ังสองจึงตกลงแตงงานกันในท่ีสุด 
 
โชคหลายชั้น  
  
 คุณพระนอกใจภรรยาเพราะไปหลงใหลหญิงสาวผูออนหวาน  ช่ืออุนจิตต คุณพระ
ปรนเปรอหญิงสาวดวยของกํานัลมากมายจนเธอเกือบจะยอมเปนภรรยาลับแตภรรยาจับไดกอน
เพราะชายหนุมผูมาหลงรักอุนจิตตไมอยากเห็นเธอตกเปนภรรยานอยจงึนําเร่ืองไปฟองภรรยา  และ
ทําใหคุณพระคิดไดจึงเลิกนอกใจ   
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งายนิดเดียว 
 

    วิชนีแตงงานกับมณเทียร  รวมชีวิตครอบครัวเปนเวลา ๓ ป  มณเทียรเร่ิมเบ่ือวิชนีไป
หลงรักเอมอร  ซ่ึงเปนเพื่อนกับวิชนี  วิชนีรูเร่ืองนี้จงึวางแผนใหท้ังสองเขาใจผิดกัน เธอปลอม
ลายมือเปนดวงดาว   เขียนจดหมายตอบมณเทียรในทํานองวา  เธอดใีจท่ีมณเทียรจะแตงงานกับเธอ  
ไมรังเกียจอาชีพโสเภณีท่ีเธอเปนอยู  หลังจากนั้นวิชนีไดบอกกับมณเทียรวา  เอมอรจะแตงงานกับผู
พิพากษาทีย่ะลา  เอมอรนั้นมีฐานะรํ่ารวยเพราะสามีตายท้ิงมรดกไวใหมาก  เอมอรและมณเทียรเร่ิม
เขาใจผิดกนั  เม่ือท้ังสองพบกันตางตอวาซ่ึงกันและกัน  มณเทียรตองการแกตัววาทุกอยางไมใชเร่ือง
จริง  เขาจึงบอกใหเอมอรเตรียมตัวไปเท่ียวภาคเหนือกบัเขา   นัดเจอกันท่ีสถานีรถไฟ   เอมอรดใีจ
และเตรียมตัวทันที   วิชนีรูเร่ืองนี้จากการแอบฟงโทรศัพท   เธอจึงโทรไปหาเอมอรและบอกวา   
มณเทียรจะพาเธอไปเท่ียวเหนือดวย   เอมอรโกรธจึงงดการเดินทาง   วิชนีเชารถตามสามีไปถึงท่ีนัด
หมาย  มณเทียรตกใจมาก  และยอมรับผิด  วิชนใีหอภัยสามี  เพื่อเร่ิมตนชีวิตใหม  มณเทียรสงสัยวา
ทําไมวิชนีรูเร่ืองท่ีมณเทียรแอบรักเอมอร  วิชนีบอกวางายนิดเดียว เธอรูเร่ืองนี้จากเอมอรเลาใหฟง
และเธอเลาถึงพฤติกรรมท่ีแปลกไปของมณเทียรใหเอมอรฟง  เธอสังเกตจากใบหนาของเอมอรดู
ทุกขรอนมากกวาเธอท่ีเปนภรรยาและคอยสังเกตด ู  พรอมท้ังโทรศัพทถึงกันดวย  เธอจึงแนใจวาเอ
มอรและมณเทียรแอบชอบกัน   เธอจึงวางแผนใหท้ังสองคนเขาใจผิดกันจะไดเลิกกันไป  มณเทียร
ใหสัญญาจะเปนสามีท่ีดีตลอดไป 

 
 ผัวหาย 
 

 บัวแกวแตงงานกับมานิต  อยูท่ีลําพูน  มานิตพาบัวแกวมากรุงเทพฯ  ใหพกัท่ีโรงแรมแลว
ตัวมานิตก็หายไป  บัวแกวนาํรูปสามีใหตํารวจชวยติดตาม 8 เดือนตอมา  ตํารวจสงขาวไปวามีคน
หนาตาเหมือนสามีของเธอช่ือ  มานัส  บัวแกวขอความชวยเหลือจากตํารวจเขาไปเปนคนรับใชใน
บานของมานัส   เพื่อพิสูจนวาเขาคือ  สามีของเธอท่ีหายไป  มานัสมีภรรยาช่ือ  สายพิณ  บัวแกวอยู
รับใชสามีและสายพิณ  เธอเสียใจท่ีสามีจาํเธอไมได  บัวแกวจึงตัดสินใจบอกสายพิณวา  เธอได
แตงงานแลวกบัมานิตถึง2 ป  มานัสเปนคูแฝดของมานติท่ีหายไป  พอของเขาพาไปรักษา  มานติไม
ตองการใหพอรูวาเขามีภรรยาแลว  พอตองการใหมานิตแตงงานกับคนที่พอหาให  ปรากฏวาผูหญิง
คนนั้นรูวามานิตข้ีโรค เลยถอนหม้ัน  มานัสบอกใหบิดารูเร่ืองของเขาชวยใหท้ังสองคนใหกลับมา
อยูดวยกนั 
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ผยอง  
 
 เหินฟามีบิดาท่ีเปนเช้ือพระวงศ แตมาแตงงานกับแมผูเปนสาวชาวบาน  เม่ือบิดาส้ิน 
เหินฟาถูกสงมาอยูกับทานหญิงภิเษกศรีผูเปนปาเพื่อศึกษาวิชานกับิน เหินฟาเปนผูท่ีไดรับมรดก
ท้ังหมดในตระกูล แตเขาไมเคยอวดอาง   ชีวิตของเหินฟาท่ีอยูรวมกับญาติพี่นองมีแตความขัดแยง 
เพราะญาติพี่นองดูถูกเหินฟาวาเปนคนปา  จนเหนิฟาทนไมไดจึงไดเปดเผยความจริง ทุกคนจงึ
ยอมรับและยอมขอโทษเขา เหินฟาไดเปนนักบินสมปรารถนา และไดพบกับเพื่อนเกาคือสวย ท้ัง
สองเปล่ียนจากเพื่อนกลายเปนความรักและแตงงานกันในท่ีสุด   นวนยิายท้ังสองเร่ืองนี้แสดงให
เห็นปญหาของการตั้งขอรังเกียจเกี่ยวกับสถานภาพท่ีไมเหมาะสมกนัของคูสมรส  และรวมไปถึงลูก
ท่ีเกิดมาดวย  แตภายหลังผูเขียนก็ทําใหเห็นวาดวยคุณความดีของตัวละครทําใหครอบครัวยอมรับ
ไดในภายหลังและจบลงดวยความสุข 
 
แฟนหัวใจ 
 

อนงคเปนนกัแสดงเลนละครเกงมาก  ไดแตงงานกับสมยศลูกชายเศรษฐี  บิดามารดาของ
สมยศไมชอบอาชีพนักแสดงถือวาเปนอาชีพช้ันตํ่า   เม่ืออนงคแตงงานกับสมยศจงึตองเลิกอาชีพนี้
โดยเดด็ขาด   ท้ังสองมีลูกสาว1 คน  อนงคและสมยศไปดูละคร  บังเอิญวันนัน้นางเอกละครเกิด
ปวย  ละครคณะนี้เปนละครท่ีอนงคเคยแสดง   เธอถูกขอรองใหชวยแสดงแทน   จากการที่อนงคไป
แสดงแทนนี้เอง  เปนสาเหตุใหบิดามารดาของสมยศไมพอใจ   ขอใหสมยศหยากบัอนงค  สมยศ
ดูแลลูก  ไมตองการใหลูกรูวาอนงคเปนแม  เพราะไมชอบใหลูกมีแมท่ีเปนนักแสดง  อนงคขมข่ืน
ใจมาก   เธอแอบรูเร่ืองลูกจากคนใชในบาน   อนงคกลับไปเลนละครกับคณะเดิม  สรางช่ือเสียงให
ตนเอง   จนเปนท่ีรูจักกนัท่ัวไป   เวลาผานไป10 ป  อนงครูขาวของสมยศและลูกวาอยูท่ีฮองกง   สม
ยศไมตองการใหลูกรูวามีแมเปนนางละคร   อนงคจึงตัดสินใจไปอยูอเมริกา   เพื่อใหลูกกลับมาอยู
เมืองไทยเหมือนเดิม   เคร่ืองบินไดแวะท่ีฮองกง  ทานทูตรูวาอนงคนางละครท่ีมีช่ือเสียงมาฮองกง  
จึงไปเชิญอนงคใหเปดการแสดงเพ่ือเผยแพรช่ือเสียงของชาติ   อนงคจึงตกลงตามท่ีทานทูตขอรอง  
กอนแสดงอนงคไดพบลูก  และบอกความจริงกับลูก  ลูกคือ แฟนหวัใจ  อนงคปรับความเขาใจกับ
สมยศ  และอยูรวมกันที่ฮองกง 
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บมรัก 
 
พิทยาไดรับการสั่งสอนจากผูอาวุโสทานหนึ่งเสมอวา   ใหถนอมบมรักไวไมชิงสุกกอน

หาม  ตอมาเขาไดพบและรักกับเพทายท่ีเสียมราฐ  เม่ือกลับมาเมืองไทยเขาต้ังใจจะไปสูขอเธอ  แต
เขาไมไดไปทันทีเพราะคิดจะบมรักไวกอน   แตเม่ือเขาไปหาเธอก็พบวาพอแมเธอรับหม้ันกับชายที่
พบเธอหลังเขาไปแลวเพราะไมแนใจวาเขาจะมาสูขอเพทายหรือไม  หลังเธอตางงานไปเขากย็งั
ถนอมความรักไวในขอบเขตท่ีเหมาะสม  ตอมาเพทายหยากับสามีและไดแตงงานกับเขา  ชีวิต
แตงงานของเขามีความสุขเพราะเกิดจากความรักท่ีบมไวจนสุกงอมและผานประสบการณชีวิตมา
มากพอ 
 
เคหาสนสีแดง   
 
 รุจนตัวละครชายมีปญหากับแมเล้ียงคือคุณอัมพา และบุตรสาวของเธอคืออารยา  รุจน
รังเกียจสองแมลูกเพราะเหน็วาตํ่าตอยและคิดวาพอขอตนลุมหลงผูหญิง  อีกท้ังรุจนยังแอบเห็น
อัมพาใหเงินชายแปลกหนาอยูเสมอ  ความเกลียดชังทําใหรุจนขอพอไปศึกษาตอตางประเทศ
จนกระท่ังพอและคุณอัมพาตายเขาจึงกลับมา  คุณพอของเขาเขียนพนิัยกรรมไววาใหเขาเปนผูดแูล
อารยาโดยแตงงานกับเธอ  รุจนโกรธแคนมากและพูดจาดูถูกอารยาจนทําใหเธอหนีไป  จากนั้นเขาก็
ไดพบจดหมายท่ีคุณอัมพาเขียนถึงอารยาเลาประวัติและความปวดราวในอดีตของเธอ  รุจนเขาใจ
คุณอัมพามากข้ึน และยอมเปดเผยความในใจวาตนเองก็รักอารยาเชนกัน  สุดทายท้ังคูก็ไดแตงงาน
กันอยูอยางมีความสุขตอไป   
 
ลูกเมียเกา 

      นายสุทธ์ิไดสัญญากับภรรยาวาถาเธอตายเขาจะไมแตงงานใหมจนกวาลูกชายก็คือ
สวัสดิ์จะมีอาย ุ20 ป  ตอมาเม่ือภรรยาเขาตาย  เขาก็ทนคิดถึงภรรยาไมไหวจึงแตงงานใหมกับละมุน
ซ่ึงเปนแมมายลูกติด  ละมุนมีลูกสาวชื่อ  ละไม   สวัสดิ์เกลียดละมุนและละไมมาก  แมพวกเธอจะ
พยายามทําดีกบัเขาเพียงใดกต็าม  วันหนึ่งเขาวางแผนพาละไมไปท้ิงไวในปาทามกลางพายุฝน  แต
เขาก็สํานึกผิดจึงไปตามหาตัวละไมกลับมาดวยตัวเอง  ตอมาละมุนไดชวยชวีิตเขาจากการจมน้ําตาย
เขาจึงยอมเรียกเธอวา  แม 
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กรองกาญจน 
 
 กรอง  อโณทัย  เปนหญิงสาวกําพราพอแม  มีนองชายชื่อกาญจน  กรองเรียนจบช้ันมัธยม
จากโรงเรียนสตรีท่ีมีช่ือเสียง  เธออาศัยอยูกับเพื่อนรักช่ืออาภา  ลูกสาวของคุณนายสมบัติ  ซ่ึงกรอง
ไดรับความอบอุนอยางดยีิ่ง  สวนกาญจนอยูในความอุปการะของหลวงอํานาจวุฒิชัย  และถูกขมเหง
ทารุณเสมอ  กาญจนกลายเปนเด็กเกเร  สอบตก และชอบเลนการพนัน  เขาถูกใชใหทํางานหนัก
และถูกลงโทษอยางรุนแรง  จึงหนีออกจากบานท่ีอาศัยอยูนั้น  กรองไดทํางานเปนครูอยูท่ีโรงเรียน
แหงหนึ่งโดยการชักนําของเพ่ือนช่ือสมทรง  เธอมาเยี่ยมนองชายท่ีบานของหลวงอํานาจฯ  แตก็
พบวาเขาหนีไปแลว  กรองไดรับความชวยเหลือจากทัศนและทวนชายหนุมสองพีน่องซ่ึงเปนญาติ
ของอาภาในการติดตามหานองชาย    ชายหนุมท้ังคูหลงรักกรอง  ทัศนเปนคนเงียบขรึม  และเปน
คนท่ีนิภานองสาวสนับสนุนใหชอบพอกับเพื่อนสาวของตน  สวนทวนเปนคนรักสนุก  เปดเผย  
ตรงไปตรงมา  แตกรองก็ไมไดมีทาทีวาสนใจใครเปนพเิศษ 
 กาญจนหลบไปอาศัยอยูกับเพื่อนช่ือเดช  กาญจนมาหาสมัยหญิงท่ีเขารัก  แตพบวาหลอนมี
คูควงคนใหม   กาญจนทํารายรางกายชายคนน้ันดวยความหึงหวง   แลวหนีเตลิดไป  และไดไป
อาศัยอยูกับแจมซ่ึงมีอาชีพทําขนมขาย   และรักเจยีนลูกสาวของแจมอยางนองสาว  จนกระท่ังแจม
ปวยตายและสงเจียนไปอยูกบัพี่ชายท่ีตางจงัหวัดแลว  กาญจนจึงหางานทําเปนพนกังานเก็บเงินของ
บริษัทแหงหนึง่ 
 สวนกรองไมพอใจในระบบการสอนและอัธยาศัยของครูผูรวมงานในโรงเรียนท่ีเธอสอน
อยูจึงลาออก  และไดงานใหมเปนครูสอนเด็กท่ีบานเจาคุณอนุศักดิ์  เธอไดรูจักกบัจิตติ  ซ่ึงเปนอา
ของลูกศิษย และเปยพอหมายลูกติด  อาภาบอกใหกรองรูวาทัศนและทวนหลงรักเธอ  นอกจากนี้จติ
ติก็ไดขอความรักจากเธอดวย  ขณะท่ีกรองยังไมรูวาจะตัดสินใจอยางไรนั้น  เธอไดขาวจากอาภาวา
ทัศนพบกาญจนแลว  กรองดีใจมากที่พบนองชาย  พรอมกันนั้น  เธอก็ไดเห็นความต้ังใจเดด็เดีย่ว
ของกาญจนท่ีจะคิดสรางฐานะดวยตนเองแทนท่ีจะรับความอุปการะจากคนอ่ืน  ดังนั้นกรองจึง
ตัดสินใจไมแตงงานโดยมีปณิธานวาตองการสรางหลักฐานของตนเองกอน 
 
ลูกรักลูกชัง  
 
    เกื้อ  กอบเพยีร  มีภรรยาชือ่พวง  ซ่ึงชอบเลนการพนนัมาก  ท้ังสองมีลูกดวยกัน 4 คน  คือ 
นงคราญ  ลูกสาวหนาตาดี  อยูในความอุปการะของเจานายพระองคหนึง่ในวัง  สมพงศ  ลูกชายคน
รอง  มีนิสัยเกกมะเหรกเกเร  ดํา  เปนลูกสาวท่ีอาภัพ  หนาตาข้ีร้ิว  ผิวคลํ้า  อายุเพยีง 9 ป  แมนําตัว
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ไปขัดดอกโดยการเปนเด็กรับใชท่ีบานของคุณนายคนหนึ่ง  และพิศาล ลูกชายคนเล็ก  อายุยังนอย  
เกื้อปวยเปนวณัโรคซ่ึงติดเช้ือจากการไปเยีย่มสาโรช  กฤตลักษณ  เพือ่นรวมงาน  ภรรยาจึงพาลูก
ชายสองคนหนีไป  ท้ิงดําลูกชังไวคนเดยีว   สาโรชซ่ึงหายปวยดีแลวมาเยี่ยมเกื้อท่ีบาน  ก็พบวาเกือ้
ตายแลว  เขาจงึรับอุปการะดําโดยใหการศกึษาอบรมอยางดี   และเปล่ียนช่ือใหมวา   
ใจเกื้อ 
 10 ปตอมา  ใจเกื้อกลายเปนสาวสวย  สาโรชหลงรักเด็กในอุปการะของเขา  ทําใหเขาไม
สนใจวรนุชคนรักเกา  ซ่ึงเปนหมายและไดพยายามติดตอเขามาอีก  วรนุชพาใจเกือ้ออกงานสังคม
อยูเนือง ๆ จนไดพบนงคราญเขา  ใจเกื้อจาํพี่สาวของเธอได 
 ทางฝายพวงเม่ือออกจากบานไดมาอาศัยอยูกับนงคราญระยะหนึ่ง  ตอมาพวงไดสามีใหม
เปนนักมวยและนักโจรกรรม ช่ือ เลิศ เชิดทรัพย  สมพงศ และพิศาลไดรับการอบรมจากพอเล้ียงให
ประพฤติช่ัว  พวงเขามาทํางานเปนคนครัวของบานกฤตลักษณ  และเปนสายใหสามีและลูกเขามา
ขโมยสรอยเพชรในหองของใจเกื้อ   เม่ือรูวาใจเกื้อคือดําลูกของหลอน  จึงเกิดเปล่ียนใจเพราะรักลูก  
พวงจึงถูกตดีวยไมตะพดจนตาย   คนรายท้ังหมดถูกตํารวจจับได   สาโรชรับจัดงานศพใหพวง  เขา
สารภาพรักกับใจเกื้อซ่ึงเธอเองก็รักเขาเชนเดียวกัน 
 
คาของชีวิตสาว  
 

วรุณยุพาปนผูหญิงท่ีกลาแสดงออก  มีความเปนตัวของตัวเอง  และมีอิสระในการตดัสินใจ
และการกระทํา  เธอเห็นวาคนท่ีเจริญแลวหมายถึงผูท่ีมีจิตใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน  วรุณยุพาชอบชีวติท่ีสันโดษ  โดยการทองเที่ยวไปในท่ีตาง ๆ และสมาคมกับชาวบานท่ี
ยากจน  ตางกบัสิริยุพา  เธอทํางานบริษัท  มีโอกาสพบปะผูคนมากท้ังชายและหญิง  เธอไมระวังใน
การคบเพ่ือนชาย  ปลอยตวัปลอยใจจนเสียพรหมจรรยใหกับคนท่ีเธอมิไดรัก  จนตองแตงงานโดย
ไมมีความรักเปนพื้นฐานของชีวิตคู  
 
ชั่วชีวติหนึ่ง 
 
 เจาคุณและคุณหญิงบริการวาทิตย  มีลูกสาวสวยเพียงคนเดียวช่ือ  สาวติรี  เจาคุณรักและ
ตามใจลูกสาวมาก  โดยท่ีคุณหญิงเห็นวาไมถูกตอง  แตก็ไมสามารถทัดทานได  สวนวิทิตและลลิดา  
วิภาวสุ  มีลูกสาว 2 คน  คือวินิตา และอิราวัต  วิทิตเปนนักเขียน  พยายามอบรมลูกใหเปนคนรูจกั
ประมาณตัว  รักการศึกษาและความกาวหนา  ท้ังสองครอบครัวไมคอยชอบพอกันนกั แมวาจะเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 183 

ญาติกัน  นอกจากนีย้ังมีการเปรียบเทียบแขงขันระหวางลูกสาวคือสาวิตรีและวินติา  ซ่ึงมีอายุเทากนั
และเกดิวนัเดยีวกัน 
 เจาคุณไดลงทุนจัดงานวันเกดิครบรอบอายุ 19 ป ใหสาวติรีอยางหรูหราใหญโต  โดยหวัง
วาจะลอชายหนุมฐานะดีมาใหพอใจลูกสาว  เพื่อชวยพยุงฐานะของครอบครัว  หลังจากวันเกดิ  
สาวิตรีลาออกจากโรงเรียนกลางคันและไดทํางานกับคุณนายมารินา  มารินาตองการใชสาวติรีเปน
เหยื่อลอเพ่ือผลประโยชนทางการคของตัวเอง   สาวิตรีคบผูชายไมเลือกหนา   แตเธอพอใจมหดิล
ลูกชายของมารินาท้ังท่ีรูวาเขามีคูหม้ันแลว 
 สวนวนิิตาไดเปนนักศึกษาแพทย  และเร่ิมงานประพันธตามรอยพอของเธอ  วินิตาไดรูจัก
และรักกับภาวติซ่ึงเปนนักหนังสือพิมพ  เธอตกลงใจหม้ันกับเขาพรอมกับคิดท่ีจะเรียนตอข้ันดุษฎี
บัณฑิต  ตรงขามกับสาวิตรีซ่ึงหมดท่ีพึ่งเพราะบุคคลท่ีไดรับผลประโยชนจากเธอเชน มารินา  หรือ
รัฐมนตรีกอบกิจ  มีคดีมัวหมองเกีย่วกับเร่ืองการคดโกง   สาวิตรีทองกับมหิดลแตเขาไมยอมรับ  
เธอไดรูความจริงวาคูหม้ันของมหิดลท่ีจริงคือเพ่ือนสนทิของเธอเอง  สาวิตรีจึงตกลงใจไปทําแทง
กับหมอเถ่ือน   และตกเลือดถึงแกความตาย  เจาคุณแคนใจไมยอมเหลียวแลลูกสาวคงปลอยใหเปน
หนาท่ีของคุณหญิงเทานั้น  ท้ังการพยาบาลและการทําศพลูกสาว 
  
ความคิดคํานงึ  
 
 คุณพระและคุณนายนิตินาทวรพจน  มีลูกชายหญิงรวม 5 คน  คือ สายสวาท สายศักดิ์ สาย
สุนี  สุนัย  คุณพระรักและสงสารสุนัย   แตคุณนายรักและเอาใจสายศักดิ์และสานสุนี   จวนเปนสาว
ใชท่ีมีหนาท่ีซักผารีดผา  ความเปนคนชางสังเกตทําใหจวนรูจกัและเขาใจนายทุกคนเปนอยางดี  
โดยเฉพาะสุนยั นั้นจวนท้ังสงสารและเหน็ใจท่ีเขาเปนลูกชังของแม   สายศักดิ์คบกบัผันลูกชายของ
นายคง คนสวน  และถูกชักจูงไปในทางท่ีไมดี  เชนแอบเลนการพนัน  สายศักดิ์ถูกผันเลนโกง  สุนัย
รูเขาก็โกรธชกตอยกับผัน  คุณนายเขาขางสายศักดิ์ลูกชายคนโปรดและวาสุนยัเปนเด็กเกเร   สายสุนี
เร่ิมเปนสาวและริอานคบเพือ่นชาย  โดยมีจดหมายติดตอกันผานทางทองพูนสาวใช   สวน
สายสวาทลูกสาวคนโตท่ีเรียนอยูตางประเทศก็ใชจายฟุมเฟอย  และมีความสัมพันธกบัหนุมตางชาติ  
ปญหายุงยากท้ังหลายคุณพระตองทุกขใจอยูคนเดยีวในฐานะผูนําครอบครัว   จวนไดรับรูความ
เปนไปตาง ๆ ภายในบาน  ถึงแมจวนจะซ่ือสัตยและทํางานดีแตคุณนายและสายสุนีก็ไมพอใจจวน
นัก   โดยเฉพาะสายสุนีถูกทองพูนยยุงวาจวนจะมาเปนแมเล้ียงของเธอ  ทําใหสายสุนีระแวงจวน
มาก   คร้ังหนึ่ง คุณนายเคยใหจวนไปทํางานรับใชท่ีบานของคุณนายจํารัสพี่สาวเปนการช่ัวคราว   
ครอบครัวของคุณนายจํารัสมีวิธีการอบรมลูกและปฏิบัตติอคนใชแตกตางจากครอบครัวของ
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คุณนายนิตินาทวรพจนมาก   แมวาคุณนายจํารัสจะเมตตาปรานีตอจวน   แตจวนกพ็อใจท่ีจะอยูท่ี
เกามากกวา  เพราะเหตุท่ีมีสุนัยที่จวนรัก  และมีคุณพระท่ีจวนจงรักภักดีและเปนบุคคลท่ีอยูใน
ความคิดคํานึงของจวน 
 สายศักดิ์ถูกผันชักจูงใหเสียคนถึงข้ันคบชูสูสาวและถูกขูเอาเงิน   สายศักดิ์ขโมยเงินของแม
ซ่ึงเปนเงินท่ีคุณพระต้ังใจจะสงไปใหสายสวาทท่ีตางประเทศ  สุนัยถูกกลาวหาวาเปนขโมย  เขา
นอยใจมากยอมรับสมอางวาเปนคนผิดเสียเอง  จวนถูกกลาวหาวาสมคบกับสุนัยดวย   ในท่ีสุดสาย
ศักดิ์กย็อมรับสารภาพ  สุนัยนอยใจแมหนอีอกจากบาน  จวนเองก็ตองกลับบานสวนที่บางมด 
 ขาวเร่ืองสายสวาทแตงงานกับชาวตางชาติและตองลาออกจากการเปนนักเรียนทุนหลวง   
ทําใหคุณพระและคุณนายเสียใจมาก   คุณนายลมปวยดวยวณัโรคและเสียชีวิต  เกดิความ
เปล่ียนแปลงหลายอยางในบานวรพจน  กลาวคือสายสุนีตองออกจากมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาที่
แมบาน  สายศักดิ์ออกจากงานท่ีบริษัทแหงหนึ่ง  สุวทิยนองชายคนเล็กถูกสงเขาโรงเรียนอนุบาล   
จวนกลับมาทําหนาท่ีแมบานและเขาควบคุมกิจการตาง ๆ ภายในบาน   จวนชวยยับยัง้ไมใหสายสุนี
หนีตามนายสมพงษไป  ทําใหสายสุนีเร่ิมเขาใจและมองเห็นความดีของจวน   เธอเศราโศกอยูระยะ
หนึ่ง  แลวจึงเดินทางไปพักผอนท่ีชะอํา  ณ  ท่ีนี้เธอไดตกลงใจรับรักเพียรลูกชายคนโตของคุณนาย
จํารัส   สุนัยซ่ึงหนีออกจากบานไปทํางานทางใตไดกลับมาอยูบาน  ทําใหทุกคนต่ืนเตนดีใจมาก  
พรอมกันนั้น  ครอบครัววรพจนกไ็ดขาววาสายสวาทเลิกกับสามีแลวและตองทํางานเล้ียงชีพดวย
ตนเอง   คุณพระมอบใหจวนนําสมบัติของคุณนายไปแลกเปล่ียนเปนเงินสงไปใหสายสวาท   ความ
ดีของจวนทําใหลูก ๆ ของคุณพระเห็นพองตองกันวา  พอของเขาควรมีภรรยาคนใหมคือ จวน  
หลังจากนัน้ 1 ป จวนก็มีลูกกบัคุณพระเปนผูชาย 
 
ผูด ี
 

เจาคุณพระยาอมรรัตนราชสุภิท  มีภรรยาสามคน  คือ คุณวง  คุณแส  และแมพรอม  สภาพ
ในบานจึงไมสงบสุขนัก  ภรรยาคือคุณวงและคุณแสจึงขอแยกกลับไปอยูบานเดิมและบานญาติ  เจา
คุณอมรรัตนฯมีบุตรธิดาท้ังหมด 6 คน  คือวิพัฒนและวิมล  เปนบุตรท่ีเกิดจากคุณวง  มาลีและ
มานพเปนบุตรท่ีเกิดจากแมนาก  แปวและออดเกิดจากแมพรอม 
 วิมลเติบโตมาทามกลางความรักจากบิดามารดา  และไดรับการอบรมเล้ียงดูดวยความรัก
และความเอาใจใสจากมารดาท่ีเล้ียงคือ คุณแส  วิมลเปนหญิงสาวสวยท่ีไดรับการศึกษาดี  มีความ
ม่ันใจในตัวเอง  เธอมีชายหนุมหลายคนมาหมายปอง  โดยเฉพาะอุดม  ซ่ึงเปนหลานคุณแสไดมา
หลงรักวิมล  แตเธอก็ถืออุดมเปเพื่อนสนิท  ในวนัเกดิครบ21 ป ของวิมลนั้นอุดมไดบอกวาเขาจะได
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มีโอกาสไปเปนเลขานุการทูตท่ีอังกฤษและขอคําสัญญาจากวิมล    วมิลจึงใหกําลังใจอุดมใหไปหา
ประสบการณใหกับตนเอง 
 เม่ือทานบิดาส้ินชีวิตลง  ตามพินัยกรรมของทานบิดาไดกาํหนดใหวิมลดูแลปกครองนอง ๆ  
วิมลก็รูสึกภูมิใจท่ีจะปฏิบัติตามคําส่ังของทานบิดาอยางดีท่ีสุด  ฉะนั้นเม่ือวิมลพบวามีเงินสด
เหลืออยูในธนาคารไมมากนกั  เธอจึงตัดสินใจฝงศพบิดาโดยเร็วหลังจากทําบุญ 7วันแลว  ท้ังนี้เพื่อ
ประหยดัคาใชจาย   และรวบรวมเงินเก็บไวสงใหวิพัฒนซ่ึงเรียนอยูท่ีอังกฤษ  จากนั้นวิมลก็ขายรถ
และใหบานเชา  โดยเธอกับนอง ๆ ยายมาอยูท่ีเรือนคนใชซ่ึงเธอไดปรับปรุงและซอมแซมใหมโดย
มีอุดมใหความชวยเหลือ  หลังจากนั้นไมนานอุดมกล็าเธอไปอังกฤษ  โดยสัญญาวาจะกลับมา
แตงงานกับวิมล 
 พระยาพลวัตววิิธการีไดมาเชาบานวิมล  เนื่องจากภรรยาผูปวยเปนวณัโรคตองการบานท่ี
อากาศดี  ตามคําแนะนําของแพทย  นอง ๆ ของวิมลมีความสัมพันธอันดีกับครอบครัวของพระยา
พลวัตฯ  ซางพระยาพลวัตฯก็มีความตั้งใจท่ีจะใหความชวยเหลือแกวิมลทุกโอกาสที่พึงทําได  
เร่ิมตนตั้งแตไดรับรูเร่ืองราวของวิมล  ซ่ึงพระยาพลวัตฯเกิดความเห็นวาผูหญิงคนนี้ออกจะแปลก  
ลูกเตาเหลาใครเลาเรียนมาอยางไร  ถึงไดมีความคิดโลดโผน พระยาพลวัตฯจึงมาเชาบานของวิมล  
และไดชวยปดเปาความยุงยากตาง ๆ ของวิมล  ก็คือโดยแกความเขาใจผิดของผูใหญฝายคูรักของ
มาลีนองสาวของวิมล  จนมาลีและคูรักไดตกลงม่ันหมายและจะแตงงานกัน  ชวยดกัตัดทางใจแตก
ของมานพ  ตลอดจนชวยจดัการเร่ืองแมพรอมท่ีฟองวมิลขอมีกรรมสิทธ์ิในลูกของนางใหเรียบรอย 
 ขณะท่ีวิมลไดรับขาวรายจากอังกฤษวา  อุดมเสียชีวติ  วิมลก็เสียใจมาก  จากนั้นไมนาน  
เธอก็ไดรับขาวดีตามมาก็คือ  วิพัฒนไดเปนนักเรียนหลวงของกระทรวงการคลัง  ซ่ึงการนี้ก็เกิดจาก
ความชวยเหลือของพระยาพลวัตฯอีก  แตวิมลไมเคยรูถึงการท่ีพระยาพลวัตฯไดชวยเหลือตนใน
เร่ืองตาง ๆ เลย  ซ่ึงพระยาพลวัตฯ  ก็ตัง้ใจทําความดีเพื่อความดี  โดยไมหวังส่ิงใดตอบแทนเลย
เชนกัน 
 
 น้ําผึง้ขม 
 
  กังสดาลเปนผูทีมีคุณธรรมมาก  กลาวคือ  พรอมท่ีจะเสียสละสามีใหหญิงอ่ืน   และ
ยอมรับความทุกขทรมานจากความรักท่ีไมสมหวังเสียเอง   กังสดาลจึงถูกขอรองใหเปนฝายใหและ
เปนผูใหมาโดยตลอด  แตเม่ือเธอเร่ิมกระทําตามความปรารถนาของตน  แมมิไดเกดิจากจติใจอัน
แกรงกลาในการท่ีจะปฏิวัติความคิดเกา ๆ ของเธอเอง  แตมาจากแรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน  ชีวิต
เธอก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีทันที 
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 ฝนกลางฤดูฝน  
 

   นายเกตุสนบัสนุนใหสะแกวัลยชอบสุรเสนลูกชายเจาของบริษัทท่ีตัวนายเกตุและสะแก
วัลยทํางานอยู   ทําใหสะแกวัลยตกเปนภรรยาของสุรเสนโดยงาย   สวนสุรเสนนัน้ก็คิดเพยีงแค
แสวงหาความสุขช่ัวครูช่ัวยามจากคนท่ีทะเยอทะยานจนลืมมองสภาพตนเอง   เมื่อนายเกตุรู  เขา
ตองการท่ีจะใหสุรเสนยกยองสะแกวัลยเปนภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย  มิใชเพียงแคภรรยาเก็บ
อยางท่ีสุรเสนทําอยู  นั่นก็เปนส่ิงท่ีสุรเสนและพอแมของเขายอมไมไดเชนกนั  เพราะเขากห็วังท่ีจะ
มีภรรยาหรือลูกสะใภท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับเดียวกันกบัเขา  ความทะเยอทะยานจน
เกินฐานะของนายเกตุและสะแกวัลยจึงสรางความเจ็บปวดใหกับตนเอง 
 
สะใภของทานขาหลวง 
 

นดากร  พันธนวราช   เปนลูกชายของขาหลวงประจาํจังหวดัรัตนบุรี   เขาเปนชายหนุม
โสดอายุ 30 ป   รับราชการในตําแหนงหวัหนากองอยูท่ีกรุงเทพฯ   พอแมของนดากรตองการใหลูก
ชายแตงงาน   แตนดากรเปนคนพิถีพิถันในการเลือกหญิงสาวมาเปนคูชีวิต   เขามักจะมองเห็น
ขอบกพรองของหญิงสาวแตละคนมากบางนอยบาง   จงึไมอาจตัดสินใจได   หญิงคนแรกท่ีพอและ
แมของนดากรแนะนําคือดวงทิพยลูกสาวของเพื่อน   นดากรขอใหคุณนายมณวีรรณแมของเขาเขา
กรุงเทพฯ  มาพักท่ีบานของดวงทิพยเพื่อท่ีจะไดรูวาทําไมเขาจึงไมเลือกดวงทิพย   ดวงทิพยเปนลูก
คนรวย   สวยและมีการศึกษาดี   แตมณีวรรณพบวาดวงทิพยเปนลูกท่ีขาดความกตัญู   พูดจา
กาวราว  และไมออนนอมตอพอแมของเธอ   มณีวรรณจึงไดเขาใจลูกชายดีข้ึน   ตอมาชลัทเพื่อน
ของนดากรแนะนําใหเขารูจักกับแวววิภา   ซ่ึงเปนญาติของชลัท   แวววภิาเปนอาจารยท่ีเครงครัด
เกินไป  ชอบสูบบุหร่ี  กลาพดูในส่ิงท่ีกุลสตรีไมควรพูด   และใชคําแทนช่ือลูกศิษยวา “มัน” ทําใหน
ดากรไมชอบเธอ 
 นดากรมีโอกาสไปพักผอนท่ีรัตนบุรี   ศุลีพรลูกสาวของนาพาเพื่อนช่ือชลธิราเดินทางไป
ดวย   ชลธิราเปนคนสวย  ตมีนิสัยชอบใหทาผูชาย  นดากรจึงเลิกสนใจเธอ  ท่ีรัตนบุรีนดากรไดพบ
ลูกสาว  หลานสาว  ของขาราชการในจังหวัด  เชน มัทนา  ผูเฉลียวฉลาดเรียนเกง   แตนดากรเห็นวา
ปมเข่ืองของเธอในเร่ืองเรียนเกงทําใหเธอมองเห็นคนอ่ืนเลวหรือดอยกวาไปหมด   สวนสะไบทิพย 
ก็เปนคนท่ีไมขวนขวายในการศึกษาตอหรือการทํางาน   มิหนําซํ้ายังใชเวลาวางในการเลนไพ   นดา
กรจึงไมคิดท่ีจะสนใจหญิงสาวท้ังสองคนอีก   ในระหวางท่ีเขาเดินทางกลับกรุงเทพฯ  นดากรพบ
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พิมพสุรียเพื่อนนักเรียนเกาซ่ึงยังเปนโสดอยู   จากการสนทนากันทําใหนดากรรูวาเธอเปนคน
ตระหนี่ถ่ีเหนยีวมากจนไมมีใครอยากแตงงานกับเธอ  รวมท้ังเขาเองดวย 
 ตอมานดากรไดรูจักกับเฉิดรัชนี   หญิงสาวท่ีสวย  มีเสนห  ฉลาดทันคน  ละทํางานเกง   
เธอมีรานตัดเส้ือผาซ่ึงมีช่ือเสียงมาก   นดากรชื่นชมในความสวยและความสามารถของเฉิดรัชนี   
แตคนท่ีเขาสนใจกลับเปนกลอยใจชางตัดเส้ือมีฝมือของเฉิดรัชนี   กลอยใจมาจากครอบครัวท่ีฐานะ
ไมสูดี   ท่ีบานของเธอเปดทําเปนหอพกันักศึกษาดวย   นดากรไมสนใจเร่ืองฐานะ   เพราะกลอยใจมี
ความงามเรียบรอยและสงบเสง่ียมถูกใจเขามาก    นดากรติดตอกับกลอยใจอยูระยะหนึ่ง  และเกือบ
ตัดสินใจแตงงานกับเธอจนกระท่ัง  เพิ่มพนานักศึกษาชายท่ีเชาหอพกัของกลอยใจอยู   มาบอกวา
เขารักอยูกับกลอยใจ   และขณะน้ีเธอมีทองกับเขาได 2 เดือนแลว   นดากรเสียใจมาก  เขากลายเปน
คนซึมเศรา  ไมไดสนใจแมแตเร่ืองท่ีแมของเขาสงคนมาฝกงานแทนปาเหง่ียมแมบานคนเกา   นดา
กรเร่ิมรูสึกวาบานของเขาสะอาดและมีระเบียบเรียบรอย   ขาวของเคร่ืองใชในบานไดรับการดแูล
และจัดเปล่ียนใหมใหสวยงามนาดู   แสดงถึงรสนิยมของผูจัด   นดากรไมมีโอกาสไดพบแมแปน
แมบานคนใหมของเขา   เพราะเธอทํางานแบบเชาไปเยน็กลับ   คิดวาเธอคงมีสภาพไมแตกตางจาก
คนใชธรรมดาท่ัวไป   ความสงสัยทําใหนดากรแอบกลับมาดูหนาแมแปนในเวลากลางวัน  ขณะท่ี
แมแปนทํางานบานอยู   เขาพบวาแมแปนหรือประอรนุชเปนหญิงสาวสวย  เรียบรอย  พูดจาฉลาด
แหลมคม   นอกเหนือจากคุณสมบัติในการเปนแมบานแมเรือนอยางเพยีบพรอมสมบูรณ   เขาตกลง
ใจแตงงานกับประอรนุช  ซ่ึงเปนหญิงสาวท่ีพอและแมของเขาพอใจอยูกอนแลว 
 
น้ําผึง้ขม 
 
  กังสดาลเปนผูทีมีคุณธรรมมาก  กลาวคือ  พรอมท่ีจะเสียสละสามีใหหญิงอ่ืน   และ
ยอมรับความทุกขทรมานจากความรักท่ีไมสมหวังเสียเอง   กังสดาลจึงถูกขอรองใหเปนฝายใหและ
เปนผูใหมาโดยตลอด  แตเม่ือเธอเร่ิมกระทําตามความปรารถนาของตน  แมมิไดเกดิจากจติใจอัน
แกรงกลาในการท่ีจะปฏิวัติความคิดเกา ๆ ของเธอเอง  แตมาจากแรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน  ชีวิต
เธอก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีทันที 
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ส้ินสวาท    
 

ครอบครัว มินตรา   เธอเร่ิมเลาเร่ืองชีวิตแตงงานของเธอกับพชร  ซ่ึงนําไปสูการแยกทาง
จากกนัท้ังกายและใจ  ถึงแมมินตราจะถูกโรคมะเร็งคุกคามจนเสียชีวติ   แตการเปนโรครายของ
มินตรามิใชสาเหตุสําคัญท่ีทําใหชีวิตคูของสามีภรรยาคูนีล้มเหลว  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมินตราแยก
ทางกับพชรเพราะทนปญหาการมีเมียนอยและความเจาชูเจาสําราญของพชรไมได 
 
เมียนอย 
  
 ชลาเปนหญิงสาวท่ีผานชีวิตการครองคูในฐานะการเปนภรรยานอยมาถึง2คร้ัง ซ่ึงทําใหช
ลารูสึกวาตนเองดอยคากวาผูหญิงอ่ืน  เม่ือเธอมีโอกาสไดแตงงานกับตุลาในฐานะภรรยาเอก เธอไม
ตองการพิธีใดๆ  นอกจากอยูรวมกนัเงียบๆ แตตุลากลับยกยองชลาดวยการจัดงานแตงงานท่ีมีพิธีท่ี
ถูกตองท้ังตามประเพณแีละกฎหมาย แมชลาจะไมตองการก็ตาม 
 
แรงรัก 
 
 นุดีเธอถูกบังคับใหแตงงานกบัอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ  นุดีไดพยายามประพฤติ
ตัวใหเปนภรรยาและแมท่ีด ี  แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการกลับไปแตงงานกบั
คนรักเกา ในท่ีสุดสามีก็มีชิวิตแตงงานท่ีลมเหลวกับคนรักเกา  เขาจึงสํานึกในคุณคาของนุดี กลับมา
ขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีท่ีดีในท่ีสุด 
 
สุภาพบุรุษชาวดิน  
 
 วาดเปนแมคาขายขาวแกง   สงเสียลูกชายคนเดียวคือวศินไดเรียนในโรงเรียนระดับดีมี
ช่ือเสียง   ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีสิทธิศักดิ์ลูกชายของหลวงวรกิจไพศาลเรียนอยูดวย   หลวงวรกิจฯและ
ภัควดนีองสาวของสิทธิศักดิ์เคยเมตตาใหวศินอาศัยรถกลับบานดวยขณะฝนตก   แตคุณนายวรกจิ
ไพศาลและสิทธิศักดิ์ไมชอบวศินเพราะรังเกียจท่ีเปนคนช้ันตํ่า   หลวงวรกิจฯใหความสนใจวศิน
มากข้ึนเม่ือทราบวาเขาเปนลูกชายของพระสรราชเสนีซ่ึงเปนเพื่อนกนั   แตวศินเปนลูกท่ีเกิดจาก
ภรรยาบาว   วาดพาลูกชายออกจากบานเพราะไมถูกกับภรรยาหลวง   ตอมาวาดตาย   หลวงวรกจิฯ
แนะนําใหพระสรราชฯนําลูกชายไปอุปการะเลี้ยงดู   คร้ังหนึ่งวศินชวยนองสาวตางแมท่ีตกลงไป
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ในบอน้ํา   แตถูกคุณนายสวาสดิ์ภรรยาหลวง   และพวงภรรยานอยของพอ  ดาวาถึงแมของเขา   
วศินจึงหนีออกจากบาน   เขาไปเปนคนทําอาหารบนรถไฟและไดชวยเจาอินทมงคลซ่ึงถูกคนราย
ชิงทรัพยจนตัวเองไดรับบาดเจ็บ   เจาอินทมงคลสืบถามจนรูวาวศินเปนหลานของแมเล้ียง   กาบคํา
นองสาวพระสรราชฯท่ีหนีตามชายคนรักไปต้ังแตรุนสาว   จึงพาวศินไปหากาบคํา  กาบคํารับ
อุปการะวศินอยางลูกบุญธรรมโดยต้ังช่ือใหใหมวา คําอ๋ิน   ตอมาคําอ๋ินเติบโตเปนหนุม  ดําเนิน
กิจการงานไรของกาบคําท่ีเชียงใหมอยางดี  จนชาวเมืองยกยองใหเขาเปนพอเล้ียง 
 คําอ๋ินไดขาววาหลวงวรกิจฯถึงแกกรรม  จงึเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อเคารพศพ   คําอ๋ินได
พบกับภัควดแีตเธอจําเขาไมได   หลังจากนั้นทองเติมศัตรูคูแขงของคําอ๋ินไดชักชวนพรรคพวกที่
กรุงเทพฯใหใรวมลงทุนทําโรงงานลําไยหกระปองดวย  พระสรราชฯและคุณนายวรกิจฯสนใจ
กิจการนี้   จึงเดินทางไปเชียงใหมกับคณะของทองเติมดวย  คุณนายวรกิจฯไดรับอุบัติเหตุรถชนใน
ขณะท่ีอยูเชียงใหม   คําอ๋ินใหคนนํากระเชาดอกไมไปเย่ียมคุณนายทุกวัน   ทําใหภัควดีซ่ึงติดตามมา
พยาบาลแมรูสึกแปลกใจ  และอยากรูจักพอเล้ียงคําอ๋ินตัวจริง   เจาอินทมงคลผูรูประวัติความเปนมา
ของกาบคําและคําอ๋ินเปนอยางดี   ท้ังยังเปนเพื่อนเกาของพระสรราชฯ  จึงจดัการใหพี่นอง พอลูก 
ไดพบกนั  ภัควดีไดทราบวาคําอ๋ินท่ีแทก็คืดวศิน 
 ธุรกิจของทองเติมไมประสบความสําเร็จ  เพราะเจาพลกาวิลขายท่ีดนิใหคําอ๋ินแทนท่ีจะ
ขายใหทองเติม   นอกจากนีค้นท่ีจะรวมลงทุนกับทองเติมยังปรากฏวาเปนญาติพี่นองของคําอ๋ินศัตรู
ของเขาอีก  สิทธิศักดิ์ซ่ึงลงทุนลาออกจากงานหวังจะดําเนินกิจการลําไยกระปองจึงพลอยผิดหวังไป
ดวย   สวนอติศักดิ์ลูกชายของพระสรราชฯซ่ึงเกิดจากภรรยาหลวงไดติดตามภควดีมาถึงเชียงใหม
เพราะความรัก   เม่ือรูวาคําอ๋ินและภควดีรักกัน เขาไมไดเสียใจนัก  แตหันไปสนใจเจาวินพกัตราลูก
สาวของเจาพลกาวิลแทน   ท้ังสิทธิศักดิแ์ละอติศักดิ์ซ่ึงเคยแสดงความรังกียจคําอ๋ิน  ตองยอมรับวา
ขณะนี้คําอ๋ินมีช่ือเสียงและมีฐานะดีกวาเขาท้ังสองคน   แตคําอ๋ินวางตวัเสมอตนเสมอปลาย   แมกับ
อติศักดิ์ซ่ึงเปนพี่ชายเขากไ็มไดแสดงตวัวาเหนือกวา   คุณนายวรกจิฯซ่ึงไดรับบาดเจ็บจนขาพกิาร
เปนผูรูความจริงเปนคนสุดทายวา  คําอ๋ินคือวศินลูกชายแมคาขายขาวแกงท่ีคุณนายเคยรังเกยีจ    
ยางไปกวานัน้เขายังจะมาเปนลูกเขยของคุณนายอีกดวย   คําอ๋ินและภคัวดีไดแตงงานกันและมาอยูท่ี
เชียงใหมอยางมีความสุข   ตรงขามกับอติศักดิ์และเจาวินพกัตราท่ีมีชีวิตครอบครัวไมสูราบร่ืนนัก   
ท้ังนี้เพราะอตศัิกดิ์เจริญรอยตามพอ   โดยการไดสะอ้ิงสาวใชในบานเปนภรรยากอนท่ีเขาจะ
แตงงานเสียอีก 
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ปราสาทรัก  
 
 พันธทิพยรูวาเริงรัชดาเคยชอบช่ืนชม  จึงพยายามสอบถามจากนมพลับแมนมของ 
เริงรัชดา  แตก็ไมไดรับทราบขอเท็จจริง   พันธทิพยเม่ือแตงงานเขามาอยูในวังแลวไดวางอํานาจ
เปนเจาของวัง  จนแมหมอมเจิมแมของเริงรัชดาก็ปลีกตวัไปอยูบานสวน  พันธทิพยไมพอใจท่ีสามี
เปนเจาท่ีไมรํ่ารวย  และรูสึกระแวงสงสัยในความสัมพนัธระหวางเริงรัชดาและช่ืนชมดวย  ท้ังสามี
และภรรยาเร่ิมเฉยเมยตอกันมากข้ึน 
 เริงรัชดาไดอุปการะครอบครัวของมาโนชและพเยียซ่ึงเปนญาติ  และไดพบช่ืนชมโดย
บังเอิญ  ช่ืนชมนําเร่ืองของครอบครัวนี้ไปลงหนังสือ   ทําใหมีผูใจบุญติดตอขอบริจาคเงินและ
ส่ิงของชวยเหลือเปนจํานวนมาก   จนถึงข้ันจัดต้ังเปนสมาคมอาสาสงเคราะหข้ึน   ดวยภาระ
รับผิดชอบในงานนี้ชักนาํใหเริงรัชดาและช่ืนชมมีโอกาสใกลชิดกันมากข้ึน   ขณะเดียวกัน
พันธทิพยกเ็ร่ิมทํางานในโรงแรมรวมกับโอภาสคนรักเกา เธอกลับบานในเวลามืดคํ่าเปนประจํา  แต
เริงรัชดาก็นิ่งเฉยเสีย 
 ช่ืนชมทํางานหนักจนซูบผอม  เธอกําลังมีช่ือเสียงจากนวนิยายเร่ืองปราสาททราย   
เบ้ืองหลังความสําเร็จของช่ืนชมมีนันทาและประณต  บรรณาธิการหนังสือท่ีเธอทํางานอยูคอยให
กําลังใจ   ช่ืนชมไดไปเยีย่มชิดเช้ือ  และรูวาพี่ชายตองจํานองบานเพื่อนําเงินมาบําเรอความฟุงเฟอ
ของภรรยา   เธอพยายามวิง่เตนขอไถบานคืน   แตถูกพี่สะใภกลาวหาวาตองการครอบครองบาน
เพียงคนเดียว  เธอจึงเลิกลมความคิดนี้เสีย   ในท่ีสุดบานก็ตกเปนของเจาหนีไ้ป   นนัทาแนะนําให
ช่ืนชมนําเงินมาซ้ือท่ีดินแทน  นันทาเองก็มีความยุงยากใจเก่ียวกับวิมาลาลูกสาวของวทิย   ซ่ึงตอมา
ไดหนตีามผูชายไป 
 งานทางดานสังคมสงเคราะหทําใหเริงรัชดาตองนําเดก็ทารกคนหนึ่งมาเล้ียงดูช่ัวคราว   
พันธทิพยเขาใจผิดคิดวาเด็กท่ีช่ืนชมมาฝากใหนมพลับเล้ียงนั้นเปนลูกของช่ืนชมและเริงรัชดา   
สามีภรรยาทะเลาะววิาทโตเถียงกันอยางรุนแรง  พนัธทิพยโกรธเก็บขาวของออกจากบานไปหา
โอภาส   เธอพบวาโอภาสกาํลังอยูตามลําพังกับหญิงสาวคนหนึ่ง  เกดิความหึงหวงเขาไปตบตีหญิง
คนนั้น   พันธทิพยไดรับความกระทบกระเทือนจนแทงลูกท่ีเกิดกับโอภาส  กลายเปนคน
คุมดีคุมราย  และถูกเริงรัชดาฟองหยา  ตอมาหมอมเจมิคลายความรังเกียจช่ืนชมลง  และไดจดัการ
ใหเริงรัชดาและช่ืนชมไดแตงงานกัน 
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เรือมนุษย   
 

เพลามีภรรยาอยูแลว  คือ มธุรส  แตเธอบกพรองในหนาท่ีของภรรยาและแมบานอยางมาก  
เธอไมเคยเอาใจใสดูแลครอบครัวเลย   ไมเคยสนใจเลยวาสามีและลูกจะอยูกนัอยางไร  กินอะไรกนั   
เธอใชเวลาท้ังหมดไปกับการทํางาน   กจิกรรมสังคมสงเคราะหนอกบาน   อีกท้ังยังชอบขมขูดูถูก
สามี   ทําใหเพลาเกิดความเบ่ือหนาย  ในท่ีสุดเขาก็พายแพตอกิเลสตณัหา  ไปไดเกยีว เดก็รับใชเปน
ภรรยานอย   ทําใหครอบครัวแตกแยก   เกียวเปนเดก็ท่ีมีพื้นฐานต่ําในทุก ๆ เร่ือง ท้ังการศึกษา  
มารยาท  รวมท้ังมีนิสัยสอดรูสอดเห็น  ชอบพูดจาคุยโมโออวดไมระมัดระวังการพดูจา  จึงสราง
ความขายหนาและนําความเดือดรอนมาใหเพลาอยูเสมอ   การท่ีเพลามีภรรยานอยจงึไมมีความสุข 
        
ไมผลัดใบ   
 

  พืชนและเทียนสีนั้นมีปญหาในชีวติสมรสก็เนื่องมาจากตัวของคนท้ังคูนั่นเอง   ท้ังคู
แตงงานกนัมาหลายปแลว  มีลูกดวยกัน1คน  ชีวิตสมรสของท้ังคูมีปญหาเนื่องมาจากนิสัย  ความคิด  
รสนิยม  และการดําเนินชีวิตท่ีตางกนั  ทําใหท้ังคูมีปากเสียงกนัแทบทุกคร้ังท่ีมีการเผชิญหนากัน   
เพราะพืชนนัน้เปนคนหัวแข็ง  มีทิฐิสูง  เช่ือม่ันในตนเอง  รักสงบ ชอบอยูบาน  ไมคอยชอบการ
พบปะสังสรรคกับใครมากนัก  เม่ือทะเลาะกับภรรยาคร้ังใดเขามักโทษวาเปนความผิดของภรรยา   
เพราะเขาถือวาเขาไมเคยทําความเดือดรอนใหกับครอบครัว  แตเขาไมเคยหันมาพิจารณาถึงความ
บกพรองของตัวเองเลย   เขาตองการที่จะใหภรรยาทําและเปนในส่ิงท่ีเขาตองการ  เม่ือไมไดก็โกรธ
และไมยอมพดูจาปรับความเขาใจกับภรรยา   สวนเทียนสีนั้นก็เปนคนเอาแตใจตัวเอง  มีทิฐิเชื่อม่ัน
ในตัวเองสูงมาก  ชอบพบปะเพื่อนฝูง สังสรรคสมาคม  เธอตองการใหพืชนทําตัวในแบบท่ีเธอ
อยากจะใหเปน  เม่ือไมไดก็โกรธ  และประชดกลับดวยการไปเท่ียวนอกบานและคบชายอ่ืนอยาง
เปดเผย  โดยไมสนใจใครแมแตความรูสึกของสามี   ชีวิตสมรสของท้ังคูจึงระหองระแหงมา
ตลอดจนเกือบจะส้ินสุดลงอยูแลว   แตดวยความท่ีท้ังคูรักลูกมาก  ประกอบกับในใจสวนลึกตางก็
ยังเหน็คุณคาของกันและกันอยู   ทําใหหนัมาปรับความเขาใจกนัอีกคร้ัง  ปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึน
เหลานี้ก็เกิดข้ึนจากพฤตกิรรมของตัวคูสมรสเองท่ีมีความแตกตางกันและไมยอมปรับตัวเขาหากัน 
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ตะวันตกดนิ  
 

      โสรวารเปนคนท่ีมีความทะเยอทะยานอยางสูง  เนือ่งจากในวยัเดก็เขาตองประสบกับ
ความยากลําบาก  เนื่องจากทางบานฐานะไมดี  เขาตองตอสูกับอุปสรรคทุกอยางดวยตัวเองมาตลอด  
ทําใหเขาเปนคนท่ีมีความทะเยอทะยานอยางแรงกลาท่ีจะดันตัวเองใหสูงข้ึน  เขาจึงยอมทําทุกอยาง
เพื่อความสําเร็จในชีวิต ท้ังดานฐานะการเงิน  และในดานตําแหนงหนาท่ีการงาน  โดยไมได
คํานึงถึงวาวิธีการนั้นจะถูกตองเหมาะสมหรือไม  เขาพยายามทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของ
ตัวเอง  ถึงแมบางส่ิงท่ีเขาทําเขาจะทราบดีวามันผิดจริยธรรมหรือเปนการลดศักดิ์ศรีของตนเอง หรือ
บางอยางจะขัดความรูสึกของเขาก็ตาม  เชน การประจบเจานาย  ทําทุกส่ิงทุกอยางเพือ่เอาใจเจานาย  
ถึงแมเขาจะทราบวาเปนการกระทําท่ีเขาลักษณะประจบสอพลอ  และผูอ่ืนก็มองเขาอยางดูหม่ิน  แต
เขาก็ไมสนใจเพราะคิดวาถามัวแตสนใจวาคนอ่ืนจะมองตัวเองวาอยางไร  ก็คงไมตองทําอะไรกนั
เลย  หรือการใหวิธูซ่ึงเปนภรรยาของเขาโดยพฤตินยัไปเปนอนุภรรยาลับ ๆ ของ “นาย”  ท่ีมี
พฤติกรรมชอบภรรยาของผูอ่ืนเพื่อแลกกบัตําแหนงหนาท่ีการงานโดยไมไดนึกถึงศักดิ์ศรีของ
ตนเองเลยท้ัง ๆ ท่ีเม่ือกอนเขาก็เคยรังเกยีจพฤติกรรมเชนนี้  ถึงแมบางคร้ังเขาจะรูสึกขัดแยงภายใน
ใจอยางมาก  แตเขาก็ปลอบใจตัวเองวา  วิธูก็ไดรับผลประโยชนจากการกระทําคร้ังนีด้วย 
 
คุณครูอินทิรา  
 
 อินทิรามีโอกาสพบระพีพงศคร้ังแรกในงานวันเกิดของนภิสพันธลูกศิษยของเธอ   งานนี ้
สุเนตราพ่ีสาวของระพีพงศ  ตองการใหนองชายรูจักกับภัคคินี   ซ่ึงเธอหวังจะไดเปนนองสะใภคน
ใหมแทนนภาจรี แมของนภิสพันธซ่ึงเสียชีวิตไป   ภาวิไลชวนวิยะดามาในงานเพื่อตองการจะยั่ว
ภัคคินีพี่สาว   สามพ่ีนองถึงกับทะเลาะกันในงาน  ระพพีงศรูสึกวาวยิะดามีทาทางสงบเสง่ียมดีกวา
พี่สาวและนองสาว  นภิสพันธกําพราแมและวาเหว เพราะพอไมมีเวลาเอาใจใสลูก  เธอหลงรักเลิศ
ชาย  หนุมนักจัดรายการเพลงทางวิทยจุนถึงข้ันมีจดหมายติดตอกนั   นภิสพันธลืมจดหมายนี้ไวใน
สมุดจดวิชาประวัติศาสตร   อินทิราพบเขา  ไดตักเตือนเธอทางออมทําใหนภิสพันธรูสึกผิดและนยิม
ชมช่ืนคุณครูอินทิราของเธอมากย่ิงข้ึน  สวนอินทิรานัน้ยังคงรักอยูกับเขมรินทร  และคอยฟงขาว
ของเขาจากทิพาพันธเพื่อของเธอเสมอ   อินทิราตองทํางานหนกัท้ังงานนอกบานและการดูแล
พยาบาลแมซ่ึงปวยดวยโรคมะเร็ง   วิยะดาพอใจระพีพงศอยูเงียบ ๆ   เธอตีสนิทกับอินทิราเพราะรู
วานภิสพันธรักอินทิรา  และเธอตองการจะใชอินทิราเปนส่ือเพ่ือผูกไมตรีกับนภิสพันธไวกอน   
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อินทิราเต็มใจชวยวิยะดาญาติของเธอ  แมวาครอบครัวท้ังสองจะไมถูกกันทั้งนี้เพราะสงสารนภิส
พันธท่ีขาดแม 
 เย็นวันหนึ่ง  นภิสพันธกลับบานผิดเวลาเพราะแอบไปพบเลิศชาย   ระพีพงศรูเขากโ็กรธลูก
สาวมาก   นภสิพันธเสียใจตอวาพอท่ีคบหญิงพารตเนอร  ตามท่ีเธอไดรับฟงมาจากอนงคญาติซ่ึงทํา
หนาท่ีแมบาน   ระพีพงศจึงตบหนานภิสพันธ  นภิสพนัธจึงหนีออกจากบานไปหาเลิศชาย   ก็พบวา
เขามีภรรยาและลูกแลว   เธอเสียใจมากคิดจะฆาตัวตาย  แตมีชายแกคนหน่ึงมาชวยเอาไว   นภสิ
พันธจึงมาหาอินทิราท้ังท่ีกําลังไมสบาย   อินทิราเห็นเปนโอกาสท่ีวยิะดาจะไดสนทิสนมกับนภสิ
พันธจึงใหเธอมาเฝาคนเจ็บ   แตนภิสพนัธไมชอบวิยะดา  เม่ือเธอรูสึกตัวและพบหนาวิยะดาจึง
เอะอะโวยวาย   ทําใหวิยะดาตกใจโทรศัพทเรียกระพีพงศมารับลูกสาว   ระพีพงศนาํตัวนภิสพันธ
กลับไปในขณะท่ีอินทิราไมอยูบาน   เขาโกรธอินทิรามาก   นภิสพันธมีอาการคลุมคล่ังคลายคนเสีย
สติ   ไมมีใครเขาหนาเธอได  สุเนตราจึงตองไปขอรองใหอินทิรามาเยี่ยม  อินทิราชวยทําใหนภสิ
พันธสงบสติอารมณได  ระพีพงศกับนภิสพันธปรับความเขาใจกนัได   ทําใหความสัมพันธระหวาง
พอลูกดีข้ึน   ระพีพงศเร่ิมสนใจอินทิราแทนพ่ีนองสามใบเถา   ทําใหวิยะดารูสึกวาอินทิราเปนคูแขง
ท่ีนากลัวยิ่งกวาภัคคินีและภาวิไล  ระพีพงศมีโอกาสใกลชิดอินทิรามากขึ้นในการชวยจัดงานศพแม
ของอินทิราซ่ึงเสียชีวิตลง   เขาสารภาพวารักอินทิราแตเธอปฏิเสธเพราะยังรักเขมรินทรอยู  ใน
ระหวางนี้เขมรินทรมาพบอินทิราท่ีกรุงเทพฯ  เพื่อบอกใหเธอทราบวาเขาจําเปนตองแตงงานกบั
ผูหญิงท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนั  ตามความประสงคของญาติผูใหญโดยไมมีทางหลีกเล่ียง   นอกจากนีท้ั้ง
ไทยและเขมรไมมีทาทีวาจะเปนมิตรกันอีกตอไป   ยิ่งทําใหเขมรินทรอินทิราหมอโอกาสท่ีจะไดใช
ชีวิตรวมกันอยางแนนอน   เขมรินทรขอรองใหระพพีงศเปนผูดูแลอินทิราแทนเขาดวย  อินทิรา
เสียใจมากท้ังเร่ืองแมและคนรัก  เธอจึงเดินทางไปพักผอนท่ีตางประเทศ   ระพีพงศตามอืนทิราไปพื่
อขอใหเธอแตงงานกับเขาโดยอางเหตุผลวาเขาตองการแมบานและเธอกต็องการผูคุมครองดูแล   
อินทิราจึงตัดสินใจแตงงานกับระพีพงศท้ังท่ีเธอยังรกเขมรินทรอยู 
 
ทะเลฤาอ่ิม   
 

วิฬาร  เดก็สาววยัรุน ท่ีไดรับการเล้ียงดูอยางเขมงวด  มีมารดาและพี่เล้ียงควบคุมอยาง
ใกลชิดทุกฝกาวมาแตเด็กท่ีโรงเรียน  วิฬารในฐานะบุตรสาวอธิบดีทองแถมและคุณหญิงศรีดารา  ผู
มีช่ือเสียงและเปนท่ียกยองในสังคมก็ยอมไดรับความสนใจ กวดขันจากครูอาจารย  ควบคุมการ
เรียน ความประพฤติ  ดวยเกรงบารมีของผูปกครอง  ชีวติจากวยัเด็กจนเขาสูวัยรุนของวิฬารผลักดนั
ใหเกิดความรูสึกตอตานอํานาจของมารดาอยูในสวนลึกเสมอมา  และเก็บอัดเปนความคับของใจ  
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เม่ือโตข้ึนมีโอกาสไปไหนคนเดียวมากข้ึน  เพราะมารดามีความรักลูกสาวคนเดียว  และรักความมี
หนามีตาในสังคมจึงหยิบยืน่ความสุขสบายดวยอํานาจเงิน  คุณหญิงศรีดาราซ้ือรถยนตสวนตัวให
วิฬาร 
 วิฬารมีอิสระมากข้ึนกวาตอนเด็ก  คบเพ่ือนตางโรงเรียน  ตางการอบรมเล้ียงดู  ไดรูจัก
สังคมนอกบาน  นอกความควบคุมของมารดา  และบริวารของมารดา  มีประสบการณจากการเลาสู
กันฟงจากเพ่ือนวัยเดยีวกันท้ังหญิงและชาย  และเขากลุมกันดวยการแนะนํากนัเปนทอง ๆ วฬิารมี
กลุมเพื่อนท่ีรวมปญหากับตน  คือปญหาความขัดแยงกับครอบครัวท่ีไมใหอิสรภาพในการดําเนิน
ชีวิตตามความโนมนาวของธรรมชาติแหงวยั  และสังคมรอบขาง 
 ความขัดแยงกบัครอบครัวของวิฬารมีสาเหตุมากความอึดอัดใจจากการดูแล  เล้ียงดูอยาง
เครงครัดของมารดา  และการท่ีบิดาไมพยายามแสดงบทบาทของผูนําครอบครัวใหวฬิารอาศัยพึ่งพงิ
ปรับทุกขดวยได  วิฬารหันหนาไปพึ่งแมแชม  แมบานชราผูมีหนาท่ีเล้ียงดูวฬิารมาแตเล็ก  และเหตุ
ท่ีแมแชมเคยเลี้ยงคุณหญิงมาดวย  จึงเปนท่ีรักและเกรงใจของผูเปนนายท้ังสองแมลูก  วิฬารไดแม
แชมนี้เองเปนผูปกปอง  ชลอการถึงท่ีสุดของความกดดันทางจิตใจซ่ึงไดรับจากชีวติในบานใหญ 
สมบูรณ เพียบพรอมหากปราศจากความอบอุนในความรูสึกของวิฬาร 
 เม่ือโตข้ึนถึงวยัท่ีมารดาคิดวาพอจะใหลูกสาวไดปกครองตนเองไดบาง  คุณหญิงจึงคอยละ
การดูแลอยางใกลชิด  เขมงวดกับวฬิารและหันไปทุมเทงานสังคมสงเคราะห  และพยายามพูดย้ําให
บุตรสาวเห็นคุณคาของเกียรติยศ  ช่ือเสียงท่ีไดจากอํานาจเงิน  จึงยิ่งเปนการสรางความเบ่ือหนาย  
ขัดแยงไมเหน็ดวยกับความคิดของมารดาใหแกวฬิาร  วฬิารปรารถนาใหมารดาอยูบาน  พรอมหนา
บิดาของตน  ไมอยากใหความสําคัญของเร่ืองเงินทอง  ทรัพยสิน ช่ือเสียงมากกวาสรางความอบอุน
ในครอบครัว  แตมารดากลับยิ่งทําใหวฬิารนอยใจและวาเหว  ดวยการออกงานสังคม  ไปประชุม
ตางประเทศ  และยังชักชวนใหบิดาติดตามไปดวยเสมอโดยอางหนาท่ีราชการ  ในท่ีสุดวฬิารจงึ
ระเบิดความคับของใจ  ดวยการเร่ิมจากพาเพ่ือนมาม่ัวสุมท่ีบาน  และหลอกมารดาวาเปนงานเล้ียง
ดื่มน้ําชาของวยัรุน  ในงานวฬิารเปนใจใหเพื่อนนําส่ิงเสพติดคือกัญชาสอดไสมาเสพกันอยาง
สนุกสนานและแสดงพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมกับวยั  จึงถึงข้ันมีความสัมพันธเชิงชูสาว  ตอมาวิฬาร
ไปเท่ียวชายทะเลกับเพื่อนชายคนหนึ่งช่ือภูตะวันสองตอสอง  บังเอิญเห็นบิดาเดินเคียงหญิงสาวคน
หนึ่ง  มีทาทีสนิทสนมวฬิารตัดสินการกระทําของบิดาวาเปนเพราะบิดาก็ไดรับความอึดอัดใจจาก
มารดาเชนกนั  วิฬารเกิดความนอยใจบิดาและผิดหวังกับสภาพชีวิตของตนข้ึนมา  จึงกลาแกรง
ถึงกับตัดสินใจหนีออกจากบานประชดมารดา  เปนการกอปญหาสังคมจากปญหาครอบครัว
แตกแยกซ่ึงบิดามารดาเปนผูผลักดันใหวฬิารเกิดความขัดแยงในสํานกึ 
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พระจันทรสีน้ําเงิน  
 
 รอม เด็กหนุมกลายเปนคนตดิยาเสพติดเพราะมีปญหาครอบครัวแตกแยก   พอแมหยา
กัน รอมและพ่ีสาวนองสาวเลือกอยูกับแมท้ังหมด  แตดวยความท่ีครอบครัวนี้มีลูกสาวหลายคน  
กิจกรรมหลายอยางท่ีทํารวมกันจึงมักเปนเร่ืองของผูหญิง    เม่ือแมแตงงานใหมกบัเพื่อนรุนนอง
และมีงานท่ีตองรับผิดชอบมากข้ึน  รอมจึงรูสึกหดหูเพราะถูกทอดท้ิง  รอมเร่ิมลองยาเสพติดและ
กลายเปนคนตดิยาในท่ีสุด    แมวาแมจะทําใจยอมรับ ใหกําลังใจ และบําบัดรอมอยางเต็มท่ี แตรอม
ก็ตองเสียชีวติเพราะยาเสพติดในท่ีสุด    
 
ก่ิงไผ 
 
 หมอมราชวงศกําจรศักดิห์รือคุณฟุง ถูกเล้ียงดูอยางขาดความยตุิธรรมจากครอบครัว 
เนื่องจากหมอมยายผูเล้ียงดูมีความลําเอียงรักนองสาวคือคุณเฟองมากกวา และยายมักดาวาคุณฟุง
อยางหยาบคาย เม่ือคุณฟุงมีปฏิกิริยากาวราวคุณฟุงตัดสินใจหนีออกจากบานปลอยชีวิตใหผานไป
วันๆและใชยาเสพติดเปนท่ียดึเหนีย่วจิตใจซ่ึงเปนความสุขเพียงอยางเดียว เม่ือเร่ิมถลําตัวนอกจาก
คุณฟุงจะเสพยาแลว ยังขายยาเสพติดอีกดวยและวาระสุดทายของคุณฟุงก็คือถูกยิงเสียชีวิต 
 
  ขาวนอกนา 
 
     ขาวนอกนาเปนเร่ืองเกีย่วกับชีวิตของเดก็สองคนเปนลูกของเมียเชาท่ีเกิดจากทหาร
อเมริกันนิโกร คือ ดํา  และทหารอเมริกันผิวขาวคือ เดือน  เดก็ท้ังสองถูกทอดท้ิงต้ังแตเล็ก   โดยแม
ฝากยายเล้ียงไวและไมเคยมาดูแลสงเสีย  เด็กตางเติบโตตามยถากรรมและขาดคนดแูลเอาใจใส   ซ่ึง
ตางมีปมดอยท้ังจากรูปรางหนาตาและผิวพรรณ   เม่ืออายุประมาณ 4-5 ขวบ  ปาสมรทําสัญญาขาย
เดือนแกดนยัธรและเขมวรรณ   เขาท้ังสองเปนคนมีฐานะไดเล้ียงดูเดือนอยางทะนุถนอมและให
ความรักความอบอุนแกเดือนเสมือนลูกท่ีแทจริงของตน   สวนดําไดถูกขายในราคาหกรอยบาท  
เพื่อเปนคนใชของคุณนายจรูญศรี  ชีวิตของเดือนและดํานั้นไดรับการเล้ียงดูท่ีแตกตางกัน  เดือน
หรือเดือนไขแสง ไดรับการเล้ียงดูอยางดี  แตดํามีชีวิตท่ีลําบากและตองชวยตนเองเพือ่ความอยูรอด  
ลุงหวัดเปนลูกจางขับรถเชาของคุณนายจรูญศรีไดเอาใจใสดูแลดํา  ดําหรือ “ดลิน”  ชอบรองเพลง
มาก   ดํามีโอกาสรองเพลงกับวงดนตรีของคุณโจลูกชายคุณนายจรูญศรี   ดําไดเรียนหนังสือท่ี
โรงเรียนใกล ๆ บาน   วนัหนึ่งนางกหุลาบแมของดําและเดือนมาแจงความขอลูกของตนคืน   ดังนัน้
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เขมวรรณกับดนัยจึงยอมจายเงินเพื่อขอเดือนไว  สวนดํานางกหุลาบไมตองการเล้ียงดูจึงท้ิงดําไป  
ทําใหดํารูสึกเสียใจอยางมากท่ีสุดในชีวิต  ดําอาศัยประนอมอยูพักหนึง่  และไดทํางานเปนเด็กรับใช
ของใจหวาน  ดําไดเปนนกัรองอาชีพ  เธอมีช่ือใหมวามิสดอลล่ี ผิดหวังในความรักจากผูชายท่ีหวัง
ผลประโยชนในตัวเธอ  ดําจึงม่ัวสุมสูบกัญชากับกลุมเพื่อนท่ีเปนลูกเมียเชาและพอแมทอดท้ิง  
เดือนมีปญหาขัดแยงระหวางพอเล้ียง  จงึถูกดําชักชวนมาม่ัวสุมและถูกตํารวจจับ  เดือนและดํา
ไดรับการประกันตัว  เดือนกลับไปอยูบานอยางเดิมแตยังคงความขมข่ืนใจ  สวนดําไดรับความ
ชวยเหลือจากนายแพทยจอรจ  เบเนดิคท  ชาวอเมริกันนโิกรเพื่อไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
คุณหญิงพวงแข  
 
 วรุณเดิมอยูลพบุรี   ถูกวณแีมเล้ียงหลอกวาจะมีผูอุปการะใหเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ   
วรุณหลงเช่ือติดตามคุณนายราตรีญาติของวณีมาถึงบานคุณหญิงพวงแขแลวจึงไดทราบความจริงวา   
ราตรีพาเธอมาเปนคนรับใช   วรุณโกรธมากพยายามจะหนีและคิดจะไปแจงความกบัตํารวจ   พวง
แขเห็นกิริยาท่ีแกนกลาของวรุณก็พอใจ   รับอุปการะไวและใหช่ือใหมวาวรุณยุพา   พวงแขขอให
ปลัดวัลลภพอเล้ียงของวรุณยพุามาพบเพื่อทําสัญญารับอุปการะวรุณยพุาอยางถูกตอง   วัลลภได
บอกใหพวงแขรูถึงกําเนิดท่ีแทจริงของวรุณยุพา   วรุณยุพาเปนเด็กปากกลา   ทําใหแววนาของพวง
แขและชุมคนทําของหวานไมชอบ   ชุมกลาววาจาดูถูกวรุณยุพาทําใหเธอตั้งปณิธานวาจะทําตัวใหดี
เทาสไบเลขานุการิณีคนเกาของพวงแข   และจะทําใหชุมเรียกเธอวา “คุณ” ใหจงได 
 ราตรีชวนวรีแมหมายมาเลนไพท่ีบานพวงแข   วรีพบวรุณยุพาเขาก็อดคิดถึงลูกสาวท่ีเคยท้ิง
ไวใหวัลลภและยุพาเล้ียงดูไมได   พรอมกนันั้นวรียังไดพบนเรศสามีเกาโดยบังเอิญหลังจากท่ีไมได
ติดตอกันนานถึง 15 ป   นเรศมีภรรยาเปนชายสิงคโปรแตไมมีลูกดวยกัน   นเรศถามถึงลูก  แตวรี
เองก็ไมรูวาลูกของเธอขณะน้ีอยูท่ีไหน  วรีสงสัยวาวรุณยพุาคือลูกสาวของเธอ  จึงไดชวนนเรศไป
ลพบุรีเพื่อสอบถามความจริงจากวัลลภ 
 ท่ีบานของพวงแขมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญเพื่อตอนรับอนุจิตหลานชายของพวงแขท่ี
เดินทางกลับจากตางประเทศพรอมจุฑารัตนภรรยา   จฑุารัตนเปนคนเห็นแกได  และไมออนนอม
ถอมตนแมแตกับพวงแข   ยิ่งกวานั้นเธอยังแสดงความหึงหวงกับผูหญิงทุกคนท่ีเขามาเกี่ยวของกบั
อนุจิต  เชน ม.ร.ว. อรรเกษม  ท่ีพวงแขเคยหวังจะไดเปนลูกสะใภ   หรือแมแตวรุณยุพาท่ีเธอรูวา
พวงแขรับอุปการะเล้ียงดูอยางลูกบุญธรรม   วรีชวนพวงแขและขาไพท้ังหลายไปเท่ียวท่ีพัทยา  
ระหวางทางวรีไดแสดงความรักความเอ็นดูวรุณยุพาจนราตรีซ่ึงไมชอบวรุณยุพารูสึกขุนเคืองมาก   
อนุจิตและเพ่ือนชื่อ ม.ร.ว. กิติพงศ พาอรเกษมและวรุณยพุาลงเรือไปเท่ียวท่ีเกาะแหงหนึ่ง   เกิดพายุ
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ฝนทําใหทุกคนติดอยูบนเกาะ  วรุณยุพาไดใกลชิดอนจุติเปนคร้ังแรก   เธอรูสึกวาเขาเปนคนสุภาพ
ออนโยน   สวนอรเกษมซ่ึงเคยพอใจอนุจิตเม่ือไดอยูใกลชิดกับกิตพิงศเธอก็ยินยอมพรอมใจท่ีจะ
แตงงานกับเขา   วรีแสดงความหวงใยในวรุณยุพาจนผิดสังเกต   เธอขอใหนเรศท่ีมาพักท่ีพัทยาดวย  
เอาเรือออกตามหาคณะของอนุจิต   ความลับเร่ืองกําเนิดของวรุณยพุาถูกเปดเผยออกมาในเหตุการณ
คร้ังนี้ 
 จุฑารัตนซ่ึงในคร้ังแรกปฏิเสธท่ีจะมาเท่ียวกับสามีไดตามมาท่ีพัทยา   เห็นอนจุิตชวยอุมอร
เกษมลงจากเรือก็เกิดความหงึหวงเขาไปตบหนาอรเกษม   และหลบไปกรุงเทพฯ  โดยไมยอมรับฟง
คําช้ีแจงจากอนุจิต   คณะของพวงแขเดนิทางกลับกรุงเทพฯกอนกําหนดเพราะเรือ่งท่ีเกิดข้ึนทําให
ทุกคนหมดสนุก   วรุณยุพายังไมรูความจริงรูสึกแปลกใจท่ีคนใชในบานทําดีตอเธอ   จุฑารัตนยังไม
ยอมคืนดีกบัอนุจิต  กลับไปอยูกับแมของเธอ   พวงแขไดจัดงานเล้ียงท่ีบานเพื่อเล้ียงสงอนุจิตท่ีจะ
เดินทางไปดูงานท่ีปกษใต   และเล้ียงฉลองการหม้ันระหวางกิติพงศและอรเกษม  นอกจากนั้นยัง
เล้ียงฉลองท่ีนเรศ  วรี และวรุณยุพา  พอแมและลูกไดรูจกักัน จุฑารัตนตองการใหอนจุิตกลับไปขอ
คืนดีกับเธอ  แตแมของจฑุารัตนไดพดูเกล้ียกลอมใหลูกสาวคิดถึงผลประโยชนขางหนาท่ีเธอจะ
ไดรับจากพวงแข   จุฑารัตนจึงยอมกลับมาอยูท่ีบานของพวงแขอกี   วรุณยุพาสามารถทําความดี
เอาชนะใจชุม  จนชุมเรียกเธอวา “คุณวรุณยุพา”  เธอไดไปเรียนตอตางประเทศ   สวนวัลลภ
หลังจากท่ีวณท้ิีงเขาไปแลวก็ลาออกจากราชการ   วรีใหวัลลภมีท่ีพกัสวนตัวภายในบริเวณบานของ
เธอ  และนเรศไดชวยหางานใหเขาทําในท่ีสุด 
 
ดอกไมในปาแดด   
  

เขียด เด็กสาวผูมีชีวิตในอดีตนาเศรา  ชีวิตครอบครัวของพอแมเปนตัวอยางใหเขียดมอง
โลกในแงราย  และมองพอเปนคนแปลกหนา  มีภาพแมของตนในวยัเดก็เปนส่ิงย้ําเตือนในความไร
มนุษยธรรม  ขาดความรับผิดชอบของพอ  ผูท่ีเขียดเคยภูมิใจในรูปรางหนาตา  ความสงางาม
ภายนอก  การกระทําของพอในประสบการณชีวิตของเขียดต้ังแตเล็กจําความได  ไมเคยใหภาพของ
พอท่ีลูกควรเคารพ ศรัทธา ความรูสึกเชนนี้เปนความรูสึกขัดแยงในจิตใจของเขียดมาจนโต  เขียด
ปรารถนาความรัก  ความอบอุนจากพอแม  แตพอก็เอาแตหาความสุขสําราญใสตน   แมก็ออนแอ
ยอมตามความเหลวไหลของพอจนชํ้าใจและฆาตัวตายจากไปอยางนาสังเวช  เขียดอยูในความ
อุปการะของปา  พี่สาวของแม  มีความเปนอยูท่ีชวยบรรเทาความคับแคนในตวับิดาลงไดบาง  
เพราะปาเปนคนมีคุณธรรม  อบรมเล้ียงดูใหการศึกษาเขียดอยางดี  ปาพยายามลบลางภาพอดีตท่ีฝง
อยูในใจจากความทุกขยาก  ท่ีเขียดกับแมเคยไดรับเม่ืออยูกับพอ  ปาประกอบสัมมาอาชีพ  ในขณะท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 198 

พอประพฤติตนเปนขาราชการตํารวจท่ีไมซ่ือสัตยตอหนาท่ี  ทุจริตรับสินบนจนรํ่ารวยเกินฐานะ
ขาราชการชั้นผูนอย 
 พอผูสรางปญหาใหแกชีวิตลูกเชนนี้มีผลใหเขียดเปนเด็กขรึม  ไมราเริงตามวัย  เขียดเปน
เด็กชางคิดชางกังวล  ตอมาเม่ือพอรับรูความเติบโต  และความกาวหนาในชีวติของลูกสาวจากหนา
หนังสือพิมพ  เพราะเขียดชนะการแขงขันวายน้ําดวยการสนับสนุนเปนกําลังใจจากปา  ซ่ึงทํางาน
เปนสมุหบัญชีของสถานบริการสระวายน้าํเอกชนแหงหนึ่ง  พอก็เขามาเกี่ยวของในชีวิตของเขียด
อีกคร้ังหนึ่ง  หลังจากท่ีปดความรับผิดชอบในการเล้ียงดูเขียดใหแกปามาต้ังแตแมตาย  เขียดจึง
ประสบปญหาจากความขัดแยงของตนกับคนรอบขางอีกคร้ังหนึ่งอยางชวยตนเองไมได  พอทําให
เขียดกลับมีชีวติตกตํ่า  เพราะตองตอสูกับความคับแคนในอดีตท่ีถูกร้ือฟนข้ึนมา  กบัความไมพอใจ
ท่ีพอหาผลประโยชนใสตนโดยใชเขียดเปนเคร่ืองมือ  เขียดตองคอยหลบเล่ียงการพบพอโดยอางกับ
ปาวาไปหาเพ่ือน  และถูกชักนําใหรูจักยาเสพติด  เขียดทดลองเสพ  แตความเขมแข็งรูคิดชวยให
เขียดรอดพนจากการตกเปนทาส   เขียดยังชวยเหน่ียวร้ังเพื่อนสนิทคือพรรณา ใหพนจากการหลง
ผิด  เพื่อนสาวผูนี้มีปญหาครอบครัว  เนื่องจากมารดาของพรรณนาเขมงวดเครงครัดเกินไป  ความ
รูเทาไมถึงการณทําใหพรรณนาอยากลองประชดมารดา  เขียดหลบเล่ียงการพบพอไดไมนานนัก  
พอส้ินปาพอจงึใชสิทธ์ิทางกฎหมายและสายเลือด ยกเขียดใหเปนนางบําเรอของนายของตนอยางไร
ศักดิ์ศรี  และคุณธรรมของผูเปนพอ  โดยหวังใหเขาใชอํานาจหนาท่ีชวยตนพนความผิดจากขอหา
รับสินบนและคาเฮโรอีน 
 
เงาราหู    
 
 เปนเร่ืองของครอบครัวทิวและวิภาส พอลูกท่ีมีความบาดหมางกนั  เนื่องจากผูเปนพอ
แตงงานใหมและสงลูกไปอยูโรงเรียนประจํา เม่ือลูกประพฤติเหลวไหล กาวราว เพราะตองการ
ประชด พอจงึเสียใจมาก ดืม่เหลาเมาอยางหนักและหกลมหัวฟาดพื้น เสนโลหิตในสมองแตกและ
เปนอัมพาต  ขณะท่ีภรรยาใหมก็เร่ิมลางผลาญสมบัติ ตอมา และวภิาสหนีออกจากบาน ตอมาผูเปน
ภรรยาใหมของพอก็เร่ิมเปนโรคจิต วิภาสเกิดความเวทนาคนท้ังคูจงึพาไปอยูท่ีเหมืองทางใตท่ีตน
ทํางานอยู   ทําใหวภิาสไดมีโอกาสใกลชิดลูกบุญธรรมของแมเล้ียงไปดวยจนรักกนัในท่ีสุด 
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หลง 
 
 หลงเปนเร่ืองเกี่ยวกับหญิงสาวผูหนึ่ง “วิรงรอง  สิริวุฒิ”  เกิดมาหนาตาข้ีร้ิวข้ีเหรไมนารัก  
พอแมของเธอจึงไมสนใจรักใครและรูสึกรังเกียจลูกตนเอง  ดังนั้นเจาพระยาอภิรักษผูซ่ึงเปนปูได
ขอรับเล้ียงหลานสาวคนนี้  วิรงรองเติบโตดวยความรัก ความอบอุน     และความเอาใจใส อยาง
ทะนุถนอมจากเจาคุณปูและอานอย  ทําใหเธอถูกพ่ีนองและแมอิจฉาที่ไดรับการเล้ียงดูอยางดี  ชีวิต
วิรงรองจึงมีความหางเหินกบัญาติพี่นองและมีปมดอยภายในจิตใจเร่ืองความสัมพันธภายใน
ครอบครัว      เม่ือวิรงรองอายุเขาสูวยัสาวความงามของเธอเร่ิมฉายแวว  เธอหลงรักทานชายศุภวาร
จุติผูซ่ึงมีท้ังเกยีรติยศ  ช่ือเสียงและวงศตระกูล   ท้ังสองคนตางใหคําม่ันสัญญาในความรักซ่ึงกัน
และกัน  แตเม่ือทานชายศุภวารจุตเิดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ  เหตุการณบานเมืองอยูในภาวะ
สงคราม  สภาพเศรษฐกจิภายในบานวิรงรองตกตํ่า  วิรงรองจึงยอมแตงงานกับนายน้าํมนต  ชอบบัว
แยม  เพื่อแกปญหาหนี้สิน  เธอก็ตองผิดหวังในความรัก  คร้ังแรกชีวิตแตงงานของเธอปราศจาก
ความรักและความเขาใจ  แตในท่ีสุดความดีของนํ้ามนตทําใหวิรงรองเขาใจและรักเขา 
 
โอมาดา 
 
 มาดา เกิดมาในครอบครัวท่ีมีเกียรตแิละฐานะดี   ชายคนรักของเธอนั้นเปล่ียนใจไป
แตงงานกับหญิงอ่ืน  มาดารูสึกอับอาย  เธอจึงตัดสินใจแตงงานกับพิชิต  ผูซ่ึงมีฐานะและความ
เปนอยูต่ําตอยกวา  มาดามีความต้ังใจและกําหนดแนวทางชีวิตของสามี  บุตรสาวและบุตรชาย  
พิชิตมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  แตมาดายงัไมพอใจ   เธอใหพิชิตลาออกจากตําแหนง
รองอธิบดีเพื่อลงสมัครเลือกต้ังเปนสมาชิกผูแทนราษฎร  มาดาชวยพิชิตหาเสียง  แตเกดิพายแพ
เลือกตั้ง  ทําใหมาดายิ่งรูสึกโกรธและมาสมหวังอยางมาก  เมธาวีบุตรสาวตองเรียนหนังสืออยาง
หนักและเรียนเร็วเกนิอายุ  เธอเครงเครียดตอการศึกษาเลาเรียนเพื่อใหไดเกียรตินยิม  และชิง
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ  แตเมธาวีตองพลาดหวังเพราะเธอดําเนินชีวิตโดยถูกบังคับจากมาดา
มากเกินไป  สวนมีนานัน้มาดาตองการใหศึกษาเลาเรียนเพ่ือเปนนักปกครองหรือนักกฎหมาย   แต
เขามีใจรักศิลปะและการดนตรี  ทําใหมาดารูสึกเปนปมดอยและไมมีหนามีตาในสังคม  ในท่ีสุด
พิชิตแยกออกไปเพ่ือจะแตงงานใหม  เมธาวีเปนโรคประสาทและลมเหลวในชีวิตแตงงาน  ทุกคน
ตางหนีไปจากชีวิตของมาดา  ทําใหเธอรูสึกผิดหวังและลมเหลวในชีวิตครอบครัว 
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คนบาป  
 
 ธิดาเทพมีแม ท่ีรํ่ารวยแตมีความประพฤติไมดีคือคบชูท่ีมีอายุนอยกวามากคือภีม หลัง
จากผุเปนแมมีชูรัก เธอจึงไมใสใจความทุกขสุขของสามีและลูก  ธิดาเทพถูกสงไปเรียนโรงเรียน
ประจําต้ังแตยงัเด็ก ซ่ึงทําใหเธอยึดม่ันในศาสนามากกวาแมของตน  ตอมาเม่ือพอของธิดาเทพตาย
ไป  แมก็รับภมีเขามาอยูดวย ภีมแสดงความพอในในตัวธิดาเทพ และไดชวยเหลือธิดาเทพจากการ
ถูกพี่ชายเพื่อนมอมยา  ภายหลังท้ังสองพลาดพล้ังมีสัมพันธกัน และธิดาเทพต้ังครรภ  เธอรูสึกผิด
มาก เม่ือคลอดลูกเธอยกภาระการเล้ียงลูกใหภีม  และตนเองหนีไปบวชในศาสนาคริสตตลอดชีวิต 
 
ทางโคง   
 วันสวางเติบโตมาโดยไมมีแมและ ไมคอยไดใกลชิดกบัพอ และพอมักจะใชความ
รุนแรงและหยาบคายกับวันสวางเสมอ ๆ แมวันสวางจะมีปาวดีคอยดูแล แตปาก็เล้ียงวนัสวางอยาง
ตามใจมากเกินไป  จนวนัสวางแทบไมรูจกัผิดชอบช่ัวด ีแตวนัสวางกย็งัใหความเคารพครูประจําช้ัน
ท่ีมีจิตใจดีมากกวาใคร ความรูสึกวาตนเองไมเปนท่ีรักทําใหวันสวางทําตัวเกเร เพื่อเรียกรองความ
สนใจ คบเพ่ือนไมดี มีสัมพนัธชูสาวกับเพือ่นหญิง และหนีออกจากบาน  แตทายท่ีสุด  วันสวางก็
เอาตัวไมรอด ตองกลับกรุงเทพมาพึ่งครอบครัว  ขณะเดียวกัน ปาวดกี็บอกความจริงแกวันสวางวา 
ตนคือแมท่ีแทจริง แตท่ีสวนพอของวันสวางนั้นเปนเพียงลูกพ่ีลูกนอง ของพอท่ีแทจริงของวันสวาง
เทานั้น  วนัสวางไดพยายามยอมรับความเปนจริง และมีคนรอบขางใหกําลังใจ  เขาจงึอยากเร่ิมตน
ชีวิตใหม โดยขอไปเรียนตอตางประเทศ 
 
ลูกแม  
  
 แพรถูกพอท้ิง และใชชีวิตอยูกับแมและพี่สาวตั้งแตยังเดก็   แมของแพรมีความแคนฝง
ใจพอมากจึงพาลไปถึงความรูสึกที่เกลียดเพศชายไปดวย  แมของแพรจึงเล้ียงดูแพรใหเปน
เด็กผูหญิงเหมือนพี่สาว  คือจับแตงตัวแบบผูหญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียนคอนแวนต แมแพรจะรู
ความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม  แตแมกพ็ยายามบายเบ่ียงท่ีจะใหคําตอบ  
จนกระท่ังแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนกัวาความจริงตัวเองเปนผูชาย  
แพรเร่ิมเปล่ียนวิถีชีวิตตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกับครูบุรินทร และเร่ิมเลนฟุตบอลจนกลายเปนนกั
ฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง   ความพยายามของแพรท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองทําใหแมเร่ิมยอมรับในความ
เปนผูชาย  
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จากดวงใจ   
 
 ปท่ิน ผูแตงงานแลว ไดรับทุนศึกษาตอท่ีประเทศเนเธอรแลนด ปท่ินมีชาวตางชาติมา
สารภาพรัก ซ่ึงเธอเองก็พอใจเขาเชนกนั แตปท่ินคิดวา  ความรักเพยีงช่ัวครูช่ัวยามไมไดเปนรากฐาน
การแตงงานท่ียั่งยืนอีกท้ังเธอและสามีรักกนัมาถึงแปดป กอนจะไดแตงงานกัน เธอจึงให
ความสําคัญกับความรักท่ีม่ันคงมากกวา ความรักท่ีมีแตความหวือหวาช่ัวขณะ  
 
บวงกรรม   
 
 พิมพาแตงงานกับววิัฒน โดยความเห็นชอบของผูใหญและมีลูกสาวดวยกัน 1 คนแต
ตอมาวิวัฒนเกดิไปรักกับหญิงสาวท่ีช่ือ เรวดี  พิมพาทําใจยอมรับการนอกใจของสามีโดยคิดวา
ตนเองไมใชคนรักตามพรหมลิขิต  แตเปนคนรักตามความเหมาะสม  เธอจึงไมตีโพยตีพาย  วากลาว
สามี และพยายามทําตามหนาท่ีภรรยาตอไป คือปรนนิบัติสามี ดูแลลูก  และทํางานท่ีตนเองรักคือ 
นักประพนัธนวนิยาย ทายท่ีสุดสามีเห็นแกความดีงามของเธอจนรูสึกละอาย ไมกลาท้ิงพิมพาและ
ลูกไปมีผูหญิงคนใหม   
 
เทียนสองแสง   
 
 ทอแสงผูมีลูก 3 คน ถูกสามี บอกเลิกเพราะตองการความสุขสบายจากภรรยาใหม  
หลังจากการหยาราง ทอแสงก็เล้ียงลูกเพยีงลําพังดวยความเต็มใจ  เอาใจใสไมครํ่าครวญถึงอดีตท่ี
ผานมา และไมเคยระบายความเครียดตอลูกทังสาม ความเปนแมท่ีดีงามของทอแสงนี้เปนเบ้ืองหลัง
ท่ีทําใหลูกทั้ง 3 เติบโตมาประสบความสําเร็จท้ังในดานการศึกษา การงาน และชีวิตครอบครัว แมวา
จะไมมีพอเล้ียงดูก็ตาม 
 
บานขนนก   
 

     เหมือนแพรกับพัดโบกมีความขัดแยงกนัในทุกดาย  ไมวาจะเปนพื้นฐานทางอารมณ  
ความคิด  ความตองการที่แตกตางกัน  เพราะเหมือนแพรมาจากครอบครัวท่ีแตกแยกจึงรูสึกวาเหว
ตองการความรักอยางมากมาย  ไขวควาหาครอบครัวอันอบอุนเพ่ือชดเชยการขาดความอบอุนของ
ตนเอง  ดวยความมุงม่ัน  จริงจังท่ีจะทําใหฝนกลายมาเปนความจริง  เธอจึงทุมเทอยางมากมายและ
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จริงจังโดยลืมนึกถึงความรูสึกของคนใกลตัวไปวาเขาตองการอยางนั้นหรือไม  เขาพรอมหรือเปลา  
จึงทําใหพัดโบกเกิดความอึดอัดและเบ่ือหนายเพราะเขาไมไดขาดความอบอุนเหมือนกับเหมือน
แพร  เขามาจากครอบครัวท่ีอบอุน  เขาจึงเปนคนสนุกสนาน  เจาสําราญ  ใชชีวิตตามความพอใจ  
ไมคอยจริงจังกับเร่ืองใดมากนัก  เขาไมคิดวาจะตองแตงงานเพื่อไขวควาหาส่ิงใด  ดวยความ
แตกตางอยางมากน้ีเองทําใหชีวิตรักของคนท้ังคูตองจบลงดวยความเศรา 

 
 
ปูนปดทอง  
 
 สองเมืองและบาลีมาจากพ้ืนฐานครอบครัว  กลาวคือท้ังคูมีพอแมท่ีหยารางกัน และพอ
แมไมไดใสใจดูแลลูกเทาท่ีควร  สองเมืองและบาลีจึงมีพฤติกรรมแสวงหาความรักตลอดเวลาดวย
การคบเพ่ือนตางเพศหลายคนแตกไ็มตัดสินใจลงเอยกับใคร เพราะไมม่ันใจในรักแท จนกระท่ังท้ังคู
ไดพบกนั เม่ือไดเรียนรูกันวามีพื้นฐานครอบครัวท่ีแตกแยกเ  ท้ังคูจึงเขาจึงเขาใจความตองการของ
กันและกัน ในท่ีสุดสองเมืองและบาลีจึงตัดสินใจวาจะใชชีวิตรวมกนัและพยายามสรางครอบครัวท่ี
อบอุนเพื่อลูกท่ีเกิดมาจะไดไมเปนเดก็มีปญหาเหมือนตนเอง 
 
ปมพิศวาส  
 
 ชนพเปนตัวละครท่ีถูกพอท้ิงและอยูกับแมมาโดยตลอด ผูเขียนสรางลักษณะของชนพ
วาเปนคนติดแมมากและยึดแมเปนทุกส่ิงทุกอยางของชีวติ และคาดหวังวาหญิงท่ีจะเปนภรรยาตอง
มีลักษณะเชนแมของเขา  เม่ือแมของเขาถึงแกกรรมในขณะท่ีเขาสอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
ได  เขาเสียใจมากและดวยความวาเหวจึงทําใหเขารีบรอนมีภรรยาและลูกโดยไมไดรักภรรยา  เม่ือ
กลับมาเมืองไทย เขาและภรรยาแตงงานกันและอาศัยอยูท่ีบานของภรรยา  ซ่ึงทําใหเขามีโอกาส
ใกลชิดสนิทสนมกับพี่สาวภรรยาท่ีอายุมากกวาตนเองถึง 10 กวาป ภายหลังเขาจึงคนพบวารักพี่สาว
ภรรยาเพราะมีลักษณะเหมือนแมของเขาท่ีเขาคนหามานาน  เขาตัดสินใจทอดท้ิงภรรยาและลูกท่ีไม
สมประกอบ  จนแมวาลูกเสียชีวิตเขาก็ไมรูสึกผิด   ในท่ีสุดภรรยาเกาจึงเลิกรักเขาและแตงงานใหม
ในท่ีสุด 
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เพรงกรรม 
 
 อลงกต มีพอแมท่ีหยางรางกนัและอยูในความดแูลของยายและนา เพราะพอเปนหมอมีงาน
มาก ตองเดนิทางบอย สวนแมกไ็ปอยูตางประเทศ ท้ังคูจึงไมมีใครรับเล้ียงลูก  เม่ืออลงกตโตเปน
สาวก็ไดพบรักกับพิรียุตมคนขางบาน  ท่ีเปนเพื่อนกนัมาต้ังแตเด็ก และท้ังคูตั้งใจท่ีจะแตงงานกัน   
แตเธอกลับถูกนาเขยขมขืนเสียกอน  ความแคนใจทําใหอลงกตวางยาบานาเขยจนเขาถูกไลออกจาก
งานและติดคุก  ตอมาแมของอลงกตจะมารับอลงกตไปอยูตางประเทศดวยกัน ขณะท่ีเธอยังลังเลอยู
ก็ไดเลาความจริงใหกับพิรียุตมฟง  เขากลับสงสารและขอแตงงานกับเธอ อลงกตจึงยกเลิกการไป
เมืองนอก 
 
นะหนาทอง 
 
 ทองทรายมีพอแมท่ีหยารางกัน  พอท้ิงไปมีภรรยาใหม สวนแมก็ยากจนเกินกวาจะเล้ียงลุก
หลายคนได  ทองทรายจึงมาอาศัยอยูกบัปามณีและชวยปาทํางานอยางหนกัจนปาไววางใจใหสืบ
ทอดกิจการตอ  ปามณีมีหลานชายทางฝายสามี ช่ือวิธาน ผูถูกแมท้ิงไปต้ังแตเด็ก ปามณีรักหลาน
เหมือนลูก ซ่ึงอยากใหเขาแตงงานกับทองทรายเพ่ือสืบทอดกิจการ  แตเขากลับตองการเปน
ทันตแพทย อีกท้ังวิธานมีคนรักกับคนอ่ืนอยูกอนแลว และคนรักลาสุดของวิธานคือทอรุง 
นองสาวของทองทรายเองแตท้ังคูผิดใจกนัเสียกอน   ภายหลังทอรุงเคราะหรายตกตนตาลเปน
อัมพาต  ทองทรายตองหาเงินมารักษาจํานวนมาก ปาของทองทรายยินดใีหเงินแตมีขอแมวาทอง
ทรายและวิธานตองแตงงานกัน  เม่ือท้ังคูแตงงานกนัวิธานเกิดความรักทองทรายอยางแทจริงเพราะ
ชวยเขาปรับความเขาใจกับแมท่ีท้ิงเขาไปต้ังแตเดก็  แตตอมาทองทรายเขาใจผิดวาวธิานนอกใจจึง
ขอหยาแตวิธานก็ปรับความเขาใจกับทองทรายไดในท่ีสุด 
 
ตราบาป 
 

   จันทรกานตมีความทุกขทรมานใจจากสภาพเมียซ่ึงสามีปฏิบัติตอเธอราวกับเธอเปนตุกตา
ประดับบานและเปนเดก็ท่ีไมรูจักโต  ไมมีตัวตน  สามีจึงพาเมียนอยมาทําลายศักดิ์ศรีของเธอถึงท่ี
บาน   ความทุกขในชีวิตคูของจันทรกานตเกดิจากการแตงงานในขณะอายยุังนอย  ขาด
ประสบการณการเรียนรูชีวติ  เธอมองโลกในแงดีและวาดฝนวาการแตงงานกับสามีท่ีตางวัยแต
รํ่ารวย  จะทําใหเธอไดรับความรักและความสุข  จันทรกานตพบวาชีวิตคูกับสามีท่ีตางท้ังวัยและ
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รสนิยมนั้นทําใหจนัทรกานตจกอยูในสภาพกลํ้ากลืนฝนทน  สภาพเชนนี้ทําใหจนัทรกานตรูจกั
ตนเองดวีาเธอเปนโรคเหงาและหมอยนืยันวาสภาพทางจติใจของจันทรกานตตองใหเวลาเพ่ือฟนฟู
ใหม 
 จันทรกานตจบปญหาเร่ืองสามีมีเมียนอยดวยคําประกาศตอหนาคุณบันลือผูเปนสามีเจาชูวา 
เธอตองการหยา   จันทรกานตเลือกการหยาขาดจากสามีดวยเหตุผลซ่ึงผูเปนภรรยาที่ถูกตองตาม
กฎหมายเห็นพองตองกันวา  ความทุกขท่ีมากท่ีสุดของสตรีคือความทุกขใจเมื่อสามีมีเมียนอย  
จันทรกานตไมสามารถทนความเจาชูของสามีไดเพราะเธอเช่ือวาปญหาสามีมีเมียนอยไมใชเร่ือง
เล็กนอยในชีวติคู 
 จันทรกานตพบรักแทกับผูชายท่ีมีพันธะในขณะท่ีเร่ืองหยาของเธอยังไมเสร็จส้ิน  เธอถูก
โจษจันวาหยาจากสามีเพราะตองการไปแตงงานอยูกนิกับชูรัก  แมวาจนัทรกานตจะหยาแลว  แต
เธอก็ไมเรียกรองใหอลิตมาใชชีวิตคูกับเธอ  จันทรกานตหักหามใจและตัดสินใจไปจากอลิตพรอม
กับลูกในครรภ 
 
 ดาวนภา   
 
 ปรีชญา  ขอสามีเจาชูหยาขาดจากกันในตอนจบเร่ืองเม่ือพบวาผูชายซ่ึงเธอเคยหลงรักเพราะ
คิดวาเขาคือผูชายดีมีอนาคตไกลกลายเปนผูชายไมมีความรับผิดชอบ 
 แมปรีชญายึดม่ันคําส่ังสอนของมารดาใหเธออดทนอดกล้ันเพื่อความสงบสุขในชีวิต
ครอบครัว   แตกระน้ัน  ชีวติคูของปรีชญาก็ไมสามารถไปรอดตลอดฝงไดเพราะความเจาชูของสามี
ไปมีเมียนอยคือ นาถอนงค คนรักเกาอยางออกหนาออกตา   ปรีชญาถูกตําหนิติฉินนินทาวาสามีมี
เมียนอยเพราะเธอไมเอาอกเอาใจสามี  ปรีชญาจึงแกปญหาในชวีิตคูของเธอดวยการขอตฤณหยา
เพราะเธอไมใชเมียหลวงท่ีจะสามารถทนตอบคําถามของเมียนอยไดตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน
วา  สามีของเธอไปทําอะไรอยูท่ีไหน  และปรีชญาก็ไมใชเมียหลวงที่สามารถทนไดตอการถูกเมีย
นอยประกาศแยงสามีของตนเองตอหนาสามีของตนเอง 
 จุดจบชีวิตคูของปรีชญากับสามีนักบินคือการจดทะเบียนหยาซ่ึงเปนความตั้งใจจริงของฝาย
ภรรยาเอง  ปรีชญาเร่ิมตนชีวิตใหมหลังการหยาดวยการเปนผูหญิงทํางานนอกบานเพ่ือตนเองและ
ลูก  บทเรียนจากความลมเหลวในชีวิตสมรสของปรีชญาทําใหเธอไมตองการท่ีจะแตงงานใหมกบั
ผูชายดีอยางพรียศ  ปรีชญาพบปรัชญาในการดําเนินชีวิตการครองคูแลววาสามีคือคนอ่ืนในชีวติ  
สามีคือเจาของ  หากมีสามีกเ็หมือนกับมีเจาของหากไมมีสามีก็จะไมมีเจาของ  ไมมีความทุกขระทม
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ใจอยางท่ีเธอเคยประสบ  แมตฤณจะกลับมาขอคืนดี  ปรีชญาก็ไมยินยอมกลับไปใชชีวิตคูรวมกับ
ตฤณใหมอีกคร้ัง  เพราะเธอไมตองการทนพฤติกรรมเจาชูของสามีอีกตอไป 
 
เพลงบินใบงิ้ว  
 
 คูสมรส 2 คู คือ จอมทองกับแปลแกว และแนวไพรกับยวนตา  ท้ังสองครอบครัวนี้
แตงงานโดยไมไดมีความรักใหแกกนั  ครอบครัวแรก เม่ือแตงงานกนัไปไดไมนาน สามีก็มีภรรยา
นอยซ่ึงเปนคูรักเกา  จึงตองหยารางกนั  สวนครอบครัวท่ีสอง ท้ังคูแตงงานกันเพราะมีความใกลชิด 
ประกอบกับผิดหวังจากคนรักเกา จึงแตงงานกัน  ท้ังๆที่นสัิยใจคอและพฤติกรรมมีความแตกตางกัน
โดยส้ินเชิง  เม่ือเกิดการทะเลาะกันบอยๆ จนฝายหญิงหาทางออกโดยการเปนชูกับรุนนอง  และหยา
กันในเวลาตอมา 
 
โซสังคม 
  

เขมวรรณถูกมนัสวี ขาราชการหนุมหลอกแตงงานเพื่อผลประโยชนเร่ืองเงิน  เพราะมนัสวี
คิดวาเงินคือพระเจา  สามีเลวอยางมนัสวีจึงรีดไถเงินจากเขมวรรณเพ่ือไปปรนเปรอหาความสุข
สวนตนนอกบานกับผูหญิงคนอ่ืน ๆ ความขมข่ืนปวดราวใจของเขมวรรณเกดิจากการกระทําของ  
สามีท่ีไมมีความรับผิดชอบตอครอบครัว  เธอถูกสามีเอารัดเอาเปรียบเร่ืองเงินทองและสามีคิดจะ
ขายลูกสาวเพือ่เงิน   ขณะท่ีสามีเปนผูชายซ่ึงเห็นแกเงินสําคัญกวาคาของลูกและเมีย  เขมวรรณกลับ
เปนผูหญิงท่ีมีอารมณเปนศิลปน  ใชหวัใจของตนเองวดัคาความรักของสามี  แตเธอตองพบกับ
ความผิดหวังเธอจึงชิงชังและเกลียดเพศชายเหน็แกไดอยางมนัสวี  
 ทางออกท่ีเขมวรรณเลือก  คือวางแผนยิงสามีจนถึงแกความตายตอหนาของเธอในวันท่ีเขา
มาขอรับเงิน  ท้ังนี้เพราะเขมวรรณไมสามารถทนตอการถูกบีบค้ันจิตใจและถูกเอารัดเอาเปรียบเร่ือง
เงินไดอีกตอไป 
 
 ไฟหนาว 
 

  สารนาตเปนลูกชายคนเดยีวของเศรษฐี  ครอบครัวของเขาฐานะดีมากจนเขาไมเคยพบกับ
ความลําบากใด ๆ ในชีวิตเลย  และไมยอมทํางานใด ๆ ท้ังส้ิน  เม่ือเขามาแตงงานกับอะเค้ือ  เขา
ยังคงประพฤติตัวเชนเดิม  ลุมหลงอยูในกิเลสตัณหาทกุอยาง  ท้ังการพนัน เหลาและผูหญิง  เขา
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เปล่ียนผูหญิงบอยเหมือนเปล่ียนเส้ือผา  ไมคอยมาดูแล  ใหความสุขกบัครอบครัว  ทําใหภรรยาเขา
นั้นเบ่ือหนายและทุกขทรมานกับพฤติกรรมของสามี  อะเค้ือตองการความรักความอบอุนจากสามี  
ตองการใหเขามีเวลาใหครอบครัว  มีเวลาใหเธอและลูก  ตองการใหเขามาดูแลปกปอง  เปนผูนาํท่ี
สมบูรณของครอบครัว  เม่ือเธอเรียกรองส่ิงเหลานี้จากเขา  สารนาตกลับไมเห็นความสําคัญ  เขาคิด
วาส่ิงตาง ๆ ท่ีเขาใหเธอนัน้เพียงพออยูแลว  โดยเฉพาะเงินทอง  ซ่ึงไมใชส่ิงท่ีอะเค้ือตองการ   เม่ือ
เขาไมเห็นความสําคัญในส่ิงท่ีเธอตองการ   ทําใหเธอเกิดความทุกข  เสียใจ  และพยายามท่ีจะ
หาทางออกใหพนจากสภาพดังกลาว  ส่ิงนี้สงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเธอ   จากท่ีเคย
เรียบรอยอยูแตในโอวาทของพอแม  เธอก็ประชดชีวติดวยการไปเท่ียวกลางคืน   หรือใชเงิน
ฟุมเฟอยสุรุยสุรายเพื่อดับความเหงา  และความทุกขทรมานในใจ  ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
สมรสเหลานี้เกิดจากพฤติกรรมของตัวคูสมรสเองท้ังส้ินท่ีทําใหเกิดปญหาข้ึน 

 
ภมร   
 

 คูสมรส3 คู ไดแก  คูของยลกับนีรา  คําหลวงกับทองพนั  และเจยีดกบัลิเภา  โดยคูของยล
กับนีรานั้นประสบปญหาเพราะพฤติกรรมของผูเปนพออยางชัดเจนท่ีสุด   เม่ือยลไปมีภรรยานอย
อีกคนหนึ่ง  และตองแบงเวลาจากครอบครัวไปใหภรรยานอย  ทําใหครอบครัวท่ีเคยอบอุนตองมี
ปญหา  ลูกและภรรยาตองมาเสียใจและทนทุกขทรมานใจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูเปนพอ  และ
ตัวของยลเองก็ไมไดมีความสุขในชีวิตเทาใดนัก   สวนครอบครัวของคําหลวงและทองพัน  นั้นก็
ตองเดือดรอนจากพฤติกรรมของผูเปนพอเชนกัน  เนื่องมาจากคําหลวงน้ันเปนชายเจาชู  ชอบท่ีจะ
ทําใหภรรยาคอยตามหึงหวง  เพราะจะทําใหเขาม่ันใจในความเปนชายมากข้ึน   แตคําหลวงไมเคย
คิดท่ีจะมีภรรยานอยเปนตัวเปนตนเลย  เขาชอบท่ีจะเกีย้วพาราสีผูหญิงไปเร่ือย ๆ เพื่อความ
สนุกสนานและมีชีวิตชีวาสวนทองพันเปนคนข้ีหึงหวงมาก  จะติดตามสืบเสาะไปทุกท่ีวาคําหลวง
ไปติดพันผูหญิงท่ีไหน  แลวก็จะตามไปอาละวาดทุกท่ี  ทําใหชีวิตขาดความสงบสุขเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของคูสมรสนั่นเอง  สวนครอบครัวของเจยีดและลิเภานัน้  ถึงแมจะไมมีปญหาเร่ือง
ผูหญิงอ่ืนแตกย็ังมีปญหาเนื่องจากพฤติกรรมของเจียดนั่นเอง  เพราะเจยีดเปนคนติดบาน  ใจนอย  
ตองการใหภรรยาปรนนิบัติเขาอยูตลอดเวลา  ซ่ึงเปนนิสัยที่ทําใหเกิดปญหาในชีวิต  เพราะทําให
ลิเภาเกิดความอึดอัดและเบื่อหนาย   
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กระเชาสีดา    
 

รํานํา  มีความทะเยอทะยานอยางแรงกลาท่ีจะพาตัวเองออกไปจากสภาพเดก็ในบานของลือ   
เจาของบานซ่ึงมีนิสัยเจาชู  รํานํานั้นแอบรักลือมานานแลว  รํานําจึงตกเปนภรรยาของลือดวยความ
เต็มใจ  ดวยความปรารถนาท่ีจะมีทุกอยางพร่ังพรอมในชีวิตอยางท่ีเธอใฝฝนมาตลอด  เธอจึงไป
ทํางานท่ีรานอาหารแหงหนึ่งและไดพบกับจรินทรเศรษฐใีหญ  เธอยอมเปนภรรยาลับของจรินทร
ดวยใจท่ีปรารถนาในวตัถุส่ิงของท่ีจรินทรมอบให  เธอจึงมีสามีพรอมกันสองคนในเวลาเดียวกัน  
แตเม่ือความจริงปรากฏข้ึนเธอจึงตองไปจากชีวิตของคนท้ังคู  เพื่อท่ีจะเปนกระเชาสีดาเกาะตนอ่ืน
ตอไป  ผูอานจะเห็นวาผลของความทะเยอทะยานและกอบโกยผลประโยชนทุกอยางเขาหาตัวเพือ่
ออกไปใหพนจากสภาพยากไรในอดีตดวยการยอมเอาตัวเขาแลกของรํานํานั้นเปนวิธีการท่ีผิด  
เพราะทายสุดก็ไมมีใครยอมรับการกระทําของเธอได  และรํานําเองก็ไมเหลือผลตอบแทนใด ๆ จาก
การกระทําท้ังหมดที่ผานมาเลย 
 ความทะเยอทะยานในทางท่ีผิดของโสรวารและรํานําจึงนําความสูญเสียและเศราใจมา
ใหกับผูท่ีประพฤติตัวเชนนัน้  หาใชความสําเร็จดังท่ีพวกเขาหวังเอาไวแตอยางใด 
 
เนื้อนาง 
 
               พลับพลาเปนหญิงสาวท่ีมีความพรอมทางฐานะครอบครัวมาก เธอเรียนสูงและมีหนาท่ี
การงานท่ีดีมากจนกาวหนากวาผูชาย ซ่ึงความเกงของเธอเปนท่ีภาคภมิูใจของครอบครัวมาก แตดวย
ความลํ้าสมัยและการไดรับความคิดแบบตะวนัตกจากการศึกษาและการทํางานกับบริษัท
ตางประเทศนี่เอง  ทําใหพลับพลามีความคิดเกี่ยวกับเร่ืองเพศวา ผูหญิงก็มีสิทธิท่ีจะมีความเสรีใน
เร่ืองเพศ และเธอก็ปฏิบัติตนตามนั้นจนผูเปนแมและครอบครัวกลุมใจมาก เพราะทนเสียง
วิพากษวจิารณคนรอบขางไมไหว  แตความเชื่อม่ันในตนเองของพลับพลามีมากกวาความเห็นใจ
ความรูสึกของครอบครัว  เธอไมยอมที่จะเปล่ียนนิสัยตนเอง คือยังคงยนืยันท่ีจะมีอิสระในเร่ืองเพศ
โดยไมแตงงาน เพียงแตเปล่ียนท่ีอยูคือการไปทํางานในตางประเทศเสีย  เม่ือเห็นวาครอบครัวและ
คนรอบขางรับในพฤติกรรมของเธอไมได 
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เหยื่อ  
  
 เรืองฤทธ์ิและราญรอน มีพอแมไมมีเวลาใหลูกเนื่องจากทํางานหาเชากินคํ่า และท้ิงลูก
ใหอยูกับคนรับใช ผูหญิง เม่ือลูกเร่ิมเปนหนุม เรียนรูและรับส่ือตางๆได ก็เร่ิมแสวงหาอบายมุขจาก
ส่ือมาดู โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังลามกอนาจาร เม่ือดูมากจึงเกดิอารมณทางเพศ ท้ังคูรวมมือกันคิดจะ
ขมขืนคนใช แตคนใชขัดขืนจึงฆาเสีย  แลวนําไปท้ิงท่ีบอน้ําหลังบาน และแกลงบอกพอแมวาหนี
ตามผูชายไป ตอมาพอแมจึงจางคนใชคนใหมมาให  ช่ือสวิง  เรืองฤทธ์ิพี่ชายจีบสวิงไดและแอบ
ลักลอบมีความ สัมพันธดวย  ราญรอนอิจฉาพี่ชายและตองการมีความสัมพันธกับแตเธอไมยอม เขา
จึงพล้ังปากวาจะฆาท้ิงเหมือนคนใชคนแรก สวิงจึงนําความไปแจงตํารวจ ตํารวจสืบสวนจนจับท้ังคู
เขาคุกในท่ีสุด พอแมของท้ังสองจึงเสียใจมากวาตนเองไมมีเวลาดูแลลูก จนลูกตองเสียคนไปตาม
อบายมุขของส่ิงแวดลอม 
 
 
ตะวันในดวงใจ  
 
 อรชา มีพอเปนนักการทูต สวนแมเปนแมบาน  แตแมมักไมเคยไดอยูบานเพราะตอง
ทําหนาท่ีออกงานสังคมตลอดเวลา อีกท้ังพอและแมมักมีเร่ืองทะเลาะกันอยูเสมอ เพราะพอไมอาจ
ตัดความสัมพนัธกับคนรักเกาได  วยัเด็กของอรชานั้นอยูตางประเทศ เม่ือกลับมาเมืองไทยในชวงท่ี
เขาสูวัยรุน แตเปนวยัรุนท่ีพอแมเล้ียงดวยการใหเงินเพยีงอยางเดียว  อรชาตองการเรียกรองความ
สนใจจากการโหยหาความรัก คือหนีโรงเรียน และมีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรจนตองทําแทง  
 
กวาจะรูเดียงสา  
 
 แมของแวนทิพยเล้ียงแวนทิพยแบบโบราณคือ ใหอยูในกรอบประเพณี ไมใหคบ
เพื่อนตาง และเขมงวดกับแวนทิพยในทุกๆเร่ือง  จนแวนทิพยไดมารูจักกับชยา  แวนทิพยเบ่ือบาน 
เบ่ือการบังคับของแมจึงหนไีปกับชยาทีก่รุงเทพฯ แตเนื่องจากท้ังคูไมมีการศึกษาพอท่ีจะทํางาน
อะไรได  ชยาจึงไปรับจางอยูรานจักรยาน แวนทิพยไปรับจางเปนคนรับใช แตก็ถูกนายจางปลุกปลํ้า 
สวนชยาก็ติดยาไปตามเพ่ือนท่ีรับจางดวยกนัและเสียชีวิต ในท่ีสุดแวนทิพยถูกหลอกใหเปนโสเภณี
เม่ือเธอหาหนทางท่ีจะฝากลูกใหกับญาติๆและแมไดชวยเล้ียงดูไดสําเร็จแลว เธอจึงฆาตัวตายเพราะ
รูสึกวาตนเองมีชีวิตที่ลมเหลวในท่ีสุด  
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ตราไวในดวงจิต  
  
 พอแมของขาวฟางเปนคนท่ีทํางานในโรงงาน สวนพอแมของผักกาดเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยและจิตรกร พอแมของขาวฟางเลิกกันและฝากขาวฟางใหครอบครัวของนางจิตท่ีมีบาน
อยูใกลกับผักกาดเล้ียงดู   ขาวฟางจึงมีโอกาสใกลชิดและสนิทสนมกบัผักกาดซ่ึงแมของผักกาดและ
ผักกาดกไ็มรังเกียจ อีกทั้งใหความเอ็นดูขาวฟางอยูเสมอ  จนเม่ือผักกาดไดไปศึกษาตอตางประเทศ    
พี่ชายขาวฟางซ่ึงเปนโจรมารับขาวฟางไปอยูดวยและฝกใหเปนโจร  เม่ือผักกาดกลับมาไดพยามยาม
ถามขาวขาวฟางจากครอบครัวนางจิต  เม่ือรูวาขาวฟางกลายเปนโจร ผักกาดเสียใจมากแตไมรูจะ
ชวยเหลืออยางไร  เพราะไมสามารถตามหาขาวฟางพบ  จนเม่ือผักกาดเดินทางดวยรถโดยสารหลัง
กลับจากชวยเหลือเด็กยากจนตามโรงพยาบาลพรอมกับคนรัก รถโดยสารคันนั้นถูกขาวฟางปลน 
แตท้ังคูจํากนัไมได  จนขาวฟางทํารายผักกาดไดรับบาดเจ็บ เม่ือคนรักของผักกาดเอยช่ือ ขาวฟางจงึ
ไดรูและเสียใจกับการกระของตนเองมาก จนตัดสินใจยิงตัวตายในท่ีสุด 
 
วัยบริสุทธ์ิ  
 
 ใบเตย เปนเดก็หญิงท่ีเกดิในครอบครัวท่ีพอแมมีการศกึษาหนาท่ีการงานดี  แตกลับไป
ปลูกบานอยูในชุมชนสลัม   ดวยความท่ีพอแมตองทํางานมาก ไมมีเวลาใกลชิดลูกมากนัก  ทําใหลูก
มีโอกาสไปคลุกคลีกับคนขางบานท่ีมีนิสัยชางนินทา วาราย และถึงข้ันใสรายแมของใบเตยวาคบชู  
การไดรับขอมูลเกี่ยวกับแมในทางรายๆเสมอ ทําใหใบเตยเก็บกด มีพฤติกรรมท่ีชอบเก็บตัว นั่งคิด
และพูดคนเดยีวเสมอ จนเม่ือคนขางบานท่ีชอบยุแหยนนิทายายบานไป ใบเตยจึงมีพฤติกรรมดีข้ึน 
 
ซุมสะบันงา  
 
 แกวกุดัน่ มีอาชีพเปนครู และเปนผูอํานวยการโรงเรียนในจังหวัดลําปาง  เธอหยางกบัคชา
นายทหาร ผูเปนสามีเพราะทนความเจาชูของเขาไมไหว  แกวกุดัน่มีภาระท่ีตองรับเล้ียงดูท้ังแม ลูก
ของตนเอง  และหลานๆอีกหลายคนเนื่องจากแม ของเธอรับเด็กมาอุปการะ และพี่ชายเสียชีวิต  
 ภายหลังแกวกดุั่นพาลูกมาเรียนในกรุงทพฯ เพราะเด็กท่ีรับอุปการะคิดรายตอครอบครัวตน 
สวนหลานๆบางก็อยูกรุงเทพฯ บางก็ไปทํางานตางประเทศ  แกวกุดั่นตองพบกบัปญหาตางๆใน
สังคมเมืองท่ีเกี่ยวของกับลูกและหลานไดแก ปญหายาเสพติด  การทําแทง  และการทุจริตสอบใน
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มหาวิทยาลัย  การมีปญหาเขามามากทําใหคชาและแกวกดุั่นตองชวยกันหาวิธีแกไขปญหาชีวิต
ใหกับลูกและหลาน การไดรวมทุกขรวมสุขดวยกนั ทําใหแกวกุดั่นและคชากลับมารักกันอีกคร้ัง 
 
ลานลูกไม   
 
  นบ  ลูกชายของนางสอย  เปนเด็กท่ีใฝดีมาก เนือ่งมาจากครอบครัวส่ังสอนมาด ี 
กลาวคือ นางสอยเปนคนยากจน ทํางานหาเชากินคํ่า มีบานอยูในแหลงสลัม  แตนางสอยไมเคยยอ
ทอตอโชคชะตา และไมเคยเห็นวาลูกเปนภาระ นางสอยทํางานอยางความขยันขันแข็งขณะเดียวกัน
ก็ยังมีเวลาใสใจอบรมส่ังสอนลูกใหอยูในแนวทางท่ีดีงามอยูเสมอดวยการปลูกฝงวาความจนไมเปน
อุปสรรคตอการเปนคนดี และไมใชเหตุผลของความเกยีจครานหมดหนทาง   ฉะนัน้นบจึงเติบโตมา
อยางสมบูรณท้ังกาย วาจาใจ และประสบความสําเร็จในชีวิตในท่ีสุด  ซ่ึงผิดกับลูกคนขางบานท่ี
ฐานะครอบครัวเหมือนกัน  แตมีพอแมไมใสใจเล้ียงดจูนเสียคน 
 
ถานเกาไฟใหม  
 

  มาคีและอุณากรรณนั้นก็เปนคนรุนใหมท่ีเห็นความสําคัญของทุกทานเหลานี้  จึงใหความ
รักความเขาใจและเอ้ืออาทรตอทุกทานเหลานั้น ทําใหไมมีชองวางระหวางวยัท่ีหางกันมาก  และ
ความสัมพันธระหวางผูสูงวยักับลูกหลานในบานก็อบอุน  ทําใหผูอานไดเขาใจถึงพฤติกรรม  
ความรูสึกและความตองการของคนตางวัยตางเพศท่ีอยูในครอบครัวเดยีวกัน  เหน็ขอดีของการมี
ผูใหญในบาน  ทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวเปนไปดวยความสงบสุขราบร่ืนและ
เขาใจกนัอยางดี   
 
หนึ่งนชุ   

 
นิรชาเปนตัวละครกําพรามารดามาต้ังแตเดก็ บิดาแตงงานใหม และพานิรชามาอาศัยอยูกับ

ปา ตอมาพอเสียชีวิต นิรชาตองอาศัยอยูกับแมเล้ียงและปาซ่ึงภายหลังแมเล้ียงมาหลงรักศรรามคน
รักของนิรชา  และพยายามสรางเร่ืองใหนิรชา เส่ือมเสียจนคนรักเร่ิมระแวง นิรชาทนความกดดันใน
ครอบครัวในอุปการะน้ีไมไหว หนีออกจากบานไป  ตอมาแมเล้ียงของนิรชาเปนโรคเน้ืองอกใน
สมอง เธอรูสึกสํานึกผิดจงึออกตามหานริชา และขออโหสิตอนิรชา และสนับสนุนใหนิรชาได
แตงงานกับคนรักในท่ีสุด 
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เพียงเกล็ดดาว  
 

   เพียงเกล็ดดาว  เปนเด็กสาวซ่ึงอาศัยอยูกบับิดาแท ๆ และมารดาเล้ียงเพราะมารดาของเธอ
ไดหนีออกจากบานไป  โดยไมมีใครทราบสาเหตุท่ีแทจริงของการหนีไปในคร้ังนั้น   ซ่ึงเปนโอกาส
ใหมารดาเล้ียงของเกล็ดดาว  คือพรจันทร  ไดสรางเร่ืองบอกใคร ๆ วากันตามารดาของเกล็ดดาวได
หนีตามชูไป  พรจันทรพยายามสวมบทบาทของมารดาเล้ียงผูใจด ี ซ่ึงตอหนาใครตอใครเธอจะ
แสดงออกวาเธอรักและหวังดีตอเกล็ดดาวอยางแทจริง   แตในใจเธอคิดจะกอบโกยผลประโยชน
โดยการขายเกล็ดดาวใหแกชายท่ีมีฐานะรํ่ารวย   เพื่อเอาเงินทองท่ีไดจากการขายเกล็ดดาวมาใชจาย
สวนตัวอยางสุขสบาย  นายดําเกิงกไ็มคัดคานเพราะเกลียดมารดาของเกล็ดดาว  ความเกลียดทําให
ละเลยหนาท่ีของบิดา  ปลอยใหพรจันทรจัดการกับชีวติของเกล็ดดาวอยางเต็มท่ี  คนดีพระยอม
คุมครอง  กอนท่ีเกล็ดดาวจะตกเปนเหยื่อของมารดา  ไดมีผูใจบุญยืน่มือเขามาชวยเหลือ   และคนท่ี
ตองตกเปนเหยื่อแทนเกล็ดดาว  ก็คือ เดนเดือน  บุตรสาวของพรจันทร  ซ่ึงตองเปนภรรยานอยของ
เส่ียคนหนึ่ง  เพราะความโลภเหน็แกของกาํนัลท่ีเส่ียนํามาให  ในท่ีสุดเดนเดือนก็ตองเสียชีวิตเพราะ
การทําแทงกับหมอเถ่ือน   สวนเกล็ดดาวไดแตงงานกับผูท่ีคอยใหความชวยเหลือเธอจนรอดพนจาก
การเปนสินคาของพรจันทร  ซ่ึงถึงแมจะเสียเดนเดือนไปเพราะความโลภ  พรจนัทรก็ยังไมยอมรับ
ผิด  ไดแตโยนความผิดมาใหเกล็ดดาวอยูตลอดเวลา  เกล็ดดาวไมมีมารดาคอยอบรมส่ังสอน  แตมี
นางช่ืน  พี่สาวของนายดําเกงิเปนผูอบรมส่ังสอนแทนบิดามารดา  นางช่ืนไดรับผลแหงการทําความ
ดีเพราะในท่ีสุดเกล็ดดาวไดมีครอบครัวท่ีอบอุน  แวดลอมไปดวยบุคคลท่ีรักใครเธออยางแทจริง  
ไมตองจบชีวติลงดวยความโลภอยางเดนเดือน 

 
หัวใจไมส้ินรัก   
 

   ชบา  กําพราพอและแมของเธอไดมีสามีใหมอีก2 คน  สามีใหมอายุออนกวแมของชบา
หลายป  ขณะน้ันชบากําลังเปนสาวแรกรุน   นายเพยีรสามีใหมของมารดา  จึงคิดรวบรัดเธอเปน
ภรรยาอีกคนหนึ่ง  ชบาจึงหนีออกจากบานไปอาศัยอยูกับปาซ่ึงเปนแมบานของโอม  อครกร
นักเขียนช่ือดัง   ตอมาชบาไดรับการสนับสนุนจากโอมและเพ่ือนของเขา  ซ่ึงเปนผูสรางภาพยนตร  
โดยการมอบบทนางเอกภาพยนตรจากบทประพันธของโอมมาใหเธอแสดง  ชบาไดรับความสําเร็จ
มีช่ือเสียงโดงดังในนามของขวัญชีวิน   ชีวกานต  โอมไดบอกใครตอใครวาขวัญชีวนิเปนนองสาว
ของเขา  ขาวนี้ทําใหรติรสซ่ึงเคยเปนคนรักของโอมเกิดความหึงหวง  จึงติดสินบนนายเพียรใหมา
ทําลายช่ือเสียงของขวัญชีวิน  แผนการของรติรสทําใหโอมตองจําใจคบหากับเธอเหมือนเดิม   เพื่อ
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ปองกันความมัวหมองของชบา  ทําใหชบาเขาใจผิด  คิดวาโอมหนัไปคืนดีกับรติรสเชนเดิม  ชบาจึง
ประชดดวยการใหความสนทิสนมกับสิทธาท่ีมาหลงรักเธอ  จนกระทั่งนายเพยีรถูกฆาตาย  รตริส
ตองหลบไปอยูตางประเทศ  เนื่องจากกลัวจะมีขาวพาดพิงมาถึงเธอ  โอมไมจําเปนตองทําดีเพื่อเอา
ใจรติรสอีกตอไป  ในเมือนายเพียรผูกําความลับของชบาไดเสียชีวิตไปแลว  โอมกับชบาจึงเขาใจกนั  
โดยตกลงกนัวาชบาจะเลิกแสดงภาพยนตร  โดยจะทําหนาท่ีแมบานใหโอมเพียงอยางเดียว 
 
หงสเหิน 
 

 เปนนวนิยายท่ีกลาวถึงชีวิตของวิทิต  ทิตกิุล   นักประพนัธผูเยอหยิ่ง   ซ่ึงไดเสียชีวิตลงโดย
ท้ิงบุตรสาว คือ ทัดทรวง  ไวกับคนใชเกาแกช่ือม่ัน  ทัดทรวงเปนกําพราเพราะมารดาของเธอ
เสียชีวิตไปกอน   ม่ันพาทัดทรวงไปอาศัยอยูกับนายอําเภอธเนศ  แตมารดาของนายอําเภอ ไมพอใจ
เนื่องจากกลัวจะหมดเปลือง  ม่ันจึงพาทัดทรวงไปอยูบานของวิทิต  โดยไปขอความชวยเหลือจาก
วนิดานองสาวตางมารดาของวิทิต   วนิดารักทัดทรวงมาก  แตกลางซ่ึงเปนพี่สาวของวิทิตและวนิดา
ไมพอใจ   เนื่องจากกลัวทัดทรวงจะมาแยงมรดกท่ีควรจะเปนของบุตรสาวของหลอน และเม่ือทัด
ทรวงโตเปนสาวกลางกก็ลัววาจะมาแยงคัมภีรไปจากวิไลลักษณบุตรสาวของหลอน  ตลอดเวลาท่ี
อยูรวมบานกนั  ทัดทรวงไมเคยไดรับความเมตตาจากกลางเลย  คัมภีรจําใจหม้ันกับวไิลลักษณื 
บุตรสาวคนเล็กของกลาง  เพราะความเหน็ชอบของบิดามารดา  แตใจคัมภีรกลับไปหลงรักทัดทรวง
ทําใหทัดทรวงไดรับความเกลียดชังจากกลางเพิ่มข้ึน   จนทัดทรวงไมกลาพูดคุยกบัคัมภีร   ใน
ระหวางนี้ธีระยุทธ  บุตรชายนายอําเภอธเนศ  พยายามพาตัวเขามาใกลชิดทัดทรวง  เพราะเขาหลง
รักทัดทรวง  แตทัดทรวงตองการใหธีระยุทธแตงงานกบัวัลลี บุตรสาวคนโตของกลาง  เพราะทัด
ทรวงทราบวาวัลลีหลงรักธีระยุทธอยู  เอกชัยซ่ึงเปนหลานของสามีกลางก็หลงรักวไิลลักษณจนคิด
แผนการช่ัวราย  แตทัดทรวงกับนายม่ันมาขัดขวางไวได  เอกชัยจึงโยนความผิดใหทัดทรวงวาเปน
คนวางแผนการ  เพราะตองการแยงคัมภีรจากวไิลลักษณ  วนิดาเช่ือเอกชัยจนไลทัดทรวงออกจาก
บาน  แตคัมภีรไมเช่ือ  เขาพยายามติดตามดูแลความเคล่ือนไหวของทัดทรวงตลอดเวลา  และไม
พอใจอยางยิ่งท่ีทัดทรวงคิดจะแสดงเปนนางเอกภาพยนตรจากเร่ืองท่ีวทิิตบิดาของตนแตงข้ึน   เอก
ชัยวางแผนทําลายวิไลลักษณจนสําเร็จ  แลวไปเลาเร่ืองความสัมพันธของตนกับวไิลลักษณใหคัมภีร
ฟง  แตเอกชัยก็มิไดมีวิไลลักษณเพียงคนเดียว    

 ความเจาชูของเขายังเลยไปถึงคนใชของกลางดวย  ทุกคนเลยไดทราบความจริงจากปาก
คนใชวา  เอกชัยใหชวยกนัใสรายทัดทรวงจนตองออกจากบานไป   ทําใหวนิดาเสียใจมากจนลม
ปวย   คัมภีรพยายามไปออนวอนทัดทรวงใหกลับมาอยูรวมบานกับกลางอีก  ซ่ึงทําใหวนดิาหายวนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 213 

หายคืน  ทัดทรวงไดพบกับพอเล้ียงบุญคุม ซ่ึงเปนลุงท่ีแทจริงของทัดทรวง  ทุกคนจึงไดทราบความ
จริงวาทัดทรวงไมไดมีมารดาท่ีต่ําตอยอยางท่ีกลางพยายามใสราย  แตเปนผูรับมรดกท้ังของมารดา
และลุงในฐานะทายาทคนเดียวของพอเล้ียงบุญคุม  คัมภีรพนพันธะกับวิไลลักษณเพราะเธอตอง
แตงงานกับเอกชัยในฐานะพอของลูกแทนคัมภีร  ธีระยุทธผิดหวังจากทัดทรวงและไดวัลลีมาชวย
รักษาแผลใจ   เหลือแตทัดทรวงท่ีไมยอมแตงงานกับคัมภีรงาย ๆ เพราะอยากจะแกแคนท่ีคัมภรี
บอกวารักเธอแตไปประกาศหม้ันกับวิไลลักษณแทน  
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