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บทที่ 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตั้งแตไทยรับวรรณกรรมรูปแบบใหมอนั ไดแกเรื่องสั้น และนวนิยายจากตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา นวนิยายและเรื่องสั้นก็ไดรบั ความนิยมแพรหลาย อีกทัง้ มีบทบาทสําคัญ
ตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายนัน้ สามารถมีบทบาทเปนสื่อสะทอนความคิดของสังคมได
เพราะนวนิยายนอกจากจะใหความบันเทิงแลว ยังมีสาระที่สัมพันธกบั สังคมอีกดวย ดังที่ตรีศิลป
บุญขจร กลาวไววา “วรรณกรรมยอมสัมพันธกับสังคม วรรณกรรมสะทอนประสบการณชีวิตในยุค
สมัย ไมวานักเขียนจะจงใจสะทอนสังคมหรือไมก็ตาม” ( ตรีศิลป บุญขจร 2523:5)
นักวิชาการไดจําแนกประเภทของนวนิยายตามเนื้อหาสาระ ออกเปน 11 ประเภท
(สุพรรณี วราทร 2519:14-20) ไดแก 1.นวนิยายรัก 2.นวนิยายสะทอนสังคม 3.นวนิยายแสดงขอคิด
หรือปญหา 4.นวนิยายชีวิตโลดโผน 5.อาชญนิยาย 6.นวนิยายผจญภัย 7.หัสนิยาย 8.นวนิยายอิง
ประวัติศาสตร 9.นวนิยายการเมือง 10.นวนิยายอิงพุทธศาสนา และ11.นวนิยายเชิงวิทยาศาสตร
กลาวไดวานวนิยายสะทอนสังคมจะมีเรื่องราวเกีย่ วกับสังคมในยุคสมัยหนึ่ง ผูประพันธอาจแสดง
ความเปนไป หรือมุงแสดงแตเพียงดานหนึ่งของสังคมนั้นก็ได กลาวอีกนัยหนึง่ นวนิยายสะทอน
สังคมเปนการบอกเลาเรื่องราวชิวิตของตัวละครที่ควบคูไปกับสังคมและวัฒนธรรม ฉะนั้นเรื่องราว
ในนวนิยายแนวสะทอนสังคมจึงนาสนใจศึกษาเพราะผูประพันธไดนาํ เรื่องใกลตัวของคนในสังคม
มานําเสนอ ซึ่งถือเปนสาระที่สอดแทรกอยูใ นเนื้อหาของนวนิยาย
สวนแนวการแตงนวนิยายสะทอนสังคมนัน้ ว.วินิจฉัยกุล ไดกลาวถึงแนวเรื่องของ
นวนิยายสะทอนสังคมที่สําคัญไววามีสองแนวคือ การตอสูระหวางมนุษยและการเมืองและมนุษย
กับคุณภาพชีวติ (อางถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร2540:656)นวนิยาย
สะทอนสังคมที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับการตอสูระหวางมนุษยและการเมือง เปนนวนิยายที่มกั กลาวถึง
การจูงใจใหระลึกถึงการแบงชนชั้นวรรณะ ความสําคัญของการปฏิวัติในชนชั้นกรรมกร สะทอน
ความทุกขยากของคนดอยโอกาสและปลุกเราใหเกิดแนวคิดทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งนวนิยาย
แนวนี้จึงมีปริมาณในชวงพ.ศ.2516-2519
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เนื่องจากเปนชวงที่นักศึกษาและนักคิดไดรับชัยชนะใหออกความคิดเห็นทางการเมืองได แต
นวนิยายที่มแี นวเรื่องนี้ ก็ไมสามารถครองใจผูอานไดนาน แมวาจะไมไดถูกอํานาจทางการเมืองบีบ
บังคับอีกตอไป เพราะนักเขียนนวนิยายแนวนีห้ ลายคนเขียนโดยไมเนนอารมณทางวรรณศิลป แต
ชอบแสดงออกดวยถอยคําทีก่ าวราวหยาบคาย ใชแกนเรื่องซ้ําๆ และเนื้อเรื่องขาดเอกลักษณ ซึ่ง
ผลงานของนักเขียนแนวนี้ทอี่ ยูไดนานจะมีไมมากนัก
และสวนใหญเปนนักเขียนรุนเกาที่มี
ความสามารถทางวรรณศิลป และเปนผูที่ศึกษาวรรณดคีมาเปนอยางดี เชน
สุจิตต วงษเทศ
เนาวรัตน พงษไพบูลย สุชาติ สวัสดิ์ศรี และวิทยากร เชียงกูล เปนตน
ฉะนั้น นวนิยายสะทอนสังคมที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับการตอสูระหวางมนุษยและการเมือง
จึงไมไดรับการสืบทอด ประกอบกับสภาพสังคมยุคใหมไมไดมีความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรง
มาก แตจะเนนทางการพัฒนาเศรษฐกิจมากกวา แนวเรื่องของนวนิยายสะทอนสังคมจึงเปลี่ยนไป
เปนแนวเรื่องในเชิงคุณภาพชีวิตมากกวา เชน กลาวถึงปญหาคานิยม ปญหาอบายมุข ปญหา
ครอบครัวเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม หรือชองวางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทเปนตน ซึ่งแนว
เรื่องนวนิยายดังกลาวนี้ เกิดขึ้นหลังจากพ.ศ.2520 เปนตนมา
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวถือเปนสวนหนึ่งของนวนิยายสะทอนสังคมเพราะแนวเรื่อง
มักกลาวถึงวิถชี ีวิตและความสัมพันธของคนในครอบครัว ปญหาครอบครัวที่มีปจจัยทั้งจากคนใน
ครอบครัว จากสังคมภายนอก รวมถึงความมั่นคงของชีวิตครอบครัวดวย รายละเอียดทั้งหมดนี้ถอื
เปนการบอกเลาเรื่องราวทางสังคมอยางหนึ่ง เพราะเปนเรื่องราวที่ใกลตัวเกีย่ วของกับคนทุกคน
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจึงนับเปนสวนหนึ่งของนวนิยายสะทอนสังคม โดยมีลักษณะแนวเรือ่ ง
คือมนุษยกับคุณภาพชีวิตตามที่ วินิตา ดิถยี นต กลาวไว
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวเริ่มปรากฏชัดเจน ในชวงปพ.ศ.2470-2475 ไดแก
นวนิยายของดอกไมสด (ม.ล.บุบผา นิมมานเหมินทร) เชนศัตรูของเจาหลอน เนื้อคู นิจ ความผิด
ครั้งแรก และกรรมเกา(สุพรรณี วราทร 2519:243) นวนิยายเหลานีม้ ักกลาวถึงอารมณความรูสึก
ของตัวละคร ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว
อีกทั้งไดแทรกขอคิดเกีย่ วกับการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการปฏิบัติตนตอบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันอีกดวย เชน เรื่องความผิดครั้งแรก ผูป ระพันธนําเสนอหนาที่ของบิดามารดาที่มี
หาคูใหบุตรโดยนําเรื่องความกตัญูมาโตแยงการเรียกรองเสรีภาพในดานความรัก เปนตน
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นวนิยายของดอกไมสดทําใหเห็นรายละเอียดเกีย่ วกับบทบาทของครอบครัวอันไดแก
ทัศนะและความรูสึกระหวางคนในครอบครัว สถานภาพครอบครัว และการใชชีวติ ของครอบครัว
ไทย ตอมาพบวา นวนิยายชวงพ.ศ.2501-2506 แสดงปญหาในครอบครัวมากขึน้ (บาหยัน อิม่
สําราญ 2527:63-71)เชนปญหาความแตกแยกระหวางสามีภรรยา ปญหาความสัมพันธระหวางบิดา
มารดาและบุตร ปญหาความไมลงรอยระหวางเขยสะใภและปญหาความราวฉานระหวางพี่นอ ง
เปนตน ลักษณะปญหาเหลานี้คือการกลาวถึงอารมณของคนในครอบครัว และการดําเนินชีวิตรวม
สุขรวมทุกข อันถือเปนรายละเอียดเชนเดียวกับที่ปรากฏในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวสมัยแรกเริ่ม
การเสนอปญหาครอบครัวเปนเรื่องที่ตองอาศัยความละเอียดออน
นักเขียนนวนิยาย
ชีวิต-ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจึงมักเปนผูหญิงเพราะผูหญิงยอมใกลชิดกับเหตุการณใน
ครอบครัวมากกวาผูชาย(สันติ ทองประเสริฐ 2519: ) เหตุผลนี้อาจอธิบายไดวานักเขียนหญิงเปน
ผูที่ชางสังเกตและใชวิธีถายทอดเรื่องราวใหนาติดตามไปพรอมกับแสดงประสบการณและแงคิด
ตางๆ ที่ตรงใจผูอาน นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจึงเปนที่นิยมอยูจ นถึงปจจุบัน
นักเขียนนวนิยายหญิงที่ไดรบั ความนิยมอยางกวางขวางวามีความสามารถในการ
ถายทอดเรื่องราวเกีย่ วกับครอบครัวไดแก กฤษณา อโศกสิน โสภาค สุวรรณ โบตัน๋ ว.วินิจฉัยกุล
นันทนา วีรชน และเพ็ญแข วงศสงา เปนตน (ตรีศิลป บุญขจร 2525:105) ผลงานของนักเขียน
ดังกลาวนี้ลว นสะทอนบทบาทครอบครัวในสังคมปจจุบนั คือมักนําเรือ่ งใกลตัวหรือประสบการณที่
เหมือนจริงมาเปนเนื้อหาใหผูอานมีประสบการณรวมดวย จึงทําใหผูอานประทับใจจนไดรับความ
นิยมและครองตลาดได
ว.วินิจฉัยกุล
เปนผูประพันธคนหนึ่งในนักเขียนนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวที่ไดรับ
ความนิยมและยอมรับวาสามารถถายทอดนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวใหมีคุณคาทั้งดานสาระและ
บันเทิง ดังจะเห็นไดจากมีผนู ํานวนิยายของว.วินิจฉัยกุลไปสรางเปนภาพยนตรและละครหลายเรื่อง
เชน วงศาคณาญาติ เสนไหมสีเงิน มณีราว ทะเลแปร มายา คุณชายและเรือนไมสีเบจ เปนตน
เมื่อมีการจัดประกวดวรรณกรรมขององคกรตางๆ นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลก็มักจะไดรับรางวัลอยู
เสมอ เชน เรื่องละครคน ไดรับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ประจําป 2529 เรื่องมณีราว ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2531
เรื่องเสนไหมสีเงิน ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2532 และ
เรื่องคุณชาย ไดรับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2538 เปนตน
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เมื่อไดสํารวจนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล ในเบื้องตนพบวา ว.วินิจฉัยกุลนาจะตั้งใจแสดง
แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครปรากฏในนวนิยาย
เพราะในนวนิยายมักจะ
กลาวถึงภูมิหลังตัวละคร ไดแกการแสดงภาพครอบครัวของตัวละครอยางละเอียด ตั้งแตชาติกําเนิด
ฐานะของผูเลีย้ งดูและลักษณะการอบรมสั่งสอน ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัว
ละครตอไป อาทิผูประพันธกลาวถึงตัวละครที่มีครอบครัวคอยขัดเกลากิริยามารยาทมาอยางดี ตัว
ละครนั้นก็จะมีทาทางสงางาม หรือตัวละครที่ไดรับการสั่งสอนใหยึดมั่นในศีลธรรม ตัวละครก็จะ
แสดงการกระทําที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม แตถาตัวละครนั้นๆมีพื้นฐานครอบครัวที่ไมดีเชน
ถูกดุดาวากลาวโดยปราศจากเหตุผลหรือขาดการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองตัวละคร ก็มักจะแสดง
ลักษณะที่หยาบคายกาวราวหรือมีการตัดสินใจเกีย่ วกับเรื่องของการดําเนินชีวิตอยางผิดพลาด เปน
ตน
นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลหลายเรื่อง แสดงบทบาทของครอบครัววามีสวนในการสราง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร เห็นไดชัดจากเรื่องคุณชาย และมายา ในคุณชาย ผูป ระพันธแสดง
แนวคิดเกีย่ วกับครอบครัววาการอบรมสั่งสอนที่ดีสรางคนไดดยี ิ่งกวาชาติกําเนิด ผูป ระพันธสราง
ภูมิหลังครอบครัวใหตวั ละครทั้งสาม คือ ตาแหยม เตย โดง วาแตกตางกันทั้งเรื่องของชาติกําเนิด
และการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูจากครอบครัว กลาวคือ ตาแหยมหรือหมอมราชวงศทินภาคเปนผูเกิด
ในครอบครัวของชนชั้นสูง แตไมเคยไดรับความรักความเอาใจใส หรือการอบรมสั่งสอนจาก
ครอบครัว เตย เกิดมาในครอบครัวของชนชั้นกลาง พอแมเลี้ยงดูอยางตามใจมากเกินไป และโดง
ผูเปนเด็กกําพรา อยูในความอุปการะของพอแมเตย ซึ่งใหความเอาใจใสและอบรมสั่งสอนโดงเปน
อยางดี ทายที่สุดโดงผูมชี าติกําเนิดต่ําตอยที่สุดนั้นกลับไดดีและไดรับการยอมรับจากสังคมมาก
ที่สุด เพราะมีบุคลิกลักษณะที่สุภาพ เรียบรอย สงางาม เปนคนขยัน สูง านหนัก และสิ่งสําคัญที่ทํา
ใหโดงไดรับยกยองวาเปนคุณชายคือ การแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูเลี้ยงดูมาตลอด
จากเรื่องคุณชาย จึงทําใหเห็นทัศนะของผูป ระพันธวา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอการ
สรางลักษณะตัวละคร โดยเฉพาะอยางยิง่ บทบาทของการเปนผูอบรมสั่งสอนของครอบครัวนั้น มี
อิทธิพลตอบุคลิกและพฤติกรรมตัวละครยิง่ กวาสถานภาพที่ติดตัวมาแตกําเนิด ดังที่โดงมีชีวิตที่
เจริญรุงเรืองมากกวาตาแหยมและเตย ทั้งๆที่มีชาติกําเนิดต่ํากวาและขาดโอกาสที่ดีในชีวิตมากกวา
ดวย
การสรางตัวละครที่แสดงบทบาทครอบครัวในเรื่องคุณชายจึงเปนการสะทอนถึงบทบาท
สําคัญของการเลี้ยงดูวามีผลสืบเนื่องตอชีวติ ในอนาคตของตัวละคร ดังที่ไดเสนอทัศนะไวในเรื่อง
วาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญมากกวาชาติกําเนิดหรือฐานะ
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ในเรื่องมายาแสดงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูไววาบทบาทครอบครัวมีความ
สําคัญมากกวาชาติกําเนิดหรือฐานะเชนกัน
แตจะเนนไปที่การสั่งสอนไมถูกตองและสงผลราย
ใหแกตัวละคร ตัวละครเอกคือพิตะวัน สรางภูมิหลังครอบครัวใหพติ ะวันเปนเด็กกําพราไดรับการ
อุปการะจากคุณอินทนิล เศรษฐีนีผูมีอารมณแปรปรวน คุณอินทนิลเลี้ยงพิตะวันอยางกึ่งลูกกึ่งเด็ก
รับใชและ ไมเคยอบรมสั่งสอนใหรูจกั ผิดชอบชั่วดี พิตะวันจึงเติบโตมาดวยลักษณะนิสัยใฝสูง
ทะเยอทะยาน และเห็นแกประโยชนสว นตน ยิ่งไปกวานัน้ พิตะวันยังตัดสินใจในการเลือกคูครองที่
ผิดพลาดคือพิตะวันตองการชายหนุมร่ํารวยมากกวาหาคนที่รักตนเองอยางแทจริง
ทั้งนี้เพราะ
ตองการหลีกหนีจากเปนคนรับใชคุณอินทนิล และเพื่อใหตนเองมีชีวติ ที่สุขสบาย แตเมื่อพิตะวันถูก
ปฏิเสธรักจากชายร่ํารวย พิตะวันรูสึกวาตนเองลมเหลว ผิดหวังจากชีวติ ที่เคยใฝฝนไว และหาทาง
ออกใหกับตนเองไมไดจึงตัดสินใจฆาตัวตายในที่สุด
การที่พิตะวันแกปญหาดวยการฆาตัวตาย ผูประพันธใหเหตุผลวาเนื่องมาจากพิตะวัน
ไมเคยไดรับการอบรมใหรูจกั พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู หรือเห็นคุณคาของตนเองในดานอื่นๆ เชน
ความสามารถในการเรียนทัง้ นี้เพราะ พิตะวันถูกกดขีข่ มเหงทางจิตใจตลอดเวลา
พิตะวันจึง
เปรียบเสมือนอยูอยางโดดเดีย่ ว และตองการหาทางหลีกหนีไปสูชีวิตทีด่ ีกวา ฉะนัน้ การที่
พิตะวันเลือกที่จะฆาตัวตายจึงเปนการตัดสินใจผิด เพราะขาดการชีแ้ นะอยางถูกตองนั่นเอง
คุณชาย และมายา ที่เปนตัวอยางขางตนนี้ ทําใหเห็นวานวนิยายของว.วินิจฉัยกุล ให
ความสําคัญเกีย่ วกับบทบาทของครอบครัว ซึ่งในนวนิยายจะใหรายละเอียดเกีย่ วกับครอบครัวไว
มากปรากฏอยูใ นการแสดงภูมิหลังครอบครัวของตัวละคร ลักษณะบุคลิกภาพของตัวละคร และ
การกระทําของตัวละคร
นอกจากนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้แลว นวนิยายเรื่องอื่นๆ ของ ว.วินิจฉัยกุลก็ไดแสดงให
เห็น บทบาทของครอบครัวที่มีตอตัวละครเชนกัน ดวยเหตุนี้ วิทยานิพนธจึงสนใจที่จะวิเคราะห
บทบาทของครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคา
นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลที่มตี อสังคมในฐานะภาพสะทอนบทบาทครอบครัว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในวิทยานิพนธเลมนี้
วิทยานิพนธจัดเรียง
ตามลําดับเวลาของการประพันธนวนิยาย
เพื่อใหเห็นพัฒนาการที่สัมพันธกับบริบททางสังคม
ดังตอไปนี้
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เบญญา สุขาทิพยพันธุ (2540) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว ชวง
พ.ศ.2475-2488 ผูวิจัยวิเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับชีวิตครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายชวง
พ.ศ.2475-2488 และความสัมพันธระหวางสภาพสังคมกับนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว ผลการศึกษา
พบวา แนวคิดเกีย่ วกับชีวิตครอบครัวที่ปรากฏในชวงเวลานี้คือ แนวคิดแรก การเลือกคูครองและ
การแตงงาน ผูป ระพันธสะทอนแนวคิดทีว่ า ตัวละครยอมแตงงานตามทีผ่ ูใหญเลือกให ขณะเดียวกัน
ก็ปรารถนาจะเลือกคูครองตามความเห็นของตนเอง แนวคิดที่สอง บทบาทและหนาที่ของสมาชิก
ในครอบครัว ผูประพันธเนนถึงหนาที่ของบุคคลในครอบครัว ไดแก บทบาทของผูเปนบิดา ตอง
รักดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอน เปนแบบอยางที่ดี ใหคําปรึกษา และวางรากฐานชีวิตใหบตุ ร
บทบาทและหนาที่ของสามี ตองรับผิดชอบครอบครัว ใหเกียรติและไมนอกใจภรรยา บทบาทและ
หนาที่ของภรรยาคือ ดูแลรับผิดชอบงานบาน ยกยองใหเกียรติสามีและญาติ บทบาทและหนาที่
ของบุตร คือ การเคารพเชื่อฟงบิดามารดา ดูแลในยามชราพอแม และรักษาชื่อเสียงของวงศตระกูล
แนวคิดสุดทายคือปญหาความขัดแยงในครอบครัว
ผูประพันธนําเสนอปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ไดแก ความแตกตางระหวางสามีกบั ภรรยาเชน เชื้อชาติ ศาสนา และเศรษฐกิจ
ปญหาจากบุคคลที่สาม เชนญาติหรืออดีตคนรัก ปญหาความขัดแยงระหวางบิดามารดากับบุตร
เนื่องจากทัศนะการเลือกคูครองที่ไมตรงกัน ปญหาความขัดแยงระหวางพีน่ อง เนื่องจากความอ
ยุติธรรมของบิดามารดา และการแยงชิงคูรัก สวนความสัมพันธระหวางสภาพสังคมกับนวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัว ผูวิจยั พบวาผูประพันธสะทอนใหเห็นถึงสังคมในดานของเศรษฐกิจกลาวคือ
แสดงถึงปญหาความเดือดรอนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 โดยผูประพันธมักเสนอ
ทัศนะเรื่องระมัดระวังการใชจาย ดานการศึกษาผูประพันธนําเสนอวาตัวละครสวนใหญมีการศึกษา
สูงกวาเดิมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และดานวัฒนธรรม ผูประพันธสะทอนถึงนโยบาย
ของจอมพลป.พิบูลสงคราม เชน การแตงกายแบบตะวันตก หรือการหามประชาชนกินหมากเปน
ตน
สิรณา อ่ําถนอม ศึกษาเรื่องการวิเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับชีวิตครอบครัวในนวนิยาย
ขนาดสั้นของหลวงวิจิตรวาทการ(2540)โดยศึกษาวิเคราะหลักษณะชีวติ ครอบครัวของตัวละครและ
ทัศนะของเกีย่ วกับชีวิตครอบครัว ผลการศึกษาพบวาลักษณะชีวิตครอบครัวมี 2 ระยะคือ ระยะแรก
กลาวถึงการเลือกคูครองและการแตงงาน ในนวนิยายสะทอนใหเห็นปญหา
ความแตกตางเรื่องฐานะวงศตระกูลของคูสมรส และการศึกษาของคูสมรส ระยะที่สองกลาวถึงการ
ดําเนินชีวิตครอบครัว ไดแกปญหาเรื่องเงิน การนอกใจ คูรักเกา ปญหาเรื่องการเลี้ยงลูก
การทะเลาะเบาะแวงของสามีภรรยา หนาที่ของสามีภรรยาตอครอบครัวและปญหาจากญาติ
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พี่นองที่เขามาเกี่ยวของ และนวนิยายขนาดสั้นของหลวงวิจิตรวาทการยังสอดแทรกแนวคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วไวดว ย เพื่อใหการดําเนินในครอบครัวมีความสุขตาม
อัตภาพ
บาหยัน อิ่มสําราญ ศึกษาเรื่องนวนิยายไทยระหวาง พ.ศ.2501-2506:การวิเคราะห
แนวคิด(2527) ผลการศึกษาพบวานวนิยายชวงเวลาดังกลาวนี้มีเนื้อหาและโครงเรื่องจัดไดเปน 5
แนวคือ นวนิยายแนวรัก นวนิยายแนวตอสูโลดโผน นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว นวนิยายแนว
สะทอนสังคม และนวนิยายแนวสยองขวัญ ซึ่งสามารถวิเคราะหแนวคิดไดดังนี้ แนวคิดเรื่อง
ความรัก
พบวานักประพันธเชิดชูคุณคาของความรักวามีคาสูงสงเหนือกวาเงินตราหรือรูปราง
หนาตา แตถาตองเลือกระหวางความรักกับคุณธรรม นักประพันธมีทัศนะวาตองเลือกคุณธรรม
แนวคิดเรื่องชีวิตพบวามี 3 ระดับ คือ ระดับแรกเนนที่การใชชีวิตดวยความสุขุมรอบคอบและสมถะ
ระดับที่สองเนนคุณคาของมนุษยที่ความดีงาม ระดับที่สามเนนที่ธรรมชาติของมนุษยวาเปนผูทํา
ลายมากกวาสรางสรรค
แนวคิดเรื่องครอบครัว ผูประพันธเสนอสาเหตุที่ทําใหชีวิตครอบครัว
ลมเหลวคือ ปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และชองวางระหวางบิดามารดาและบุตร
แนวคิดเรื่องผูหญิง นักประพันธเห็นวาผูห ญิงควรปฏิบัติตนตามคานิยมดั้งเดิม และจําเปนตองไดรับ
การปกปองจากผูชาย และแนวคิดดานสังคม ผูประพันธมักนําเสนอแนวคิดดานคานิยม ไดแกการ
คลุมถุงชน การเปลี่ยนแปลงทางชนชั้น ปญหาสังคมในเมืองหลวง และปญหากลไกของรัฐที่ทํา
ใหสังคมไมสามารถพัฒนาไปได
ลินดา วงษทน ศึกษาเรื่อง วิเคราะหปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวงพ.ศ.25252531(2538) ผลศึกษาพบวา สาเหตุของครอบครัวแตกแยกเกิดจากปจจัยสวนบุคคลและดาน
เศรษฐกิจ สังคม ปจจัยสวนบุคคลเกิดจากบุคลิกภาพ พฤติกรรม และความสัมพันธของคูสมรส ซึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากครอบครัว เชน การเลี้ยงดูแบบตามใจ ทําใหคูสมรสเอาแตใจตนเองหรือการอบรม
แบบเขมงวด จะทําใหคูสมรสไมมีวุฒิภาวะพอที่จะแกปญ
 หาครอบครัวหรือไมกลาตัดสินใจเมื่อเกิด
เรื่องเลวรายในครอบครัวได เปนตน
สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมไดแก บทบาทของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไป ในดาน
เปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นไดแก การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกีย่ วกับการหยาราง
ซึ่งสังคม
ยอมรับวาเปนเรื่องปกติธรรมดามากขึ้น ปญหาสังคมขาดศีลธรรม และปญหาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมที่ทําใหคนในสังคมเห็นแกตวั มากขึน้
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การวิเคราะหผลกระทบของครอบครัวแตกแยกผูวิจยั พบวาเด็กไดรับผลดานสุขภาพจิต
บุคลิกภาพ ดานพฤติกรรมและสังคม อันปรากฏในลักษณะตางๆไดแกความหวาดกังวลกับอนาคต
มองโลกในแงราย เก็บกด เคียดแคนชิงชังบิดามารดา เก็บตัว โหยหาความรัก ไมมั่นคงทาง
อารมณ กาวราว พูดปด ขโมยของ ดื่มเหลา เบี่ยงเบนทางเพศ เจาชู แสวงหาเกียรติยศทรัพยสนิ
เงินทอง และการถูกปฏิเสธจากสังคมหรือการถูกกีดกันจากเพื่อนฝูง จากสาเหตุผลกระทบของ
ปญหาครอบครัวแตกแยกขางตน ผูวิจัยไดพบขอคิดเกีย่ วกับการใชชีวติ ครอบครัวคือ ประการแรก
การครองชีวิตคูตองมีความรักเปนพืน้ ฐาน ใชความอดทน หนักแนน เขาใจและใหอภัยซึ่งกันและ
กัน สวนขอคิดอีกประการหนึ่งคือ การอบรมเลี้ยงดูบุตร เมื่อบิดามารดาหยารางกัน ไมควรมุงหา
ทางออกใหตนเองจนลืมนึกถึงบุตรธิดา และไมควรปลูกฝงทัศนคติทางลบเกี่ยวกับบิดามารดาใหแก
บุตร
ศรีจันทร พันธพานิช ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตวั ละครผูหญิงในนวนิยายของ
ว.วินิจฉัยกุล(2534) ผูวิจยั ศึกษาตัวละครหญิงจากนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล 18 เรื่อง ตั้งแตพ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ.2531 โดยวิเคราะหเฉพาะตัวละครหญิง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ ดานแรก
วิเคราะหบุคลิกภาพลักษณะทางกาย นิสัย การแสดงความสัมพันธกบั ผูอื่น และแนวความคิดใน
การดําเนินชีวติ ของตัวละครหญิง ดานที่สอง วิเคราะหสถานภาพและบทบาท ดานครอบครัว การ
ประกอบอาชีพ และการเปนที่ยอมรับในสังคมของตัวละครหญิง และดานที่สาม วิเคราะหทัศนะ
ของผูประพันธในดานการศึกษา ชีวติ สมรส และการดําเนินชีวิตในสังคมของตัวละครหญิง
ผลการศึกษาคือตัวละครหญิงมีบุคลิกภาพ2 ลักษณะ คือตัวละครที่มีบุคลิกสรางสรรค
และตัวละครที่มีบุคลิกไมสรางสรรค ลักษณะแรกไดแก ตัวละครที่มีบุคลิกภาพดีและมีแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่ดี ทัง้ นี้เพราะตัวละครกลุมนี้ไดรับการอบรมมาแตวยั เยาวอกี ลักษณะหนึ่งคือ
ตัวละครที่มีบคุ ลิกภาพไมสรางสรรคคือตัวละครที่มีแนวคิดการดําเนินชีวิตที่ไมดี สวนสาเหตุนนั้ มา
จากตัวละครกลุมนี้มีภูมิหลังไมสมบูรณเชนครอบครัวแตกแยก และไดรับการเลีย้ งดูที่ทะนุถนอม
หรือเขมงวดมากเกินไป
ผลการวิจัยคือตัวละครหญิงแสดงบทบาทของลูกสาว ภรรยา และมารดาที่มีทั้งดีและไม
ดีเชน ตัวละครที่แสดงบทบาทภรรยาที่ดีคอื มีความรัก เขาใจ และเทิดทูนสามี สวนภรรยาที่ไมดีคือ
ไมสามารถปรับตัวเขากับสามี และใฝสูงทะเยอทะยานเกินไป สวนการประกอบอาชีพ ตัวละคร
สวนใหญสามารถประกอบอาชีพไดดี เชน เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย นักเขียน ผูชวยผูกํากับ
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โทรทัศน และนักบริหาร และการเปนทีย่ อมรับในสังคมพบวา ตัวละครแสดงบทบาททั้งดีและไมดี
ตัวละครที่ไดรบั การยอมรับในสังคมคือการออกสังคมเคียงคูกับสามีหรือบิดามารดาไดอยางสงางาม
สวนตัวละครที่ไมไดรับการยอมรับในสังคม คือ ตัวละครที่เปนคนชอบอิจฉาผูอื่น
ในดานการวิเคราะหทัศนะของนักประพันธผูวิจัยพบวาเสนอทัศนะสามดานคือ ดานแรก
เรื่องของการศึกษา ผูประพันธสนับสนุนใหผูหญิงมีการศึกษาโดยไมตองพึ่งพาใคร และการศึกษา
จะสงผลใหผหู ญิงเฉลียวฉลาดและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานที่สอง เรื่องชีวิตสมรสเสนอทัศนะ
วาการแตงงานควรคํานึงถึงนิสัยใจคอมากกวาความสวยความบริสุทธิ์ของผูหญิงและการจัดงาน
แตงงานก็ควรจัดใหเหมาะกับสถานภาพของตนเองและดานที่สาม เรื่องการดําเนินชีวิตในสังคม
ผูประพันธเสนอทัศนะวาผูห ญิงควรมีจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิตของตน การคบเพื่อนตางเพศ
แมวาหญิงชายปจจุบันจะสามารถคบกันไดอยางเปดเผยแตผูหญิงไมควรนิยมความมีอิสระในเรื่อง
เพศและผูหญิงตองมีภาพลักษณที่มีความรูพึ่งตนเองได คลองแคลว ทันคน ทันโลก ไมออนแอ
และเปนตัวของตัวเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของขางตนนี้ วิทยานิพนธไดเห็นถึงบทบาท
ของครอบครัวและทัศนะของผูประพันธที่ใหความสําคัญกับการอบรมเลี้ยงดูมีผลตอตัวละคร แต
งานวิจยั ขางตน ยังไมมผี ูใดศึกษาบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินจิ ฉัยกุล
แมวาจะมีการวิเคราะหตัวละครผูหญิงในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลบางแลว แตเลือกศึกษาเฉพาะตัว
ละครผูหญิง อีกทั้งไมไดนําเสนอบทบาทของครอบครัวที่มีตอตัวละครอยางชัดเจน
ผูเขียนวิทยานิพนธจึงสนใจที่จะวิเคราะหบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยาย
ของ ว.วินิจฉัยกุล เพื่อใหเห็นวาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญตอบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ
ตัวละคร อีกทั้งใหเห็นทัศนะของว.วินจิ ฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย และเพื่อใหเห็น
แนวทางในการศึกษาบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของผูประพันธทานอื่นตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล
2. เพื่อศึกษาทัศนะของ ว.วินจิ ฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย
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ขอบเขตของการวิจัย
นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลที่เลือกมาศึกษามีจํานวนทั้งหมด 15 เรื่อง และเลือกเฉพาะเรื่อง
ที่มีเนื้อหาแสดงบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครอยางชัดเจน
นวนิยายของว.วินิจฉัยกุลทั้ง 15 เรื่องนี้จัดลําดับตามการพิมพครั้งแรกดังนี้
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.คลื่นกระทบฝง.กรุงเทพฯ:ทิพยอักษรการพิมพ,2526.
8.ฟาต่ํา.กรุงเทพฯ:เอกศิลปการพิมพ,2527.
9.ละครคน.กรุงเทพฯ:เจริญรัตนการพิมพ,2528.
10.อยูฟาเดียวกัน.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:สํานักพิมพเพือ่ นดี,2544.
ขอตกลงเบื้องตน
เมื่อศึกษานวนิยายของว.วินจิ ฉัยกุล พบวาลักษณะครอบครัว บทบาทครอบครัวและ
อิทธิพลครอบครัวของนวนิยายทั้ง 15 เรื่องที่เลือกมาศึกษา มีเนื้อหาที่ตรงกับคําจํากัดความตอไปนี้
ครอบครัวเปนวิธีปฏิบัติซึ่งตั้งขึ้นเปนแบบแผน
เปนมาตรฐานสําหรับในเรื่องการ
สืบพันธุและการเลี้ยงดูเด็ก
และประเภทของครอบครัวจัดอยูใ นประเภทครอบครัวของพอแม
(Family of Orientation)คือเปนกลุมโดยไมสมัครใจ เปนตําแหนงที่ตดิ ตัวมา (ประสาท หลักศิลา
2514:254-255)
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ครอบครัว คือ กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิต
รวมกัน รวมทั้งการพึ่งพิงกันทางสังคมเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธกันทางกฎหมาย หรือทาง
สายโลหิต
ครอบครัวบางครอบครัวอาจมีลักษณะขอยกเวนบางประการจากดังกลาวก็ยอ มได
(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 2541:6)
บทบาทครอบครัวหมายถึงการกระทําของครอบครัวที่แสดงออกมา
คือตองเปน
เครื่องมือในการใหการอบรมสั่งสอนเด็ก ครอบครัวเตรียมตัวเด็กใหพรอมที่จะเขารวมกับคนอืน่ ใน
โลกอันกวางใหญ ครอบครัวเปนผูสั่งสอนเรื่องความรัก เรื่องอาณาและสิทธิตางๆ ตลอดจนความ
เมตตาปรานี ครอบครัวเปนผูทําใหทารกซึ่งยังไมรูเรื่องราวอะไรเลยใหเติบใหญขึ้นมาเขากับคน
อื่นๆไดในสังคม ซึ่งเปนกระบวนการที่เรียกวา “การเขารวมเปนสวนของสังคม”(ประสาท หลักศิลา
2514:261)
อิทธิพลของครอบครัวหมายถึง เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาอยางไร เติบโตขึ้นก็จะ
ดําเนินชีวิตไปอยางนั้น พอแมเชื่อหรือนับถือสิ่งใร ลูกๆก็เชื่อและนับถือสิ่งนั้นตามอยางพอแม เวลา
เราทําอะไรไมถูกหรือคิดอะไรไมออก เรามักจะพยายามนึกถึงการกระทําของพอแม(เรื่องเดียวกัน:
261)
สําหรับคําวาทัศนะที่จะใชพจิ ารณาทัศนะของว.วินจิ ฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัวใน
นวนิยาย ในบทที่ 4 นั้น มีความหมายถึงนักเขียนมองดูโลกและชีวิตมนุษยในแงมุมตางๆกันและตาง
ก็มีแนวคิดของตนที่มีอยูตอโลก ตอสังคมและตอชีวิตมนุษยแตกตางกัน แนวคิดหรือปรัชญาของ
นักเขียนจึงมีหลายแนวและตางก็พยายามถายทอดความคิด หรือปรัชญาตางๆนั้นในวรรณคดีที่ตน
แตงอยูเสมอ(กุหลาบ มัลลิกะมาส 2516:105)
ฉะนั้นการศึกษาบทบาทครอบครัว ในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล ผูเขียนวิทยานิพนธจึง
ศึกษาตามแนวทางที่เปนขอตกลงเบื้องตนนี้ เนื่องจากมีความหมายที่ตรงกับลักษณะในนวนิยาย
ของว.วินจิ ฉัยกุล
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ขั้นตอนการวิจัย
1.รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวและการวิเคราะห
ตัวละคร
2.สํารวจนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลตามขอบเขตที่กําหนด
3.วิเคราะหบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินจิ ฉัยกุล
4.วิเคราะหทัศนะของผูประพันธที่มีตอบทบาทครอบครัว
โดยพิจารณาจากการที่
ผูประพันธใหบทบาทครอบครัวมีอิทธิพลตอตัวละคร
5.เรียบเรียงและนําเสนอผลงานในรูปแบบของพรรณนาเชิงวิเคราะห
ประโยชนทไี่ ดรับ
1. เพื่อใหเห็นบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล
2. เพื่อใหเห็นทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยาย
3.เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของ
ผูประพันธทานอื่นตอไป
4.เพื่อใหเห็นคุณคาของนวนิยายที่มีตอสังคม

บทที่ 2
พัฒนาการของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว
นวนิยายเปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทเรื่องเลา(narrative fiction) หมายถึงงานเขียน
ที่มิไดมุงเนนขอเท็จจริง แตเปนเรื่องที่แตงขึ้นจากจินตนาการ มีลักษณะสําคัญคือตองประกอบดวย
เหตุการณตางๆ ที่มีความสัมพันธกันและดําเนินไปในสถานที่ เวลา เชื่อมโยงกันเปนเรื่องราว
(story) (ธัญญา สังขพันธานนท 2539:161)
ความแพรหลายของนวนิยาย เกิดจากลักษณะของนวนิยายเองกลาวคือนวนิยายสามารถ
แสดงความรูสกึ นึกคิดของของคนในสังคมรวมสมัยได
อีกทั้งแนวการแตงนวนิยายก็มีความ
หลากหลายนาสนใจตามที่นกั วรรณคดีศกึ ษาไดสรุปประเภทของนวนิยายวามีอยู 11 ประเภทตามที่
กลาวไวในบทที่ 1 โดยแยกประเภทตามเนือ้ หาของนวนิยาย
วิทยานิพนธมคี วามเห็นวา เนื้อหาของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวซึ่งเปนหนึ่งใน
นวนิยายทั้ง 11 ประเภทนัน้ มีความนาสนใจเพราะ นิยายประเภทนี้มีการกลาวถึงความสัมพันธ
ปญหา และอารมณความรูส ึกของคนที่ผูกพันกันซึ่ง เปนเรื่องชีวิตใกลตัวของสังคม
ตามที่
นักวิชาการทางวรรณคดีไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวไวดังนี้
สุพรรณี วราทร (2519: 243) กลาวไววาเปนนวนิยายที่นาํ รายละเอียดเล็กๆนอยๆเกี่ยวกับ
ชีวิตความเปนอยู ขนบประเพณีไทยมาแสดง
ตรีศิลป บุญขจร (2525:96) กลาววานวนิยายแนวชีวิตครอบครัว เปนนวนิยายที่มีเนื้อหา
สะทอนปญหาความขัดแยงและคานิยมของสังคม
นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวพัฒนามาจากนว
นิยายรักคือมุงเสนอปญหาความรักใกลเคียงกับความเปนจริงแทนที่จะมุงเสนอเรื่องของความรัก
อยางหวือหวาหรือมุงความสนุกสนานของเนื้อเรื่องเพียงอยางเดียว
วนิดา บํารุงไทย (2544:92) กลาววานวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวคือ เปนเรื่องเกีย่ วกับ
สภาพหรือปญหาอันสืบเนื่องหรือเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว นวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัวแมเสนอภาพชีวติ ในวงแคบๆ
แตก็อาจเสนอสาระบางประการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับตัวตนของมนุษยหรือสังคมโลก
13

14
เบญญา สุขาทิพยพันธุ (2540:6) กลาววานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวมีแนวคิดคือการ
เสนอปญหาความขัดแยงในครอบครัว บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว และการเลือก
คูครองและการแตงงาน
จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา นวนิยายแนวชีวิตครอบครัว คือ เรื่องเลารวมสมัยที่เสนอ
สาระของชีวิตที่เลียนแบบสภาพสังคมจริง นวนิยายแนวชีวิตครอบครัว อาจพัฒนามาจากนวนิยาย
รัก โดยเพิ่มสาระของการแสดงแงมุมในชีวิตประจําวัน ไดแกความสัมพันธของบทบาทสมาชิก
ครอบครัว อารมณความรูสึก หรือปญหาความขัดแยงของคนในครอบครัวหรือคนใกลตัว
ลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวที่หยิบยกเนื้อหาตามสภาพสังคมมานําเสนอ
นับวามีปจจัยทางวิถีสังคมเปนสวนสําคัญ และการทีผ่ ูประพันธเลือกเนื้อหาของชีวิตครอบครัวใน
ลักษณะใดๆก็ตามมาเขียนก็อาจทําใหเราเห็นโลกทัศนของผูประพันธที่เชื่อมโยงกับสถานการณ
ของสังคมมาอีกทีหนึ่งดวย
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจึงเปนบันเทิงคดีอิงสาระที่นานํามาศึกษาถึงพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธจะจําแนกนวนิยาย
ออกเปน 3 ชวงดังนี้ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500 ลักษณะของ
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520 และ ลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวชวง
พ.ศ.2521-2544
ทั้งนี้ เนื้อเรื่องของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวทั้ง 3 ชวงเวลาขางตน ผูเขียนวิทยานิพนธ
ไดศึกษาตามขอมูลจากวิทยานิพนธดังตอไปนี้ “ศรีบูรพาในฐานะนักมนุษยธรรม.”(สุทิน กัลยพฤกษ2524.) “การวิเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับชีวิตครอบครัวในนวนิยายขนาดสั้นของหลวงวิจิตรวาท
การ.” (สิรณา อ่ําถนอม 2524.) “นวนิยายไทยระหวาง พ.ศ.2501-2506:การวิเคราะหแนวคิด.”
(บาหยัน อิ่มสําราญ 2527.) “ปญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา.”
(จินตนา ดิษฐแยม 2527.) “สถานภาพทางสังคมของผูหญิงไทย(ในชวงป พ.ศ. 2475 -2493 )
ในนวนิยายของดอกไมสด และ ก. สุรางคนางค .” (สายสมร เฉยตรองการ 2528.) “วิเคราะห
ลักษณะตัวละครอปกติในนวนิยายแนวจิตวิทยาของโสภาค สุวรรณ.” (สกุลรัตน แซตาน 2528.)
“สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ( พ.ศ. 2497 –2530).” (วีรวรรณ ศรีสําราญ
2533.) “ การวิเคราะหนวนิยายของสีฟา.” (ขวัญเนตร ครุฑานุช 2534.) “สัจนิยมในนวนิยายของ
โบตั๋น.” (กิตยิ าวดี เกษมสันต2535.) “วิเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับบทบาทสตรีในนวนิยายของดวงใจ.”
(ทิษฏยา อยูโ พธิ์ 2536.) “การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตีระหวางพุทธศักราช
2506-2534.” (ภัทรพร หงษทอง 2537.) “นวนิยายแนวปญหาครอบครัวแตกแยกในนวนิยายชวง
พ.ศ.2525-2531.” (ลินดา วงษทน2538.)“การศึกษาวิเคราะหนวนิยายของกฤษณา อโศกสินที่ไดรับ
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รางวัล:พัฒนาการดานแนวคิด ตัวละคร และกลวิธีการประพันธ.”( ชนิกานต กูเ กียรติ 2540.)
“การศึกษาเชิงวิเคราะหนวนิยายของ ก.สุรางคนางค.”(บุญศิริ ภิญญาธินันท 2540.) “การวิเคราะห
นวนิยายชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2488.”(เบญญา สุขาทิพยพันธุ 2540.) “วิเคราะหปญหา
ครอบครัวในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ.” (สิรณา อ่ําถนอม 2540) “ ลักษณะแบบฉบับของ
ตัวละครในนวนิยายพาฝนระหวางป พุทธศักราช 2480 – 2516.” (ศุภร จารุจรณ 2541.) “ผูหญิง
ในนวนิยายของวิมล ศิริไพบูลย : การศึกษาเชิงวิเคราะห.” (เพ็ญแข งามดวงใจ 2541.) “ การ
วิเคราะหนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.” (นฤมล ฟตประยูร 2541.)
“ การวิเคราะหตัวละครเอกในนวนิยายไทยตั้งแต พ.ศ.2475-2488.” (วิมลมาศ ปฤชากูล 2542) “การ
วิเคราะหนวนิยายของดวงดาว.”(นิรมล บุษปวณิช2542.) “ผูหญิงยุคใหมในนวนิยายของโบตั๋น.”
(อุไรรัตน วงศนวชาติ2546.) “ทัศนะของโบตั๋นที่มีตอเด็กและเยาวชนในนวนิยาย.” (ศิริวรรณ
ศิริมังคลวณิชย2547.) และ “ภาพสะทอนเด็กและเยาวชนในนวนิยายของม.ล.ศรีฟา มหาวรรณ.”
(รสริน นิรันราย2548.)

2.1ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวง พ.ศ.2475-2500
2.1.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ.2475-2500
สภาพสังคมไทยชวงพ.ศ.2475-2500 ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครอง จากการที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั พระราชทานรัฐธรรมนูญใหประชาชน
การปกครองจึง
เปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนประชาธิปไตย คนในสังคมไทยยุคนีจ้ ึงเกิดจาก
ความรูสึก 2 ดานที่โดดเดนคือ ความระส่ําระสายของชนชัน้ ศักดินาที่สูญเสียอํานาจ และการเปลี่ยน
วิถีชีวิตในรูปแบบใหม
ลักษณะเดนทางเนื้อหาของนวนิยายชวง พ.ศ.2475-2500 ที่โดดเดนมีสองแนวคือ
นวนิยายทีแ่ สดงชีวิตของมนุษยที่มจี ิตใจโหดราย เอารัดเอาเปรียบ เชนนวนิยายของ ศรีบูรพา
แมอนงค เสนีย เสาวพงศ ศรีรัตน สถาปนวัฒน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และอิศรา อมันตกุล
เปนตน ผลงานของนักประพันธเหลานี้จดั อยูในแนวศิลปะเพื่อชีวิต คือการสะทอนภาพสังคมที่เปน
จริงเพื่อหวังวาจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทีด่ ีกวา หรือความเทาเทียมกันของคนในสังคม
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นวนิยายอีกแนวหนึ่งคือแนวพาฝน ซึง่ มีเนื้อหาในทํานองความรักของหนุมสาวที่สุข
สมหวัง หรือเนื้อเรื่องแนวผจญภัยโลดโผน นวนิยายเหลานี้มักจะอยูในงานเขียนของ
ก.สุรางคนางค ว.ณ ประมวลมารค สุวัฒน วรดิลก อิงอร ชอุม ปญจพรรค เปลื้อง ณ นคร
พ.เนตรรังษี ดวงดาว วรรณสิริ สุภร บุนนาค ฉันทิชย กระแสสินธุ แสงทอง ป.อินทปาลิต
ยาขอบ และไมเมืองเดิมเปนตน
อิทธิพลของสังคมจึงสงผลถึงการแตงนวนิยายแนวศิลปะเพื่อชีวิตคือมีการ
แสดงถึง
ทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองและสังคม เชนการแสดงทัศนะของความลมสลายของชน
ชั้นศักดินา พบในนวนิยายของศรีบูรพา การแสดงทัศนะถึงความพยายามปรับตัวของชนชั้นสูงที่
ประสบกับความเสื่อมสลาย พบในนวนิยายของดอกไมสด การแสดงทัศนะเกี่ยวกับความอาลัยใน
อดีตของชนชัน้ สูง พบในนวนิยายของดวงดาว การแสดงความผิดหวังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองที่ไมไดทําใหสังคมดีขึ้น พบในนวนิยายของหมอมราชวงศนิมติ มงคล นวรัตน
การสะทอนภาพการเปลี่ยนระบบเจากับขา มาเปนขาราชการกับประชาชน พบในนวนิยายของ
ศรีรัตน สถาปนวัฒน แตเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามออกรัฐธรรมนูญเมื่อปพ.ศ.2492 รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดจํากัดเสรีภาพเกี่ยวกับการพูด การเขียน และการพิมพ และนําพระราชบัญญัติปราบปราม
และปองกันคอมมิวนิสตมาใชอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนโยบายดังกลาวนี้ คือขอกลาวหาในการจับกุมกบฏ
สันติภาพ นักเขียนและนักหนังสือพิมพแนวศิลปะเพื่อชีวติ หลายคนถูกจับชีวิตถูกจับ เมื่อพ.ศ.2495
และทําใหการเติบโตของนวนิยายเพื่อชีวติ หยุดการแพรหลายนับแตบดั นั้นมา
สวนนวนิยายแนวพาฝน เกิดจากความตองการหลีกหนีความทุกขทนในภาวะสงคราม
เนื่องจากนวนิยายประเภทนีม้ ีเนื้อหาที่เนนในเรื่องของความรัก ความสุขที่เกิดจากความรักและการ
แตงงาน การใชชีวิตอยางหรูหรามีระดับและสดใสราเริง นวนิยายแนวพาฝนจึงกลายเปนเครื่องมือ
ในการบรรเทาทุกขไปโดยปริยาย อีกทั้งสํานักพิมพที่ตอ งการผลกําไรมาก ไดกําหนดใหแนวการ
เขียนของนักเขียนตามรสนิยมของคนอาน นวนิยายแนวนี้จึงไดรบั ความนิยมและแพรหลายอยาง
กวางขวาง
นอกจากนวนิยายทั้งสองแนวที่ถือเปนแนวโนมหลักสําหรับการแตงนวนิยายชวง
พ.ศ.2475-2500 แลว ยังมีนวนิยายแนวยัว่ ลอเกิดขึ้นดวย เนื่องจากเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเปน
นายกรัฐมนตรี มีเหตุการณสําคัญที่กระทบตอวรรณกรรมไทยคือ การออกนโยบายรัฐนิยมและการ
เขารวมสงครามมหาเอเชียบูรพา ผลจากเหตุการณแรกคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กอตั้งวรรณคดี
สมาคม มีการดําเนินการคือในดานการใชภาษาของวรรณกรรม ไดปรับปรุงตัวอักษรไทยและวาง
หลักเกณฑการเขียนหนังสือสะกดการันต
สวนในดานเนื้อหาไดหามนักเขียนมิใหกลาวถึง
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พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของตัวละคร การที่จอมพลป.พิบูลสงครามออกขอบังคับเชนนี้ ไดทําให
นักเขียนตองหยุดเขียนนวนิยายไปหลายคน หรือจําเปนตองเปลี่ยนแนวการเขียน
นวนิยายทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากนโยบายดังกลาวนี้ ในดานรูปแบบจึงมีลักษณะที่มีการใช
ภาษาผิดแบบแผน เชนนวนิยายนวนิยายของอิศรา อมันตกุล วิตตนสุทธเสถียร สวนในดานเนื้อหา
พบวามีการแสดงทัศนะในเชิงยั่วลอนโยบายรัฐนิยม เชนนวนิยายเรื่องดาวหางของ
พัทยา สายหู การสะทอนวิถีชีวิตครอบครัวในยุครัฐนิยม ซึ่งพบในนวนิยายของดอกไมสด และ
การแสดงทัศนะตอตานรัฐนิยม คือเรื่องปกกิ่งนครแหงความหลัง และคนดีที่โลกไมตองการของ
สด กูรมะโรหิต
ฉะนั้นจากสภาพสังคมและลักษณะนวนิยายโดยทัว่ ไป ทําใหเห็นวาเนื้อหาใน
นวนิยายมีความสอดคลองกับสภาพสังคม กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนประชาธิปไตย สงผลใหชนชั้นศักดินา หรือชนชั้นเจาถูกลดสถานภาพ
ใหมีความเทาเทียมกับสามัญชน และกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางคานิยม และวิถีชีวิตตามไป
ดวย เนื้อหานวนิยายในยุคนี้ จึงสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก ชีวิตจิตใจ และแนวคิดของชนชั้นที่
อยูในภาวะตกยาก
เมื่อบานเมืองมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ผูคนก็เริ่มที่จะแสวงหาความเทาเทียม
แมวาชนชัน้ ศักดินาอาจถูกลดอํานาจไป แตก็มกี ลุมผูมีอํานาจใหมเขามาแทนโดยมิไดมีอํานาจที่
เนื่องจากยศศักดิ์ทางชาติกําเนิด แตมีอํานาจเพราะเงินตรา กลุมคนเหลานี้ คือ กลุมนายทุน ตาม
ระบบธนานุภาพ หรือทุนนิยม เนื้อหาที่สะทอนในนวนิยายชวงนี้จึงมีเรื่องของชนชั้นลางที่ยังถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายทุนและมักจะปรากฏในนวนิยายเพื่อชีวิต
สวนเหตุการณความโหดรายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหประชาชนตองการหลีกหนี
ความเจ็บปวด จึงแสวงหาความรื่นรมย จากนวนิยายเพื่อใหลืมความทุกขชั่วคราว เนื้อหาของนว
นิยายในยุคนี้จงึ มีลักษณะ ความรัก สนุกสนาน สมหวัง ตามที่ปรากฏในนวนิยายรัก
พาฝน
เมื่อความแพรหลายของนวนิยายถูกกําหนดตามความเปนอิสระของนักเขียนซึ่งเกี่ยวโยง
กับขอบังคับทางการเมืองและสังคมอีกทีหนึ่ง
นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวที่เกิดขึ้นในยุคนี้จงึ
เติบโตขึ้นไปพรอมๆกับของนวนิยายพาฝน ซึ่งเปนแนวเรื่องที่ไมไดถูกรัฐบาลปดกั้นเหมือนกับ
นวนิยายเพื่อชีวิต โดยนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวมีตนกําเนิดจากนวนิยายรักและพัฒนาเนื้อหาใหมี
เรื่องราวเกีย่ วกับครอบครวเขามาแทนที่จะมีแตเรื่องของความรักระหวางหนุมสาวเพียงอยางเดียวซึ่ง
นักเขียนที่ถือวาเปนผูริเริ่มนวนิยายแนวนี้คอื นักเขียนหญิงผูมีเชื้อสายทางราชวงศ “ดอกไมสด”ซึ่ง
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เริ่มมาตั้งแตปพ .ศ.2572 และมีนักเขียนรวมยุคเกิดขึ้นอีกหลายคนเชน ก.สุรางคนางค ศรีบูรพา
หลวงวิจิตรวาทการ ดวงดาวและศรีรัตน สถาปนวัฒน
แมวาโครงเรื่องของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวยุคนี้จะเหมือนกับนวนิยายรักคือมัก
กลาวถึงชีวิตรักและการเลือกคูซึ่งเปนไปตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมา แตในรายละเอียดของ
การเลือกคูและลักษณะการวางตัวของชายหญิงในยุคที่เรียกวาเริ่มเขาสูยุคใหมนกี้ ็มคี วามนาสนใจ
อยูไมนอย เพราะมีเนื้อหาที่นาํ สภาพสังคมและความรูสึกของคนในสังคมมาสะทอนผานตัวละคร
และยังเริ่มมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับลักษณะทีด่ ีของภรรยาวาตองเปนผูปฏิบัติตามความตองการของ
สามี และรวมไปถึงความสัมพันธระหวางลูกเลี้ยงและบทบาทของญาติพี่นองดวย ฉะนั้น นวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัวในยุคนีจ้ ึงมีความนาสนใจดังตอไปนี้
2.1.2ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ. 2475-2500
เนื้อหาของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวยุคนี้มักกลาวถึง บทบาทของครอบครัวที่มีตอ
การเลือกคูครอง ปญหาระหวางสามีภรรยา และบทบาทครอบครัวที่มีอิทธิพลตอลักษณะนิสัย
นวนิยายทีเ่ ลือกมาศึกษาเปนผลงานของ ดอกไมสด ก.สุรางคนางค ศรีบูรพา หลวงวิจิตรวาทการ
และดวงดาว
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475-2500 สังคมไทยอยูใ นชวงปรับตัวกับการ
ปกครองแบบใหม ซึ่งเนนอุดมการณความเสมอภาคของมนุษยตามหลักการของประชาธิปไตยและ
อุดมการณนี้ก็เปนสิ่งที่ประชาชนเริ่มจะเรียกรองสิทธิของตน
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวก็ไดสะทอนความเสมอภาคนี้ผานทางเนื้อหาของนวนิยาย
เชนกัน กลาวคือ ในเรื่องของการเลือกคูครองของตัวละคร เนื้อเรื่องของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว
ยุคนี้เริ่มแสดงความเห็นเกีย่ วกับการคลุมถุงชนซึ่งเปนวิธีเลือกคูที่ตามใจผูใหญไดสรางความทุกขใจ
ใหตวั ละครเพราะคนยุคใหมเห็นวาการเลือกคูรักเปนสิทธิความสุขที่ตนมีสิทธิเลือกเองเมื่อถูกบังคับ
จึงเปนทุกขและหาทางออก นวนิยายที่สะทอนความคิดในชวงนี้จะมีการแสดงอารมณของตัวละคร
วาไมตองการใหพอแมเลือกคูใหอีกตอไป นักเขียนนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวยุคนี้ที่มีผลงานเปน
ที่ยอมรับไดแก ดอกไมสด ก.สุรางคนางค หลวงวิจติ รวาทการ ศรีบูรพา และดวงดาว กลาวถึง
ปญหาเหลานี้ในนวนิยายของตน ซึ่งตัวอยางนวนิยายทีน่ าํ มาศึกษาไดแกเรื่องสามชาย(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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เรื่องสามชาย นวนิยายของดอกไมสด พัชรีเปนลูกสาวคนเดียวของพระยาอภิรักษนฤบดี
และมีลูกพี่ลูกนองตางสายเลือดที่บิดารับอุปการะไวคืออนุวัตร ผูเปนพอตัดสินใจยกพัชรีใหอนุวตั ร
ทั้ง ๆ ที่พัชรีรักอยูกับรัตน เมื่อบิดาใหรัตนมาเจรจากับพัชรีวาตองแตงงานกับอนุวัตร พัชรีโกรธและ
นอยใจรัตนจึงยอมแตงงาน แตอนุวตั รประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียกอน หลังจากนัน้ พัชรีและรัตน
จึงปรับความเขาใจและแตงงานกันในภายหลัง เรื่องนี่แหละโลก สุรางครัตน เปนธิดาของพระยา
สรรพกิจนิเทศ มีคนรักที่ไมสมฐานะของตน ผูเปนแมจงึ ขัดขวาง สุรางครัตนยอมละทิ้งเกียรติและ
ฐานะ หนีไปจดทะเบียนสมรสกับคนรัก ทั้งสองเรื่องนี้ไดทําใหเห็นวาการถูกบังคับเลือกคูคือความ
ทุกข และตัวละครตองพยายามหาทางออกดวยวิธีตางๆกันไป
เรื่องพันทิพา ของก.สุรางคนางค พันทิพาถูกครอบครัวบังคับใหแตงงานเพื่อรักษาฐานะ
เพราะ พันทิพากําพราพอมาตั้งแตเด็ก และมีแมที่มีนิสยั โหดราย แมวาแมจะสงเสียพันทิพาใหมี
การศึกษาดี แตแมของพันทิพาก็ไมไดใหพันทิพาใชความรูนั้น กลับใหออกจากโรงเรียนมาชวย
คาขาย เมื่อรูวาพันทิพาเริ่มมีคนรัก แมก็ปฏิเสธการสูขอจากญาติผูใหญของคนรัก เพราะเห็นวา
ฐานะไมร่ํารวยพอ ในที่สุดเมื่อมีเศรษฐีหนุมใหญคือชลัทมาสูขอ แมของพันทิพาจึงตัดสินใจให
แตงงานทันทีเพราะหวังเงินทอง และชีวติ แตงงานของพันทิพาก็ลมเหลว เพราะสามีของพันทิพา
เปนนักธุรกิจที่สนใจแตเรื่องหาเงินมากกวา จนพันทิพาเกิดความเหงาและหาทางออกดวยการมีชู
และหนีตามกันไป ในที่สุดตองจบชีวิตดวยโรคราย เพราะไมมีเงินมารักษา เรื่องนี้ไดแสดงใหเห็น
วาเมื่อครอบครัวเลือกครอบครัวใหตวั ละครโดยไมคํานึงถึงความรักและนิสัยของคนทั้งคู ยอมทําให
ฝายใดฝายหนึง่ หรือทั้งสองฝายพบกับความลมเหลวในการใชชีวิต
นอกจากนี้นวนิยายของก.สุรางคนางคหลายเรื่องก็มักมีเนื้อเรื่องที่กลาวถึงครอบครัวบีบ
บังคับตัวละครใหแตงงานกับคนที่ไมไดรกั เชนวัลลภ ตัวละครชายจากเรื่องรอยจารึก และขนิษฐา
จากเรื่องเทพราช ลวนเปน ตัวละครที่กลาวถึงจะแสดงความทุกขใจทีไ่ มไดมีโอกาสเลือกคูตามใจ
รัก และถาหมดหนทางทีจ่ ะเกลี้ยกลอมครอบครัวใหยนิ ยอมก็ตองจําใจประพฤติตนผิดธรรมเนียม
คือหนีตามกัน และแมวาจะตัดสินใจหนีตามกันแตตวั ละครก็ไมไดแสดงวาตนเองมีความสุขจาก
การตัดสินใจ
ฉะนั้นบทบาทครอบครัวของนวนิยายกลุมนี้จึงไมไดมีอิทธิพลเพียงแคหาคูใ หตวั
ละครเมื่อถึงวัยอันสมควร แตเปนอุปสรรคในชีวิตรักของตัวละครดวย
การที่ครอบครัวเขามามีอิทธิพลตอการเลือกคูครองของตัวละคร มักใชเหตุผลเกี่ยวความ
เหมาะสมของฐานะอยูเสมอ เชนในนวนิยายของหลวงวิจติ รวาทการ ก็ปรากฏอิทธิพลบิดามารดาที่
เลือกคูครองใหบุตร โดยคํานึงถึงฐานะเชนเรื่องเพื่อนเกาเมียรัก ตัวละครชายบุญชวยและตัวละคร
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หญิงสมพร ทั้งคูมีความแตกตางเรื่องของฐานะครอบครัวมาก กลาวคือสมพรมีฐานะร่ํารวย แตบุญ
ชวยยากจน แมวาจะพยายามเก็บเงิน แตก็ไมพอเพียงกับคาสินสอดอีกทั้งตนเองก็ไมมียศศักดิ์ตาม
ความตองการของฝายหญิง บุญชวยจึงหาทางออกดวยการขอความชวยเหลือจากสมพงษ เพือ่ น
สนิทที่เคยสาบานเปนพีน่ องกัน โดยการใหพอของสมพงษผูมีตระกูลสูงมาสูขอสมพรใหบุญชวย
ทั้งคูจึงสมหวัง
เรื่องนางเอกของขาพเจา เบญจมาศเปนนางเอกภาพยนตรผูมีฐานะยากจน รักกับนาย
ประสาท ลูกชายเจาคุณประสิทธิ์ผูมีฐานะดีและมียศ เธอถูกขัดขวางจากพอของคนรักเสมอมา แต
เธอก็ไมยอทอดวยการพยายามสรางชื่อเสียงและคุณงามความดี จนเปนที่ยอมรับในสังคม และพอ
ของคนรักในที่สุด เรื่องเนื้อคูสูสม เปนเรื่องที่พอแมเขามาอิทธิพลในการเลือกคูค รองที่มีฐานะดี
กลาวคือ นางสําเภาและนางสีนวลมีฐานะยากจนทั้งคู เมื่อลูกของทั้งสองเกิดรักใครชอบพอกัน ผู
เปนแมตางหลอกลวงซึ่งกันและกันวามีฐานะดี ดวยวิธีที่นางสําเภา แมฝายหญิงการยืมบานของ
เจานายและเสือ้ ผามาตอนรับพอแม และคูรกั ของลูก แตความจริงก็เปดเผยออกมาเมื่อนางสําเภาและ
นางสีนวลดื่มสุรา แลวเผลอสารภาพความจริง ทั้งสองครอบครัวจึงเลิกหลอกลวงกันอีกตอไป และ
ใหลูกไดแตงงานกันตามสภาพฐานะทีแ่ ทจริง และ เรื่องของรักตกตมแสดงถึงครอบครัวของดวง
มาลยตัวละครฝายหญิงรังเกียจครอบครัวของสมบัติฝายชายเพราะเห็นวาฐานะยากจนตกต่ําลง เมื่อ
พอของฝายชายเสียชีวิตเนื่องจากยอมรับสภาพตนเองไมได สมบัติลูกชายจึงปลอมตัวไปเปนครู
สอนนองชายของตัวละครเอกหญิงเพื่อสืบหาความจริงถึงสาเหตุการตายของพอ ภายหลังจึงไดรูวา
คนที่ยุยงใหครอบครัวทั้งสองฝายแตกกัน คือบริวารของพอฝายหญิง ประกอบกับสมบัติไดสราง
วีรกรรมขึ้นคือชวยนองชายของดวงมาลยที่เกือบจะจมน้าํ ตาย พอของดวงมาลยจงึ ตัดสินใจยกลูก
สาวให และครอบครัวของทั้งสองก็อโหสิกรรมตอกัน และอยูดว ยกันอยางมีความสุข นวนิยายของ
ดวงดาวก็ไดกลาวถึงการแตงงานโดยครอบครัวเปนผูจัดการเชนเรื่องสุริยา ตัวละครหญิงสุริยา ถูก
แมคือหมอมเจาสุริยาวดีบังคับใหแตงงานกับเจาอินทรา แตสุริยาไมยอมเพราะคนที่แมเลือกใหคอื
คูรักของเพื่อน ภายหลังแมของสุริยามีปญหาเรื่องเงินทอง สุริยาไดพยายามชวยแมจนไดรกั กับ
หมอมเจาธนานุวัตรซึ่งทําใหแมยอมรับในตัวคนรักของลูกไดในที่สุด
นวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการและดวงดาวที่นํามาเปนตัวอยางจึงทําใหเห็นวาเมื่อ
ผูใหญในครอบครัวจะเลือกคูใหตัวละครก็จะใชเกณฑการพิจารณาฐานะเปนอันดับแรก สวนคุณ
ความดีงามนัน้ จะพิจารณาในภายหลัง
นวนิยายของศรีบูรพามีเนื้อหาที่กลาวถึงการเลือกคูโดยคํานึงถึงฐานะดวยเชนกัน แตจะ
เพิ่มในเรื่องของ ฐานันดรศักดิ์เขาไปอีกเชนเรื่อง ขางหลังภาพ และในเรื่องสงครามชีวิต เรื่องขาง
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หลังภาพ ตัวละครหญิงคือคุณหญิงกีรติ ถูกพอบังคับใหแตงงานกับเพื่อนพอคือเจาคุณอธิการ ซึ่ง
แมวาจะทําใหคุณหญิงกีรติมคี วามสุขจากการไดทองเที่ยวสูโลกภายนอก
แตเธอก็ตองทนทุกข
ทรมานจากการแอบรักชายอืน่ ฝายเดียวเพราะไมกลานอกใจสามี
และไมไดรับความรักตอบจน
สิ้นชีวิต สวนเรื่องสงครามชีวิต ตัวละครหญิงเพลินมีโอกาสดีกวาคุณหญิงกีรติกจ็ ริงในเรื่องการ
เลือกคูเพราะผูใ หญในครอบครัวเสียชีวิตไปแลว จึงไมไดถูกบังคับใหเลือกคูตามใจผูใ หญ แตเพลิน
กลับถูกอิทธิพลทางฐานะที่ยากจนฝงใจจนกลายเปนกฎบังคับตนเองใหเลือกคูครองที่ฐานะมากกวา
ความรัก เธอจึงปฏิเสธการแตงงานกับรพินทรทั้งๆที่เธอเองก็รูสึกรักเขามาก ดวยเหตุผลที่วาฐานะ
เขาไมคูควรกับเธอ
การที่เรื่องของฐานะเขามามีสวนในการพิจารณาเลือกคู อาจเปนคานิยมที่สืบทอดมาวา
เนื้อคูตองมีความเหมาะสมกัน แตสิ่งที่พอ แมสมัยกอนจะพิจารณาลูกของตนจะเขากันไดหรือไมก็
มักพิจารณาทีฐ่ านะกอนเพราะเงินเปนสิ่งที่ใชเลี้ยงชีวติ อีกทั้งผูหญิงสมัยกอนมีการศึกษานอยยอม
ตามสามีในทุกเรื่อง รวมถึงไมมีโอกาสไดพบชายหนุมบอยนัก ฉะนั้นการเลือกคูจ ึงไมจําเปนตอง
พิจารณาถึงอุปนิสยั ใจคอเพราะฝายภรรยาไมมีสิทธิออกความคิดเห็น เมื่อเขาสูยุคใหมคือหลังจาก
การเปลี่ยนการปกครองที่ผูหญิงมีสิทธิที่จะเรียนและศึกษาเทียมเทาผูชาย ไดมีโอกาสพบและคบ
เพื่อนชายมากขึ้น การถวิลหาความรักที่เปนสวนหนึ่งของการแตงงานก็มีตามมาดวย
เมื่อครอบครัวยังคงหาคูใหลูกตามคานิยมเดิมคือคลุมถุงชน แตลูกตองการหาความรัก
ดวยตนเองตามสิทธิที่พึงมี เรื่องเลือกคูจึงกลายเปนปญหาและมีอิทธิพลตอความรูสึกและการใช
ชีวิตของตัวละคร
บทบาทครอบครัวที่มีตอการเลือกคูครองของตัวละครทีส่ ะทอนผานตัวละครใน
นวนิยายตามตัวอยางเรื่องทีย่ กมา ทําใหเห็นวาครอบครัวเปนสาเหตุหนึง่ ในความทุกขใจของ
ตัวละครเกีย่ วกับเรื่องการเลือกคู และการที่ผูประพันธหยิบยกเรื่องความทุกขใจของตัวละครที่ไมมี
สิทธิเลือกคูรักเองมาเปนเนื้อหาหลายเรื่องอาจเปนเพราะเรื่องสิทธิสวนบุคคลที่เพิ่งเริ่มมีในยุคนี้
กระตุนใหทกุ คนเรียกรองความสุขอันพึงมีและตั้งคําถามเกี่ยวกับจารีตประเพณี ที่ยังคงมีลักษณะ
สวนทางกับประชาธิปไตยวา จารีตยังคงมีอิทธิพลตอชีวิตและคนในสังคม เพราะคนที่ไมไดปฏิบตั ิ
ตามจารีตมักจะประสบกับความทุกขหรือเกิดความขัดแยงกันภายในครอบครัวเสมอดังเชนในเรื่อง
ของการเลือกคูนี้
นอกจากนวนิยายในชวงเวลานี้จะกลาวถึงรายละเอียดการเลือกคูแลว
นวนิยายก็ยัง
กลาวถึงการใชชีวิตคูอีกดวย ซึ่งรายละเอียดมักเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาระหวางสามีภรรยาไดแก
ปญหาการปรับตัวของคูสมรส ความแตกตางทางการศึกษา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการนอกใจ

22
ปญหากับญาติพี่นอง และปญหาลูกเลี้ยง นวนิยายทีเ่ ลือกนํามาเปนตัวอยางไดแกเรื่องสิ่งที่ชีวิต
ตองการ (2482) มนตเรียกผัว (2488) กลัวจนหายกลัว (2489) เลือดกอนหนึ่ง (2489) เหล็กลาง
แคน (2490)
เพลงเกาเพลงกรรม (2489) เสนหน าง (2489)
ชัยชนะของหลวงนฤบาล
(2478)โชคหลายชั้น (2489) เมื่อขาพเจาหนีเมีย (2489) งายนิดเดียว (2488) ผัวหาย (2489)
แฟนหัวใจ (2479) และเรื่อง บมรัก(2488)
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวมักสะทอนใหเห็นการปรับตัวเขาหาซึ่งกันและกันของสามี
ภรรยาเอง เชน เรื่องสิ่งที่ชีวิตตองการ ของศรีบูรพา เนื้อเรื่องกลาวถึงอุบลผูเปนสามีทุมเทใหแก
อาชีพแพทยของเขาจนแทบไมมีเวลาใหภรรยา คือรานีผูมีนิสัยรักสนุกและชอบใหคนเอาใจจึงทน
กับนิสัยของสามีนี้ไมได เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตที่แหงแลงนี้ดวยการหยา และไปแตงงานใหมกับภ
ราไดย หนุมสังคมผูเจาชูเปนนิสัย แตรานีก็มีความสุขกับสามีใหมไดไมนาน เขาก็กลับมามีนิสยั
เดิม รานีเจ็บช้ําใจมากและตัดสินใจหยาอีกครั้งหนึ่ง ระหวางที่เธอไปตางจังหวัดเพื่อรักษาแผลใจ
ก็ไดพบกับอดีตสามีอีกครั้ง เมื่อทราบขาว อดีตสามีแสดงความเห็นใจเธออยางสุดซึ้งและโทษตัวเอง
วามีสวนทําใหชีวิตรานีเปนแบบนี้
รานีเติบโตขึ้นและเปลี่ยนมุมมองตออุบลใหมวาแทจริงเขา
ไมใชคนนาเบือ่ แตเปนคนดีตางหาก ทั้งคูไดกลับมาคืนดีกันอีกครั้งและตางก็พยายามปรับตัวให
เขากันจนอยูกนั อยางมีความสุขตอไป เรื่องนี้จึงทําใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูนิสัยและความ
เขาใจซึ่งกันและกันระหวางคูสมรส
ปญหาความแตกตางทางการศึกษาของสามีภรรยาทําใหชีวิตคูไมยั่งยืน เกิดการหยาราง
เพราะมีทัศนคติที่ไมตรงกัน ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการพบปญหานี้จากตัวละครหลายเรือ่ ง
เชนรื่องมนตเรียกผัว สามีของพิมพมีโอกาสไปศึกษาตอตางประเทศหลังจากแตงงานกันไดไมนาน
แตเมื่อเรียนจบเขากลับสงทนายมาขอหยาดวยเหตุทวี่ าเธอมีการศึกษาเพียงชั้นประถมที่เขาคิดวาไม
อาจชวยสงเสริมใหเขามีหนาที่การงานที่กา วหนาตอไปได เมื่อหยารางกันพิมพไดมีชีวิตใหมโดย
การชวยเหลือจากแมหมายผูถ ูกสามีทิ้งเชนกัน แมหมายคนนีแ้ นะแนวทางพัฒนาตนเองเชนการ
เพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ ปรับบุคลิกภาพการแตงตัว การพูดจา และสอนใหเขาสังคมจน
ภาพลักษณของพิมพสามารถดึงดูดใจใหอดีตสามีกลับมาขอคืนดีอีกครั้งหนึ่ง แตเรือ่ งกลัวจนหาย
กลัว นั้น ผูเปนภรรยามีลักษณะเหมือนกันคือมีการศึกษานอย แตตางจากเรื่องมนตเรียกผัว ตรงที่
ไมมีความเพียรพยายามทีจ่ ะหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเปนคนเห็นแกเงินอยางมาก
อีกดวย สามีภรรยาเรื่องนี้จึงหยารางกันอยางเด็ดขาดเพราะฝายหญิงพอใจเพียงเงินกอนโตที่สามี
นํามาเปนเงื่อนไขการหยาราง
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เรื่องเลือดกอนหนึ่ง ตัวละครหญิงผูมีการศึกษานอย และเห็นวาตนไมคูควรกับสามีนั้น
ตัดสินใจหนีสามีไปพรอมกับลูกในทอง เพื่อใหสามีมีโอกาสแตงงานกับผูหญิงที่พอ แมเลือกใหแต
เขาก็ไมไดตัดสินใจแตงงานกับใคร ภายหลังเมื่อลูกโตขึ้นและไปกอคดีที่ผูเปนพอจับได ความจริง
จึงเปดเผย สวนลูกผูทําความผิดไดรับโทษถึงขั้นโดนประหารชีวิต ผูเปนสามีจึงรับภรรยากลับมา
อยูดวยตามเดิม นวนิยายทั้ง 3 เรื่องจึงทําใหเห็นวาการศึกษาเริ่มมีความสําคัญสําหรับผูหญิง เพราะ
เปนสิ่งที่ชวยเชิดหนาชูตาใหสามีได และถาผูหญิงมีการศึกษานอยจะกลายเปน
ปมดอยไปทันที
ในเรื่องของปญหาเศรษฐกิจหรือการใชเงินของครอบครัว ผูประพันธนวนิยายยุคนีท้ ําให
เห็นวาเปนปญหาการครองเรือนอยางหนึ่งเพราะ ถาสมาชิกในครอบครัวไมรูจักคํานวณการใชจาย
ใหเหมาะสมก็อาจจะเกิดปญหาครอบครัวไดเชน นวนิยายของหลวงวิจติ รวาทการ ในเรื่อง
เหล็กลางแคน ตัวละครชายฤทธิ์ เปนคนที่ติดการพนันอยางหนัก จนภาระการหาเลีย้ งครอบครัวตอง
เปนหนาที่ของนงลักษณผูเปนภรรยาเพียงลําพังดวยการทําสวน ฤทธิ์ติดเงินพนันจนติดคุกและนง
ลักษณก็ถูกเพือ่ นของฤทธิ์โกงบานและทีด่ ินอีก ในทีส่ ุดสองสามีภรรยาจึงติดคุกทั้งคู เรื่องเพลง
เกาเพลงกรรม ตัวละครชายเชิดศิลปเปนนักแตงเพลงที่มรี ายไดไมแนนอน การไดเงินนอยทําใหเขา
คิดมากและลมปวยจนไมสามารถแตงเพลงไดอีก ภรรยาจึงหาทางหาเงินมารักษาสามีดวยการหนี
สามีไปสมัครเปนนักรอง แตเชิดศิลปไมยอมรับเงินของภรรยาดวยความที่ตนหยิ่งในศักดิ์ศรี เขาจึง
ปวยและเสียชีวิตในที่สดุ นวนิยายทั้งสองเรื่องจึงทําใหเห็นวาครอบครัวไทยยุคใหมมีความจําเปน
ใชเงินมากขึน้ ทั้งนี้อาจเนือ่ งมาจากเมื่อสังคมไทยเขาสูยุคอุตสาหกรรม เงินจึงเปนสิ่งสําคัญใน
ระบบทุนนิยม
ปญหาเกี่ยวกับการศึกษาของคูสมรสและเรื่องการใชเงินทําใหเห็นวาสังคมไทยที่เริ่ม
เจริญกาวหนาขึ้น ใหความสําคัญกับความรูและเงินทอง เพราะการมีความรูชวยสงเสริมบุคลิกภาพ
ใหมีเสนห และเขาสังคมได สวนเงินมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ฉะนั้นเมื่อคูสมรสไมมี
คุณสมบัติในสวนนี้ จึงเกิดปญหาการใชชีวิตรวมกันอยางหลีกเลีย่ งไมได
ปญหาสามีประพฤติตัวไมเหมาะสม ปญหาครอบครัวที่สําคัญอยางหนึ่งคือ สามีมีความ
ประพฤติไมดี เชน เรื่องเสนหนาง ของหลวงวิจิตรวาทการสามีของเพ็ญพักตร บังคับใหภรรยาใช
ความสาวความสวยหาเงินเลีย้ งตนเอง และมักใชกําลังทุบตีภรรยาอยูเ สมอ ในที่สุดภรรยาตัดสินใจ
หนีแตไมพน ถูกสามีจับไดและฆาตาย เรื่องนี้ทําใหเห็นขอบกพรองของผูเปนสามี
ปญหาการนอกใจ เปนปญหาสําคัญที่มักสะทอนผานนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว และ
สวนมาก ผูทนี่ อกใจมักจะเปนสามี เชนรือ่ งชัยชนะของหลวงนฤบาล ของดอกไมสด วิไล หญิงสาว
ผูมีความเพียบพรอมทั้งในดานของรูปลักษณ และกิรยิ ามารยาท เธอแตงงานกับหลวงปราโมทย
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แมวาเขาจะชืน่ ชมภรรยาคนนี้ และรักเธอ แตเขาก็ยังนอกใจภรรยาโดยแอบไดพี่เลี้ยงเด็กเปนภรรยา
ลับจนวิไลทนไมไดและขอหยา แตทงั้ คูก็กลับมาคืนดีกันไดในภายหลังโดยความชวยเหลือของ
หลวงนฤบาลผูเคยแอบหลงรักวไลในที่สุด เรื่องนี้ทําใหเห็นวาสามีเปนผูสรางปญหาใหกับภรรยา
เพราะไมสามารถควบคุมตนเองได และการที่จะกลับมาคืนดีกันอาจตองอาศัยคนรอบขางเปนผู
ชวยเหลือ ซึ่งปญหาและการแกปญหาลักษณะนี้พบไดเชนกันในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ
เรื่องโชคหลายชั้น ตัวละครเอกคือคุณพระนอกใจภรรยาเพราะไปหลงใหลหญิงสาวผูออนหวาน
ชื่ออุนจิตต คุณพระปรนเปรอหญิงสาวดวยของกํานัลมากมายจนเธอเกือบจะยอมเปนภรรยาลับแต
ภรรยาจับไดกอ นเพราะชายหนุมผูมาหลงรักอุนจิตตไมอยากเห็นเธอตกเปนภรรยานอยจึงนําเรื่อง
ไปฟองภรรยา และทําใหคณ
ุ พระคิดไดจงึ เลิกนอกใจ
นอกจากนี้ผูประพันธนวนิยายอาจมีการแกไขปญหาการนอกใจของตัวละครผูเปนสามี
ดวยความอดทนและความฉลาดของภรรยาเชนเรื่องงายนิดเดียวตัวละครชายมณเทียรนอกใจวิชนีผู
เปนภรรยา โดยแอบไปสรางความสัมพันธกับเอมอรหมายสาวเพื่อนสนิทของวิชนี เขาหาทางเลิก
กับภรรยาโดยการตําหนิวาเธอเปนภรรยาทีไ่ มดี บกพรองตอหนาที่และชวนทะเลาะเสมอ แตวิชนี
ใชความอดทนและออกอุบายสรางเรื่องวาเอมอรกําลังมีความสัมพันธกับคนรักเกา
ในที่สุดมณ
เทียรเห็นวาวิชนีคือภรรยาที่รกั เขาที่สุด เขาจึงตัดใจจากเอมอรและไมนอกใจภรรยาอีก
การ
แกปญหาของภรรยาพบไดอกี เชนกันจากเรื่องเมื่อขาพเจาหนีเมีย ตัวละคร“ผม”ในเรื่องเปนชาย
หนุมเจาสําราญและหลงในอบายมุขทุกชนิดโดยเฉพาะการเที่ยวผูหญิง พี่ชายของเขาไดบังคับให
แตงงานกับหญิงหมายฐานะร่ํารวยคนหนึ่ง เขาพยายามเลิกนิสัยไมดี และภรรยาก็ตั้งชื่อสุนัขให
เหมือนเขาเพื่อประชดวาพฤติกรรมของเขาไมตางจากสุนัข หลังจากนั้นไมนานเขาก็กลับมามีนิสัย
เดิมโดยแอบเขาหาคนใชจนเธอตองหนีไป
เมื่อภรรยาทราบความจริงเขาจึงหนีไปอยูบานเพื่อน
พรอมกับนําสุนัขไปดวย จากนั้นภรรยาก็ตามมาพบแตไมไดพาเขากลับบาน เพราะเธอตองการ
เพียงสุนัขเทานั้น
การกระทําของภรรยาทําใหตวั ละครเอกคิดไดวาตนควรจะประพฤติตนใหมี
คุณคามากกวานี้ เขากลับตัวไดและเลิกนอกใจภรรยาตั้งแตนั้นมา
จากตัวอยางนวนิยายทีย่ กมา
จะเห็นวาปญหาสามีประพฤติตัวไมเหมาะสมและการ
นอกใจเปนที่กลาวถึงในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวหลายเรื่อง อาจเปนเพราะสังคมยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมีการยอมรับกฎหมายสามีภรรยาเดียวกันมากขึ้น
ฉะนั้นคูรักจึงควรมี
ความซื่อสัตยตามหลักกฎหมายและศีลธรรมตามที่สังคมคาดหวัง แตในทางปฏิบตั ิผูเปนสามียังคง
ยึดติดกับจารีตเดิมคือ สามีสามารถมีภรรยาหลายคนไดโดยไมถือเปนเรื่องผิดปกติ แตฝายภรรยาก็
อยากใหสามีมคี วามรักเดียวใจเดียวตามสิทธิที่ภรรยายุคใหมพึงมี
กฎหมายกับจารีตที่มีลักษณะ
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สวนทางกันเชนนี้
ครอบครัว

จึงเปนปญหาหนึง่ ที่เกิดขึ้นในสังคมและปรากฏเดนชัดในนวนิยายแนวชีวิต

สวนปญหากับญาติพี่นอง คือ นวนิยายที่มีเนื้อหาแสดงความคับของใจของคูสมรสที่
หลังแตงงานจําเปนตองมาใชชีวิตในบานรวมกับครอบครัวของอีกฝาย
ปญหาจึงเกิดเพราะญาติ
ของคูสมรสไมยอมรับ และกลั่นแกลงไมใหคูสมรสมีความสุข เชนเรื่องผัวหาย มานิตยตัดสินใจ
แตงงานและใชชีวิตกับบัวแกวที่ตางจังหวัด
และคิดวาจะแจงการแตงงานใหผูเปนพอทราบใน
ภายหลัง แตเกิดปวยหนักกอนที่จะบอกพอ ผูเปนพอเมื่อทราบความจริงคิดวาลูกอยูก ับผูหญิงไมดี
จึงลักพาตัวเขาและกักตัวไวรกั ษาที่บาน
และตองการใหลูกไดแตงงานกับหญิงสาวที่เปนคน
กรุงเทพฯเหมือนกัน สวนบัวแกวผูรักสามีมากตัดสินใจปลอมตัวเปนคนใชในบานสามีเพื่อสืบขาว
และโชคดีไดรบั ความชวยเหลือจากมานัสผูเปนพี่ชายสามีใหไดพบกัน ขณะเดียวกันหญิงสาวที่พอ
ของมานิตยหมั้นหมายไวกแ็ สดงการรังเกียจมานิตยที่กําลังปวยหนัก และขอถอนหมั้น ผูเปนพอที่
เขามาวุนวายกับสามีภรรยาคูนี้ในตอนแรกจึงเปลี่ยนความคิดและยอมรับบัวแกวในที่สุด ทั้งสองจึง
ครองรักกันอยางมีความสุขตอไป เรื่องผยอง นวนิยายของดวงดาว กลาวถึงเหินฟาผูมีบิดาที่เปน
เชื้อพระวงศ แตมาแตงงานกับแมผูเปนสาวชาวบาน เมื่อบิดาสิ้น เหินฟาถูกสงมาอยูกับทานหญิง
ภิเษกศรีผูเปนปาเพื่อศึกษาวิชานักบิน เหินฟาเปนผูที่ไดรับมรดกทั้งหมดในตระกูล แตเขาไมเคย
อวดอาง ชีวติ ของเหินฟาทีอ่ ยูรวมกับญาติพี่นองมีแตความขัดแยง เพราะญาติพี่นองดูถูกเหินฟาวา
เปนคนปา จนเหินฟาทนไมไดจึงไดเปดเผยความจริง ทุกคนจึงยอมรับและยอมขอโทษเขา เหินฟา
ไดเปนนักบินสมความปรารถนา และไดพบกับเพื่อนเกาคือสวย ทั้งสองเปลี่ยนจากเพื่อนกลายเปน
ความรักและแตงงานกันในที่สุด นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้แสดงใหเห็นปญหาของการตั้งขอรังเกียจ
เกี่ยวกับสถานภาพที่ไมเหมาะสมกันของคูส มรส และรวมไปถึงลูกที่เกิดมาดวย แตภายหลังก็ทําให
เห็นวาดวยคุณความดีของตัวละครทําใหครอบครัวยอมรับไดในภายหลังและจบลงดวยความสุข
นวนิยายบางเรื่องผูประพันธก็ทําใหเห็นวาตัวละครจําเปนตองเลือกคนรักหรือครอบครัว
เชนปรากฏในเรื่อง แฟนหัวใจอนงคตัวละครหญิงถูกพอสามีกลั่นแกลงจนตองเลิกกับสามี อนงคจึง
กลับไปแสดงละครตามเดิมกอนที่จะแตงงาน และสรางชื่อเสียงจนไปอยูตางประเทศ ปรากฏวาสามี
และลูกก็ไปอยูตางประเทศเชนกันเพราะการบังคับของพอสามีที่ไมอยากใหหลานดูละครไทยและ
เห็นแมเปนนักแสดง ในที่สดุ ผูเปนสามีตัดสินใจเลิกอยูใตบังคับบัญชาของพอ ใชชีวติ อยูกับภรรยา
และลูกที่ฮองกง เรื่องบมรัก ตัวละครหญิงเพทายตองหยาขาดจากสามีอยางเด็ดขาดเพราะผูเปน
สามียอมตามใจพอและญาติพี่นองมากกวาเห็นใจภรรยา เมื่อเพทายถูกตั้งขอรังเกียจหนักเขา จึง
ตัดสินใจหยากับสามีและแตงงานใหมกับอดีตคนรักที่รอเธอมานาน
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สวนปญหาลูกเลี้ยง คือปญหาที่ลูกแสดงความไมพอใจตอคูสมรสใหมของพอหรือแม
เชนในนวนิยายของดวงดาว เรื่องเคหาสนสีแดง(2492) ลูกเมียเกา(2489) และสุริยา(2475) เรื่อง
เคหาสนสีแดง รุจนตวั ละครชายมีปญหากับแมเลี้ยงคือคุณอัมพา และบุตรสาวของเธอคืออารยา
รุจนรังเกียจสองแมลูกเพราะเห็นวาต่ําตอยและคิดวาพอของตนลุมหลงผูหญิง อีกทั้งรุจนยังแอบ
เห็นอัมพาใหเงินชายแปลกหนาอยูเ สมอ ความเกลียดชังทําใหรุจนขอพอไปศึกษาตอตางประเทศ
จนกระทั่งพอและคุณอัมพาตายเขาจึงกลับมา คุณพอของเขาเขียนพินัยกรรมไววาใหเขาเปนผูดแู ล
อารยาโดยแตงงานกับเธอ รุจนโกรธแคนมากและพูดจาดูถูกอารยาจนทําใหเธอหนีไป จากนั้นเขาก็
ไดพบจดหมายที่คุณอัมพาเขียนถึงอารยาเลาประวัติและความปวดราวในอดีตของเธอ รุจนเขาใจ
คุณอัมพามากขึ้น และยอมเปดเผยความในใจวาตนเองก็รักอารยาเชนกัน สุดทายทั้งคูก็ไดแตงงาน
กันอยูอยางมีความสุขตอไป เรื่องนี้ตองการแสดงใหเห็นอคติของลูกเลี้ยงที่มีตอแมเลีย้ งวา มักเปน
คนไมดี และแตงงานกับพอของตนเพื่อยกฐานะ
เรื่องลูกเมียเกา อนงคตัวละครชายเอกสวัสดิ์ เกลียดแมเลี้ยงและลูกเลี้ยงผูมีกิริยานารัก
ออนโยน เพราะกลัววาพอจะรักแมลูกคูนี้มากกวาเขา ในที่สุดสวัสดิ์ก็ทําการรุนแรงคือหลอก
นองสาวลูกของแมเลี้ยงไปปลอยไวในปา
แตแมเลี้ยงก็ใหอภัย แสดงความรักและเขาใจ จน
สามารถเอาชนะใจเขาไดในที่สุด ครอบครัวนี้จึงอยูก ันอยางมีความสุขตอมา เรื่องนี้จึงเนนที่ปญหา
และการปรับตัวของแมเลี้ยงจนทําใหครอบครัวสงบสุข
เรื่องนี้ทําใหเห็นวาตัวละครไมชอบแม
และลูกเลี้ยงเพราะตนเองเกิดความอิจฉาวา คนอื่นจะมาแยงความรักจากพอของตน
สําหรับปญหาลูกเลี้ยงในนวนิยายบางเรื่องก็ทําใหเห็นวาเพราะมีสาเหตุมาจากความไม
เหมาะสมของคูสมรสใหมของพอแมนั่นเอง เชน เรื่องสุริยาหมอมเจาหญิงสุริยา ขัดแยงกับแมเพราะ
ไมพอใจพฤติกรรมของแมดว ยเหตุทวี่ าแมมีคูรักใหมที่ออ นวัยกวา เธอจึงคัดคานเรื่องที่แมขอรอง
คือ ปฏิเสธการแตงงานกับเจาอินทรา ภายหลังมารดามีปญหาเรื่องการเงิน ประกอบกับคูรักของแม
รถคว่ําเสียชีวติ ซึ่งแมเสียใจมาก สุริยาเห็นใจแม จึงไดปรับความเขากันอีกครั้ง
จากปญหาระหวางสามีภรรยาที่พบในนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวตามที่ยกมาเปน
ตัวอยางอันไดแก ปญหาการปรับตัวของคูสมรส ความแตกตางทางการศึกษา ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาการนอกใจ ปญหากับญาติพี่นอง และปญหาลูกเลี้ยง ทําใหเห็นวาความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาในสังคมเริ่มมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งอาจเปนสิ่งที่นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวกําลังตั้ง
คําถามเกี่ยวกับการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบของสามีภรรยา เชนเรื่องของการนอกใจ หรือ
การปลอยใหญาติเขามากาวกายกับชีวิตครอบครัวและปจจัยทางสังคมภายนอกเชนเรื่องของ
เศรษฐกิจ ที่ลว นมีผลกระทบตอความสัมพันธของคูสมรสแทบทั้งสิ้น
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เรื่องของบทบาทของครอบครัวที่มีตอการเลือกคูครองและปญหาระหวางสามีภรรยา
ตามที่กลาวมาถือเปนเรื่องของการเริ่มตนดําเนินชีวิตครอบครัวและเปนเรื่องของกาประคับประคอง
ชีวิตครอบครัวใหอยูรอด ซึ่งลําดับขั้นตอมาของการใชชวี ิตครอบครัวคือการเลี้ยงดูลูกใหดี นวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัวในชวงเวลานี้ก็ไดแสดงความสําคัญของครอบครัวที่มีผลกระทบตอลูกเชนกัน
และเรื่องที่นํามาเปนตัวอยางไดแก กรองกาญจน (2479) ลูกรักลูกชัง(2478-2479) คาของชีวิตสาว
(2492) ชั่วชีวติ หนึ่ง (2489) ความคิดคํานึง(2481-2483) และผูดี(2480)
นวนิยายทีก่ ลาวถึงการที่เด็กเติบโตมาในสภาพแวดลอมที่ตางกันยอมทําใหเด็กมีนิสยั
ตางกันไปดวยมักพบในนวนิยายของ ก.สุรางคนางค เชนเรื่อง กรองกาญจน ผูประพันธสรางภาพตัว
ละครเปรียบเทียบระหวางพีน่ องสองคนซึ่งตองแยกกันอยู เนื่องจากกําพราพอแม พีส่ าวนั้นมีโอกาส
ดีกวาคืออาศัยอยูกับครอบครัวที่อบอุนดวยความรักและความเอาใจใสของผูปกครอง สงผลใหเธอ
ใชชีวิตไปตามทํานองคลองธรรม และสามารถสรางความมั่นคงใหกบั ตนเองได สวนนองชายนั้น
โชคราย อยูกบั ผูปกครองที่ขาดเมตตาธรรม ไมไดรับความรัก ความเอาใจใส จึงกลายเปนเด็กเกเร
แตก็โชคดีในภายหลังที่ไปพบกับครอบครัวใหม ผูใหการอุปการะอยางดีจนทําใหเขาสํานึกตัวได
เรื่องนี้ทําใหเห็นวาผูเลี้ยงดูมคี วามสําคัญตอชีวิตตัวละคร
เรื่องลูกรักลูกชัง บุตรสาวไดรับอุปการะจากคนดี มีการศึกษาและอบรมดี จึงเติบโตเปน
กุลสตรีในแวดวงชั้นสูง ตรงขามกับพี่ชายและนองชายอยูกับแมทไี่ มรูจักอบรมลูกและยังมีพอเลี้ยง
เปนโจร ในทีส่ ุด เด็กชายทัง้ สองจึงซึมซับความไมดจี ากพอเลี้ยง และกลายเปนโจรในที่สุด และ
เรื่องคาของชีวิตสาว พี่นองไดรับการอบรมที่แตกตางกัน คือ พี่สาวอยูกบั แมที่เขมงวดและตระหนี่ถี่
เหนียว นอกจากนี้ผูเปนแมยงั กําหนดวิถีชีวติ ใหทุกอยาง แตนองสาวไดอยูกับปาผูที่มีเมตตาจิต ชอบ
ชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ และสอนหลานดวยการใชเหตุผลเสมอมา ฉะนั้นเมื่อทั้งคูเติบโตขึ้น ผูเปนพี่
จึงใฝสูง ทะเยอทะยาน ไรความคิด และเห็นวัตถุสําคัญกวาความรัก ขณะที่ผูเปนนองไมมีลักษณะ
ดังกลาวนีเ้ ลย อีกทั้งประพฤติตนอยางผูรักสันโดษ และมีคุณคาตอผูอื่นอยูเสมอเรื่องชั่วชีวิตหนึ่ง
การไดรับการปลูกฝงอยูเสมอมาวารูปสมบัติเทานั้นที่จะนําความสําเร็จมาสูชีวิต ขณะที่ผกาเรื่อง
เดียวกัน ถูกอบรมใหตั้งใจเรียน ทายทีส่ ุดสาวิตรีผูหลงผิดกับรูปสมบัติ ก็ใชชีวติ อยางผูประมาท
พลาดพลั้งตั้งครรภ จนตองทําแทงและเสียชีวิตเพราะการทําแทงในที่สดุ
เรื่องความคิดคํานึง คุณพระนิตินาทวรพจน เลี้ยงลูกแบบรักและตามใจมากเกินไป จน
ลูกไมรูผิดชอบชั่วดี ผลก็คือ ลูกกลายเปนคนใชจายเงินฟุมเฟอย คบเพื่อนไมดแี ละมีความรักกอนวัย
อันควร สวนครอบครัวของนายเพิ่มก็เขมงวดกับลูกจนเกินไป ลูกจึงอึดอัด ทั้ง 4 เรื่องนี้ทําใหเห็นวา
การสั่งสอนของพอแมหรือผูอุปการะมีความสําคัญตอชีวิตตัวละครเปนอยางยิ่ง
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สวนในนวนิยายของดอกไมสด ก็ไดนําเสนอความคิดวาครอบครัวมีบทบาทตอลักษณะ
นิสัยของตัวละครเชนเดียวกัน ซึ่งปรากฏในตัวละครวิมล เรื่องผูดี แมวาเนื้อเรื่องจะกลาวถึง
การศึกษาสมัยใหมที่ทําใหวมิ ลเปนผูมีบุคลิกภาพที่มั่นใจในตนเอง แตตัวละครวิมลก็ไดกลาวถึงคุณ
แส แมเลี้ยงเสมอๆวา เปนผูท ี่ใหการอบรมสั่งสอนจนวิมลเปนผูรูจักคิดและมั่นใจในการกระทําของ
ตนเองเฉพาะในเรื่องที่ถูกที่ควรเทานั้น เชน เรื่องการจัดการเรื่องเปลี่ยนแปลงความเปนอยูในบาน
เพื่อความอยูรอดหลังจากพอเสียชีวิตแลวไมไดทิ้งมรดกไวใหมากมาย แตในเรื่องของการคบเพื่อน
ชาย วิมลมีสติยั้งคิดเสมอ รวมถึงสามารถควบคุมพฤติกรรมและลักษณะกิริยาการแสดงออกไมให
เกินงาม
จนวิมลกลายเปนหญิงสาวที่ไดรับการยอมรับในสังคมและไดคูครองที่ดีในที่สุด
ความสําเร็จของวิมลเกือบทัง้ หมดนี้ วิมลยกใหเปนความดีงามของแมเลี้ยงคือคุณแสที่เฝาอบรมบม
เพาะนิสยั เธอจนงดงาม เรื่องนี้ไดพยายามทําใหเห็นคุณงามความดีของแมเลี้ยงวามีอิทธิพลตอตัว
ละครหญิงมากจนถือเปนแบบอยางที่ฝงใจตัวละคร
การปลูกฝงนิสัยโดยครอบครัวเปนผูมีบทบาทอาจวิเคราะหไดวา
บุตรหลานของ
ครอบครัวโดยเฉพาะผูหญิงจะตองรูจักเขาสังคมเปน ไมใชเฝารอแตพอแมใหยศศักดิ์ชาติตระกูลนํา
ทางไปสูการยอมรับไดเชนแตเดิมเพราะสังคมเริ่มจะพิจารณาคนที่ความสามารถในปจจุบันไมใช
ชาติกําเนิด การเขาสังคมไดเปนหนทางไปสูความสําเร็จของชีวิตอีกอยางหนึ่ง ดวยเหตุทกี่ ารเขา
สังคมมีผลตอการเลือกคูและการทํางาน บุตรหลานจึงตองมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ดูดี ตามที่
นักวรรณคดีวจิ ารณเชนกุสุมา รักษมณีแสดงความเห็นเกีย่ วกับตัวละครวิมลไววา เปน
“ผูหญิงในหัวใจ ของผูชายไทย”และ“วิมล ผูเปน “ผูดี” ทุกยางกาวของชีวิต ไมวาจะในยามที่
ครอบครัวยังรุงโรจน หรือในยามที่ตองเผชิญปญหาและแบกภาระตางๆหลังมรณกรรมของบิดา ...
พยายามทีจ่ ะธํารงความเปน “ผูดี” ไวไดตลอดแมในยามทุกขยาก”(กุสุมา รักษมณี2547:109)
ฉะนั้นในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวบางเรื่องจึงเริ่มมีบทบาทครอบครัวตอการสราง
ลักษณะตัวละครโดยนําเสนอผานโครงเรื่อง
การศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวที่กลาวมาขางตนจึงทําใหเห็นวานวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวในยุคนี้มักนําเสนอเนื้อหาที่เนนในเรื่องบทบาทหนาที่ของพอแมที่มีตอลูก
และ
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ดังเชน การเลือกคูครองใหตวั ละครและปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสมรส
แลว ทั้งนี้อาจเปนเพราะแมสังคมไทยจะเริ่มเขาสูยุคใหม แตการเลือกคูครองใหลูก พอแมยังถือวา
เปนหนาทีต่ ามขนบประเพณีเดิม และลูกก็ควรเชื่อฟงยอมรับคูครองที่พอแมเลือกใหเพื่อเปนการ
ตอบแทนบุญคุณเชนกัน ความทุกขใจของลูกและการแกปญหาจึงมีปรากฏในนวนิยายหลายเรื่อง
สวนปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยานั้นเกิดจากความคาดหวังของทั้งสองฝาย กลาวคือฝาย
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สามีก็ยังคงตองการใหภรรยามีลักษณะตามประเพณีไทยแตเดิม คือเชื่อฟงสามีทุกอยางเปนแมบาน
แมเรือน แตก็เพิ่มความคาดหวังใหภรรยาชวยแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจไดดว ย สวนภรรยานัน้ ก็
วาดหวังใหสามีรักเดียวใจเดียว สวนปญหาที่เกิดรวมกันคือปญหาญาติพี่นอง และลูกเลี้ยงเขากับคู
สมรสใหมของพอแมไมได ดังนั้น ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500 จึงเปน
การกลาวถึงบทบาท หนาที่ และปฏิสัมพันธภายในครอบครัวเปนสําคัญ
2.2ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520
2.2.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2501-2520
กลาวไดวาสังคมไทยในชวงเวลานี้มีลักษณะทางการเมืองที่นาสนใจดวยเหตุทวี่ าหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา รัฐบาลไมไดใหเสรีกับประชาชนตามที่ใหสัญญาไว ซึ่ง
เปนแตเพียงการเปลี่ยนอํานาจจากราชวงศมาสูสามัญชนเทานั้น โดยมีสาเหตุเริ่มมาจาก เมื่อจอม
พลป.พิบูลสงครามไดรับอํานาจอยางเต็มที่จากการปราบกบฎไดแลว
จอมพลป.พิบูลสงครามก็ไดตั้งพรรคการเมืองคือ “พรรคเสรีมนังคศิลา” เพื่อลงสมัครใน
การเลือกตั้งป พ.ศ.2500 ใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย สมาชิกในพรรคเสรีมนังคศิลามี
บุคคลสําคัญ 2 คนคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท โดยเฉพาะจอม
พลสฤษดิ์ จัดไดวามีความสําคัญตอจอมพลป.พิบูลสงคราม อยางมาก เพราะเปนผูทชี่ วยปราบกบฎ
จอมพลป.พิบูลสงครามจึงไดแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนพลตํารวจเอกเผา
ศรียานนท ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนัน้ ไดมีการเลือกตั้งเพื่อใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏวาพรรคเสรี
มนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงคราม ก็ไดรับชัยชนะเปนฝายรัฐบาลตามความคาดหมายแตชยั ชนะ
ที่ไดมานั้นพบวา มีการทุจริตอยางมากมายแมประชาชนทั่วไปก็รู เชน มีการซื้อเสียง ปลอมบัตรและ
คนลงคะแนน รวมถึงการใชอํานาจ อิทธิพลตาง ๆ ผลจากการทุจริตเลือกตั้งนี้ ทําใหประชาชน
โดยเฉพาะนักศึกษาและกลุม ปญญาชนไมพอใจอยางมาก จนเกิดการประทวงที่ทองสนามหลวงขึ้น
ซึ่งเหตุการณนที้ ําใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตงตั้ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนผูรักษาความ
สงบเหมือนเมือ่ ครั้งที่ปราบกบฏอีก และเปนชวงเวลาเดียวกับที่จอมพลสฤษดิ์ เริ่มมีความขัดแยงกับ
พลเอกเผา ศรียานนท เกี่ยวกับผลประโยชน เรื่องกองสลากกินแบงรัฐบาล ปาไม และการสราง
เขื่อนยันฮี(จักษ พันธชูเพชร 2545:86-101)
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ขณะที่ประชาชนเกิดความขัดแยงกับรัฐบาล ภายในคณะรัฐบาลเองก็เกิดความขัดแยงไม
แพกัน กลาวคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรคพวกที่ภักดีกับจอมพลสฤษดิ์ อีก 4 คน ไดแก
พลโทถนอม กิตติขจร พลตรีประภาส จารุเสถียร พลตรีศิริ สิริโยธิน และพลอากาศเอกเฉลิม
เกียรติ วัฒนากูร ไดลาออกจากการรวมคณะรัฐมนตรี และกอการรัฐประหารในวันที่16 กันยายน
พ.ศ.2500
ความสําเร็จของการกอรัฐประหาร ทําใหอํานาจทางการเมืองของจอมพล ป.พิบูล
สงคราม และพลตํารวจเอก เผา ศรียานนท สิ้นสุดลงในชวงปแรก รัฐบาลที่มีจอมพลสฤษดิ์ เปน
แกนนําไดใหนายพจน สารสิน และพลโทถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ และ ใน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ไดทํารัฐประหารอีกครั้ง เนื่องจากเกิดการขัดแยงภายใน
คณะรัฐบาล เพราะแยงผลประโยชนกนั เอง
หลังจากความสําเร็จในการทํารัฐประหารครั้งที่สอง นี้ จอมพลสฤษดิ์ ก็ไดกุมอํานาจทาง
การเมืองทั้งหมด คือ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
และอธิบดีกรมตํารวจ
การยึดครองอํานาจทั้งหมดของจอมพลสฤษดิ์นี้กอ ใหเกิดผลกระทบตอ
สังคมไทยอยางใหญหลวง เนื่องจากนโยบายเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ดังนี้
จอมพลสฤษดิ์ มีนโยบายการปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยม กลาวคือ หามประชาชน
แสดงความคิดเห็นในทุก ๆ เรื่อง โดยใหเหตุผลวา “รัฐบาลเปนตัวแทนประชาชน ทําหนาที่ในการ
กําหนดแนวทางของชาติ เพื่อความเปนระเบียบของประเทศ” ซึ่งเหตุผลนี้จอมพลสฤษดิ์ ชี้แจงวา
เปน “ประชาธิปไตยแบบไทย” เพราะสังคมไทยแตกตางจากตะวันตก จึงไมสามารถจัด
ประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกได
ลักษณะทางการเมืองเชนนี้คอื การหามประชาชนแสดงความคิดเห็น สงผลกระทบตอ
วงการสื่อมวลชนและวรรณกรรมเปนอยางมาก เพราะจอมพลสฤษดิ์ สั่งหามสื่อมวลชนและ
นักเขียนวิพากษวิจารณการเมืองอยางเด็ดขาด ดังเห็นไดจากผลงานชิ้นแรกของรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ คือ การจับกุมนักคิดที่มีชื่อเสียงถึง 16 คน ซึ่ง 2 ใน 16 นั้น เปนนักหนังสือพิมพและ
นักเขียน คือ นายสังข พัทธโนทัย บรรณาธิการหนังสือพิมพเสถียรภาพ และนายจิตร ภูมิศกั ดิ์
นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใหเหตุผลวา รัฐบาลในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม
“ใหเสถียรภาพหนังสือพิมพที่วิพากษวิจารณรัฐบาลไดอยางเต็มที่และกวางขวาง” ซึ่งไมเปนผลดีตอ
ประเทศ เพราะนักคิดเหลานีจ้ ะขัดขวางกระบวนการทางการเมือง
การปดกั้นความคิดเห็นซึ่งเปนนโยบายสําคัญของจอมพลสฤษดิ์ นี้ ทําใหชวงป
พ.ศ. 2501 - 2506 ถูกเรียกวา “ยุคมืดทางปญญา”

31
นอกจากจะเปนยุคมืดทางปญญาแลว จอมพลสฤษดิ์ยังเปนผูเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
ของสังคมไทยใหเขาสูอบายมุขและระบบทุนนิยมเต็มตัว เนื่องจากจอมพลสฤษดิ์
ไดรับการ
สนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาโดยตลอด เพราะสหรัฐฯ ตองการกําจัดการแพรอิทธิพล
ของระบอบคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจอมพลสฤษดิ์ไดตอบรับนโยบายนี้อยางดี
จากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ไดอนุญาตใหอเมริกาสามารถจัดตั้งฐานทัพได 7 แหง คือ
อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแกน นครราชสีมา อูตะเภาและตาคลี และเขารวมสงคราม
เวียดนาม ผลจกการยินยอมใหฐานทัพอเมริกามาใชชีวิตในเมืองไทยนี้ คือการขยายตัวของอบายมุข
สิ่งบันเทิง และสิ่งผิดกฎหมายตาง ๆ เชน “ยาเสพติด โสเภณี เมียเชา และอาวุธสงคราม” และ
อบายมุขหรือกิเลสที่อเมริกาถายทอดใหสงั คมไทยนีก้ ็ไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน
สวนระบบทุนนิยมที่เติบโตในสังคมไทยนัน้ ก็มีที่มาจาก “นโยบายพัฒนาประเทศ” ของ
จอมพลสฤษดิ์ เชนเดียวกัน กลาวคือ จอมพลสฤษดิ์ เนนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอยางมาก
เพราะเห็นวาจะสรางรายไดใหคนไทยดีกวาระบบเกษตรกรรมที่เคยเปนมาวิธีการของจอมพลสฤษดิ์
ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม คือ การกูเงินจากธนาคารโลก สรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่
1 สงเสริมการลงทุนของเอกชน ผลที่ตามมาคือ คนในสังคมไทยใชชีวิตแบบระบบทุนนิยมหรือที่
เรียกอีกอยางวา “ธนานุภาพ” คือ ใหความสําคัญกับเงินเหนือสิ่งอื่นใด ทําใหสังคมไทยละเลย
ศีลธรรมและละทิ้งภาคเกษตรกรรม เพราะเห็นวาไมใชหนทางหาเงินใหไดมาก ๆ
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแกกรรมในปพ.ศ.2506 แลว จอมพลถนอม กิตติขจรก็ไดรับแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรี แมวาจอมพลถนอมพยายามทีจ่ ะเลียนแบบจอมพลสฤษดิ์ แตก็ไมอาจสราง
อํานาจบารมีไดเทาจอมพลสฤษดิ์ จึงทําใหประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวทางการ
เมืองมากขึ้นจนเกิดเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยเมือ่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งนักศึกษาไดรับ
ชัยชนะ
ฉะนั้นวรรณกรรมในชวงพ.ศ.2501-2520 จึงแบงไดเปน 2 กลุมคือวรรณกรรมแนว
พาฝนและวรรณกรรมเพื่อประชาชน สวนนักเขียนวรรณกรรมแนวแรกที่ผลงานไดรับความนิยม
เชน ทมยันตี บุษยมาส
ชูวงศ ฉายะจินดา อมราวดี เพ็ญแข วงศสงา โบตั๋น
กฤษณา อโศกสิน สุวรรณี สุคนธา สีฟา ดวงใจ สวนนักเขียนกลุมหลังที่เปนที่รูจักคือ
สถาพร ศรีสัจจัง สุวัฒน วรดิลก นพพร สุวรรณพานิช สุชาติ สวัสดิ์ศรี วิทยากร เชียงกูล
นิคม รายวา สุจิตต วงษเทศ เปนตน
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวที่พัฒนามาจากนวนิยายพาฝนยุคนีห้ ลายเรือ่ งจึงนําเสนอ
ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เริ่มเขาสูระบบทุนนิยมและปญหาการมั่วสุมทาง
อบายมุข ปรากฏในนวนิยายดวย เพราะทุกครอบครัวในสังคมไทยก็ไดสัมผัสกับปญหาเชนกัน
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ทั้งนี้ การนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ นักเขียนแตละคนอาจจะมีความเขมขนตางกันไปตามแตทัศนะที่
เลือกนํามาเสนอ

2.2.2ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ. 2501 -2520
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนี้ ยังคงกลาวถึงเรื่องราวเกีย่ วกับครอบครัวในดาน
ปญหา ความสัมพันธ ทางบทบาทหนาทีแ่ ละความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวไมตางจากยุคแรก
นักแตเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสังคมมากขึ้นเปนตนวานวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ก.สุรางคนางค
ทมยันตี สุวรรณี สุคนธา สีฟา และดวงใจ โดยศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทครอบครัวที่มี
อิทธิพลตอการเลือกคูครอง ปญหาในชีวิตการครองเรือน
บทบาทครอบครัวกับปญหาวัยรุน
แบบอยางและหนาที่ของบุคคลในครอบครัว ดังตอไปนี้
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนี้ ยังคงมีการกลาวถึงผูใหญเลือกคูใหบุตรหลานเชนที่
ปรากฏในเรื่อง น้ําผึ้งขม(2504) ฝนกลางฤดูฝน(2516) และสะใภของทานขาหลวง(2514) ทําให
เห็นวาการเลือกคูใหตวั ละครของผูใหญเกิดจากความจําเปนทางเศรษฐกิจมากกวาการปฏิบัติตาม
ประเพณีเชนนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน กังสดาลเรื่องน้ําผึ้งขม ผูเปนแมมภี าระหนี้สินมาก จน
ตองใหลูกแตงงานเพื่อปลดหนี้ แตลูกก็ยนิ ยอมเพราะทนเห็นแมมีหนี้สนิ มากไมไหวและตนเองก็ไม
มีความสามารถพอที่จะหาเงินมาใหไดมาก จึงยอมแตงงานเพื่อทดแทนบุญคุณ
นวนิยายบางเรื่องของกฤษณา อโศกสิน ก็ไดสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกคูใหบุตร
หลานวา ครอบครัวเปนสาเหตุที่ทําใหชีวติ บุตรหลานย่ําแยลงไปกวาเดิมอีก เชนสะแกวัลย เรื่องฝน
กลางฤดูฝน พอของเธอเปนหัวหนายาม แตปรารถนาจะใหลูกสาวไดมีความเปนอยูที่สุขสบายจึงยุ
ยงลูกใหไดสุรเสน ลูกเจาของบริษัทเปนสามี เพราะคิดเพียงแตวาความสวยจะมัดใจใหผูชายหลงรัก
ได ในที่สุดสะแกวัลยจึงกลายเปนเพียงภรรยาลับๆเทานั้น เพราะสุรเสนเห็นวาเธอไมคูควรพอที่จะ
เปนภรรยาและแมของลูกเขาไดเลย ฉะนั้นผูเปนพอจึงมีสวนอยางมากที่ทําใหชวี ติ ลูกสาวตองอยู
อยางไรคุณคา เรื่องนี้ไดทาํ ใหเห็นวาการที่ผูใหญเลือกคูใหบุตรหลานโดยไมคดิ ยอมพลิกชีวิตพวก
เขาใหตกต่ําลง
สวนนวนิยายของก.สุรางคนางคกลับแสดงความคิดอีกอยางหนึ่งคือคูค รองที่ผูใหญ
แนะนําอาจเปนคนที่ดีที่สุดก็ได เชนเรื่องสะใภของทานขาหลวงเปนคนที่พิถีพิถันในเรื่องของการ
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เลือกหญิงที่จะมาเปนภรรยาอยางมาก แตก็ไมสามารถเลือกคนที่ถูกใจไดจนกระทั่งมาตกลงปลงใจ
กับผูหญิงที่แมไดเคยแนะนําไวแตแรกนัน่ เอง
สําหรับชีวิตหลังการแตงงานที่สะทอนในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวยุคนี้ไดนําเสนอใน
เรื่องของปญหาการมีภรรยาหลายคน ปญหาความแตกตางทางทัศนคติ และการเลือกคูครองโดย
ปราศจากความรัก ซึ่งหลายเรื่องเปนการเลือกคูของตัวละครเองโดยไมไดถูกบังคับ ตัวอยางของ
นวนิยายทีน่ ํามาศึกษาไดแกชลธีพิศวาส(2506) ลายดอกหญา (2516) น้ําผึ้งขม(2504) เพลงชีวิต
(2513) เมียนอย(2514) สิ้นสวาท (2528)สุภาพบุรุษชาวดิน (2505)ปราสาทรัก(2504-2505) เรือ
มนุษย (2510) ไมผลัดใบ(2517)ครูอินทิรา (2504) และแรงรัก(2515)
นวนิยายของกฤษณา อโศกสิน มักแสดงความทุกขใจของภรรยาที่มีสามีหลายใจ
กลาวคือสตรีไทยในยุคนี้มีความคาดหวังวาจะเปนภรรยาเพียงคนเดียวตามกฎหมายของสังคม แต
ในทางปฏิบัติ ครอบครัวที่สามีมีฐานะร่ํารวยยังคงตองการมีภรรยาหลายคนโดยไมสนใจความรูสกึ
ของภรรยา ฉะนั้น ความรูส ึกของภรรยาที่สะทอนออกมาในนวนิยายยุคนี้จึงเปนลักษณะของภาวะ
ที่ตองเลือกวาจะอยูใ นฐานะภรรยาแบบไหน ถาไมเลิกกับสามี บางเรื่องอาจเนนความรูสึกของ
ภรรยาหลวง แตก็มีหลายเรือ่ งที่เนนความเสียใจของภรรยานอย และภรรยาเก็บ เชนเรื่องน้ําผึ้งขม
กังสดาล ผูเปนภรรยาเก็บก็ถูกเหยียดหยามจากสังคมวาเปนคนไมมีคณ
ุ คา
นวนิยายของทมยันตี มักจะสะทอนความสัมพันธระหวางสามีภรรยาวา สามีเปนผูเอารัด
เอาเปรียบภรรยาทั้งทางกายและใจดวยเชนกัน กลาวคือ ผูเปนภรรยาในยุคนี้ นอกจากจะทําหนาที่
แมบานคือ ดูแลเรื่องที่อยู อาหารการกินและเลี้ยงลูกแลว ยังตองทํางานนอกบาน เนื่องจากความ
จําเปนทางเศรษฐกิจอีกดวย แตผูเปนสามี นอกจากจะไมเห็นอกเห็นใจภาระของภรรยาแลว ยังสราง
ความเจ็บช้ําใจตอภรรยาโดยสามีภรรยานอยอีกเชนปรากฏในเรื่องเพลงชีวิต เมียนอยและสิ้นสวาท
นวนิยายทั้ง3เรื่อง แสดงความสัมพันธทรี่ าวฉานระหวางสามีภรรยา โดยมีสาเหตุมาจากสามีทมี่ ัก
มาก และขาดมนุษยธรรมของการเปนผูนาํ ครอบครัว กลาวคือ เรื่องเพลงชีวิต ผูเปนสามีมีภรรยา
นอย เพราะมีทัศนะวาผูชายมีหนาที่เพียง “ใหกําเนิดลูกเทานั้น แตเรื่องการเลี้ยงดูเปนหนาที่ของ
ภรรยา ฉะนั้น สามีจึงมีสิทธิ หาความสุข ความพอใจทางเพศไดอีก เชนเดียวกับเรื่อง สิ้นสวาท ที่
เห็นวา สามี มีภรรยานอยเปนเรื่องปกติ และนอกจากนวนิยายของทมยันตีจะแสดงถึงบทบาทที่
บกพรองของผูเปนสามี และความเจ็บปวดของภรรยาหลวงที่ถูกนอกใจแลว ทมยันตียังแสดงถึง
ความรูสึก ของผูเปนภรรยานอยวาก็ไมไดขมขื่นนอยไปกวาภรรยาหลวงเลย เชน ทีป่ รากฏในเรื่อง
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เมียนอย ตัวละครผูเปนเมียนอยมักรําพึงอยางทุกขทนเสมอวา ไมไดรับความรักที่แทจริง และถูก
สังคมดูถูกอีก
นอกจากนี้ ในนวนิยายของทมยันตียังแสดงถึงปญหาที่เกิดจากการแตงงานโดยไมไดรัก
กลาวคือในเรือ่ งแรงรัก นุดีเธอถูกบังคับใหแตงงานกับอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ นุดีได
พยายามประพฤติตัวใหเปนภรรยาและแมทดี่ ี แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการ
กลับไปแตงงานกับคนรักเกา ในที่สุดสามีก็มีชิวิตแตงงานที่ลมเหลวกับคนรักเกา เขาจึงสํานึกใน
คุณคาของนุดี กลับมาขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีที่ดีในที่สุด
คานิยมสามีมภี รรยานอย ไดเปนปญหาครอบครัวที่สําคัญของยุคสมัยใหม เพราะ
สมัยกอน การมีภรรยาหลายคนไมใชเรือ่ งผิดศีลธรรมและกฎหมาย อีกทั้งยังเปนสัญลักษณของ
อํานาจบารมีของผูชายอีกดวย
แตปจจุบันสังคมไทยไดรับวัฒนธรรมการมีคูครองคนเดียวจาก
ตะวันตก และมีผลบังคับใชทางกฎหมายคือ สามีตองเลี้ยงดูและรับผิดชอบภรรยาที่จดทะเบียน
สมรส แตในทางปฏิบัติชายไทยยังคงยึดคานิยมเดิม ในขณะที่ฝายหญิงเรียกรองความเทาเทียมตาม
สิทธิของการเปนภรรยาเดียวตามที่สังคมใหโอกาส ฉะนัน้ นวนิยายของทมยันตี จึงสะทอนบทบาท
ผูเปนสามีที่ถือเปนหัวหนาครอบครัววา เปนผูสรางปญหาครอบครัว เพราะบกพรองในหนาที่
ตามที่สังคมกําหนด เนื่องจาก ยึดความพึงพอใจตามคานิยมรูปแบบเกาวาผูเปนสามีสามารถ
ประพฤติตนอยางอิสระโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงความรูสึกของภรรยา
แตผูเปนภรรยาตอง
รับผิดชอบดูแลครอบครัวแมสามีจะประพฤติตัวไมดี
ซึ่งทมยันตีไดเสนอแนะทางออกไวในนว
นิยายวา ถาเกิดปญหาลักษณะนี้ ผูเปนภรรยาที่ถูกสามีนอกใจตองยืนหยัดและเขมแข็ง ที่จะสูชีวติ
ตอไปดวยศักยภาพของตนเอง ดังในเรื่อง สิ้นสวาท ตัวละครที่เปนภรรยาตัดสินใจขอหยาจากสามี
เจาชูและดูแลลูกเพียงคนเดียว ดวยความเชื่อมั่นและเด็ดเดีย่ ว ซึ่งถือเปนภาพลักษณที่งดงามและมี
ศักดิ์ศรีตามยุคสมัยที่สงเสริมใหผูหญิงมีความสามารถดูแลตนเองได
สวนปญหาเกีย่ วกับทัศนคติหรือความประพฤติที่ไมลงรอยกัน มักเปนเรื่องที่กลาวถึง
ในนวนิยายของก.สุรางคนางค เชนสามีภรรยาในเรื่องสุภาพบุรุษชาวดิน สามีภรรยาเรื่องนี้มีทัศนคติ
ไมตรงกันเพราะมีฐานะและชาติกําเนิดทีแ่ ตกตางกันมาก เนื่องจากฝายสามีเปนลูกคนจนและกําพรา
พอแม แตมีผอู ุปการะดีจึงสรางเนื้อสรางตัวใหร่ํารวยขึ้นจนมีตําแหนงเปนคุณหลวง สวนภรรยา
เปนลูกสาวคหบดีจีนผูมั่งคั่งและเคยชินอยูก ับชนชั้นสูงและความสบาย เมื่อทั้งสองแตงงานและมี
ลูกจึงถายทอดทัศนคติของตนใหกับลูกคือสามีผูเคยจนก็สอนใหลูกรูจกั เห็นอกเห็นใจผูอื่น ขณะที่
ภรรยาปลูกฝงลูกไมใหเขาใกลคนจน สวนพฤติกรรมที่ไมลงรอยกันเชนเรื่องปราสาทรักภรรยาเปน
โลภมากเห็นแกตัว เธอมักจะเรียกรองทั้งเวลาและเงินทองจากสามีผูมีอาชีพแพทยอยูเสมอโดยไม
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สนใจความเหนื่อยยากของเขา เมื่อสามีไมสามารถหาสิ่งที่เธอตองการใหได ภรรยาก็จะตําหนิและ
หาทางออกโดยการคบชู จนสามีทนไมไดตองเลิกรางกันในที่สุด
เรื่องเรือมนุษย และไมผลัดใบนวนิยายของกฤษณา อโศกสินก็ไดแสดงปญหาการครอง
เรือนที่เกิดจากคูสมรสเขากันไมไดเชนเดียวกัน กลาวคือตัวละครมธุรสในเรื่องเรือมนุษย เปนผูที่
ชอบออกสังคมนอกบาน ไมใสใจครอบครัว ฟุมเฟอยและที่สําคัญคือมักแสดงอารมณฉุนเฉียวตอ
สามีอยูเสมอ ในที่สุดสามีก็หาทางระบายความเครียดโดยการไดเด็กรับใชในบานเปนภรรยาลับ
จนสรางความเดือดรอนใหกบั ครอบครัวเพราะสาวใชนนั้ มีจิตใจหยาบคายและมักงายอยูเสมอ สวน
เรื่องไมผลัดใบนั้น ปญหาเกิดจากทั้งสามีภรรยา เพราะทั้งคูมีรสนิยม และการใชชวี ติ ที่ไมตรงกันมา
แตแรก เมื่อใชชีวิตคูอยูด วยกัน จึงมีปญหา กลาวคือ พืชน สามีเปนคนรักสงบ ชอบอยูบาน
ในขณะที่เทียนสี ภรรยาชอบสังสรรคนอกบาน แมทงั้ คูจะมีลูกดวยกันแลว แตก็ยังทะเลาะกัน
เพราะตางฝายตางก็ตองการใหอีกฝายยอมใชชีวิตตามตนเอง ความบาดหมางของพืชนและเทียนสี
เกือบจะตองหยารางกันแลว แตโชคดีทที่ ั้งสองรักลูกมาก ทั้งคูจึงพยายามปรับตัวใหอยูด วยกันได
เพื่อลูกนั่นเอง
นอกจากนี้ในนวนิยายของกฤษณา
อโศกสิน
ก็พบวามีปญหาที่คูครองการเห็น
ความสําคัญของวัตถุนิยม มากกวาความรักเชนใน เรื่องตะวันตกดิน โสรวาร เติบโตมาจาก
ครอบครัวยากจน ความจนและความลําบากในวัยเด็กทําใหเขาทะเยอทะยานอยากมีเงินและหนาที่
การงานที่ดี พฤติกรรมของเขาคือเมื่อมีความพยายามจนไดเขาทํางานในบริษัทแลว เขาก็ประจบ
เจานายจนไดเลื่อนขั้น จนเปนที่รังเกียจของผูรวมงาน ยิง่ ไปกวานั้น เจานายของเขาเปนผูที่มีรสนิยม
ชอบมีสัมพันธกับภรรยาผูอื่น เขาจึงใหวิธภู รรยาตนเองเปนภรรยาลับของเจานาย ในที่สุด เขา
ประสบความสําเร็จในชีวติ การงานจริง แตเขากลับมีความทุกขใจจากผลกรรมที่เขาทําตลอดชีวิต
เรื่องครูอินทิรา ของ ก.สุรางคนางค กลาวถึงครูอินทิราวาตองแตงงานกับคนที่ไมไดรัก
กลาวคือ ฝายชายตองการแมบานที่มาชวยดูแลลูกและฝายหญิงพึ่งผิดหวังจากความรักที่ตางเชื้อชาติ
ประกอบกับมารดาเพิ่งเสียชีวิต เธอจึงมีชีวติ ที่แหงแลงขมขื่น ตองการเริ่มชีวิตใหมกบั ใครสักคน ทั้ง
คูจึงตกลงแตงงานกันเพราะตางฝายตางเติมเต็มในสวนที่ขาดหายไป
สังเกตไดวา ชีวิตคูของตัวละครตามตัวอยางจากนวนิยายของผูประพันธกลุมนี้
มี
ลักษณะรวมกันคือ เนนอารมณความรูสึกของตัวละครมากขึ้น เชน ภรรยาที่ไมถูกตองทางกฎหมาย
ถูกตําหนิมากขึ้น มีการกลาวถึงการใหความรักไปพรอมๆกับหนาที่ของการเลี้ยงดูบตุ รภรรยา มี
การคํานึงถึงอุปนิสัยใจคอทีต่ รงกันมากกวาฐานะ และใหความสําคัญกับวิถีการใชชวี ิตรวมกัน ซึ่ง
การเนนอารมณและความตองการเกี่ยวกับรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวมีลักษณะโดดเดนมาก
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กวานวนิยายชวงพ.ศ.2475-2500 ฉะนั้นบทบาทที่คูชีวติ ตางเรียกรองนั้นจะไมใชเรื่องของเงินทอง
เพียงอยางเดียวอีกตอไป แตคูชีวิตตองเพิ่มการดูแลเอาใจใสกันเสมือนเปนเพื่อนชีวิตมากกวา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะสังคมที่เริ่มเขาสูทุนนิยม ผูหญิงตองออกมาทํางานนอกบานมากขึ้นทําใหมีอิสระที่จะ
คิดและเลือกแนวทางชีวิตของตัวเองมากขึน้ เชนจะเห็นวาเริ่มมีการหยารางตามกฎหมายที่ตวั ละคร
หญิงเปนผูกําหนดเอง ขณะเดียวกัน ระบบทุนนิยมทีต่ องแสวงหาวัตถุมากขึ้นก็ทาํ ใหผูเปนภรรยาที่
แตกอนเคยเปนแมบาน ตองออกมาทํางานนอกบานเพื่อตอบสนองความตองการทางวัตถุทั้งของ
ตนเองและครอบครัว ความเหน็ดเหนื่อยที่ตองรับภาระมาก จึงทําใหความดีงามของหนาที่แมบาน
คือการใสใจดูแลลูกและสามีตองลดนอยลง และทําใหเกิดปญหาครอบครัวเพิ่มขึ้นนัน่ เอง
นอกจากนี้นวนิยายชวงพ.ศ.2501-2520 ยังสะทอนใหเห็นวาครอบครัวมีสวนทําใหบตุ ร
หลานมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และปญหาชีวิตอื่นๆเพิ่มขึ้น เรื่องที่นาํ มาเปนตัวอยางศึกษาไดแก
ทะเลฤาอิ่ม(2515) พระจันทรสีน้ําเงิน (2519) กิ่งไผ (2510) ขาวนอกนา (2516) คุณหญิงพวงแข
(2509) ดอกไมในปาแดด (2516) หลง (2512) โอมาดา (2514) คนบาป ทางโคง(2512)และลูก
แม(2516)
นวนิยายทีก่ ลาวถึงยาเสพติดหลายเรื่องปรากฏในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา วิฬาร
ในเรื่องทะเลฤาอิ่ม กลาวถึงการเลี้ยงดูของครอบครัววิฬารวามีความเขมงวดมากเกินไปโดยเฉพาะผู
เปนแม จะเปนผูบงการทั้งชีวิตเธอและพอ วิฬารจึงไมเคยเห็นแมเปนผูที่จะใหความรักหรือความ
อบอุนใดๆได สวนพอวิฬารก็หมดศรัทธาเพราะเขาไมเคยแสดงการเปนผูนําครอบครัว วิฬาร
ระบายความอัดอั้นในใจและหาทางออกโดยการหนีออกจากบานและมั่วสุมยาเสพติด แตในที่สุดแม
ก็ไดกลับมาชวยวิฬารใหพน จากอบายมุขโดยการยอมรับความจริง และรับฟงลูก ทําใหวฬิ ารมี
กําลังใจมากขึน้
ในเรื่องพระจันทรสีน้ําเงิน ก็ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหรอมตองติดยาวา เพราะมีปญ
 หา
ครอบครัวแตกแยก พอแมหยากัน รอมและพี่สาวนองสาวเลือกอยูก ับแมทั้งหมด แตดวยความที่
ครอบครัวนี้มีลูกสาวหลายคน กิจกรรมหลายอยางที่ทํารวมกันจึงมักเปนเรื่องของผูหญิง เมื่อแม
แตงงานใหมกบั เพื่อนรุนนองและมีงานที่ตอ งรับผิดชอบมากขึ้น รอมจึงรูสึกหดหูเพราะถูกทอดทิ้ง
รอมเริ่มลองยาเสพติดและกลายเปนคนติดยาในที่สุด แมวาแมจะทําใจยอมรับ ใหกําลังใจ และ
บําบัดรอมอยางเต็มที่ แตรอมก็ตองเสียชีวติ เพราะยาเสพติดในที่สุด การตายของรอมทําใหแมและ
พี่นองเห็นขอบกพรองระหวางการสรางความสัมพันธในครอบครัว ที่ไมอาจแกไขไดอีกตอไป
นวนิยายของสีฟา ก็ไดแสดงปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดไวเชนกัน อาทิ เรื่องกิ่งไผ
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หมอมราชวงศกําจรศักดิห์ รือคุณฟุง แสดงถึงครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของการที่วัยรุน หันไปพึ่งพา
ยาเสพติดเพราะขาดที่พึ่งทางจิตใจ กลาวคือ ตัวละครเอกคือหมอมราชวงศกําจรศักดิ์หรือคุณฟุง ถูก
เลี้ยงดูอยางขาดความยุติธรรมจากครอบครัว เนื่องจากหมอมยายผูเลี้ยงดูมีความลําเอียงรักนองสาว
คือคุณเฟองมากกวา และยายมักดาวาคุณฟุงอยางหยาบคาย เมื่อคุณฟุงมีปฏิกิริยากาวราวคุณฟุง
ตัดสินใจหนีออกจากบานปลอยชีวิตใหผานไปวันๆและใชยาเสพติดเปนที่ยึดเหนีย่ วจิตใจซึ่งเปน
ความสุขเพียงอยางเดียว เมือ่ เริ่มถลําตัวนอกจากคุณฟุงจะเสพยาแลว ยังขายยาเสพติดอีกดวยและ
วาระสุดทายของคุณฟุงก็คือถูกยิงเสียชีวิต
ปญหาลูกถูกพอแมทอดทิ้ง นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวที่นําเสนอปญหาลูกถูกทอดทิ้ง
ปรากฏในนวนิยายของสีฟา เชนดํา ตัวละครหญิงในเรื่องขาวนอกนา เปนตัวละครทีส่ ะทอนปญหา
ลูกถูกทอดทิ้งเพราะเกิดจากความไมตั้งใจของพอแม กลาวคือ พอของดําเปนทหารอเมริกันเชื้อสาย
นิโกร สวนแมเปน“เมียเชา” ดําถูกปาหมอนซื้อตัวไปเลี้ยงดวยราคาเพียง 600 บาทเพื่อเปนเพื่อนเลน
ของลูก ดวยความที่ดํามีเชื้อสายนิโกร หนาตา ผิวพรรณจึงไมนามองและเปนที่รังเกียจของคนทัว่ ไป
แมแตผูที่รับดําไปอุปการะ ก็มักจะใชถอยคําตอกย้ําปมดอยของดําเสมอมา ความขมขื่นนี้ ดําระบาย
ออกโดยการทําตัวเกเร และมั่วสุมจนถูกตํารวจจับ แตทา ยที่สุดดําโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือจาก
นายแพทยผิวดําผูมองเห็นพรสวรรค และนําพาดําไปสูชวี ิตที่ดีขึ้น
สวนในนวนิยายของ ก.สุรางคนางค แสดงใหเห็นปญหาลูกถูกพอแมทอดทิ้ง เชนเรื่อง
คุณหญิงพวงแข พอแมมีความสัมพันธกนั ในวัยเรียนจึงไมสามารถเลี้ยงลูกได ลูกถูกยกใหเปน
ลูกเลี้ยงของคนอื่น ตอมาเมื่อลูกโต พอแมในวัยผูใหญสํานึกผิดอยากจะรับลูกไปอยูดวยแตลูก
ปฏิเสธ เพราะแคนที่พอแมเคยทอดทิ้ง และในเรื่องดอกไมในปาแดด ของสุวรรณี สุคนธาเขียดมี
ภูมิหลังชีวิตทีร่ ันทด กลาวคือพอแมมักทะเลาะกันอยูเสมอ และผูเปนพอแมจะเปนตํารวจแตขาด
ศีลธรรมก็ไมมีความรับผิดชอบตามหนาที่ เมื่อแมเสียชีวิตแทนที่พอจะดูแล กลับปลอยปละละเลย
และบังคับลูกใหจนทายที่สดุ เขียดตองกลายไปเปนภรรยานอย
สวนปญหาอืน่ ๆที่มีประเด็นแตกตางกันไปเชนปญหาการแตงงานใหม ของบิดามารดา
เรื่องเงาราหู เปนเรื่องของครอบครัวทิวและวิภาส พอลูกที่มีความบาดหมางกัน เนื่องจากบิดา
แตงงานใหมและสงลูกไปอยูโ รงเรียนประจํา เมื่อลูกประพฤติเหลวไหล กาวราว เพราะตองการ
ประชด พอจึงเสียใจมาก ดืม่ เหลาเมาอยางหนักและหกลมหัวฟาดพื้น เสนโลหิตในสมองแตกและ
เปนอัมพาต ขณะที่ภรรยาใหมกเ็ ริ่มลางผลาญสมบัติ ตอมา ทั้งลูกและภรรยาใหมก็เริ่มลางผลาญ
สมบัติจนเกือบหมดตังจึงคอยคิดกลับใจได และกลับมาใชชีวิตอยูดว ยกันอีกครั้ง แมวาเรื่องนี้จะจบ
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ลงดวยความสุขแตพฤติกรรมของตัวละครในชวงแรกก็ทาํ ใหเห็นการตอตานของตัวละครตอคูรัก
ใหมของบิดา
ปญหาพอแมลําเอียง ปรากฏในนวนิยายของสีฟา เชนในเรื่องหลง ตัวละครวิรงรอง เปน
เด็กที่เกิดมาในครอบครัวสูงศักดิ์และมีชาติตระกูลดี แตเนื่องจากวิรงรองหนาตาไมนารัก พอแม
และพี่นองจึงเรียกเธอวา “ยายกาฝาก” การถูกตอกย้ําปมดอยจากครอบครัวของตัวเองนี้ ทําให
วิรงรองเกิดความนอยใจและมีปมดอย อยางไรก็ดเี รื่องนี้ไดสรางใหตัวละครวิรงรองมีคุณปูที่ให
ความรัก ความเอ็นดูและจัดการใหวิรงรองไดแตงงานกับผูชายดีๆ มีความสุขในภายหลัง
ปญหาการเลี้ยงดูอยางเขมงวด จนทําใหบตุ รหลานมีปญหาเชนใน เรื่องโอมาดา เมธาวี
ไดรับการเลี้ยงดูจากผูเปนแมที่เลี้ยงลูกอยางเขมงวดมากเกินไปดวยการควบคุม ดุวา และออกคําสั่ง
ตลอดเวลา
เมธาวีตองเครงเครียดในการเรียนเพื่อใหไดเกียรตินยิ ม เมื่อไมไดจงึ ถูกตําหนิอยาง
รุนแรง เมธาวีมีความเครียดมากขึ้นจนกระทั่งมีอาการทางประสาท เมื่อแมบังคับใหแตงงานกับคนที่
ไมไดรัก
ปญหาการเลี้ยงลูกดวยเงิน นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวที่แสดงปญหาของการเลี้ยงลูก
ดวยเงินแตปราศจากความรักความเอาใจใสนั้นปรากฏในนวนิยายของสีฟาคือตัวละครธิดาเทพ เรื่อง
คนบาปธิดาเทพมีแม ที่ร่ํารวยแตมีความประพฤติไมดีคือคบชูที่มีอายุนอ ยกวามากคือภีม และไมใส
ใจความทุกขสุขของสามีและลูก ธิดาเทพถูกสงไปเรียนโรงเรียนประจําตั้งแตยังเด็ก ซึง่ ทําใหเธอยึด
มั่นในศาสนามากกวาแมของตน ตอมาเมื่อพอของธิดาเทพตายไป แมก็รับภีมเขามาอยูดว ย ภีม
แสดงความพอในในตัวธิดาเทพ และไดชว ยเหลือธิดาเทพจากการถูกพีช่ ายเพื่อนมอมยา ภายหลัง
ทั้งสองพลาดพลั้งมีสัมพันธกัน และธิดาเทพตั้งครรภ เธอรูสึกผิดมาก เมื่อคลอดลูกเธอยกภาระการ
เลี้ยงลูกใหภีม และตนเองหนีไปบวชในศาสนาคริสตตลอดชีวิต
ปญหาวัยรุน ขาดความอบอุน จากครอบครัวพบอีกเชนกันในตัวละคร วันสวาง เรื่องทาง
โคงวันสวางเติบโตมาโดยไมมีแมและ ไมคอยไดใกลชิดกับพอ และพอมักจะใชความรุนแรงและ
หยาบคายกับวันสวางเสมอ ๆ แมวันสวางจะมีปาวดีคอยดูแล แตปาก็เลี้ยงวันสวางอยางตามใจมาก
เกินไป จนวันสวางแทบไมรูจักผิดชอบชั่วดี แตวนั สวางก็ยังใหความเคารพครูประจําชั้นที่มจี ิตใจดี
มากกวาใคร ความรูสึกวาตนเองไมเปนทีร่ ักทําใหวันสวางทําตัวเกเร เพื่อเรียกรองความสนใจ คบ
เพื่อนไมดี มีสัมพันธชูสาวกับเพื่อนหญิง และหนีออกจากบาน แตทายที่สุด วันสวางก็เอาตัวไม

39
รอด ตองกลับกรุงเทพมาพึ่งครอบครัว ขณะเดียวกัน ปาวดีก็บอกความจริงแกวันสวางวา ตนคือแม
ที่แทจริง สวนพอของวันสวางนั้นเปนเพียงลูกพี่ลูกนองของพอที่แทจริงของวันสวางเทานั้น วัน
สวางไดพยายามยอมรับความเปนจริง และมีคนรอบขางใหกําลังใจ เขาจึงอยากเริ่มตนชีวติ ใหม
โดยขอไปเรียนตอตางประเทศ
นอกจากนี้ยังมีนวนิยายทีน่ ําเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่ผิดเชนเรื่องลูกแมนวนิยายของ
โบตั๋น พอของแพรทิ้งแพร แมและพี่สาวไปตั้งแตยังเด็ก แมของแพรมีความแคนฝงใจพอมาก จึง
เลี้ยงดูแพรใหเปนเด็กผูห ญิงเหมือนพี่สาว
คือจับแตงตัวแบบผูห ญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียน
คอนแวนต แมแพรจะรูความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม แตแมก็พยายามบายเบีย่ งที่
จะใหคําตอบ จนกระทั่งแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนักวาความจริง
ตัวเองเปนผูชาย
แพรเริม่ เปลี่ยนวิถีชวี ติ ตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกบั ครูบุรินทร และเริ่มเลน
ฟุตบอลจนกลายเปนนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ความพยายามของแพรที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองทําให
แมเริ่มยอมรับในความเปนผูช าย
จากนวนิยายทีน่ ํามาเปนตัวอยางศึกษาขางตนจึงทําใหเห็นปญหาสังคมเริ่มมีมากขึ้น และ
สงผลกระทบถึงชีวิตครอบครัวโดยตรง และปญหาสวนใหญเกิดจากการที่พอแมไมไดดแู ลเอาใจ
ใสลูกเทาที่ควร ลูกจึงตองหาความสุขหรือความอบอุนดวยวิธีที่ผิด ซึ่งไดพยายามสะทอนสภาพ
ครอบครัวที่มีปญหาวามีความเปนมาและผูท ี่ไดรับผลทั้งพอแมและลูกนั้นเกิดความรูส ึกทุกขใจไม
นอยไปกวากัน อยางไรก็ตามนวนิยายยุคนี้ยังไมไดเสนอแนะแนวทางแกปญหามากนัก
แมวานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในยุคนีจ้ ะกลาวถึงปญหาครอบครัวหลายประการ แต
ก็กลาวถึงความดีงามที่ครอบครัวมอบใหแกตวั ละครเชนกันอาทิเรื่อง จากดวงใจ (2515) บวงกรรม
(2517) และเทียนสองแสง (2520)
ในนวนิยายที่ไดนําเสนอวาบุคคลในครอบครัวตองปฏิบัติหนาที่ในครอบครัวใหดเี ชน
เรื่อง จากดวงใจ นวนิยายของดวงใจ เสนอบทบาทหนาที่ของภรรยาวาตองมีความซื่อสัตย ทั้งตอ
หนาและลับหลัง ปทิ่น หญิงสาวผูแตงงานแลว ตอมาไดรับทุนศึกษาตอที่ประเทศเนเธอรแลนด
ปทิ่นมีชาวตางชาติมาสารภาพรัก ซึ่งเธอเองก็พอใจเขาเชนกัน แตปทิ่นคิดวา ความรักเพียงชัว่ ครูชวั่
ยามไมไดเปนรากฐานการแตงงานที่ยั่งยืนอีกทั้งเธอและสามีรักกันมาถึงแปดป กอนจะไดแตงงาน
กัน เธอจึงใหความสําคัญกับความรักที่มนั่ คงมากกวา ความรักที่มีแตความหวือหวาชั่วขณะ เรือ่ งนี้
จึงสะทอนใหเห็นความซื่อสัตยของภรรยา เชน พิมพา ในเรื่อง บวงกรรม เรื่องนี้พิมพาตัวละครเอก
แตงงานกับวิวฒ
ั น โดยความเห็นชอบของผูใหญและมีลกู สาวดวยกัน 1 คนแตตอมาวิวัฒนเกิดไปรัก
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กับหญิงสาวทีช่ ื่อ เรวดี พิมพาทําใจยอมรับโดยคิดวาตนเองไมใชคนรักตามพรหมลิขิต แตเปนคน
รักตามความเหมาะสม เธอจึงไมตีโพยตีพาย วากลาวสามี และพยายามทําตามหนาที่ภรรยาตอไป
คือปรนนิบัติสามี ดูแลลูก และทํางานที่ตนเองรักคือ นักประพันธนวนิยาย ทายที่สดุ สามีเห็นแก
ความดีงามของเธอจนรูสึกละอาย ไมกลาทิ้งพิมพาและลูกไปมีผูหญิงคนใหม ฉะนั้น บทบาท
ภรรยาในเรื่องนี้ จึงเนนที่ความอดทน อดกลั้น จะเปนสิ่งที่ทําใหครอบครัวอยูรอดเมื่อเผชิญกับ
ปญหา
ในนวนิยายของ ดวงใจ เนนถึงหนาที่ของผูเปนแมวา แมคือ ผูที่อยูกบั ลูกและเลี้ยงลูกได
เปนอยางดี แมจะเกิดปญหากับครอบครัว เชนทอแสง ในเรื่อง เทียนสองแสง ทอแสงผูมีลูก 3 คน
ถูกสามี บอกเลิกเพราะตองการความสุขสบายจากภรรยาใหม หลังจากการหยาราง ทอแสงก็เลี้ยง
ลูกเพียงลําพังดวยความเต็มใจ เอาใจใสไมคร่ําครวญถึงอดีตที่ผานมา และไมเคยระบายความเครียด
ตอลูกทังสาม ความเปนแมที่ดีงามของทอแสงนี้เปนเบื้องหลังที่ทําใหลูกทั้ง 3 เติบโตมาประสบ
ความสําเร็จทั้งในดานการศึกษา การงาน และชีวิตครอบครัว แมวาจะไมมีพอเลี้ยงดู
จากการศึกษานวนิยายชวงเวลาขางตนทําใหเห็นถึงลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว
ชวงพ.ศ.2501-2520วา ผูประพันธเริ่มกลาวถึงปญหาครอบครัวในวงกวาง คือมีการพาดพิงถึงสภาพ
สังคมที่สงผลกระทบถึงชีวติ ครอบครัวเชนเรื่องของแหลงอบายมุข ประกอบกับสังคมไทยพยายาม
ที่จะกาวไปสูระบบทุนนิยมจึงทําใหคนในครอบครัวไมมีเวลาใหสมาชิกในครอบครัว บุตรหลาน
จึงเกิดความวาเหวและหาทางออกในทางทีผ่ ิด
ฉะนั้นเจตนาของผูประพันธนวนิยายในยุคนี้จงึ
ตองการบอกเลาความเคลื่อนไหวของครอบครัวที่มีปจจัยจากสิ่งแวดลอมในทางรายมากขึ้น และบง
บอกถึงความทุกขทรมานใจของคนในครอบครัวที่ไมสามารถปรับตัวไปกับความสัน่ คลอนของ
ระบบครอบครัวยุคใหมได
2.3ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544
2.3.1 สภาพสังคมไทย พ.ศ.2521-2544
สถานการณบา นเมืองในยุคนี้
เปนยุคของการพัฒนาไปตามแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตย อีกทั้งสังคมมีความเคลื่อนไหวและเกิดกระแสความคิดใหมๆที่ตองปรับตัวใหทนั
ตามกระแสโลก ดวยเหตุที่วา รัฐบาลสวนใหญที่ไดมาจากการเลือกตั้ง อาทิ รัฐบาลของ
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พลเอกชาติชายชุณหะวัน พ.ศ.2529 รัฐบาลของนายชวน หลักภัย พ.ศ.2536 รัฐบาลของนาย
บรรหาร ศิลปอาชา พ.ศ.2538 รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ.2539 และรัฐบาลของนาย
ชวน หลีกภัย พ.ศ.2540 ตั้งใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม(จักษ พันธชูเพชร 2545:107-117)
ฉะนั้น จากภาวะของสภาพสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับวิถีความเปนอยูเชิงคุณภาพ
ชีวิต เรื่องราวที่ถูกนํามาพูดถึงในสังคมจึงไมใชเรื่องของภาวะหลังสงคราม การแบงชนชั้น หรือ
การตอสูระหวางประชาชนกับรัฐบาลอีกตอไป แตจะกลาวถึงปรากฏการณในสังคมที่มีผลตอการ
พัฒนาความเปนอยูในชีวิตประจําวันเชน ปญหาสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคมเมือง
และสังคมชนบท ปญหาการแขงขันทางเศรษฐกิจที่เอาเปรียบ ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว
ฯลฯ และปญหาเหลานี้ไดสงผลถึงการคลี่คลายทางเนื้อหาของนวนิยาย กลาวคือนวยายเพื่อชีวติ ที่
มีแนวเรื่องเกีย่ วกับความคิดทางการเมือง ก็กลายเปนนวนิยาย “สรางสรรค” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย
2545:23)ที่มีแนวเรื่องวิพากษวิจารณสังคมนําเสนอปญหาสังคม
ที่คนทั่วไปในสังคมรับรูได
นักเขียนที่มีชอื่ เสียงของนวนิยายแนวนี้เชนชาติ กอบจิตติ และมาลา คําจันทร มักสะทอนปญหา
สังคมรวมสมัย และนําเสนอความคิดในเชิงปรัชญา คําพูน บุญทวี มักสะทอนคานิยมวัฒนธรรม
และปญหาของคนพื้นเมือง วาณิช จรุงกิจอนันต และนิคม รายวา มักใชสัญลักษณในการนําเสนอ
ความคิดและปญหา เปนตน
สวนนวนิยายพาฝนนั้นไดคลี่คลายออกเปน “นวนิยายชาวบาน” และ “นวนิยายยอด
นิยม” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย 2545:22-23)กลาวคือ นวนิยายชาวบานเปนนวนิยายที่กลุมผูอานมี
การศึกษานอย แนวเรื่องนวนิยายกลุมนี้จึงเนนเกี่ยวกับความรักในลักษณะพอแงแมงอน มีอุปสรรค
ที่ไมซับซอนมากนัก เนื้อหาตรงไปตรงมาและจบลงดวยความสุข และนักเขียนมักไมเปนที่รูจกั
เพราะคนอานไมสนใจนักเขียนมากเทาแนวเรื่อง ซึ่งชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย แสดงความเห็นไววาเปน
การอาน “ตามประเภทของนวนิยาย” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย 2545:23)
สวนนวนิยายยอดนิยม ผูอานจะเปนผูทมี่ ีการศึกษาดี ถึงดีมาก พฤติกรรมการอานมี
ลักษณะอานตามประเภทเชนเดียวกับผูอานนวนิยายชาวบาน แตตางกันตรงแนวเรือ่ ง แนวเรือ่ ง
ของนวนิยายกลุมนี้ มักไมพดู ถึงเรื่องความรักแตเพียงอยางเดียว แตจะพูดถึงเรื่องของสังคม ใกลตวั
เชน เรื่องครอบครัว สิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมฯลฯ และรายละเอียดใน
แนวเรื่องจะตองมีเอกลักษณ คือมีการนําเนื้อหาทางสังคมที่ทันสมัยมากลาวถึง และรวมถึงการ
สะทอนปญหาสังคมดวย ซึ่งนักเขียนที่ไดรบั ความนิยมของนวนิยายกลุมนี้เชน ทมยันตี
กฤษณา อโศกสิน ว.วินิจฉัยกุล น้ําอบ โบตั๋น นันทนา วีรชน บุษยมาสและ กิ่งฉัตร
เปนตน
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อาจกลาวไดวา นวนิยายสรางสรรค นวนิยายชาวบานและนวนิยายยอดนิยมคือ การ
รองรับความคิดกระแสใหมในสังคมที่เติบโตขึ้น ในสองทศวรรษและนักเขียนนวนิยายกลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอผูอานมาก เพราะผูอานจะเลือกอานงานเขียนตามนักเขียนทีต่ นชื่นชอบ ซึ่งนวนิยายแนว
ชีวิตครอบครัว ก็ถือวาจัดอยูในประเภทของนวนิยายยอดนิยมดวย และมีความนาสนใจที่จะศึกษา
ตอไปนี้
2.3.2 ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว พ.ศ.2521-2544
ลักษณะนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวงเวลานี้ กลาวไดวามีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจากสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนวิถีชวี ิต ใหทันกับกระแสโลกซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดี
เชนมีการเปดโอกาสใหกับผูห ญิงไดคิด
และมีทางเลือกตอการใชชีวิตของตนเองมากขึ้น
ขณะเดียวกันความพยายามทีจ่ ะกาวไปใหทนั ในสังคมยุคใหม ก็พรากเวลาของชีวติ ครอบครัวไป
ดวย
รายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวของสังคมยุคนี้จึงมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งเรื่องที่
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)
กวาจะรูเดียงสา (2528) ตราไวในดวงจิต (2525) วัยบริสุทธิ์ (2523-2524) ซุมสะบันงา(2540) ลาน
ลูกไม (2523) ถานเกาไฟใหม (2532) หนึง่ นุช (2523) เพียงเกล็ดดาว (2525) หัวใจไมสิ้นรัก (2526)
และหงสเหิน(2531) นวนิยายสวนใหญมักกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวและ
ปญหาที่ของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวในชวงเวลานี้ไดแกปญหาการหยารางของบิดามารดา
ปญหาการมีบคุ คลที่สามทําใหครอบครัวแตกแยก ปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ปญหา
อบายมุขในสังคมที่เกี่ยวพันตอบุตรหลานปญหาลูกกําพรา และปญหาการเลี้ยงดูดังตอไปนี้
ปญหาการหยารางของบิดามารดา มีผลตอลูก ไดแกเรื่อง บานขนนก ปูนปดทอง
ปมพิศวาส และไดแสดงอิทธิพลของการหยารางในลักษณะของความฝงใจในประสบการณที่ไมดีที่
ไดรับจากครอบครัวเชนเหมือนแพร จากเรื่องบานขนนก ของกฤษณา อโศกสินเปนผูที่พบกับ
สภาพครอบครัวแตกแยก คือพอแมเลิกกัน เหมือนแพรถูกสงไปอยูโรงเรียนประจําตั้งแตเด็ก เธอ
จึงรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง และโหยหาความรักเสมอมา เมื่อมาพบพัดโบกชายหนุมผูออนหวาน
และมีเสนห แสดงความรักเหมือนแพรอยางทวมทนจนเธอฝากชีวิตและความหวังทั้งหมดไวที่เขา
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และหวังจะสรางครอบครัวที่อบอุนทดแทนชีวิตรักในวัยเด็กที่ขาดหายไป แตความเจาชูของพัดโบก
ทําใหความฝนของเธอพังทลายจนยอมรับความจริงไมไดและตัดสินใจฆาตัวตายในทีส่ ุด ฉะนั้นตัว
ละครเหมือนแพรจากเรื่องบานขนนกนี้
จึงแสดงออกถึงประสบการณอันปวดราวทีไ่ ดรับจาก
ครอบครัวในวัยเด็ก จนทําใหตัวละครสรางความคาดหวังในชีวิตคูมากจนทนยอมรับความบกพรอง
ของคูครองไมได
ในเรื่องปูนปดทอง สองเมืองและบาลี ตัวละครชายและหญิงเปนตัวละครที่แสดงออกวา
พฤติกรรมของเขาและเธอมาจากพื้นฐานครอบครัว กลาวคือทั้งคูมีพอ แมที่หยารางกัน และพอแม
ไมไดใสใจดูแลลูกเทาที่ควร สองเมืองและบาลีจึงมีพฤติกรรมแสวงหาความรักตลอดเวลาดวยการ
คบเพื่อนตางเพศหลายคนแตก็ไมตกลงปลงใจกับใคร เพราะไมมั่นใจในรักแท จนกระทั่งทั้งคูไดพบ
กัน เมื่อไดเรียนรูกันวามีพื้นฐานครอบครัวที่แตกแยก ทัง้ คูจึงเขาจึงเขาใจความตองการของกันและ
กัน ในที่สุดสองเมืองและบาลีจึงตัดสินใจวาจะใชชวี ิตรวมกันและพยายามสรางครอบครัวที่อบอุน
เพื่อลูกที่เกิดมาจะไดไมเปนเด็กมีปญหาเหมือนตนเอง
เรื่องปมพิศวาส นวนิยายของโสภาค สุวรรณตัวละครชายชนพ เปนตัวละครที่แสดงออก
ถึงเด็กที่มีปญหาในวัยเด็กเพราะขาดพอ ชนพถูกพอทิ้งและตองอยูก ับแมมาโดยตลอด ผูประพันธ
สรางลักษณะของชนพวาเปนคนติดแมมากและยึดแมเปนทุกสิ่งทุกอยางของชีวิต และคาดหวังวา
หญิงที่จะเปนภรรยาตองมีลักษณะเชนแมของเขา เมื่อแมของเขาถึงแกกรรมในขณะที่เขาสอบชิง
ทุนไปศึกษาตอตางประเทศได เขาเสียใจมากและดวยความวาเหวจึงทําใหเขารีบรอนมีภรรยาและ
ลูกโดยไมไดรักภรรยา เมื่อกลับมาเมืองไทย เขาและภรรยาแตงงานกันและอาศัยอยูที่บานของ
ภรรยา ซึ่งทําใหเขามีโอกาสใกลชิดสนิทสนมกับพีส่ าวภรรยาที่อายุมากกวาตนเองถึง 10 กวาป
ภายหลังเขาจึงคนพบวารักพีส่ าวภรรยาเพราะมีลักษณะเหมือนแมของเขาที่เขาคนหามานาน เขา
ตัดสินใจทอดทิ้งภรรยาและลูกที่ไมสมประกอบ จนแมวาลูกเสียชีวติ เขาก็ไมรูสึกผิด ในที่สดุ
ภรรยาเกาจึงเลิกรักเขาและแตงงานใหมในที่สุด
ในนวนิยายของโบตั๋น ไดกลาวถึงผลกระทบของการหยารางมักมีผลตอลูกในดานการใช
ชีวิต กลาวคือในเรื่องเพรงกรรม การหยารางของพอแมมผี ลตอลูกในดานความปลอดภัยในชีวติ ของ
ลูก กลาวคืออลงกต มีพอแมที่หยางรางกันและอยูในความดูแลของยายและนา เพราะพอเปนหมอมี
งานมาก ตองเดินทางบอย สวนแมก็ไปอยูตางประเทศ ทั้งคูจึงไมมีใครรับเลี้ยงลูก เมื่ออลงกตโต
เปนสาวก็ไดพบรักกับพิรียุตมคนขางบาน ที่เปนเพื่อนกันมาตั้งแตเด็ก และทั้งคูตั้งใจที่จะแตงงาน
กัน แตเธอกลับถูกนาเขยขมขืนเสียกอน ความแคนใจทําใหอลงกตวางยาบานาเขยจนเขาถูกไล
ออกจากงานและติดคุก ตอมาแมของอลงกตจะมารับอลงกตไปอยูตางประเทศดวยกัน ขณะที่เธอยัง
ลังเลอยูก็ไดเลาความจริงใหกับพิรียุตมฟง เขากลับสงสารและขอแตงงานกับเธอ อลงกตจึงยกเลิก
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การไปเมืองนอก เรื่องนี้จึงทําใหเห็นวาการหยารางซึ่งทําใหพอแมไมไดเลี้ยงและปกปองลูก ทําให
ลูกมีชีวิตที่เสี่ยงตอการถูกทําราย
สวนเรื่องนะหนาทอง ก็กลาวถึงทองทรายมีพอแมทหี่ ยารางกัน พอทิ้งไปมีภรรยาใหม
สวนแมก็ยากจนเกินกวาจะเลีย้ งลูกหลายคนได ทองทรายจึงมาอาศัยอยูก ับปามณีและชวยปาทํางาน
อยางหนักจนปาไววางใจใหสืบทอดกิจการตอ ปามณีมหี ลานชายทางฝายสามี ชื่อวิธาน ผูถูกแมทิ้ง
ไปตั้งแตเด็ก ปามณีรักหลานเหมือนลูก ซึง่ อยากใหเขาแตงงานกับทองทรายเพื่อสืบทอดกิจการ แต
เขากลับตองการเปนทันตแพทย อีกทั้งวิธานมีคนรักกับคนอื่นอยูก อ นแลว และคนรักลาสุดของ
วิธานคือทอรุงนองสาวของทองทรายเองแตทั้งคูผิดใจกันเสียกอน ภายหลังทอรุงเคราะหรายตกตน
ตาลเปนอัมพาต ทองทรายตองหาเงินมารักษาจํานวนมาก ปาของทองทรายยินดีใหเงินแตมีขอแมวา
ทองทรายและวิธานตองแตงงานกัน เมือ่ ทั้งคูแตงงานกันวิธานเกิดความรักทองทรายอยางแทจริง
เพราะชวยเขาปรับความเขาใจกับแมที่ทิ้งเขาไปตั้งแตเด็ก
แตตอ มาทองทรายเขาใจผิดวาวิธาน
นอกใจจึงขอหยาแตวิธานก็ปรับความเขาใจกับทองทรายไดในที่สุด
เรื่องนีจ้ ึงทําใหเห็นชีวิตที่
ยากลําบากของทองทรายซึ่งมีสาเหตุมาจากพอแมหยาราง ทําใหเธอตองตอสูชีวิตอยางอดทนจนกวา
จะประสบความสําเร็จ
นวนิยายในกลุมนี้จึงทําใหเห็นวาครอบครัวที่พอแมหยารางกัน มีบทบาททําใหตวั ละคร
มีชีวิตที่ยากลําบาก
สวนนวนิยายที่กลาวถึงปญหาการมีบุคคลที่สามในครอบครัวไดแก เรือ่ ง ตราบาป
ดาวนภา และ เพลงบินใบงิ้ว นุดี ในเรื่องแรงรัก ของทมยันตี แสดงถึงปญหาที่เกิดจาการแตงงาน
โดยไมไดรักกลาวคือนุดีเธอถูกบังคับใหแตงงานกับอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ
นุดีได
พยายามประพฤติตัวใหเปนภรรยาและแมทดี่ ี แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการ
กลับไปแตงงานกับคนรักเกา ในที่สุดสามีก็มีชิวิตแตงงานที่ลมเหลวกับคนรักเกา เขาจึงสํานึกใน
คุณคาของนุดี กลับมาขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีที่ดีในที่สุด
จันทรกานตจากในเรื่องตราบาป เธอมีสามีที่ปฏิบัติตอเธออยางดูถูกเหยียดหยาม เขาไม
เคยใหเกียรติเธอ ทั้งยังพาภรรยานอยมาที่บานอีก ในที่สุดเธอจึงหยาสามีแตสังคมกลับกลาวหาวา
เธอมีชู เธอจึงมีตราบาปติดตัวทั้งๆที่ตนเองไมไดเปนผูกอ
ในเรื่องดาวนภา ปรีชญาแสดงใหเห็นถึงความพยายามของฝายหญิงที่พยายามจะรักษา
ชีวิตครอบครัว คือหลังจากที่แตงงานกับตฤณและมีลูกดวยกันหนึ่งคน ตฤณก็มภี รรยานอย และ
ไมใหเกียรติปรีชญาเลย
คือปลอยใหภรรยานอยมาตอมาและแสดงความเปนเจาของถึงที่บาน
ปรีชญาพยายามอดทนไมโตตอบ แตภายหลังก็คิดไดวาเมื่อเธอไดทาํ หนาที่ของตนเองเต็มที่แลว
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เมื่อสามีไมเห็นคุณคาจึงไมมีความจําเปนใดๆที่ตองพึ่งพาและอดทนตอสามีแบบนีอ้ ีก
เธอจึง
ตัดสินใจขอหยาในที่สุด แมตอมาตฤณผูเปนสามีจะมาขอคืนดีเธอก็ไมขอกลับไปมีชีวิตคูอีกตอไป
ในเรื่องเพลงบินใบงิ้ว ของกฤษณา อโศกสินแสดงออกถึงชีวิตครอบครัวตองมีความรัก
เปนพื้นฐานในการครองคู กลาวคือเรื่องนี้มีคูสมรส 2 คู คือ จอมทองกับแปลแกว และแนวไพรกับ
ยวนตา ทั้งสองครอบครัวนี้แตงงานโดยไมไดมีความรักใหแกกัน ครอบครัวแรก เมื่อแตงงานกัน
ไปไดไมนาน สามีก็มีภรรยานอยซึ่งเปนคูร ักเกา จึงตองหยารางกัน สวนครอบครัวที่สอง ทั้งคู
แตงงานกันเพราะมีความใกลชิด ประกอบกับผิดหวังจากคนรักเกา จึงแตงงานกัน ทัง้ ๆที่นิสัยใจคอ
และพฤติกรรมมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง เมื่อเกิดการทะเลาะกันบอยๆ จนฝายหญิงหาทางออก
โดยการเปนชูก ับรุนนอง และหยากันในเวลาตอมา
สวนปญหาในครอบครัวที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางสมีภรรยาเชนเรื่องโซสังคม
ของทมยันตี เขมวรรณมีสามีที่เอารัดเอาเปรียบในทุกเรื่อง ตั้งแตเรือ่ งการดูแลครอบครัวไปจนถึง
เรื่องเงินทอง เขมวรรณตองรับภาระคนเดียวเสมอมา และยังตองเลีย้ งดูสามีที่ไมเอาไหนอีก เพราะ
ถาไมปรนนิบตั ิหรือใหเงินสามี ก็จะถูกสังคมตราหนาวาเปนภรรยาทีไ่ มดี
ทายที่สุดเขมวรรณ
ตัดสินใจฆาสามีขณะที่เขามาขอเงิน พรอมยิงตัวตายตาม เพื่อจบชีวิตคูท ี่รันทด
เรื่องไฟหนาว ของกฤษณา อโศกสิน อะเคื้อแตงงานกับสารนาตชายหนุมผูมีชาติตระกูล
ดีเชนเดียวกับเธอ อะเคื้อเปนผูหญิงที่เรียบรอย อยูในโอวาทของผูเปนพอแมเสมอมา และไมเคย
พบกับความยากลําบากในชีวิต อะเคื้อมีอุดมคติเกี่ยวกับชีวิตครอบครัววาตองมีความสุข สามีตอง
เอาใจใสดแู ลครอบครัว และเปนผูนําชีวิตครอบครัว ใหมีความสุข แตเมื่อเธอแตงงานกับเขา ทุก
อยางกลับตรงกันขาม เพราะนอกจากสารนาตจะไมสนใจดูแลครอบครัวแลว เขายังไมเอาใจใสใน
หนาที่การงาน ติดการพนัน และผูห ญิง อะเคื้อผิดหวังอยางมาก และดวยความที่เติบโตมาจาก
ครอบครัวที่ไมเคยลําบาก หรือตองมีปญหาใหขบคิด เธอจึงหาทางออกใหกับปญหาและความทุกข
ใจที่ตองดูแลครอบครัวและลูกเพียงคนเดียวไมได ในทีส่ ุด เธอก็เลือกหนทางแหงกิเลสเปนเครื่อง
ดับทุกข คือเทีย่ วกลางคืน และดื่มเหลา ครอบครัวนี้จึงเกิดความแตกแยกในที่สุด
เรื่องภมร แสดงถึงปญหาครอบครัวมีมีสาเหตุเกิดผูนําครอบครัวที่บกพรอง เพราะเนื้อ
เรื่องกลาวถึงสามครอบครัวที่ผูนําครอบครัวเปนคนเจาชูอยางมาก และภรรยาก็ไมมีวิธีแกปญหา
ใดๆนอกจากการแสดงความหึงหวงอยางออกหนาออกตา หรือรองไหเสียใจ ปรับทุกขกับลูกไป
วันๆ นวนิยายเรื่องนี้จึงทําใหเห็นสภาพครอบครัวที่มีความออนแอทั้งพอและแม แตจะผิดที่ผูเปน
พอมากกวา ซึ่งสงผลใหลูกๆไมมีความสุขเทาที่ควร
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นอกจากนี้นวนิยายของกฤษณา อโศกสินมักแสดงถึงการเกิดปญหาระหวางคูสมรสที่
นอกเหนือจากปญหาที่เกิดจากผูเปนสามีแลว ก็แสดงออกถึงปญหาที่เกิดจากฝายภรรยาเชนกัน เชน
รํานํา จากเรื่องกระเชาสีดา เธอเปนผูมีความใฝฝนและยึดติดในเรื่องของทรัพยสินเงินทองมาก
เกินไป เธอยอมแตงงานกับลือ เจาของบานที่เธอทํางานอยูดวยเพื่อหวังเงินจากเขา แตไมนานเมือ่
เธอไดมีโอกาสไปทํางานรานอาหาร เธอก็ไดพบกับจรินทร เศรษฐีอกี เชนกัน เธอยอมเปนภรรยา
ของเขาอีก เมือ่ ความจริงถูกเปดเผย สามีจึงทิ้งเธอไปโดยไมสนใจไยดีในที่สุด
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวที่นํามาเปนตัวอยางการศึกษาขางตน ไดทาํ ใหเห็นวาสาหตุที่
ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปในทางไมดี มีสาเหตุเพราะตัวละครมักคิดถึงประโยชนหรือความสุขของ
ตนเองจนไมไดใสใจความรูส ึกของคนในครอบครัวเทาที่ควร
นอกจากนี้สังคมสมัยใหมกอ ใหเกิดความคิดใหมๆขึ้นหลายอยางโดยเฉาะอยางยิ่ง
ความคิดที่ไดรบั จากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งนวนิยายยุคนี้ก็ไดแสดงออกไวเชนกัน คือเรื่องความ
อิสระทางเพศเชน เรื่องเนื้อนางของกฤษณา อโศกสิน พลับพลาเปนตัวละครที่แสดงออกถึงสิทธิ
ของผูหญิงสมัยใหมเกีย่ วกับเรื่องการเลือกคูครอง กลาวคือพลับพลาเปนหญิงสาวทีม่ ีความพรอม
ทางฐานะครอบครัวมาก เธอเรียนสูงและมีหนาที่การงานที่ดีมากจนกาวหนากวาผูชาย ซึ่งความเกง
ของเธอเปนที่ภาคภูมใิ จของครอบครัวมาก
แตดว ยความล้ําสมัยและการไดรบั ความคิดแบบ
ตะวันตกจากการศึกษาและการทํางานกับบริษัทตางประเทศนี่เอง
ทําใหพลับพลามีความคิด
เกี่ยวกับเรื่องเพศวา ผูหญิงก็มีสิทธิที่จะมีความเสรีในเรือ่ งเพศ และเธอก็ปฏิบัติตนตามนั้นจนผูเปน
แมและครอบครัวกลุมใจมาก เพราะทนเสียงวิพากษวิจารณคนรอบขางไมไหว แตความเชื่อมั่นใน
ตนเองของพลับพลามีมากกวาความเห็นใจความรูสึกของครอบครัว เธอไมยอมที่จะเปลี่ยนนิสัย
ตนเอง คือยังคงยืนยันที่จะมีอิสระในเรื่องเพศโดยไมแตงงาน เพียงแตเปลี่ยนที่อยูค ือการไปทํางาน
ในตางประเทศเสีย เมื่อเห็นวาครอบครัวและคนรอบขางรับในพฤติกรรมของเธอไมได
ปญหาของอบายมุขในสังคมก็ยังเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่กระตุนให เด็กเสียคน
อยางรุนแรงขึน้ เชน ปญหาสื่อลามกอนาจาร ยาเสพติด โสเภณี อาชญากรรม หรือแมแตปญหา
การหลงใหลวัตถุนิยมเปนตน ตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายที่มกั แสดงใหเห็นวาปญหาวาครอบครัว
ออนแอ และสังคมเสื่อมทรามจากจะทําใหมีอิทธิพลตอชีวิตของตัวละครไดแกเรื่อง เหยื่อ ตะวันใน
ดวงใจ กวาจะรูเดียงสา ตราไวในดวงจิต วัยบริสุทธิ์ และซุมสะบันงา
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เรื่องเหยื่อ ของโบตั๋น เรืองฤทธิ์และรอนราญ จากเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นวาพอแม
ไมมีเวลาใหลูกเนื่องจากทํางานหาเชากินค่าํ และทิ้งลูกใหอยูก ับคนรับใช ผูหญิง เมื่อลูกเริ่มเปน
หนุม เรียนรูแ ละรับสื่อตางๆได ก็เริ่มแสวงหาอบายมุขจากสื่อมาดู โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังลามก
อนาจาร เมื่อดูมากจึงเกิดอารมณทางเพศ ทัง้ คูรวมมือกันคิดจะขมขืนคนใช แตคนใชขัดขืนจึงฆาเสีย
แลวนําไปทิ้งที่บอน้ําหลังบาน และแกลงบอกพอแมวาหนีตามผูชายไป ตอมาพอแมจึงจางคนใชคน
ใหมมาให ชื่อสวิง เรืองฤทธิ์พี่ชายจีบสวิงไดและแอบลักลอบมีความ สัมพันธดวย ราญรอนอิจฉา
พี่ชายและตองการมีความสัมพันธกับแตเธอไมยอม เขาจึงพลั้งปากวาจะฆาทิ้งเหมือนคนใชคนแรก
สวิงจึงนําความไปแจงตํารวจ ตํารวจสืบสวนจนจับทั้งคูเขาคุกในที่สดุ พอแมของทั้งสองจึงเสียใจ
มากวาตนเองไมมีเวลาดูแลลูก จนลูกตองเสียคนไปตามอบายมุขของสิ่งแวดลอม
เรื่องตะวันในดวงใจ พอของอรชาเปนนักการทูต สวนแมเปนแมบาน แตแมมักไมเคย
ไดอยูบานเพราะตองทําหนาที่ออกงานสังคมตลอดเวลา อีกทั้งพอและแมมกั มีเรือ่ งทะเลาะกันอยู
เสมอ เพราะพอไมอาจตัดความสัมพันธกับคนรักเกาได วัยเด็กของอรชานั้นอยูตา งประเทศ เมือ่
กลับมาประเทศไทยในชวงทีเ่ ขาสูวัยรุน แตเปนวัยรุนที่พอแมเลี้ยงดวยการใหเงินเพียงอยางเดียว
อรชาจึงมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เพราะตองการเรียกรองความสนใจจากการโหยหาความรัก คือ
หนีโรงเรียน และมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจนตองทําแทง
เรื่องกวาจะรูเดียงสา นวนิยายของโบตั๋น แมเลี้ยงแวนทิพยเปนตัวละครแบบโบราณคือ
ใหอยูใ นกรอบประเพณี ไมใหคบเพื่อนตางเพศ และเขมงวดกับแวนทิพยในทุกๆเรื่อง จนแวนทิพย
ไดมารูจักกับชยา แวนทิพยเบื่อบาน เบื่อการบังคับของแมจึงหนีไปกับชยาที่กรุงเทพฯ แตเนื่องจาก
ทั้งคูไมมีการศึกษาพอที่จะทํางานอะไรได ชยาจึงไปรับจางอยูรานจักรยาน แวนทิพยไปรับจางเปน
คนรับใชแตกถ็ ูกนายจางปลุกปล้ํา สวนชยาก็ติดยาไปตามเพื่อนที่รับจางดวยกันและเสียชีวิต ใน
ที่สุดแวนทิพยถูกหลอกใหเปนโสเภณีเมื่อเธอหาหนทางที่จะฝากลูกใหกับญาติๆและแมไดชว ยเลีย้ ง
ดูไดสําเร็จแลว เธอจึงฆาตัวตายเพราะรูสึกวาตนเองมีชวี ติ ที่ลมเหลวในที่สุด
เรื่อง ตราไวในดวงจิต ขาวฟางและผักกาดเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงพืน้ ฐาน
ครอบครัวและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กเติบโตมาแตกตางกัน กลาวคือพอแมของขาว
ฟางเปนคนทีท่ ํางานในโรงงาน สวนพอแมของผักกาดเปนอาจารยมหาวิทยาลัยและจิตรกร พอแม
ของขาวฟางเลิกกันและฝากขาวฟางใหครอบครัวของนางจิตที่มีบานอยูใกลกับผักกาดเลี้ยงดู ขาว
ฟางจึงมีโอกาสใกลชิดและสนิทสนมกับผักกาดซึ่งแมของผักกาดและผักกาดก็ไมรงั เกียจ อีกทั้งให
ความเอ็นดูขาวฟางอยูเ สมอ เมื่อผักกาดไดไปศึกษาตอตางประเทศ พี่ชายขาวฟางซึง่ เปนโจรมารับ
ขาวฟางไปอยูด วยและฝกใหเปนโจร เมื่อผักกาดกลับมาไดพยามยามถามขาวขาวฟางจากครอบครัว
นางจิต เมื่อรูวาขาวฟางกลายเปนโจร ผักกาดเสียใจมากแตไมรูจะชวยเหลืออยางไร เพราะไม
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สามารถตามหาขาวฟางพบ เมื่อผักกาดเดินทางดวยรถโดยสารหลังกลับจากชวยเหลือเด็กยากจน
ตามโรงพยาบาลพรอมกับคนรัก รถโดยสารคันนั้นถูกขาวฟางปลน แตทั้งคูจํากันไมได ขาวฟางทํา
รายผักกาดไดรับบาดเจ็บ เมื่อคนรักของผักกาดเอยชื่อ ขาวฟางจึงไดรูและเสียใจกับการกระของ
ตนเองมาก จนตัดสินใจยิงตัวตายในที่สดุ
เรื่องวัยบริสุทธิ์ ของโบตั๋น ใบเตยเปนเด็กหญิงที่เกิดในครอบครัวที่พอแมมีการศึกษา
และมีหนาที่การงานดี แตกลับไปปลูกบานอยูในชุมชนสลัม ดวยความที่พอแมตองทํางานมาก ไม
มีเวลาใกลชิดลูกมากนัก ทําใหลูกมีโอกาสไปคลุกคลีกับคนขางบานที่มีนิสัยชางนินทา วาราย และ
ถึงขั้นใสรายแมของใบเตยวาคบชู การไดรับขอมูลเกี่ยวกับแมในทางรายๆเสมอ ทําใหใบเตยเก็บกด
มีพฤติกรรมที่ชอบเก็บตัว นั่งคิดและพูดคนเดียวเสมอ เมื่อคนขางบานที่ชอบยุแหยนนิ ทายายบาน
ไป ใบเตยจึงมีพฤติกรรมดีขึ้น
สวนเรื่องซุมสะบันงา กลาวถึงแกวกุดั่น มีอาชีพเปนครู และเปนผูอํานวยการโรงเรียนใน
จังหวัดลําปาง เธอหยางกับคชานายทหาร ผูเปนสามีเพราะทนความเจาชูของเขาไมไหว แกวกุดนั่ มี
ภาระที่ตองรับเลี้ยงดูทั้งแม ลูกของตนเอง และหลานๆอีกหลายคนเนื่องจากแม ของเธอรับเด็กมา
อุปการะ และพี่ชายเสียชีวติ ภายหลังแกวกุดั่นพาลูกมาเรียนในกรุงทพฯ เพราะเด็กที่รับอุปการะ
คิดรายตอครอบครัว สวนหลานๆบางก็อยูก รุงเทพฯ บางก็ไปทํางานตางประเทศ แกวกุดั่นตองพบ
กับปญหาตางๆในสังคมเมืองที่เกี่ยวของกับลูกและหลานไดแก ปญหายาเสพติด การทําแทง และ
การทุจริตสอบในมหาวิทยาลัย
การมีปญหาเขามามากทําใหคชาและแกวกุดั่นตองชวยกันหา
วิธีแกไขปญหาชีวิตใหกับลูกและหลาน การไดรว มทุกขรวมสุขดวยกัน ทําใหแกวกุดนั่ และคชา
กลับมารักกันอีกครั้ง แมเรื่องนี้จะจบลงดวยความสุข แตปญหาครอบครัวที่ตัวละครไดเผชิญมา
โดยเฉพาะ ปญหายาเสพติด และการทําแทง ก็ลวนสะทอนใหเห็นถึงปญหาของสังคมที่เกี่ยวพัน
มาถึงชีวิตครอบครัว
แมนวนิยายทีก่ ลาวมาขางตนจะทําใหเห็นความเสื่อมถอยของวิถีครอบครัว แตก็มีนวนิยาย
บางเรื่องที่พยายามแสดงใหเห็นวาความดีงามในชีวติ ครอบครัวยังคงมีอยูเชนกัน อาทิ ในเรื่องลาน
ลูกไม ของ กฤษณา อโศกสิน นบ ลูกชายของนางสอย เปนเด็กที่ใฝดมี าก เนื่องมาจากครอบครัวสั่ง
สอนมาดี กลาวคือ นางสอยเปนคนยากจน ทํางานหาเชากินค่ํา มีบานอยูในแหลงสลัม แตนางสอย
ไมเคยยอทอตอโชคชะตา และไมเคยเห็นวาลูกเปนภาระ นางสอยทํางานอยางความขยันขันแข็ง
ขณะเดียวกันก็ยังมีเวลาใสใจอบรมสั่งสอนลูกใหอยูใ นแนวทางที่ดีงามอยูเสมอดวยการปลูกฝงวา
ความจนไมเปนอุปสรรคตอการเปนคนดี
และไมใชเหตุผลของความเกียจครานหมดหนทาง
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ฉะนั้นนบจึงเติบโตมาอยางสมบูรณทั้งกาย วาจาใจ และประสบความสําเร็จในชีวติ ในที่สุด ซึ่งผิด
กับลูกคนขางบานที่ฐานะครอบครัวเหมือนกัน แตมีพอแมไมใสใจเลีย้ งดูจนเสียคน
เรื่องถานเกาไฟใหม อุณากรรณและมาคี มีพฤติกรรมที่นาชื่นชมเกี่ยวกับการดูแล
ปรนนิบัติผูสูงอายุ คือครอบของตัวละครเอกทั้งสองมีญาติผูใหญอยูในบาน ทั้งคูใหความใสใจกับ
ผูสูงอายุมาก และไมคิดวาความแตกตางระหวางวัยเปนอุปสรรคทําใหไมเขาใจกัน ตรงกันขามตัว
ละครทั้งสองใหเคารพ และเทิดทูนญาติผูใหญวาเปนทีพ่ งึ่ ทางใจที่ดีที่สดุ ตัวละครทัง้ สองจึงเปนที่
ชื่นชมของสังคมรอบขางในฐานะคนรุน ใหมที่ไมทอดทิง้ ผูสูงอายุ
นอกจากนี้ในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวยังคงแสดงปญหาเกี่ยวกับลูกกําพราและการ
เลี้ยงดูที่ผิดคือ เรื่องหนึ่งนุช ของบุษยมาสนิรชาเปนตัวละครกําพรามารดามาตั้งแตเด็ก บิดาแตงงาน
ใหม และพานิรชามาอาศัยอยูกับปา ตอมาพอเสียชีวติ นิรชาตองอาศัยอยูกับแมเลี้ยงและปาซึง่
ภายหลังแมเลีย้ งมาหลงรักศรรามคนรักของนิรชา และพยายามสรางเรื่องใหนิรชา เสื่อมเสียจนคน
รักเริ่มระแวง นิรชาทนความกดดันในครอบครัวในอุปการะนี้ไมไหว หนีออกจากบานไป ตอมาแม
เลี้ยงของนิรชาเปนโรคเนื้องอกในสมอง เธอรูสึกสํานึกผิดจึงออกตามหานิรชา และขออโหสิตอนิร
ชา และสนับสนุนใหนิรชาไดแตงงานกับคนรักในที่สุด
เรื่องเพียงเกล็ดดาว กลาวถึงเพียงเกล็ดดาว เปนตัวละครที่กําพราแมเนื่องจากแมหนีออก
จากบานไปตั้งแตเธอยังเด็ก พอจึงเกลียดแมของเธอและไมใสใจดูแล ปาของเธอจึงตองชวยดูแล
และอบรมคุณความดีงามใหแทนพอ เมื่อพอของเธอแตงงานใหม จึงยกเธอใหแมเลีย้ งชวยดูแล แม
เลี้ยงของเธอคิดรายเสมอจนแกลงบอกพอของเธอวาจะชักนําผูชายที่ดีมาใหแตงงานดวย แตแทที่
จริงแลวชายทีแ่ มเลี้ยงแนะนําคือเศรษฐีที่ตอ งการหาภรรยานอย เพียงเกล็ดดาวโชคดีที่มีชายหนุม ผู
จริงใจกับเธอมาใหความชวยเหลือ และมีปาเคยใหคําแนะนําที่ดี เธอจึงรอดพนจากการเปนภรรยา
นอยและแตงงานกับผูที่ใหความชวยเหลือไดในที่สุด ขณะที่ลูกของแมเลี้ยงกลับเปนภรรยานอยเสีย
เอง
เรื่องหัวใจไมสิ้นรัก ชบาเปนตัวละครที่แสดงปญหาของการมีพอเลี้ยง กลาวคือ บิดาของ
ชบาเสียชีวิตตัง้ แตเธอยังเด็ก แมมีสามีใหมที่อายุนอยกวา เขาสนใจในตัวชบาและคิดจะไดเธอเปน
ภรรยาอีกคน ชบาจึงตองหนีออกจากบานไปอยูก ับเพื่อนผูรูจักคนทําภาพยนตร เธอไดรับการ
ทาบทามจนโดงดังเปนนางเอก แตก็ตองมีเรื่องยุงยากใจเกีย่ วกับความรักจนตองเลิกจากการแสดง
และแตงงานกับคนรัก ใชชีวติ อยางมีความสุขตอไป
ในเรื่องหงสเหิน ทัดทรวง เปนตัวละครกําพรา เมื่อแมและพอเสียชีวติ คนรับใชเกาแกได
พาเธอไปขอพึ่งพากับพี่สาวและนองสาวตางมารดาของวิทิตชื่อวนิดาและกลาง
วนิดาเอ็นดูทัด
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ทรวงมาก ขณะทีก่ ลางพี่สาวของวนิดารังเกียจเพราะกลัวทัดทรวงจะมาแยงสมบัติและคัมภีรคนรัก
ของลูกสาวคนเล็กเธอ และคัมภีรวาที่คูหมั้นของลูกสาวกลาง ก็มาหลงรักทัดทรวงจริงๆ ทัดทรวง
พยายามหลบเขาเพราะไมอยากมีเรื่องกับปา ตอมาเมื่อมีคนมาหลงรักทัดทรวงอีก ลูกสาวคนโตของ
กลางก็ชอบเขาอีก ทัดทรวงจึงตองพยายามหลีกเลี่ยงไมใหชายหนุมมาใกลชิด และในที่สุดทัดทรวง
จึงตองหนีออกจากบานเพราะถูกใสรายวาแยงคนรักของลูกพี่ลูกนอง แตโชคดีวา ไดไปพบกับลุง
พี่ชายแม ซึ่งไมมีทายาท ทัดทรวงจึงไดรับมรดกทั้งหมด ซึ่งทําใหไมมีใครกลาดูถูกและกลั่นแกลง
ทัดทรวงอีก ในที่สุดทัดทรวงก็ไดสมหวังกับคัมภีรผ ูที่หลงรักเธอมานานและเขาก็ตัดสินใจถอน
หมั้นกับลูกสาวปาแลว
แนวเรื่องเกีย่ วกับลูกกําพราและการเลี้ยงดูที่ผิดจึงทําใหเห็นวาการทิ้งลูกเปนปญหาที่
เกิดขึ้นดวยภาวะจําเปน และความไมเอาใจใสของครอบครัว
สวนเรื่องที่นําเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่ผิดเชนเรื่องลูกแมนวนิยายของโบตั๋น พอของ
แพรทิ้งแพร แมและพี่สาวไปตั้งแตยังเด็ก แมของแพรมีความแคนฝงใจพอมาก จึงเลี้ยงดูแพรให
เปนเด็กผูหญิงเหมือนพี่สาว คือจับแตงตัวแบบผูหญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียนคอนแวนต แมแพรจะ
รูความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม
แตแมกพ็ ยายามบายเบีย่ งที่จะใหคําตอบ
จนกระทั่งแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนักวาความจริงตัวเองเปนผูชาย
แพรเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกับครูบรุ ินทร และเริ่มเลนฟุตบอลจนกลายเปนนัก
ฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ความพยายามของแพรที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองทําใหแมเริ่มยอมรับในความ
เปนผูชาย
จากการศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวทั้ง 3 ชวงเวลาคือ ลักษณะของนวนิยายแนว
ชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2475-2500 ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520
และ ลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544 สามารถสรุปไดวา นวนิยายแนว
ชีวิตครอบครัวชวงเวลาพ.ศ.2475-2500 เนื้อหากลาวถึงชีวิตครอบครัวไทยที่ยังคงเปนไปตามขนบ
เดิมคือ พอแมยังมีสวนสําคัญในการชวยเลือกคูใหลูก ผูหญิงตองแตงงานมีคแู ละตองพยายาม
อดทนใหชีวิตครอบครัวดําเนินไปได พอแมมีบทบาทดูแลใหลูกอยูในกรอบประเพณีที่ดีงามและ
สงเสริมใหเรียนหนังสือมากขึ้นเพื่อใหลกู มีโอกาสเลือกคูครองที่ดี สวนปญหาทีพ่ บมากคือสามีมี
ภรรยานอย และฝายภรรยาหลวงตองเปนผูที่มีความอดทน สวนการหยารางเริ่มมีบา งแตไมมากนัก
เพราะยังถือเปนเรื่องของความอับอาย
นวนิยายชวงเวลานีจ้ ึงสะทอนความรูสึกของคนใน
ครอบครัว มากกวาทีจ่ ะเสนอแนะแนวทางแกปญหาครอบครัว
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นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520
ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลตอการวาง
พื้นฐานชีวิตใหลูกโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรือ่ งของการใหการศึกษาสวนในเรื่องการเลือกคูครอง มี
อิทธิพลในลักษณะของการเปนอุปสรรคกลาวคือ พอแมจําเปนตองใหลูกมีการศึกษาเพื่อการตอสู
ในสังคมยุคใหม สวนการเลือกคูครองแบบคลุมถุงชนไมสามารถทําใหลูกมีความสุขไดอีกตอไป
เพราะคนสมัยใหมมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้นมากกวาที่จะยอมอยูใ นกรอบประเพณี สวนเรื่อง
ปญหาความสัมพันธระหวางคูสมรสก็เริ่มปรากฏเนื่องจากเมื่อผูหญิงเริ่มมีสิทธิเทาเทียมชาย การ
กระทําของผูชายที่เคยเปนมาจึงเปนเรื่องที่ยอมรับไมได โดยเฉพาะเรื่องของการมีภรรยานอย จึงเริ่ม
มีการหยาราง และฝายหญิงแสดงความเขมแข็งพอที่จะมาสามารถใชชีวิตดวยตนเอง
นวนิยายชวงเวลานี้จึงเปนการเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในครอบครัวมากขึ้นวา สมาชิกใน
ครอบครัวควรจะปฏิบัติตนอยางไรในสภาวะสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของ
การมีสิทธิเสรีภาพของผูหญิงในครอบครัว
นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวงพ.ศ.2521-2544 นวนิยายสวนใหญแสดงออกวาพอ
แมมีอิทธิพลตอการเลือกคูครองบาง แตมีความสําคัญอยางยิ่งในเรือ่ งการใหความรักความอบอุน
เนื่องจากยุคนีส้ ภาพสังคมรับวัฒนธรรมตะวันตกอยางเต็มที่
ซึ่งอิสรภาพในการใชชวี ิตแบบ
ตะวันตก เปดโอกาสกอใหเกิดอบายมุขตามมา ถาบุตรหลานมีปญหากับพอแม ก็สามารถหาทาง
ออกไปมั่วสุมอบายมุขและสถานบันเทิงไดอยางงายดาย
ฉะนั้น ถาพอแมไมใหความรักความ
อบอุน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีพอแมหยารางกันดวยแลว ก็ยิ่งทําใหลกู หาทางออกในทางที่ผิดมาก
ขึ้น สวนความสัมพันธระหวางสามีภรรยานั้น มีความซับซอนมากขึ้น กลาวคือ หญิงชายไมไดเลือก
คูเพียงเพราะรักกันหรือพอแมเลือกใหเทานั้น แตตองดูถึงฐานะ และทัศนคติดวยวาเขากันไดดี อีก
ทั้งเมื่อแตงงานแลวผูหญิงมักมีความคาดหวังตอสามีวาตองมีหนาที่ใสใจดูแลครอบครัว เมื่อไมได
ดังหวังก็ตัดสินใจหยาไดงายขึ้น เนื่องจากมีหนาที่การงานที่เลี้ยงดูตนเองได และเรื่องหยาไมใชเรื่อง
ที่นาอับอายอีกตอไป ฉะนั้นฝายภรรยาในยุคสมัยนี้จงึ ไมจําเปนตองมุงเนนเรื่องการหาคู เพราะ
พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุข
ฉะนั้น นวนิยายยุคนี้จึงเปนการเสนอทางออกเกี่ยวกับความสัมพันธและปญหาระหวาง
คนในครอบครัววา สภาพแวดลอมทางสังคมมีสวนเขามาจัดการหาทางออกใหกับตัวละครมากขึ้น
ทั้งทางดีและไมดี ทางดีก็เชนผูหญิงมีโอกาสใชชีวิตอยางอิสระโดยไมตองยึดติดกับสามีมากนัก
เพราะมีโอกาสทํางานและเปนที่ยอมรับในสังคม สวนทางไมดีมกั เปนเรื่องของการมั่วสุมอบายมุข
ที่มีมากขึ้นในสังคม
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การศึกษาพัฒนาการของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวจากผลงานของผูประพันธหลาย
คนในบทที่ 2 จะเห็นไดวา นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวเกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาโดยตลอด
เนื่องจากนักประพันธนวนิยายใหความสําคัญตอเรื่องของครอบครัวและสังคม เนื้อหาที่ปรากฏจึง
สามารถสะทอนความเกี่ยวของระหวางครอบครัวกับสังคมได ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการปรากฏของบทบาทครอบครัวในนวนิยายแนวนี้ และเลือกจะศึกษาถึงบทบาท
ครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล อันเปนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวในชวง
พ.ศ. 2521-2542 เพราะนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุลมีเนื้อหาที่กลาวถึงสภาพครอบครัวเชนเดียวกับนว
นิยายเรื่องอื่นที่นํามาเปนตัวอยางศึกษา แตนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลจะแสดงความจงใจใหบทบาท
ครอบครัวมีอิทธิพลตอตัวละครอยางชัดเจน เนื่องจากผูประพันธมกั นําบทบาทครอบครัวมาเปน
เงื่อนไขในชีวติ ตัวละคร เชน ในดานของความเปนมา และการใหการอบรมที่สงผลตอบุคลิกภาพ
ตัวละคร ทั้งนีผ้ ูประพันธมักแสดงใหเห็นวาบทบาทครอบครัวมีความสําคัญตอการใชชีวิตมาก เชน
ผูประพันธมักแสดงใหเห็นวาครอบครัวมีอิทธิพลเหนือสภาวะแวดลอมเพราะไมวาสภาวะแวดลอม
จะเปนอยางไร ถาตัวละครไดรับการอบรมที่ดีจากครอบครัวแลว ตัวละครจะไมหวั่นไหวไปตาม
สิ่งไมดีที่เกิดขึน้ ในสังคมเปนตน ซึ่งรายละเอียดเกีย่ วกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอตัวละครจะ
ไดกลาวในบทตอไป
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บทที่ 3
บทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละคร
จากการศึกษาเนื้อหาของ ว.วินิจฉัยกุลทั้ง 15 เรื่องไดแกวงศาคณาญาติ แมพลอยหุง
บานของพรุงนี้ ละครคน ทางรัตติกาล คุณชาย มณีราว เสนไหมสีเงิน หลงเงา อยูฟ าเดียวกัน
คลื่นกระทบฝง ฟาต่ํา ทะเลแปร มายา และเรือนไมสเี บจ ปรากฏวา ลักษณะเนื้อหาของนวนิยาย
ทั้ง 15 เรื่อง มีการกลาวถึงปญหาครอบครัวเชนเดียวกับนวนิยายทีน่ ํามาเปนตัวอยางศึกษาในบทที่ 2
คือ เนื้อเรื่องกลาวถึงปญหาความสัมพันธในครอบครัว และปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการใชชีวิตครอบครัว แตทั้งนี้นวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล มีลักษณะเดนตรงที่ได
กลาวถึงบทบาทครอบครัวอยางชัดเจน เพราะผูประพันธไดใชบทบาทครอบครัวใหเปนสวนหนึง่
ในการสรางลักษณะตัวละคร เริ่มตั้งแตการกลาวถึงพื้นฐานชีวิตของตัวละคร การอบรมของ
ครอบครัวตอตัวละคร และบุคลิกภาพตัวละคร
ฉะนั้นเมื่อลักษณะเนื้อเรื่องนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลมีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องราวของครอบครัวโดยจะปรากฏอยูในลักษณะตัวละคร ผูเขียนวิทยานิพนธจึงศึกษาในดาน
ของความสัมพันธระหวางบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละคร ซึ่งแบงไดเปนสองประการสําคัญคือ
ภูมิหลังครอบครัวที่มีตอตัวละคร และการอบรมที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพตัวละคร ทั้งนี้ผูเขียน
วิทยานิพนธไดใชทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพมาศึกษาบุคลิกภาพของตัวละครดวย
เนื่องจาก
ว.วินิจฉัยกุลไดเคยกลาวไววา ไดใชพนื้ ฐานความรูทางจิตวิทยาตามทีไ่ ดไปศึกษาณประเทศสหรัฐ
อเมริกา มาชวยในการแตงนวนิยายดวย ตามขอความตอไปนี้
วรรณคดีของอเมริกาที่เรียนมีอยูยุคหนึ่ง ยุคชวงตนศตวรรษที่ 20 เขาจะนําจิตวิทยามา
ใชในการแตงเรื่องมากเลยและไดเรียนวิชานี้อาจารยที่สอนชื่อ ดร.วาลดา คูเวอร เปนคนที่เกง
มาก ทําวิทยานิพนธของเวอรจิเนียวูลฟ ฉะนั้นเวลาสอนสามารถเขาใจไดดีเชียวนะ สําหรับ
courseนี้ แมแตกับนักเรียนตางชาติ อาจารยก็สอนจนกระทั่งเขาใจ ก็เลยทดลองเขียนดู และ
ตอนนั้นตองเรียนจิตวิทยาพื้นฐานทางการศึกษาเรียนทฤษฎีตางๆที่ไมเคยเรียนมากอน ก็นํามา
ประยุกตใชแตงนวนิยายเรื่องแรก”ไรเสนหา”
(จันทร:138)
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การศึกษาบทบาทครอบครัวจากงานของว.วินิจฉัยกุล ไดศึกษาถึงผูที่ทําหนาที่เปนผู
เลี้ยงดูและความสัมพันธที่เกีย่ วของกับตัวละคร ซึ่งลักษณะผูเลี้ยงดูที่ปรากฏในนวนิยายของ
ว.วินิจฉัยกุลทั้ง 15 เรื่องมีอยู 3 กลุม คือ พอแม ญาติผูใหญ และผูอุปการะ ตามที่จะกลาวถึงใน
หัวขอบทบาทครอบครัวที่เปนภูมิหลังของตัวละครตอไปนี้
3.1 บทบาทครอบครัวที่เปนภูมิหลังของตัวละคร
บทบาทครอบครัวที่เปนภูมหิ ลังของตัวละคร คือผูประพันธกลาวถึงสภาพครอบครัว
ไดแกความเปนมาของสถานภาพที่เกี่ยวกับชาติตระกูล ฐานะ และความเปนอยูของครอบครัว
ตอไปนี้ สภาพครอบครัวคือสถานภาพครอบครัวของตัวละครเอก ในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลให
รายละเอียดถึงความเปนมาของตัวละครเอกที่เนนถึงความสัมพันธภายในครอบครัวสามลักษณะคือ
ตัวละครที่อยูกบั พอแม ตัวละครที่อยูกับญาติผูใหญและตัวละครที่อยูกบั ผูอุปการะ
3.1.1ตัวละครที่อยูกับพอแม
ในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล ตัวละครหลายตัวมีพอแมที่มีทั้งความพรอมทางฐานะและ
ความรักที่จะดูแลเอาใจใสลูกไดอยางเต็มทีไ่ ดแก ทัตติยาในเรื่องทะเลแปร พิงค ในเรื่องอยูฟ า
เดียวกัน เตย ในเรื่องคุณชาย อิสตรี ในเรื่องฟาต่ํา และ ออมรัก ในเรื่องหลงเงา ตัวละครทั้ง 5นี้
ผูประพันธไดทําใหเห็นวามีภูมิหลังครอบครัวที่ดีคือพอแมใหความสําคัญกับชีวิตครอบครัว
กลาวคือ พอแมมีลักษณะของการรวมแรงรวมใจใหความรักการดูแลลูกอยางใกลชดิ และพยายาม
ทําหนาที่เปนพอแมที่ดีตลอดจนการจัดหาความสมบูรณทั้งทางใจและทางกายใหแกตัวละคร
การใหความอบอุนทางใจของพอแมตอตัวละคร เปนวิธีที่ผูประพันธใชแสดงความรัก
ของพอแม อันแสดงถึงพื้นฐานความพรอมทางใจที่บุคคลพึงมีจากครอบครัว การที่ผูประพันธทําให
เห็นวาตัวละครไดรับความอบอุนทางใจนัน้ คือไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการทําหนาที่ของพอแมทดี่ ี
คือ ดูแลลูกอยางใกลชิดและมีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปนอยางดี เชน ในตอนที่กลาวถึงพอ
แมของทัตติยาในเรื่องทะเลแปร ความวา
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…บิดาของหลอนนั้น ถาไมทํางานหนักจนเหน็ดเหนื่อย อยูในโรงพยาบาล หรือคลีนิก
สวนตัว ก็พักผอนอยูที่บานพรอมหนาลูกเมีย นายแพทยทวีพงศเปนคนที่ไมเขาสังคม
นอกจากเห็นเปนกาลเทศะสมควรนาน ๆ ครั้ง ถาไปเที่ยว พักผอนหยอนใจเขามักจะเลือก
ชนิดพากันไปทั้งครอบครัวมากกวาเขา ไปสนุกกับเพื่อนฝูงเพียงลําพัง *
... เมื่อกอนสมรส มารดาของทัตติยาเปนครูสอนการฝมืออยูในโรงเรียนสตรีแหงหนึ่งแต
ทวีพงศขอรองใหลาออกมาทําหนาที่แมบานอยางเดียวกัลยาก็ยินยอม
ตลอดเวลาเกือบ
สามสิบปที่สมรสกัน เธอไมเคยทํางานนอกบาน…มีเวลาดูแลลูกไดใกลชิดตลอดมาจนวร
ทัศนและทัตติยาโตเปนหนุมสาว โดยที่กัลยาไมเคยบกพรองเลยในหนาที่แมบาน เทาที่ทัตติ
ยาจําได บิดามารดาไมเคยทะเลาะวิวาทกันเลย เพราะมารดายกการตัดสินใจทุกอยางใหบิดา
ตัวเองทําหนาที่ชางเทาหลังแตประการเดียว
(ทะเลแปร:13-14)

ในตอนนี้กลาวถึงพอแมของทัตติยาวาพอของทัตติยาไมเคยเห็นเพื่อนสําคัญกวา
ครอบครัว สวนแมเปนผูที่ทําหนาที่แมบานแมเรือนอยางไมบกพรอง ยิ่งไปกวานั้นพอแมของ
ทัตติยายังรักใครปรองดองกันเสมอมาไมเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงเลยอันทําใหถึงพื้นฐานชีวิต
ของทัตติยาวาเติบโตมาอยางมีความสุขเพราะมีพอแมที่รกั กันดีและรวมมือกันดูแลลูกอยางใกลชิด
สวนเรื่องหลงเงา พอแมของออมรักก็เปนผูท ี่มีความพรอมทั้งเรื่องฐานะ ชาติตระกูลและ
มีนิสัยโอบออมอารี ตามเนื้อเรื่องที่กลาววา
บานของออมรักมีอายุแกกวาคุณปูของหลอนเสียอีก เพราะสรางตั้งแตสมัยคุณทวดใน
ตอนปลายรัชกาลที่หา สมัยนั้นนิยมสรางบานแบบฝรั่งมากกวาเรือนฝากระดานแบบไทย
เดิม คุณทวดก็เลยใหนายชางฝรั่งมาออกแบบสรางบานเปนตึกสองชั้น มีหนามุขยื่นออกมา
ตรงกลางแลวแผปกออกไปทั้งสองขาง ประดับประดาดวยปูนปนเปนลายแปลก ๆ อยูบน
หัวเสา ตัวหนาตางเปนบานเกล็ดแบบเกา เหนือหนาตางแซมดวยกระจกสีรูปครึ่งวงกลมซึ่ง
บัดนี้ฝามัวแทบไมเห็นสีสันเดิมคุณทวดของออมรักทานมีเมียหลายคนตามแบบคนรุนเกา ก็
เลยมีบริเวณบานกวางหนอยเอาไวปลูกเรือนเล็ก ๆ
( หลงเงา : 14 )
พอแตงงานเมื่ออายุมากแลว มีลูกเพียงคนเดียวคือหลอน ลูกสาวอายุยี่สิบเศษ แตวาพอ
เกษียณราชการมาหลายปแลว สวนแมเพิ่งเกษียณปนี้เอง ตางคนตางตองปรับตัวเองใหเขากับ
ชีวิตใหม พอออกไปสังสรรคกับเพื่อนขาราชการรุนเดียวกันเดือนละสองสามครั้ง ไปเดินดู
พระเครื่องแถววัดมหาธาตุทุกวันเสารอาทิตย และทายสุดกําลังจะเดินทางไปตางจังหวัดกับ
*

เนนขอความโดยผูศึกษา
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มูลนิธิแหงหนึ่ง เพื่อไปชวยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ําดื่มสวนแมไมชอบออกไปไหน
จึงอยูบานเปนสวนใหญ นับแตเกษียณเดือนตุลาเปนตนมา แลวนัดเพื่อน ๆ มา “ญาติมิตร”
กัน
( หลงเงา : 15-16)
แมของออมรักมีนิสัยชอบอุปการะเด็ก
ออยเองก็เปนนักเรียนคนหนึ่งซึ่งจบประถมหก
แลวไมมีเงินจะเรียนตอ แมจึงเอามาฝากไวที่บานสงเสียใหจนจบชั้นมัธยมปที่สาม พอจบ
แลว
ออยอยากจะเรียนอาชีวะตออีก เจาของบานก็ไมขัดของ ออยจึงอยูบานนี้มาจนเติบโตเปน
สาว
บางทีถึงลนหรือเกินไปบางก็ไมมีใครถือเพราะอยูกันมาจนเหมือนลูกหลานในบาน
( หลงเงา : 16 )

จากเนื้อเรื่องทีก่ ลาวถึงสภาพครอบครัวของออมรักตามตัวอยางนี้สรุปไดวา ครอบครัว
ของออมรักมีเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง ที่มีฐานะร่ํารวยเพราะสามารถมีที่อยูอาศัยอยางโออาสมบูรณ
และพอแมของออมรักก็เปนผูที่มีเมตตาตอคนรอบขาง
ซึ่งสังเกตจากกิจกรรมหรือการเปนผูร ับ
อุปการะเด็กยากจน ฉะนั้น ออมรักจึงเติบโตมาในครอบครัวที่มีความสมบูรณแบบ
นอกจากนี้ผูประพันธยังแสดงใหเห็นวา การแสดงความรักทางใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว
นั้น ไมไดเกิดเฉพาะพอแมผูใหกําเนิดกับลูกของตนเองเทานั้น ผูประพันธยังแสดงใหเห็นวาความ
อบอุนในครอบครัวเกิดขึน้ ไดเสมอในพอแมที่พรอมจะใหความรักแมวา อาจจะไมใชพอแมที่แทจริง
ก็ตาม เชนในความรักความผูกพันระหวางพิงคกับพอเลี้ยงชาวอเมริกันในเรื่อง
อยูฟาเดียวกัน พิงคอยูในฐานะบุตรบุญธรรมและมีนองชายที่เกิดจากแมและพอเลี้ยงอีก 2 คน แต
พิงคก็ไดรับความรักจากครอบครัวอยางเต็มที่ เพราะพอเลี้ยงรักพิงคเหมือนกับลูกแท ๆ การแสดง
ถึงความรักความผูกพันนี้พบในตอนที่พิงคตัดสินใจจะไปใชชีวิตตามลําพังที่เมืองไทยเพราะไม
อยากเปนภาระใหพอแมตองเลี้ยงตนเองตอไป จอหนผูเปนพอเลีย้ งมีทาทีแสดงความรักตอพิงค
ประหนึ่งลูกแท ๆ ที่พิงคเองก็สัมผัสไดวา
จอหนหันมามองพิงค แลวยิ้มให ดวยรอยยิ้มที่ออนโยน เขาพยักหนาเปนเชิงเรียกพิงคจึง
เดินไปหา แลวคุกเขาลงขางเกาอี้โยก รูสึกถึงน้ําหนักของมือใหญอบอุนที่วางลงบนศีรษะ
“สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการไดอยูพรอมหนาทุกคน”
เขาพูดคลายรําพึง“ถาคริสตมาสป
หนาที่อาฟริกาใตไมมีลูกอยูดวย…มันไมเหมือนกับคริสตมาส”
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พิงคจับมือพอเลี้ยงไว…ถาพิงคมีพอแท ๆ พิงคก็ยังไมแนใจวาพอจะรักพิงคไดมากกวานี้
หรือไม เขาไมเคยแสดงใหพิงครูสึกแมแตนอยวาเขาเห็นพิงคเปนเพียงลูกติดมาจากแม สวน
นองชายทั้งสองคือลูกในไสตั้งแตเล็กแลว นองสองคนไดของฝากอะไร พิงคก็ตองไดเหมือน
นอง
…ถาไปเที่ยวก็ตองไปพรอมหนากันหมด พิงคทุกขรอนหรือมีปญหาอะไร จะวิ่งมาหา
“แดด” ไดเทา ๆ กับมาหาแม…
(อยูฟาเดียวกัน:23)

ความรูสึกของพิงคในตอนนีค้ ือ ความรูสึกประทับใจในความรักที่ไมเคยแบงแยกของ
พอเลี้ยง อันเปนความรักความผูกพันที่พิงคจดจําไปตลอด
ในลักษณะของครอบครัวพิงคดังกลาวนีเ้ ปนกลวิธีของทีต่ องการแสดงใหเห็นถึงความ
ผูกพันที่แนนแฟนของครอบครัววาสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกครอบครัวที่มีความเขาใจซึ่งกันและกัน
และความสัมพันธทางสายเลือดไมไดเปนสวนสําคัญตอการสรางความรักในครอบครัว พิงคจึงเปน
ตัวละครที่สรางขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรักของครอบครัวในลักษณะครอบครัวที่ตาง
สายเลือดนี้
นอกจากความอบอุนสมบูรณทางจิตใจแลว
ในดานความเปนอยูอ ันถือเปนความสุข
สบายทางกายและความมีหนามีตาในสังคมของตัวละครเอก
ผูที่เปนพอแมของตัวละครกลุมนี้
ผูประพันธก็ไดแสดงใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมทั้งเรื่องของการจัดการศึกษา และการจัดหาสิ่ง
ที่อํานวยความสะดวกให โดยเรื่องของการศึกษาทําใหเห็นวาตัวละครที่มีภูมหิ ลังของครอบครัว
สมบูรณจะไดรับการศึกษาทีด่ ีเยีย่ มคืออยูในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เชน อิสตรีเรื่อง
ฟาต่ํา มีโอกาสเรียนใน “…โรงเรียนสตรีที่ไดขึ้นชื่อวาระดับเลิศมีคาบํารุงโรงเรียนแพงที่สุดแหงหนึ่งใน
เมืองไทย…” (ฟาต่ํา,2538:18) หรือมีการสงเสริมทางวิชาการที่พรั่งพรอมดังเชน เตยในเรื่องคุณชาย
คุณมหาผูเปนพอจัดใหัเรียนพิเศษเพื่อความกาวหนาของลูกความวา
…คุณมหาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นวาลูกชายจะสอบเขาไมได หากไมไดกวดวิชากันอยางเอาเปน
เอาตาย…
…มือก็ควักซองธนบัตรออกมาหยิบธนบัตรใบละรอยออกมาปกหนึ่งเพื่อจายเปนคากวด
วิชา
…คุณมหาเองออกจะงง ๆ อยูเหมือนกันเมื่อจูงลูกชายออกจากโรงเรียนกวดวิชา ขึ้นรถ
ประจําทางกลับบาน ยอนไปนึกถึงสมัยตัวเองก็จําไมไดวามีคํานี้อยูในระบบ
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…คุณมหาก็ถามตัวเองตอบตัวเองเสร็จจะเอายุคพอไปเทียบกับลูกไดยังไง สมัยนี้อยากให
ลูกเรียนสูง ๆ ก็ตองยังงี้แหละ ที่เรียนที่หนึ่งมันมีนอยแตคนมันมากขึ้นก็ตองแยงกันใครเกง
กวาคนนั้นก็ไดไป”
(คุณชาย:38-39)

ผูประพันธไดทําใหเห็นวาคุณมหาพอของเตยตองทุมเทเงินทองใหเตยไดเรียนกวดวิชา
เพื่อใหมีความรูทัดเทียมเด็กคนอื่น ดวยความตองการใหลูกมีความเจริญกาวหนาตามวิถีสังคมที่
เปลี่ยนไป จึงตัดสินใจสงเสริมใหเตยเรียน
นอกจากในเรือ่ งของการใหการศึกษาแลว ลักษณะของตัวละครที่มีครอบครัวอบอุน
สมบูรณ มักจะไดรับการดูแลเอาใจใสมีเงินใชจายไดอยางไมเดือดรอน ไดรับวัตถุอันเปนสิ่งที่
แสดงถึงความมีหนามีตา ชวยอํานวยความสะดวกดังทีว่ า
รถคันนี้ไมใชรถคันแรกที่อิสตรีมี ปกติหลอนเปลี่ยนรถกอนมันจะเกาดวยซ้ําไป ไม
เดือดรอนกับราคารถที่ขึ้นพรวด ๆ อยูทุกเดือนทุกป และคาใชจายที่บิดาหลอนตองจาย
เพิ่มเติมในขณะแลกรถคันเกาไปรถคันใหมแตละคัน
(ฟาต่ํา: 51)

ตอนนี้ เปนลักษณะอยางหนึ่งที่ผูประพันธแสดงในตัวละครเอกทีม่ ีครอบครัวอบอุน
สมบูรณ ที่พรอมจะจัดหาวัตถุเชนรถยนตดว ยความเต็มใจ เพื่อความสะดวกสบายและความมีหนามี
ตาของลูก และการใหทางวัตถุนี้ก็ไมจํากัดอยูเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะดีเชนครอบครัวของอิสตรี
เรื่องฟาต่ํา เทานั้นใน เรื่องคุณชาย ครอบครัวของคุณมหาและสุภา พอแมของเตย เปนผูมีฐานะปาน
กลางคือมีเงินเดือนพอใชในแตละเดือนประกอบกับเงินเก็บและมรดกอีกไมมากนัก อันถือวาอยูใ น
ชนชั้นระดับกลางที่ไมสามารถใชจายอยางฟุมเฟอยได แตทั้งคูก็ไดพยายามหาความสะดวกสบาย
ทางวัตถุใหกับบุตรชายแมจะตองกระเบียดกระเสียรก็ตาม ดังความที่กลาววา
ชีวิตความเปนอยูเทาที่สุขสบายกันมาตลอด ก็เพราะพยายาม ทําตัวไมใหมีหนี้มีสินใชจาย
อยางประหยัดพยายามใหรายจายนอยกวารายได เพื่อจะไดเหลือเงิน เก็บออมเอาไวทุกเดือน
รายไดพิเศษที่หามาไดก็เก็บรวบรวมเขากับเงินสะสม ไมนํามาใชจายฟุมเฟอย เหมือนเปน
ของไดเปลา อยางที่เห็นตัวอยางจากเพื่อนฝูงอีกหลายคน
“ใจหายเพราะเราไมคอยจะไดซอื้ อะไรมากมายเปนแสน อยางนี้มานานแลว” สุภาพูด
เรียบๆ ปลอบตัวเองและปลอบสามีไปในตัว
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“เรื่องรถมันจําเปนนะคะพอคันเกานี่มันเปลืองคาซอม
เหลือเกินซื้อใหมก็หมด
หวงเรื่องนี้”
“อะไรที่เกี่ยวกับลูกมันจําเปนทั้งนั้น” สามีตอบเสียงปรา ๆ เชนกัน
(คุณชาย: 401)

สุภาและคุณมหาตัดสินใจทีจ่ ะแบงคาใชจา ยในชีวิตประจําวันและเงินเก็บจํานวนไมมาก
นักมาซื้อรถใหเตย เพราะเห็นวารถคันเกาไมสะดวกสบายเทาที่ควรซึ่งเปนสิ่งที่ผูประพันธพยายาม
ทําใหเห็นวา ตัวละครเอกทีม่ าจากครอบครัวอบอุน สมบูรณนั้น จะไดรับความพรอมทางวัตถุอยาง
เต็มที่ไปพรอมๆ กับทางใจจากความพยายามและความเอาใจใสของครอบครัว
นอกจาก
ความสะดวกสบายทางกายจากวัตถุที่ครอบครัวหาใหตัวละครเอกแลว ผูประพันธยังไดสรางตัว
ละครที่เปรียบเสมือน “ผูรับใช” ใหกับตัวละครเอก เพื่อเปนการทําใหเห็นถึงความสะดวกสบายอีก
อยางหนึ่งดวย ดังที่ เตย เรื่องคุณชาย และอิสตรี เรื่องฟาต่ํา เตยมีโดงซึง่ เปนเด็กชายที่ถูกเก็บมาเลีย้ ง
คุณมหาและสุภาจัดใหโดงเปนเสมือนผูคอยรับใชดแู ลใกลชิดเตยในชีวิตประจําวันโดงจะตองนอน
อยูหนาเตียงเตย ดังที่กลาววา “…สุภาจัดหองนอนหองที่สองใหลูกชาย แลวใหเด็กชายโดงมานอน
หนาเตียงเปนเพื่อน…” (86) นอกจากนี้โดงมีหนาที่คอยซือ้ ของใหเตย ขับรถรับสง จัดเตรียมอาหาร
ใหและตองปฏิบัติตามคําสั่งของเตยแทบทุกอยาง ซึ่ง
เตยเองก็มองโดงเปนเสมือนคนรับใชสวนตัวของตน เชนในตอนที่กลาววา
“…ไปหัวหินกัน” หนาตาคุณเตยบอกความสุขโดงสงสัยวาคุณเตยนึกยังไงถึงชวนโดงไป
เปนเพื่อน เพื่อนตัวเองไปอยูไหนกันหมด ก็พอดีไดคําขยายความวา “พี่ชายของโบ…แฟน
เรานะ เขาบอกวาใหชวนเพื่อนไปไดแตทีนี้ไปอยูโนน เขาไมมีคนใชนะ ตองทําอะไรกันเอง ที
นี้ถาเรามีนายไปก็สบายไปแปดอยาง” คุณเตยเอาเขาไปรับใชสวนตัวเองและเพื่อน ๆ นั่นเอง
ไมมีความหมายอะไรมากกวานี้
(คุณชาย:67)

สวนในรื่องฟาต่ํา อิสตรีก็มีผูรับใชคือ นุดา ลูกพี่ลูกนองที่พอแมมีฐานะยากจนมาก พอ
แมของอิสตรีจึงไดอุปการะไว และใหผูเปนผูทําหนาที่อาํ นวยความสะดวกสําหรับอิสตรี ในทุกเรือ่ ง
เหมือนเชนโดง ดังความวา
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“เอาแมนุดาไวเปนเพื่อนเลนลูกเป ดีแลวเปของพอจะไดไมเหงา” นอกจากเปนเพื่อนเลนที่
ตองยอมตามใจทุกอยางแลว ก็คือเปน พี่เลี้ยงดวยกลาย ๆ คุณสงามอบภาระนี้ใหเด็กหญิงตั้งแตนุ
ดามีวัยไมครบสิบขวบดีดวยซ้ํา คุณสงายอมรับอยางเปดเผยวา ฐานะของนุดานั้นยอมจะดอยกวา
บุตรีของตน
(ฟาต่ํา: 67)

การมี “ผูรับใช” ในตัวละครเตยและอิสตรีนี้ไดทําใหเห็นวาผูประพันธสรางตัวละครที่
เปนคูเปรียบดอยเพื่อเนนถึงความพรอมและสะดวกสบายของตัวละครเอกที่ไดรับจากครอบครัว
ในภูมหิ ลังครอบครัวที่กลาวถึงตัวละครมีพอแมเลี้ยงดูอยางอบอุนสมบูรณนั้น
คือ
ผูประพันธแสดงลักษณะของตัวละครที่มพี อแมอยูพรอมใหความรักทางใจ คือการดูแลใกลชิด ให
ความรักทางกาย คือการหาสิ่งอํานวยความสะดวก ใหความทางสถานภาพสังคม คือใหการศึกษา
อยางดี ทั้งหมดนี้ผูประพันธทําใหเห็นถึงพื้นฐานความพรอมของตัวละครเอก อันมีโอกาสที่จะ
พัฒนาตนเองไดตอไป
นอกจากว.วินจิ ฉัยกุลจะไดแสดงใหเห็นถึงสภาพครอบครัวที่มีความพรอมเพราะพอแมมี
สถานภาพสมรสที่สมบูรณจึงทุมเทและตั้งใจสรางพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงใหกับตัวละครแลว
ยังมีนวนิยายหลายเรื่องที่ผูประพันธ
แสดงลักษณะสภาพครอบครัวที่ตรงขามกับเรื่องขางตน
กลาวคือ พอแมไมสามารถสรางความพรอมทั้งทางกายและใจใหกับลูกไดแมจะใชชีวิตอยูด วยกัน
ดวยเหตุทวี่ าพอแมมีปญหาการหยาราง ลูกตองอยูกับพอหรือแมฝายใดฝายหนึ่ง หรือผูเปนพอแม
ไมมีความพรอมพอที่จะเลี้ยงดูลูกได
นวนิยายกลุมนี้ไดแกเรื่อง คุณชาย คลื่นกระทบฝง ละครคน มณีราว
บานของพรุงนี้ ทางรัตติกาล และวงศาคณาญาติ รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของ
นวนิยายกลุมนี้ไดแก การมีปญหาการหยาราง การเปนภรรยานอกกฎหมาย และการเขาสังคมจน
ละเลยการเลี้ยงดู
ปญหาการหยารางของครอบครัว ปรากฏในเรื่องเรื่องคุณชาย คลื่นกระทบฝง ละคร
คน มณีราว และ บานของพรุงนี้ ซึ่งปญหาการหยารางมีสาเหตุมาจากการนอกใจของฝายสามี
ความไมพรอมของคูสมรส และทัศนคติไมตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเรื่องตอไปนี้
ในเรื่องคุณชาย การหยารางเกิดในครอบครัวของรวงขาว คือแมของรวงขาวผูเปน
ชาวตางชาติตอ งขอหยาและทิ้งรวงขาวใหอยูกับผูเปนยาเนื่องจากทนความเจาชูของพอรวงขาวไม
ไหว ดังความวา
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ลูกชายเธอแสนจะเจาชู มีเมียมีลูกแลวยังทําตัวเหมือนเปนคนโสดอยูนั่นเอง ในที่สุดพอเกิด
เรื่องทะเลาะกันขึ้นมา ก็ถึงกับหยารางกัน แมหามเทาไหรก็ไมฟง เคราะหกรรมก็ตกอยูกับลูก
ละซีทีนี้
(คุณชาย:55 )

สวนรตาในคลื่นกระทบฝงก็มีพอที่เจาชูมากจนแมตองขอเลิกไปเชนกันดังความทีก่ ลาว
วา
พอของรตามีภรรยาที่ญาติ ๆ รูจักอยูสี่คน แตที่ไมรูจักนั้น ดูเหมือนจะมีอีกนับไมถวน ใน
จํานวนนี้มีแมของรตาเทานั้นที่เปนภรรยาถูกตองตามกฎหมายแตก็จดทะเบียนหยากันเมื่อรตา
อายุไมกี่ขวบเพราะแมสุดจะอดทนความเจาชูของพออีกตอไปได
(คลื่นกระทบฝง: 11)

ดวยเหตุนี้ รตาจึงตองพึ่งคุณปูคุณยาใหเปนผูเลี้ยงดู จนเติบโตเปนผูใหญ
อีกสาเหตุหนึ่งที่ผูประพันธไดแสดงไววาเปนสาเหตุสําคัญของการหยารางในครอบครัว
ตั้งแตสมัยลูกยังเด็กคือ ผูเปนพอแมไมมีความพรอมทางวุฒิภาวะ ซึ่งพบไดจากแกวใส เรื่อง
ละครคน พอแมของแกวใสแตงงานกันเพราะมีสัมพันธกันกอนเวลาอันสมควร เมื่อตองมีลูกขึ้นมา
แตอาชีพการงานยังไมมนั่ คงจึงเกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงกันและหยารางกันในที่สุด แกวใสจึง
อาศัยอยูกับตายาย ดังความวา
เมื่ออายุสิบแปด…แมแอบไปจดทะเบียนสมรสกับพอ เพราะแมกําลังทองแกวใส
…
พอของแกวใสเปนนักจัดรายการเพลงมากอนจะกาวไปสูความเปนดาราภาพยนตรไทย…
การเปนดาราสมัยนั้น ไมใชอาชีพที่จะทําเปนกอบเปนกําภาพยนตรไทยยังอยูในสภาพ
ลมลุกคลุกคลาน…
…
บานยังตองเชา เงินทองก็ไมมีพอจะชักหนาไดถึงหลัง แถมพอยังไมคอยมีเวลาอยูบาน
เพราะการถายหนังนั้นทํากันไดทุกเวลา…
…
ดวยความรักที่แมมีตอพอ แมจึงทนอยูไดหาปเต็ม ๆ กอนจะแยกทางกันโดยเด็ดขาด
(ละครคน: 15)
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รวงขาว รตา และแกวใส ตางก็เปนตัวละครที่แสดงลักษณะวามีภมู ิหลังครอบครัวที่มี
ปญหา คือพอแมแยกทางกันเนื่องมาจากความเจาชูของพอ และความไมพรอมทางวุฒิภาวะ
นอกจากนี้สาเหตุการหยารางที่พบมากยังเกิดมาจาก พอแมมีรสนิยมและทัศนคติในการ
ใชชีวิตที่ไมเหมือนกันดังนั้นการใชชีวิตอยูด วยกันนาน ๆ ยอมเกิดความเบื่อหนายความทุกข และ
หมดความรักความอดทนกันในที่สุด ซึ่งผูประพันธไดนําเสนอครอบครัวที่มีปญหาในลักษณะนี้จาก
ครอบครัวของคลายเดือน เรือ่ งมณีราว และนิลยา เรื่องบานของพรุงนี้ ดังที่กลาวไวจากความคิดของ
พอคลายเดือนวา
ชวยไมไดเลย ผูชายอยางเขายังตองการรสชาติในชีวิตตองการน้ําผึ้งตองการมะนาวซาน
ลิ้น ไมใชตองการขาวตมกับน้ําเปลา ซึ่งจําเจมากวายี่สิบป
เมื่อเขายังหนุม เขายังมีความตองการเพียงตื้น ๆ ไมตองการอะไรมากไปกวาลูกเมียและการ
งานที่มั่นคงแตในวัยสี่สิบหา ชิดพรพบวาเขายังขาดสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง เขายังขาด…เพื่อนใจ
(มณีราว: 85)

ในตอนนี้ผูประพันธแสดงไววาสาเหตุที่พอ แมของคลายเดือนหยารางกันนั้น เกิดจากผู
เปนพอเปลี่ยนรสนิยมไปชอบผูหญิงที่รูจักเขาสังคมมากวาภรรยาที่ทําหนาที่แมบานเพียงอยางเดียว
อยางแมของคลายเดือน พอคลายเดือนจึงเบื่อแมและขอแยกทางกันในที่สุด ซึ่งทั้งคูไมไดหยารางกัน
ตามกฎหมายเพราะ พอคลายเดือนไมตองการตัดขาดจากลูกๆ
สวนเรื่องบานของพรุงนี้ พอแมของนิลยา งเปนนักวิชาการที่เชื่อมั่นในความคิดของ
ตนเองและมองคนอื่นบกพรองไปเสียหมด การแตงงานกันของทั้งสอง
มีจุดประสงคเพือ่
สถานภาพทางสังคมมากกวาแตงกันเพราะความรักความเขาใจ เมื่อใชชีวิตคูรวมกันแลว ทัง้ คูก็
พยายามแขงขันกันทางตําแหนงหนาที่การงานและทะเลาะกันตลอดเวลาดังความทีน่ ิลยากลาวกับ
พอแมวาการหยารางของพอแมเปนผลดีตอ ครอบครัวมากกวาการใชชวี ิตอยูด วยกันวา
...หนูอยูกับคุณพอคุณแมพรอมหนาก็จริง แตก็อยูกันอยางเกลียดชังจับผิดกัน วารายกัน
ตลอดเวลา ทั้งคุณพอคุณแม แลวก็ทะเลาะกันเรื่อยตั้งแตหนูยังเด็ก ๆ หนูกลัวแทบจะขาด
ใจ…
(บานของพรุงนี้: 502 เลม 2)

การใชชีวิตอยูร วมกันของพอแมนิลยาเปนไปดวยความทุกขจนกระทั่งทั้งคูรหยากันเมื่อ
นิลยาเติบโต
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ปญหาการหยารางของครอบครัวตัวละคร ทําใหเห็นถึงภูมิหลังตัวละครที่มีพื้นฐานชีวิต
ครอบครัวไมราบรื่น และโดยมากมักจะมีสาเหตุจากการนอกใจ ความไมพรอมทางวุฒิภาวะของพอ
แม และการมีทัศนคติที่ไมตรงกัน ปจจัยเหลานี้ไดมีผลกระทบตอตัวละครคือตัวละครไมไดรับการ
เลี้ยงดูและการเอาใจใสจากพอแมเทาที่ควร และเกิดปมดอยกับลูก
สวนครอบครัวที่ไมไดมีปยหาการหยาราง
แตมลี ักษณะการเปนครอบครัวนอก
กฎหมาย และครอบครัวที่เขาสังคมมากเกินไปไดแกครอบครัวของ มุก เรื่องทางรัตติกาล และ
พริม เรื่องวงศาคณาญาติ
ลักษณะครอบครัวที่ไมถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม ผูประพันธไดนําเสนอไวใน
ครอบครัวของมุก เรื่องทางรัตติกาล แมของมุกเปนภรรยานอย ซึ่งครอบครัวที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของพอมุก ทําธุรกิจอยูภาคใต พอจึงใหมุกและแมใชชีวิตอยูทกี่ รุงเทพฯเทานัน้ นาน ๆ จึงจะมา
เยี่ยมสักครั้งหนึ่ง เพื่อใหเกียรติภรรยาหลวง การที่มุกไมเคยไดใชชวี ิตอยูก ับพอเลยนี้ทําใหมุกเกิด
ความรูสึกวาเหว และหางเหินกับพอ สภาพครอบครัวของมุกจึงมีแตแม มุก และเดกรับใชซึ่งใช
ชีวิตอยูก ันดวยความเงียบเหงาดังขอความที่กลาววา
“คุณแมคะ งานโรงเรียนปดเทอมนี้นะคะหนูเปนนางเอกคะ หนูจะเตนบัลเลตดวย เวลาคุณ
พอมาหนูจะบอกใหคุณพอไปดูนะคะ”
“ไมทราบคุณพอจะมีเวลาหรือเปลานะลูกคุณพอมีธุระเยอะแยะจะ”
…
ตอนฉันเด็ก ๆ ก็ไดแตสงสัยวาทําไมบานแสนสวยของเราจึงคอนขางเงียบเหงามีแตคนใช
ซึ่งพักอยูในเรือนหลังบาน จะมีชีวิตชีวาก็ตอนคุณพอมาพรอมคนติดตามอีกหลายคนแตคุณ
พออยูไมกี่วันก็จากไปทีละนาน ๆ แลวถึงจะมาอีกเปนประจําเชนนั้นทุกเดือนบางทีก็ไมมา
เปนเดือนคุณแมบอกวาคุณพอไปเมืองนอก…ไปธุระที่เมืองนอก
(ทางรัตติกาล:9-10)
ฉันควรจะคิดถึงคุณพอบาง แตความหางเหินทําใหฉันเกือบจะลืมไปแลววา มีพออยูดวย
คนหนึ่ง
(ทางรัตติกาล: 45)

ดวยสถานภาพของครอบครัวนอกกฎหมายนี้ ทําใหเกิดปมดอยกับมุก เพราะแมวามุกจะ
มีแม แตแมของมุกไมสามารถใหความอบอุนใจกับมุกได เพราะแมของมุกก็เปนคนออนแอ และมี
ปญหากับครอบครัวแตกแยกมาตั้งแตเด็กเชนกัน ดวยเหตุนี้แมของมุกจึงมีลักษณะทางจิตใจทีไ่ ม
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พรอมจะเปนกําลังใจหรือสรางความเขมแข็งใหลูกได ตามเนื้อเรื่องที่มกุ มักจะเห็นความออนแอของ
แมอยูเสมอ ความวา
คุณแมเหงา…คุณแมที่นาสงสาร ทานมีอะไรตอมิอะไรพรอมพรั่งราวกับเจาหญิงในเทพ
นิยาย แตทานไมเคยมีความอุนใจ ไมมีความรูสึกมั่นคงผาสุกในชีวิตสมรส ไมเคยไดออก
หนาออกตา เรียกเกียรติยศมาสูตัวไดเทากับเงินทองที่ทานมีอยางเหลือเฟอ
(ทางรัตติกาล: 9)

ดังนั้น มุกและแมจึงอยูในสภาพที่ตองประคับประคองกันจิตใจซึ่งกันและกันตลอดมา
โดยมีวัตถุที่พอ ของมุกจัดหาไวใหอยางเหลือเฟอเปนสิ่งทดแทนเทานั้น
นวนิยายอีกเรือ่ งหนึ่งที่ผูประพันธทําใหเห็นวามีปญหาครอบครัว ซึ่งปญหานั้นไมไดเกิด
จากการหยาราง หรือเปนครอบครัวนอกกฎหมาย แตมีปญ
 หาเพราะพอแมใหความสําคัญกับการเขา
สังคมมากจนละเลยลูก คือเรื่องวงศาคณาญาติ พอแมของพริมไมไดมีปญหาเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางการสมรสเชนครอบครัวของมุก แตพอแมของพริมมีคานิยมที่ใหความสําคัญกับการเขาสังคม
มากเกินไปจนปลอยปละละเลยลูก เพราะถือวาแคมีทรัพยสินมากแคจางคนมาเลี้ยงดูลูกและเมื่อลูก
เริ่มโตก็สงใหไปเรียนตางประเทศก็เพียงพอแลว เชนตามขอความจากเรื่องวา
พอของพริมมีกิจกรรมนอกบานมากมายนับแตการไปงานเลี้ยง
ไปประชุมไปพบปะ
เพื่อนฝูง ตลอดจนไปตีกอลฟ แมของพริมถาไมไปหาคุณยา เพื่อรวมวงญาติมิตร ก็ออกไปหา
เพื่อนฝูงเขาสังคมหรูหราประเภทตาง ๆ แทบไมเวนแตละวันทิ้งลูกทั้งสองใหทะเลาะทุบตีกัน
นัวอยูกับพี่เลี้ยง ซึ่งไมมีปญญาหามฝายไหนไดสําเร็จ
(วงศาคณาญาติ: 136)
…พริมมีความอยูสุขสบาย กินอิ่มนอนหลับ มีเงินใช มีโรงเรียนดี ๆ มีอะไรตอมิอะไรไม
นอยหนาเพื่อนฝูง เพราะถาอะไรที่เงินบันดาลไดสิ่งนั้นก็ไมใชของยากที่พริมจะไดมา…
…แตถาเปนสิ่งที่เงินบันดาลไมได พริมรูสึกวาตัวเองขาดไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง…
พอแมเองไมเคยอยูบาน พริมจึงไมเคยไดรูเลยวาการมีพอ แมอยูใกลชิดนั้นเปนอยางไร
(วงศาคณาญาติ:502)

พริมจึงเติบโตมาดวยการขาดความรัก ความเอาใจใสจากพอแมเพราะพอแมไมเคยให
ความสําคัญกับการอยูดแู ลใกลชิดลูกมากไปกวาแสวงหาวัตถุและออกงานสังคมเพื่อรักษาหนาตา
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เมื่อพริมโตขึ้นพอแมก็ไดสงใหไปเรียนตางประเทศ ซึ่งแมวาพริมจะมีความเปนอยูส ุขสบาย แต
จิตใจของพริมก็อยูในสภาพที่กลาววา …
“เด็กคนนี้เคยโดดเดี่ยวในยามที่อากาศหนาวเย็นสะทานจับใจ เพราะเปนดินแดนคนละ
ซีกโลก นั่งอยูอยางนั้นเปนประจํานับป ตามจํานวนปที่ถูกสงตัวไปอยูหางไกลบานเกิด
เมืองนอน…”
(วงศาคณาญาติ:507)

ดวยเหตุนี้พริมจึงเปนตัวละครที่ผูประพันธสรางใหเห็นถึงภูมิหลังครอบครัววาเปนผูที่
ไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมแตเพียงทางกาย คือพอแมใหคาใชจายอยางเหลือดเฟอ แตกลับขาด
แคลนความรักความอบอุนทางใจ
ฉะนั้นนวนิยายเรื่อง คุณชาย คลื่นกระทบฝง ละครคน มณีราว บานของพรุงนี้
ทางรัตติกาล และวงศาคณาญาติ เปนนวนิยายกลุมที่ผปู ระพันธแสดงบทบาทสภาพครอบครัวตัว
ละครที่มีปญหา ซึ่งมีผลตอตัวละครเกีย่ วกับเรื่องพื้นฐานชีวิตทางกายและใจ
3.1.2 ตัวละครที่อยูกับญาติผใู หญ
นวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุลที่แสดงสภาพครอบครัวาใชชีวิตอยูก ับญาติผูใหญ ไดแกเรื่อง
เรือนไมสีเบจ เสนไหมสีเงิน และคลื่นกระทบฝง โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
เรื่องเรือนไมสีเบจ ครอบครัวของมุกก็มีลกั ษณะที่คลายกับ พริมเรื่องวงศาคณาญาติคือ
พอแมอยูดว ยกัน และมีฐานะร่ํารวยแตไมมีเวลาเลี้ยงดูลกู เนื่องจากชอบเขาสังคมมากเกินไป แตมุก
ตางจากพริม ตรงที่ไดรับการเลี้ยงดูจากคุณยา ตามเนื้อเรื่องที่กลาววา
“มุกมีพี่นองเจ็ดคน มุกเปนคนสุดทอง...คุณแมยกมุกใหเปนลูกคุณยาเพราะตอนมุกเกิด
ปวยบอยทําทาจะไมรอด พระทานเลยแนะใหยกใหคุณยา เปนการแกเคล็ด มุกก็เลยหาย โต
วันโตคืน มุกเลยเรียกคุณยาวา “นายแม”
นายแมเองก็ไมคอยใหมุกกลับบาน บอกวาคุณพอมีลูกเยอะแลว นายแมไมมีใคร”
มุกไมไดบอกวาคุณยาไมชอบใหมุกไปอยูบาน เพราะไมชอบวิธีเลี้ยงลูกแบบคุณแม กลัว
วามุกโตขึ้นจะเหมือนพี่ ๆ ของมุก สวนตัวมุกเองไมคอยเดือดรอน
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คุณแมไมคอยจะเขมงวดกับมุก อยางมากก็ประชดประชันเหน็บแนมฝากมาถึงคุณยา เวลา
อยูลับหลัง แตตอหนาก็ไมกลาพูด คุณยาปราบลูกสะใภไดเด็ดขาดนัก
(เรือนไมสีเบจ : 24 )

ขอความนี้ คือการอธิบายถึงสาเหตุที่มุกตองอยูกับคุณยา ดวยเหตุที่วาแมของมุกไมมี
ความพยายามที่จะเลี้ยงดูมุกใหสมบูรณแข็งแรง อีกทั้งคุณยาเห็นพี่ของมุกที่ไดรับการเลี้ยงดูโดย
พอแม เติบโตมาเปนคนที่ไมนาชื่นชมนัก จึงขอมุกไวเปนลูกและจะอบรมสั่งสอนดวยตนเอง
สวนเรื่องเสนไหมสีเงิน แพรวาและนองๆไดรับการเลี้ยงดูจากคุณตา ดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ กลาวคือแมของแพรวาเสียชีวติ ดวยโรครายตั้งแตแพรวายังเด็ก และผูเปนพอมีการศึกษา
ไมสูงพอที่จะหางานที่มีรายไดมากมาเลีย้ งแพรวาและนองอีก 3 คน จึงตองเดินทางไปใชแรงงานใน
ตะวันออกกลางเพื่อใหมีคาใชจายที่พอเพียงสําหรับลูกๆ ดังที่ผูประพันธแสดงถึง
ภูมิหลังของครอบครัวแพรวาไววา
เงินเดือนของพอไมพอสําหรับลูกสี่คนในวัยกําลังกินกําลังนอน แถมดวยอาการปวยของ
แมซึ่งยืดเยื้อมากกวาหนึ่งปอีก พอตองลาออกจาก งานแลวไปทํางานที่ตะวันออกกลาง ไมมี
ทางเลือกอยางอื่นไดเลย เงินเดือนตะวันออกกลางมากพอที่พี่นองจะไดเลาเรียนกันตามที่
ตองการ ไมตองหวงวาเปนหนี้สินหรือไมมีอะไรจะกิน แตเสียอยางเดียวคือพอตองไปลําบาก
และวาเหวอยูหางไกล ทั้งที่ลูกอยูในวัยที่ตองการพอกันมาก
(เสนไหมสีเงิน: 49)

ดวยเหตุนี้แพรวาและนอง ๆ จึงตองใชชีวิตอยูกบั คุณตามาตั้งแตเด็กไมมีโอกาสได
ใกลชิดหรือผูกพันกับพอ แตกลับใกลชิดและผูกพันกับคุณตามากกวา
สวนในเรื่องคลื่นกระทบฝง เนื่องจากพอแมหยารางกัน รตาจึงไดรับการเลี้ยงดูจากคุณ
ปูและคุณยา เพราะพอมีนิสยั เจาชู มีภรรยาและลูกอีกหลายคน เลยไมมีเวลาสนใจรตา สวนแม เมื่อ
แตงงานใหมกบั ชาวอเมริกันแลว ก็ไมสามารถกลับมาเลี้ยงดูรตาไดอกี ชีวิตของรตาจึงผูกพันอยูกบั
ญาติผูใหญ ตามเนื้อเรื่องที่กลาววา
รตาไมมีใครสักคน ที่อยูวัยรุนราวคราวเดียวกัน พอจะเขาใจความรูสึกกันได หลอนไม
เคยมีการคบหาสมาคมอยางกวางขวางเพราะคุณปูไมอนุญาติใหหลอนไปไหนมาไหนได
รตามีหนาที่เรียนหนังสือ เสารอาทิตยและปดภาคเรียนก็กลับบานไปจํากัดตัวเองอยูในโลก
เล็กๆของหลอน
(คลื่นกระทบฝง :136)
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ขอความนี้ไดกลาวถึงชีวิตของรตาตั้งแตเด็กจนโตวา ตองอาศัยอยูกับคุณปู และคุณปู
เลี้ยงดุแบบคนโบราณคือ ไมอนุญาตใหหลานสาวออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน เพราะเหตุ
นี้ รตาจึงไมมโี อกาสไดเขาสังคมมากนัก
จากลักษณะสภาพครอบครัวของตัวละครทั้ง3 เรื่อง คือเรือนไมสีเบจ เสนไหมสีเงิน
และคลื่นกระทบฝง จึงเปนการกลาวถึงสภาพครอบครัวของตัวละครที่ตองใชอยูกบั ญาติผูใหญดว ย
เหตุผลวาพอแมไมสามารถเลี้ยงลูกได จึงจําเปนตองพึ่งพาญาติผูใหญ
3.1.3ตัวละครที่อยูกับผูอุปการะ
บทบาทครอบครัวในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล
ทีแ่ สดงถึงตัวละครมีผูอุปการะนั้น
ผูประพันธจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะครอบครัวที่ตัวละครมีความเปนมาอันทุกขยาก เนื่องจากพอ
แมผูใหกําเนิดไมสามารถเลี้ยงดูได จนตองมีผูรับอุปการะตัวละครมาในภายหลัง โดยจะปรากฏใน
ตัวละครแหวน เรื่องแมพลอยหุง โดง เรื่องคุณชาย และพิตะวัน เรื่องมายา ดังนี้
แหวน เรื่องแมพลอยหุง มีครอบครัวที่ยากจนมาก เนื่องจากพอแมขาดการศึกษา
ประกอบอาชีพรับจางที่ไมมีความมั่นคง อีกทั้งยังมีลูกมากถึง 6 คน ดังความวา
พี่นองหกคน…แหวนจําไดวา ไมเคยกินอิ่มสักมื้อเดียวมาหลายป แลวเวลาอยูบาน ถาชาไอ
นองๆมันก็จะแยงกินราวกับยัดทะนานจนขาวปลาไมมีติดกนหมอ
(แมพลอยหุง:10)

หรือในตอนทีแ่ หวนเลาใหผูอุปการะฟงถึงความจําเปนทีต่ นตองทํางานชวยครอบครัว
ทั้ง ๆ ที่ยังอยูในวัยเรียนวา
...หนูตองเลี้ยงนองนี่คะ แลวก็ตองไปทํางานดวย…
ครูก็เอาแตดุแตตี…เสื้อผาหนูก็ไมคอยมีขาวกลางวันก็ไมมีกิน ไปทํางานยังไดกินมั่ง
(แมพลอยหุง : 132)

ดวยความยากลําบากในชีวิตของแหวน เพราะพอแมไมสามารถหาปจจัยการดํารงชีวิตที่
พอเพียงได แหวนจึงตองถูกสงใหไปเปนคนรับใชในกรุงเทพฯ และอยูในความอุปการะของรสนา
ขาราชการกระทรวงที่ขาดคนเลี้ยงลูก ชีวิตของแหวนตองแยกจากครอบครัวไปและไมไดมีโอกาส
กลับมาใชชีวิตอยูรวมกันอีก อยางไรก็ดี แมวาแหวนจะใชชีวิตอยูก ับครอบครัวเพียงแคในวัยเด็ก แต
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ความลําบากทุกขยากทีแ่ หวนไดรับนั้น เปนสิ่งที่ฝงใจแหวนและมีผลตอแหวนทั้งในดานที่ดีและไม
ดี
พิตะวันและโดง เปนตัวละครที่แสดงใหเห็นวาไมเคยไดใชชีวิตอยูกบั ครอบครัว เพราะพิ
ตะวันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก พอของพิตะวันเสียชีวิต และแมไมสามารถเลี้ยงดูพิตะวันได
จึงยกพิตะวันใหกับคุณอินทนิล เศรษฐีนีทคี่ รองตัวเปนโสดความวา
เมื่อคุณอินทนิลพบพิตะวันนั้น เจาหลอนมีวัยเพียงหกขวบ กําลังอยูในสภาพบานแตก
สาแหรกขาดเพราะพอตาย แมที่เลี้ยงมาอยางยากลําบากจนทําทาจะมีสามีใหม และเพิ่งยกลูก
ชายวัยแปดขวบใหญาติของสามีเกา ไปเลี้ยงแทน พิตะวันเปนเด็กผูหญิง ชาวบานแถวนั้นไม
มีใครตองการเด็กหญิง แมเองตัดสินใจไมถูกวาจะทําอยางไรดี พอดีกับที่คุณอินทนิลไปดู
สวนที่หลอนอาศัยอยู …
...
ดวยจํานวนเงินเพียงหารอยบาท คุณอินทนิลก็พาพิตะวันมาอยูกับเธอ อยางเด็ดขาด โดย
ฝายมารดาของหลอน ยินดีลงชื่อในสัญญาอยางเต็มใจ ทามกลางความตื่นตระหนก วาเหว
และเสียขวัญของเด็กอายุหกขวบ ที่ถูกแยกจากแมโดยไมมีคําอธิบายอะไรทั้งสิ้น…
(มายา: 48-49)

ดวยเหตุนี้พิตะวัน จึงไดรบั การอุปการะจากคุณนายอินทนิล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แหวนแลว พิตะวันตองจากครอบครัวดวยวัยที่นอยกวาแหวนมาก พิตะวันจึงรูสกึ วาเหวขาดทีพ่ ึ่ง
ทางใจมากกวาแหวนแมวาจะไดรับความสมบูรณทางกายอยางดีพรอมก็ตาม
สวนโดงนัน้ แมของโดงตั้งครรภกับทหารอเมริกันทีเ่ ขามาทางอูตะเภาในขณะที่ทาํ งาน
อยูที่นั่น โดยไมรูวาใครเปนพอของโดง ซึ่งตอมาโดงตองพลัดพรากจากแม เพราะแมตองไปทํางาน
ที่อื่น จึงฝากโดงไวกับยายแตเมื่อยายยายทีอ่ ยู แมไมสามารถตามหาโดงพบแมวาจะพยายามอยางไร
ก็ตาม ในทีส่ ุดแมของโดงไดตัดสินใจแตงงานไปกับทหารอเมริกันคนหนึ่งและไปสรางครอบครัว
ใหมที่อเมริกา
ยายของโดงยายที่ทํากินไปเรือ่ ยๆไมเปนหลักแหลง จนมาอยูในละแวกบานของคุณมหา
ซึ่งยายของโดงไมไดเลาถึงความเปนมาของโดงใหใครฟง ไดแตอาศัยทํามาหากินเลี้ยงดูโดงอยาง
เต็มความสามารถ ที่ทําใหชาวบานเห็นใจเปนอยางมาก ที่วา
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...แกปดปากเงียบเรื่องความเปนมาของแก รวมทั้งพอแมของเด็กชายโดง โดยบอกใครตอ
ใครที่ถามเพียงสั้น ๆ วา
“พอแมมันตายไปหมดแลว”
“แตตายเมื่อไหร ตายดวยสาเหตุอะไร…ยายก็ไมเคยขยายรายละเอียดความเงียบ ขรึม
ซึมเศราของแกอาจเปนผลมาจากสุขภาพที่ทรุดโทรมลงตั้งแตตนป แตเมื่อยายนวมเปนคนแก
ที่ไมทําความเดือดรอนใหใคร ซ้ํายังทํางานตัวเปนเกลียว เลี้ยงหลานชาวบานก็ใหความเห็นใจ
อยูมาก จนไมมีใครอยากไปเซาซี้เรื่องราวอะไรกับแกไมวาเรื่องใดทั้งสิ้น
(คุณชาย :41)

เมื่อยายพาโดงมาอยูในทองถิน่ ของคุณมหา ก็ไดมีโอกาสพบกับตาแหยมซึ่งตาแหยมให
ความเอ็นดูโดงเปนอยางมาก และพาโดงไปชวยงานคุณมหาอยูเสมอ และขอใหคณ
ุ มหาฝากโดงให
เรียนในโรงเรียนวัดใกลบาน จนเมื่อยายของโดงลมปวยและเสียชีวิตลง คุณมหาและภรรยาเห็นวา
โดงเปนเด็กขยัน นาสงสาร และเห็นวานาจะเขากับลูกชายของตนได จึงรับโดงมาอุปการะ
ดวยเหตุนี้ ตัวละครที่แสดงลักษณะของผูไดรับการอุปการะหรือถูกเก็บมาเลี้ยงนั้นแสดง
สาเหตุสําคัญวามาจากความยากจนของครอบครัว และการถูกพอแมทอดทิ้งซึ่งสถานภาพของทั้ง 3
ตัวละครนี้ เปรียบไดกับ”ผูรับใช” ในครอบครัว อยางไรก็ดีครอบครัวผูอุปการะก็ไดใหโอกาส
ทางการศึกษาอยางดี ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการสะทอนใหเห็นถึงความใจกวางของครอบครัว และโอกาส
ในการแสวงหาความเจริญกาวหนาของตัวละคร
บทบาทครอบครัวที่เปนภูมหิ ลังของตัวละคร ในนวนิยายของว.วินจิ ฉัยกุล เปนการ
กลาวถึงลักษณะพืน้ ฐานครอบครัวเกี่ยวกับความเปนมาของสถานภาพครอบครัว
โดยเนนไปที่
ลักษณะของครอบครัว 3 ประการคือ ตัวละครมีพอแมที่สามารถเลี้ยงดูอยางอบอุนสมบูรณได ตัว
ละครที่อยูกับญาติผูใหญ และตัวละครที่อยูกับผูอุปการะ ครอบครัวทั้ง 3 ลักษณะเปนสิง่ ที่
ผูประพันธตองการแสดงบทบาทครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหพนื้ ฐานของชีวติ ซึ่งเปนสวน
สําคัญที่ชวยสนับสนุนชีวิตตัวละคร แตทั้งนี้ความสําคัญของการบมเพาะลักษณะนิสัยตัวละครจะ
อยูที่การอบรมสั่งสอนมากกวา
เพราะการอบรมสั่งสอนจะมีผลตอบุคลิกภาพตัวละครตามที่จะ
ศึกษาในหัวขอตอไป
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3.2 บทบาทการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่มีตอบุคลิกภาพตัวละคร
บทบาทการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่มีตอบุคลิกภาพตัวละคร คือการศึกษาวิธีการ
อบรมสั่งสอนของครอบครัวที่มีความสัมพันธกับบุคลิกภาพของตัวละคร กลาวคือ จากการศึกษา
นวนิยายทั้ง 15 เรื่อง ผูประพันธไดทําใหเห็นรูปแบบการอบรมสั่งสอนตัวละครทั้งสิ้น 5 รูปแบบคือ
การอบรมสั่งสอนแบบใหขอคิด การอบรมสั่งสอนใหสํารวมกิริยา การอบรมสั่งสอนอยางเขมงวด
การอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณ และการตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอน ซึ่งลักษณะการ
อบรมสั่งสอนทั้ง 5 รูปแบบนี้ ไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร ตามรายละเอียดตอไปนี้
3.2.1การอบรมสั่งสอนแบบใหขอคิด
การศึกษาภูมิหลังครอบครัวที่กลาวมาขางตนนั้นพบวา
ผูประพันธเนนไปที่
ความสัมพันธระหวางและผูเลี้ยงดูและตัวละครสามลักษณะไดแกการมีพอแมและพอแมเลี้ยงดูอยาง
ดี การมีพอแมแตพอแมมปี ญหาจนตองอยูกับญาติผูใหญ และการไมมีพอแมเลีย้ งดูจนตองพึ่งผู
อุปการะ ซึ่งเปนบทบาทครอบครัวที่มีอิทธิพลตอพื้นฐานการดํารงชีวิตของตัวละคร
สวนบทบาทครอบครัวที่เปนผูอบรมสั่งสอนดังจะกลาวตอไปนี้ ผูประพันธแสดงถึง
ความเปนมาเกีย่ วกับครอบครัวของตัวละครเชนกัน แตจะเนนไปที่วิธีการปลูกฝงทางความคิด ที่ตวั
ละครเอกไดรบั จนกลายเปนอิทธิพลที่สงผลถึงบุคลิกภาพของตัวละครไดแก เรื่องอยูฟาเดียวกัน
หลงเงา มณีราว เสนไหมสีเงิน คุณชาย เรือนไมสีเบจและละครคน
ตัวละครที่ผูประพันธแสดงรายละเอียดไวอยางชัดเจนวาไดรับการปลูกฝงเลี้ยงดูและสั่ง
สอนมาตั้งแตเด็กนั้น เปนตัวละครที่มีภูมหิ ลังครอบครัวทั้ง 3 แบบ คือพิงค ในอยูฟ าเดียวกัน และ
ออมรัก ในรื่องหลงเงา มาจากครอบครัวที่มีพอแมเลี้ยงดูอยางอบอุนสมบูรณ คลายเดือน ในเรื่องมณี
ราว มาจากครอบครัวที่พอแมหยารางกัน มุก เรื่องเรือนไมสีเบจ และแพรวา ในเรื่องเสนไหมสีเงิน
มาจากครอบครัวที่อยูกับญาติผูใหญ และโดง ในเรื่องคุณชาย มาจากครอบครัวผูอุปการะ
ตัวละครที่ไดรบั การอบรมสั่งสอนแบบใหขอ คิดในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล จะมี
ลักษณะวา ครอบครัวเอาใจใสใหการอบรมสั่งสอน ปลูกฝงชี้นําแนวทางที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตหรือเปนที่ปรึกษาในการแกปญหาดานตางๆใหกับตัวละคร โดยเรื่องสวนใหญที่ไดรบั
การสั่งสอน จะเปนเรื่องที่เกีย่ วกับศีลธรรมจรรยา การเลือกคูครอง การเขาสังคม และทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิต
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พิงคและออมรัก ในเรื่องอยูฟ าเดียวกัน และหลงเงาที่มพี อแมเลี้ยงดูอยางอบอุนสมบูรณ
นั้น ตางก็ไดรับการปลูกฝงอบรมสั่งสอนที่ดีควบคูกนั ไปดวย โดยพอแมของพิงคเปนผูที่กระทําตน
เปนแบบอยางที่ดีในดานของการใหเกียรติเพื่อนมนุษยและเคารพในสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้
เนื่องมาจากครอบครัวของพิงคไดมาตั้งถิ่นฐานอยูที่อเมริกา เพราะพอเลีย้ งของพิงคเปนชาวอเมริกนั
ซึ่งมีการแบงแยกทางเชื้อชาติอยางเดนชัด ญาติพี่นองของพอเลี้ยงพิงคตั้งขอรังเกียจพิงคและแมที่
เปนคนเอเซีย แตแมและพอของพิงคกร็ ูจักที่จะสอนใหพิงคใหอภัยดวยการชีแ้ นะที่มีเหตุผล ดัง
ความที่กลาววา
…ญาติพี่นองบางคนเคยทําใหพิงคมีปญหาเหมือนกัน อยางเอ็มมาภรรยาคนเกาของอังเคิล
จิม เปนคนที่ทําใหพิงคอึดอัดเสมอ เมื่อพบกัน เพราะหลอนมักจะทําทาชาเย็นใสแมอยูเปน
นิจในขณะที่กับจอหน เจฟ และโจอี้ หลอนจะยิ้มแยมเปนกันเองเชนเดียวกับแสดงกับสามี
และลูก สวนพิงคนั้น ไมอยูในสายตาของหลอนดวยซ้ํา‘ เอมมาเคยอยูตะวันออกมาหลายป’
แมเคยอธิบายใหพิงคฟง ‘พอเขาเปนนักธุรกิจโรงแรม เคยอยูทั้งฮองกง ไตหวันและสิงคโปร
เมื่ออยูที่นั่น มีคนใชชาวพื้นเมือง…แลวมีคนงานชาวพื้นเมืองทํางานใหพอเขา เอมมาถึงติด
นิสัยคิดวาคนตะวันออกนั้นต่ําตอยกวาเขา ลูกควรจะใหอภัยเอมมานะจะ’
‘ทําไมคะ?’ พิงคไมเขาใจจริง ๆ
‘เพราะเรายอมใหอภัยคนที่โงเขลาไมใชหรือพิงค’ แมยอนถาม
‘ถาพิงคอยากเปนคนดีและฉลาด ก็อยาไปทําสิ่งอยางเดียวกับคนที่เราเห็นวาทําไมถูก คิดดู
ถาเรรังเกียจใครสักคนเพราะเขาเลือกเกิดมาสีผิวเดียวกับเราไมได…เราเปนคนดีหรือคนไมดี
บอกแมซิ’
พิงคทําจมูกยน แตคําอธิบายของแมทําใหพิงคสบายใจขึ้น
(อยูฟาเดียวกัน:17)

ขอความตอนนี้จะเห็นวา แมของพิงคใชวิธีการอธิบายอยางมีเหตุผลโดยยึดหลักความ
เปนมนุษยวาตองมีขอบกพรอง และผูที่ดีกวายอมสมควรใหอภัยคนทีบ่ กพรองกวา อันทําใหพิงคมี
ความสบายใจ และไมนึกนอยใจในการถูกดูหมิ่นจากญาติฝายพอเลี้ยง ซึ่งเมื่อพิงคสามารถทําใจและ
ยอมรับไดพิงคจึงเกิดความรูส ึกภูมิใจดังความที่กลาววา
“…พิงคโชคดีทอี่ ยูในครอบครัวที่
ผสมผสานกลมกลืนตะวันออกและตะวันตกไวอยางปราศจากอคติ…” (17)
ในเรื่องหลงเงา พอของออมรัก ไดเลี้ยงดูออมรักดวยเปนที่ปรึกษาและปลูกฝงใหคิดแต
สิ่งดีอยูเสมอ เชน ในตอนทีอ่ อมรักเคยแอบลองสูบบุหรี่เมื่อครั้งเปนวัยรุนเพราะตามเพื่อน พอของ
ออมรักนอกจากจะไมตําหนิแลว ยังแสดงเหตุผลอีกวา
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‘ไมเกหรอกลูก แลวคนไมสูบบุหรี่ก็ไมเชย ออมรูไหมวาสูบบุหรี่แลว ออมจะหมดสวยไป
มาก ฟนก็เหลือง ปลายนิ้วก็เหลือง ลมหายใจเหม็น ฟนออมตอนนี้สวยมากนะลูก เวลายิ้มคุณ
ปาคุณอาชมกันทั้งนั้น ออมไมตองกลัววาจะเขาสังคมไมได ออมดูพอเปนตัวอยางซี…พอไม
กินเหลา ไมสูบบุหรี่เลย
ทานอธิบดีชมพอตอหนาคนอื่นๆ วาคุณเอื้อมนี่ดีหาตัวจับยาก ทานเองโมทนาสาธุวาไมติด
ทั้งสองอยางนี่นะวิเศษเหลือหลายแลว ไมเปลืองเงินอยากจะเปนอยางพอบาง…”
(หลงเงา:120)

นอกจากนี้ เมือ่ ออมรักขอคําปรึกษาในเรื่องของการเลือกคูครอง พอของออมรักยังสอน
ใหออมรักรูจกั ถึงความรักที่แทจริง โดยตัดความลุมหลงออกไปอีกวา
ความรักไมไดอยูที่หนาตา หรือความเหมาะสมแตอยูที่ความรูสึกวาเขาเปนอีกครึ่งหนึ่งของ
ชีวิตเราถาขาดเขาไป ชีวิตเราก็หายไปครึ่งหนึ่ง…
พอกับแมอยูกันมาจนแก ก็เพราะเรารูสึกอยางนี้
(หลงเงา:122)

ดวยวิธีสอนของพอที่มีเหตุผล ใชความรักความเขาใจแทนการใชอารมณ และยังปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี เมื่อออมรักตองเจอกับปญหาใหญในชีวิต ไดทําใหออมรักมีวิธีคิดแกปญหา
เพราะมีแนวทางปฏิบัติตนดี เชนเมื่อออมรักหลงรักคนที่มีเจาของซึ่งมารูในภายหลังนั้น ออมรักก็
สามารถยับยั้งชั่งใจได เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และทําใหชวี ิตเกิดความยุงยากที่
กลาวถึงในเรื่องของพฤติกรรมของตัวละครตอไปภายหลัง
พิงคและออมรักจึงเปนตัวละครที่ผูประพันธทําใหเห็นวานอกจากจะมีพอแมอยูพรอม
หนาพรอมตาแลว ยังไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีอีกดวย
เมื่อผูประพันธกลาวถึงคลายเดือนแพรวา และมุกผูที่มีพอแมหยารางและไมไดใชชวี ิตอยู
กับพอแมนนั้ ผูประพันธทําใหเห็นวา แมวาตัวละครจะมีครอบครัวไมสมบูรณแตก็ยังไดรบั การ
อบรมสั่งสอนที่ดีไดซึ่งเปนคนในครอบครัวที่เลี้ยงดู จากเรื่องพบวาผูที่ใหการอบรมสั่งสอนคลาย
เดือน คือแม แพรวาคือคุณปู สวนมุก คือคุณยา
เมื่อคลายเดือนมีปญหาคือพลาดพลั้งเสียความบริสุทธิ์ใหฉายฉานนั้นเปนเวลาเดียวกับที่
แมของคลายเดือนถูกพอขอหยา และเสียใจจากการถูกทอดทิ้งโดยไมมีความผิด แตแมของคลาย
เดือนก็ยังมีกําลังใจที่จะสั่งสอนลูกไดดว ยความรักทั้งหมดที่มีดังความที่แมย้ําเตือนคลายเดือนเสมอ
วาใหเลิกเกีย่ วของกับฉายฉานวา
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“ผูชายคนนั้น เขาคงรูขอนี้ อยาไปเสียดายเลยเดือน สิ่งที่เดือนจะเสียไป แมวาไมคุมกับ
เงินเดือนหรอกลูก แลวแมก็ไมไดเลี้ยงลูกมาใหไปเปนเมียเก็บของใคร”
…
“เพราะวาผูหญิงเรา...ถาเริ่มตนดวยความมักงาย...ตอไปจะกลับมารอบคอบอีกมันยาก”
(มณีราว:586)

ขอความขางตนนี้ คือการที่แมของคลายเดือนอบรมคลายเดือนไมใหตกลงยอมรับไมตรี
กับฉายฉาน แมวาจะเปนแคเรื่องงานก็ตาม เพราะเกรงวาคลายเดือนจะพลาดพลั้งไปกับฉายฉานอีก
การสอนของแมคือการที่เนนใหคลายเดือนตระหนักในคุณคาของตนเองมากกวาการคํานึงถึงรายได
นี้ทําใหคลายเดือนตัดสินใจลาออกจากงานที่ทํากับฉายฉานเพราะไมอยากที่จะสรางความผูกพัน
ตามที่แมไดอบรมตักเตือนไว
นอกจากแม คลายเดือนยังมีคนใกลชิดที่ใหการอบรมสั่งสอนอีกคือหมอนวลอนงคผูที่
คลายเดือนไปปรึกษาเพราะกลัววาตนเองจะตั้งครรภ หมอนวลอนงคเปนผูที่ใหการอบรมทั้งทาง
กายและทางใจดังที่เตือนสติคลายเดือนเสมอ เกี่ยวกับการทําหนาที่ลูกที่ดีวา
“…เดือนคิดวาตัวเองไมมีอะไรเหลือแลว…เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมา”
…
“ ไมจริงหรอกคะ”…เดือนยังมีสติปญญา มีความตั้งใจดี มีอนาคตมีอะไรอีกมากมายที่
เดือนจะทําประโยชนใหคนอื่นได ไมใชวาจะจบลงแคนี้ คิดดูซิ แมยังตองการเดือนใหคอย
ชวยเหลือแมอีกมากใชไหม นองชายก็ตองการพี่สาว แลวถาหากคนอื่นที่เขาลําบากกวาเดือน
ตองการความชวยเหลือละเดือนก็อาจจะชวยพวกเขาได จะวาชีวิตเราไมมีคาไดอยางไรละคะ
ตราบใดที่เรายังทําประโยชนกับคนอีกมากไดอยางนี้ละก็”
…
“ตอนนี้ที่บานไมมีพอ” …เดือนเปนลูกคนโต เดือนจะชวยแมไดมากกวานองๆ แลวนองก็
เปนผูชาย อาจจะไมเขาใจจิตใจแมไดเทาเดือนซึ่งเปนผูหญิงดวยกัน
...
“เดือนสบายใจขึ้นมากแลวละคะ” …”เดือนจะทําอยางคุณหมอแนะนํา…
(มณีราว:308-309)

การแนะนําสั่งสอนของหมอนวลอนงคที่แนะนําวาคลายเดือนยังมีชวี ิตที่มีคาตอทั้งคน
รอบขางและในครอบครัวนี้เอง เปนแรงจูงใจใหคลายเดือนนําไปปฏิบัติตามโดยการเผชิญหนากับ
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ชีวิตตอไปดวยความมั่นคงในจิตใจที่ยึดมัน่ ในความดี ซึ่งไดทําใหคลายเดือนมีชวี ิตที่มีความสุขใน
ภายหลัง
สวนแพรวา ผูไมไดอยูก ับพอแมแตมคี ุณตาเปนผูเลีย้ งดู คุณตาของแพรวาก็สามารถ
อบรมแพรวาใหประพฤติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมเสมอ เชนความตอนที่คุณตาเนนถึง
ผลเสียของการใหความสําคัญกับวัตถุนิยมของคนสมัยนีท้ ี่มากเกินไปใหแพรวาวา
“…ครอบครัวคนรวยกับครอบครัวคนจนผิดกัน” คุณตาอธิบายดวยเสียงเนิบ ๆพอใจที่มีคน
ฟงเรื่องที่คุณตาอยากพูด อยากถายทอดประสบการณและสติปญญาใหรูไว “คนรวยมักจะใช
เงินในการเลี้ยงดูลูก ๆ มาก ถาไมตามใจจนกระทั่งเห็นวัตถุสําคัญกวาจิตใจก็เหนียวแนนงก
เงินจนลูกเห็นเงินสําคัญวาความรักอีกนั่นแหละ สวนคนจนไมมีเงิน พอแมเลี้ยงลูกดวย
แรงกายแรงใจ ดวยความเหน็ดเหนื่อย ลูกคนจนจึงมักจะเห็นใจพอแมแลวก็กตัญู แตลูกคน
รวยไมคอยรูสึกหรอก เพราะเงินมาทําใหนึกถึงผลประโยชนที่เขาไดรับมากกวานึกถึงการให
ตอบแทน”
(เสนไหมสีเงิน:32-133)

ดวยการไดรับการอบรมสั่งสอนในลักษณะของความมีเหตุมีผลดังกลาวนี้เองที่ทําให
แพรวามีลักษณะของความเปนผูใหญและดูแลตนเองและนองๆไดดีเสมอ
มุก ก็มีลักษณะคลายแพรวา คืออยูกับญาติผูใหญและไดรับการดูแลสั่งสอนแบบผูใหญ
จากคุณยาวา
คุณยาเลี้ยงมุกอยางประชาธิปไตยมากกวาถาจะพูดกันจริงๆคือใหอิสระในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบชีวิตตัวเอง แตมุกก็รูวาคุณยาหวงใยมุกเสมอ ไมไดปลอยชนิดเอายังไงก็ได ไม
วากัน ไมแยแสกัน ยังงั้นก็ไมดี เราจะรูสึกเควงควางเอามากๆวาไมมีใครตองการ
(เรือนไมสีเบจ:29)

ขอความนี้ผูประพันธตองการใหเห็นวาตัวละครไดรับการอบรมสั่งสอนแบบสมัยใหม
จากคนรุนเกา ซึ่งแสดงถึงคุณคาการสอนจากญาติผูใหญ
สวน เรื่องคุณชาย โดง ผูไดรับการอุปการะ ก็ไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดี เนื่องจากคุณ
มหาผูเลี้ยงดูโดง เลี้ยงโดงดวยความเมตตา ไมไดเลีย้ งโดงเพื่อเปนคนรับใชจึงมีความปรารถนาดีตอ
ใหมีอนาคตทีด่ ีตอไป คุณมหาจึงใสใจใหคําแนะนําที่ดอี ยูเสมอ เชนทีค่ ุณมหากลาววา
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แกดูตาแหยมเปนตัวอยาง…ขออโหสิแกดวยที่ตองยกแกขึ้นมาพูดเห็นไหมวาชาติกําเนิด
แกสูงกวาพวกเราทั้งหมด แตแกไมไดทําตัวใหดีขึ้นมันก็ไดแคนั้นจริงๆ แลวชีวิตคนเราทุก
วันตองกระเสือกกระสนมากกวาสมัยตาแหยมเปนสิบเทา
(คุณชาย:1074)

ในตอนนี้จะเห็นวาคุณมหาอบรมสั่งสอนโดงโดยเนนเรื่องของการเพียรพยายาม ซึ่งเปน
การปลูกฝงใหโดงเกิดความรูสึกที่ใฝดีเสมอมา
นอกจากการอบรมสั่งสอนทางตรงดวยวิธกี ารวากลาวตักเตือน หรือแนะนํา ตาม
ตัวอยางในนวนิยายเรื่องขางตนแลว
ผูประพันธยังนําเสนอเกีย่ วกับการใหขอคิดตอตัวละครใน
ทางออมอีก กลาวคือ การที่ครอบครัวทําใหเห็นแบบอยางทีไ่ มดี จนตัวละครจดจําไววาจะไม
ประพฤติตนเชนที่ครอบครัวเคยปฏิบัติมา ซึ่งจะปรากฏอยูในเรื่องละครคน กลาวคือ แกวใสเห็น
ชีวิตของพอแมตามเนื้อเรื่องที่วา
แมรับตัดเสื้อและเพนทผาอยูที่บาน ลูกคาไมคอยมากนักในตอนแรก แตเมื่อฝมือแมเริ่ม
เปนที่รูจัก ใครตอใครก็พากันมามากขึ้นเรื่อย ๆ รานเสื้อสําเร็จรูปบางรานรับผาชิ้นที่เพนท
เรียบรอยแลวไปวางขาย แตพอมีลูกคามาก จนถึงขั้นมีงานเต็มมือ
แมก็ถอนตัวจากงานนี้“เหนื่อยเกินไปจะ งานมากจนทําไมไหว” แมอธิบายกับยาย
“ขอทําแคสบาย ๆ ดีกวา แมรูไหม งานมันเรงแบบนี้ จะเอาเวลาที่ไหนมาคิดออกแบบให
มันดี ๆ”
(ละครคน : 17)
แกวใสรูดวยวาทางอื่นที่หลอนจะเดินได...ก็มีเหมือนกัน นับวางายสําหรับสาวนอยที่อยู
อยางเสรีในหอพัก มีพอแมก็เหมือนไมมี ญาติผูใหญที่จะสอดสองดูแลก็ไมมีลองหลอนคิด
จะไปเตนดิสโกทุกคืน หรือหาผูชายกระเปาหนักเปนเจามือจายใหตั้งแตของกินไปจนคาเชา
หอพัก หลอนก็คงจะหาไดไมยากแตแกวใสไมตองการทางสายนั้น...หัวเด็ดตีนขาดก็ไมเดิน
แกวใสเคยนึกเลน ๆ อยูคนเดียววา การที่พอแมดี ๆ บางคนไมสามารถเหนี่ยวรั้งลูกจาก
การแหกคอกเตลิดเปดเปงได คงเปนเพราะเขาไดเพียรสรางสิ่งดีงามใหลูกเห็นจนลูกนึกไม
ออกกระมังวา ชีวิตที่ออกนอกลูนอกทางนั้น มันนาถอยออกหางเพียงใด ก็เลยเตลิดไปได
โดยไมมีตัวอยางอันเลวรายเปนขอเตือนใจใหขยาดไวแตแรกผิดกับหลอน หลอนไมอยากจะ
ดําเนินชีวิตอยางลมเหลวแบบแม ถึงแมจะบอกวามีความสุขสบาย ใจดี แกวใสก็ยังไมเห็นวา
จะเปนความสุขหรือความพอใจที่ตรงไหน เพราะแมยังดิ้นรนแสวงหาที่ใหม ๆ อาชีพแบบ
ใหม หรือชีวิตใหมอยูเรื่อย ๆ ไมมีทาทีวาจะหยุดปกหลักลงตรงไหนสักครั้ง
(ละครคน : 65 )
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ขอความนี้คือความตั้งใจของแกวใสวาตนเองจะไมยอมเสียคนเนื่องจากเห็นแบบอยางที่
ไมดีจากแมมาแลว
ฉะนั้น การใชชีวิตของแมแกวใส จึงเสมือนเปนการใหขอคิดตอแกวใส ที่แมแมจะไมเคย
ดูแลสั่งสอนแกวใสเลย แตพฤติกรรมของแมก็ทําใหแกวใสไดรับคําสอนทางออม
ตัวละครในนวนิยายกลุมนี้ แมวาจะไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไมพรอม คือ พอแม
มีปญหาหยาราง อยูกับญาติผูใหญ หรืออยูก ับผูอุปการะ แตกย็ ังมีโอกาสไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดี
ได ซึ่งผูประพันธตองการนําเสนอความสําคัญของการอบรมสั่งสอนจากครอบครัววาแมครอบครัว
จะมีสถานภาพที่ไมพรอมดวยปจจัยใดก็ตาม
แตครอบครัวก็สามารถใหการใสใจสมาชิกใน
ครอบครัวไดถามีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน
การอบรมสั่งสอนแบบใหขอคิด ไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพที่พึงประสงคของตัวละคร
ตามที่ กอรดอน เอ็ม.อัลลพอรท (อางใน ศรีเรือน แกวกังวาล 2544:188)อธิบายไวเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของบุคคลที่มีบุคลิกภาพวัฒนะหรือบุคลิกภาพที่จะสรางความเจริญคือ จะมีลักษณะเปนผูมีปรัชญา
ชีวิตหรือคานิยมของชีวิต ซึง่ ทําใหบุคคลนั้นใชชวี ิตอยางมุงมั่น บากบัน่ มีจุดมุงหมาย
รายละเอียดเกีย่ วกับบุคลิกภาพของตัวละครกลุมที่แสดงความเปนผูมุงมั่นบากบั่น
มี
จุดมุงหมาย ดังตอไปนี้
เมื่อแกวใสตองพบกับสถานการณไมเปนธรรม เชนตอนที่แกวใสทําหนาที่เปนผูก ํากับ
เวทีในรายการบริจาค แกวใสพบกระเปาถือวางทิ้งไว จึงชวยเก็บให แตคุณหญิงโสรัตน ผูบริจาคเงิน
รายใหญกลับตอวาแกวใสวาเปนผูจงใจขโมยกระเปา แมวาแกวใสจะโกรธมากตอเหตุการณนี้ แต
แกวใสก็สามารถระงับอารมณเพราะเห็นแกประโยชนสว นรวม โดยยอมที่จะเปนฝายขอโทษตามที่
ผูใหญสั่งทั้งๆที่ไมมีความผิด ความวา
“ดิฉันเห็นวางอยูนะคะ แลวแถวนั้นก็ไมมีใคร เลยถือไวให เพราะยังไงก็วางเอาไวไมได
ตรงนั้นเขาใชออกอากาศคะ”
“ แลวเธอนะ แนใจแลวหรือวา ถาถือกระเปาไวใหฉัน แลวจะรับผิดชอบได ถาของเกิดหาย
ขึ้นมา…จะ?”
“ของไมไดหายไมใชหรือคะ?”
“แกวใส! พอทีเถอะ “ ลีลาขัดอยางไมพอใจ …”ที่เธอควรจะพูดคือกราบขอโทษทานเสีย…
ไมใชไปตอลอตอเถียง”
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แกวใสรูทันทีวาเรื่องนี้ตองเปนเรื่องใหญ ลีลาคงไมปลอยใหผานไปงายๆ…จะเปนไรไป
กับแคการกลาวขอโทษ ถึงแมวาหลอนรูสึกวาหลอนไมไดทําผิด แตชางเถอะ หลอนจะมามัว
ยึดทิฐิมานะอะไรเอาไวทําไม ในเมื่อตัวเองก็แคคนธรรมดาๆ ไมมีเกียรติยศหนาตาอะไรมาก
นัก
“แกว…ขอประทานโทษคะ”
(ละครคน:439)

ขอความนี้คือแกวใสยอมขอโทษในสิ่งที่ตนเองไมไดทําความผิดนี้เพราะความสําคัญ
ของสวนรวม และมีความตัง้ ใจที่จะใหการทํางานประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนการกระทําที่แสดงให
เห็นวา ลักษณะของแกวใสเปนคนที่ใชเหตุผลและเสียสละเพื่อใหงานสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย
ซึ่งคนที่อยูรอบขางแกวใสก็สามารถเห็นลักษณะดังกลาวนี้เชนกัน ดังที่คุณมัณฑนา แมเลี้ยงของ
แกวใส กลาวถึงลักษณะของแกวใสกับพอของแกวใสวา
เหมือนอะไรดีนะ…ออ! เหมือนน้ําในบอ เวลาเธอดูน้ํานิ่งนะ ณุ เธอวามันดูตื้นไหม ความ
จริงน้ํามักจะลึกกวาที่เรามองเห็นเสมอ แตฉันไมไดหมายความวา แกวใสเปนคนน้ํานิ่งไหล
ลึกนะจะ ฉันหมายความวาแกเปนเด็กฉลาด แลวฉลาดอยางไมโวยวายอวดตัวเสียดวย เงียบ
แตวาชางคิดทีเดียว เอ!แกเหมือนใครนะ”
“คงไมเหมือนผมแนๆเลยฮะ คุณมัณ แมเขาก็ไมเปนอยางนี้เลย
(ละครคน:32)

ความตอนนี้ คือ แมเลี้ยงของแกวใสแสดงความเห็นวาแกวใสเปนคนมีความคิดแตจะ
สุขุม ซึ่งถือวาเปนลักษณะทีน่ าชื่นชม
สวนคลายเดือน เรื่องมณีราว พิงค เรื่องอยูฟาเดียวกัน และโดงเรื่องคุณชาย มีลักษณะที่
แสดงออกวาเปนผูมีความมุง มั่น บากบั่น และมีจุดมุงหมายในชีวิตเชนกันตามเนื้อเรื่องตอไปนี้
เมื่อคลายเดือนสูญเสียความบริสุทธิ์โดยรูเทาไมถึงการณในตอนแรกนั้น
คลายเดือน
วาวุน ใจมา แตคลายเดือนก็สามารถยอมรับสภาพไดในทีส่ ุด และมุงมั่นที่จะมีชวี ิตอยูเพื่อแมตอไป
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โธเอย พวกเขาจะรูไหมวาหลอนทนทุกขทรมานแคไหนในชวงสองสามเดือนที่ผานมา
ทรมานเสียจนกระทั่งคิดวาตายดีกวาอยู …อาศัยแตวาหลอนเปนหวงแมและหลอนไดรับคํา
ปลอบใจจากแพทยที่แสนดี อยางหมอนวลอนงค หลอนจึงมีกําลังใจพอจะยืนหยัดอยูไดจน
ทุกวันนี้
(มณีราว:404)

ความตอนดังกลานี้ แสดงใหเห็นวาเนื่องมาจากคลายเดือนมีความรักความผูกพันกับแม
มากจึงไมตองการทําใหแมเสียใจ และมีคนใกลชิดทีด่ ีอยางหมอนวลอนงคเปนที่ปรึกษาที่ดดี ังกลาว
นี้เอง คลายเดือนจึงมุงมั่นทีใ่ ชชีวิตเพื่อแมตอไป โดยพยายามลืมเรื่องเลวรายที่ผานมา
สวนพิงคหลังจากที่กลับมาใชชีวิตที่เมืองไทยแลว
กลับพบวาญาติพี่นองที่เมืองไทย
ไมไดตอนรับตนเองอยางทีค่ าดหวังไว อีกทั้งการงานทีท่ ําก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตพงิ ค
ก็ยังอดทนและมุงมั่นที่จะอยูเมืองไทยใหได และความมุงมั่นที่เห็นไดชัดก็คือ พิงคตัดสินใจทีจ่ ะยึด
อาชีพเกษตรกรและใชชวี ิตอยูกับคนรัก ซึง่ เปนการใชชวี ิตที่แตกตางจากเมื่อครั้งอยูต างประเทศโดย
สิ้นเชิง การทีพ่ ิงคสามารถปรับสภาพชีวิตตนเองใหเปนในลักษณะนี้ไดนั้น อาจกลาวไดวา เพราะ
พิงคไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากแมจึงมีความบากบั่นที่จะใชชวี ิตใหเปนไปตามจุดมุงหมายใน
เรื่องของความรักบานเกิดดังความวา
แมพาพิงคไปเยี่ยมญาติพี่นองที่เมืองไทยเมื่อสามปกอน แมพาพิงคไปเยี่ยมญาติพี่นองใน
ประเทศไทย สภาพชีวิตที่นั่นแปลกไปหมดทุกอยาง…
ถึงพิงคจะโตที่อเมริกา แตแกนแทของพิงคเปนคนไทยพิงคจะไมทิ้งแผนดินของตนเอง…
(อยูฟาเดียวกัน:15-16)
…แมย้ําเตือนใหพิงคอดทนเมื่ออยูที่เมืองไทย พิงคไมตองหวงแม จอหนกับแมไมทอถอย
…จําไดไหมที่แมเคยสอน ชีวิตคือการตอสู ถาเราไมสูกับเรื่องนี้ก็ตองไปสูกับเรื่องโนน เราจะ
มัววิ่งหนีอยางคนขี้ขลาดไมได
(อยูฟาเดียวกัน:241)

คลายเดือนและพิงค จึงทําใหเห็นวา เมื่อตัวละครไดรับการอบรมสั่งสอนและชี้นํา
แนวทางที่ถูกตองจากครอบครัวแลว จะชวยสรางภาวะทางจิตใจที่สมบูรณแข็งแกรงใหกับตัวละคร
จนสามารถฟนฝาอุปสรรคได
สวนโดงไดแสดงใหเห็นวาเปนคนที่มีลักษณะบากบั่นขยันทํางานและมนุษยสัมพันธใน
ที่ทํางานใหม ดังความวา
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เจาของบานมองผานหนาตางกระจกในหองนอนลงไปยังบริเวณโรงรถ
ซึ่งแยกอยูทาง
ดานหลังของบาน ภาพที่เห็นคือคนสองคน กําลังกมๆเงยๆ อยูกับการลางรถ เขามองอยูอึดใจ
โดยไมไดหันมามองภรรยา
“เธอบอกเด็กคนนั้นใหทํางานบานบางหรือเปลา?”
…
“ไมไดบอกหรอกคะ เห็นคุณทองดีแกอบรมเสียยืดยาวพอแลว คุณจะใชแกทําอะไรก็สั่ง
เองเถอะคะ”
พุฒิพยักหนาไปทางนอกหนาตาง
“เห็นชวยเจาพงศมันลางรถเหย็งอยูนั่น นึกวาเธอสั่ง”
“เปลาคะ คงทําเองมังคะ”
(คุณชาย:1100)

ความตอนนี้คอื โดงเปนผูมีลักษณะเอาการเอางาน เพราะสามารถรับอาสาชวยลางรถ
อยางขยันขันแข็งแมวาจะไมใชหนาที่ของตนเองก็ตาม ซึ่งทําใหเห็นวาโดงสามารถปฏิบัติตนใหเปน
ที่ยอมรับตอผูที่ใหความชวยเหลือได
เมื่อโดงตองทําหนาที่เปนผูตดิ ตามพุฒิ สามีของโสภาไปในงานสังคมตางๆ โดงก็
สามารถปรับตัวใหเขากับระบบการทํางานที่ตองเปนฝายตอนรับและบริการไดความวา
เขาสามารถจะทนนั่งฟงคนเหลานั้นพูดจาเฮฮากันอยูไดตลอดงาน ความอดทนตั้งแตเล็กจน
โต ทําใหโดงหักหามความเบื่อหนายไดสําเร็จ เขาดูดซับเรื่องราวที่ผูการปรารภใหฟง เหมือน
ฟองน้ําดูดน้ําไวทุกหยาดหยดพรอมที่จะทําตนเองใหกลมกลืนไปกับฉากหลังของงาน ไม
โลดแลนออกมาอยูขางหนาใหเปนที่ขวางหูขวางตาของใคร แตในขณะเดียวกัน เขาก็พรอมที่
จะอยูใกลชิดผูใหญ คอยดูแลบริการเรื่องเล็กๆนอยๆ ไมใหขาดตกบกพรองไมมีใครรังเกียจ
เด็กหนุม ผูพรอมจะรับใชดวยความเต็มอกเต็มใจ…
…
เพียงชั่วเวลาไมนาน เพื่อนฝูงของพุฒิและผูการบุญลือตางก็รูจัก ‘นายโดง’ โดยทั่วกัน
สามารถเดินเขาบานโนนบานนี้ นําของฝาก หรือสงสารใหแทนผูใหญไดราวกับคุนเคยกันมา
แตเล็กแตนอย…
(คุณชาย:1127-1128)

ความตอนนีแ้ สดงใหเห็นวา โดงสามารถทําหนาที่เปนผูชวยเหลือทางการบริการใหกับ
โสภาและพุฒไิ ดเปนอยางดีแมวาจะรูสึกไมชอบบาง แตโดงก็อดทนและพยายามพัฒนาตนเองใหได
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โดงจึงเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในเรื่องการทํางาน เพื่อมุงหวังความ
เจริญในชีวิต
สวนในตัวละครออมรัก เรื่องหลงเงา ตองประสบกับปญหาคือหลงรักคนที่มีคนรักแลว
และเปนผูที่หวังทรัพยสินเงินทองของออมรัก แตออมรักก็สามารถตัดใจได ทั้งนี้ เนื่องจากออมรัก
ไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรม ออมรักจึงมีความ
แนวแนมนั่ คงคงที่จะเลือกคูโ ดยไมผิดศีลธรรมตามที่พอเคยใหขอคิดไว ออมรักปฏิเสธความรักโดย
ใหเหตุผลที่แสดงถึงความมุงมั่นในการเลือกคูครองตามมาตรฐานของตนเองวา
“…ออมทิ้งเวลามานานพอแลว บอกไดวาออมไมอยากได…ไมอยากไดชีวิตยุงยากแบบ
นี้…”
“…ออมไมไดชอบใครทั้งนั้นละคะ แลวก็ไมกลัวที่จะอยูไปคนเดียวดวย ออมเห็นพิษของ
คนผิดหวังเรื่องรักแลว ขอบอกวาออมตายดีกวาจะตองรูสึกอยางเจนนี่….”
(ทะเลแปร:480)

ออมรักใหเหตุผลวาที่ตัดใจจากเอราวัตไดนนั้ เปนเพราะยึดคําสอนของพอเปนสําคัญ ดัง
ความวา
“…ออมเปนคนระมัดระวังกับชีวิตมาก คงเปนเพราะวาพอสอนออมมา
อยางนั้นถึงไมมีพอแลว สิ่งที่พอปลูกฝงก็ยังอยูในใจออมเสมอ…”
“…พอเคยบอกออมถาอยากไดอะไรมากๆ อยารีบรอนไปเอามาทันที
แตวาใหรอไปอีกสักพัก…ดูซิวานานๆออมยังรูสึกอยากไดเหมือนเดิมอีกหรือเปลา
ทําอยางนี้จะทําใหเรารอบคอบ…”
(ทะเลแปร:480)

ฉะนั้น คําสอนของพอ ซึ่งหมายถึงขอคิดที่พอสอนออมรักมาตลอดเวลานัน้ เปนสิ่งที่
ปลูกฝงใหออมรักกระทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ ดวยเหตุนี้ เมื่อออมรักตองประสบกับปญหาเกี่ยวกับ
ความรัก ออมรักจึงสามารถหาทางแกไขปญหาที่ยุงยากไดอยางเด็ดเดีย่ วเพราะยึดคําสอน และความ
รักที่พอมีใหอยูตลอดเวลาดังกลาวนี้เองแมวาพอของออมรักจะเสียชีวติ ไปแลวก็ตาม
เรื่องเรือนไมสีเบจ มุกแสดงออกวาเปนผูมคี วามตั้งใตทีจ่ ะเปนตัวของตัวเอง กลาวคือ
แมของมุก พยายามใหมุกเขาสังคม รูจักการแตงตัวใหทนั สมัย และใชของราคาแพงเพื่อประโยชน
ในการไดคูครองที่ร่ํารวยอยางพี่สาว แตมุกยืนยันทีจ่ ะเปนคนสมถะตามที่คุณยาอบรมสั่งสอนมา
ตามเนื้อเรื่องทีก่ ลาววา
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“ ฉันละเบื่อเหลือเกิ๊น ดูแตงตัวเขาซี...ดูทําผมเขาซี...หนาก็แตงไมเปน เหรอหราเหมือน
มาจากทุง เอาไปไหนดวยก็ขายหนาถึงแม”ยิ่งวันคุณแมก็ยิ่งขี้บน ไมมีอะไรในตัวมุกเลยที่
ถูกใจคุณแม คุณแมอยากใหมุกเปนอะไรทุกอยางที่มุกเปนไมได เชนเปนสาวเปรี้ยวสุดสุด
อยางพี่เมย เปนสาวสวยจัดยิ่งกวานางงามอยางพี่มาย หรือสาวเททาทางเปนนักธุรกิจ
พันลานอยางพี่มิน คุณแมไมอยากใหมุกเปนอยางเดียว คือเปนตัวของมุกเอง !
(เรือนไมสีเบจ : 78 )
“มุกมีอะไรนาเสียดายตรงไหนคะ มุกเปนเด็กเรียน มุกไมเคยเหลวไหล ไมเคยกอปญหา...”
“ก็ไอนิสัยอยางนี้ละยะที่ปญหา หัวดื้อไมเขาเรื่อง เถียงคําไมตกฟาก ถูกคุณยาสปอยล
อยางไมลืมหูลืมตา เคยฟงใครซะที่ไหน”
มุกเปนเด็กสปอยล...เด็กสปอยลคือเด็กที่เอาแตใจตัวเอง ตองใหคนโนนคนนี้ตามใจทุก
อยาง ไมมีเหตุผล แลวสวนใหญก็เปนเด็กไมรูจักโตรับผิดชอบชีวิตตัวเองไมได นึกอยากทํา
อะไรก็ทําแลวพี่ ๆ อีก 6 คนนั่นละ ไปเรียนเมืองนอกแลวเขาก็ไมยอมกลับบาง บางคน
กลับมาแลวก็ไมยอมทํางานเปนเรื่องเปนราว บางคนก็เปลี่ยนแฟนอยูนั่นเอง ไมยอมลงเอย
กับใคร...พวกนี้เปนเด็กดีในสายตาคุณแมทั้งนั้น วาไดก็วาไป มุกก็ยังทําตัวเปนคนเดิม ไม
ผัดหนา ไมทาปาก ผมก็ไมดัด ไมไปทําที่รานเสื้อผาก็เลือกตามแบบของมุกเอง ไมสนใจแบ
รนดเนม
(เรือนไมสีเบจ : 78-79 )

ขอความตอนนี้ คือการกลาวถึงมุกทีป่ ฏิเสธการใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยตามที่แม
และพี่ๆกําลังเปนอยู และมุกตัดสินใจทีจ่ ะเลือกวิถีการใชชีวิตแบบสมถะตามที่เคยไดรับการอบรม
จากคุณยา
ฉะนั้น มุกจึงเปนผูที่แสดงออกถึงความหนักแนนและมั่นคงในจุดยืนความเปนตัวของ
ตัวเองที่จะใชชีวิตแบบเรียบงาย โดยไมปลอยตัวไปตามกระแสหรือคานิยมของสังคมอยางที่แม
ตองการ
3.2.2การอบรมสั่งสอนใหสาํ รวมกิริยา
นวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุลที่แสดงลักษณะการอบรมสั่งสอนแบบใหสํารวมกิริยาคือ การ
กลาวถึงครอบครัวมักสั่งสอนใหตวั ละครมีกิริยาที่ดีงาม รูจักวางตัว และเปนผูสุภาพเรียบรอยซึ่งจะ
ปรากฏในเรื่องคลื่นกระทบฝง มณีราว และทะเลแปร ตอไปนี้
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เรื่องคลื่นกระทบฝง
ตามขอความทีก่ ลาววา

รตาผูอยูกับคุณปูคณ
ุ ยาไดรับการอบรมกิริยาใหเรียบรอยอยูเสมอ

เมื่อกอนนี้ หลอนรูสึกแตวาโสภิตเปนผูหญิงเปรี้ยว เพราะมีเพื่อนชายไมซ้ําหนากัน ถาคุณ
ยายังอยู ทานคงจะมองลอดแวนและพูดเสียงเครงลับหลังไมใหหลานสาวคบเพื่อนอยางนี้ชิด
เชื้อนัก
...
สําหรับหลอนแลว หลอนถูกอบรมมาใหคิดวาผูหญิงมิไดเกิดมาเพื่อที่จะมีโอกาสคบผูชาย
ไดอยางเพื่อน
(คลื่นกระทบฝง:136-137)

ขอความนี้กลาวถึงการอบรมของคุณยาวาหามรตาคบเพื่อนที่แสดงอิสระในเรื่องการคบ
เพื่อนชายและหามคบเพื่อนชายดวย เพราะจะดูเหมือนวาไมวางตัว
ฉะนั้นการอบรมที่รตาไดรับการปลูกฝงเสมอจึงเปนเรื่องของการะมัดระวังตัวเพื่อไมให
เสียชื่อเสียง
สวนเรื่องมณีรา วและทะเลแปร คลายเดือนและทัตติยา เนนไปที่การอบรมเรื่องของความ
สุภาพเรียบรอย ตามเนื้อเรือ่ งของมณีราว ที่กลาวถึงการแสดงกิริยาสุภาพของลูกๆตอผูเปนพอ ที่
แมวาพอแมจะเลิกกันแลวก็ตามวา
ปกติแลวชิดพรไมเคยดุดาเฆี่ยนตีลูก อยางมากก็บนเวลาไมพอใจ ประคองนั่นแหละเปน
คนที่คอยเตือนลูกอยูเสมอไมใหกวนเขา ดวยคําพูดเรียบ ๆ “อยาเพิ่งลูก พอกําลังเหนื่อย “
หรือ “อยาเพิ่งกวนใจพอตอนนี้เลย บอกแมก็ได” บางทีก็เปน “พูดดี ๆ กับพอซิ อยากได
อะไรก็คอย ๆ บอกก็ไดลูก”เพราะหลอนเปนคนสุภาพอยางนี้เอง ลูกทั้งสามจึงเติบโตขึ้นมา
โดยไมสัมผัสความหยาบกระดางในการเลี้ยงดู
(มณีราว : 394 )

ในตอนนี้คือตอนที่ผูเปนพอเห็นถึงความออนโยนและสุภาพของลูกๆเพราะไดรับการ
เลี้ยงดูอยางดีมาจากแม
สวนเรื่องทะเลแปร ก็ไดกลาวถึงลักษณะที่นุมนวลของแมทัตติยา จนทําใหทัตติยาซึม
ซับความละมุนละไมนี้ไวดว ย ตามขอความวา
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น้ําเสียงของมารดาไมไดบอกวาเหอความร่ํารวย มีหนามีตาของอีกฝาย และไมมีวี่แววอิจฉา
ริษยา คงเปนน้ําเสียงแบบเรื่อยๆแบบเลาเรื่องทั่วๆไป ตามนิสัยสุภาพนุมนวลของผูพูด
ทัตติยายิ้ม มองมารดาอยางรักใคร ...หลอนรักความออนโยนทุกกระเบียดนิ้ว รักความ
สงบเสงี่ยมและขยันขันแข็ง ไมขาดตกบกพรองตอหนาที่แมบาน ตั้งแตหลอนจําความได
(ทะเลแปร:10)

ตอนนี้จึงเปนความชื่นชมของลูกที่มีตอแมวาความสงบนิ่งและออนโยนของแมเปนสิ่ง
ตรึงใจสําหรับลูกและคนรอบขาง
การอบรมในลักษณะของการสั่งสอนใหสํารวมกิริยาตามเนื้อเรื่องที่กลาวมานี้
ผูประพันธไดทําใหเห็นวามีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร ซึ่งจะมีผลตอบุคลิกภาพภายนอก
ตามที่
ศรีเรือน แกวกังวาล(ทฤษฎีจติ วิทยาบุคลิกภาพ:6)กลาวไววา บุคลิกภาพสวนภายนอก จะปรากฏเปน
สวนที่มองเห็นชัดเจนเชน รูปราง หนาตา กิริยามารยาท การแตงตัว วิธีพูดจา การนั่ง การยืน
บุคลิกภาพของรตา คลายเดือน
และมณีราว ไดแสดงออกในลักษณะของผูที่มี
กิริยามารยาทสํารวม และสุภาพเรียบรอยตามการอบรมที่ไดรับดังตอไปนี้
ลักษณะของรตาเมื่อพิจารณาของคนรอบขางนั้นจะมีความสํารวมและไวตัวจนเกินวัยคือ
… ถึงแมใจสวนหนึ่งจะไมชอบใจที่ไมไดรับอยางสมเกียรติ แตอีกใจหนึ่งก็นึกชมความ
เด็ดขาดของแมสาวนอย ผูซึ่งมีทาทางเหมือนอยูในเมืองไทยสมัยหาสิบปที่ผานมา เขายังจําได
วาผูใหญบางคนที่เขาเคยเห็นมาเมื่อตอนเด็กๆ ก็มีทาทีเครงขรึมไวตัว ตลอดจนวาจาราบเรียบ
สั้น หากเจ็บแสบเชนนี้
(คลื่นกระทบฝง:72 - 73)
“… ฉันวาเธอทําตัวเหมือนคนแก ขรึม เก็บตัว คิดอะไรตอมิอะไรมากมาย เหมือนกับเธอ
แบกภาระอยูเต็มหลังไปหมดงั้นละ ทําไมเธอไมเอนจอยไลฟเหมือนที่สาวๆ เขาควรจะเปน
กัน ไอเรื่องแกวันหนึ่งก็ตองแก ถาไมชิงตายไปเสียกอน แตเวลาอยูนี่ซิ เราควรจะอยูใหสมกับ
เกิดมาทั้งที”
(คลื่นกระทบฝง:138)
“หนูอยูกับคนแกๆ ทั้งนั้น ถึงเปนผูใหญเกินตัว แมเสียดายความสดชื่นของวัยหนูเหลือเกิน
หนูอยาทําตัวเปนผูใหญซิจะ …ความแกนะ ยังไงก็ตองมาถึงจนได ถึงไมอยากแกก็ตองแก”
(คลื่นกระทบฝง :5)
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ลักษณะบุคลิกภาพของรตาทีม่ ีความสํารวมจนเกินวัยไปนัน้ ทําใหดูเหมือนผูใหญ ซึ่ง
การที่รตามีลักษณะบุคลิกเชนนี้กลาววาไดวาเปนเพราะ รตาถูกอบรมสั่งสอนจากคุณยา รตาจึงซึม
ซับลักษณะของผูสูงอายุเพราะความใกลชิดกับปูยาสวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะการที่รตา
ตองรับผิดชอบตนเองคือ
ดูแลตนเองในทุกเรื่องโดยเฉพาะการที่ตองดูแลเรื่องคาใชจายและ
การศึกษาเอง ทําใหรตาเปนผูที่ตองคิดวางแผนและระมัดระวังในการใชชีวิตตลอดเวลา ซึ่ง
ความเครียดในการดํารงชีวติ ดวยตนเองดังกลาวนี้ ไดแสดงออกมาทางบุคลิกลักษณะของรตาที่ทํา
ใหดูสํารวมเปนผูใหญเกินตัว
สวนคลายเดือนก็ถูกฉายฉานพิจารณาบุคลิกลักษณะที่สํารวมความวา
คลายเดือนรวบชอนสอม ยกแกวน้ําเย็นขึ้นดื่ม แมแตยามที่ตื่นตระหนก หลอนก็ยังไมมี
ความลุกลนโวยวายอยางสาวสมัยใหมอีกมาก ยิ่งหลอนตั้งสติไดแลว
ฉายฉานมองเห็นแตความสํารวม...ตลอดจนกิริยามรรยาทอันนุมนวล ซึ่งนาจะเกิดจากการ
อบรมอันยาวนาน มากกวาการเสแสรงชั่วครั้งชั่วคราว
(มณีราว :335 )

ขอความนี้คือการแสดงความชื่นชมคลายเดือนอยางชัดเจนวา แมคลายเดือนจะอยูใน
สถานการณทนี่ ากลัว คือจําใจตองมารับประทานขาวกับเขา ผูที่เคยลวงเกินเธอมาแลว คลายเดือนก็
สามารถควบคุมอารมณไดโดยไมหวัน่ ไหว ทั้งนี้เปนเพราะหลอนไดรับการอบรมสั่งสอนจากแม
เสมอมา
ทัตติยาจากเรื่องทะเลแปร ก็ไดแสดงความสุภาพเรียบรอยจนเปนทีย่ อมรับของจารณตาม
ขอความที่กลาววา
หลอนเปนผูหญิงซื่อๆ…จารณคิดขณะมองหลอน โดยไมใหทัตติยารูตัววาเขาคิดอะไร…
แปลกที่ในโลกยังมีผูหญิงประเภทนี้เหลืออยูอีกจนได
และแมแตในครอบครัวที่กาวหนา
ทันสมัยกวานี้อยางพอแมหลอนเสียดวย คอยยังชั่วที่ทัตติยามีความนาเอ็นดูอยูมาก ไมสวย
อยางดิศรา หรือผูหญิงอื่นก็จริง แตเขาชอบมองดูนัยนตากลมดํา และผิวนวลใสของหลอน
ตลอดจนทาทางที่ปราศจากจริตมารยา แมจะดูเชื่องชาไปบางก็ตาม หลอนเปนผูหญิงอีกแบบ
หนึ่ง…เหมือนของหวานไทย รสหวานๆ เย็นๆ ที่เขายังไมเคยลิ้มลอง
(ทะเลแปร:65-66)

ความตอนนี้ คือการที่จารณพิจารณาทาทางของทัตติยาวา มีความเรียบรอยออนหวาน
กวาผูหญิงคนอื่นๆที่พบ ซึ่งสรางความถูกใจใหกับจารณไมนอย
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ความ”นาเอ็นดู” ของทัตติยานี้ ก็คือการหมายถึงทาทางที่ดูเรียบรอย ออนหวาน ผิดกับ
ผูหญิงคนอื่นๆ ซึ่งนอกจากทาทางที่เรียบรอย การพูดจาของทัตติยายังแสดงถึงความนอบนอมและ
ออนโยนอีกดวยเชนเธอจะแสดงการโอนออนผอนตามอยูเสมอเชนการเชื่อฟงพอ ความตอนที่
ทัตติยายินยอมทําตามคําแนะนําของพอ เมื่อพอแนะนําวา ควรจะเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
และทํางานในกิจการของตนเอง ความวา
เมื่อมีปญหา คําตัดสินจากบิดานั้น ลูกๆถือเปนการยุติปญหา ไมมีขอโตแยงอีก และก็ไมมี
ใครคิดจะโตแยง เพราะถูกอบรมมาใหเคารพบิดามารดาดุจเทพเจาตลอดมา
...
‘คะ’ ทัตติยารับคําอยางวางาย หลอนไมจําเปนตองออกความเห็นอยางใดอีก นอกจาก
รับปากดวยคําคําเดียว
(ทะเลแปร:14)

นอกจากการออนนอมตอพอแลว ทัตติยายังแสดงความออนนอมตอจารณอยูเสมอ ความ
วา
หลอนตองชวนเขาคุยแกเบื่อ แตถาคุยไมถูกใจเขา จารณก็จะแสดงความหงุดหงิดใส
หลอน โดยทําหนาบึ้งไมตอบเสียเฉยๆ
“คืนนี้เราคงพอมีเวลาทันไปงานแตงงานนะคะ” หลอนปรารภกับเขาในตอนหนึ่ง จารณ
เกิดไมชอบเรื่องนี้ขึ้นมาโดยไมมีตนสายปลายเหตุก็เลยตอบเสียงขุน
“คุณไปคนเดียวก็แลวกัน อยากไปมากนักหรือ”
“เปลาหรอกคะ”ทัตติยาตอบเสียงออน นึกเสียใจที่ทําใหเขาเคืองขุน
“แลวพูดอยูทําไม” เขาวา
หลอนนิ่งเสีย ไมตอปากตอคํา ทําใหจารณอารมณดีขึ้นบาง
(ทะเลแปร:174)

ความในตอนเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวาทัตติยา จะไมมปี ากมีเสียงกับจารณเลย และมี
ลักษณะที่โอนอนผอนตามสามีอยูเสมอแมวาตนเองจะไมมีความผิดก็ตาม ซึ่งเปนบุคลิกลักษณะ
ของทัตติยาทีม่ ักจะแสดงความออนนอมอยูตลอดเวลาเพราะไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีแมนนั่ เอง
การอบรมที่มีตอบุคลิกภาพของตัวละคร ในดานของการอบรมใหเปนผูมีกิริยามารยาท
อยางสํารวมและออนโยนตามที่ปรากฏในตัวละคร รตา คลายเดือน และทัตติยานี้ จึงเปนบทบาทที่

86
สําคัญอยางหนึ่งของครอบครัว
เพราะการอบรมกิริยาใหตวั ละครจนกลายเปนบุคลิกภาพอันพึง
ประสงคนั้นเปนหนาที่ครอบครัวอยางหนึง่
เนื่องจากตัวละครจะไดมีโอกาสเขาสังคมหรือเปนที่
ยอมรับของคนรอบขางไดตอ ไป
การอบรมสั่งสอนแบบใหขอคิดและใหสํารวมกิริยา
จึงเปนการอบรมสั่งสอนที่
ผูประพันธมีความตั้งใจแสดงบุคลิกภาพอันพึงประสงคใหกับตัวละครอยางมีเหตุมผี ล
ทั้งนี้ใน
ทางตรงกันขาม ผูประพันธก็ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทการอบรมที่มีตอบุคลิกภาพไมพึงประสงค
เชนกัน ไดแกการอบรมสั่งสอนอยางเขมงวด การอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณ และการตามใจโดย
ปราศจากการอบรมสั่งสอน ดังตอไปนี้
3.2.3การอบรมสั่งสอนอยางเขมงวด
การอบรมสั่งสอนอยางเขมงวดในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล จะมีลักษณะของการบังคับให
ตัวละครตองปฏิบัติตามผูเลี้ยงดูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการใชคําพูดตอกย้ําซ้ําๆจนตัวละครจําฝง
ใจ ซึ่งเนื้อเรื่องที่ปรากฎการอบรมในลักษณะนี้อยาเดนชัดคือเรื่อง บานของพรุงนี้ และวงศา-คณา
ญาติ
ตัวละครจากนวนิยายทั้งสองเรื่องไดแกนิลยา และพริม จะถูกบังคับใหเชื่อฟงพอแม ซึ่งแม
เรื่องที่บังคับจะตางกัน แตวธิ ีการบังคับนั้นคลายกัน ดังเนื้อเรื่องที่จะกลาวตอไปนี้
นิลยา มักถูกแมเขมงวดกวดขันในเรื่องของการเรียนใหเปนเลิศ
เนื่องจากพอแมเปน
นักวิชาการชั้นสูง ตามรายละเอียดที่กลาววา
“หนูจะเอาอยางแนนกับหนุมไมไดนะลูก” คุณเมธนีอบรมลูกตอไป
“นั่นพอแมเขาเปนคนธรรมดา ไมเคยสนใจจะปลูกฝงลูกใหดีอยางพอแม หนุมกับแนนเอง
ก็เรียนไมเกง ไมเคยไดที่หนึ่ง...สักแตพอรอดไปแตละปเทานั้นเอง แตหนูไมเหมือนเขา หนู
จะตองเรียนถึงมหาวิทยาลัย...เรียนจบแลวก็ตองสอบชิงทุนไปเรียนตอเมืองนอก ใหไดดอก
เตอรอยางพอ หนูถึงตองเอาใจใสเรื่องการเรียนใหมาก ๆ ”
( บานของพรุงนี้ : 93 )
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“คนอื่นเขาทํายังไง...กินของวิเศษอะไรถึงเรียนดีกวาเรา นิลยาแมเคี่ยวเข็ญหนูนะ ไมใช
เพราะอะไรเลย เพราะแมรูดีวาอนาคตหนูจะย่ําแยยังไงถาพอแมไมกวดขัน หนูเปนคนใจ
ออน...อะไรก็ทอ...อะไรก็ยอมแพเอางาย ๆ คนเรานะลองไมมีความมั่นใจในตัวเอง ชาตินี้
จะไปทําอะไรไดละลูก...เห็นไหม แพจนกระทั่งคนอยางยายแนน
( บานของพรุงนี้ : 96 )
“เอะ! ก็ของจําเปน” คุณเมธนีแหว “ สมัยนี้มันก็แขงกันใครดีใครไดทั้งนั้น พอแมที่เขารัก
ลูกปลูกฝงลูกไดดี เขาก็เห็นดีวาลูกควรจะแขงกันวาใครจะไดดีกวาใคร นี่ยังงี้! ถึงจะเรียกวา
ทําหนาที่พอแมไดสมบูรณ...นิลยา! ”
“ถาลูกสูยายแนนไมไดก็เสียชาติเกิด
เทากับที่เกิดมาเปนลูกพอลูกแมนะไมไดเลือดเนื้อ
สติปญญาพอแมติดมาเลยสักนิดเดียว..เทากับไปขอเอามาเลี้ยง คราวหนาถายังเรียนสูยายแน
นอีกไมไดละก็ อยามาเปนลูกแมอีกเลยนะ ไปเปนลูกแมแถบเสียไป”
( บานของพรุงนี้ : 97 )

จากขอความทัง้ 3 ตอนนี้ จะเห็นวาแมของนิลยาเนนใหนิลยาปฏิบัติอยูเรื่องเดียวคือ
ตั้งใจเรียนอยางถึงที่สุด เพื่อไปสูความเปนเลิศทางวิชาการตามอยางพอแม
การอบรมของแมนิลยาผูประพันธแสดงใหเห็นวาเปนการอบรมที่เขมงวดกวดขัน
จนเกินไปเพราะไมเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นบาง
สวนครอบครัวของพริม ก็เขมงวดกับพริมในลักษณะของการอบรมสั่งสอนแบบพูดซ้ําๆ
เชนกัน แตจะแตกตางจากนิยาตรงที่ครอบครัวของพริมตองการใหพริมมีคูครองที่อยูในระดับฐานะ
เดียวกัน ตามขอความที่วา
บานของพริมไมนิยมการตีลูกหลาน ถือวาเปนการปาเถื่อนและลาสมัย และขอสําคัญไมใช
วิถีทางของผูดีพึงปฏิบัติ หากแตมีวิธีการลงโทษที่ทารุณจิตใจมากกวาทารุณทางกาย คือการ
ใชวาจาเหน็บแนมตัดพอตอวา ทิ่มแทงความรูสึก บาดหู ตลอดจนกระแนะกระแหนอยางไม
มีที่จบสิ้น ไมวาเรื่องจะผานไปกี่ปกี่เดือนก็ตาม ถาอยากจะยอนระลึกถึงความหลังขึ้นมาอีก
ผูใหญของพริมก็ทําไดเสมอแลวก็หามเถียงเสียดวย
( วงศาคณาญาติ : 23 )
เพราะเหตุที่วาตั้งแตพริมโตเปนสาวขึ้นมา ทางบานพริมวุนวายเหลือกําลังเรื่องคูครองของพริม
( วงศาคณาญาติ : 93 )

88
ไมมีประโยคไหนเลยที่ผิดจากความจริง พริมใจแหงลงดวยความรูสึกที่บรรยายไมถูก
ดูเหมือนวาพริมไดเกิดมาในฐานะที่ถูกกําหนดวิถีชีวิตแลวอยางถี่ถวนทุกยางกาวจะวาไปก็คง
ไมตางจากคนอื่นที่เกิดมาคลายคลึงกับพริมมากนัก
ที่การแตงงานนั้นจะเริ่มดวยความ
เหมาะสมเปนหลักเกณฑใหญเสมอ
( วงศาคณาญาติ : 329 )

จากขอความนี้ จึงเห็นวิธีการอบรมของครอบครัวพริมวา จะเนนไปทีก่ ารใชถอยคําที่ทํา
ใหลูกหลานเกิดความสะเทือนใจไดอยางไมหยุดหยอน ซึ่งจะมีลักษณะเชนเดียวกับครอบครัวนิลยา
เชนกัน
การอบรมสั่งสอนแบบเขมงวดกวดขันจนเกินไปไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของตัวละคร
ในลักษณะของความหวาดกังวล ตามที่คาเรน ฮอรนาย (อางถึงในศรีเรือน แกวกังวาล:
80-81)กลาววาเกิดจากผูใหญสัมพันธกับเด็กในทางลบ เชน การวางอํานาจขมขวัญ ความเขมงวด
กวดขันเกินพอควร เมื่อเด็กเติบโตมาจึงมีลักษณะหวาดกังวล อยูเสมอ
จากลักษณะบุคลิกภาพแบบหวาดกังวลตามคําจํากัดความขางตน ในตัวละคร นิลยา
และพริม จะแสดงออกในลักษณะของผูที่มีความระแวงและไมมีความสุข เพราะความกลัวไดรับ
การตอวาจากคนรอบขางเสมอ ตามเนื้อเรือ่ งที่กลาวถึงบุคลิกภาพของทั้งสองวา
ลักษณะที่นิลยาและชายคนรักพิจารณาคือ
อยางไรก็ตาม คําปลอบโยนของพี่หนุมทําใหฉันสบายใจขึ้นอยางบอกไมถูก เริ่มรูสึกตัว
วาฉันคงเปนคนคิดมากจริง ๆ อยางที่เขาวา ทําอะไรก็หวาดระแวง สะดุงผวาไปเสียหมด
ราวกับเปนคนไมมีความมั่นใจในตนเองเลย
( บานของพรุงนี้ :391 )
บวงสรวงรูวาจิตใจของนิลยานั้นบอบบาง ไหวงายตออารมณตาง ๆ เพียงแตหลอนอาจจะ
รูจักเก็บซอนเอาไวเปนอยางดีเทานั้น จึงดูคลายกับหลอนไมรูสึกอะไร หลอนแตกตางไป
จากมารดาผูแข็งกราวและพรอมจะปลอยอารมณออกมาทุกโอกาส ราวกับไมใชแมลูกกัน
เพราะเหตุนี้บวงสรวงจึงไมแปลกใจเลยวาทําไมนิลยาจึงไมมีความสุขเมื่ออยูในบาน
( บานของพรุงนี้ : 509 )

ขอความตอนนี้ แสดงใหเห็นวานิลยาก็ยอมรับบุคลิกภาพที่หวาดกังวลของตนเอง
แตก็ไมสามารถแกไขได สวนชายคนรักก็ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่นิลยามีลักษณะเชนนี้
เพราะการเขมงวดจนเกินพอดีของพอแม
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สวนบุคลิกภาพที่หวาดกังวลของพริมก็แสดงออกในลักษณะที่คลายกันตามเนื้อเรื่องที่
กลาววา
“ผมพูดไมถูก ผมรูวาคุณไมมีความสุขนัก แลวเขากับคนไดยากเหมือนกับวาคุณไมคอย
ไวใจใครเลยสักคน แตคนไทยเราไมคอยสนใจเรื่องจิตใจของลูกหรอกจริงไหม ลูกที่ดีก็คือ
ลูกที่เรียนเกง ร่ําเรียนไดสูง ๆ ทํางานตําแหนงโก ๆ ใหพอแมอวดคนได เรียกวาเปนลูกที่ดี
ไดเต็มที่
( วงศาคณาญาติ : 502)
“พริมยอมรับอยูอยางเดียวเทานั้นแหละวา เกิดมามีญาติพี่นองเยอะแยะ แลวเอาตัวเราเขา
ไปผูกพันอยูกับมาตรฐานของเขานี่ มันสุดแสนจะทนทานจริง ๆ ไมเคยเปนตัวของตัวเองเลย
คิดอะไรเองทําอะไรเองก็ไมได มีแตคนคอยมาเดือดรอนแทน”
( วงศาคณาญาติ : 554)

จากขอความในบทสนทนาของพริมและชายคนรัก คือกําลังพิจารณาวาความคาดหวัง
ของครอบครัวที่ปลูกฝงพริมใหประพฤติตนอยูในกรอบไดกลายเปนเครื่องพันธนาการจิตใจพริมให
เกิดความระแวดระวังตัวมากกวาปกติ
เพราะเกรงวาจะปฏิบัติตนไมถูกตองตามธรรมเนียมของ
ครอบครัว
ฉะนั้น ความเขมงวดกวดขันที่ครอบครัวของพริมใชเปนวิธีการอบรมสั่งสอนจึงทําใหพ
ริมกลายเปนผูห วาดกังวลจนไมกลาคิดหรือตัดสินใจทําตามความตองการของตนเอง และขาดความ
เปนตัวของตัวเอง
การอบรมสั่งสอนแบบเขมงวดกวดขันจนเกินพอดี ที่ผูประพันธสะทอนใหเห็นโดยผาย
บุคลิกภาพของนิลยาและพริม
จึงทําใหเห็นถึงบทบาทครอบครัวที่มีตอการอบรมสั่งสอนที่ไม
เหมาะสมนัก
3.2.4 การอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณ
ตัวละคร ในเรื่องแมพลอยหุงและเรื่องมายา แหวนและพิตะวัน มีการแสดงออกอยาง
ชัดเจนวาเปนผูที่ถูกอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณ นั้นมีภมู ิหลังที่คลายกันคือมีผูเลี้ยงดูที่ไมมีวุฒภิ าวะ
เพราะ เปนผูทใี่ ชอารมณเสมอ ไมมีความยับยั้งชั่งใจ และเปนคนหยาบกระดาง กลาวคือในผูเลี้ยงดู
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ของแหวนซึ่งเปนพอแมนนั้ เปนคนขาดการศึกษา มีฐานะยากจนมาก อีกทั้งเปนผูที่มีลักษณะไม
แสวงหาความเจริญใหกับตนเองและครอบครัว จึงใชชวี ิตอยางใหอยูร อดไปวันหนึง่ ๆ ดังเชนใน
ตอนที่กลาววา
พอไมมีงานทําเปนชิ้นเปนอัน แตไมเคยอยูวาง เพราะปากอีกหกปากในบาน ทําใหหยุด
ไมได ถารวมปากของแมเขาไปดวยก็เปนเจ็ดแตแมเองก็ไมเคยอยูวางเหมือนกัน ทั้ง ๆ ไมได
ชวยงานพอเทาไร เพราะถาแมไมเลี้ยงลูกเล็กๆ ก็ตั้งทองอยูนั่นเองหัวปทายป
(แมพลอยหุง:8)

ความตอนนี้ทกี่ ลาวถึงการไมมีหลักฐานการงานที่มั่นคงในชีวิตและยังมีลูกมากอีกใน
ครอบครัวของแหวน แสดงใหเห็นถึงลักษณะของพอแมแหวนวา เปนผูขาดการศึกษาและไมมีการ
วางแผนครอบครัวที่ดี แตทั้งที่ครอบครัวยากจนมาก หัวหนาครอบครัวก็ยังเปนผูที่ติดอยูกบั
อบายมุข ความวา
เอยถึงเหลา พอยอมลืมทุกอยางหมด ควาแกวน้ําพลาสติกสีมอๆ ยื่นออกไปรับน้ําที่มีพิษสง
ในการทําใหคนกลายเปนสัตวชนิดอื่นไดไมยากนักอยางกระหาย…
(แมพลอยหุง:11)

ดวยลักษณะของผูที่ใชชีวิตอยูอยางไรจดุ หมาย
และปลอยใหอบายมุขมาครอบงําอยู
ตลอดเวลานี้ ผูเลี้ยงดูของแหวนจึงไมมีความพรอมที่จะเลี้ยงดูแหวน เพราะไมมีความสามารถที่จะ
แยกแยะสิ่งที่ดหี รือไมดี อันทําใหวิธีการเลี้ยงดูที่ปฏิบัติตอ แหวน จึงเปนการใชอารมณและกําลังที่
ขาดความยับยัง้ ชั่งใจ บังคับใหแหวนทําในสิ่งที่ตนเองตองการ เชนบังคับใหแหวนทํางาน ความวา
พอจําตองใชงานแหวนมากขณะที่นองๆยังเล็กอยู ใชแลวก็ไมไดอยางใจ ตองดาไปตีไป
บังคับเคี่ยวเข็ญโรมรันพันตูกันราวกับมวยคูอาฆาต ดังนั้นจึงไมคอยจะรักใครลูกคนนี้เทาใด
นักหนักเขาก็หมั่นไส มีเรื่องใหเห็นขอผิดพลาดขวางหูขวางตาไมเวนแตละวัน
…พอเวลาโมโหนั้นถึงขั้นเตะแหวนกลิ้งไป ปากเจอหนาบวมมาหลายครั้ง แมเองก็ไมใช
ยอย ฟาดดวยไมไผเสียเนื้อแตกเปนริ้วรอยลายพรอย แหวนถึงกั จับไขก็มีการตีลูกเหมือนตี
วัวตีควาย นับเปนของธรรมดาสําหรับชาวบานอยางพอและแม
(แมพลอยหุง:12,34-35)
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จากตอนนี้ ทําใหเห็นการปฏิบัติของพอและแมที่มีตอแหวนวา ไมเคยใหการอบรมสั่ง
สอนเพื่อปลูกฝงสิ่งที่ดีดวยความออนโยนใหแกแหวนเลย
เพราะเมื่อพอแมตองการใหแหวน
ชวยงานหรือทําเรื่องอื่นๆ เชน ทํางานรับจาง หรือสั่งใหเลี้ยงนอง ก็คือการใชกําลังหรือการระบาย
อารมณมากกวาจะเปนการทําใหแหวนเขาใจวาทุกคนมีภาระในการรับผิดชอบครอบครัวรวมกัน
ดังนั้นวิธีเลี้ยงดูที่พอแมปฏิบตั ิตอแหวนจึงไมใชการอบรมสั่งสอน แตเปนการบีบบังคับโดยการใช
อํานาจลงโทษที่ปราศจากเหตุผล
เรื่องมายา พิตะวันเปนตัวละครที่ไดรับการอุปการะและเติบโตมาโดยการใชอารมณใน
การอบรมสั่งสอนเชนกัน แมพิตะวันไมเคยถูกลงโทษทางรางกายเหมือนแหวนแตกไ็ ดรับความบีบ
คั้นทางใจจากผูเลี้ยงดูอยางมาก กลาวคือ คุณอินทนิล ผูเก็บแหวนมาเลี้ยงจากครอบครัวที่ยากจนมา
ตั้งแตเด็กแมวา จะเปนคนที่มกี ารศึกษาและมีฐานะชาติตระกูลดี ซึ่งแตกตางจากพอแมของแหวน แต
คุณอินทนิลก็ยงั มีลักษณะที่ทาํ ตามอารมณ
และขาดความยับยั้งชั่งใจในการแสดงความหยาบ
กระดางทางถอยคํา ทั้งนี้เปนเพราะคุณอินทนิลเห็นความสําคัญของตนเองมากกวาผูอื่นเนื่องจากมี
ทรัพยสมบัติที่มากมายและไมมีครอบครัว คุณอินทนิลจึงไมมีความรูส ึกที่จะตองเห็นอกเห็นใจใคร
ดังความวา
คุณอินทนิลมีลักษณะหนึ่งที่ผูหญิงโสดและมั่งคั่งมักจะมีกัน คือความเจาอารมณ ลักษณะนี้
นําไปสูการเอาแตใจตนเองเปนใหญ และติดตามาดวยความไมเสมอตนเสมอปลาย หรือที่
เรียกงายๆวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวราย
ในชีวิตเธอไมเคยตองเกรงใจใคร จนตองฝกนิสัยใหสงบเสงี่ยมมีหลักมีเกณฑ เธอมีเงิน
ทองมากมายพอที่จะกอใหเกิดอํานาจ มีกําปนใหญและมีเสียงดังกวาใคร ๆ ในหมูวงศาคณา
ญาติ ถึงแมพวกนั้นจะเอือมระอาเธอขนาดหนักแตก็เกรงเธออยูมาก ทําใหคุณอินทนิลคิดวา
เธอเปนใหญอยูแตลําพังในโลก…ยิ่งใหญเสมอและถูกตองเสมอเชนกัน
(มายา:52)

ดวยลักษณะของคุณอินทนิลที่เห็นความสําคัญของตนเองมากดังกลาวนี้
ทําใหคุณอินทนิล เลี้ยงดูพิตะวันเสมือนเปนที่รองรับอารมณ
คุณอินทนิลไมเคยเปนผูใหญที่มีความเปนผูใหญ นอกเสียจากการรูจักรักษาสมบัติและหา
ผลประโยชนแลว เธอเปนคนไมมีเหตุผล ไมมีหลักเกณฑอะไรทั้งสิ้น ทุกอยางขึ้นอยูกับ
อารมณเธอ ซึ่งยิ่งแกตัวลงก็ยิ่งหวั่นไหวไกวแกวงยิ่งกวาใบไมตองลม พิตะวันเติบโตขึ้นมา
จากการเลี้ยงดู ดวยอารมณอันปราศจากความแนนอนเหลานี้

92
เวลาอารมณดีขึ้นมา คุณอินทนิลจะใหทายพิตะวันจนไดใจโดยเธอไมรูตัววา “ฉันเลี้ยงแก
มาไมใชอยางคนใชนะตะวัน ฉันเลี้ยงเปนลูกเปนหลาน …”
แตถาอารมณเอนเอียงไปอีกทาง …คุณอินทนิลกําราบพิตะวันวา “แกจะตีเสมอยายแตง
หลานฉันไมไดนะตะวัน…ตองเรียกเขาวาคุณแตง จําไว จะไปเรียกเขาวานองนุงไดยังไง เขา
ไมใชนองแก”
บางทีเธอเองก็วางฐานะพิตะวันไวสองอยาง แลวแตวาใจเธอนึกขึ้นมาอยางไร
“ไปแตงตัวสวยๆไป แขกไปใครมาเดี๋ยวเห็นแกแตงตัวปอน ๆ เขาจะนึกวาเปนคนใช ฉัน
ไมเคยหวงหามแกเลยเรื่องแตงตัวใหดีใหสวย…
“นี่ แมคูณแมทูนหัว นึกวาตัวเปนใครกันจะ เดาะแตงตัวเสียหรูแฟ ลุกขึ้นมาเดินกรายอยูใน
บาน ยังกับเปนเจาของบานเทียวนะ…
(มายา: 52-53)

ดวยความที่คณ
ุ อินทนิลเปนผูที่มีอารมณไมแนนอน
ประกอบกับความไมใสใจใน
อนาคตของพิตะวัน เพราะคุณอินทนิลตั้งใจที่จะใหพิตะวันเปนผูรับใชเธอตลอดชีวิต พิตะวันจึงไม
เคยไดรับการอบรมสั่งสอนมากไปกวาการรูวิธีรับใชใหเกิดความพึงพอใจแกคุณอินทนิล
นอกจากคุณอินทนิลจะไมเคยอบรมสั่งสอนพิตะวันแลว คุณอินทนิลยังชอบที่จะทวง
บุญคุณใหพติ ะวันเกิดความสํานึก ดังที่กลาววา
หัวขอเทศนาที่คุณอินทนิลโปรดปรานมากที่สุดคือการเตือนความจําพิตะวัน
มิใหลืม
บุญคุณของเธอ คุณอินทนิลย้ํานักย้ําหนาวาเด็กที่ขอมาเลี้ยงนั้น ไมวารายไหนรายนั้น ไมมีเลย
ที่จะรูจักบุญคุณคน มีแตนําความอัปยศอดสูมาให อยางดีก็คือผละหนีไปเฉยๆเมื่อปกกลาขา
แข็งแลว ทิ้งผูมีพระคุณใหเจ็บช้ําน้ําใจอยูฝายเดียว
“ฉันนะไมรูจะเอาแกมาเลี้ยงทําไม ญาติพี่นองเขาก็วาเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม”
เวลาอารมณไมดีเธอกลาวเชนนี้ แตถาอารมณดีหนอย
“ฉันแกลงทุกวัน ถาตายมรดกมันก็ไมไปไหนหรอกตะวัน ฉันไมมีลูกมีเตา ก็มีแตแกคน
เดียวเปนลูกเปนหลาน …
(มายา:54)

ขอความนี้ แสดงใหเห็นวาคุณอินทนิลเก็บพิตะวันมาเลี้ยงดวยความรูสึกวาตนเปนผูมี
อํานาจที่ตองการเอื้อเฟอแกคนยากจน ไมใชความเมตตา และมีความเชื่อวาเด็กที่เก็บมาเลี้ยงมักจะ
เปนคนไมดีอยูเ สมอ
ซึ่งทําใหพิตะวันรูสึกเหมือนกับวาตนเองเปนเพียงผูรับใชหรือกําลังปฏิบัติ
หนาที่ในการงานเทานั้น พิตะวันจึงไมรูสกึ ผูกพันหรือคิดวาคุณอินทนิลเปนผูมีพระคุณ เพราะพิ
ตะวันเองก็ไดทํางานโดยการรับใชคุณอินทนิลเปนการแลกเปลี่ยนเชนกัน
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ฉะนั้น ดวยวิธที ี่คุณอินทนิลปฏิบัติตอพิตะวันดังกลาวนีเ้ อง จึงถือวาไมไดเปนการอบรม
สั่งสอนแตอยางใด เพราะคุณอินทนิลนึกถึงแตประโยชนที่ตนจะไดรับจากพิตะวัน ไมใชความ
ปรารถนาดีที่จะใหพิตะวันมีอนาคตที่ดี ซึ่งแทนที่พิตะวันจะสํานึกกลับเปนความทุกขทรมานที่ถูก
บีบคั้นทางใจจนทําใหพิตะวันตองการไปจากคุณอินทนิลเร็วขึ้น
การอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณที่ปรากฏในตัวละครของแหวนและพิตะวันนี้ จึงเปนวิธี
ของผูประพันธเนนถึงบทบาทการอบรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของแหวนและ
พิตะวัน กลาวคือ แหวนเปนตัวละครที่มบี ุคลิกภาพกาวราวระราน ตามที่เฮนรี่ เอ เทอรเรย(อางถึง
ในศรีเรือน แกวกังวาล:162)สรุปไววา ลักษณะของผูมีความกาวราวคืออยากเอาชนะผูที่เปนฝาย
ตรงขาม สวนพิตะวันกลายเปนผูมลี ักษณะการทดแทนตามที่ซิกมันด ฟรอยด(เรื่องเดียวกัน :23)ให
ความหมายไววา ไดแก หยิบยกเอาสิ่งหนึ่งมาทดแทนสิ่งที่ปรารถนา
บุคลิกภาพของแหวนและพิตะวันตามที่ปรากฏในเนื้อเรือ่ งมีดังตอไปนี้
ลักษณะที่แสดงความกาวราวของแหวนในตอนที่แหวนพูดตอบโตกับอภิรดีภรรยาของ
หมอปกรณ เพือ่ นหมอปวเรศ เมื่ออภิรดีแสดงอาการดูถูกเครื่องประดับที่แหวนใสและวา
“เพชรนี่นะ ทิฟฟานี่นะ” เมื่ออีกฝายไมพูดคะขา แหวนก็ไมรูจะพูดเพราะๆดวยทําไม “ถา
ยังเห็นวาเกอีกก็ไปดูแถวโรงจํานําเถอะ เผื่อจะถูกใจเขามั่ง ฉันวาถาคุณใสอะไรไมวาจริงวาเก
มันก็ดูเกไปหมดละ มันอยูที่คนใส
(แมพลอยหุง:233)
แตแหวนก็เพียงเบะปาก วาดลวดลายนักเลงออกมาอยางชัดเจน
“ใครจะแตงอะไรก็ไมหนักหัวคุณ” แหวนตอบอยางตรงไปตรงมา นึกวาเปนอยางไรก็เปน
กัน “มาวาฉันกอนฉันก็วาเอามั่ง วาคุณคงอยากใสแลว ใสไมไดนะซี มันโตงเตงเหมือนฟกใช
ไหมละ…ฉันไมใชเมียเชานะยะ ฉันเมียทะเบียน ไมใชเมียหลวงอยางคุณ ผัวมีเมียนอยก็ไมรู
จะทํายังไง”
(แมพลอยหุง:242)

ความตอนนีแ้ สดงใหเห็นวา แหวนเปนคนโผงผางตรงไปตรงมา และเปนคนไมนอบ
นอมหยาบคาย ถาใครแสดงอาการไมดีกับตน ก็จะตอบโตอยางไมดีเชนกัน
ดวยบุคลิกภาพเชนนี้ของแหวน ซึ่งแหวนเองก็รูตัว ทําใหแหวนไมกลาที่จะมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนๆของหมอปวเรศมากนัก เพราะเกรงวาจะบุคลิกภาพที่ไมดอี อกมา อันจะทําใหสามีไม
พอใจ
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เมื่อเพื่อนๆของหมอปวเรศทยอยกันมาเยี่ยมแหวนมักจะสงบปากสงบคําใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได แตก็ไมวายเผลอแสดงอะไรออกไป ใหเห็นวาแหวนไมใชกุลสตรีที่ไดรับการ
อบรมมาดีนัก
(แมพลอยหุง:313)

หมอปวเรศ ผูเปนสามีรูสึกลําบากใจเชนกันที่แหวนมีลักษณะไมนอบนอมและหยาบคาย
ความวา
สมัยผมเด็กๆเคยไดยินวา เมียรัฐมนตรีคนโนนเคยเปนแมคาขาวแกงเมียนายพลคนนี้เปน
ชาวนา ผมยังนึกวาผัวคงผะอืดพะอมพิลึก…ผมเองก็เคยเห็นในจังหวัด ที่คุณนายผูวาทาทาง
เหมือนแมคาปลาสด ไมนึกวาในที่สุดตัวเองก็โดนเขาเหมือนกัน
(แมพลอยหุง:365)

แหวนจึงไดแสดงใหเห็นวา เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ทําใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ครอบครัววา การที่แหวนมีลักษณะเชนนีน้ ั้น เนื่องมาจากครอบครัวของแหวนที่มีฐานะยากจนและ
ขาดการศึกษา
คํานึงถึงเรื่องทํามาหากินดวยการใชแรงงานมากเกินไปจนไมสนใจที่จะสั่งสอน
แหวน และทุบตีแหวนดวยอารมณอยูเ สมอ ไดทําใหแหวนมีนิสัยที่หยาบกระดางซึ่งกลายเปน
บุคลิกภาพที่ตดิ ตัวไปจนโต
สวนพิตะวัน ตัวละครที่แสดงบุคลิกภาพแบบทดแทน คือการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแทนที่
สิ่งที่ตนเองไมมี ก็มักแสดงออกถึงการแตงตัวอยางชนชั้นสูงเพื่อชดเชยความตอยต่าํ ทางฐานะของ
การเปนเด็กทีถ่ ูกเก็บมาเลี้ยงวา
พิตะวันแจมกระจางเหมือนรัศมีจันทรเพ็ญทรงกลดอยูทามกลางแวดวงบรรดาคนไทย
ที่มาชุมนุมกันอยูในหองรับแขกของ ดร.วิทูร ในคืนนั้น แจมทั้งการแตงกายอันแปลกตาและ
แจมทั้งดวงหนาทาทาง ยามแยมยิ้มกับเพื่อนใหมของหลอนโดยรวม
…
พิตะวันกลายเปนเปาสายตาของคนทุกคน โดยเฉพาะเพศตรงขาม ซึ่งแทบจะเขารายลอม
จนคนขางนอกมองเขามาไมเห็นตัวหลอน
(มายา:57)

ความตอนนี้ผปู ระพันธไดแสดงใหเห็นวาการที่พิตะวัน พยายามวางตัวใหเปนจุดเดนนั้น
เพื่อกลบเกลื่อนภูมิหลังของการเปนเด็กกําพรา
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การอบรมสั่งสอนโดยใชอารมณจนทําใหตวั ละครมีบุคลิกภาพกาวราว และมีลักษณะหา
สิ่งทดแทนนี้ จึงเปนสิง่ ที่ผูประพันธตั้งใจแสดงใหเห็นวาเปนบทบาทครอบครัวในเรื่องของการ
อบรมที่มีตอตัวละครในทางไมเหมาะสม
3.2.5 การตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอน
ตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลที่ไดรับการตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอน
ปรากฏในตัวละครที่มีภูมิหลังครอบครัว 2 ลักษณะ คือ ตัวละครที่อยูกับพอแมและพอแมใหการ
เลี้ยงดูอยางอบอุนสมบูรณ ไดแกเตย เรื่องคุณชาย อิสตรี เรื่องฟาต่ํา และพอแมมีปญหาคือเปน
ครอบครัวนอกสมรส คือ มุก เรื่องทางรัตติกาล
สังเกตไดวาตัวละครกลุมนีค้ รอบครัวจะใหความพรอมเรื่องปจจัยการครองชีพอยาง
สมบูรณเนื่องจากมีฐานะดี
แตครอบครัวของตัวละครเหลานี้มักตามใจลูกมากเกินไปซึ่งวิธีการ
ตามใจนัน้ ไดแก การเอาอกเอาใจ ไมวา กลาวตักเตือนลูก และปลอยใหลุกฟุงเฟอไปตามกระแส
สังคมดังนี้
การเลี้ยงดูอยางเอาใจมากเกินไปนั้น พบไดชัดเจนในตัวละครเตย และอิสตรี ซึ่งทั้งสอง
เปนลูกคนเดียว พอแมทุมเทความรักใหลูกอยางเต็มที่ ซึ่งวิธีที่พอแมของทั้งสองมักจะทําก็คือการ
หลีกเลี่ยงการสรางความกระทบกระเทือนใจใหกับลูก โดยไมทําอะไรที่ขัดใจลูกดังเชนเรื่องการสง
ลูกไปเรียนตางประเทศ ความวา
“เปอยากไปเรียนตอ พอขา พอใหเปไปเรียนตอเมืองนอกนะคะ หัวเด็ดตีนขาด เปนไมยอม
เรียนซ้ําชั้นแนๆ ”
คุณสงาแสนจะสงสารลูก เห็นหลอนคร่ําครวญหวนไห จนขาวปลาไมยอมกิน ผายผอมไป
กวาเมื่อฟนไขใหมๆเสียอีก ผูเปนพอก็เหมือนขี้ผึ้งถูกไฟลน
…
วาแลวคุณสงาก็วิ่งไปหาเพื่อนเการายหนึ่ง ซึ่งเปนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
สอบถามลูทางที่จะสงลูกสาวไปเรียนตอเมืองนอกใหจงได เพื่อนคนนั้น ชวยติดตอหา
สถานที่เรียนใหอิสตรีไปเขาเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่งในประเทศอังกฤษภายในเวลาไมกี่
เดือน นับแตวันไปปรึกษาหารือนั่นเอง
(ฟาต่ํา:19-20)
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ความตอนนี้คอื พอของอิสตรีหาทางที่จะสงอิสตรีไปเรียนตอตางประเทศ ตามที่ขอรอง
ทันที หลังจากรูวาตนเองสอบตกและจะตองเรียนซ้ําชั้น
การตามใจที่มากเกินไปดังเชนในตอนดังกลาวนี้ ไดแสดงใหเห็นวาเปนการเลี้ยงดูที่ไม
ถูกตอง เพราะพอแมของตัวละครใหความสําคัญกับความพอใจสวนตัวของลูกมากจนละเลย การ
อบรมสั่งสอนถึงสิ่งที่เปนเหตุเปนผลหรืออาจกลาวไดวา
ความพอใจของลูกคือเหตุผลที่ดีที่สุด
นั่นเอง ซึ่งสงผลเสียใหกับตัวละครตอไปใหกลายเปนคนที่ทําตามใจตนเองเพราะไดรับการเลี้ยงดู
อยางตามใจมาตลอด
นอกจากการเลี้ยงดูอยางเอาอกเอาใจแลว การเลี้ยงดูอยางไมถูกตองอีกอยางหนึ่งซึ่งทําให
เกิดผลเสียกับตัวละครในอนาคตก็คือ การที่พอแมไมกลาที่จะวากลาวตักเตือนลูก เมื่อลูกกระทําสิ่ง
ที่ไมถูกตอง ดังเชนเมื่อ เตย โมโหกับโดงที่ตนเองไมไดรับรางวัลจากนิตยสารชื่อดัง จนเกือบจะทํา
รายรางกายโดงนั้น แมของเตยยังเขาขางลูกไมดุดาวากลาว และหามพอไมใหวาลูกอีกดังความทีเ่ ตย
หาเรื่องโดง โดยคิดวาเยาะเยยตนเองที่พลาดตําแหนงการคัดเลือกเยาวชนของนิตยสารชื่อดัง
มันยิ้มเยาะเตย คุณพอไมเห็นแลวมาโทษเตยขางเดียว ถามันอยูเฉย ๆ ใครจะไปชกมัน
“ไอโกหก!” เตยปราดเขาไปอีก แตคราวนี้แมเปนฝายยื้อยุดเอาไวทัน
“โดง ไปกอนไป...อยาอยูตรงนี้ เชนเดียวกับทุกครั้ง เมื่อรูวาพอจะดุลูก” สุภาก็ชิงดุเสียกอน
เพื่อใหเบาบางลง
“วันนี้เอาไวแคนี้กอน “ เธอใชความเด็ดขาดของแมบานเขาปราม” เอาแตอารมณพูดกันไม
รูเรื่อง เตย ไปเรียนไดแลว พอกลับเขาบานกับแม แลวพอเย็นนี้ อยากพูดคอยพูดกันใหม
ตอนนี้ขืนพูดกันมีแตทะเลาะกันตายเปลาๆ”
(คุณชาย:595)

ความตอนนี้คอื เตยทํารายรางกายโดง แมไมเพียงไมวากลาวตักเตือน แตยังพยายามกัน
ลูกจากการถูกวากลาวจากพออีก ซึ่งทําใหเตยไมเคยไดรับการสั่งสอนที่ดี เพราะเมื่อแมไมเคยดุ
วาเตยจึงเชื่อมัน่ เสมอวาสิ่งทีต่ นเองคิดและทํานั้นดีที่สุด
สวนในตัวละครมุกนั้น เนื่องจากแมของมุกอยูในฐานะภรรยานอย มีโอกาสไดอยูใ กลชิด
พอนอยมาก
การเลี้ยงดูที่แมปฏิบัติตอมุกจึงเปนการเลี้ยงอยางเอาใจและไมวากลาวตักเตือน
เชนเดียวกัน เมื่อมุกมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม คือมีสัมพันธกับคนทีม่ ีภรรยาแลว แมของมุกไมได
แสดงการตักเตือนที่จริงจัง ดังความวา
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“ลูกไมแครความคิดชาวบาน” ฉันสะบัดเสียงอยางฉุนเฉียว
“แมไมไดหมายความถึงชาวบานจะ แมหมายถึงตัวภรรยาของเขาและตัวเขาดวย” เสียงคุณ
แมยังคงเยือกเย็น แตก็หนักอึ้ง …
“มุกไมไดทําอะไรเสียหาย จะตองกลัวอะไรกับเสียชื่อคะ…การเลนเทนนิสนี่มันเสียหาย
นักหรือคะ…เสียหายตรงไหน” เสียงของฉันเฉียบขาด ตรงกันขามกับเสียงออนๆของคุณแม
(ทางรัตติกาล:84)

ความตอนนีไ้ ดแสดงใหเห็นวาแมของมุกไมมีความสามารถที่จะสอนมุกใหรูจกั ความ
ถูกผิดได เพราะเพียงแคมุกเถียงแมอยางเอาจริงเอาจังขึ้นมาแมของมุกก็”เสียงออน” เสียแลว ดังนัน้
มุกจึงไมไดรับการอบรมที่ถูกตองอยางมีศลี ธรรมเลย เนื่องจากแมของมุกเปนผูที่ไมกลาสอนหรือ
ขัดใจลูกดังกลาว
การใหความสําคัญกับการทําตามกระแสสังคมก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหครอบครัว
ละเลยการสั่งสอนลูก ดังจะเห็นไดจากการที่พอแมของอิสตรีมีคานิยมชื่นชมในความโกหรูและการ
เขาสังคมชั้นสูง ดวยเหตุนพี้ อ แมของอิสตรีจึงเลี้ยงดูใหอสิ ตรีอยูอยางหรูหราโดยไมตอ งทํางาน ดัง
ความที่กลาววา
“พอแมคะ เปนาจะหางานทําไดแลวนะคะ”
“งานอะไรละลูก ถาดูแลวไมพอคาน้ํามันรถ คาแตงตัว คาขาวกลางวันละก็อยาไปทําดีกวา
“ บิดารีบหาม “ถาทําแลวคุมก็ตองไดเดือนชนิดจะเปนหมื่นขึ้นไปแลวคนอยางเปจะไปเปน
ลูกจางใคร พอยังไมเห็นทางเลย
(ฟาต่ํา:273)

ขอความนี้แสดงใหเห็นวาพอไมตองการใหอิสตรีไปหางานทําเพราะไมเห็นวาอิสตรีจะ
หารายไดพอเพียงกับการดํารงชีพที่หรูหรา และยังเห็นวาอิสตรี ไมสามารถจะไปเปนลูกจางใครได
อีกดวย ซึ่งการที่ครอบครัวของอิสตรีใหความสําคัญกับคานิยมทางสังคมที่โกหรูดังกลาวนีเ้ อง เปน
การทําใหครอบครัวไมมีความคิดที่จะอบรมสั่งสอนลูกใหเปนตัวของตัวเองหรือเปนไปในแนวทาง
ที่ถูกตองได
วิธีการเลี้ยงดูอยางตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอนทั้งหมดนี้ ผูป ระพันธไดแสดง
ใหเห็นวาเปนการเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง
เพราะเปนการเลี้ยงดูทไี่ มไดชว ยชีแ้ นะความเหมาะสมทาง
ศีลธรรม การดําเนินชีวิตทีพ่ อเพียง และการเห็นอกเห็นใจผูอื่น
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การตามใจโดยปราศจากการอบรมสั่งสอนไดสงผลตอบุคลิกภาพตัวละคร คือ ทําใหตัว
ละครกลายเปนผูมีบุคลิกภาพตองการความภูมิฐาน ตามที่คาเรน ฮอรนาย(เรื่องเดียวกัน:82)อธิบาย
ไววา คนที่ตองการมีความภูมฐิ าน คือคนที่ประเมินคาของตนจากการยอมรับของคนอื่นๆ
ลักษณะบุคลิกภาพตองการมีความภูมิฐานจึงตรงกับตัวละครอิสตรี เตย และมุก
เพราะตัวละครทั้ง3 ไดรบั การเลี้ยงดูแบบตามใจซึ่งมีลักษณะครอบครัวใหความสําคัญกับพวกเขา
มาก ฉะนัน้ ตัวละครจึงมีลักษณะที่ตองการการยอมรับจากคนรอบขางตลอดเวลา ทั้งนี้ วิธีทตี่ ัว
ละครทําใหตนเองไดรับการยอมรับนั้นปรากฏในรายละเอียดตอไปนี้
อิสตรีเปนผูที่เขาสังคมเปน และมีลักษณะโดดเดนอยูเ สมอตามที่เมื่ออิสตรีไปงานเลี้ยง
เธอจะเปนเปาสายของทุกคน จากเรื่องกลาววา
ไมวาอิสตรีกาวไป ณ แหลงชุมนุมใด หลอนจะงามเดนปานประหนึ่งนางพญาอยู ณ ที่แหง
นั้น เสื้อผาหลอนสวยกวาแปลกกวาของคนอื่น กิริยาหลอนเต็มไปดวยความมั่นใจ…
(ฟาต่ํา:88)
แตใครจะชื่นชมหรือนินทาอยางไร ยอมไมมีผลตออิสตรีแมแตนอยหลอนยังคงเดินหนา
ใสชื่นอยูในงาน ทักทายคนโนนคนนี้ไปตามแบบผูที่กวางขวางในสังคมการปรากฏตัวโดด
เดี่ยวไมไดทําใหหลอนเกอเขิน
(มายา:204)

ความตอนนี้คอื ลักษณะความภูมิฐานสงางามของอิสตรีที่เปนความนาประทับใจแกผูพบ
เห็น เมื่อครั้งที่ไปงานแตงงานของเพื่อน ซึ่งนอกจากจะแตงกายใหสวยสมกับตนเองแลวอิสตรียัง
รูจักการวางตัวคือการพูดจาทีม่ ีมนุษยสัมพันธที่เขากับผูอื่นไดดว ยความมั่นใจ
สวนเตยจะมีลกั ษณะเดนที่ผปู ระพันธสรางใหเตยแตกตางจากคนแถวบาน คือการวาง
ตัวอยางเปนผูมีกิริยามารยาทดี ที่ทําใหชาวบานเกิดความเกรงใจและพูดกับเตยอยางสุภาพเพื่อแสดง
การใหเกียรติเตยเสมอ เชนขอความที่กลาววา
ความแปลกแยกระหวางเตยกับคนแถวนี้ เห็นไดชัดอีกอยางคือ ไมมีใครจนคนเดียวเรียกวา
“ไอเตย” เหมือนอยางที่เรียก “ไอซัม” หรือ “ไอโดง” คนแก ๆ เรียกเขาวา “พอเตย” แตสวน
ใหญจะเรียกวา “คุณเตย” อยางยกยอง เดินผานรานของชําเล็ก ๆ ซึ่งตอเปนแผง ออกมาจาก
ตัวบานไมสองชั้นอยูริมซอย เจาของรานกําลังสาละวนหยิบไขใสลงถุงใหลูกคา พอเห็นเด็ก
หนุมเดินผานก็รองทัก
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“คุณเตยวันนี้ รถไปไหนซะละ”
“คุณพอจะใชรถครับ ผมเลยไมไดขับ” เตยตอบอยางสุภาพ เขาพูดอยางนี้กับชาวบานทุก
คน อยางหนึ่งก็คือ พอแมสอนมาใหพูดจาเรียบรอย แลวอยางที่สองก็คือ คําพูดไพเราะ ทําให
ชาวบานซึ่งแมจะชินกับการพูดหวน ๆ มึงมาพาโวยจนเปนของธรรมดา มักจะตองสํารวม
คําพูดมากขึ้น เมื่อพูดกับเขา เพราะเกิดความเกรงใจขึ้นมา แถวบานหลอนนภางคเห็นแต “พี่
เตย” นี่แหละที่มีมาดพระเอกที่สุด “เคาหลอนะ ขรึมแลวก็เท แตเคาไมสุงสิงกับใคร”
(คุณชาย:228 – 231)
เด็กสาวหันมายิ้มหวานใหเขา ในบรรดาเพื่อน ๆ ของทีมก็มีเตยคนนี้แหละ รูสึกวาพูดจาดี
มาดดีที่สุด เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ในกลุม…
(คุณชาย:180)

ความในตอนเหลานี้คือการที่ผูประพันธแสดงลักษณะบุคลิกภาพที่ภูมฐิ านของเตยจาก
สายตาผูพบเห็นวา มีลักษณะนาชื่นชมทั้งรูปรางหนาตา การแตงกาย และการพูดจาวางตัวดังคําทีว่ า
“มาดดี” ซึ่งการที่เตยมีลักษณะเชนนี้ เนื่องมาจากพอแมใหการอบรมสั่งสอนดี และ สงเสริมใหลูกมี
ความเปนอยูทดี่ ีมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ในการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ผูประพันธก็ไดสรางใหตวั ละครเปนคน
พิถีพิถันเลือกสิ่งของที่สวยงามแกผูพบเห็นเพื่อเสริมตัวละครใหมีลักษณะดีไปทุก ๆ ดาน เชนการ
เลือกใชภาชนะใสอาหาร เตยและอิสตรีวา
คุณเตยไมชอบใชอะไรปะปนกับคนอื่น ถาหากวามื้อไหนไมลงมากินขาวพรอมพอแม คุณ
ปาจะใหโดงจัดอาหารใสจานชามชุดที่เตยเลือกชื้อมาสําหรับตัวเอง เปนกระเบื้องเนื้อเนียน
บาง สีเนื้อคาดขอบสีน้ําเงิน เขาชุดกันหมดทั้งจานกินขาว จานใสของคาว ชามแกง และถวย
ใสของหวาน จัดอยางเรียบรอยในถาดเงินแลวโดงก็เปนคนยกขึ้นไปใหถึงหองนอน
(คุณชาย:168)
นุดา
อิสตรีมองดูจานกระเบื้องที่วางมาบนโตะเห็นวางเรียงขนมเบื้องไขสีเหลืองอราม
บรรจงละเลงไขพอใหเห็นเปนแผนเล็ก ๆ พับเปนสี่เหลี่ยมพอดีคําสะดวกแกการรับประทาน
ประดับดวยผักชีสีเขียวสดชองามๆ วางไวโดยรอบ ถัดไปอีกถวยบรรจุน้ําจิ้ม ลวดลายกุหลาบ
ดอกนิด ๆ เขาชุดกับจานมีผาเช็ดมือสีชมพูออนพับวางมาใกล ๆ อยางเรียบรอย ที่ขาดไมได
คือแกวเนื้อบางทรงสูงและเหยือกแกวบรรจุน้ําสมคั้นคอนเหยือก มีน้ําแข็งเกล็ดละเอียดลอย
ฟอง ขางเหยือกจับละอองเปนฝาเพราะคราบเย็นจัด ความสวยงามและประณีตเชนนี้เปน
ระเบียบที่อิสตรีวางเอาไวสําหรับชีวิตประจําวันในบานของหลอน
(ฟาต่ํา:45)
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จากตอนที่ผูประพันธแสดงการใชภาชนะอาหารของเตยและอิสตรีนี้ เพื่อทําใหผูอานได
เห็นวาตัวละครมีความพิถีพถิ ันและดูเปนผุมีระดับ ซึ่งไมใชเปนแคการแตงกายหรือการพูดจาอยาง
เดียว แตรวมถึงสิ่งของแวดลอมเปนสวนทีช่ วยประกอบดวย
สวนมุกไดแสดงลักษณะของผูตองการมีความภูมิฐานเชนกัน โดยจะเนนในเรื่องของ
ความภาคภูมิใจของตัวละครวา ตนมีความสงางามและความเปนจุดเดนเปนคุณสมบัติท่จี ะดึงดูดผู
พบเห็น เชนตอนที่มุกชื่นชมความงามของตนเองวา
นินีเขามาชวยฉันแตงตัว อยางที่เคยทําอยูบอย ๆ แกมองชุดแพรบางเบาสีเทาเงินจับเกล็ด
ละเอียดรองกระโปรงและจีบยนที่ตัวเสื้อดวยฝมือประณีตอยางชื่นชม สีของเสื้ออาจจะขรึม
สุภาพไปสักนิด แตก็งามรับกันดีกับตางหูมุกสีเทาเหลืองเงินเปนมัน ฉันรวบผมไปขมวดไวที่
ทายทอยใหดูหนาตาแปลกไปกวาเคย เพื่ออวดลําคอและชวงไหลที่ขาวสะอาดเนียน
“สวยมากคะ” นินีชมอยางเกรงใจ “สวยแปลกตาดี”
“แปลกอยางไหนจะ ฉันชักอยากจะรูวาคําตอบนั้นตรงกับที่คาดไวหรือเปลา”
“ดูเปนเลดี้ทีเดียวคะ” นึกถึงนางเอกหนังสมัยเกา ๆ นะคะ” นินีพยายามอธิบาย…
ฉันมองดูสุภาพสตรีคนงามในกระจกเงาตรงหนา เนื้อกระจกใสแววนิ่งสนิทราวกับวามี
ผูหญิงสงางามอีกผูหนึ่งยืมประจัญหนาฉันอยู… ฉันตองการจะสวยอยางนี้ เยือกเย็นและเปน
สาวเต็มตัว
( ทางรัตติกาล:56)

ผูประพันธไดแสดงใหเห็นวาตัวละครเปนผูที่มีความภูมใิ จในลักษณะที่สงางามภูมิฐาน
ของตน
ทั้งนี้ การตองการความมีภมู ิฐานจึงทําใหตัวละครมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมคือ การใช
เงินฟุมเฟอยเกินวัยซึ่งปรากฏในเตยและอิสตรีเชนทั้งคู ชอบที่จะใชของหรูหรามีราคา และการหา
สถานที่พักผอนหยอนใจตางประเทศ ความวา
เตยเดินยิ้มเขามาหาเด็ดสาวทั้งสอง
“ทําอะไรกันอยู ออ! โบจะซื้ออะไรหรือ”
“ตุมหูแกวนี่แหละคะ ขาวหาวาแพง” โบหันมาบอกเหมือนจะฟอง
“เงินพันเจ็ดเทานั้นเอง มาซื้อของรานยังงี้ ราคานี้โบวาถูกแลว” เตยพยักหนา ไมขัดใจ
หลอน เขาเองเปนคนชอบใชของ ‘มียี่หอ’ เหมือนกันจึงเขาใจกันดี
“ผมไดเสื้อยืดมาตัวนึง เซลลตั้งยี่สิบเปอรเซ็นต เหลือแคสามพันกวาเอง”
…เด็กหนุมยื่นบัตรเครดิตใหพนักงาน แลวบอกวา “สองอยางฮะ เสื้อยืดกับตุมหู บัตร
เครดิตรับใชไหมฮะ”
(คุณชาย:441-442)
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ในตอนนี้ คือตอนที่เตยซื้อเครื่องแตงกายใหกับเพื่อนหญิงและตนเอง ซึ่งจะเห็นไดวาเตย
มีลักษณะการใชจายทีฟ่ ุมเฟอย
ซื้อเฉพาะของที่มีราคาแพงทั้งๆที่ยงั หาคาครองชีพเองไมไดเพือ่
ความพอใจของตนเองและเพือ่ นหญิง ดังมีลักษณะเชนเดียวกับอิสตรี ความวา
…อิสตรีไปตางประเทศอีกหลายครั้งเวลาอิสตรีเกิดเบื่ออากาศรอนในกรุงหรือความหนาย
ความซ้ําซากจําเจของการเดินเลนแถวศูนยการคา และการวายน้ําที่พัทยา หลอนก็จะไป
รวมกับคณะทัวร เดินทางไปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แลวแตนึกวาอยากจะไป
ไหน เสียครั้งละครึ่งเดือนคอนเดือน…
(ฟาต่ํา:24)

ในตอนดังกลาวนี้คือการเลือกพักผอนของอิสตรีที่ชอบจะไปทองเทีย่ วตางประเทศ โดย
มีพอแมเปนผูอ อกคาใชจายอีกเชนกัน
นอกจากเรื่องของการซื้อเครื่องแตงกายและการพักผอนแลว
ทั้งอิสตรีและเตยยัง
เรียกรองใหพอ แมซื้อรถใหม สรางบานใหมและเรียกรองที่จะไปเรียนตอตางประเทศอยูเสมอเพื่อ
ความทัดเทียมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งถือเปนเรื่องการทําตามใจตนเองเพือ่ ตอบสนองความตองการทาง
วัตถุ
การที่ตัวละครมีบุคลิกภาพตองการมีความภูมิฐาน และมีพฤติกรรมที่ใชจายฟุมเฟอยเพื่อ
รักษาความภูมฐิ านนี้ จึงเปนบทบาทการอบรมที่ผูประพันธตองการแสดงใหเห็นถึงการตามใจโดย
ปราศจากการอบรมวาเปนสิง่ ไมเหมาะสม เพราะตัวละครจะไมคํานึงถึงคนอื่น โดยเฉพาะความ
เหนื่อยยากของพอแม ทั้งนีก้ ารอบรมแบบตามใจจึงถือเปนขอเสียที่ครอบครัวควรตระหนักไว
บทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครตามการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่งไดแก บทบาทครอบครัวที่
เปนภูมหิ ลังของตัวละคร และบทบาทการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่มีตอตัวละคร จึงเปนสิ่งที่
ผูประพันธตองการแสดงใหเห็นถึงบทบาทครอบครัววามีอิทธิพลตอตัวละครอยางเห็นไดชัด
เพราะบทบาทครอบครัวที่เปนภูมิหลังของตัวละคร เปนการกลาวถึงความสําคัญของผูเลี้ยงดูคือ
พอแม ญาติผูใหญ และผูอ ุปการะ วาเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยสนันสนุนชีวิตความเปนอยูใ หตวั
ละคร
ทั้งนี้ การเปนผูเลี้ยงดูจะตองมีหนาที่ที่สาํ คัญคือ การเปนผูอบรมสั่งสอนซึ่งถือวามี
ความสําคัญยิ่งกวาการใหพนื้ ฐานชีวิต เพราะการอบรมสั่งสอนสามารถสรางบุคลิกภาพใหตวั ละคร
ใหดแี ละไมดีได
ตามที่ปรากฏในการศึกษาบทบาทการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่มีตอ
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บุคลิกภาพของตัวละคร ซึ่งผูประพันธไดใหความสําคัญเพราะกลาวถึงการอบรมถึง 5 รูปแบบ
จากนวนิยายทัง้ 15 เรื่องตามที่ศึกษามาคือ การอบรมแบบใหขอคิดทําใหตวั ละครเปนผูที่มีความ
มุงมั่น บากบัน่ และมีจดุ มุง หมาย การอบรมใหสํารวมกิริยาสงผลใหตัวละครเปนผูม ีกิริยามารยาท
เรียบรอยและวางตัวดี การอบรมอยางเขมงวดกวดขันจะทําใหตวั ละครมีลักษณะหวาดกังวล การ
อบรมโดยใชอารมณมีอิทธิพลใหตัวละครกลายเปนคนกาวราว และตองการการทดแทนอยูเสมอ
และการตามใจโดยปราศจากการอบรมจะบมเพาะตัวละครใหกลายเปนคนตองการความภูมิฐาน
เพราะประเมินคาตนเองจากการยอมรับของผูอื่น
ฉะนั้นการที่ผูประพันธใหความสําคัญตอบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครจึงเปนความ
จงใจของผูประพันธที่ตองการใหผูอานตระหนักในบทบาทครอบครัวที่มีตอสมาชิกในครอบครัว
ทั้งนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจึงจะไดศึกษาทัศนะของผูประพันธ อันเปนสาเหตุที่ทําใหผูประพันธแตง
นวนิยายโดยใชบทบาทครอบครัวใหปรากฏอยูในการสรางตัวละคร ในบทตอไป

บทที่ 4
ทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่มีตอ บทบาทครอบครัวในนวนิยาย
จากที่ไดกลาวในบทที่ 3 ถึงบทบาทครอบครัวที่มีความสําคัญในการสรางภูมิหลังและ
บุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครมาแลว ในบทนี้จะกลาวถึงทัศนะของ ว.วินจิ ฉัยกุลที่มีตอบทบาท
ครอบครัวไดแก ทัศนะเกีย่ วกับชาติกําเนิดและฐานะ ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา ทัศนะเกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดู ทัศนะเกี่ยวกับการเลือกคูครอง และทัศนะเกีย่ วกับการใชชีวิต เนื่องจากทัศนะเหลานี้
คือแนวคิดที่สัมพันธกับการสรางบทบาทครอบครัวใหปรากฏในนวนิยาย
4.1 ทัศนะเกี่ยวกับชาติกําเนิดและฐานะ
ในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล มักกลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของตัวละคร เมื่อพิจารณา
โดยรวมแลวอาจจําแนกชาติกําเนิดของตัวละครออกเปน 3 ระดับคือ ตัวละครที่มีชาติกําเนิด
คอนขางสูงและมีฐานะดีไดแก คุณชายทินภาค(ตาแหยม)ในคุณชาย พริม ในวงศาคณาญาติ อิสตรี
ในฟาต่ํา ออมรัก ในหลงเงา มุก ในเรือนไมสีเบจ ทัตติยา ในทะเลแปร นิลยา ในบานของพรุงนี้
รตา ในคลื่นกระทบฝง และมุก ในทางรัตติกาล
ตัวละครที่มีชาติกําเนิดปานกลาง ไดแก คลายเดือนและฉายฉาน ในมณีราว เตย ในคุณชาย
แกวใส ในละครคน พิงค ในอยูฟาเดียวกัน ยาตรา ในเสนไหมสีเงิน และตัวละครที่มีชาติกําเนิด
ต่ําตอย ไดแกพิตะวันในมายา แหวน ในแมพลอยหุง และโดงในคุณชาย
ผูประพันธมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของชาติกําเนิดในสองประการวาประการแรก ชาติกําเนิด
และฐานะเปนสิ่งสนับสนุนชีวิตตัวละครใหไดรับความพรอมและสะดวกสบายในการใชชีวิต และ
ประการที่สองคือชาติกําเนิดที่พรอมสมบูรณไมไดชวยใหตัวละครมีความเจริญหากขาดความเพียร
ซึ่งแนวคิดประการหลังคือทัศนะที่ผูประพันธใหความสําคัญมากกวา ตามเนื้อเรื่องที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้
เรื่องที่ว.วินิจฉัยกุลแสดงทัศนะวา ความพรอมทางชาติกําเนิดมีสว นสนับสนุนชีวติ ตัว
ละครไดแกเรื่องวงศาคณาญาติ ฟาต่ํา ทะเลแปร หลงเงา เรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน
ตอไปนี้
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เรื่องวงศาคณาญาติกลาวถึง ความสําคัญของชาติกําเนิดตอนที่ปรากฏในการตั้งชือ่ พริม
วา
ทั้งชื่อจริงและชื่อเลนของพริมเปนชื่อที่เรียกยาก ฟงแปลกหูเสียจนไมคอยมีใครเรียกไดถูก
ทั้งๆที่สะกดงายๆออกอยางนี้ นับเปนความภาคภูมิใจของพอแมพริมที่สามารถตั้งชื่อลูกอยาง
ไมซ้ําแบบใคร
“คนเขาจะไดรูวาเปนลูกผูดีมีเชื้อมีแถว ไมใชชาวบาน แมบอกเมื่อพริมบนอุบอิบ
“ชื่อธรรมดาดาษดื่น ชื่อเลนของพริมนะไมใชภาษาไทยนะ เปนภาษาอังกฤษแปลวา
เรียบรอย สมัยพริมเกิดไมมี ใครมีชื่อเลนเปนฝรั่งอยางอยางเดี๋ยวนี้หรอก มีแตชื่อใหญ เล็ก
แดง ดํา อะไรไปตามเรื่อง พอของพริมนะชอบอะไรเก เลยตั้งชื่อวา พริม
(วงศาคณาญาติ :8-9)

ขอความนี้ อธิบายความโดดเดนของพริมคือการมีชาติกําเนิดในตระกูลเกาแก จนพอแม
ตองคัดเลือกชื่อที่เหมาะสมกับกําเนิดอันสูงสงของพริม
เพื่อตองการแสดงออกวาพริมมีความ
เปนมาที่เหนือกวาลูกของคนทั่วไป
เรื่องฟาต่ํา กลาวถึงความพรอมของชาติกําเนิดและฐานะของอิสตรีวา
อยางปูเป ผมไมเห็นวาแกจะมีอะไรดอย...” คุณสงาเขาขางลูกเอาไวกอน
“ดอยกวาผูหญิงคนไหนสักคน พูดถึงสกุลรุนชาติ เราก็มีพอตัว เงินทองฐานะหรือก็พอ
เปนหลักประกันไดสบาย คุยก็คุยไดวาเราไมเคยคดโกงคอรัปชันเลยดวยซ้ํา
(ฟาต่ํา:26)

จากขอความ ทัศนะของ ว.วินจิ ฉัยกุลคือชาติกําเนิดเปนเครื่องมือจําแนกความแตกตาง
ของระดับบุคคลได หรือแสดงใหเห็นวาตัวละครนั้นๆโชคดีกวาคนอื่นๆ เพราะมีชาติกําเนิดและ
ฐานะที่ตดิ ตัวมาดี ซึ่งตัวละคร ทัตติยาในเรื่องทะเลแปร ก็มีลักษณะเชนเดียวกันความวา
บานของหลอนเพิ่งทาสีใหม เปนสีครีมสวยสะอาด เปลี่ยนหนาตางไมเปนหนาตางกระจก
ตามสมัยนิยม ประตูดานหนาเดิมเปนประตูเรียบๆ ก็เปลี่ยนเปนประตูไมสลักรูปโคงแบบ
ลาสุด ทุกอยางบงถึงความรุงเรืองทางฐานะความเปนอยูของเจาของบานอยางนาชื่นใจ
ทัตติยาเคยสงสัยบางเหมือนกันวา
คนโชคดีอยางหลอนนั้นมีอยูมากนอยไหมหนอใน
สังคม บางทีอาจจะมีไมกี่คนก็ได ตั้งแตเกิดมา หลอนรูจักแตความสมบูรณพูนสุข แมไม
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หรูหราราวกับเจาหญิงในนิยาย แตก็ไมเคยมีอะไรที่ขาดตกบกพรอง พอที่หลอนจะเอามา
เสียใจไดเลยสักขอเดียว
(ทะเลแปร:12-13)

ขอความนี้อธิบายถึงการสรางฐานะที่มนั่ คงของครอบครัวทัตติยา และทัตติยารูสึกวาความ
พรอมเรื่องฐานะเปนความโชคดีของตน
จากขอความทัง้ 3 เรื่องขางตนนี้ ว.วินจิ ฉัยกุลตั้งใจแสดงใหเห็นวา เรื่องของชาติกําเนิดและ
ฐานะมักไดแก การมีเชื้อสาย ในชนชัน้ สูง ความร่ํารวยเงินทอง ซึ่งถือเปนความพรอมของ
ครอบครัว ทั้งนี้ความพรอมในดานเชื้อสายตระกูลและการเงินไดชว ยสนับสนุนตัวละครในเรื่อง
ของการสรางความมั่นใจและความสุขใจใหกับสมาชิกในครอบครัว
เพราะใชชวี ิตไดอยางมี
ความสุขและตองเหน็ดเหนื่อยในการหาเลี้ยงชีพ
สวนเรื่องหลงเงา เรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน ก็กลาวถึงขอดีของการมีชาติกําเนิด
และฐานะที่ดวี า มีสวนชวยใหตัวละครมีความสะดวกสบาย เพราะมีบริวารแวดลอมคอยชวยเหลือ
และมีโอกาสเลือกคบเพื่อนไดตามตัวอยางจากเนื้อเรื่องตอไปนี้
เรื่องหลงเงา กลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของออมรัก ที่เลี้ยงดูผูอาศัยวา
พอแมของออมรักเปนคนรุนเกา ชอบเลี้ยงดูญาติและบริวารหลายคน ไมถือวาเปนการ
สิ้นเปลือง ตอนออมรักเล็กๆหลอนมีเพื่อนในบานเปนเด็กลูกแมครัวลูกคนสวน ลูกญาติหางๆ
ซึ่งพอแมเอามาฝากใหเรียนในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ก็มีลูกๆ ของเพื่อนฝูงพอแม ซึ่งติดตามเขา
มาเลนกับหลอนเวลาพอแมไปมาหาสูกัน
การเลี้ยงดูคนเหลานี้สิ้นเปลืองเงินทองเทาไร ออมรักไมอาจทราบได เพราะพอแมไมเคย
ออกปากใหเห็นวาเปนความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน ตอเมื่อเติบโตขึ้นหลอนจึงเขาใจวาคนที่
จะทําไดอยางพอแมหลอนนั้น ปจจุบันนี้นอกจากคนใหญโตหรือพวกเศรษฐีแลว ก็ไมมีคน
ฐานะปานกลางบานใดทําได ไมวาจะอยากหรือไมก็ตามญาติบางคนออกปากวาพอกับแมของ
ออมรักเปนพวก”รวยเงียบ”
(หลงเงา:21)

ขอความนี้อธิบายถึงความร่าํ รวยของครอบครัวออมรักที่เลี้ยงผูอาศัยหลายคน ชวยใหออม
รักมีเพื่อนเลนที่อยูในฐานะเด็กรับใชหลายคน
นอกจากเรื่องหลงเงา นวนิยายเรื่องที่แสดงออกของการมีบริวารปรากฏเชนเดียวกันอยูใ น
เรื่องคุณชาย ฟาต่ํา และทางรัตติกาล ทั้ง 3 เรื่องนี้ ตัวละครเอกคือ เตย อิสตรี และมุก มีบริวารที่
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เปนกึ่งเพื่อนกึง่ ผูรับใช ซึ่งการที่ตัวละครมีผูรับใช ก็เนื่องจากเปนผูมีความพรอมทางชาติตระกูล
และฐานะ
สวนเรื่องเรือนไมสีเบจ และเสนไหมสีเงิน กลาวถึงการมีเพื่อนมาคอยเอาใจหรือมีโอกาส
เลือกคบเพื่อน เพราะมุก และยาตรา ตัวละครจากทั้ง 2 เรื่องเปนผูมีชาติกําเนิดและฐานะดีเชนกัน
ตามเนื้อเรื่องทีว่ า
พี่จีไมไดสนิทกับมุกก็จริงแตเธอหวังวา เธออาจจะเขาทํางานที่บริษัทเงินทุนของคุณพอ
เมื่อเรียนจบแลว เพราะฉะนั้นเมื่อมุกเขาเรียนในคณะเดียวกับเธอ เธอก็วางตัวเหมือนเปนพี่
เลี้ยงอยูกลายๆ คอยดูแลใหเทาที่จะมีโอกาส และเอาใจมุกจนเห็นไดชัด
(เรือนไมสีเบจ:13)
ยาตราเปนคนถือตัวมากพอใช อาจจะเปนเพราะรูวาพอแมตนเองมีฐานะอยางไร ไมวาคบ
เพื่อนชายหรือหญิงเขาจึงมักจะเล็งที่ความดีเดนของเด็กหนุมสาวเหลานั้นอยูมาก
(เสนไหมสีเงิน:40)

จากขอความของนวนิยายทั้ง3เรื่อง แสดงทัศนะของว.วินิจฉัยกุล คือความมั่นคงของฐานะ
ทําใหมีบริวารแวดลอมหรือมีโอกาสเลือกคบเพื่อน
ในดานของการมีบริวารแวดลอมนี้
เปนทัศนะของผูประพันธที่ตองการแสดงออกวา
เนื่องจากตัวมีคุณสมบัติดี คือมีฐานะและชาติตระกูลดี จึงมีคนตองการขอเปนบริวารหรือเปนเพื่อน
ซึ่งการมีบริวารหรือการมีเพือ่ นมาก แสดงออกถึงตัวละครเปนผูมีหนามีตาและเปนที่ยอมรับใน
สังคม
จะเห็นไดวา นวนิยายเรื่องที่ยกมาคือเรื่องวงศาคณาญาติ ฟาต่ํา ทะเลแปร หลงเงา
เรือนไมสีเบจและเสนไหมสีเงิน เปนนวนิยายกลุมทีว่ .วินิจฉัยกุลแสดงทัศนะวาความสมบูรณของ
ชาติกําเนิดและฐานะ สนับสนุนใหตวั ละครเปนผูมีความพรั่งพรอมกวาผูอื่น ซึ่งความพรอมนี้ไดแก
การอยูในสังคมชั้นสูง มีความสะดวกสบายใรเรื่องของทีอ่ ยูอาศัย มีบริวารและเพือ่ นคอยอํานวย
ความสะดวกให
อยางไรก็ดี ว.วินิจฉัยกุล ก็ไมไดใหชาติกําเนิดมีความสําคัญที่สุดในชีวิตเพราะแมวาจะมี
ชาติกําเนิดที่สงู สง แตตัวละครก็ไมไดใชฐานะและชาติกําเนิดทีไ่ ดรับติดตัวจากครอบครัวมาตั้งแต
เกิดเปนเครื่องมือในการแสวงหาความสุข เพราะตัวละครหลายตัวอาทิ พริม อิสตรี และมุก จาก
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เรื่องวงศาคณาญาติ ฟาต่ํา และเรือนไมสเี บจกลับตัดสินใจเลือกใชชวี ิตที่มีความสุขอยางสมถะอยู
กับคนรักที่ไมไดมีชาติตระกูลสูงหรือฐานะร่ํารวย
นอกจากนี้ในดานของการประสบความสําเร็จในชีวิต ผูประพันธจะแสดงทัศนะวาไมได
เกี่ยวของกับการมีชาติกําเนิดหรือฐานะทีด่ ีเลย ซึ่งแนวคิดนี้ผูประพันธนําเสนออยางเดนชัดปรากฏ
ในเรื่องคุณชาย แมพลอยหุงและเรือนไมสีเบจ
เรื่องคุณชายมีเนื้อเรื่องที่กลาวถึงตัวละครทีม่ ีชาติกําเนิดและฐานะดี
แตไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ขณะที่เรื่องแมพลอยหุง ตัวละครมีชาติกําเนิดและฐานะต่าํ ตอยกลับกลายไป
เปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ตามเนื้อเรื่องตอไปนี้
เรื่องคุณชาย ผูป ระพันธใหคุณลุงมหายกชีวิตของคุณชายทินภาค(ตาแหยม)มาเปนเครื่องมือ
สอนใจโดง วาความเจริญหรือความสําเร็จไมไดขึ้นอยูก ับชาติกําเนิด แตขึ้นอยูกบั ความพยายาม
มากกวา
แกดูตาแหยมแปนตัวอยาง...ขออโหสิแกดวยที่ตองยกแกขึ้นมาพูด เห็นไหมวา ชาติกําเนิด
แกสูงกวาพวกเราทั้งหมด แตแกไมไดทําตัวใหดีขึ้น มันก็ไดแคนั้นจริงๆ แลวชีวิตคนเราทุก
วันนี้ ตองกระเสือกกระสนมากกวาสมัยตาแหยมเปนสิบเทาอยางแกนะโดง แกไมมีตนทุน
อะไรเลย มีแตมือเปลา ลุงอาจจะใหเงินทองแกไปพอติดตัวบาง แตก็แคนั้น จะใหกาวขึ้นไป
ไดดิบไดดี ลุงก็จนปญญา
(คุณชาย : 1074)

ขอความนี้คือการอธิบายวา ชีวิตตาแหยมคือบทเรียนเกีย่ วกับเรื่องการมีชาติกําเนิดสูงสง
แตกลับตกต่ําในที่สุด ซึ่งเปนทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่กลาวถึงชาติกําเนิดที่พรอมสมบูรณไมไดชว ย
ใหตวั ละครมีความเจริญ
สวนเรื่องแมพลอยหุง คุณรสนากลาวถึงชีวติ ใหมของแหวนวา
“แหวนมาแลวละคะ คุณแม “หลอนหันไปบอกมารดา”คนเราเทียบกับเพชรพลอยไมได
หรอกคะ แรธาตุนะเกิดมาเปนอยางไหนมันก็เปนยังงั้นตลอดไป แตคนเราเปลี่ยนได...เกิดมา
เปนพลอยก็เปลี่ยนเปนเพชรไดนะคะ ถาชวยตัวเองใหเปลี่ยนไปตามนั้น”
(แมพลอยหุง: 390)

ในตอนนี้ คือการสรุปชีวิตของแหวนวาสามารถยกระดับชีวิตตนขึ้นมาได แมไมมีชาติ
ตระกูลสูงและฐานะทีด่ ีมาตั้งแตเกิด
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ในเรื่องเสนไหมสีเงิน คุณตากลาวกับแพรวาเกีย่ วกับการเรื่องชาติกําเนิดและฐานะวา
“เขามีเงิน ลูกก็เลยไดเรียนโรงเรียนดีๆ ไดไปเมืองนอก ความมีเงินมันก็ชวยไดในระดับ
หนึ่ง แตชวยไมไดหมด คนเราเกิดมาดี พอแมรวยก็จริง แตถาทําตัวไมดีก็ลมกลางคันได
เหมือนกัน บางคนตกต่ําขนาดติดคุกติดยาเสพติดตายอยางหมากลางถนนก็มี ไมแนไมนอน
หรอก
(เสนไหมสีเงิน:134)

ฉะนั้นจากการแสดงทัศนะใน 3 เรื่องคือคุณชาย แมพลอยหุง และเสนไหมสีเงินจึงเปน
ความคิดของ ว.วินิจฉัยกุลเกีย่ วกับเรื่องชาติกําเนิดและฐานะวา ชาติตระกูลและฐานะคือสิ่งที่ติดตัว
มาเพื่อสนับสนุนชีวิตตัวละคร แตทั้งนี้ชาติกําเนิดไมใชสิ่งที่ชวยใหคนประสบความสําเร็จหากขาด
ความพยายามและความดีงาม
ทั้งนี้ ทัศนะเกีย่ วกับชาติกําเนิดและฐานะของว.วินจิ ฉัยกุล จึงสรุปไดวาผูประพันธเห็นเปน
เพียงสิ่งที่ติดตัวแตไมควรไปยึดติด
เพราะความสุขหรือความสําเร็จในชีวิตจะตองมีปจจัยอื่นที่
สําคัญกวา ซึ่งจะไดกลาวถึงทัศนะในดานอื่นๆของ ว.วินิจฉัยกุลในหัวขอตอไป
4.2 ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา
จากการศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการชาติกําเนิดและฐานะ ตามหัวขอ4.1 ที่สรุปไดวาชาติ
กําเนิดและฐานะไมไดกอใหเกิดความสุขและความสําเร็จเสมอไปนั้น เพราะจะตองมีปจจัยอืน่ เขามา
เสริมดวย ในหัวขอ4.2 จึงเปนการศึกษาถึงทัศนะเกีย่ วกับการศึกษา จากนวนิยายของ
ว.วินิจฉัยกุลซึ่งถือเปนปจจัยดานตอมาในการที่ตัวละครใชเปนเครื่องมือสรางความสุขและความ
เจริญใหกับชีวติ ตนเอง
การศึกษาในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลนั้น
หมายถึง
การศึกษาตามระบบใน
สถาบันการศึกษาและไดรับใบประกาศตามคุณวุฒิที่ตวั ละครเลือกศึกษา นวนิยายทั้ง 15 เรื่อง
ของว.วินจิ ฉัยกุลปรากฏวาตัวละครเอกทุกตัวไดรบั การศึกษาตามแตฐานะครอบครัว แมวาตัวละคร
จะอยูใ นครอบครัวที่ไดรับการอุปการะก็ตาม
ทั้งนี้จากรายละเอียดของนวนิยายทีก่ ลาวถึงประเด็นของการศึกษาในชีวิตตัวละครที่โดด
เดนมีอยู 2 ประการสําคัญคือ ประการแรกการศึกษาตามฐานะและคานิยม และประการที่สอง
การศึกษาเปนเพียงเครื่องมือยกระดับชีวิตของตัวละครแตไมไดสรางใหตัวละครเปนคนดี ซึ่งใน

109
ประเด็นแรกผูป ระพันธเพียงตองการสะทอนใหเห็นวาการศึกษาไดรับอิทธิพลของคานิยมเขามา
เกี่ยวของ แตผูประพันธจะใหความสําคัญตอแนวคิดประการหลังมากกวา เพราะตัวละครที่ยกระดับ
ชีวิตตนเองดวยการมีการศึกษาสูงแลว บางคนก็ไมไดเปนคนดีเทาที่ควร และบางคนก็ถึงกับมีชีวิตที่
ลมเหลว ทั้งนีผ้ ูประพันธแสดงผานเนื้อเรื่องและตัวละครจากเรื่องคุณชาย มณีราว วงศาคณาญาติ
บานของพรุงนี้ ละครคน มายา และแมพลอยหุง
การศึกษาตามฐานะและคานิยม
ในนิยายของว.วินิจฉัยกุลมักกลาวถึงความสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาวาเปนสิ่งที่บงบอกฐานะที่มั่นคงและความมีหนามีตาของครอบครัว
แตถาตัว
ละครที่เกิดในครอบครัวที่ไมมีความพรอม การศึกษาจะถือเปนโอกาสที่ตัวละครตองไขวความาให
ไดมากที่สุดเพือ่ สรางภาพลักษณของตนเองใหดีขึ้น
ผูประพันธนําเสนอเรื่องของการศึกษาวาผูที่มีความพรอมยอมไดรับการศึกษาดีกวาคนอื่น
ซึ่ง ปรากฏในเรื่องคุณชาย ที่กลาวถึงตาแหยม หรือแทจริงคือหมอมราชวงศทินภาควาไดรับ
การศึกษาเนื่องชาติกําเนิดและฐานะมีสว นในการสนับสนุนวา
ความจริง ชีวิตคุณชายภาคก็ไมถึงกับลําบาก เพราะเขาอาศัยความเมตตาของหมอมยาได
เลาเรียนหนังสือในโรงเรียนเดียวกับพี่ชายนองชายที่เปนลูกหมอมรอง ๆ ดวยกัน สวนพี่ชาย
คนโตและคนรองซึ่งเปนลูกของหมอมคนใหญนั้นไปเรียนอังกฤษตั้งแตอายุสิบสอง
ทานพอของคุณหญิงพิมพเปนหมอมเจาที่ฐานะคอนขางดีหากทรงใชจายอยางระมัดระวัง
เพราะตองทะนุบํารุงลูกเมียนับสิบคน
แตทานก็ไมทรงบนและไมเคยตัดทอนรายจายที่
จําเปนโดยเฉพาะการศึกษาของลูกๆ ยิ่งคนไหนเรียนเกง คนนั้นก็ยิ่งเปนคนโปรด ไดรับการ
สนับสนุนใหเรียนมากๆขึ้นไป
(คุณชาย:744)

ขอความนี้ อธิบายถึงชาติกําเนิดและฐานะที่มนั่ คงของครอบครัววา ชวยสงเสริม
การศึกษาใหตวั ละครอยางเต็มที่
สวนเรื่องมณีรา ว
ก็ไดกลาวถึงชาติกําเนิดและฐานะของฉายฉานที่มีลักษณะคลาย
ครอบครัวของตาแหยมคือ ผูเปนพอมีภรรยาหลายคนแตก็ใหความสําคัญตอการศึกษาของลูก ตาม
เนื้อเรื่องที่วา
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พอของฉายฉานเปนเศรษฐี
หากวาไมตองเปลืองเงินทองไปในการเลี้ยงลูกชายหญิง
จํานวนมากและเมียจํานวนนับไมถวน มีตั้งแตเมียเกาแก ซึ่งตอนนี้ก็อยูในวัยเจ็ดสิบเศษขา
ไปแลวหลายคน จนกระทั่งเมียสาวๆ วัยไมถึงยี่สิบอีกหลายคนเหมือนกัน
…
ฉายฉานเปนลูกที่เกิดจากเมียคนหนึ่งในจํานวนมากมายนี้
…
ในเมื่อฉายฉานเปนผูชาย พอเขาก็ปติยินดีไมแพกับไดลูกชายจากเมียหลวงจึงไดยกตึกและ
ที่ดินผืนนี้ใหเปนสิทธิ์ขาดกับลูกชาย ใหการศึกษาอยางดี และเมื่อฉายฉานโตเปนหนุม พอก็
จัดการมอบกิจการคาในเครือใหสวนหนึ่ง ซึ่งมากพอที่เขาจะเลี้ยงตัวเองไดโดยไมฝดเคือง
หากวาชายหนุมเปนคนเอาถานเสียอยาง
(มณีราว 115-116)

ขอความนี้ ผูประพันธอธิบายพื้นฐานชีวิตของฉายฉานเชนเดียวกับชีวติ ของตาแหยม คือ
แมฉายฉานจะมีพี่นองมาก แตเขาก็มีโอกาสที่ไดเรียนสูงและไดรับการสนับสนุนในเรื่องของหนาที่
การงานถาเขาแสดงความตั้งใจ
จากขอความของทั้งสองเรื่อง ทัศนะของว.วินิจฉัยกุลคือ คนที่มีความพรอมทางชาติ
กําเนิดและฐานะ ยอมมีโอกาสดี และหากรูจักขวนขวาย ก็จะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปอีก
ทั้งนี้ว.วินิจฉัยกุลแสดงใหเห็นวาแมครอบครัวจะใหการศึกษาได แตก็อาจไมเหมาะกับตัว
ละคร ถาการศึกษานัน้ เกี่ยวพันกับคานิยมของสังคมกลาวคือในเรื่องวงศาคณาญาติและบานของ
พรุงนี้ ตัวละครผูเกิดในชาติตระกูลและฐานะดี ถูกบังคับใหศึกษาในดานที่เขาสังคมได เพื่อแสดง
ความมั่งคั่งของครอบครัว หรือเปนสิ่งที่ครอบครัวเชื่อวาจะชวยใหมคี วามเจริญกาวหนาเชนในเรื่อง
วงศาคณาญาติ พอแมของพริมตอตานการเรียนวาดรูปดวยเหตุผลที่วา
พริมไมไดเรียนวาดรูปมาเปนพิเศษถึงแมวามีใจรักดานนี้ จนนาจะไดรับ
การสงเสริมใหศึกษาทางนี้อยางเอาจริงเอาจังก็ตามพอกับแมลงมติเปนเอกฉันทวาจะไมยอม
ใหพริมสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาเหลานี้เปนอันขาด“ไมเห็นจะมีประโยชนอะไร
วิชาวาดรูปเอกไปทําอะไรไดอวดใครก็ไมได ถาเปนเมืองนอกเมืองนาก็ไปอยางแลวไอที่เรียน
กันนะ พอเห็นมีแตฮิปปเต็มไปทั้งคณะพอทนเห็นแกไปมั่วสุมกับพวกนั้นไมไหว”
(วงศาคณาญาติ:79 – 80)
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จากขอความจะเห็นวา พอของพริมมีทัศนะเกี่ยวกับการเรียนวิชาวาดรูปวาไมเหมาะกับ
ชนชั้นสูงอยางครอบครัวของตน
ในตอนนี้จะเห็นวา ผูเขียนแสดงทัศนะวาตัวละครที่อยูใ นชาติตระกูลและฐานะดีถูกยอม
กําหนดใหเรียนตามคานิยมคือเรียนในวิชาที่สามารถเขาสังคม หรือเรียนแลวมีหนามีตาครอบครัว
ของพริมจึงไมสนใจความสามารถของพริมในดานการวาดรูป เนื่องดวยพอแมของพริมมีความเปน
หวงในพฤติกรรมของพริมวาเปลี่ยนแปลงไป
สวนนิลยา ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาครอบครัวมีอิทธิพลตอการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนรัก
เชนกัน คือ นิลยาเปนผูม ีความสามารถทางดานการเลนดนตรีมาก แตพอแมผูเปนนักวิชาการ
ระดับสูงเห็นวาเปนวิชาที่ต่ําตอย จึงหามนิลยาเรียน ซึ่งสรางความทุกขใจใหกับนิลยาเปนอยางมาก
ดังความที่กลาววา
ฉันไมรูจะอธิบายอยางไรวา วิชาดนตรีนั้นไมอยูในจุดมุงหมายของคุณพอคุณแม เพราะใน
สายตาทานนักวิชาการที่โดงดังขึ้นมาเปนนักบริหารของประเทศอยางที่ทานกําลังจะไดเปน
นั้นอาจจะจบสาขาอะไรมาก็ไดรอยแปด…แตก็ดูเหมือนวายังไมมีใครจบสาขาดนตรีเลยสัก
คน
(บานของพรุงนี้: 331)
“มีแตลูกเทานั้น เปนความหวังอยางเดียวและอยางสุดทายของแม” คุณแมเคยพูดเชนนี้แลว
บัดนี้คุณแมดูจะไมสบายใจกับเรื่องเพลงของฉันนัก
(บานของพรุงนี้: 342)

ในตอนนี้จะเห็นไดวา
ผูประพันธแสดงความทุกขใจของนิลยาวาเปนเพราะพอแม
คาดหวังใหตนจบการศึกษาทางวิชาการ เพื่อใหสมศักดิศ์ รีของลูกนักวิชาการระดับประเทศ ซึ่งความ
คาดหวังของพอแมดังกลาวนี้ ทําใหนิลยา “ไมสบายใจ” นั่นคือ ทุกขใจที่ตนเอง ไมสามารถเลือก
เรียนดนตรีไดตามพรสวรรคของตน
ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาตามคานิยม
จึงเปนสิ่งที่ผูประพันธตองการสะทอนใหเห็น
คานิยมของสังคมเทานั้น แตผูประพันธเองก็ไมไดเห็นดวยกับคานิยมนี้ เพราะทายที่สุดแลว ตัว
ละครจากทั้งสองเรื่องกลับประสบความสําเร็จจากสิ่งที่ตนเองสนใจแตแรก นั่นคือ พริมไดทํางาน
เปนนักแปล และวาดภาพประกอบหนังสือ
สวนนิลยาก็กลายเปนนักแตงเพลงที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศไปในที่สุด ซึง่ ตัวละครทั้งสองไมไดใชความรูตามที่พอแมบังคับใหเรียนมาเลย

112
สวนทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่เกี่ยวกับการศึกษาชวยยกระดับบุคคล มักปรากฏในตัว
ละครที่มีชาติกําเนิดและฐานะต่ําตอยตัวละครซึ่งการศึกษาจะถือเปนโอกาสที่ตัวละครตองไขวควา
มาใหไดมากทีส่ ุดเพื่อสรางภาพลักษณของตนเองใหดีขึ้นตามเรื่องแมพลอยหุง มายา และคุณชาย
ตอไปนี้
เรื่องแมพลอยหุง กลาวถึงการใหความสําคัญของการเรียนใหสูงที่สุดเทาที่จะเรียนได ในตัว
ละครแหวนวา
“ เรียน ๆ เขานะแหวน” คุณผูหญิงวา “ มีความรูติดตัวไวมันดีกวาไมมี ไดรูวาเมื่อไรจะ
กลับบาน แหวนจะไดมีทางทํางานได”
“ คุณจะกลับบานเมื่อไรคะ” แหวนถามทันที กระตือรือรนแตก็ไมใชวาจะคิดถึงบาน
“ ฉันไมกลับหรอก แตแหวนอาจตองกลับ”
“ หนูไมอยากกลับ” แหวนวา “ อยูนี่สบายดีแลว กลับบานเมื่อไรหนูก็ตองไปเปนคนใช
อีก
“หนูเบื่อ หนูอยูนี่ดีกวา”
“ ถาเรียนหนังสือมีความรูติดตัวก็ไมตองไปเปนคนใช เรียนภาษาจบแลวไปเรียนตอก็ได
ฉันจะหาที่เรียนใหเอง”
แหวนยิ้ม แลเห็นฟนขาวสะอาดเปนระเบียบ รสนาดูรูปโฉมของเด็กหญิงรุนสาวแลว
อยากจะถอนใจดวยความชื่นชมแกมเศราใจ คําเปรียบเทียบเกา ๆ ที่วาชางเผือกยอมอยูในปา
นั้นนับวาไมมีวันลาสมัย
( แมพลอยหุง: 131 )

ขอความนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะของแหวนวาถาไมตองการเปนคนใชกต็ อง
เรียนใหไดมากที่สุด
สวนเรื่องมายาก็กลาวถึงประโยชนของการศึกษาในตัวละครพิตะวันวา
หลอนเลาตอไป พยายามจะทําใหอีกฝายเห็นคุณคาขึ้นบาง
”คุณแมสนับสนุนตะวันทุกอยาง ใหใชนามสกุล ใหเลาเรียนจนจบมหาวิทยาลัย ไมมีใครอีก
แลวที่จะดีกับตะวันเทานี้” หลอนชะงักมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเอยมาถึงแคนี้ ถาไมมีคุณอินทนิล
ชีวิตของหลอนจะเปนอยางไรก็สุดรูได บางทีหลอนอาจจะยังอยูในสวนกับแม อยางลําบาก
ยากจน
อาจผจญกับพอเลี้ยงและนองตางบิดาอีกเปนพรวนถึงคุณอินทนิลจะไมมีความ
ออนโยนใหหลอน แตประโยคที่หลอนพูดออกมาเมื่อครูโดยไมไดตั้งใจจะพูดความจริงนั้น
นับวาเปนความจริงทุกถอยทุกคํา นอกจากเธอแลวไมมีใครจะทําใหพิตะวันมีโอกาสรุงเรือง
ถึงขนาดนี้ไดเลย
(มายา : 373)
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ขอความนี้กลาวถึงพิตะวันแสดงการระลึกถึงบุญคุณของคุณอินทนิลโดยไมรูตัว ในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการใหโอกาสทางการศึกษาแกพติ ะวัน ทําใหพิตะวันมีชีวติ ความเปนอยูทดี่ ีขึ้น
ในเรื่องคุณชายกลาวถึงความเพียรพยายามในการหาความรูก็จะทําใหชีวิตที่ตอยต่ําดี
ขึ้นมาได ดังความวา
บทเทศนาเหลานี้เมื่อเริ่มขึ้นแลวยากที่จะจบลงงายๆ เพราะวา คุณมหาเริ่มเพลิดเพลินกับ
คําสั่งสอน
“ลุงอบรมสั่งสอนแกมาตั้งแตเด็ก เพราะอยากใหเปนคนใฝดีมีสติปญญา มีคุณธรรม คน
บางคนเขามีทุนพอแมกองไวใหแลวตั้งแตเกิด พวกนี้แคตอยอดขึ้นไปหนอยก็สบาย สวนแก
นั้นพื้นฐานแทบไมมี ตองสรางเอาเอง ตองเหนื่อยกวาเขา ถาหากวาประพฤติปฏิบัติดี ก็คงจะ
มีชีวิตที่ดี
(คุณชาย 302-303)

นอกจากนี้ผูประพันธยังแสดงวา ตามคานิยมการศึกษาคือเครื่องมือแกไขขอผิดพลาดให
ตัวละคร ตามที่ปรากฏในเตย และแกวใส เรื่องคุณชาย และละครคน กลาวคือเรื่องคุณชาย เตยเกิด
ความรูสึกอับอายกับเหตุการณที่ตนเองไมไดรับตําแหนงการประกวดเยาวชนดีเดน และพลั้งมือทํา
รายรางกายโบ เพื่อนสาวในมหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะเยาะเยยเขาเรื่องนี้ เตยจึงหาทางออกโดยขอ
ไปศึกษาตอตางประเทศ ตามขอความที่วา”เตยสูตามแบบของเตย เตยจะไปเรียนตอเมืองนอกเอา
ปริญญากลับมาเยยไอพวกทีแ่ กลงเตย”(คุณชาย :1045)สวนแกวใส เกิดความเสียใจที่คนรักละเลย
ตนหลังจากทีเ่ ขาเปนดาราดังแลว แมเลี้ยงของแกวใสจึงหาทางออกใหแกวใสไป”ชุบตัว” โดย
การศึกษาตอตางประเทศ ตามขอความที่วา”พรุงนี้หลอนจะเดินทางไปสูฉากใหม ชีวิตใหม
ประสบการณใหม” (ละครคน:688)
ตามทัศนะขางตนนี้ จะเห็นวา การศึกษา คือเปนทั้งการยกระดับและการหาทางออกให
ตัวละคร ซึ่งผูประพันธแสดงวาเปนเพียงคานิยมเทานัน้ เพราะทายที่สุด ตัวละครบางตัวที่ไดรบั
การศึกษาอยางดีเลิศก็มีชีวิตที่ลมเหลว ดังที่ปรากฏจากชีวิตของเตยและพิตะวัน ซึ่งทั้งคู จบ
การศึกษาขั้นสูงจากตางประเทศแตเตย กลับเปนคนอกตัญูเพราะไมเลี้ยงดูพอแม สวนพิตะวันก็ฆา
ตัวตายเพราะไมสมหวังในความรัก
ฉะนั้น ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของผูประพันธจึงสรุปไดวาการศึกษานอกจากจะเปน
การเพิ่มพูนความรู ที่เปนความหมายตรงตัวแลว การศึกษายังกลายเปนคานิยมที่บง บอกถึงฐานะ

114
ชาติตระกูล ความมีหนามีตาในสังคม การยกระดับชีวิตและเปนทางออกในการแกปญ
 หาบางอยาง
ทั้งนี้ผูประพันธจึงมองการศึกษาเปนเพียงเครื่องมือที่ครอบครัวจัดหาใหเพื่อพัฒนาตัวละครในระดับ
หนึ่งเทานัน้ แตถาจะพัฒนาตัวละครใหเปนคนดีมีคุณธรรม จะตองมีปจจัยอื่นรวมดวย ซึ่งไดแกการ
อบรมสั่งสอนจากครอบครัว ดังที่จะกลาวในหัวขอตอไป
4.3 ทัศนะเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
ทัศนะของว.วินิจฉัยกุลเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูคือการทีผ่ ูประพันธแสดงใหเห็นวาลักษณะ
ตัวละครมาจากการอบรมของครอบครัว กลาวคือ การอบรมไดกลายเปนเครื่องเตือนใจ เปนกําลังใจ
ใหตวั ละครปฏิบัติดี โดยการอบรมนี้ไมไดมีปจจัยดานชาติตระกูลและฐานะ หรือเรือ่ งของการศึกษา
เขามาเกี่ยวของ
ซึ่งหมายความถึงครอบครัวสามารถใหการอบรมที่ดีไดไมวาตัวละครจะอยูใน
สถานภาพใด
ตามที่ผูประพันธแสดงถึงลักษณะการอบรมทั้ง 5 ประการตามที่ศกึ ษามาแลวในบทที่ 3
ไดแก การอบรมแบบใหขอคิด การอบรมใหสํารวมกิรยิ า การอบรมอยางเขมงวด การอบรมโดย
ใชอารมณ และการตามใจโดยปราศจากการอบรมนั้นไดมีผลตอบุคลิกภาพของตัวละคร ทั้งดานที่
พึงประสงคและไมพึงประสงค
นอกจากนี้ ในการศึกษาทัศนะที่เกี่ยวกับชาติตระกูลและฐานะ
และทัศนะเกีย่ วกับ
การศึกษา ก็ไดขอสรุปวาตัวละครไมอาจใชทั้งสองแนวทางนี้นําไปสูความสุขหรือความสําเร็จใน
ชีวิตได หากปราศจากการความดีงาม
ความดีงามในทัศนะของผูประพันธก็คือการเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกดานของชีวิต ไมวาจะ
เปนเรื่องของการทํางาน การใชชีวิต หรือการวางตัว ซึ่งนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลใหความสําคัญ
เกี่ยวกับแนวคิดนี้ กลาวคือ ตัวละครจะเปนผูปฏิบัติดีไดนั้น ครอบครัวคือแรงจูงใจที่สําคัญตาม
การปรากฏอยางเดนชัดในเรือ่ ง อยูฟาเดียวกัน มณีราว คุณชายและเสนไหมสีเงิน ตอไปนี้
เรื่อง อยูฟาเดียวกัน เมื่อพิงคตัดสินใจทีจ่ ะใชชีวิตในเมืองไทย พิงคกม็ ีความเขมแข็งทีจ่ ะ
ใชชีวิตเพียงลําพัง แมจะตองพบกับอุปสรรคหลายครั้ง ตั้งแตญาติพี่นองไมตอนรับการหางานทํา
ดวยความยากลําบาก การปรับตัวใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย การปรับตัวใหเขากับ
ครอบครัวของสามี และที่เปนปญหาหนักที่สุดสําหรับพิงค คือ การตัดสินใจตั้งตนใชชีวติ อยาง
เกษตรกรกับสามีที่ตางจังหวัดซึ่งตองประสบภัยธรรมชาติมากมาย แตพิงคก็ยังสามารถอดทนและ
ยืนหยัดทีจ่ ะใชชีวิตอยูเมืองไทยกับสามีดว ยอาชีพเกษตรกรตอไป ดังความวา
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ปานนี้แมจะทําอะไรอยู…พิงคถอนใจ ไมเคยคิดถึงแมมากเทานี้มากอนเลย ถาหากวาแมอยู
ใกลพิงค คงจะสบายใจมากแตพอคิดอยางนี้ไดแวบเดียวก็หักหามใจได ถึงแมมาหาก็คงจะ
บอกวา พิงคโตเปนผูใหญแลว ไมวาจะเผชิญปญหาอะไร ตัวเองเทานั้นที่จะรับผิดชอบตัวเอง
ใหไดดีที่สุด
(อยูฟาเดียวกัน:425)

ในตอนนี้ผูประพันธไดแสดงใหพิงคนกึ ถึงแมวา ถาแมอยูใกลๆคงจะชวยปลอบใจใน
ปญหาที่ผานเขามา แตพิงคก็นึกถึงตอไปอีกวาแมมกั จะอบรมสั่งสอนใหพิงคตอสูกบั ปญหา เพราะ
ถือเปนการรับผิดชอบชีวิตตนเอง พิงคจึงเปลี่ยนความคิดวาแทนที่จะโหยหาคําปลอบใจ ควรจะคิด
แกปญหาและยอมรับความจริงที่พบอยูดีกวา ซึ่งเนื้อความในบทบรรยายนี้คือ การที่พิงคนึกถึงแม
แลวเกิดความเขมแข็งขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ผูเขียนตองการแสดงใหเห็นวา แมมีอิทธิพลตอความคิดและ
จิตใจของลูก คือ ทําใหลูกคิดเปน มีจิตใจเปนผูใหญที่เขมแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได
ความนึกคิดของพิงคที่วาตนเองเปนผูใหญ และพึ่งพาตนเองไดนั้น ผูประพันธยังได
แสดงใหเห็นอีก คือ เมื่อใหพิงคนึกเปรียบเทียบตนกับคนรอบขาง นั่นคือ จอด และซกเฮี้ยง จอดเปน
บุตรสาวของนาสะใภของพิงคผูซึ่งเปนเด็กวัยรุนที่หมกมุนอยูกับเรื่องเพศและการเทีย่ วกลางคืน
สวนซกเฮีย้ งเปนเพื่อนรวมงานของพิงคในชวงที่พิงคทํางานเปนฝายตางประเทศของโรงงานผลิต
อุปกรณกอสรางกอนจะลาออกมาเปนเกษตรกร ซกเฮี้ยงจะเปนผูที่ครุน คิดอยูแ ตเรื่องเนื้อคูและการ
แตงงาน เมื่อพิงคเห็นพฤติกรรมของทั้งสอง พิงคเกิดการนึกเปรียบเทียบวา
พิงคไมแปลกใจวา ทําไมพิงคจึงเปนผูใหญมากกวาจอดเมื่อพิงคอยูวัยเดียวกับหลอน และ
ทําไมพิงคจึงยังเปนผูใหญมากกวาซกเฮี้ยงอีก ทั้งที่ออนกวาหลอนหลายป เพราะวาครอบครัว
ของพิงค แมวามีความผูกพันกันอยางแนบแนน แตวาก็ยังใหอิสระที่ลูกๆจะดําเนินชีวิตตาม
ลําพัง ดิ้นรนชวยเหลือตนเอง รับผิดชอบชีวิตตนเอง เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนแลว
(อยูฟาเดียวกัน:396)

ในตอนนี้เปนความคิดของพิงคที่เห็นวาตนเองมีลักษณะของความเปนผูใ หญกวา
จอดและซกเฮีย้ งตรงความสามารถของการคิดพึ่งตนเองอันไดแกการใชชีวิตเพียงลําพัง แกปญหา
และรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ พิงคไดรับอิทธิพลจากการปลูกฝงของ
ครอบครัวนั่นเอง
ฉะนั้นจึงเห็นไดวา ทั้งพิงค จะนึกถึงครอบครัวเสมอเมื่ออยูในสถานการณที่ตองพึ่งพา
ตนเองหรือเปนความรูสึกนึกคิดวาตนเองเปนผูใหญที่จะใชชีวิตตอไปโดยไมเปนภาระครอบครัว
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ซึ่งไดทําใหเห็นทัศนะของผูป ระพันธวา
ดังกลาวใชชีวติ ดวยความเขมแข็งอดทน

ครอบครัวมีบทบาทตอการเปนแรงผลักดันใหตัวละคร

นอกจากนี้นวนิยายของว.วินิจฉัยกุล มักจะเนนในเรื่องของการปฎิบัติตนใหถกู ตองตาม
ศีลธรรมและมนุษยธรรม เชน ประกอบอาชีพสุจริต มีความกตัญู ไมเห็นแกตวั รับผิดชอบตอ
สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการประพฤติผิดประเวณี ซึ่งผูเขียนแสดงศีลธรรมดังกลาวนี้อยูใน
พฤติกรรมของตัวละครอยูเสมอ ยิ่งไปกวานัน้ ผูที่ปลูกฝงคุณความดีดังกลาวนีใ้ หกับตัวละครที่
ผูเขียนกลาวถึงอยูเสมอก็คือบุคคลในครอบครัว
ในเรื่องการวางตัวตอเพศตรงขามและการรูจักรักนวลสงวนตัว
เปนคุณสมบัติที่
ผูประพันธมักแสดงอยูในตัวละครหญิง กลาวคือ ตัวละครที่มีลักษณะเชนนี้ จะประสบความสําเร็จ
ในชีวิตทัง้ ทางดานการงานและคูครอง ตลอดจนไดรับการยกยองจากคนรอบขาง ซึ่งทําใหเห็นวา
ผูประพันธมีทัศนะวาผูหญิงควรจะมีการควบคุมอารมณในเรื่องความรัก และผูประพันธทําใหเห็น
วาการที่ตวั ละครจะเกิดความตระหนักในคุณคาของความเปนผูหญิงไดก็ตอเมื่อไดรับการปลูกฝงที่ดี
จากบุคคลในครอบครัว
คลายเดือน ในเรื่องมณีราว ผูประพันธแสดงใหเห็นไววา แมคลายเดือนจะเคยมี
ประสบการณที่ผิดพลาด คือเสียพรมจรรยใหฉายฉานโดยไมตั้งใจคลายเดือนก็พยายามที่จะใชชวี ิต
ไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมตอไป ซึ่งการที่คลายเดือนมีความคิดดีนี้ เพราะคลายเดือนมีแม
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังจะเห็นไดจาก ถาคลายเดือนเริ่มที่จะคิดประพฤติตนนอกลูนอกทาง คลาย
เดือนจะคํานึงถึงความรูสึกของแม เชนตอนที่คลายเดือนกําลังตัดสินใจวาจะยอมเปนภรรยาลับของ
ฉายฉาน เพื่อใหครอบครัวมีฐานะทีด่ ีขึ้น แตเมื่อนึกถึงแม คลายเดือนก็เปลี่ยนความคิดวา
จริงสิ คลายเดือนไมเคยคิดขอนี้อยางละเอียดมากอนเลย
ถาหากวาแมรูเขา…แมจะยินดีรับความสบายอันเกิดจากการกระทําแบบนี้หรือ
คําตอบคือ…ไมแมอีกมากอาจจะขายลูกสาวตัวนอยๆมาเปนโสเภณี บางคนก็รู…แตทําเปน
ไมรู บางคนไมสนใจวาลูกจะไปเปนอยางไร ขอแตตัวเองไดปลดเปลื้องความลําบากยากจน
ใหพนตัวเทานั้นก็พอ แตผูหญิงประเภทนั้นไมใชแมของคลายเดือน หลอนแทบจะไดยินเสียง
ของแมแววขึ้นมาในความคิดคํานึงทีเดียววา
“ลําบากกายแมไมวา ขอแตใหสบายใจ คนเราทําอะไรก็ไมสบายใจ เทากับทํางานสุจริต”
(มณีราว:545)
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ความตอนนี้ คือ คลายเดือนลมเลิกความคิดที่จะเปนภรรยาลับของฉายฉาน เพราะรูวา แม
จะตองทุกขใจจากการกระทําของตนเองมาก ซึ่งถือไดวาคลายเดือนตัดสินใจปฏิบัติดเี พราะแม ดัง
เปนทัศนะของผูประพันธวา แมของคลายเดือนจึงมีอิทธิพลในฐานะเปนผูยึดเหนีย่ วจิตใจใฝทําดี
สวนออมรัก จะเปนผูทยี่ ึดหลักศีลธรรมในเรื่อง การเลือกคูครองที่ถูกตอง คือ ไมรักคน
รักของผูอื่น เพราะออมรักมีพอเปนผูมีอิทธิพลสําคัญในการอบรมสั่งสอนดังคุณธรรมดังกลาวนี้
จากเรื่อง ออมรักมีชายหนุม บุคลิกดีมาชอบพอตนทั้งๆที่มีคูรักที่ใชชวี ิตอยูด วยกันแลว แมออมรัก
เองจะรูสึกพอใจชายดังกลาว แตกต็ ัดสินใจปฏิเสธเอราวัติทันที ซึ่งการที่ออมรักเลิกรักเอราวัตไิ ด
นั้น
เพราะยึดมัน่ ในคําอบรมสั่งสอนของพอเกี่ยวกับการใชชวี ิตอยางระมัดระวังควบคูไปกับ
ศีลธรรม แมวาขณะนัน้ เปนเวลาที่พอของออมรักเสียชีวติ ไปดวยอุบัติเหตุแลวก็ตาม ดังความวา
“ออมเห็นวา…ออมไมตองการเขาไปพัวพันกับชีวิตยุงเหยิงของพี่เอกับ…เขา ออมเปนคน
ระมัดระวังกับชีวิตมาก คงเปนเพราวาพอสอนออมมา อยางนั้น ถึงไมมีพอแลวสิ่งที่พอ
ปลูกฝงก็ยังอยูในใจออมเสมอ…”
…
“พอเคยบอกวาถาออมอยากไดอะไรมากๆ อยารีบรอนไปเอามาทันทีแตวาใหรอไปอีกสัก
พัก…ดูซิวานานๆออมยังรูสึกอยากไดเหมือนเดิมอีกหรือเปลา”
(หลงเงา:479-480)

ในตอนนี้จะเห็นไดวาออมรักตัดใจเลิกรักเอราวัติไดก็เพราะนึกถึงพอ ผูที่อบรมออมรัก
ดวยหลักการใชชีวิตที่ดีงาม ซึ่งเปนทัศนะของผูประพันธแสดงความสําคัญของผูเปนพอที่เกีย่ วกับ
การเลี้ยงดูวา ถาพอกับลูกมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน ทั้งการใหความรักดูแลเอาใจใสและอบรมสั่งสอน
อยางถูกตอง จะสามารถสรางแนวทางในการดําเนินชีวติ ใหกับลูกได แมวาพอจะไมไดมีโอกาสอยู
ดวยแลวก็ตาม เพราะลูกจะตระหนักและระลึกถึงพออยูเสมอ
แพรวาตัวละครหญิงในเรื่องเสนไหมสีเงิน ที่มีทัศนะในการรักนวลสงวนตัวและรูจ ัก
ระมัดระวังการวางตัว
ก็มีลักษณะเกีย่ วกับการวางตัวและระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกคูค รอง
เชนเดียวกับคลายเดือนและออมรัก แตผูทมี่ ีอิทธิพลสรางลักษณะดังกลาวนี้ใหกับแพรวาจะไมใชพอ
แม เพราะครอบครัวของแพรวากําพราแมตั้งแตเด็ก และพอตองไปขายแรงงานที่ตะวันออกกลาง
เพื่อสงรายไดมาเลี้ยงดูลูกทัง้ 4 คน ซึ่งผูเขียนไดทําใหเห็นวาแมวาแพรวาจะขาดพอแมเลี้ยงดู แต
แพรวาก็มีคุณตาผูเปนบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดเปนผูปลูกฝงคุณสมบัติอันดีงามของความ
เปนลูกผูหญิงไวไดอยางดีเชนกัน ดังในตอนที่แพรวาแสดงความคิดเกีย่ วกับการเลือกคูโดยยึดคํา
สอนของคุณตาวา
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“หนุมสาวไมใชวาจะคิดแคนั่งสบตากัน…นึกภาพไอหมอนั่นชวยซักผากวาดถูหองหับ
หรือเลี้ยงลูกไดบางก็ดี อยาไปนึกแตตอนมันชวนเที่ยวอยางเดียว”
เพราะอยางนี้กระมัง แพรวาจึงไมมีคนรักจนแลวจนรอด ใครๆก็บอกวาหลอนเก็บตัวมาก
ไป เลือกมากเกินไป ขี้อายเกินไปและอะไรๆเกินไปอีกหลายอยาง ลวนแลวแต ทําใหหลอนไม
มีหนุมคนไหนที่จะมาเดินเคียงคูในรั้วมหาวิทยาลัยอยางเพื่อนหลอนอีกหลาย ๆ คน
แตสมัยนี้ ผูหญิงก็ไมคอยจะเหอเรื่องมีแฟนกันเทาไรเสียดวย คงจะถือวาเลี้ยงตัวเองไดโดย
ไมตองงอผูชายนึกถึงคําพูดของคุณตาแลวมองเห็นภาพสมกําลังลุกไปซื้อของขบเคี้ยวมา
บริการผูชายที่นั่งเฉยอยู แพรวาก็อดสงสารเพื่อนของหลอนไมได
(เสนไหมสีเงิน:78 – 79)

ความตอนนีก้ ลาวถึงลักษณะของแพรวาทีเ่ ก็บเนื้อเก็บตัว ไมคบเพื่อนชายนั้น เพราะแพร
วาไดรับความคิดจากคุณตาวา คูรักนั้นตองไมคิดถึงเฉพาะความหวานชื่นของความรัก แตควรจะ
คิดถึงการใชชวี ิตรวมกันตอไปมากกวา นอกจากนี้การที่ผูเขียนแสดงความคิดของแพรวาวารูสึก
สงสารเพื่อนที่ตองคอยเอาอกเอาใจเพื่อนชายอยางออกนอกหนาเพื่อใหเขาพอใจนัน้
เปนสิ่งที่
ผูประพันธพยายามเปรียบเทียบลักษณะของแพรวาที่ไดรบั การหลอหลอมจากคุณตาวามีความ
แตกตางกับสาวรุนยุคใหมทกี่ ลาแสดงความพอใจชายหนุมอยางเปดเผย ซึ่งในบทบรรยายดังกลาวนี้
ไดทําใหเห็นลักษณะของแพรวาวาเปนผูรูจักคิดและประพฤติตนอยางหญิงสาวที่รูคุณคาของตนเอง
ไดเพราะมีคณ
ุ ตาคอยเหนีย่ วรั้งการกระทําไวไมใหเตลิดไปตามอารมณเหมือนหญิงสาวคนอื่นๆ อัน
เปนความแตกตางและเปนขอดีตามทัศนะของผูประพันธ
นอกจากแพรวาจะรูจักคิดในเรื่องของการเลือกคูครองแลว ผูประพันธยงั แสดงใหเห็นวา
ดวยการเลี้ยงดูที่ดีของคุณตา ยังสงเสริมใหแพรวาเปนผูม ีความคิดในเรื่องของความกตัญูอีกดังพบ
ในบทสนทนาของแพรวากับคุณตาเกีย่ วกับการดูแลผูสูงอายุ กลาวคือ เมื่อแพรวาเห็นคุณบุหงา ผู
เปนเพื่อนบาน ตองอยูอยางวาเหวาขาดลูกหลานดูแล แพรวาแสดงความมั่นใจใหกับคุณตาวา
ตนเองสามารถเลี้ยงดูคุณตาไดโดยคุณตาไมจําเปนตองกลับไปบานเกิดที่จังหวัดสกลนคร ความวา
“ยังไง แพรคนหนึ่งละตองขอใหคุณตาอยูกับแพร แพรจะเลี้ยงคุณตาเอง”
“ขอบใจละหลายเอย…ฟงแคนี้ตาก็ดีใจแลว ตอไปแพรก็รูเองละวาฐานะอยางเรานะ หาใส
ปากใสทองใหพอก็ยากแลว อยาหวังวาจะเลี้ยงคนแกเลย…”
“แปลกนะคะ คุณยายขางบานก็คงมีเงินพอจะไมตองใหลูกๆเลี้ยงทําไมอยูกับลูกๆไมได”
“ก็คงเพราะมีเงินละมัง” คุณตาตอบอยางผูเขาใจโลกดี
“เอ” หลานสาวทําหนาแปลกใจ
“เงินพอเขาที่ไหน ความรักมันก็หายไปเสียมาก” คุณตาชี้แจง
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คุณตามักจะใหแงคิดในทํานองขอเตือนใจเชนนี้เสมอ
แพรวาฟงมาตั้งแตยังเด็กไม
ประสีประสาจนกระทั่งหลอนโตเปนสาว สิ่งที่ซึมซาบเขามาในใจหลอนก็คือขอคิดเหลานี้
ทําใหหลอนเปนคนที่ชอบขบคิดไตรตรอง หาเหตุผลกอนที่จะลงมือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ถึงแมหลอนจะขาดความปราดเปรียวคลองแคลวอยางสาวสมัยใหม หลอนก็ไดความสุขุมนี้
มาเปนขอชดเชยคุณสมบัติของหลอน
(เสนไหมสีเงิน:131-132)

ในตอนนี้จะไดเห็นวา เนื่องจากแพรวามีความผูกพันและไดรับการปลูกฝงที่ดีจากคุณตา
เสมอ แพรวาจึงเกิดความรูส ึกวาตนเองตองกตัญูและเลี้ยงดูคุณตาตอไป ซึ่งผูประพันธไดเสนอ
ทัศนะวาการทีแ่ พรวาเปนผูรูจักคิดและปฏิบัติในทางที่ดนี ั้น เพราะคุณตาปลูกฝงมาตั้งแตยังเด็กจน
เกิดความซึมซับเปนนิสัยทีด่ งี าม ซึ่งความละเอียดออนจากการคิดใครครวญถึงความสัมพันธและ
การดูแลผูสูงอายุนี้เปนสิ่งทีห่ าไดยากยิ่งกับหญิงสาวรุนใหมทั่วไปนั่นเอง
ลักษณะของความกตัญูนพี้ บไดเชนเดียวกันในเรื่องคุณชาย คือโดงผูไดรับการอบรม
แบบใหขอคิดมาโดยตลอดแมจะมีชาติกาํ เนิดต่ําตอย และไดรับการศึกษาในระดับวิชาชีพเทานั้น แต
กลับปนผูมีความสํานึกบุญคุณมากกวาเตยผูมีชาติตระกูลและมีการศึกษาดีจากตางประเทศตามเนื้อ
เรื่องที่กลาววา
โดงไมเคยลืมวา เมื่ออยูกันสองคนยายหลาน ก็มีตาแหยมนี่แหละ ไปขอยามาใหเวลายาย
ไมสบาย…ตาแหยมนี่แหละไปนิมนตหลวงพอมาเมื่อยายใกลสิ้นใจ…และตาแหยมอีก
เหมือนกันที่ออกปากสนับสนุนอยางแข็งแรงใหโดงไดอยูกับคุณลุงคุณปา ไมตองไปอาศัย
ใบบุญของวัด บางครั้งเชนกัน…โดงเคยคิดวาถาหากโตขึ้น ทํางานหาเงินไดเมื่อไร ก็จะหาขาว
มาใหตาแหยมกินทุกวัน ไมตองพึ่งขาวชาวบานหรือขาวกนบาตรพระอยางทุกวันนี้”
(คุณชาย: 95)

ความตอนนี้คอื โดงแสดงการนึกถึงตาแหยมวาเปนผูที่ใหการดูแลเอาใจใสโดงและยาย
มาโดยตลอด แมวาตนเองจะไมสามารถเลี้ยงดูโดงไดแตก็ชวยใหโดงไดอยูกบั คุณมหาแทนทีจ่ ะไป
เปนเด็กวัด ซึ่งทําใหเห็นถึงความหวังดีของตาแหยมวามีความคาดหวังอยากใหโดงมีชวี ิตที่ดีขึ้น การ
กระทําของตาแหยมจึงเปนทีป่ ระทับใจแกโดง และเปนแรงบันดาลใจใหโดงรูสึกอยากตอบแทน
บุญคุณตาแหยม
คุณมหาเอง เมือ่ รับโดงมาอุปการะแลว คุณมหาก็มีใจเอ็นดูและเมตตาโดงมาก และอยาก
เห็นโดงมีความเจริญในอนาคตเชนกัน
ซึ่งความเมตตาของคุณมหาตอโดงนีท้ ําใหโดงเกิดความ
สํานึกอยูเสมอดังความวา
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ขอใหรูไววาคนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม แตจะไมใหเจอน้ําเจอไฟนั้นคงเปนไปไมได
แตไฟนี่แหละมันหลอมทองคําออกมาใหสวยงามนักตอนักแลว”
(คุณชาย: 302 - 303)
“คุณลุงอยาหวงเลยฮะ ผมมีคุณลุง ผมมีคุณปา ผมไมลืมที่คุณลุงสอนผมเอาไวหรอก แลว
ผมก็จะไมทิ้งคุณลุงไปไหนดวย พอลุงแกๆผมจะรับใช ปอนขาวปอนยาคุณลุงเอง”
ฟงเด็กหนุมวาอยางนี้ คุณมหาก็ชักตีบตันในลําคอ
“ขอบใจละโดงเอย ลุงเลี้ยงแกมาก็ไมไดหวังอะไรหรอก ไดยินจากปากวาแกกตัญูรูคุณ
แคนี้ก็ปลื้มไมเสร็จ…แนะ ลุงพูดแบบวัยรุนก็เปนนะ”
(คุณชาย : 305)

ดังจะเห็นไดวา ในตอนนี้คุณมหาเลี้ยงดูโดง โดยมิไดหวังผลใดๆ แตดว ยความปรารถนา
ดีตอโดงอยางจริงใจนี้เอง ที่ทําใหโดงเกิดความสํานึกวา นอกจากจะนําพาชีวิตตนเองใหรอดแลว
ตนยังตองตอบแทนบุญคุณคุณมหาอีกดวย
ผูประพันธไดแสดงวาการที่โดงรูจักสํานึกบุญคุณคนนั้น ก็เพราะไดรับการเลี้ยงดูอยาง
เมตตา ความเมตตาของผูเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอโดงในสํานึกของการเปนผูให ซึ่งโดงมีความตั้งใจอยู
เสมอวาตนจะตองใหความกตัญูตอผูมีพระคุณนัน่ เอง
ตามตัวอยางนวนิยายที่นํามาศึกษา จึงกลาวไดวา ว.วินจิ ฉัยกุลใหความสําคัญกับการเลี้ยง
ดูวา การอบรมเลี้ยงดูดว ยการใหการอบรมสั่งสอนและความรักจะชวยใหตวั ละครมีวิธีคิดในทางที่
ถูกตองและดีงามได อีกทั้งการอบรมและการใหความรักจะเปนเกราะคุมกันหรือชวยฟนฟูจิตใจตัว
ละครเมื่อตองพบกับอุปสรรคตางๆได ฉะนั้นการใหการอบรมเลี้ยงดูจึงเปนบทบาทของครอบครัว
ที่ตองปฏิบัติใหดีที่สุด
จากลักษณะของการเปนผูปฏิบัติดีของคลายเดือน ออมรัก แพรวาและโดงนั้นจะเห็นได
วาเพราะทั้งสามไดรับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัวคือพอแมและตาที่และผูอุปการะเปนผูบม
เพาะคุณความดีใหเปนที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจอยูต ลอด
นอกจากนี้ ว.วินิจฉัยกุลมักแสดงทัศนะวาการอบรมที่ดีสามารถสรางกําลังใจใหตัวละคร
ได เพราะกําลังใจจากครอบครัวนั้นจะประกอบดวยความปรารถนาดีและบริสุทธิ์ใจอันจะสราง
ความอบอุนใจใหกับผูที่ไดสัมผัสไปตลอดดังที่ผูเขียนแสดงผานความนึกคิดของคลายเดือนและ
ออมรักวา
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บัดนี้ ทุกอยางทําทาวาจะสดใสเหมือนแสงอรุณยามเชา ซึ่งเรืองรองอยูรอบตัว คลายเดือน
สูดลมหายใจเขาปอด หวนนึกถึงระยะเวลาหลายเดือนอันมืดมนที่ผานมาในชีวิตหลอน แลว
นึกอัศจรรยใจวาคนอยางหลอนก็ยังอุตสาหฝาฟนมาไดตลอดรอดฝง ทั้งที่เรือชีวิตจวนเจียน
จะอับปางในมรสุมเสียหลายครั้ง…คงจะเปนเพราะหลอนยังมีสติพอประคับประคองตัวเอง มี
แมที่ประเสริฐ นองชายที่รับผิดชอบภาระในบานพอสมควร…
(มณีราว:479)

แมเปนตัวแทนของความรัก ความดีงาม ความเสียสละ แมยามทีห่ ลอนมืดมน ความ
หวงใยแมก็กลายปนเสนใยสุดทายที่ยดึ เหนีย่ วใหหลอนเห็นความหมายของการมีชีวิต
ในตอนนี้คือสาเหตุที่คลายเดือนสามารถผานพนปญหาทุกอยางได นับตั้งแตพอแมหยา
ราง สอบไมผาน เสียความบริสุทธิ์ และคนรักตีจาก ก็เพราะคลายเดือนมีแมเปนกําลังใจ ซึ่งเกิดจาก
สายใยทีแ่ นนแฟนของแมทมี่ ีตอเดือน
อันสรางความหนักแนนเขมแข็งใหคลายเดือนฟนฝา
เหตุการณเลวรายทุกอยางทีเ่ กิดขึ้นไดดว ยสติที่รูผิดชอบ เชนเดียวกับออมรักที่เมื่อปฏิเสธคนรักที่มี
พันธะได แลว ออมรักแสดงการนึกถึงพอทันทีดังที่กลาววา
…ออมรักรูสึกโลง…เบาหวิวไปหมดทั้งตัว ความยุงยากอันหนักอึ้งอยูบนบามาหลายเดือน
ถูกปลดเปลื้องลงอยางเด็ดขาดหลอนเงยหนามองผานกระจกหนารถไปยังผืนฟาแสงไฟจาก
ถนนหนทางเบื้องลาง ไมอาจกลบแสงดาวสุกใสบางดวงในคืนเดือนแรมแกๆนี้ได
หลอนกระซิบกับดวงดาว ซึ่งจองมองหลอนเหมือนแววตาอันออนโยนของใครสักคน
‘ขอบคุณมากคะพอ สําหรับความรัก…และความหวังดีของพอ’
(หลงเงา:482)

ในตอนนี้ สองสิ่งที่ออมรักนึกถึงพอเสมอก็คือความรัก ความเอาใจใสที่พอมีใหเสมอจน
กลายเปนกําลังใจใหออมรักยึดเหนี่ยวตอไป แมวาพอจะไมมีชีวิตอยูแ ลวก็ตาม ซึ่งผูประพันธมักจะ
แสดงใหออมรักนึกถึงความสัมพันธอันอบอุนระหวางพอลูกเสมอ เชน บทสนทนาวา
“ถาออมมีเรื่องจะปรึกษาพอ พอเหนื่อยเกินกวาจะฟงไหมคะ”
“นอกจากไมเหนื่อยแลวยังอยากฟงมากทีเดียวลูก ความลับหรือเปลา”
เรื่องนี้เปนเรื่องสนุกระหวางพอและลูก เพราะตั้งแตออมรักเขาสูวัยรุนจนวัยสาวหลอนยึด
พอเปนที่ปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ โดยจะกําชับขึงขังวา
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“พออยาบอกแมนะคะ …นะคะ ไมวาปญหานั้นจะรายแรงแคไหน แตพอจะพยายามใช
สติปญญาอยางเต็มที่จะคลี่คลายเรื่องราวดวยสันติวิธี…ดวยความรักและความเขาใจสมกับที่
มีความรักเต็มหัวใจและเต็มออมแขนใหลูกสาวคนนี้
(หลงเงา:118)

ขอความดังกลาวนี้ทําใหเห็นวาออมรักผูกพันกับพอมาก เพราะพอเปนผูที่ใหคําปรึกษา
และชวยแกไขปญหาดวยความละมุนละมอมเสมอ ซึ่งทําใหออมรักประทับใจคุณความดีของพอ
และมักจะหวนนึกถึงวิธแี กไขปญหาของพอเปนแบบอยางอยูตลอดมา
แมและพอของทั้งออมรักและคลายเดือนจึงเปนบุคคลในครอบครัวที่เปนกําลังใจสําคัญ
ใหทั้งคูผานพนเหตุการณวิกฤติไปได
ซึ่งถือเปนทัศนะของผูป ระพันธวาแมและพออันหมายถึง
บุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดเปนผูมีอิทธิพลตอการสรางกําลังใจใหกับตัวละครในการดําเนิน
ชีวิต ดังเปนบทบาทสําคัญของครอบครัว ที่จะตองมีตอสมาชิกในครอบครัว
ตามทัศนะของผูประพันธที่ไดศึกษามานี้ จึงกลาวไดวา ผูประพันธตองการแสดง
ความสําคัญของคนในครอบครัวโดยใหคนในครอบครัวมีอิทธิพลสงเสริมตัวละครในเรื่องสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตคือการรูจ ักพึ่งพาตนเอง การปฏิบัติดี และเปนผูท ี่มีกําลังใจอยูเ สมอ ซึ่งจะเปน
แรงผลักดันใหตัวละครไดพัฒนาตนเองในทางที่ดีตอไปในอนาคต
ตามตัวอยางนวนิยายที่นํามาศึกษา จึงกลาวไดวา ว.วินจิ ฉัยกุลใหความสําคัญกับการเลี้ยง
ดูวา การอบรมเลี้ยงดูดว ยการใหการอบรมสั่งสอนจะชวยใหตวั ละครมีวิธีคิดในทางที่ถูกตองและดี
งามได อีกทั้งการอบรมถาประกอบดวยการใหความรักดวยแลว จะยิ่งเปนเกราะคุมกันหรือชวย
ฟนฟูจิตใจตัวละครเมื่อตองพบกับอุปสรรคตางๆได ฉะนั้นการใหการอบรมเลี้ยงดูจึงเปนบทบาท
ของครอบครัวที่ตองปฏิบัติใหดีที่สุด
นอกจากนี้ผูประพันธยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูวามีอิทธิพลตอทัศนะ
ดานอื่นๆ อีกตามหัวขอที่จะศึกษาตอไป
4.4 ทัศนะเกี่ยวกับการเลือกคูครอง
เนื่องจากตัวละครเอกในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุลสวนใหญเปนตัวละครหญิง ซึ่งผูหญิง
กับการเลือคูครองนั้นถือเปนขนบที่ครอบครัวตองเปนผูมสี วนรวม ผูประพันธจึงไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการเลือคูครองที่เกี่ยวพันกับครอบครัววา
ครอบครัวสามารถเปนทั้งผูสงเสริมและเปน
อุปสรรคได เชนที่ปรากฏในเรื่องเรือนไมสีเบจ อยูฟาเดียวกัน วงศาคณาญาติ คลื่นกระทบฝง และ
บานของพรุงนี้ ตอไปนี้
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เรื่องเรือนไมสีเบจแสดงถึงคุณยาของมุกสนับสนุนมุกใหแตงงานกับอารม
มองเห็นในความดีงามของอารมความวา

ดวยเหตุที่

นี่ละ พี่อารม เขารักคุณยาเทา ๆ กับที่ฉันรัก...เหมือนเขารักคุณยายของเขามากอน ไม
แปลกเลยวาทําไมคุณยาถึงรักพี่อารมนักหนา
ในสายตาคนภายนอกพี่อารมจะดูดอยคา
อยางไรก็ตามแต แตในสายตาคุณยา หัวใจเขมแข็งหากออนโยนของพี่อารมคือแสงสวางเจิด
จากลบขอดอยอื่น ๆ จนปราศจากความหมาย
( เรือนไมสีเบจ : 227 )
ฉันกัดริมฝปากแนนดวยความแคนเคือง อยากจะตะโกนออกไปดัง ๆ วา ทําไมพวกเขาไม
เปดใจใหกวางกวานี้ พี่อารมไมเคยทําตัวใหคนเหลานี้ดูถูกเขาได เขาแตงงานกับฉันอยาง
ถูกตอง ตามความเห็นชอบของคุณยา เขามีบานของเขาอยู มีรถของเขาใช เปนอิสระเสียยิ่ง
กวาลูกเขยและลูกสะใภบางคนที่ยังตองอาศัยเงินเดือนที่บริษัทคุณพอคุณแมกินดวยซ้ํา
( เรือนไมสีเบจ : 239 )

ความตอนนี้ จะเห็นวา มุกเลือกอารมเพราะเปนคนดี ซึ่งคุณยาก็ตระหนักในความดีงาม
ของอารมในขอนี้เชนกัน
ในเรื่องอยูฟาเดียวกัน ตัวละครพิงคแสดงความเด็ดเดี่ยวที่จะใชชีวติ กับคนรักทีย่ งั ไมมี
ฐานะมัน่ คง แตพิงคก็ยังจะอยูกับเขา ความวา
พิงคไมไดเสียใจมากนัก ชีวิตคือการตอสู เพียงแตวาสงสารตรา เขาทุมเทใหอาชีพนี้มาก
แตวาเราจะตั้งตนกันใหม จะทําตอไป ถาหากวาเลิกเสีย ตอนนี้เราจะไมมีวันไปถึงเปาหมาย
แลวจะตองกลับไปอยูอยางเดิม เมืองใหญไมเหมาะกับครอบครัวของเรา ถาหากวาพิงคมีลูก
อยากจะใหลูกอยูใกลธรรมชาติ ในอากาศบริสุทธิ์ มีเวลาอยูใกลพอแมมากกวา
( อยูฟาเดียวกัน : 425 )

ความตอนนีไ้ ดแสดงใหเห็นวาการที่พิงคอาจไดแนวคิดเกี่ยวกับการใชชีวิตคูที่อบอุนจาก
พอแม พิงคจึงตัดสินใจอยูทําการเกษตรกับคนรักตอไป ซึ่งแบบอยางการเลือกคูของพิงคมาจาก
อิทธิพลของครอบครัว เพราะทั้งพอเลี้ยงและแมของพิงคกอรางสรางตัวมาดวยกัน พิงคเห็นวาการ
ใชชีวิตเปนกําลังใจซึ่งกันและกันนั้นมีความสําคัญมากที่สุด
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ทั้งสองเรื่องนี้ จึงแสดงทัศนะของผูประพันธวาเกี่ยวกับการสงเสริมใหตวั ละครเลือกคน
ดี และครอบครัวมีสวนในการสนับสนุนคือเลือกคนที่นิสัยใจคอเพราะทั้งอารมและตรา คนรักของ
มุกและพิงค ผูประพันธแสดงใหเห็นวาเปนผูที่ไมพรอมในเรื่องของฐานะ แตพรอมในเรื่องของ
ความหนักแนน และสูงานหนัก ซึ่งสิ่งนี้ผูประพันธถือวาเปนสิ่งสําคัญกวาเพราะอาจสามารถสราง
ความเจริญใหตัวละครในอนาคตไดตอไป
นอกจากนี้ผูประพันธยังนําเสนอทัศนะเกีย่ วกับการเลือกคูครองที่คอนขางเปนอุปสรรค
กลาวคือ ครอบครัวของพริม นิลยา และรตา จากเรื่องวงศาคณาญาติ บานของพรุงนี้
และคลื่นกระทบฝงมีความเขมงวดในการเลือกคูครองมาก เพราะถือวาเปนสวนสําคัญในการมีหนา
มีตาของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวของพริม ตระกูลของพริมมีเชื้อสายที่เกาแก
ตระกูลของพริมใหความพิถีพิถันตอการเลือกคูวาตองเหมาะสมกันทั้งทางฐานะ ชาติตระกูล ซึ่งพริม
ซึมซับ และฝงใจกับการกําหนดเชนนี้ของพอแมมาตลอด ดังจะเห็นไดเชนในตอนที่พริมคุยกับ
อรัณยกอนที่จะรักกันวา
“พอแมคุณนะยังเลือกคูใหพวกคุณอยูอีกรึ ผมนึกวามีแตในรุนพอรุนแมเราเปนหนุมสาว
อยู”
“ก็ไมถึงขั้นคลุมถุงชนหรอกคะ แตพอแมตองเห็นชอบดวยเสียกอน พอแมฉันนะไมคอย
เทาไหรหรอก
คุณยาฉันนะซีที่หนึ่งเลย………………”
“คุณเลาเรื่องนิยายใหผมฟงหรือเปลานะ ดูมันไมนาจะเปนความจริงเลยนี่นา”
“ชีวิตจริงนะพิลึกกวานวนิยายเปนไหน ๆ นะคะ คุณนึก หรือวาเรื่องแบบนี้มันจะไมมีจริง
แมแตในอเมริกานี่ก็เถอะ ลองลูกสาวเศรษฐีผูดีเกาของอเมริกาบานนั้นไปแตงงานกับพวกผิว
ดําซี ดูซิวาพอแมผิวขาวจะดิ้นฟด ๆ แคไหน ฉันไมเชื่อหรอกวาจะมีพอแมกี่คูที่ยิ้มแยม
แจมใสได ตอใหเปนประเทศที่มีเสรีภาพแคไหนก็เถอะ”
(วงศาคณาญาติ:190)

ในตอนนี้พริมเลาใหอารัณยฟงวาการเลือกคูภายในครอบครัวของตนจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูใหญ นั่นก็คือการไดรับการยอมรับในเรื่องของชาติตระกูลนั่นเอง นอกจากนี้
พริมยังแสดงความเห็นวาการเลือกคูโดยผานความเห็นชอบของพอแมเปนเรื่องสําคัญในสังคมดังที่
พริมกลาววาแมพอแมของประเทศเสรีก็ยังมีขอกําหนดในเรื่องนี้
การที่พริมแแสดงการยอมรับถึงความสําคัญของพอแมตอการเลือกคูครองที่แมวา
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พริมอาจจะไมเห็นดวยก็ตามนั้นก็ไดทําใหเห็นถึงทัศนะของผูประพันธวาพอแมมีอิทธิพลตอ
ความคิดการเลือกคูครองของพริมเ และเมื่อพริมตัดสินใจที่จะรัก และแตงงานกับอารัณย ดวย
อิทธิพลของพอแมดังกลาวนีก้ ็ไดทกใหพริมมีความทุกขเปนอยางมาก เพราะพริมเขาใจความรูสกึ
ของพอแมวาเห็นฐานะ และชาติตระกูลเปนเรื่องสําคัญที่สุด แตพริมก็ปรารถนาที่จะรักตามความ
พอใจ ของตนเองเชนกัน ความยุงยากใจเกี่ยวกับพอแมจึงเปนอุปสรรคสําคัญในความรักแทของ
พริมดังที่พริมเขียนจดหมายไปเลาใหญาติทางฝายแมผูซึ่งไมยึดติดในฐานะและชาติตระกูลวา
ตอนนี้พริมมีปญหาสวนตัวอยูเหมือนกัน เพราะพริมมีคนที่พริมรักแลวอยูทางนี้ แตพริม
เกรงวาพอแมคงจะไมเห็นดวยเพราะเขาไมใชคนมีเงินแลวก็ไมใชลูกคนใหญคนโตเปน
ผูลากมากดีใหอวดหนาอวดตากันได แตเขาเปนคนที่มีนิสัยดีมาก…
…พริมอยากมีชีวิตเปนของตัวเองบาง..ไมอยากใหพอแมมาตัดสินแทนวา นี่คือความสุข
ของพริม นั่นไมใช เพราะหลายครั้งแลวพอกับแมไมเคยรูเลยวา ลูกคิดอะไร ตองการอะไร…
หนทางขางหนาของพริมดูมืดมนนางงงวยเต็มที…
(วงศาคณาญาติ343 – 344)
เขาเปนคนหนักแนนเอางานเอาการ หนักเอาเบาสู นิสัยสวนตัวเปนคนสุภาพ และเปน
มิตรกับทุกคน เขาไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนันแลวไมเจาชูดวยคะ
...
พูดถึงความดีของเขามามากแลว พริมจะพูดถึงปญหาที่ไมใชความผิดของเขาบาง อารัณย
บอกพริมวาทางบานไมใชคนรวย ออกจะจนเอามากๆดวย...
(วงศาคณาญาติ:366)

ขอความทั้ง 2 ตอนนี้จะเห็นไดวา พริมเลือกคูครองโดยพิจารณาจากความดีในจิตใจ ซึ่งพ
ริมเชื่อมั่นวาการที่จะไดใชชวี ิตอยูก ับเขาจะทําใหตนเองมีความผาสุก
แตครอบครัวของพริม
โดยเฉพาะพอแมนั้นคงจะไมยอมรับ เพราะเห็นวาคนรักของพริมต่ําตอยเกินไป ซึ่งในตอนนี้จึงทํา
ใหเห็นทัศนะของผูประพันธวา ครอบครัวมีสวนในการเปนอุปสรรคการมีคูครองเพราะการอบรม
สั่งสอนที่คํานึงถึงแตฐานะและชาติตระกูลมากกวานิสัยใจคอ

สวนรตามีอุปสรรคในเรื่องของการเลือกคูครองเรื่องจากบุคลิกภาพของรตาที่ดูสูงกวาวัย
และขาดความมั่นใจในการเขาสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งรตามีลักษณะเชนนี้เพราะ
ไดรับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของคุณยาที่เครงครัดในการวางตัว เมือ่ รตาเกิดความรูสึกพอใจโทนี่
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รตาไดแสดงการคิดคํานึงวาตนเองไมสามารถที่จะเรียนรูลักษณะนิสัยใจคอ หรือรูจักโทนี่ไดอยาง
แจมแจง เนื่องจากตองยึงมัน่ ในการปลูกฝงของคุณยา ดังความที่กลาววา
รตาอยากจะถามวา แลวบานเขาละ เปนอยางไร แตแลวก็นึกถึงคําสั่งสอนของคุณยาขึ้นมา
ได ขอที่วาหามละลาบละลวงเรื่องสวนตัวของคนอื่น หลอนจึงไมกลาพูด…พรอมกันนั้นเกิด
ความทอใจขึ้นมาอีก มารยาทของผูดีที่คุณยาพร่ําอบรมมาอยางเขมงวด กลายเปนอุปสรรค
สําคัญใหหลอนกลายเปนคนที่เขาสังคมไมเปน หรือแมจะสนทนาปราศรัยกับเพื่อนสักคนก็
ทั้งยากเสียแลวหรือ?
(คลื่นกระทบฝง:148)

ในตอนนี้จะเห็นวาผูประพันธไดแสดงทัศนะวาเปนเพราะคุณยารตาถึงไมมีโอกาสที่จะ
เรียนรูโดยการพูดคุยกับโทนีไ่ ดมาก แมวาในขณะนี้จะเปนแคเพื่อนกัน แตตอมาก็สงผลถึงชีวิต
ของรตาเพราะการที่รตาไมกลาที่จะถามเกีย่ วกับความเปนมาของโทนี่นี้เอง ทําใหรตาตองกลายเปน
ภรรยานอกสมรสโดยไมคาดคิด ฉะนัน้ อิทธิพลของการปลูกฝงของคุณยารตาจึงเปนสาเหตุสําคัญ
สวนหนึ่งคือเปนอุปสรรคที่ทําใหรตาไมกลาคนหาความจริง และตัดสินใจผิดดังกลาว
ในทัศนะเกีย่ วกับเรื่องของคูครองที่ปรากฎผานนิลยานั้น จะมีความแตกตางจาก
พริมและรตาคือ ครอบครัวของพริมและรตาจะเนนในเรื่องของพิจารณาคูครองและการวางตัวตอ
คูครอง แตนิลยานั้น ผูเขียนจะแสดงใหเห็นถึงครอบครัวใหทัศนคติในทางไมดีของการมีคูครอง
กลาวคือ เมื่อนิลยาเริ่มเขาสูรุนสาว นิลยาเคยถูกเพื่อนชานลวนลาม ครอบครัวของนิลยากลาวโทษ
วาเปนความผิดของนิลยา โดยเฉพาะแมของนิลยา จะคอยตอกย้ําถึงการไมระมัดระวังตัวของนิลยา
เสมอแมวานิลยาจะเติบโตเปนผูใหญ จนนิลยาเกิดความกลัวที่จะมีคคู รอง จนกระทั่งคนรักของนิล
ยาไดชว ยแกปญ
 หาใหนิลยาเลิกกลัวดวยการใหนิลยาไปทําความรูจักตัวตนทีแ่ ทจริงของชายผูนั้นวา
ไมไดเปนคนเลวราวอยางทีค่ ิด เมื่อนิลยาคิดได นิลยาแสดงการนึกถึงแมขึ้นมาทันทีวาเปนผูที่ทําให
นิลยาอยูในความทุกขมาโดยตลอดดังความวา
บาดแผลเหลานั้นนาจะหายไปนานแลว ถาหลอนไมเลี้ยงมันเอาไวใหเจ็บระบมอยูปแลวป
เลา
แมแมของหลอนเองก็เลี้ยงแผลหลอนเอาไวเชนกันทั้งๆนาจะลบใหหายไปไดแลวตั้ง
หลายป
(บานของพรุงนี้:716)
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ในความตอนนี้ คําวา “แผล” นั้น ก็คือการตอกย้ําถึงการไมระวังตัว ซึ่งหมายถึงวานิลยา
ตองใชชีวิตอยูก ับความทรงจําที่ไมดีนี้เปนเวลาหลายป
อันสรางความทุกขใจอยางมากและเปน
สาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหนิลยาไมยอมรับความรักจากบวงสรวงแมเขาจะแสดงออกวารักเธอมากก็ตาม
ทัศนะของผูประพันธที่แสดงผานแมของนิลยานี้จึงเปนทัศนะที่ทําใหเห็นวาแมเปนผูปด
กั้นโอกาสในการเลือกคูครองที่ดีของลูกเพราะไดสรางทัศนคติในดานไมดีเกี่ยวกับการมีคูใหกับลูก
ซึ่งถือเปนการอบรมสั่งสอนที่ไมถูกตอง
ทัศนะของผูประพันธเกีย่ วกับครอบครัวเปนอุปสรรคในการเลือกคูครองนี้ จึงเปนการ
นําเสนอวาการตั้งกฎเกณฑหรือสอนทัศนคติที่คํานึงถึงแตลักษณะภายนอกนั้น อาจทําใหผูไดรับ
การเลี้ยงดูขาดอิสระที่จะเรียนรูคูชีวิตของตนได
จากเรื่องที่นํามาเปนตัวอยางจึงกลาวไดวา ว.วินิจฉัยกุลมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการเลือก
คูครองวา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญทั้งในเรื่องของแนวคิด และการการวางตัวตอตัวละครทั้งนี้
เกี่ยวเนื่องมาจากการอบรมสั่งสอนที่ไดรับจากครอบครัวเปนสําคัญ
4.4ทัศนะเกี่ยวกับการใชชีวติ
ทัศนะเกี่ยวกับการใชชีวิตในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุลคือ ผูประพันธมักแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวอาจเปนอุปสรรคตอการหาประสบการณชีวิตของผูไดรับการเลี้ยงดูและสภาพแวดลอม
อาจเปนปจจัยเสริมที่หลอหลอมความคิดตัวละคร ซึ่งตามทัศนะนี้ ปรากฏในเรื่องคลื่นกระทบฝง
บานของพรุงนี้ ฟาต่ํา คุณชาย มายา มณีราวและทะเลแปร
ตัวละครที่ผูประพันธนําเสนอทัศนะนีไ้ ดแก รตา เรื่องคลื่นกระทบฝง รตาไดพบกับ
ความยากลําบาก เนื่องจากเมื่อคุณปูคุณยาเสียชีวิตลง รตาจึงเกิดความทุกขใจวาตนเองจะปรับตัวใน
การใชชีวิตโดยที่ไมมีผูใหญในครอบครัวไดอยางไร ดังความที่กลาววา
ชีวิตหลอนตั้งแตเล็กจนโตเคยอยูแตในบานกับโรงเรียน
คุณปูคุณยาเลี้ยงหลอนอยางทะนุถนอม ซึ่งอาจจะทําใหหลอนเปนคนดีไดก็จริง แตก็ยาก
ตรงที่วา เมื่อถึงเวลาตกต่ําหลอนไมแข็งแกรงพอจะดิ้นรนชวยเหลือตนเองไดงายนัก
(คลื่นกระทบฝง:56)
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ชีวิตของหลอนผูกพันอยูกับคุณปูและคุณยามาตั้งแตเล็ก หลอนถูกอบรมใหเคารพความ
คิดเห็นของทาน รักสิ่งที่ทานรัก และที่สําคัญคือรับผิดชอบสมบัติของทานดวยความภูมิใจใน
เกียรติที่ทานมอบหมายใหรตาไมเคยนึกเลยวามันจะยาก…ยิ่งนับวันก็ยิ่งยากสําหรับหลอน
ความภูมิใจนี้ตองแลกกับอะไรเลา แลกกับความแตกราวกับพอแลกกับเงินเดือนนอยนิดที่
ปูเวกควรจะเก็บไวใชสอยของตนเอง แลวยังแลกกับความลังเลใจอีกไมรูวากี่ครั้งกี่หน
(คลื่นกระทบฝง:146)

ความตอนนี้คอื รตาแสดงความทุกขที่ตนเองไมสามารถจัดการชีวิตของตนเองหรือดูแล
บริวารใหอยูอยางรมเย็นเปนสุขเหมือนเมื่อครั้งที่มีคุณปูคุณยาได เนื่องจากไมเคยไดรบั การอบรมให
ทําอะไรอีกทั้งยังถูกกําหนดใหเปนผูรักษาทรัพยสินทั้ง ๆ ที่ไมมีรายได
ในทัศนะของผูประพันธเกีย่ วกับรตานี้ จึงไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของครอบครัวที่
เปนญาติผูใหญวา การสอนบุตรหลานใหคํานึงถึงความดีงามเพียงอยางเดียวโดยการไมเปดโอกาส
ใหบุตรหลานไดสัมผัสกับโลกภายนอกนัน้ เปนอุปสรรคตอการขาดประสบการณทจี่ ะจัดการกับชี
วิค เมื่อตองพบกับความยากลําบากในอนาคต
สวนนิลยา เปนตัวละครที่ผปู ระพันธแสดงทัศนะวา การที่ครอบครัวมีความคาดหวังใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเชน เรื่องของการศึกษาทางวิชาการที่มากเกิดไปนั้น จะทําใหผูไดรับการเลี้ยงดูเกิด
ความเครียด เพราะไมไดรับการผอนคลายทางใจเทาที่ควร ดังที่นิลยาแสดงการนึกถึงพอแมใน
ขณะที่ตนเองไปทํากิจกรรมปเขากับเพื่อน ๆ ชาวตางชาติดวยความสุขวา
ตลอดเวลา ฉันเพิ่งจะรูตัววา ที่แลว ๆ มาฉันเบื่อหนายเพียงใดกับการถูกกักขังอยูในหอง
แคบ ๆ มีตํารับตํารากองดตเปนโซตรวนไมใหขยับเขยื้อนไปไหนไดรางการฉันตองการการ
ออกกําลัง
จิตใจฉันตองการผอนคลายความตึงเครียดดวยการอยูทามกลางธรรมชาติที่สด
สะอาดไมมีปญหาอะไรมาแผวพานอยางในขณะนี้
ความหมายนั้นก็คืออิสรภาพนั่นเอง! กแลว ฉันตองการความเปนอิสระ…จากอะไรก็ตามที่
ผูกรัดฉันเอาไวทั้งแขนขา….ทั้งวิญญาณ
…
ฉันแววเสียงคุณพอมาจากที่ใดที่หนึ่งในสายลมวา
“ลูกทําไดนิลยา พอเชื่อวาลูกลงจุไมทําใหพอผิดหวัง สัญญากับพอไดไหม” ฉันยังไมทันจะ
ตอบเสียงคุณแมก็แทรกเขามาอีก
“แลวลูกคนอื่นเขากินอะไร…กินเพชรกินทองหรือยังไง เขาถึงเรียนกันเกงนักแลว ทําไม
ลูกแมถึงแพเขา…เรามีอะไรดอยกวาเขาบาง”
(บานของพรุงนี้:430)
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ดังในตอนนี้จะเห็นไดวานิลยาคนพบความสุขของการทํากิจกรรมที่หลากหลายกับเพื่อน
ๆ โดยเปรียบกับการถูกบังคับใหสนใจแตตํารานั้นเปนความทุกขอยาางแสนสาหัส ซึ่งผูที่สรางความ
ทรมานใจใหกบั ตนเองอยูตลอดมานั้นก็คือพอแมนั่นเอง
สิ่งที่ผูเขียนแสดงผานนิลยานีเ้ องทําใหเห็นวาพอแมที่คาดหวังกับลูกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มากเกินไป มีบทบาทตอการทําลายความสมดุลในชีวติ ของลูก ดังที่นิลยากลาววา “รางกายฉัน
ตองการการออกกําลัง จิตใจฉันตองการผอนคลายความตึงเครียดดวยการอยูทามกลางธรรมชาติที่
สดสะอาด” นัน้ ก็คือการหาความพอดีใหกบั ชีวิต
ในการศึกษาขางตนนี้ จึงทําใหเห็นทัศนะของผูประพันธเกี่ยวกับบทบาทการอบรมสั่ง
สอนที่เปนอุปสรรคตอการใชชีวิตตัวละครวาครอบครัว อาจกลายเปนผูปดกั้นพัฒนาการของตัว
ละครโดยไมรตู ัว
นอกจากนี้ผูประพันธมักนําเสนอในเรื่องของการใชชีวิตวาเกีย่ วของกับสภาพแวดลอม
ดวยเชนกัน ซึ่งสภาพแวดลอมที่ผูเขียนตั้งใจแสดงวามีบทบาทตอตัวละครนี้คือ สภาพสังคมที่เปน
วัตถุนิยม กลาวคือ ผูเขียนนําเสนอภาพของกลุมคน สังคม และประเทศที่มีคานิยมใชชีวิตอยาง
หรูหราฟุมเฟอย ไดแก การมีรูปแบบการใชชีวิตที่มีการปรุงแตงความสวยงาม มีการกิน การเที่ยว
การอยูอาศัย และการจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกทีเ่ กินจําเปน ซึ่งผูเขียนกลาวถึงไวในเรื่อง ฟา
ต่ํา คุณชาย มายา มณีราวและทะเลแปรดังตอไปนี้
ในดานการยึดติดกับสภาพแวดลอมที่เปนสังคมเมืองชั้นสูง ผูเขียนแสดงไวในตัวละคร
อิสตรี เรื่องฟาต่ํา ซึ่งเปนตัวละครที่อยูในสังคมชั้นสูงที่เปนที่รูจักกันดีในเมืองไทยดังขอความที่
กลาววา
ขาวสังคมนั้นมีชื่ออิสตรีประดับคอลัมนอยูไมขาดระยะราวกับหลอนเปนดารายอดนิยม
(ฟาต่ํา : 78 - 79)

…หลอนเพิ่งไดรับการทาบทามเปนนางเอกละครที่แสดงโดยนักแสดงกิติมศักดิ์เกือบจะ
ลวน ๆ เพื่อนําออกแพรภาพทางโทรทัศนเนื่องในวันสําคัญวันหนึ่งในอีกสองเดือนขางหนา
(ฟาต่ํา: 409)
พรอมกันนั้นก็มีนัดรายการแฟชั่นโชวการกุศลซอนเขามาในตอนบาย เรียกไดวาเปนที่รูกัน
วาถามีรายการประเภทนี้ที่ออกจะหรูหราหนอย นางแบบที่ขาดไมไดคือตัวหลอนเอง
(ฟาต่ํา: 104)
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ผูประพันธไดสรางใหอิสตรีเปนตัวละครที่มีชีวิตอยูใ นแวดวงคนชัน้ สูง คือ เปนที่รูจัก
ของสื่อมวลชน และออกงานสังคมที่เนนในเรื่องของความสวยงามทีป่ รุงแตงเชน การเลนละครหรือ
เปนนางแบบเสื้อผา
สวนเตยและพิตะวัน ผูประพันธไดสรางใหเปนที่พบเห็นความสวยงามของโลกตะวันตก
และชื่นชมหลงใหลกับสิ่งนีด้ ังความที่ไดกลาวถึงเตยวา
โดงเคยใชชีวิตอยูในสหรัฐอเมริกาหนึ่งปครึ่ง ระยะเวลานั้นแมจะสั้นแตก็นานพอจะทําให
เขาเขาใจวิถีชีวิตการทํางานแบบคุณเตย เรื่องบานสวย ๆ รถแพง ๆ นั้นไมใชของเหนือบากวา
แรง แตคุณเตยก็ตองทํางานอยางหนัก เปนทาสของวัตถุที่สงเสริมความอยากดีอยากเดนของ
ตนเองเขาไมแปลกใจเลยวาเหตุใดคุณเตย…ตอใหอยากกลับบานเกิดเมืองนอนก็กลับไมไดอยู
ดีเพราะชีวิตลองลอยอยูเหนือเมฆในดินแดนศรีวิไลสุดยอดหากวาพลิกผัน ลอยไปพนกอน
เมฆเมื่อใด ก็จะจมทะลุเมฆ ดิ่งลงสูพื้นดินใหเจ็บตัวหนักเมื่อนั้น
(คุณชาย:1220)

ความตอนนี้คอื ผูประพันธแสดงทัศนะโดยผานทางโดงวา การที่เตยตัดสินใจอยูอเมริกา
เพราะหลงใหลในความเจริญที่ปรุงแตงหรือวัตถุที่อํานวยความสะดวกราคาแพงซึ่งจะตองทํางานที่
มีรายไดมาก ๆ จึงจะหามาได ซึ่งงานในเมืองไทยไมสามารถใหรายไดที่เพียงพอกับความตองการ
ของเตยได
พิตะวัน
เปนตัวละครที่ผูประพันธสรางใหเห็นถึงความรูส ึกชื่นชมในโลกตะวันตก
เชนเดียวกับเตยดังขอความทีก่ ลาววา
ชีวิตในอเมริกานี้…จะวาไปก็แสนสนุก
แสนเบิกบานอิสระอยางที่ไมเคยคิดฝนมากอน
หลุดพนจากแอกอันแสนอึดอัดและทรมานที่ผจญมาตลอดในเมืองไทย แสงไฟระยิบระยับ
เหมือนพลอยหลากสี อันเปนทิวทัศนยามค่ําคืนของนครหลวงของรัฐ โปรยปรายบนพื้นดิน
ไปจนสุดสายตาถึงขอบฟาภายในหองโถงซึ่งออนสลัวดวยแสงไฟ มีดนตรีไพเราะจากฝมือ
เดี่ยวเปยโนของนักรองชายที่มุมหองดังกังวาลนุมนวล เสียงทุมของเขารองคลอเปนเพลงรัก
ซึ่งกําลังขึ้นชื่ออยูขณะนั้นบรรยากาศนั้นสงบ ละมุนละไม และหรูหราเสียจนเหมือนกับความ
ฝน
(มายา ,2544: 62 – 63)

ดังความตอนนี้จะเห็นวาผูเขียนสรางใหพติ ะวันรูสึกมีความสุขเมื่อมาใชชีวิตอยูทีอเมริกา
ซึ่งเปนสิ่งที่พิตะวันปรารถนาจะอยูตอไปอีกดวย
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สภาพแวดลอมทีปรากฏในตัวละครทั้ง 3 นี้ คืออิสตรี เรื่องฟาต่ํา เตย เรื่องคุณชาย และพิ
ตะวัน เรื่องมายา ผูประพันธไดทําใหเห็นวามีบทบาทตอการใชชีวิตตัวละคร ดังนี้
ผูประพันธมักแสดงใหเห็วาการที่ตัวละครมีการตัดสินใจ วางแผน หรือ ปฏิบัติตนใด ๆ
ก็ตามตัวละครมีเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ จากการยึดถือสภาพแวดลอม
เตย เรื่องคุณชาย และพิตะวัน เรื่องมายา ผูเขียนแสดงใหเห็นวาตัวละครทั้ง 2 ดิ้นรนที่จะ
ดําเนินชีวิตเพือ่ การอยูในสังคมวัตถุนิยมดังความที่กลาววา
พิตะวันชอบศูนยการคาในประเทศนี้ ตรงที่เปนอาคารใหญมหึมาดานในเต็มไปดวยราน
สรรพสินคาทุกชนิด ขนาบอยูสองขางทางเดินปูดวยพรมตลอด…
เพลงแผว ๆ กังวานใสมาจากลําโพง ทุกซอกทุกมุมสะอาดตาปราศจากผงหรือเศษกระดาษ
แมแตสักชิ้น ไมมีรองรอย…ความสกปรก แอฟแฝงอยูเหมือนอาคารโออาบางแหงใน
ประเทศไทย
พิตะวันรักความงาม และความเจริญหูเจริญตาเหลานี้ยิ่งกวาอะไรทั้งหมด…
หลอนไมเคยเบื่อที่จะใชเวลาอยูในแวดวงของความเจริญทางวัตถุเหลานี้แมจะเปนเวลา
ตั้งแตเชาจรดเย็นก็ตาม.
(มายา: 128)

ในตอนนี้ คือ ผูประพันธทําใหเห็นวา ดวยความชื่นชอบในความสวยงามที่ปรุงแตงของ
หางสรรพสินคาในอเมริกา และชอบที่จะใชเวลาอยูก ับสิ่งเหลานี้ ซึ่งดวยความรูสึกเชนนี้เองที่สงผล
ใหพิตะวันมีพฤติกรรมที่คบผูชายเพื่อหวังผลการใชจายสิ่งของฟุมเฟอย ดังที่พิตะวันพยายามที่จะมี
ไมตรีตอ ดร.ภิทูร เพื่อให ดร.ภิทูร ออกคาใชจายสิ่งของเหลานี้ดังความที่กลาววา
ทุนของหลอนไมมากที่จะชวยใหหลอนมีรายไดจับจายใชสอยอยางสมฐานะลูกสาวเศรษฐี
บางเดือนก็แทบจะตองกระเบียดกระเสียรเอาที่เดียวเพราะพิตะวันชอบซื้อเสื้อผาและ
เครื่องสําอางราคาแพงสะสม เอาไวกอนกลับเมืองไทย
ดังนั้นหลอนจึงไมขัดของที่ได ดร.ภิทูร เปนเจามือในโอกาสตาง ๆ เพื่อเปนการทุนรายจาย
ของหลอนไปบาง
(มายา:106)

ความตอนนี้คอื ผูประพันธแสดงพฤติกรรมของพิตะวันวาพยายามทําตัวใหเหมือนกับ
“ลูกสาวเศรษฐี” คือ มีการกินการใชจายที่หรูหราตามคานิยมสังคมแวดลอมชั้นสูงตามที่พิตะวันชื่น
ชอบนั่นเอง
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ความอยากมีอยากไดของพิตะวันนี้ เปนสิ่งที่มีอยูอยางไมหยุดหยอน ซึ่งผูประพันธทําให
เห็นวาการยึดติดในวัตถุนิยมทําใหตวั ละครเปนผูที่กลายเปนคนไมรูจกั พอ
หลอนเปนคนรักสวยรักงาม รักความมีราคาและความฟุมเฟอย อาจมีผลทําใหหลอน
กระหายอยูเสมอที่จะ “ได” ทุกสิ่งมาเพิ่มเติมมากกวาที่เปนอยูพิตะวันรูตัวดีวาถาหลอนไมหา
อะไรทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการใหตัวเองก็จะไมมีมนุษยหรือเทพเจาใดเลยเสียเวลามาบันดาล
ใหหลอน
(มายา :129)

การยึดถือสภาพแวดลอมทางวัตถุนิยม จนทําใหตัวละครกลายเปนคนที่อยากมีอยาก
เปนอยูตลอดเวลานี้ เปนลักษณะที่เกิดขึน้ กับเตยเชนกัน ดังที่พบในเรื่องวาเตยไมปรารถนาที่จะ
กลับมาทํางานในเมืองไทย แมรูตัววาตนเองควรที่จะดูแลพอแมยามแกเฒาเนื่องจากเตยไมสามารถ
ใชชีวิตโดยปราศจากความมีหนามีตา หรือความไมพรอมทางวัตถุไดดงั ที่กลาวถึง เตยในตอนงาน
ศพของสุภาวา
“คุณแม…” ชายหนุมไดแตคร่ําครวญอยูในใจ “ทําไมคุณแมจากไปเร็วอยางนี้ เตยยังนึกเลย
วาจะสงตั๋วเครื่องบินมาใหคุณแมไปอยูที่โนนกับเตยสักพักใหคุณแมมีความสุขที่ไดพบ
กับเตย คุณแมก็รูวาเตยกลับมาอยูบานทางนี้ไมได ไมมีอะไรในเมืองไทยใหเตยทําอยางอยูที่
โนน กลับมาเตยก็ตองมาเริ่มตนมือเปลา ผิดกับที่โนนเตยมีทุกอยาง … มากกวาที่นี่หลายสิบ
เทา”
(คุณชาย:1228 )

ความตอนนี้เปนสิ่งที่ผูประพันธไดพยายามทําใหเห็นวา ความจําเปนหรือเหตุผลของเตย
ในการตัดสินใจใชชีวิตอยูเมืองนอกนั้น
มีเหตุผลจากการพยายามดิ้นรนเพื่อใหไดชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมแบบวัตถุนยิ ม คือการมีชีวติ ที่หรูหรา
นอกจากลักษณะทีแ่ สดงใหเห็นถึงการดิ้นรน เพื่อจะไดใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่มี
รูปแบบเปนวัตถุนิยมดังเชน เตย และพิตะวันนี้ ผูประพันธยังทําใหเห็นอีกวา ถาตัวละครที่ไดเคยใช
ชีวิตในรูปแบบนี้มากอน แลวมีอันตองเปลีย่ นแปลงชีวิตในรูปใหม คือไมมีโอกาสอยูในสิ่งแวดลอม
ที่หรูหราอีกตอไป ก็จะมีอาการที่เปนทุกข ดังที่เกิดกับอิสตรี เรื่องฟาต่ํา เนื่องจากอิสตรีตัดสินใจ
แตงงานกับชายหนุมทีไ่ มไดอยูในแวดวงชัน้ สูง อิสตรีเกิดความรูละอาย และยังพยายามที่จะกลับไป
อยูในสิ่งแวดลอมนั้นๆ อีก ดังความวา
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“ผมจะไปโตเกียว เพื่อจะดูวาเราสามารถติดตอสงกลวยไม”
“เปนไกดใหผมไดไหม ผมไมเคยไปสักที”
“เดือนหนาเปไปไหนไมไดทั้งเดือนเลยนะคะเปตองไปเดินแฟชั่นตองเตรียมตัวซอมเดิน
ตลอดเลย ถาพนงานไปแลว ก็อาจจะไปกับคุณได”
หลอนอธิบายเรื่องพัชราพรรณมาพูดกับหลอนใหสามีฟงอยางอยางคราวๆ สรุปลงทายวา
“ถาใครไดเดินแบบ ก็ดังไปอีกทั้งปละคะ เปเคยดังมากก็เพราะเคยเดินใหเขานี่แหละ”
“ผมนึกวาคุณจะเบื่อสังคมแลวเสียอีก”
“นี่ไมใชเขาสังคมทั้งปทั้งชาตินี่คะ เปไปเดินแบบงานนี้งานเดียว” หลอนเถียง
ปราณรูวาไมมีประโยชนจะแยงหลอน ตอนนี้จิตใจหลอนเลยกลับไปอยูที่ชีวิตอันหรูหรา
และฟุงเฟอที่หลอนคุนเคยมาตลอดชีวิตหมดแลว ความจริงก็ไมนา
แปลกใจนักถา
หลอนสามารถเลิกไดอยางไมเหลียวแลนี่สิถึงจะนาแปลก
(ฟาต่ํา: 789-790)

ในตอนนี้จะเห็นไดวาอิสตรีเรื่องฟาต่ํา ยังคงตัดสินใจทีจ่ ะออกงานสังคมหรูหรา มากกวา
ที่จะชวยสามีทํางาน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาอิสตรียังคงยึดติดอยูกับสิ่งแวดลอมที่เคย
เปนมา
นอกจากผูประพันธจะแสดงทัศนะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยตัวละครเปนผูเลือกที่จะ
ใชชีวิตเองแลว ผูประพันธยังแสดงทัศนะอีกประการหนึ่งวา การเลือกหลงใหลในวัตถุหรืออาจ
เปนเรื่องขอกิเลสนั้น อาจมาจากคานิยมของสังคมที่หลอหลอมคนในสังคมไวจนแกไขยาก เชน
ตามทัศนะของผูเขียนที่แสดงผานหมอนวลอนงคเรื่องมณีราว และจารณ เรื่องทะเลแปรวา
“คงไมพบอีกแลวละคะ แตหมอคะ...บางทีอยูกับปาสังเวียนเดือนก็เหงาจัง ยิ่งกลางคืน
มันเงี้ยบเงียบ บางทีเดือนก็คิดอะไรฟุงซาน ...”
“ก็หาอะไรทําเสีย อยาใหมืออยูวาง “ หมอนวลอนงคแนะนําเทาที่นึกออก ปญหาความ
เหงานี้เธอเขาใจ และรูดวยวาสังคมปจจุบัน เด็กหนุมสาวที่เปนโรคเหงามีมากขึ้นทุกวันจนนา
วิตก เนื่องจากวัตถุนิยมที่หลั่งไหลจากตะวันตก เขามาครอบงําชีวิตคนไทย ไมสามารถจะ
ตอบสนองความอิ่มเอม ของจิตใจอยางเมื่อกอนได
…
ถาหากวาคลายเดือนมีพอแมพรอมหนา ชีวิตครอบครัวราบรื่น หลอนก็คงไมรูสึกเหงา
เทานี้หรอก
(มณีราว:503)
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ขอความนี้ คือหมอนวลอนงคแสดงความเขาใจวาวัตถุกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนรุน
ใหม จนนาเปนหวง สวนจารณ ก็แสดงความคิดในเรื่องคานิยมวา
คุณไปถามดูเถอะ ถามใหหมดเมืองก็ได ยิ่งไอคนในสังคมชั้นสูงที่คุณคบหาอยูนั้น มีใคร
บางไหมมันมีเมียคนเดียว ของพรรคนี้เปนเรื่องธรรมดาที่สุด ผูชายเขารูกันทุกคนผูหญิงซีไม
ยอมเขาใจ...ถาเขาใจไดก็มีความสุข ไมเดือดรอนอะไรเลย ...
ทัตติยาสิ้นแรงจะอธิบาย ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนเดืนหางกันออกไปในทิศทางตรงกันขาม จารณ
มีแตสมองและวัตถุ สวนหลอนมีแตอารมณและจิตใจ
(ทะเลแปร:266)

ขอความนี้ไดแสดงวาจารณไมรูสึกผิดตอการมีภรรยานอย เพราะตนเองสามารถให
วัตถุกับทัตติยาอยางเต็มที่เชนเดียวกับชายร่ํารวยคนอื่นๆ
ฉะนั้นทั้งสองเรื่องจึงสะทอนทัศนะของว.วินิจฉัยกุลวาสังคมไทยกําลังเผชิญกับคานิยม
แวดลอมที่ไมเหมาะสม และยิ่งถาไมมีครอบครัวคอยใหคําแนะนําดวยแลว ตัวละครคงจะมีชวี ติ ที่
เปนทุกข
ทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่เกี่ยวกับการใชชีวติ จึงสามารถสรุปไดวา
ผูประพันธแสดง
อิทธิพลการเลือกใชชีวิตทั้งที่มาจากครอบครัวเอง และมาจากสภาพแวดลอมที่เปนวัตถุนิยม ทั้งนี้
ครอบครัวยังคงมีบทบาทสําคัญถาใหการอบรมเลี้ยงดูอยางดีเพียงพอแลว ตัวละครคงจะมีความหนัก
แนนทีจ่ ะเลือกแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับชีวิตตนเองได
การศึกษาทัศนะทั้ง 5 ประการไดแก ทัศนะเกี่ยวกับชาติกาํ เนิดและฐานะ ทัศนะเกีย่ วกับ
การศึกษา ทัศนะเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน ทัศนะเกีย่ วกับการเลือกคูครอง และทัศนะเกีย่ วกับ
การใชชีวิต
ทัศนะเหลานี้ลวนบงบอกถึงหนาทีข่ องครอบครัวที่ควรปฏิบัติตอผูไดรับการเลี้ยงดู
และอธิบายถึงอิทธิพลของครอบครัววามีความจําเปนตอชีวิตตัวละครในทุกดานของการใชชีวิต
และทั้งหมดนีจ้ ึงเปนสิ่งที่สะทอนความคิดของ ว.วินิจฉัยกุลวา มีความตองการใหผูอา นตระหนักใน
ความสําคัญของบทบาทครอบครัว ซึ่งเปนสาระที่ปรากฏในนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะหชบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของ ว.วินจิ ฉัยกุลทั้ง
15 เรื่อง คือการศึกษาพัฒนาการของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว วิเคราะหบทบาทครอบครัวที่มีตอ
ตัวละครในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุล และทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัว
การศึกษาพัฒนาการของนวนิยายชีวิตครอบครัวในบทที่ 2 ผูเขียนวิทยานิพนธศกึ ษาถึง
สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2475-2500 และลักษณะของนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวง
พ.ศ .2475 -2500 สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2501-2520 และลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว
ชวงพ.ศ.2501-2520
สภาพสังคมไทย พ.ศ. 2521-2544 และลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวชวงพ.ศ.2521-2544
ผลการศึกษาพบวานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวทั้ง3ชวงเวลามี
ลักษณะที่ตรงกันในดานของการนําเสนอความสัมพันธและปญหาในครอบครัว กลาวคือ นวนิยาย
แนวชีวิตครอบครัวชวง พ.ศ .2475 -2500 จะเนนถึงความทุกขใจของบุตรหลานที่ตองแตงงานตาม
ความเห็นชอบของพอแม เรื่องของทรัพยสินและการศึกษากลายเปนปจจัยสําคัญในการใชชวี ิตคูท ี่
ราบรื่น ปญหาการนอกใจของฝายสามี และปญหาญาติพี่นอง แตนวนิยายในชวงเวลานี้กไ็ ด
กลาวถึงอิทธิพลของการเลี้ยงดูบุตรหลานบางวาถาครอบครัวเลี้ยงดูและใหความรักอยางดี จะทําให
บุตรหลานมีชีวิตที่ดีไดในอนาคต
สวนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ.2501-2520 สรุปไดวาจะเนนถึงปญหาระหวาง
การใชชีวิตครอบครัว อันไดแก ปญหาการหยารางและทอดทิ้งบุตร ปญหาการปรับตัวของคูชีวติ
ปญหาการเขาสังคมจนละเลยหนาทีใ่ นครอบครัว และปญหาการนอกใจ ปญหาเหลานี้ผูประพันธ
มักทําใหเห็นวาเกิดจากกอนเลือกคูไมไดพจิ ารณาจากนิสยั ใจคอหรืออาจเกิดจากพอแมเลือกให
สวนปญหาอื่นที่เขามาเปนปจจัยในการใชชีวิตจะไมใชเรื่องของญาติพี่นองเพียงอยางเดียว แตจะ
เปนเรื่องของอบายมุขที่เกิดขึน้ ในสังคมและสงผลกระทบถึงครอบครัว ทั้งนี้ก็ยังมีนวนิยายหลาย
เรื่องที่เสนอทางแกไขปญหาในทางที่เหมาะสม คือนําเสนอวาครอบครัวตองมีความหนักแนนใน
การเลี้ยงดูบุตรหลาน และอดทนทํางานหนักอยางมีเปาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง แลวบุตรหลานก็
จะยึดความดีงามของครอบครัวเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
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สวนนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวชวงพ.ศ. 2521-2544 มักกลาวถึงความซับซอนของ
ปญหาครอบครัวที่มีปจจัยของสภาพสังคมเขามาเกี่ยวของกลาวคือ ปญหาที่เกิดขึน้ ในนวนิยายแนว
ชีวิตครอบครัวชวงเวลานี้ จะคลายกับสองชวงเวลาขางตนอันไดแก การนอกใจ พอแมหยาราง พอ
แมทอดทิ้ง ปญหาลูกเลี้ยง และปญหาการเลี้ยงลูกผิดวิธี แตการหาทางออกสําหรับผูที่ประสบ
ปญหามักจะหันไปพึ่งแหลงอบายมุขมากขึน้ เชนเรื่องของยาเสพติด หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
เชนการแสดงความอสระทางเพศเปนการประชดครอบครัว
ซึ่งสิ่งเหลานี้คือการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกในดานที่ไมดี
จากการศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวทั้ง3ชวงเวลาจึงเห็นไดวาเนื้อเรื่องของชีวิตใน
ครอบครัวยังคงเหมือนกันในสวนของใจความสําคัญอันไดแกการกลาวถึงความสัมพันธและปญหา
ที่เกิดในครอบครัว แตจะแตกตางกันตรงรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัวที่สภาพสังคมเขามามี
อิทธิพลดวย
เมื่อศึกษานวนิยายของ ว.วินจิ ฉัยกุลทั้ง 15 เรื่องในนบทที่ 3 สรุปไดวา ผูประพันธให
ความสําคัญตอรายละเอียดการใชชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของภูมิหลัง และการอบรมสั่ง
สอนของครอบครัววามีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวมากกวาสภาพสังคม
เนื่องจากตามผลการศึกษา ผูประพันธจะแสดงความเปนมาของครอบครัวตัวละครใน 3 ลักษณะ
ไดแก ตัวละครที่อยูกับพอแม ตัวละครที่อยูกับญาติผูใหญและตัวละครที่อยูกบั ผูอุปการะ ซึง่
จุดประสงคของการกลาวถึงความเปนมาของตัวละครทั้งสามประการนี้
เนื่องจากผูประพันธ
ตองการใหเห็นความสําคัญของการสรางพื้นฐานครอบครัววามีความจําเปนตอชีวิตตัวละคร เพราะ
อาจมีผลตอการใชชีวิตตัวละครเชนในเรื่องของความพรอมทางการศึกษา และสถานภาพในสังคม
ทั้งนี้ ผูประพันธทําใหเห็นวาสิ่งที่สําคัญมากกวาภูมหิ ลังคือการอบรมสั่งสอน ดวยเหตุทวี่ าจากผล
การศึกษาไดทาํ ใหเห็นถึงการอบรมสั่งสอนจะมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพตัวละครมากกวาเรื่องของภูมิ
หลังครอบครัว ซึ่งการอบรมสั่งสอนที่ผูประพันธตั้งใจแสดงใหเห็นเดนชัดจะมี 5 ลักษณะไดแก
การอบรมแบบใหขอคิดทําใหตวั ละครเปนผูที่มีความมุง มั่น บากบั่น และมีจุดมุงหมาย การอบรม
ใหสํารวมกิรยิ าสงผลใหตัวละครเปนผูมีกิรยิ ามารยาทเรียบรอยและวางตัวดี
การอบรมอยาง
เขมงวดกวดขันจะทําใหตวั ละครมีลักษณะหวาดกังวล การอบรมโดยใชอารมณมีอิทธิพลใหตัว
ละครกลายเปนคนกาวราว และตองการการทดแทนอยูเสมอ และการตามใจโดยปราศจากการ
อบรมจะบมเพาะตัวละครใหกลายเปนคนตองการความภูมิฐานเพราะประเมินคาตนเองจากการ
ยอมรับของผูอื่น
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การอบรมสั่งสอนและผลของการอบรมตามผลการศึกษานี้ จึงมีความหมายวาการอบรม
สั่งสอนคือสิ่งกําหนดลักษณะตัวละคร และเปนเหตุผลของความแตกตางกันของตัวละคร
สําหรับการศึกษาทัศนะของว.วินิจฉัยกุลที่มีตอบทบาทครอบครัวในนวนิยายในบทที่ 4
นั้นผลการศึกษาพบวา ว.วินิจฉัยกุลมีทัศนะตอบทบาทครอบครัว 5 ประการไดแก ทัศนะเกีย่ วกับ
ชาติกําเนิดและฐานะ ทัศนะเกีย่ วกับการศึกษา ทัศนะเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ทัศนะเกี่ยวกับการ
เลือกคูครอง ซึ่งผูประพันธใหความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูมากที่สุดกลาวคือ ชาติกําเนิด
ฐานะและการศึกษาดี
เปนแตเพียงสิง่ ที่ติดตัวมาเทานั้น แตการอบรมคือการสรางสรรคที่จะ
กอใหเกิดผลดีตอตัวละครมากกวา ถึงบทบาทเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูจะไปปรากฏในการเลือก
คูครองและการใชชีวิตเปนสําคัญ
การศึกษานวนิยายแนวชีวิตครอบครัวของว.วินิจฉัยกุลจึงทําใหเห็นประโยชนของ
นวนิยายแนวนี้ ซึ่งไดแก การทําใหผูอานยอมรับและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลเพราะแตละ
คนเติบโตมาจากครอบครัวและมีวิธีการเลี้ยงดูที่หลากหลาย
อีกทั้งทําใหผูอานตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทครอบครัวที่อาจนําไปสูการปรับปรุงแกไขการใชชีวิตครอบครัวของตนเอง
หรือคนใกลชดิ เชน มีความอดทนที่จะปรับตัวเขากันดวยความละมุนละไม มีน้ําใจตลอดจนความ
เสียสละตอคนในครอบครัวเนื่องจากเห็นประโยชนที่จะทําใหอีกฝายมีความเจริญในชีวิต
นอกจากนี้คุณคาของสาระที่ปรากฏในนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว
ยังทําใหเห็นถึง
คุณสมบัติของผูเปนนักเขียนวา ตองเปนผูชางสังเกตที่จะหยิบยกประเด็นใกลตวั และยังคงทันสมัย
ของคนในสังคม และใชความสามารถประกอบกับความรูในการแตงนวนิยายมาผสมผสานกัน เพือ่
สรางสรรคงานใหมีคณ
ุ ภาพและสืบทอดมาจนถึงปจจุบนั
ขอเสนอแนะ
ผูเขียนวิทยานิพนธศึกษาบทบาทครอบครัวที่มีตอตัวละครในนวนิยายของ
ว.วินิจฉัยกุล จํานวน 15 เรื่อง ซึ่งการวิเคราะหบทบาทครอบครัวจากตัวละครในลักษณะนี้อาจ
ศึกษาไดจากนวนิยายของนักเขียนคนอื่นเพือ่ เปรียบเทียบทัศนะของนักเขียนนวนิยายแนวชีวิต
ครอบครัว
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ทางรัตติกาล (กรุงเทพ:เอกศิลปการพิมพ:2542)
มุกเปนหญิงสาวสวย มีฐานะดี มุกเรียนจบปริญญาตรีแลวเขาทํางานรับราชการแหงหนึ่ง
มุกมีความใกลชิดมารดามากกวาบิดา บิดามีภรรยาสองคน ตองเดินทางไปทําธุรกิจตางประเทศ
และอยูบานภรรยาคนแรก นาน ๆ จึงจะมาอยูกับมารดาของมุก สวนพี่ชายของมุกสองคนก็ไป
ทํางานอยูกับภรรยาเดิมของบิดาที่ภูเก็ต มุกจึงอยูบานกับมารดาสองคนเทานั้น
วันหนึ่ง ปากมลาซึ่งเปนเพื่อนเกาของมารดาไดสงมุกเขารวมทํางานโครงการวิจัยกับ ดร.
ภาณุทัต ผูซึ่งมีวัยประมาณสี่สิบหาป แตบุคลิกดี สงาผึ่งผาย ทําใหมุกนึกชอบเขาตั้งแตแรกพบ
สวน ดร. ภาณุทัตนั้นแมจะมีครอบครัวแลวแตกย็ ังเปนคนเจาชู เมื่อเขาทํางานใกลชิดกับมุกมากขึ้น
มุกจึงรักและหลงใหลเขาโดยไมรูตัว ในฐานะที่ ดร. ภาณุทัตเปนหัวหนาโครงการวิจัยและเปน
ผูใหญที่มีฐานะทางสังคม ทําใหเขาวางตัวเปนผูใหญทนี่ านับถือเมื่ออยูตอหนาผูอื่น แตเมื่อเขาอยู
ตามลําพังกับมุก เขากลับแสดงความรักใคร พึงพอใจ หวงใยมุก แตกรันั้นก็ดี ความลับยอมไมมี
ในโลก เพราะมีคนแอบถายรูป ดร. ภาณุทัตกับมุก สงไปใหกมลาดู เรื่องความสัมพันธระหวาง
ดร. ภาณุทัตกับมุกจึงไมใชความลับอีกตอไป เมื่อกมลาและมารดารูเรือ่ งของมุกตางก็หามปรามมุก
มิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับเขา เพราะเขามีครอบครัวแลว แตมุกกําลังลุม หลง ดร. ภาณุทัต จึงไมยอม
เชื่อ พรอมกับออกจากบานไปพักแฟลตกับ ดร. ภาณุทัต การที่มกุ ยอมมีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง
กับเขาก็เพราะวา ดร. ภาณุทัตบอกวาจะหยากับภรรยาในไมชานี้ เพียงแตรอใหลกู ชายคนโตเรียน
จบมหาวิทยาลัยเสียกอน จนกระทั่งเวลาผานไปเกือบป มุกเริ่มคิดไดวา ตัวเองไมมีอนาคตที่
แนนอนอะไรเลย อยูกับความหวังที่เลื่อนลอย เมื่อกลุมใจมากขึ้น มุกก็รบเราเขาใหหยาจากภรรยา
เปนเหตุให ดร. ภาณุทัตโกรธ และอางเหตุผลตาง ๆ นานา รวมทั้งขอใหมุกกลับไปอยูบานของ
มารดากอน และใหมุกรอไปอีกสักระยะหนึ่ง เพือ่ รอใหลูกสาวคนเล็กไปเรียนตอตางประเทศ
เสียกอนจึงตกลงกันใหม มุกก็ยอมกลับบานโดยดี แตขณะที่ขนของกลับนั้น มุกไดพบกับลูกชาย
และลูกสาวของ ดร. ภาณุทัต มุกถูกตอวาและถูกกลาวหาอยางรุนแรง จนมุกทนไมได เพราะมุก
ไมเคยถูกใครดูถูกเหยียดหยามเทานี้มากอน มุกเสียใจมาก และเมื่อกลับมาถึงบาน มุกโทรศัพท
ไปหา ดร. ภาณุทัตเพื่อบอกถึงความกาวราวของเด็กทั้งสอง แตมุกก็พบวาเขามีความหมางเมินกับ
มุกและหวงใยลูกของเขามากกวาหวงใยความรูสึกของมุก
รวมทั้งการที่มุกไดทราบเรื่องจากปา
กมลา ที่คุยกับบิดามารดาวา ดร. ภาณุทตั คงไมกลามายุงกับมุกอีกแลวเพราะเขากําลังจะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนเลขาธิการซึ่งเปนตําแหนงทีผ่ ูใหญพิถีพิถันมาก คือตองเปนคนดี ไม
คอรัปชั่น ประวัตไิ มเสีย และไมมีปญหาชูสาว เขาจะตองพยายามกลบเกลื่อนเรื่องความสัมพันธ
กับมุกแนนอน ดังนั้นมุกจึงเขาใจถึงการที่ ดร. ภาณุทัตพยายามพบปะกับมุกในที่ทไี่ มมีคนรูจัก เขา
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ย้ําวาเพื่อรักษาชื่อเสียงของมุก แตแทจริงแลวเขาเปนหวงชื่อเสียงของเขามากกวา มุกเสียใจและ
เจ็บใจที่ถูกเขาหลอกลวงและพยายามตัดใจไมติดตอกับเขาอีก
ตอมามารดาของมุกไดพยายามชักจูงใหมุกรักกับจาริกซึ่งเปนเพื่อนกับบิดา สวนมุกเอง
ก็เริ่มคลอยตามความเห็นของมารดาบาง วันหนึ่งจาริกไดรับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาเลาถึงภูมิ
หลังของมุกในดานที่ไมดีตา ง ๆ จาริกนําจดหมายนั้นมาใหมุกอาน มุกเสียใจมากแตก็ไมทราบจะ
ทําประการใดเพราะไมทราบวาใครเขียน อยางไรก็ตาม ในที่สุดมุกก็ไดแตงงานกับจาริก เพราะ
จาริกรักความซื่อสัตยของมุกที่เธอยอมรับสารภาพชีวิตในอดีต ซึ่งเขาเห็นวาความซื่อสัตยนี้เปนสิ่ง
สําคัญมากกวาความบริสุทธิ์ของมุก
แมพลอยหุง (กรุงเทพ:เอกศิลปการพิมพ,2524)
แหวน เปนลูกคนโต จากพีน่ องทั้งหมด 6 คน พอและแมของแหวนประกอบอาชีพ
รับจาง แหวนไดเรียนหนังสือเพียงสองป เพราะตองออกมาชวยพอแมทํางาน เมื่อแหวนอายุได
12 ป พอใหแหวนไปทํางานเปนเด็กรับใชในกรุงเทพฯ โดยแหวนทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงเด็กใหกบั
ครอบครัวของรสนา ซึ่งตอมาสามีของรสนาผูเปนชาวตางประเทศตองกลับไปทํางานตอที่อเมริกา
รสนาจึงพาแหวนไปดวยเพื่อใหชวยดูแลลูก
แหวนแบงเวลาที่นอกเหนือจากการเลี้ยงลูกใหรสนา หารายไดพเิ ศษและเรียนหนังสือ
ไปดวย ในขณะนั้นแหวนไดพบกับเพื่อนบานของรสนาคือหมอปวเรศ เปนสูตินารีแพทยทยี่ ายมา
จากเมืองไทยไดสองปซึ่งแยกทางกับภรรยาแลวโดยมีลกู ชายดวยกันหนึ่งคน
หมอปวเรศพอใจแหวนและไดมีสัมพันธกับแหวน จึงขอแหวนแตงงานอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและยายไปทํางานในรัฐอื่น แตดว ยความที่แหวนเปนคนขี้หึงและไมสามารถควบคุม
กิริยาอาการใหเหมาะสมได จึงเกิดมีเรื่องหึงหวงจนทําใหหมอปวเรศไมสบายใจที่จะทํางานในเมือง
นี้ และตัดสินใจกลับไปทํางานที่ประเทศไทย
หมอปวเรศพาแหวนมาอยูต างจังหวัด
โดยทํางานในโรงพยาบาลและเปดคลินิก
สวนตัวไปดวยโดยมีแหวนเปนผูชวย ซึ่งดวยความสวยของแหวนเปนสาเหตุที่เกือบจะทําใหแหวน
ถูกลวนลามจากนายอําเภอผูเปนนองชายของรสนา ในระหวางทีห่ มอปวเรศไปตางจังหวัด แต
หมอปวเรศกลับมาทัน และทําใหหมอปวเรศเริ่มรูสึกเสียใจวาใสใจภรรยานอยเกินไป จึงหันมา
ดูแลแหวนดีดงั เดิม
ขณะทีแ่ หวนกําลังเริ่มตั้งครรภ แหวนไดกลับไปที่อยุธยาบานเกิดของแหวนเพราะนึก
ถึงครอบครัวที่จากกันมานาน แตกไ็ ดทราบขาววาพอเสียชีวิตแลว ลูกชายคนโตสองแยกยายกัน
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ออกไปทํางานที่อื่นโดยไมกลับมาอีก สวนแมหายสาบสูญไปทิ้งลูกที่ยังเล็กไวที่นอี่ ีก 2 คน ซึ่ง
ตอนนี้กลายมาเปนเด็กรับจางอยูที่รานขายกาแฟ แหวนจึงรับนองไปเลี้ยงดูทั้งสองคน
แหวนมีลูกสาวหนึ่งคน และหมอปวเรศไดรับเลือกใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ติดตอกันทุกสมัย เพราะเปนคนดีและมีแหวนเปนเรี่ยวแรงสําคัญในการหาเสียงเนือ่ งจากสามารถ
เขากับชาวบานไดสวนลูกชายของหมอปวเรศผูไปเรียนหมออยูที่อเมริกา กําลังจะแตงงานกับลูก
สาวของรสนา ซึ่งทําใหแหวนในวัยสี่สิบป มีความสุขมาก
ฟาต่ํา(กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2527)
อิสตรี เปนบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว พอแมของอิสตรีมีฐานะและชาติตระกูล
สูง ซึ่งดวยฐานะนี้พอแมอิสตรีจึงตามใจใหอิสตรีใชจายอยางฟุมเฟอย และเลี้ยงดูอยางตามใจมาก
เมื่อจบมัธยมปลายอิสตรีของพอแมไปเรียนตอตางประเทศ
อิสตรีเรียนอยูห ลาย
ประเทศ แตในที่สุดก็ไมจบการศึกษาจากที่ใดเลย เนื่องจากไมมีความอดทนที่จะเรียนอะไรไดนาน
อิสตรีกลายเปนสาวสังคมที่ชายหนุมทุกคนหมายปองเพราะความสวยและบุคลิกที่งาม
สงาเปนสิ่งดึงดูดใจ อิสตรีคบเพื่อนชายหลายคนโดยไมไดประพฤติตนเกินเลย และไมเคยเรียกรอง
ใหชายหนุมซือ้ ของหรูหราให เนื่องจากตนเองคิดวามีศกั ดิ์ศรีมากพอที่จะไมพึ่งพาใคร
อิสตรีใชชีวิตดวยการเที่ยว และคบเพื่อนชายโดยไมคิดที่จะทํางานใด ๆ จนถึงเวลา
หนึ่ง อิสตรีเริ่มรูสึกเบื่อกับชีวิตตนเองเพราะรูสึกวาตนขาดจุดมุงหมาย และมีแตเพื่อนที่ฉาบฉวย
ขณะนัน้ เอง อิสตรีก็มีโอกาสไดรูจักกับปราณ ชายหนุมเจาของสวนกลวยไมสงออก
ปราณเปนผูทมี่ ีนิสัยตรงขามกับอิสตรีโดยสิ้นเชิงและคอยแนะนําใหอสิ ตรีหากิจกรรม
ที่เปนประโยชนมากกวาที่จะอยูไปวัน ๆ
จากความเปนเพื่อนไดกลายเปนความรัก อิสตรีเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองจากที่เคยอยู
อยางหรูหราก็เริ่มที่จะเขามาชวยปราณทํางานมากขึ้น
อุปสรรคที่ทั้งคูพบคือ พอแมของอิสตรีไมคอยชอบปราณ เนือ่ งจากเห็นวาเปน
ชาวสวนไมไดอยูในแวดวงชัน้ สูง แตดวยความที่ไมเคยขัดใจลูกมากอน จึงยินยอมใหทั้งคูแตงงาน
กัน
อิสตรีไดเรียนรูชีวิตที่แทจริงหลังจากแตงงานกับปราณ และคิดวาชีวิตที่พอแมเลี้ยง
ตนเองมานั้น เปนแนวทางทีไ่ มถูกตองนัก อิสตรีตัดสินใจไปอยูบานสวนกับปราณและชวยปราณ
ทํางานโดยไมกลับมาใชชีวิตในสังคมชั้นสูงอีกเลย
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วงศาคณาญาติ (กรุงเทพฯ:ตนออ,2533)
พริม เกิดมาในครอบครัวปาณบดี เปนครอบครัวใหญซึ่งเปนตระกูลที่มีความร่ํารวย
และมีชื่อเสียงในวงสังคม หลังจากจบชัน้ มัธยม พริมไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่อเมริกา และ
ปริญญาโทที่อังกฤษ
ระหวางทีศ่ ึกษาในระดับปริญญาโท พริมไดมีโอกาสพบรักกับอารัณย นักศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเดียวกัน พริมตัดสินใจแตงงานกับอารัณยอยางเงียบ ๆ ทามกลางการ
คัดคานของพอแมและครอบครัวที่เห็นวาอารัณยมีฐานะและชาติตระกูลที่ไมเทาเทียมกัน
เมื่อกลับมาเมืองไทย แมของพริมขอใหพริมกลับไปอยูกับครอบครัวเหมือนเดิม พอ
แมของพริมไดฝากใหพริมเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสียงได สวนอารัณยออกหางานเอง
และไดเขาทํางานในโรงงาน
เมื่อพริมทอง อารัณยขอใหพริมออกจากครอบครัวไปอยูบานพักทีโ่ รงงานจัดไวให
เพราะทนความดูหมิ่นดูแคลนของคนที่บานพริมไมไหว และไมอยากใหญาติพนี่ องของพริมเขามา
วุนวายกับชีวิตครอบครัวของตน
ลูกพี่ลูกนองของพริมที่เปนญาติฝายยาย ไดเสนองานพิเศษใหพริมทําคือ งานแปล
หนังสือ และวาดภาพประกอบ ซึ่งเปนงานที่พริมชอบมากกวาการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
พริมจึงลาออก และทํางานอยูท ี่บานพักในโรงงาน
พริมคลอดลูกสาว และตัง้ ชื่อวาเพลิน ในขณะเดียวกับที่อารัณยยายที่ทํางานใหม
ครอบครัวของพริมซื้อบานใหมดวยเงินจาการขายแหวนที่คุณปูแอบมอบไวใหเปนของขวัญ
แตงงาน โดยฝากญาติทางฝายยายของพริมไวกอนที่จะเสียชีวิต
พอและแมของพริมเริ่มคลายทิฐิที่มีตอครอบครัวลง เนื่องมาจากตําแนงการงานทีเ่ คย
รุงเรืองไดตกต่าํ ลง และอยากที่จะใกลชิดหลานดวย จึงมาเยี่ยมครอบครัวพริมบอยขึ้นและยอมรับ
สภาพครอบครัวของพริมได ซึ่งทําใหพริมมีความสุขมาก
บานของพรุงนี้ (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2534)
นิลยาเปนบุตรสาวคนเดียวของเมธนีและเอกวัต นักวิชาการและอาจารยระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยแตงงานกันเพื่อเสริมสถานภาพโดยปราศจากความรัก ทั้งคูใชชีวิตคูดว ยการแขงขัน
และไมเคยอะลุมอลวยปรองดองกัน
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การดวยกันอยางบาดหมางของพอแม ทําใหนิลยาเติบโตมาดวยความเครียดและกดดัน
เนื่องจากพอแมทะเลาะกันอยางรุนแรงอยู อีกทั้งยังคาดหวังใหนิลยาเรียนใหไดทหี่ นึ่ง ทั้ง ๆ ที่นิล
ยามีความสามารถในการเลนดนตรีมาก แตพอแมไมเคยสนับสนุนและยังขัดขวางเสมอ นิลยาพอจะ
มีเพื่อนอยูบาง เปนเพื่อนขางบานชื่อหนุม หนุมคอยใหกําลังใจนิลยาเมื่อมีปญหาแตนิลยาก็ไมหาย
จากความเครียดเรื่องครอบครัว
ในที่สุดพอของนิลยามีภรรยานอย
นิลยาถูกสงไปเรียนตอตางประเทศเนื่องจากพอแม
ทะเลาะกันจนมีความเครียดจัดไมสามารถเรียนหนังสือได ทั้งคูเกิดความอับอายวาลูกไมปกติจงึ
สงไปเรียนอเมริกา ที่นนี่ ิลยาไดพบกับครอบครัวของเดวิด ครอบครัวนี้สอนใหนลิ ยาใชเวลาวางให
เปนประโยชน นิลยาจึงคลายความเครียดและมีโอกาสไดเรียนดนตรีตามที่ใจปรารถนา
เมื่อนิลยาไดมโี อกาสเรียนดนตรี นิลยาก็ไดพัฒนาความสามารถตนเองมากขึ้นจนสามารถ
แตงเพลงใหเปนที่ยอมรับได แตความสามารถนี้ตองปดบังพอแมตลอดเวลา สวนหนุมเพื่อนบาน
สมัยเด็กยังคงติดตอนิลยาเสมอ ๆ
นิลยาตองกลับเมืองไทยกอนที่จะเรียนจบปริญญาตรี
และตองเรียนที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงแทน เพราะพอมีปญหากับมหาวิทยาลัยจนตองลาออกจากราชการมาอยูในระบบเอกชน
เวลานี้พอแมของนิลยาตัดสินใจหยารางกันโดยเด็ดขาด นิลยาอาศัยอยูกับแมแตแมก็เครงเครียดจาก
การทํางานจนมาระบายอารมณใสนิลยาเสมอ ๆ จนนิลยาคิดฆาตัวตายโดยการกระโดดขวางหนารถ
หนุมเปนผูที่ชว ยนิลยาไมใหถูกรถชน และคอยใหกําลังใจอยูตลอด จนทั้งสองเริ่มรักกัน
แตแมของนิลยายังคงขัดขวางแมวาหนุมจะเปนคนดีและเรียนจบจนมีหนาที่การงานทีม่ ั่นคงแลวก็
ตาม
ไมนานนักแมของนิลยาถูกยิง โดยไมสามารถจับตัวผูวาจางได ความบาดเจ็บที่แมของนิลยา
ไดรับคือทําใหพูดไมได ในเวลานี้เองทีท่ ําใหแมของนิลยาสํานึกถึงความไมดีของตนเองเลิกกดดัน
นิลยา และออกบวชในที่สุด
สวนพอของนิลยาเองเกิดความเห็นใจและเขาใจนิลยามากขึ้น จึงสนับสนุนใหนิลยาเรียน
ดนตรีตามที่ตอ งการ จนนิลยาจบการศึกษาพรอมกับเปนนักแตงเพลงทีม่ ีชื่อเสียง และไดแตงงานกับ
หนุมโดยตอนนี้แมของนิลยาไมขัดขวางอีกตอไป
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ละครคน(กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2535)
แกวใสเกิดมาจากครอบครัวที่มีพอแมหยารางกัน เนื่องจากพอเปนนักแสดงที่ไมมีเวลา
ใหกับครอบครัว ในตอนเด็ก ๆ แกวใสอาศัยอยูกับตายายและลุงปา ตอมาแกวใสจึงไปพักอยูห อพัก
ของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดที่สอบเขาได และอยูตอไปจนกระทัง่ ทํางาน
พอและแมของแกวใสตางก็มีคนรักคนใหม โดยพอไดภรรยาใหมเปนผูอํานวยการ
ของสถานีโทรทัศน ที่อายุมากกวาสิบป สวนแมอยูก นิ กับเพื่อนชายที่คบกันมาโดยไมมีขอผูกมัด
ใด ๆ
เมื่อแกวใสเรียนจบ
พอของแกวใสฝากงานที่เกีย่ วกับการกํากับรายการของบริษทั
ภรรยาใหกับแกวใส ซึ่งเปนสิ่งที่แกวใสอยากจะทํามาก เพราะศึกษามาทางนี้โดยตรง
แกวใสทํางานไปไดดว ยดีแมวาจะมีคนดูถูกบาง
ตอมาแกวใสไดมีโอกาสเปนผู
กํากับรายการใหกับละครที่ศวิ าอาสาเลน ศิวาเปนลูกชายของแมเลี้ยงแกวใสที่เพิ่งเรียนจบกลับมา
จากตางประเทศและตองการมาสืบทอดธุรกิจรายการโทรทัศน
แมเลี้ยงของแกวใสไดไปขัดผลประโยชนของผูจัดการในบริษัท ที่กําลังจะแยกตัว
ออกไปซึ่งสงผลใหมีมือปนตามมาฆาแมเลี้ยงของแกวใส แตพอของแกวใสปองกันแมเลีย้ งของ
แกวใสไว ตนเองจึงถูกยิงตาย
แมเลี้ยงของแกวใสเสียใจมาก จึงรับแกวใสใหมาอาศัยอยูดวย และเลี้ยงดูอยางดี ซึ่งทํา
ใหแกวใสไดมโี อกาสใกลชิดศิวามากขึ้น
ขณะเดียวกับทีแ่ กวใสเกิดความไมสบายใจในความ
ประพฤติของแมอยางมาก เพราะไปคบดาราหนุมรุนลูก และยังไปลงทุนเปนผูจัดละคร แตก็ไม
สามารถสานตองานใหสําเร็จไปได
ศิวา แสดงความพอใจแกวใสออกมาอยางชัดเจน และตองการจะมีสัมพันธกับแกวใส
เพื่อจะไดอาศัยแกวใสเปนสื่อกลางในการประสานงานในบริษัทที่แกวใสกําลังทําไดดี ซึ่งแกวใส
ปฏิเสธในตอนแรก แตดว ยความทุกขเรื่องครอบครัว แกวใสจึงยึดศิวาเปนที่พงึ่ ทางใจ จนยอมมี
สัมพันธกับศิวาในที่สุด
ศิวาไดรับรางวัลในการแสดงละครเรื่องแรก
ทําใหศิวาเปนที่รูจกั และไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางซึ่งเปนกําลังใจใหศวิ ามีความทะเยอทะยานจะเปนผูบริหารงานในบริษัทมาก
ขึ้น
แกวใสตระหนักวาศิวาไมไดรักตนจริง เพราะศิวาไมเคยเอยถึงการแตงงาน และไม
เปดเผยกับใครวาตนเปนคนรักของศิวา และขณะนั้น แมเลี้ยงของแกวใสก็ตดั สินใจวาจะสงแกวใส
ไปเรียนตอตางประเทศ เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณของพอแกวใส
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แกวใสตัดสินใจวาจะไปเรียนตอทันทีและขอเลิกกับศิวา แมศิวาจะขอรองและแสดง
ความจริงใจวาตนเองรักแกวใสมากอยางไรก็ตาม แกวใสก็ยังยืนยันที่จะศึกษาตอตางประเทศดวย
ความมั่นใจตอไป และตัดใจจากศิวาโดยสิน้ เชิง
หลงเงา (กรุงเทพ:ตนออ จํากัด ,2537)
ออมรัก บุตรสาวคนเดียวของเอื้อมและรําเพย หลังจากเรียนจบ ออมรักทํางานเปน
พนักงานบัญชีในบริษัท
ครอบครัวของออมรักเปนครอบครัวที่มีฐานะดีครอบครัวหนึ่งเพราะมี
มรดกที่สะสมไวมากมาย แตดวยความทีท่ ั้งพอและแมเปนคนรักสันโดษ ออมรักจึงไมเคยแสดงการ
โออวดถึงความร่ํารวยของตน
มารศรี เพื่อนของรําเพย พาเอราวัตบุตรชายคนโตมาใหรูจักกับออมรัก เอราวัตเปน
ดาราที่เพิ่งเริ่มเขาสูวงการบันเทิง และกําลังทําธุรกิจสวนตัว โดยรวมหุนกับเจนนี่ แฟนสาวทีเ่ ปน
ดาราเหมือนกัน จัดทําบริษทั รับเปดตัวสินคา
เอราวัตสนใจออมรัก เพราะเห็นวาออมรักมีฐานะดี และเปนผูหญิงที่วางตัวเหมาะสม
เอราวัตจึงหาทางใกลชิดกับออมรัก โดยการอาสารับตกแตงบานของออมรักซึ่งกําลังปรับปรุงใหม
ออมรักรูสึกชอบเอราวัตเชนกันแตออมรักเห็นวาเอราวัตมีคนรักแลว
และพอของออมรักเองก็
คัดคานอยางเต็มที่ ออมรักจึงพยายามตัดใจจากเอราวัตดวยการหลีกเลี่ยงไมเจอเอราวัต
ในชวงนีอ้ อมรักไดไปเที่ยงตางจังหวัดกับเพื่อนและไดเจอกับมารค ชาวตางชาติที่มา
ใชชีวิตอยูในเมืองไทย ออมรักพยายามทีจ่ ะชอบมารคเพื่อใหลืมเอราวัต แตก็ไมสามารถบังคับใจ
ตนเองใหชอบมารคได อีกทั้งออมรักยังเห็นวาความแตกตางทางเชื้อชาติ อาจทําใหเกิดปญหา
ครอบครัวภายหลังได เพราะพอแมของออมรัก ดูวาจะไมเห็นดวย ออมรักจึงบอกใหมารคตัดใจจาก
ตน
พอของออมรักเสียชีวติ ดวยอุบัติเหตุ ขณะเดินทางไปทําบุญตางจังหวัดกับเพื่อน ๆ ที่
เกษียณอายุราชการรุนเดียวกัน ออมรักเสียใจมาก แตไดพยายามเขมแข็งเพื่อใหเปนที่พึ่งของแม
เมื่อออมรักจัดการเรื่องมรดกทุกอยางจนเรียบรอย เอราวัตไดขอรองใหแมของตนมาสูขอออมรัก
โดยบอกกับออมรักวาเลิกกับเจนนีแ่ ลว แตพอของเอราวัตไมยินยอมไปสูขอออมรักให เพราะเห็น
วาลูกชายคิดแตงงานเพื่อหวังกอบโกยมรดกของออมรัก
เจนนีไ่ ปหาออมรักทันทีที่ถูกบอกเลิก โดยอาละวาดดาทอออมรักอยางหยาบคาย
ออมรักจึงตัดสินใจนัดพบกับเอราวัตเพื่อบอกกับเอราวัตใหเขาใจวาตนเองไมยอมทีจ่ ะแตงงานกับ
เอราวัต แมวาแมของออมรักจะเห็นดวยก็ตาม
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ระหวางที่ออมรักอธิบายถึงเหตุผลที่ไมรับรักเอราวัตเพราะไมอยากแยงคนรักของคน
อื่นนั้นชนาณัติ มหาเศรษฐีหนุม ผูนงั่ อยูโตะขาง ๆ ไดยินคําพูดทุกคําของออมรัก ก็รูสึก
ประทับใจในความดีของออมรักขึ้นมาทันที จึงพยามยามสืบหาที่อยูและประวัติของออมรักจนเจอ
ชนาณัตหิ าทางใกลชิดกับออมรักโดยการออกบัตรเชิญไปที่บริษัทของออมรัก ใหออม
รักมารวมงานเปดผับใหมในโรงแรมที่เขาเปนเจาของอยู ชนาณัตเิ ปดเผยความรูสึกความประทับใจ
ออมรักของตนเองทันทีที่ไดรูจักกับออมรัก
และแสดงออกมาวาไมอยากที่จะเปนเพียงเพื่อน
ธรรมดาของออมรัก ซึ่งเปนชวงเวลาที่ออมรักสามารถลืมเอราวัตไดแลว
ออมรักประทับใจในความจริงใจของชนาณัติเชนกัน จึงตัดสินใจตอบรับไมตรีของ
ชนาณัติอยางมีความสุข
เสนไหมสีเงิน (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2537)
แพรวากับนองอีก 3 คนอาศัยอยูกับคุณตา เนื่องจากกําพราแมและพอตองไปทํางาน
ตะวันออกกลางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แพรวาใกลชิดกับคุณตามากจึงซึมซับนิสัยความเปน
ผูใหญ คือมีความสุภาพเรียบรอยและมีความรับผิดชอบสูง
ขางบานของแพรวามีคนยายมาอยูใหมคือคุณยายบุหงา
ซึ่งมีปญหากับลูกจนตอง
แยกตัวออกมาอยูเพียงลําพัง แพรวาและนองสาวคือไหมคํารูสึกสงสารคุณบุหงาที่ถูกลูกและหลาน
ทอดทิ้ง จึงพยายามเขาไปดูแลและพูดคุยใหคุณบุหงาคลายเหงา คุณบุหงาประทับเด็กสาวทั้งสอง
มากและคิดวาอยากใหทั้งคูเปนหลานสาวของตนจริง ๆ
คุณยายบุหงามีหลานชายที่รักมาก 2 คนคือ มอดและหนึ่ง หนึ่งเปนหลานชายคนโต
ที่เพิ่งกลับจากการศึกษาตอตางประเทศ
หนึ่งเปนคนกตัญูและตัง้ ใจที่จะกลับมาดูแลคุณบุหงา
คุณลักษณะนี้ ทําใหแพรวาเกิดความประทับใจ ในขณะที่มอดแสดงออกทันทีวาสนใจแพรวาแต
แพรวาเห็นวามอดเปนคนเอาแตใจตนเองและไมเคยดูแลปรนนิบัติคุณบุหงาจึงไมสนใจ
ระหวางนี้แมของหนึ่ง ลูกสาวคนโตของบุหงา พยายามทีจ่ ะมาขอโฉนดที่ดินของ
บุหงาเพื่อไปขายชําระหนี้สินจากการเลนการพนันและปรนเปรอชายหนุมรุนลูก บุหงาไมตองการ
ใหลูกเพราะไดใหมามากแลวและเปนสมบัติชิ้นสุดทายที่เหลืออยู แตก็สงสารลูก คุณตาจึงแนะนํา
ใหบุหงาหลบไปอยูตางจังหวัดซึ่งคุณตามีบานอยู โดยใหนองสาวของแพรวาคือไหมคําไปอยูเปน
เพื่อนดวย
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บุหงาตัดสินใจตามคําแนะนําคุณตา โดยมีมอดหลานชายไปเปนเพื่อนดวย ขณะที่อยู
ตางจังหวัด เมือ่ มอดไดมีโอกาสใกลชิดยายของตน จึงเกิดความรูสึกเริม่ เขาใจและสงสารคุณบุหงา
มอดดูแลคุณบุหงาดีขึ้นทันทีที่กลับมากรุงเทพฯ ขณะเดียวกันก็เริ่มใหความสนใจไหมคํา
ในขณะนัน้ คุณตาของแพรวาเริ่มคิดวาตนเองหมดคุณคาที่จะดูแลหลานที่กรุงเทพฯ
เพราะเห็นวาหลาน ๆ โตแลว และอยากจะกลับไปอยูตามลําพังที่ตางจังหวัด แตแพรวาและหลาน ๆ
ก็คัดคานโดยใหเหตุผลวาคุณตาคือความอบอุนใจของบาน คุณตาซึง้ ใจหลาน ๆ มากและไมคดิ ทีจ่ ะ
จากไปตางจังหวัดอีก
ในที่สุดมอดและหนึ่งก็สามารถทําใหคุณบุหงามีความสุขโดยการเขามาดูแลใกลชิด
ดวยกันทั้งคู สวนแมของหนึ่งนั้นเลิกตามขอเงินจากบุหงาอีกเพราะรูสกึ ละอายลูกและหลาน
ไมนานนัก แพรวาและหนึ่งก็เปนคูรักกันเชนเดียวกับมอดและไหมคํา
มณีราว(กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2537)
คลายเดือน เปนบุตรสาวคนโตของครอบครัว มีนองชาย 2 คน พอของคลายเดือน
ทํางานรัฐวิสาหกิจ แมเปนแมบาน และรับทํางานทางดานชางฝมือเพือ่ เปนรายไดเสริม
คลายเดือนมีความผูกพันกับแมมาก เพราะแมทั้งผูใกลชิด ที่ปรึกษา และใหกําลังใจคลาย
เดือนเสมอมา คลายเดือนเปนคนที่ตั้งใจเรียนมากเพราะตองการจบการศึกษาโดยเร็ว เพื่อชวยแม
ทํางาน
คลายเดือนมีคนรักที่ตกลงกันวาจะแตงงานกันทันทีหลังจากจบการศึกษา ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากผูใหญของทั้งสองฝายแลว
กอนที่จะสอบในชวงภาคการเรียนสุดทาย คลายเดือนพบวาพอมีภรรยานอย ซึ่งเปนเพื่อน
ที่ทํางานอยูที่เดียวกันกับพอ คลายเดือนเสียใจมาก และรูสึกไมดีกับพอ จึงตัดสินใจไปเที่ยวพัทยา
กับเมนา เพื่อนสมัยเรียนมัธยม และเพื่อนๆของเมนาอีกหลายคน ซึ่งหนึง่ ในนั้นคือฉายฉาน เพื่อ
หลีกหนีการเผชิญหนากับพอที่บาน
ในชวงทีไ่ ปเทีย่ วพัทยา เมนาพาคลายเดือนไปเที่ยวกลางคืน ฉายฉานมีความพอใจในตัว
คลายเดือนจึงเขามาทําความสนิทสนมใหมากขึ้น คลายเดือนมีความรูสึกวางใจเมื่อไดคุยกับฉาย
ฉาน จึงดื่มเหลากับฉายฉานและเกิดความสัมพันธกับฉายฉานขึ้น
คลายเดือนรูสึกเสียใจกับการกระทําของตนเองมาก อีกทั้งยังกังวลกับการแยกทางกันของ
พอกับแม จึงไมมีสมาธิในการอานหนังสือและทําขอสอบ ซึ่งทําใหคลายเดือนสอบไมผานใน
ที่สุด ระหวางนั้นเองคลายเดือนไดพบกับหมอนวลอนงค ผูที่คลายเดือนไปตรวจสอบการตั้งครรภ
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ดวย หมอนวลอนงคไดใหคําแนะนําที่ดกี ับคลายเดือน ประกอบกับเมื่อแมของคลายเดือนรูความ
จริงก็ไดใหกาํ ลังใจคลายเดือนดวยความรักโดยปราศจากการกลาวโทษ คลายเดือนจึงมีกําลังใจจะ
เรียนตออีกครัง้ และสําเร็จการศึกษาในที่สดุ
คลายเดือนตัดสินใจเลิกกับจามร และไดเขาทํางานในบริษัทของฉายฉานโดยทีไ่ มรูมา
กอน เมื่อคลายเดือนรูความจริงจึงลาออกจากบริษัทของฉายฉาน หมอนวลอนงคไดแนะนําให
คลายเดือนทํางานกับมูลนิธิเด็กและสตรี ที่ทําใหคลายเดือนไดเจอกับสกาว นองสาวของฉายฉานผู
เสียขวัญจากการทําแทง ซึ่งคลายเดือนเปนผูดูแลอยู
การเขาไปชวยดูแลสกาว ทําใหคลายเดือนมีความใกลชิดกับฉายฉานอีกครั้ง และได
เห็นความจริงใจของฉายฉานที่ตั้งใจจะเริม่ ตนชีวิตใหมกับตนจริงๆ จึงตกลงตัดสินใจแตงงานกับ
ฉายฉานในทีส่ ุด
อยูฟาเดียวกัน (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2537)
พิงคกําพราพอตั้งแตเด็ก มีพสี่ าวหนึ่งคนแตแมไดฝากยายเลี้ยงไว แมของพิงคแตงงาน
ใหมไปกับชาวอเมริกันที่ตนไปทํางานดวย มีลูกชายดวยกันอีก 2 คน และครอบครัวของพิงคได
ยายไปอยูที่อเมริกา
ครอบครัวของพิงคมีความอบอุนมากโดยมีแมเปนผูดแู ลทุกขสุขและเปนที่ปรึกษา
สวนพอเลี้ยงก็ใหความรักตอพิงคอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งยังสงเสียใหเรียนจนจบอนุปริญญา
หลังจากพิงคเรียนจบไดไมนาน ครอบครัวของพิงคเกิดปญหา เนื่องจากพอถูกปลด
ออกจากงานเพราะบริษัทขาดทุน จนตองไปทํางานกับมูลนิธิที่อาฟริกา ที่มีรายไดไมมากนัก พิงค
จึงตัดสินใจวาตนเองจะไมอยูเปนภาระพอแมอีกตอไป โดยคิดวาจะกลับไปหางานทําที่เมืองไทย
เนื่องจากแมเคยพาพิงคไปอยูก ับตาและยาย ซึ่งทําใหพิงคประทับใจในความอบอุนของครอบครัว
แบบไทยมาก
กอนที่พิงคจะกลับเมืองไทย พิงคมีโอกาสไดพบกับตรา ตราเปนผูที่ใชชีวิตอยูเมือง
นอกเพราะผิดใจกับครอบครัวที่เมืองไทย
ตราประทับใจพิงคและสารภาพรักกับพิงคพรอมทั้ง
ขอรองใหพิงคใชชีวิตอยูกับตนเองที่นี่
แมวาพิงคจะถูกใจกับนิสัย และกิริยาที่สภุ าพเรียบรอยของตรา แตพิงคก็ยังยืนยันทีจ่ ะ
กลับเมืองไทยตามความมุงมัน่ ที่มีอยูเดิม
เมื่อพิงคกลับเมืองไทย พิงคคอนขางผิดหวังกับครอบครัว เพราะพี่สาวแท ๆ ของพิงค
แสดงการรังเกียจพิงค เนื่องจากเกิดความหึงหวงเมื่อสามีแสดงทาทีวาชอบพิงค พิงคพยายามไม
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ทอถอยตอความผิดหวังกับครอบครัว และพยายามและหางานทํา
ขณะนัน้ ตราตัดสินใจกลับ
เมืองไทยโดยมีพิงคเปนแรงบันดาลใจ
พิงคตองออกจากบานของตาและยายเนื่องจากพี่เขยพยายามที่จะลวนลามพิงค
ขณะนัน้ พิงคไดเปนลามใหกบั โรงงานแหงหนึ่ง
เมื่อตรากลับมาถึง ไดขอพิงคแตงงาน และตัดสินใจทําฟารมเลี้ยงกุงที่ตางจังหวัด
ตามที่ตนเองใฝฝนไว โดยใชเงินที่ตนเองเก็บไวทั้งหมดมาลงทุน
เมื่อทั้งคูแตงงานกันและทําฟารมกุง ไดประสบปญหาหลายอยางทั้งเรือ่ งของการเปน
คนตางถิ่น ถูกเอาเปรียบ และภัยธรรมชาติ ซึ่งทําใหนากุง ประสบภาวะขาดทุน แตไมวาจะเกิดอะไร
ขึ้น แมของพิงคก็ยังคงใหกําลังใจกับทั้งคูเสมอซึ่งทําใหพิงคมีความพยายามทีจ่ ะฟนฝาอุปสรรคไป
ไดในที่สุดดวยความอดทน และใชชวี ิตอยูด วยกันอยางมีความสุข
มณีราว(กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2537)
คลายเดือน เปนบุตรสาวคนโตของครอบครัว มีนองชาย 2 คน พอของคลายเดือน
ทํางานรัฐวิสาหกิจ แมเปนแมบาน และรับทํางานทางดานชางฝมือเพือ่ เปนรายไดเสริม
คลายเดือนมีความผูกพันกับแมมาก เพราะแมทั้งผูใ กลชิด ที่ปรึกษา และใหกําลังใจ
คลายเดือนเสมอมา คลายเดือนเปนคนทีต่ ั้งใจเรียนมากเพราะตองการจบการศึกษาโดยเร็ว เพื่อชวย
แมทํางาน
คลายเดือนมีคนรักที่ตกลงกันวาจะแตงงานกันทันทีหลังจากจบการศึกษา ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากผูใหญของทั้งสองฝายแลว
กอนที่จะสอบในชวงภาคการเรียนสุดทาย คลายเดือนพบวาพอมีภรรยานอย ซึ่งเปน
เพื่อนที่ทํางานอยูที่เดียวกันกับพอ คลายเดือนเสียใจมาก และรูสึกไมดกี ับพอ จึงตัดสินใจไปเทีย่ ว
พัทยากับเมนา เพื่อนสมัยเรียนมัธยม และเพื่อนๆของเมนาอีกหลายคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือฉายฉาน
เพื่อหลีกหนีการเผชิญหนากับพอที่บาน
ในชวงทีไ่ ปเที่ยวพัทยา เมนาพาคลายเดือนไปเที่ยวกลางคืน ฉายฉานมีความพอใจ
ในตัวคลายเดือนจึงเขามาทําความสนิทสนมใหมากขึน้ คลายเดือนมีความรูสึกวางใจเมื่อไดคุยกับ
ฉายฉาน จึงดื่มเหลากับฉายฉานและเกิดความสัมพันธกบั ฉายฉานขึ้น
คลายเดือนรูสึกเสียใจกับการกระทําของตนเองมาก อีกทั้งยังกังวลกับการแยกทางกัน
ของพอกับแม จึงไมมีสมาธิในการอานหนังสือและทําขอสอบ ซึ่งทําใหคลายเดือนสอบไมผานใน
ที่สุด ระหวางนั้นเองคลายเดือนไดพบกับหมอนวลอนงค ผูที่คลายเดือนไปตรวจสอบการตั้งครรภ
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ดวย หมอนวลอนงคไดใหคําแนะนําที่ดกี ับคลายเดือน ประกอบกับเมื่อแมของคลายเดือนรูความ
จริงก็ไดใหกาํ ลังใจคลายเดือนดวยความรักโดยปราศจากการกลาวโทษ คลายเดือนจึงมีกําลังใจจะ
เรียนตออีกครัง้ และสําเร็จการศึกษาในที่สดุ
คลายเดือนตัดสินใจเลิกกับจามร และไดเขาทํางานในบริษัทของฉายฉานโดยที่ไมรูมา
กอน เมื่อคลายเดือนรูความจริงจึงลาออกจากบริษัทของฉายฉาน หมอนวลอนงคไดแนะนําให
คลายเดือนทํางานกับมูลนิธิเด็กและสตรี ที่ทําใหคลายเดือนไดเจอกับสกาว นองสาวของฉายฉานผู
เสียขวัญจากการทําแทง ซึ่งคลายเดือนเปนผูดูแลอยู
การเขาไปชวยดูแลสกาว ทําใหคลายเดือนมีความใกลชิดกับฉายฉานอีกครั้ง และได
เห็นความจริงใจของฉายฉานที่ตั้งใจจะเริม่ ตนชีวิตใหมกับตนจริงๆ จึงตกลงตัดสินใจแตงงานกับ
ฉายฉานในทีส่ ุด
คลื่นกระทบฝง (กรุงเทพฯ:ดอกหญา,2538)
รตา เปนเด็กสาวที่มีพอแมหยารางกันตั้งแตเด็ก แมพอ แมจะไมไดเลี้ยงดูเพราะตางก็
แตงงานใหม แตรตามีคุณปูค ุณยาผูอยูใ นชนชั้นสูงที่ใหการอบรมสั่งสอนเปนอยางดี รตาอาศัยอยู
กับคุณปูคุณยาที่บานริมทะเล กอนที่คุณปูจะเสียชีวิต ไดยกบานใหเปนสมบัติของรตา รตาเกิด
ความกลุมใจมากเพราะตนเองยังเรียนไมจบจึงไมมีรายไดที่จะดูแลบานและบริวารเกาแกที่อยูใน
บาน
รตาไมสามารถขอคาใชจายกับพอแมไดมากนักเพราะพอมีหนี้สินมากมายและยังมี
ภรรยานอยและลูกอีกหลายคนที่ตองเลี้ยงดู สวนแมแตงงานใหมกับชาวตางชาติและเปนแมบาน
ใหสามี
ขณะนัน้ โทนี่ เฉิน นักธุรกิจหนุมชาวฮองกง เดินทางมาจัดการเรื่องมรดกที่อยูใน
เมืองไทยของพอที่เพิ่งเสียชีวิต โทนี่ ถูกภรรยานอกกฎหมายคนไทยของพอทําราย จนไดรับ
บาดเจ็บอยูใ นบริเวณบานของรตา
รตาชวยโทนี่ไวและพาไปรักษาที่โรงพยาบาล แตโทนี่ขอรองวา อยากจะพักรักษาตัวอยู
ที่บานของรตา เพราะไมอยากใหใครพบตน โดยเฉพาะภรรยานอกกฎหมายของพอที่อาจจะกลับมา
ทํารายอีก รตาจึงอาสาเปนผูดูแลและใหทพี่ ักแกโทนี่จนกวาโทนีจ่ ะหายดี
เมื่อโทนี่ไดทราบถึงปญหาเกีย่ วกับการเงินของรตา ก็ไดแนะนําใหรตาขายบานเพื่อตัด
ภาระและจะไดมีเงินไวใชจาย ในตอนแรกรตาปฏิเสธเพราะอยากจะเก็บรักษาบานที่คุณปูรักมากไว
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แตเนื่องจากไมมีเงินที่จะเรียนตอจึงตัดใจขายบานใหกับโทนี่และไปอาศัยอยูกับนองของปูเพื่อหลบ
พอของตนเองที่หวังจะมานําเงินที่ไดจากการขายบานของรตาไปใชจายสวนตัว
โทนี่รูสึกวาตนเองรักรตาจึงขอรตาแตงงานทั้ง ๆ ที่มีคูหมั้นที่เปนหุน สวนทางธุรกิจอยูที่
ฮองกงอยู โดยแกลงบอกรตาวาตนเลิกกับคูหมั้นแลว
รตาเชื่อมั่นในความจริงใจของโทนี่จงึ
ตัดสินใจแตงงานกับโทนี่ทันทีที่เรียนจบ แตทนายของโทนี่ขอรองวารตาไมสามารถจดทะเบียน
สมรสกับโทนี่ไดเพราะอาจจะมีปญหากับครอบครัวที่ฮองกง รตาก็ยังยินยอมทีจ่ ะแตงงานกับโทนี่
ทามกลางการคัดคานของพอและแม
หลังจากแตงงานกับโทนี่ไดไมนาน รตารูความจริงวา โทนี่แตงงานอีกครั้งกับคูหมัน้
ชาวฮองกง ซึง่ จดทะเบียนกันอยางถูกตองตามกฎหมายและภรรยาชาวฮองกงก็กําลังตั้งครรภดวย
รตาเสียใจมากและตัดสินใจขอแยกทางกับโทนี่ทันทีโดยที่โทนี่ไมยินยอมและยังคงตาม
ขอคืนดีกับรตาอยู
แตรตายังคงยืนยันที่จะแยกทางจากโทนี่อยางเด็ดขาดแมจะยังรักกันมากอยูก็
ตามเพราะรตาเกรงวาถาเกิดตนเองมีลูกขึ้นมาลูกก็จะไดรบั ความเจ็บปวดจากการที่พอมีภรรยาหลาย
คนเหมือนกับชีวิตของตนเอง เมื่อรตาตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวเชนนี้ โทนี่จึงจากไปดวยความจํา
ใจ
ทะเลแปร (กรุงเทพ:ดอกหญา,2539)
ทัตติยา เปนบุตรสาวคนเดียวของนายแพทยทวีพงศ และกัลยา ทัตติยาถูกเลี้ยงอยาง
ทะนุถนอมตั้งแตเด็ก และถูกอบรมใหอยูในโอวาทของพอแมมาตลอด จนเมื่อเรียนจบพอแมเห็น
วาทัตติยาควรจะแตงงานกับจารณ แสงวาริน ลูกชายของตระกูลนักธุรกิจใหญที่มีหนามีตาในวง
สังคม ผูมาสูขอ เพื่อจะไดมคี วามมั่นคงในชีวิตโดยไมตองเหน็ดเหนื่อยหางานทํา
หลังจากแตงงานไดไมนาน ทัตติยาก็ทราบวา จารณ มีรําแพนที่เลีย้ งดูอยางเปนภรรยา
ลับ โดยจารณเองก็ยอมรับและใหเหตุผลวาตนสามารถเลี้ยงทัตติยาใหสมศักดิ์ศรี ไมทอดทิ้ง อีกทั้ง
ยังใหทรัพยสนิ เงินทองไวใชจายอยางเหลือเฟอมากเทาที่ทัตติยาตองการ
ในชวงปแรกของการแตงงาน ทัตติยายังคงพยายามทําใจยอมรับกับความสัมพันธที่
หางเหินระหวางตนเองกับจารณ เพราะไมกลาที่จะทําใหครอบครัวของทั้งสองฝายโดยเฉพาะพอ
แมของตนเองเกิดความเสียใจ
ทัตติยาหาทางออกเพื่อคลายความทุกขใจของตนเองโดยการขอจารณไปเที่ยว
ตางประเทศกับคณะทัวรเปนเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งทําใหทัตติยาไดรจู ักและสนิทกับครอบครัวของนุย
ที่ไปเที่ยวดวยกัน
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เมื่อกลับมาเมืองไทย นุยไดแนะนําทัตติยาใหรูจกั กับนนที พีช่ ายของตนเองซึ่งรวม
หุนเปดบริษัทโฆษณาเล็ก ๆ กับเพื่อน
นนทีรูสึกสนใจทัตติยาทันทีที่ไดพบแมจะรูว าทัตติยา
แตงงานแลว
ขณะเดียวกันจารณ ไดรูจกั กับนก หญิงสาวที่ทํางานในรานเสื้อผาของรําแพน จารณ
พอใจในตัวนกมาก จารณจึงรับที่จะอุปถัมภนกและอยูกับนกเกือบจะทุกวัน ซึ่งทําใหทัตติยาเกิด
ความเสียใจในความหางเหินที่มากขึ้นทุกวัน
ทัตติยาหาทางออกจากความฟุงซานโดยการขอไปทํางานกับบริษัทของนนที
ซึ่ง
จารณไมไดขัดขวางอะไร
การไดทํางาน ทําใหทัตติยามีความเขมแข็งและกลาตัดสินใจมากขึน้
เมื่อทัตติยา
ทํางานไดระยะหนึ่งซึ่งคิดวาเพียงพอทีจ่ ะชวยเหลือตนเองได ทัตติยาจึงตัดสินใจขอหยาจากจารณ
ทันทีโดยไมเรียกรองคาเลี้ยงดูใด ๆ และยังคืนทรัพยสนิ ที่จารณและแมของจารณใหไวทั้งหมดอีก
ดวย เมื่อนนทีทราบวาทัตติยาหยากับจารณแลวจึงขอทัตติยาแตงงาน ทัตติยาก็ตกลง แตครอบครัว
ของนนทีแสดงการคัดคานออกมาอยางชัดเจน
หลังจากที่หยาจากกันไดไมนาน จารณก็พบวานกแอบมีชูรักเปนนักดนตรี และทัง้ คูก็
กําลังจะไปฟลิปปนสดวยกัน โดยนกหลอกนําเงินจากจารณไปมากพอสมควรเพื่อไปเปนคาใชจาย
สําหรับใชชีวติ อยูดว ยกันทีน่ ั่น จารณโกรธมากและตามหานกเจอกอนที่นกจะไป จารณระงับ
อารมณไวไมอยูจึงเกิดการทํารายรางกายกันระหวางจารณและคนรักของนก เมื่อทั้งสองกําลังแยง
ปนกัน นกเขาไปชวย ปนจึงลั่นถูกนกเสียชีวิต สวนจารณไดรับบาเจ็บ
ขาวของจารณที่เกิดขึ้น สงผลตอธุรกิจของครอบครัวเปนอยางมาก จนปูของจารณ
ตองการที่ดัดนิสัยจารณ จึงใหจารณออกจากตําแหนงผูจดั การ
ทัตติยารูสึกเสียใจไปกับจารณกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และจารณก็รูสํานึกตัววาทัตติยา
เปนคนที่รักตนเองจริง จารณตัดสินใจเปดบริษัทขึน้ เองใหมที่สรางจากน้ําพักน้าํ แรงของตนเอง
และขอคืนดีกบั ทัตติยา ขณะที่ทัตติยาเองก็ไดปฏิเสธการแตงงานกับนนทีไปแลว เพราะทนความ
กดดันกับครอบครัวของนนทีไมไหว
ทัตติยาใหโอกาสที่จะใชชีวิตใหมกับจารณอีกครั้งโดยจารณใหสัญญาวา
จะไม
ประพฤติ ตัวอยางที่เคยเปนมาอีกดังกลาว
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คุณชาย (กรุงเทพฯ:ดับเบิ้ลนายน พริ้นติ้ง,2542)
โดง เปนเด็กกําพรา เนื่องจากแมพลาดพลั้งตั้งครรภกบั ชาวตางชาติ โดงมียายเปนผู
เลี้ยงดู ยายพาโดงเรรอนทํามาหากินไปตามที่ตาง ๆ จนมาถึงบานของคุณมหาและสุภา สองสามี
ภรรยา มีอาชีพรับราชการและพยาบาล ทัง้ คูมีฐานะปานกลางและมีบานสวน
บานของคุณมหาไดรับเลี้ยงชายชราตกยาก ชื่อตาแหยม ผูรับทํางานเล็ก ๆ นอยเชนทํา
สวนเพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิต โดยไมมีใครรูความจริงเลยวาแทจริงตาแหยมคือหมอมราชวงศ
ทินภาค แตตองตกยากเนือ่ งจากเปนคนที่ไมไดรับการเอาใจใสดแู ลจากครอบครัวจนเสียคน ไมมี
การศึกษาที่จะประกอบอาชีพใด ๆ ได ตาแหยมเปนผูทชี่ ักชวนใหโดงมารับจางทํางานบานและทํา
สวนที่บานคุณมหาเพื่อเพิ่มรายไดใหยายทีก่ ําลังเจ็บปวย
คุณมหาและสุภาพอใจการทํางานของโดง อีกทั้งโดงอยูในวัยเดียวกับลูกชายคนเดียว
ของทั้งคู ชื่อคุณเตย ทั้งคูจึงใหโดงทําหนาที่เปนกึ่งเพื่อนกึ่งเด็กรับใชใหกับเตยดวย เพราะเตยไดรบั
การเลี้ยงดูอยางทะนุถนอมและตามใจจนทําอะไรไมเปน
ตอมายายของโดงเสียชีวิตลง
ตาแหยมขอใหคณ
ุ มหาไดสงเสียโดงใหเรียนจนจบ
วิชาชีพ และทํางานในอูซอมรถ ขณะที่เตยสอบเขามหาวิทยาลัยชื่อดังได สรางความภาคภูมิใจใหพอ
แมเปนอยางมาก ทั้งคูเอาอกเอาใจลูกมากขึ้นโดยใหเงินทองใชจายอยางมากมาย และสัญญาวาจะ
ซื้อรถยนตให
เตยปฏิบัตติ นอยางลูกเศรษฐีและไดคบกับหลานสาวเศรษฐี ผูเปนเจาของโรงพยาบาลที่
แมของเตยทํางานอยู ขณะนั้นเตยและโดงไดรูจักกับรวงขาว หลานสาวเจาของโรงพยาบาลอีกคน
หนึ่ง รวงขาวเปนลูกครึ่งไทยอเมริกัน แตแมหยารางจากพอและกลับไปอยูที่อเมริกา รวงขาวถูก
ชะตากับโดงและเปนเพื่อนกัน
ขณะที่คณ
ุ มหาและสุภากําลังจะซื้อรถใหเตย โดงเกิดถูกลอบทํารายจากเพื่อนรวมงานที่
อิจฉา เนื่องจากโดงมักไดรับเงินคาจางมากกวาเพราะมีความขยันและสูงานหนัก โดงอาการสาหัส
จนสุภาตองนําเงินที่จะซื้อรถใหเตยมารักษาโดงกอน เตยไมพอใจโดงมากและเริ่มเกลียดโดงและดู
หมิ่นตาง ๆ นานานับแตนั้นมา จนทายที่สดุ เตยทํารายโดงโดยที่โดงไมไดตอสู
ตาแหยมผูซึ่งเปนเสมือนญาติผูใหญของโดงทนการกระทําของเตยไมไหวจึงพาโดงไป
หาญาติที่ตนเองก็ไมไดตดิ ตอมานาน
แตยังไมทนั ไดฝากฝง ตาแหยมถูกรถชนประกอบกับมี
รางกายที่ออนแออยูแลว ตาแหยมจึงเสียชีวิตโดยมีโดงดูแลจนสิ้นลม
เมื่อฐานะทีแ่ ทจริงของตาแหยมถูกเปดเผย
ญาติของตาแหยมซึ่งอยูในฐานะของชน
ชั้นสูงประทับใจในความดีงามและความเอางานเอาการของโดงจึงรับโดงไปเลี้ยงดู และใหชวยงาน
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กิจการโรงแรม ขณะที่เตยขอใหพอแมสงตนไปเรียนอเมริกา เนื่องจากมีปญหากับเพื่อน ๆ ใน
คณะ และเตยไมมีความอดทนที่จะเรียนตอ คุณมหาและสุภาจึงตองทุมเทเงินทองทั้งหมดรวมถึง
ขายบานและสวนทรัพยสมบัติที่มีอยูใหเตยจนเรียนจบปริญญาตรี
เตยตัดสินใจเรียนตอปริญญาโท ทํางานและแตงงาน ตั้งหลักปกฐานอยูที่นั่นโดยไมเคยใส
ใจพอแมอกี เลย ในขณะที่โดงเมื่อทํางานเจริญรุงเรืองดีจนสามารถตั้งบริษัทของตนเองไดนั้น โดง
ก็มาดูแลคุณมหาและสุภาเสมอ ๆ ในขณะนี้โดงเริ่มคบหากับรวงขาวมากกวาเพื่อน เพราะรวงขาง
ประทับใจในความดีของโดง รวงขาวไปเรียนตอตางประเทศแตก็ไดใหสัญญาวาจะกลับมาหาโดง
สุภาแมของเตย เปนมะเร็งและเสียชีวิตโดยที่เตยไมเคยไดมาดูใจ แมวาเตยจะประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานดี
แตเตยไมไดรับการยอมรับจากสังคมรอบขางเพราะเห็นวาเตย
อกตัญูที่ไมเคยมาดูแลพอแม ขณะที่โดงนั้นไดรับความชื่นชมเปนอยางมากแมจะมีกําเนิดทีต่ ่ํา
ตอยแตดวยความกตัญูและสูงานหนัก สังคมรอบขางจึงใหความชื่นชม และโดงก็ไดสมหวังกับ
รวงขาวในที่สุด
มายา (กรุงเทพฯ:เพื่อนดี,2544)
พิตะวัน เปนเด็กกําพราพอตั้งแตอายุ 6 ขวบ สวนแมไมสามารถที่จะเลี้ยงดูได คุณอินทนิล
เศรษฐีนีในตระกูลชนชั้นสูงผูเปนโสดจึงนําพิตะวันมาเลีย้ งดู โดยคุณอินทนิลอนุญาตใหพิตะวันใช
นามสกุลรวมดวยและสงเสียใหเรียนจนจบปริญญาตรี และเนื่องจากพิตะวันเปนคนมีสติปญญาดี
จึงสามารถสอบชิงทุนมาศึกษาตอปริญญาโทที่อเมริกาได
พิตะวันไดพบกับ ดร.ภิทูร อาจารยของมหาวิทยาลัย บุษบามินตราและรวิศ เพื่อนคนไทย
ในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน พิตะวันปดบังฐานะของตนเอง โดยกลาววาตนเปนลูกสาวของคุณ
อินทนิล อยูตลอดเวลา
ดร.ภิทูร ไดหลงรักพิตะวันอยางจริงใจ และพยายามเอาอกเอาใจพิตะวันทุกอยาง เพื่อหวัง
วาพิตะวันจะแตงงานกับตน แตพิตะวันเห็นวา ดร.ภิทรู ไมไดมาจากตระกูลในชนชั้นสูงที่ไมไดมี
ทรัพยสมบัติมากพอตามที่พติ ะวันใฝฝนไว พิตะวันจึงคบหา ดร.ภิทูร เพียงเพื่อให ดร.ภิทูร ชวย
อํานวยความสะดวกใหกับตน
ขณะนัน้ คุญเพ็ญพักตร แมของบุษบามินตรา ไดพาหมอมมณีฉาย มาเที่ยวอเมริกา และ
มาพักอยูใ นเมืองที่บุษบามินตราอยู รชานนท หลานชายของหมอมมณีฉาย ที่เรียนอยูอเมริกา
ไดมาเยีย่ มหมอมมณีฉายดวย
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คุณเพ็ญพักตรและหมอมมณีฉาย มีความเห็นพองตองกันวา อยากจะใหบษุ บามินตรา
และรชานนทแตงงานกัน เพราะความเหมาะสมทางฐานะ ซึ่งฐานะครอบครัวของบุษบามินตรา
เมื่อกอนมีความลําบากยากจนมาก แตพอของบุษบามินตรา มีความสามารถในการเลนการเมือง จึง
สามารถเขามามีตําแหนงใหญโตไดในปจจุบัน และยังมีทรัพยสินอีกมากมาย
บุษบามินตราปฏิเสธความปรารถนาของแมเพราะตนเองกําลังคบกับรวิศอยู และเห็นวา
รวิศเปนคนดีกวารชานนทมาก แตแมของบุษบามินตราก็ขอรองใหบษุ บามินตราพารชานนทเที่ยว
ตามที่ตาง ๆ ขณะทีย่ ังพักอยูใ นเมืองนี้ บุษบามินตราจึงพารชานนทไปเที่ยวกับกลุมคนไทย
ที่มีพิตะวันรวมอยูดวย
ทันทีที่พิตะวันไดพบกับรชานนท และยังไดทราบวา รชานนทเปนหลานของหมอมมณี
ฉาย ผูมีทรัพยสมบัติมากมาย พิตะวันเกิดความพึงพอใจรชานนททันที และพยายามชวนรชานนท
ไปเที่ยวที่อื่นกันตามลําพัง
เมื่อบุษบามินตราเรียนจบแลว ก็กลับไปอยูกับพอแม และทํางานที่เมืองไทยตามทีพ่ อแม
ฝากงานให ซึง่ รชานนทก็กลับมาอยูเมืองไทยแลวเชนกันเมื่อจบการศึกษา ขณะทีบ่ ุษบามินตราเริ่ม
เขาทํางานไดไมนานนัก พอและแมของบุษบามินตรา เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งทําใหทรัพยสมบัตทิ ี่
เคยมีมาก ตองขายไปเกือบหมดเพราะชดใชหนี้สินจากการหมุนเงินทางการเมือง เมื่อครั้งที่พอแมยัง
มีชีวิตอยู
ระหวางนั้น รชานนทสนิทกับบุษบามินตรามากขึ้นเพราะรูสึกถูกใจในลักษระทาทีที่
เขมแข็ง ความตรงไปตรงมา และความไมทอถอยตออุปสรรคตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวติ ของ
บุษบามินตราหลังจากที่พอแมเสียชีวิตไป ซึ่งขณะนั้นเอง พิตะวันก็กลับมาเมืองไทยเชนกันเพราะ
ตองการมาหารชานนท ดวยเกรงวารชานนทจะมีความสนิทสนมกับพิตะวันมากเกินไป
ในเวลานั้น คุณอินทนิลเกิดปวยเปนอัมพาตเนื่องจากตกบันได พิตะวัน จึงมีโอกาสที่
จะออกไปงานสังคมมากขึ้น เพราะไมตองอยูรับใชคุณอินทนิลอีก และเปนเวลาเดียวกับที่ดร.ภิทูร
และรวิศ มาหาพิตะวันและบุษบามินตราที่เมืองไทย
ดร.ภิทูร มาขอแตงงานกับพิตะวัน แตพิตะวันปฏิเสธอยางไรเยื่อใย ซึ่งทําให ดร.ภิทูร
เสียใจจนลมปวยลง และพิตะวันไดมีโอกาสพบรชานนทและใกลชดิ กันบอยขึ้น จนเกิดมีสัมพันธ
กับรชานนทในที่สุด
เมื่อพิตะวันคิดวาตนเองไดครอบครองรชานนท พิตะวันจึงเรียกรองสิ่งที่ตนอยากได
ตาง ๆ จากอยางไมหยุดหยอน จนรชานนทซึ่งทําใหรชานนทเห็นวา พิตะวันเปนคนที่ไมรูจักพอ
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เมื่อรชานนทเห็นวาตนเองและพิตะวันมีทัศนคติที่ไมตรงกัน เพราะพิตะวันชอบความ
ฟุงเฟอหรูหราจนเกินไป รชานนทจึงขอเลิกกับพิตะวันโดยทันทีและสัญญาวาจะสงเสัยเลี้ยงดูพิ
ตะวันเทาที่ตนเองจะสามารถทําไดและจะไมขอยุงเกีย่ วกับพิตะวันอีก ซึ่งทําใหพิตะวันเสียใจมาก
หลังจากที่รชานนทตัดสินในเลิกกับตะวัน
รชานนทไปสารภาพกับรวิศวาตนเองรัก
บุษบามินตรา และมั่นใจวาบุษบามินตราก็รักตนเองเชนกัน รวิศเสียใจมาก แตก็คิดวาตนเอง
สามารถเปนเพื่อนที่ดีกับบุษบามินตราไดตอไป จึงบอกใหบษุ บามินตราแตงงานกับรชานนทตาม
ความตองการของตนเอง
บุษบามินตรา ตัดสินใจแตงงานกับรชานนท โดยไมมกี ารจัดพิธีใด ๆ นอกไปจากการจด
ทะเบียนสมรส พิตะวันเสียใจมาก แลไปตอวารชานนทถึงทํางาน และดื่มเหลาอยูเ กือบตลอดเวลา
พิตะวันไมยอมกลับไปเรียนตอ
และยังไมยอมไปพบคุณอินทนิลอีกดวยแมวาคุณอินทนิลจะมี
อาการดีขึ้นมากแลวก็ตาม
บุษบามินตราไปหาพิตะวัน และขอรองใหพิตะวันกลับไปเรียนตอเพือ่ อนาคตของตนเอง
และบอกวาตนเองกําลังจะมีลูกกับรชานนทดวย
พิตะวันเสียใจมาก ที่ตนเองไมมีโอกาสจะกลับไปหารชานนทไดอกี และคิดวาชีวติ
ตนเองไมมีความหมายอีกตอไป พิตะวันเกิดความฟุงซาน จึงกินยานนอนหลับเขาไปมากเกินขนาด
พรอมกับเหลา จนทําใหเสียชีวิตในที่สดุ
เรือนไมสีเบจ(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพเพื่อนดี,2544)
มุก เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ํารวย แตเนื่องจากพอแมชอบออกงานสังคมจึงไมมีเวลา
ดูแลลูกมากทีค่ วร ยายขอมุกมาเลี้ยงเหมือนลูก และอบรมสั่งสอนใหมกุ เปนกุลสตรีที่เรียบรอย เมื่อ
มุกเติบโตขึ้นจึงมีความแตกตางกับพี่สาวที่อยูกับใกลชิดพอแมจนกลายเปนสาวสังคมคบผูชายมาก
หนาหลายตา
มุกไดรูจกั กับอารม รุนพี่ที่มหาวิทยาลัย อารมเปนผูที่ไดรับการเลี้ยงดูจากญาติผูใหญ
คือตายายเชนกัน เนื่องจากพอแมหยารางและตางแตงงานใหม โดยพอยายไปอยูที่อเมริกา
แตขณะนี้ตายายไดเสียชีวิตแลว อารมแสดงออกถึงความรักตายายดวยการเก็บรักษาบานที่ตายาย
มอบเปนมรดกไวใหดวยความหวงแหนทีแ่ มจะมีใครมาขอซื้อเพื่อทําคอนโดมิเนียม อารมก็ไมขาย
การกระทําของอารมนี้ทําใหมุกประทับใจมากขึ้น
มุกและอารมเริ่มรักกัน ดวยมีนิสัยที่ตรงกันหลายอยาง แตที่ตรงกันที่สุดคือทั้งคูให
ความสําคัญกับญาติผูใหญ
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เมื่ออารมจบการศึกษา พอไดชวนอารมใหไปเรียนตอที่อเมริกา ขณะนั้นเพื่อนหญิงที่
เคยเรียนมหารวมมหาวิทยาลัยเดียวกับอารมไดสารภาพรักกับอารม เมื่ออารมปฏิเสธเธอจึงโกรธ
และทําใหอารมเกิดอุบัติเหตุจนเดินไมเหมือนคนปกติ และตองกายภาพบําบัดเปนเวลานาน
มุกเสียใจกับความโชครายของอารมที่เกิดขึ้น และยังยืนยันที่จะรักและรวมชีวิตกับ
อารมตอไป
อารมกลับเมืองไทย ขณะทีย่ ายของมุกปวยหนัก อารมขอมุกแตงงานแตพอแมของ
มุกคัดคาน ในขณะที่ยายอนุญาตและจัดงานแตงงานใหมุกกับอารมอยางเรียบงายและยกมรดกให
เพราะเห็นวาอารมปนคนดีทมี่ ุกจะรวมชีวิตดวย จากนั้นยายก็สิ้นใจ
มุกและอารมไดนํามรดกทีไ่ ด มาทําธุรกิจหัตถกรรมสงออก กิจการดําเนินไปไดดว ยดี
พรอม ๆ กับที่ทั้งคูมีลูกดวยกันหนึ่งคน
เมื่ออารมเริ่มเจริญรุงเรือง ไปพรอม ๆ กับรางกายที่เริ่มเปนปกติ เพื่อนหญิงของ
อารมก็เขามาทําใหทั้งคูเขาใจผิด แตดวยความที่ทั้งคูมคี วามรักเปนพืน้ ฐานและเปนคนมีเหตุมีผลจึง
ปรับความเขาใจและครองคูก ันอยางมีความสุข

ภาคผนวก ข
เรื่องยอจากวิทยานิพนธที่กลาวถึงในบทที่ 2 จํานวน 87 เรื่อง
(เรียงลําดับตามการอางถึง)
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สามชาย
รัตน อนุวัตร พัชรี ประวัติ เปนลูกพี่ลูกนอง เติบโตเปนเพื่อนเลนกันมาตั้งแตเด็ก พัชรี
เปนธิดาคนเดียวของพระยาอภิรักษนฤบดี สวนอนุวัตร และรัตน ตางก็เปนหลานซึ่งอยูในความ
อุปการะและปกครองของพระยาอภิรักษฯ
อนุวัตรเปนหลานกําพราที่พระยาอภิรักษฯ และ
คุณหญิงไดหคึ วามเอ็นดูเปนพิเศษ สวนรัตนมักจะไดรับความอยุตธิ รรมเสมอ จึงเปนเหตุใหรตั น
เปนคนเครงขรึม พยายามสรางตนเองใหเทาเทียมละเปนที่ยอมรับในหมูญาติ
รัตนไดงานทําในบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง และบริษทั ไดสงใหไปศึกษาตอตางประเทศ
เมื่อกลับมาก็พาแมและนองออกจากบานพระยาอภิรักษฯ มาเชาบานอยูต างหาก สวนอนุวัตรและ
ประวัติ ก็จบการศึกษาจากตางประเทศเชนกัน รัตน อนุวัตร ประวัติ พัชรี ตางก็ยังติดตอคบหา
กันสนิทสนมเชนเดิม
วันหนึ่งอนุวัตรไดพบลัดดา คูรักเกาสมัยอยูอังกฤษซึ่งปจจุบันเปนคูหมั้นของเจาสวัสดิ์วงศ
หากแตลดั ดาและเจาสวัสดิว์ งศมิไดรักกันเฉกเชนคูหมัน้ ทั่วไป ทั้งนี้เพราะเจาสวัสดิ์วงศพอใจนอย
อยู ลัดดาจึงกอความสัมพันธกับอนุวัตรใหม ขณะเดียวกับพระยาอภิรกั ษฯ ตองการใหอนุวัตรและ
พัชรีแตงงานกัน ซึ่งพัชรีไมตองการแตงงานกับอนุวัตร แตดว ยความนอยใจรัตน ซึ่งบิดาของเธอ
วานรัตนมาเกลี้ยกลอมใหพชั รียอมรับและแตงงาน เธอจึงยอมรับ แตอนุวตั รและลัดดาก็ประสบ
อุบัติเหตุรถคว่าํ เสียชีวิตทั้งคู
ตอมารัตนและพัชรีทําความเขาใจกัน และตกลงแตงงานกันในที่สุด สวนประวัติกแ็ ตงงาน
กับอรุณนองสาวของรัตน
นี่แหละโลก
มนตรี ปชา จินตนา เลขา ศัลยา ขนิษฐา เปนหลานของพระยาสุรมนตรี สวนยุพา
สาหรี ศรีสอางค สุรางครัตน เปนธิดาของพระยาสรรพกิจนิเทศ สองครอบครัวนี้มีความสนิท
สนมชอบพอกัน โดยเฉพาะศัลยาและยุพา ซึ่งคบหากันเปนเพื่อนรัก
ศัลยาเปนผูคอยดูแลคุณตา คือเจาคุณสุรมนตรี ซึ่งนัยนตาพิการ สวนจินตนา เลขาและ
ขนิษฐา ตางก็สนใจแตเรื่องแตงตัวและการเลือกชายหนุมที่จะมาแตงงานดวย ศัลยาจะเปนผูคอย
ปลอบและไกลเกลี่ยพี่นองของเธอในทุกกรณีที่เกิดพิพาทกัน ในวันอาทิตยที่บานของศัลยาจะมีการ
ชวนเพื่อนชายหญิงมาเลนเทนนิสเปนประจํา โดยเฉพาะเพื่อนชายก็มี สโรช สนอง และสมุทร
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วันหนึ่งชิดไดนําทวิชมาที่บา นของศัลยา และไดแนะนําใหทวิชและศัลยารูจักกัน ซึ่ง
ปรากฏวาทั้งสองคุยกันอยางถูกคอยิ่ง
ปชาไดกลับมาติดตอสาหรีอีกและตกลงจะแตงงานกัน สวนเลขาก็ตกลงจะแตงงานกับ
สนอง แตการเลือกคูแตงงานของจินตนา และขนิษฐาก็ทําใหศัลยาไมสบายใจ คือเมื่อแรกนั้น
สมุทรมีทาทีชอบจินตนา แตจินตนาไมพอใจฐานะของสมุทร สมุทรจึงหันไปสนใจชวนชมลูกสาว
เศรษฐี สวนจินตนาก็หันไปสนใจสโรช ซึ่งทําใหขนิษฐาไมพอใจมาก และเมื่อสโรชตกลงจะ
แตงงานกับจินตนา ขนิษฐาผิดหวังเสียใจมาก ซึ่งก็มีศัลยาคอยปลอบใจ
ขณะเดียวกันทางบานพระยาสรรพกิจนิเทศ สุรางครัตนก็หนีออกจากบานไปจดทะเบียน
สมรสกับวินัยคูรัก ทั้งนี้เนือ่ งจากวินัยสงผูใหญมาสูขอแลวมารดาเธอไมยอมใหเพราะกลัววา
สุรางครัตนจะลําบากไมมีความสุข
ตอมาครอบครัวพระยาสรรพกิจฯ เดินทางไปเที่ยวหัวหิน ยุพาไดชวนศัลยาไปดวย พอดี
กับทวิชก็เดินทางไปหัวหินเพื่อรดน้ําญาติผูใหญ ยุพา ศัลยา และทวิชไดมีโอกาสสนิทสนมคุนเคย
กัน ศัลยามีความสุขไดเพียง ๓ วัน ก็ไดรับโทรเลขเรียกตัวกลับ เมื่อศัลยากลับมาก็พบวาเจาคุณ
สุรมนตรีปวยหนักและถึงแกกรรม
ตั้งแตเจาคุณสุรมนตรีถึงแกกรรม สุขภาพของศัลยาทรุดโทรมลงมากทั้งรางกายและจิตใจ
ขณะเดียวกับที่ทวิชตกลงใจเลือกแตงงานกับยุพา ทั้ง ๆ ที่ทวิชชอบศัลยามาก แตทวิชคิดวาเขาและ
ศัลยามีความคิดเห็นทีต่ รงกันเกินไป เหมาะที่จะเปนเพื่อนกัน แตทวิชตองการยุพามาเปนภรรยา
ฉะนั้น เมื่อยุพามาบอกศัลยาเรื่องทวิชมาสูขอเธอ ศัลยาก็เสียใจมากและเสียชีวิตดวยโรคหัวใจใน
ที่สุด
พันทิพา
พันทิพาถูกครอบครัวบังคับใหแตงงานเพือ่ พยุงฐานะเพราะ
พันทิพากําพราพอมา
ตั้งแตเด็ก และมีแมทใี่ จคอโหดราย แมวาแมจะสงเสียพันทิพาใหมีการศึกษาดี แตแมของพันทิพาก็
ไมไดใหพันทิพาใชความรูนนั้ กลับใหออกจากโรงเรียนมาชวยคาขาย เมื่อรูวาพันทิพาเริ่มมีคนรัก
แมก็ปฏิเสธการสูขอจากญาติผูใหญของคนรัก เพราะเห็นวาฐานะไมร่ํารวยพอ ในทีส่ ุดเมื่อมีเศรษฐี
หนุมใหญคือชลัทมาสูขอ แมของพันทิพาจึงตัดสินใจใหแตงงานทันทีเพราะหวังเงินทอง และชีวิต
แตงงานของพันทิพาก็ลมเหลว เพราะสามีของพันทิพาเปนนักธุรกิจทีส่ นใจแตเรื่องหาเงินมากกวา
จนพันทิพาเกิดความเหงาและหาทางออกดวยการมีชูและหนีตามกันไป ในที่สุดตองจบชีวิตดวยโรค
ราย เพราะไมมีเงินมารักษา เรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นวาเมือ่ ครอบครัวเลือกครอบครัวใหตัวละครโดย
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ไมคํานึงถึงความรักและนิสยั ของคนทั้งคู
ลมเหลวในการใชชีวิต

ยอมทําใหฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายพบกับความ

รอยจารึก
นางเสวีพัลลภตองการใหวัลลภลูกชายแตงงานกับราศรี ลูกสาวของนายวองกิ๊ดและนาง
แรม ซึ่งเปนญาติและมีฐานะมั่งคั่ง แตวัลลภไมชอบเพราะราศีเปนคนมีนิสัยสอดรูสอดเห็นและ
ชางนินทา ยิ่งไปกวานัน้ วัลลภยังมีอุดมคติในเรื่องความรักชาติ และรังกียจพวกตางดาวที่เขามา
แยงคนไทยทําหากิน ซึ่งทําใหเขาพลอยเกลียดครอบครัวของนายวองกิ๊ดมากขึ้น
วัลลภเปน
ขาราชการกรมประชาสงเคราะห แตมีความคิดที่จะไปทําไรอยูในชนบท ความคิดของเขาพองกับ
สุนัย ทําใหทั้งสองคนชอบพอและสนิทสนมกัน วัลลภรูจักกับสายสวาทพี่สาวของสุนัย ก็รูสึก
พอใจในตัวเธอ และไมสนใจวาเธอเปนแมหมายมีครอบครัวมาแลว สวนสายสวาทมีความหลังที่
ผิดพลาดทําใหเธอไมคิดจะแตงงานอีก
นางเสวีพัลลภไดขาววาวัลลภไปบานวรพจนเสมอและรักใครชอบพอกับสายสวาท นางไม
พอใจมาก รังเกียจวาสายสวาทมาใชหญิงสาวที่บริสุทธิ์ นางรอนใจถึงขั้นไปดูตัวสายสวาทถึง
บาน และไดพบวาสายสวาทเปนผูดีและเปนกุลสตรี คําพูดของนางเสวีพัลลภรุนแรงจนทําใหคณ
ุ
พระนิตินาทวรพจนซึ่งกําลังปวยดวยโรคหัวใจรูสึกสะเทือนใจและเสียชีวิตลง สวนสายสวาทก็
รูสึกมีปมดอยมากยิ่งขึ้น
นางเสวีพัลลภไดจัดการหมัน้ ราศีใหลุกชายโดยพลการ เมื่อวัลลภรูเขาก็ไมพอใจมาก เขา
คัดคานการคลุมถุงชนครั้งนี้โดยการไมยอมแตงงานกับราศรี และออกไปทํางานในชนบทอยางที่
เคยตั้งใจ วัลลภปรับความเขาใจและสารภาพรักกับสายสวาท สายสวาทแมจะรักวัลลภแตรูสึกตัว
วาไมคูควรกับเขา ทั้งสองคนจึงไดแตรักกันโดยไมไดแตงงานกัน
เทพราช
ขนิษฐาเปนหญิงสาวกําพรา มีนองชายคนหนึ่งชื่อธารี ขนิษฐาไดเขามาอาศัยอยูในวังของ
เจานายพระองคหนึ่ง เธอมี “คุณในวัง” ซึ่งนับเปนญาติของแม เปนผูใหความเมตตาเอ็นดู เธอ
สนิทสนมกับรัมภาหัวหนาขาหลวงซึ่งมีหนาที่รับใชเสด็จ ฯ ตอมาปูของขนิษฐาตาย เธอไดมา
รวมงานศพที่เทพราช และไดขายที่ดนิ แปลงหนึ่งของเธอใหกับพลในราคาที่ถูกมาก เพราะขนิษฐา
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เห็นวาเขาเปนชายหนุมที่มีความตั้งใจจริงในการทําฟารมเลี้ยงไก และเขาอาจชวยใหตําบลเทพราช
เจริญขึ้น ญาติพี่นองทางฝายพอของขนิษฐาไมพอใจมากในการกระทําของเธอ
ชีวิตในวังทําใหขนิษฐารูสึกอึดอัดใจ ตอมาทานเจาของวังเริ่มไมโปรดขนิษฐาเชนแตกอน
เพราะมีผูตองการสูขอเธอใหกับชายหนุมฐานะดีคนหนึง่ แทนที่จะเลือกพวงแกวลูกเลี้ยงของเสด็จฯ
ตามที่ไดตกลงกันไวครั้งแรก ขนิษฐารูตัววาถูกรังเกียจกีดกันเพราะมีเชื้อสายขางพอเปนชาวนา จึง
ตัดสินใจลาออกจากวัง
ขนิษฐากลับไปอยูเทพราชระยะหนึ่งกอนที่จะหาซื้อบานไวอยูรวมกับ
นองชาย
ระหวางที่อยูเทพราช ขนิษฐาทราบถึงความลมเหลวในการเลี้ยงไกของกัมพล เธอรูส ึกเห็น
ใจเขามาก และดวยไมตรีจติ ที่คนทั้งสองมีตอกันนับแตการซื้อขายที่ดนิ เปนตนมา ทําใหขนิษฐา
และกัมพลใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ในที่สุดทั้งคูก ็ตกลงใจแตงงานและใชชีวติ รวมกันอยางมี
ความสุขที่เทพราช
เพื่อนเกาเมียรัก
สมพงษและบุญชวยเปนเพื่อนรักกันมาก เพราะเคยรวมรบกันมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี สาบานเปนเพื่อนกัน สมพงษเปนลูกเจาเมืองพิชัย บุญชวยเปนลูกคนจน บุญชวยแอบ
รักสมพรลูกสาวของหลวงภูมินทรเสวีซึ่งมีฐานะร่ํารวย บุญชวยไมสามารถหาเงินมาสูขอได จึง
ไปขอความชวยเหลือจากสมพงษ สมพงษยินดีชว ย ใหบุญชวยไปรอที่กรุงเทพฯ ขณะที่รออยูน นั้
บุญชวยไดขาววาสมพงษแตงงานกับสมพร บุญชวยเสียใจมากไมคิดวาเพื่อนรวมสาบานจะทรยศ
แยงคนรักของเพื่อนได จึงมาดักรอขบวนเจาบาวเจาสาวที่จะกลับไปเมืองพิชัย เมื่อเห็นเรือจอดรอ
อยูบุญชวยจึงโดดลงเรือและตรงเขาทํารายสมพงษทันที สมพงษตอสูและตบหนาบุญชวยพรอมทัง้
บอกวาที่เขาทําเชนนี้เพื่อชวยบุญชวย ถาบุญชวยใหพอบุญชวยมาสูขอเอง หลวงภูมินทรเสวีจะไม
มีทางยกให และนี่กก็ ําลังจะเอาสมพรไปสงให บุญชวยก็เขามาทํารายเสียกอน บุญชวยเขาใจผิด
ขอโทษเพื่อนและขอบคุณในความชวยเหลือของเพื่อน นําสมพรไปอยูกับเขาแลวสมพงษก็เดินทาง
กลับเมืองพิชัย
นางเอกของขาพเจา
เบญจมาศเปน นางเอกภาพยนตรผูมีฐานะยากจน รักกับนายประสาท ลูกชายเจาคุณ
ประสิทธิ์ผูมีฐานะดีและมียศ เธอถูกขัดขวางจากพอของคนรักเสมอมา แตเธอก็ไมยอทอดวยการ
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พยายามสรางชื่อเสียงและคุณงามความดี ดวยการนําเงินที่ไดจากการแสดงมารักษาพอจนหายปวย
และตั้งใจแสดงละครดวยการใชความสามารถของตนเอง ในที่สุดพอของคนรักเกิดประทับใจทั้ง
การแสดงและการใชชีวิต ทีไ่ มยอทอของเบยจมาศ และใหเธอไดแตงงานกับลูกชายในที่สุด
เนื้อคูสูสม
นางสําเภาเปนคนใชเกาแกที่ซื่อสัตยของผูเขียน นางสําเภาชอบกินเหลาและมักชอบพูด
ถึงเรื่องราวในอดีต นางสําเภามีลูกสาวคนหนึ่ง พอพาไปเที่ยวใต มีลูกชายนายเหมืองมาติดพัน
สามีนางสําเภาโกหกพอของลูกชายนายเหมืองวาตนเปนเจาของปาไมทางภาคเหนือ มีบานพักใน
กรุงเทพฯ นายเหมืองและลูกชายอยากมาดูบานที่กรุงเทพฯ นางสําเภาจึงขอยืมบานผูเขียนทําวา
เปนบานของตน ผูเขียนใหความชวยเหลือโดยเขียนไวเปนหลักฐานวาผูเขียนไปหัวเมือง อยูทางนี้
นางสําเภากับสามีนึกสนุกขึน้ มาลองทําตัวเปนเจาของบาน เชิญเพื่อนมาพักและมีการเลี้ยงอาหาร
กัน เมื่อผูเขียนกลับมานางสําเภาจะสารภาพผิดและจะไมทําอีก ผูเขียนก็ยกโทษให ผูเขียนตกลงทํา
ตามนั้นเพื่อจะไดไมถูกกลาวหาวารวมกันหลอกลวง ผูเขียนกลัวนางสําเภาเมื่อเวลาดื่มเหลาเขาไป
แลวจะเปดเผยความจริงออกมากอนที่จะไดเรื่อง จึงใหนางสําเภารับปากวาจะไมดมื่ เหลา แลววัน
นั้นก็มาถึง ผูเขียนจัดอาหารอยางดีมาชวยนางสําเภาในงานเลี้ยงพรอมเหลาจากตางประเทศ นางสี
นวลแมของฝายชาย และนางสําเภาตางก็ดื่มเหลาจนเมาและตางก็เปดเผยเรื่องราวของตนออกมาวา
ทั้งสองคนไมใชคนที่ร่ํารวยเลย ตางฝายตางหลอกกันเพือ่ จะใหลูกชายและลูกสาวไดแตงงานกับคน
ที่มีฐานะดี
ผูเขียนซึ่งแอบดูอยูด วยจึงออกมาและพูดใหทั้งสองฝายตกลงยกลูกสาวลูกชายให
แตงงานกัน

ของรักตกตม
ครอบครัวของดวงมาลยตวั ละครฝายหญิงรังเกียจครอบครัวของสมบัติฝายชายเพราะ
เห็นวาฐานะยากจนตกต่ําลง
เมื่อพอของฝายชายเสียชีวิตเนื่องจากยอมรับสภาพตนเองไมได
สมบัติลูกชายจึงปลอมตัวไปเปนครูสอนนองชายของตัวละครเอกหญิงเพื่อสืบหาความจริงถึงสาเหตุ
การตายของพอ ภายหลังจึงไดรูวาคนทีย่ ุยงใหครอบครัวทั้งสองฝายแตกกัน คือบริวารของพอฝาย
หญิง ประกอบกับสมบัติไดสรางวีรกรรมขึ้นคือชวยนองชายของดวงมาลยที่เกือบจะจมน้ําตาย พอ
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ของดวงมาลยจึงตัดสินใจยกลูกสาวให
ดวยกันอยางมีความสุข

และครอบครัวของทั้งสองก็อโหสิกรรมตอกัน

และอยู

สุริยา
ม.จ. สุริยาวดี ธิดาองคเดียวของเสด็จในกรม ถูกมารดาบังคับใหแตงงานเพื่อลางหนี้การ
พนัน โดยใหแตงงานกับเจาอินทรา ซึ่งเปนคูรักของฤทัยเพื่อนของเธิ สุริยาไมยอมเพราะทราบวา
มารดามีคูรักวัยออนกวาชื่อเจาวรรัตน เมื่อเธอทราบจึงขอใหมารดาเลิกกับเขาเสียตมารดาไมยอม
สุริยาโกรธมาก จึงหนีไปอยูศรีราชาตามคําขอรองของฤทัยเพื่อใหไปเจรจาใหนายหมงขายที่ดินให
เธอ
สุริยาไดพบกับธนาซึ่งเปนตัวแทนของ ม.จ. ธนานุวัตร เพื่อมาติดตอเรื่องรับมรดกเชนกัน
ทั้งสองเริ่มผูกพันกันเพราะเคยรูจักกันมาตัง้ แตยังเปนเด็ก ตอมาสุริยาเขาใจผิดวาเขาพาสาวชาวบาน
ชื่อบรรเลงหนีไป เธอทะเลาะกับเขา และหนีกลับกรุงเทพฯ โดยเขียนจดหมายสารภาพผิดไวกับ
นายหมง นายหมงรูวาเธอเปนใคร เขาชอบเธอที่มีน้ําใจตอคนแก จึงมอบเงินใหเธอใชหนี้แทน
มารดา
เมื่อเธอกลับมาและตกลงจะแตงงานใชหนีใ้ หมารดา ตอมาเจาวรรัตนรถคว่ําตาย มารดา
เสียใจมาก สุริยาจึงตองดูแลมารดา ม.จ. ธนานุวัตรใหทนายชื่อ ธนามาพบเธอและเลาความจริงวาธ
นาที่เธอรูจักคือทานชายธนานุวัตรและทานก็ขอแตงงานกับเธอ
ขางหลังภาพ
นพพร หนุมวัย22 ป ไดไปศึกษาวิชาธนาคารที่ประเทศญี่ปุน มีโอกาสตอนรับอํานวย
ความสะดวกสบายแกทานเจาคุณอธิการบดีมิตรสนิทบิดาตน กับหมอมราชวงศกีรติ ภรรยาคนที่
สองของทาน
หมอมราชวงศกีรติเปนหญิงสาวที่แมจะมีวยั ลวงเขา 35ป แลวแตยังมีความงามกวาหญิงสาว
อีกหลายคน ประกอบกับการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบสังคมของผูดีเกา ทําใหหมอมราชวงศกรี ติ
เปนหญิงที่มีความฉลาด มีอัธยาศัย มีความเสงี่ยมงาม คุณสมบัติดังกลาวทําใหหมอมราชวงศกีรติ
เปนหญิงสาวที่มีเสนห
ในระหวางที่พกั อยูในประเทศญี่ปุน นพพรกับหมอมราชวงศกีรติ แมรูจักกันไมนานก็
สนิทสนมคุนเคย ทั้งนีจ้ ากการที่นพพรไดพาหมอมราชวงศกีรติไปเที่ยวพักผอนในที่ตาง ๆ โดย
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ไดรับอนุญาตจากทานเจาคุณอธิการบดีสามี นานวันเขาความงามและความสุภาพ ชางเอาใจของ
หมอมราวงศกรี ติทําหึความสนิทสนมของบุคคลคูนี้งอกงามขึ้นเปนความรัก
เมื่อไดมีโอกาสเที่ยวเตรพกั ผอนดวยกันหลายครั้ง นพพรก็สารภาพรักตอหมอมราชวงศ
กีรติ แตหมอราชวงศกีรติเปนผูที่มีพื้นฐานการอบรมเปนอยางดีก็ไมไดแสดงความรักของตนใหนพ
พรทราบ ซ้ํายังคอยใหสติกบั นพพรไมใหคิดออกนอกลูน อกทางของศีลธรรม หมอมราชวงศกีรติ
เขาใจฐานะของตนเองดีวาเปนหญิงที่มีสามีแลว ควรจะตองซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามีและไม
คูควรกับเด็กหนุมผูออนวัยกวาตน
เมื่อถึงวันกําหนดกลับประเทศไทยของเจาคุณอธิการบดีกับหมอมราชวงศกีรติกจ็ ากไป
ทิ้งใหนพพรคลุมคลั่งดวยความรักแรงกลาของคนหนุมอยูระยะหนึ่ง ดวยมรรยาทอันงดงามของ
คุณหญิงไดควบคุมกิริยาอาการเปนปรกติ ซอนความรักอันลึกซึ้งไวในใจ ความสัมพันธของบุคคล
คูนี้ในญี่ปุนมิไดลวงรูถึงเจาคุณอธิการบดี
ในระหวางเดินทางกลับบานของเจาคุณอธิการบดีกับหมอมราชวงศกรี ติ นพพรยังไดเขียน
จดหมายแสดงความรักตอหมอมราชวงศกรี ติ คุณหญิงเมื่อกลับมาถึงไดรับจดหมายแสดงความรัก
ผูกพันอยางรุนแรงตอไป แตคุณหญิงไดตอบชี้แจงและเตือนสติใหเขียนถึงทานเจาคุณอธิการบดี
บาง ตอมาภายหลังเมื่อนพพรไมไดรับคํามั่นคํารักตอบจากหมอมราชวงศกีรติใหตนเองไดเขาใจ
ก็เขาใจวาหมอมราชวงศกีรติไมตองการจะตอบสนองในความรักของตน ประกอบกับตนเองเห็น
วาความคลุมคลั่งของตนในยามที่อยูไกลกันไรประโยชนไมมีทางจะบําบัดได เลยหันมาเอาใจใส
ในการเลาเรียนตามคําเตือนของหมอมราชวงศกีรติ อันเปนสาเหตุที่ทําใหความรักความปรารถนา
ที่มีตอหมอมราชวงศกีรติของนพพรจืดจางลง ดังนั้นการเขียนจดหมายที่เคยกระทําอยางสม่ําเสมอ
ก็หางเหินออกไป และแมเมื่อคุณหญิงเขียนจดหมายบอกขาวการเสียชีวิตของทานเจาคุณอธิการบดี
นพพรก็ไดแตแสดงความเสียใจตอเธอและไมไดคดิ ไปถึงความเปนอิสระของคุณหญิงและ
ความหวังที่จะไดครองคูกับเธอเลย
เมื่อนพพรเรียนสําเร็จและเดินทางกลับมาไทย นพพรไดมาเยี่ยมเยียนหมอมราชวงศกรี ติใน
บางโอกาส แมคุณหญิงจะแสดงความนอยใจในความรักที่นพพรเปลี่ยนไป นพพรก็ไมสามารถ
สังเกตเห็น ซึ่งเปนเพราะความรักในใจของนพพรไดเสื่อมคลายลงตั้งแตอยูที่ญี่ปุน เมื่อกลับมา
ไทยก็สนใจแตกิจธุระการงานของตน
ประกอบกับขณะนัน้ นพพรมีความพึงพอใจในฐานะ
การศึกษาของคูหมั้นตนซึ่งพอไดหาไวใหตงั้ แตครั้งเมื่อตนยังศึกษาที่ญปี่ ุน ความรักและความรูสึก
ตอหมอมราชวงศกีรติอยางที่เคยมีในตอนแรกตอหมอราชวงศกีรติจึงหมดไป
ความผิดหวังทําใหหมอมราชวงศกีรติซึ่งปวยเปนวัณโรคอยูกอนแลวมีอาการทรุดลง วาระ
สุดทายของหมอมราชวงศกรี ติยิ่งใกลเขามา เมื่อนพพรมาบอกกําหนดแตงงานของตนกับคูหมั้น
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ภายหลังจากนัน้ ไมนานอาการของหมอมราชวงศกีรติก็ทรุดหนักถึงกับเพอหานพพร
ญาติของ
หมอมราชวงศกีรติไดไปตามนพพรใหมาพบ วันนั้นเองเปนวาระสุดทายของหมอมราชวงศกีรติ
กอนสิ้นใจเธอไดเขียนขอความลงในกระดาษมีใจความวา เธอตายโดยไมมีคนรัก แตเธอก็อิ่มใจที่
เธอมีคนที่เธอรัก
สงครามชีวิต
ระพินทร ยุทธศิลป ชายหนุมวัยเบญจเพส ไดเขียนจดหมายเลาใหเพลินฟงถึงสภาพบาน
เชาที่แสนจะซอมซอ เครือ่ งแตงบานทีม่ ีลวนแตโกโรโกโส และเปนของเฉพาะที่จําเปนทั้งสิน
เพลินเองก็ไดเลาใหระพินทรฟงดวยความนอยใจถึงเรื่องเสื้อผา 2-3ชุด ของตนเมื่อเปรัยบเทียบกับ
เสื้อผาสวยราคาแพงที่คนมัง่ มีที่มาซื้อที่ดินใกลบานเพลินมาใส ระพินทรแนะนําเพลินไมใหดูชีวติ
ของบุคคลที่สูงกวา ปลอบใจเพลินวายังดีกวาตนที่มชี ีวิตครั้งเยาววยั ที่สนุกสนานราเริง เพราะ
ตนเองนั้นตอสูชีวิตมานาน บิดาองเขาตองเสียชีวิตลงเมือ่ เขาอายุไดประมาณ 6 ขวบ ทําใหญาติพี่
นองที่เคยสนิทสนมตอครอบครัวทําตัวหางเหินไป ดวยความตรอมใจในสาเหตุนี้อกี 2 ป ตอมา
มารดาก็จากไปอีก ตนเองไดรับความอุปการะทางการศึกษาและความเปนอยูจากญาติพี่นอง ซึ่ง
มารดาไดขอรองไวกอนเสียชีวิต ระยะแรกที่อยูในบานญาติคงไดรบั ความชวยเหลือเยี่ยงญาติ มา
ในระยะหลังตนตองทําหนาที่ทุกอยางเยี่ยงคนใชในบาน
ระพินทรรักการอานหนังสือเปนชีวิตจิตใจ เขามีความมุงมั่นที่จะเปนนักประพันธใหได
ระพินทรเชื่อวาการไดอานหนังสือเปนการเพาะมนุษยธรรมใหเกิดขึ้นในบุคคลไดอยางดี และจาก
ชีวิตที่ตองตอสูมาตั้งแตยังเยาววยั ทําใหระพินทรเขาใจถึงจิตใจของผูยากจนวาตองการความเมตตา
และความเอื้อเฟอ ระพินทรไดเลาเหตุการณของยายแกเพื่อนบานใหเพลินฟงวา แกตักบาตรพระ
ทุกเชา แตไมยอมใหทานอาหาร เสื้อผาแกผูยากไร เพราะคิดวาไมไดสิ่งตอบแทนอยางกับการตัก
บาตรซึ่งจะทําใหไดขึ้นสวรรค ตนเองจึงตองใหความชวยเหลือแกผยู ากไรแทนยายแกไป
เพลิน โรหิตบวรเปนคนทีม่ ีความเมตตาปรานี เห็นอกเห็นใจคนยากไรเชนกัน เพลินได
แสดงใหระพินทรฟงถึงเหตุการณที่ตนเองไดออกไปนอกบาน เห็นวาฝนจะตกหนักจึงวาจางใหเจก
ลากรถพาตนกลับบาน เจกลากรถชามาก ตนอยากจะใหถึงบานโดยเร็ว จึงกําชับใหเจกลากรถ
โดยเร็ว เจกแกไดทําตามคําสั่ง แตในทีส่ ุดรถก็ชาลงอีก ตนเองเกิดอารมณฉุนเฉียว แตเมื่อเห็น
ภาพของเจกลากรถหนาวสัน่ และเห็นอาการเหน็ดเหนื่อยก็เกิดความสงสาร ไมเห็นวามีความจําเปน
อันใดที่จะตองรีบกลับถึงบาน
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การติดตอเลาเรื่องตาง ๆ ทางจดหมายของหนุมสาวคูนเี้ ปนไปอยางสม่ําเสมอ ทําใหความ
สนิทสนมเดกิดขึ้นตามลําดับ ระพินทรไดไปมาหาสูเพลินมากขึ้น เพลินเองไดเอาใจใสตอระพิ
นทรเปนอยางดี เมื่อไดเชิญใหระพินทรไปรับประทานอาหารที่บาน สวนรพินทรก็เอาใจใสเพลิน
โดยขวนขวายซื้อหาสิ่งของไปใหเพลิน แมกระทั่งจัดหาหนังสือที่มีคุณคาใหเพลินไดอา น
ความสนิทสนมของระพินทรกับเพลินมีมากขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนความรัก เพลิน
รูสึกพอใจกับความรักที่ไมใชเปนเรื่องของกายภาพ ระพินทรเองก็พอใจในมิตรภาพเชนนี้
ตอมานาของเพลินซึ่งอาศัยอยูดวยลมปวยลง
ตองแบงเงินทีใ่ ชสอยในเรื่องอาหาร
ประจําวันมาเปนคารักษาพยาบาล เงินจํานวนนอยเชนนั้นทําใหรักษาไมไดเต็มที่ ระพินทรพยายาม
หาเงินมาใหแตก็ยังไมพออยูน ั่นเอง
ขณะนัน้ มีบริศทั ภาพยนตรประกาศรับสมัครหญิงสาวเพื่อ
คัดเลือกนางเอก เพลินตัดสินใจที่จะสมัคร โดยใหเหตุผลระพินทรวา เพื่อจะไดรักษาผูมีบุญคุณได
เต็มที่ และเพื่อไดชวยเหลือแบงเบาภาระของระพินทรไดบาง ระพินทรคัดคานวาควรใหโอกาส
แกเขาในฐานะที่เขาเปนผูชาย แตเพลินก็ขอใหตนเองไดมีอิสระที่จะไดมีอิสระที่จะไดชว ยเหลือผูมี
บุญคุณบาง
เพลินไดรับคัดเลือกใหเปนนางเอกภาพยนตร หลังจากการถายทําครั้งแรกผานไป เพลิน
ไดรับคําชมวาสามารถในการแสดงจากผูจดั การบริษัทภาพยนตรซึ่งใหความสนใจเพลินมาก และ
ปรนเปรอเพลินดวยการพาไปรับประทานอาหาร และเลือกซื้อเสื้อผาที่จะใชในการแสดงภาพยนตร
ให ในระยะตอมาเพลินจะตองไปถายภาพยนตรที่สงขลาเปนเวลาถึง 3 สัปดาห หนุมสาวไดให
คํามั่นตอกันวาในระยะเวลาที่หางเหินกันนี้จะใหความสําคัญกับการเขียนจดหมายติดตอกัน
ระหวางทีเ่ พลินอยูที่สงขลา ระพินทรไมเคยไดรับจดหมายตอบจากเพลินเลย ทําให
ระพินทรกระวนกระวายมากและก็อดที่จะคิดระแวงผูจดั การของเพลินไมได เมื่อถึงวันกําหนดกลับ
ระพินทรไดไปรอรับเพลิน
เวลานั้นเพลินไดตดั สินใจที่จะแตงงานกับผูจัดการของตนแลว แต
เพลินยังไมไดบอกใหระพินทรทราบ
ตอมาเพลินคิดวาการเปดเผยเปนผลดีมากกวาจึงไดเขียน
จดหมายเลาใหระพินทรฟงถึงเรื่องการรบเราขอความรักและแตงงานของผูจัดการ เพลินไดตอบผู
จัดกาของตนวาตนเองไมเคยรักใครมากเทาระพินทรและไมสามารถจะรักใครอีกได แตสวนการ
แตงงานเปนอีกเรื่องหนึ่ง ตนเองอาจแตงงานกับใครก็ไดที่ตนเองไดคํานวณทุกสิ่งทุกอยางในตัวเขา
แลวเปนทีพ่ อใจ และใหเหตุผลตอระพินทรในเรื่องการแตงงานอีกวาตนเองเมื่อสมัยที่ยังอยูกับบิดา
มารดามีชีวิตทีร่ ุงเรืองมีคูรักที่คูควรกัน
ทุกคนที่รูจักตนคิดวาเมื่อไดแตงงานกันอนาคตจะมีแต
ความสุขสมบูรณแตเมื่อบิดามารดาสิ้นไปตนตองผิดหวังจากชายคูรักเพลินจึงยึดคําสาบานที่ไมอาจ
ลืมวาความรักกับการแตงงานเปนคนละเรื่องกัน เรื่องนีต้ นไดเลาใหระพินทรฟงบางแลว แต
ระพินทรไมเห็นเปนเรื่องจริงจังเอง
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เมื่อเพลินจะตองจากระพินทรไป เพราะผูจัดการจะมารับเพลินไปแตงงาน เพลินไดบอก
ใหระพินทรรีบไปหาที่บานเพื่อจะไดอําลากันเปนครั้งสุดทาย
สิ่งที่ชีวิตตองการ
อุบลผูเปนสามีทุมเทใหแกอาชีพแพทยของเขาจนแทบไมมีเวลาใหภรรยา คือรานีผูมี
นิสัยรักสนุกและชอบใหคนเอาใจจึงทนกับนิสัยของสามีนี้ไมได เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตที่แหงแลง
นี้ดวยการหยา และไปแตงงานใหมกับภราไดย หนุมสังคมผูเจาชูเปนนิสัย แตรานีก็มีความสุขกับ
สามีใหมไดไมนาน เขาก็กลับมามีนิสัยเดิม
รานีเจ็บช้ําใจมากและตัดสินใจหยาอีกครั้งหนึ่ง
ระหวางทีเ่ ธอไปตางจังหวัดเพื่อรักษาแผลใจ ก็ไดพบกับอดีตสามีอีกครั้ง เมื่อทราบขาว อดีตสามี
แสดงความเห็นใจเธออยางสุดซึ้งและโทษตัวเองวามีสว นทําใหชีวติ รานีเปนแบบนี้
รานีเติบโต
ขึ้นและเปลี่ยนมุมมองตออุบลใหมวาแทจริงเขาไมใชคนนาเบื่อ แตเปนคนดีตางหาก
ทั้งคูได
กลับมาคืนดีกนั อีกครั้งและตางก็พยายามปรับตัวใหเขากันจนอยูก ันอยางมีความสุขตอไป เรื่องนี้จึง
ทําใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูนิสัยและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางคูสมรส
มนตเรียกผัว
พิมพไดจดทะเบียนสมรสกับพร ซึ่งเปนลูกเศรษฐี พอแมของพรไมรเู รื่องนี้เพราะพรไม
ตองการใหพอแมรูฐานะของพิมพที่ยากจน พรไปเรียนตอเมืองนอก กอนไปสัญญากับพิมพวาจะ
กลับมาแตงงานกับพิมพอยางเปนทางการ เมื่อเรียนจบ3ปตอมา พรเขียนจดหมายมาขอหยา พิมพ
ตกลงหยาให พิมพเสียใจในสภาพที่ตนเปนอยูแ ละคิดวาตนไมเหมาะกับพรที่จบการศึกษาสูงกวา
เธอ ซึ่งมีอาชีพปลูกผักขาย มีผูหนีตํารวจมาขอหลบในบานของเธอ ซึ่งเปนขณะเดียวกับพอของ
เธอลมปวยลง ผูที่หลบหนีมานั้นไดชว ยดูแลรักษาพอของเธอ ทั้งสองคนเปนพี่นอ งกัน ผูหญิงชื่อ
รําเพยเปนพี่ อีกคนชื่อเรืองทิพยเปนนอง มีอาชีพเปนแพทย พี่นองคูน ี้คาของเถื่อนและคิดวาจะทํา
ครั้งนี้ครั้งสุดทายเพราะกลัวนองชายจะเสียชื่อเสียง รําเพยและเรืองทิพยพาพอของพิมพมารักษาจน
หาย เพื่อเปนการตอบแทนที่พิมพชวยไมใหเขาทั้งสองคนถูกจับ รําเพยพาพิมพไปเลี้ยงดูอยางดี
ใหเรียนหนังสือ เมื่อรูเรื่องของพรจากขาวสังคม รําเพยวางแผนชวยพิมพใหพบพรในสภาพที่
พิมพเปนคนทันสมัย มีการศึกษาดีขึ้น พรจําพิมพไมได ตามมาพูดกับพิมพเพื่อถามเรื่องราว
ภรรยาของพรรูเรื่อง โกรธพรที่มีเมียอยูแ ลวยังมาแตงงานกับเธอ จึงขอหยา พรจึงตามมาขอคืนดีกับ
พิมพและใชชวี ิตรวมกันอีกครั้ง
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กลัวจนหายกลัว
สัตยาแอบรักน้ําทิพยซึ่งเปนภรรยาของเพือ่ นที่เขารักมากที่สุดคือ วีณวัฒน วีณวัฒนไป
ราชการที่นครศรีธรรมราช น้ําทิพยนัดสัตยาใหมารับไปดูภาพยนตร สัตยาถือเปนโอกาสที่จะอยู
ใกลน้ําทิพย น้ําทิพยเองก็รวู าสัตยารักเธอ เมื่อถึงวันนัดจีรศักดิ์มาพบสัตยาในหองนอนกลาวเตือน
สัตยาใหทําในสิ่งที่ถูกตอง สัตยาเสียใจและตั้งใจจะเลิกทําเชนนี้ ขณะที่พูดคุยกันนัน้ ไปรษณียมา
สงโทรเลขดวนจากเชียงราย
เนื้อความในโทรเลขบอกวาจีรศักดิ์ขบั รถตกเขาตายใหมารับศพที่
สถานีบางซื่อ สัตยาคิดวาเปนเรื่องตลกเพราะจีรศักดิก์ ําลังอยูในหองนอนของเขา เขาจึงตะโกนเรียก
ใหจีรศักดิ์ออกมาดูโทรเลข ไมมีเสียงตอบเขาเขามาดูในหองก็ไมพบจีรศักดิ์ เขาจึงแนใจวา
วิญญาณของจีรศักดิ์เปนหวงเขา กลัววาเขาจะเปนชูกับเมียเพื่อน สัตยาเสียใจมากบอกเรื่องนี้กับน้าํ
ทิพย และคิดวาน้ําทิพยคือเพื่อน วีณวัฒนกลับมาทันงานศพของจีรศักดิ์ และชวยจัดงานศพอยางดี
เมื่อเสร็จงานศพ สัตยาเกิดเปนโรคกลัวอยางมาก เขามองเห็นอะไรตาง ๆ รอบกายเปนจีรศักดิไ์ ป
หมด เขาตองการเพื่อนนอน เขาไมกลาบอกเรื่องนี้กับวีณวัฒนเพราะกลัวเพื่อนจะวา เขานําเรื่องนี้
ไปปรึกษาเด็กรุนนองใหหาผูหญิงมาแตงงานดวย เขาแตงงานกับผูห ญิงคนนั้นอยางเงียบ ๆ ไม
บอกใหเพื่อนรู แตเขาตองผิดหวัง ผูหญิงคนนี้เปนนางงามตกรอบ หวังเพียงความร่ํารวย ไมทํา
หนาที่ภรรยาทีด่ ี สัตยาอับอายมาก ในทีส่ ุดสัตยาก็ใหเพื่อนรุนนองคนนั้นหาวิธีการใหผูหญิงคนนี้
หยากับเขา โดยวานเพื่อนทีม่ ีหนาตาคลายอาเสี่ย มาทําใหติดใจ ขับรถมารับมาสง ในที่สุดเธอก็
ยอมหยา ตั้งแตวันนัน้ เปนตนมาสัตยาก็เลิกกลัว เพราะเขากลัวจนหายกลัว

เลือดกอนหนึ่ง
บุณยวัฒนรับราชการตางจังหวัดไดชว ยตํารวจทลายซองโจร
นําลูกสาวกับลูกชายของ
หัวหนาโจรทีถ่ ูกฆาตายมาเลี้ยงดูโดยตั้งชือ่ พี่สาววา บุญเรือน นองชายวา บุญรักษ บุญเรือนดูแล
ปรนนิบัติบุณยวัฒนจนเขาเห็นใจเธอ ไดเธอเปนภรรยา บุญเรือนตั้งครรภได7 เดือน พี่สาวของ
บุณยวัฒนมาหา บอกเรื่องทีพ่ อแมในกรุงเทพฯหาภรรยาไวใหบุณยวัฒนลงไปแตงงาน บุณยวัฒน
บอกพี่สาววา เขามีภรรยาแลว ตอนนี้กําลังทอง พี่สาวอยากพบบุญเรือน บุณยวัฒนหามพี่สาว
ไมใหพดู อะไรสะเทือนใจภรรยา เมื่อคลอดลูกแลวจะวาอยางไรก็คอยมาพูดกันใหม จากคําพูดนี้
ทําใหบุญเรือนเขาใจผิดคิดวาเมื่อคลอดลูกแลวเธอตองสียทั้งลูกและสามี เธอจึงพาบุญรักษหนีออก
จากบาน17 ปผานไป บุณยวัฒนยายไปประจําที่สุรินทร เขารวมกับตํารวจปราบซอง “สองเสือ”

175
ยิงโตตอบกับผูรายหนีเขาไปในโบสถ บุณยวัฒนเดินเขาไปหาผูราย และบอกใหมอบตัว ผูรายรูว า
จนมุมจึงเดินออกมา เขารูวา คือบุญรักษและบุญเรือง นองของภรรยา และลูกชายของเขานั่นเอง
เขาเสียใจมากเขาบอกใหทั้งสองคนมอบตัว เพื่อนตํารวจที่รูเรื่องพรอมใจกันจะปลอยคนทั้งสอง
แตบุณยวัฒนไมทําเพราะถือวากฎหมายคือกฎหมาย
จะใชอํานาจหนาที่ของผูร ักษากฎหมายทํา
ความผิดไมได
บุญเรือนเมื่อรูวาลูกและนองชายถูกจับไดเพราะบุณยวัฒนจึงมาขอดวลปนกับ
บุณยวัฒน
บุณยวัฒนไมดวลปนดวยแตบอกใหบญ
ุ เรือนยิงเขาใหตายเพราะตลอดเวลาเขาไมมี
ความสุขเลย เมื่อพบหนาลูกเมียกลับตองเจอเหตุการณเชนนี้อีก เขาไมตองการมีชวี ิตอยูอีกตอไป
บุญเรือนเขาใจบุณยวัฒนกลับมาอยูกับเขาอยางเดิม สวนบุญรักษและบุญเรืองถูกประหารชีวติ
เหล็กลางแคน
นงลักษณแตงงานกับฤทธิ์ซึ่งเปนทหารอยูใ นกรุงเทพฯ สวนนงลักษณอยูจนั ทบุรี กับลูก
ชายชื่อโรจน และลูกสาวชื่อรัตนา ฤทธิ์พาเพื่อนชื่อ จงเจตนมาเที่ยวบาน ฤทธิ์ติดราชการให
นงลักษณพาเที่ยวแทน นงลักษณถูกจงเจตนพูดจาเกีย้ วพา ซึ่งเธอไมชอบ และดีใจที่เขากลับไป
กรุงเทพฯ เร็วกวากําหนด กอนกลับเขาบอกรักนงลักษณ ฤทธิ์โกงเงินหลวงหกหมื่นบาทเอาไปเลน
การพนัน นงลักษณกลัวสามีติดคุกจึงไปขอความชวยเหลือจากจงเจตน จงเจตนเดินทางมาจันทบุรี
ใหนงลักษณทาํ สัญญาโอนบานและที่ดนิ เขาจะนําเงินมาใหภายหลัง นงลักษณหลงเชื่อยอมโอน
บาน และที่ดนิ ให กอนกลับจงเจตนลอบเขาหานงลักษณไดเปนเมีย ศาลสั่งจําคุกฤทธิ์ 5 ป จง
เจตนเมื่อกลับกรุงเทพฯ ก็ไมไดสงเงินมาใหตามที่สัญญา นงลักษณมากรุงเทพฯเพือ่ ตามมาเอาเงิน
ที่จงเจตน ถูกนายสรรคนักตมตุนหลอกเอาเงินและเสื้อผาไปหมด นงลักษณขอความชวยเหลือจาก
ตํารวจเรื่องทีพ่ ักและไดพบจงเจตน จงเจตนนําหลักฐานการโอนเงินใหนงลักษณดู และวาเขาไมได
โกง นงลักษณแคนมากที่เสียรู และบอกจงเจตนวาเมือ่ ฤทธิ์ออกมาเราคงไดพบกันอีก นงลักษณ
กลับจันทบุรี บานตกเปนของคนอื่น เพราะจงเจตนนําไปขายตอ ฤทธิ์ตายในคุก นงลักษณยายเขา
มาอยูในกรุงเทพฯ โรจนรูเรื่องราวของแม และติดตามจะทํารายจงเจตน แตไมสบโอกาสเลย เขา
ตามฆานายสรรคที่ทํารายแมเขา ลูกชายของจงเจตนชื่อ จงใจ มาติดพันรัตนา โรจนบอกความจริง
รัตนาไมใหยุงเกี่ยวกับจงใจ โรจนกลับไปจันทบุรีลอบเผาบานที่จลเจตนโกงไป เมือ่ กลับกรุงเทพฯ
เขาลอบแทงจงใจตาย ในขณะทีจ่ ะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปตางประเทศ จงเจตนพบกับนงลักษณที่
ศาล และขอโทษนงลักษณที่ทําผิด และคิดวาเขาไดรับเวรกรรมพอสมควรแลว คือ จงใจลูกชาย
ของเขาตาย ศาลตัดสินจําคุกโรจน 20 ป
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เพลงเกาเพลงกรรม
เชิดศิลปเปนนักแตงเพลงเชาบานพอของผกากรองอยู ไดฝกสอนใหผกากรองรองเพลง
พอแมของผกากรองคาขายขาดทุน พอของผกากรองวางแผนวางเพลิงบานหวังเอาเงินประกัน แต
ตํารวจจับได พอของผกากรองติดคุก แมของผกากรองลมปวยและตายลง บานที่เชาอยูก็ถูกไฟเผา
ดวย ผกากรองจึงตองอยูกนิ กับเชิดศิลป ผกากรองตองการไดเงินมาชวยเหลือครอบครัว เธอจึงหนี
เชิดศิลปไปสมัครเปนนักรองกับวงโอเปราของสิงคโปรโดยปดบังเรื่องการมีสามี หวังจะนําเงินมา
รักษาเชิดศิลปที่ปวยเปนวัณโรค เขียนจดหมายบอกเชิดศิลปวา ขอลาไป2 ป จะสงเงินมาให
ผกากรองใชชอื่ เวลารองเพลงวา “โรสลาเรน” ชื่อไทยวา “กุหลาบราชินี” ผกากรองมีชื่อเสียงโดง
ดัง เธอสงเงินผานธนาคารมาใหเชิดศิลป แตเขายายบานหนี ผกากรองจึงขาดการติดตอกับสามี
เมื่อครบกําหนดเธอเดินทางกลับมาเมืองไทย ประกาศหาสามีตามหนาหนังสือพิมพแตไมพบ เธอ
ออกแสดงมีคนฝากชื่อ “เพลงเกาเพลงกรรม” เนื้อเพลงแสดงความยินดีที่ผกากรองมีความสุข มี
ชื่อเสียง แตผูเขียนเนื้อเพลงมีเวรกรรมไมอยากมาพบหนา แตความรักยังมีใหเหมือนเดิม และอวย
พรใหมีความสุข ผกากรองรูวาเปนสามีแนนอนจึงใหคนตามหา แตไมพบ เธอรองเปนคืนสุดทาย
มีเสียงไวโอลินแทรกเขามา ผกากรองรูวาเปนเชิดศิลป เธอรองจนจบทั้งน้ําตา ผูฟงปรบมือให
และขอใหรองอีก แตเธอวิง่ เขามาขางเวทีพบเชิดศิลปสลบอยูบนเกาอี้ เธอรีบนําสงโรงพยาบาล
แตเขาสิ้นใจแลว ผกากรองเปดเผยความจริงกับนักขาววา ตนเองเปนใคร และทําศพใหเชิดศิลป
อยางสมเกียรติ
เสนหนาง
เพ็ญพักตรเปนเด็กกําพราอยูในความอุปการะของวัดในศาสนาคริสต เธอแตงงานกับคน
ตางชาติที่อาศัยอยูในเมืองไทย เบื้องหลังของสามีเธอคือ นักโจรกรรมระดับชาติ เขาใชเธอเปน
เหยื่อลอ แลวปลดทรัพยชาวตางชาติที่ฐานะดี เพ็ญพักตรตั้งใจทํางานใหสามีเปนครั้งสุดทาย เธอ
โจรกรรมเพชรชาวตางชาติแลวแบงใหสามี อีกสวนหนึง่ เธอเก็บไว เธอตั้งใจจะเปนคนดีนําเพชรที่
เก็บไวมาเปนทุนประกอบอาชีพกับผูเขียน ซึ่งไปพบเธอและพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือเธอ แต
ผูเขียนไมสามารถชวยเหลือเธอได เพราะสามีของเธอสงลูกนองออกติดตามพบตัวเธอ ไดขมขืน
แลวฆาเธอตาย ในขณะทีผ่ ูเลาเรื่องออกไปตามตํารวจ ผูเลาเรื่องชวยตํารวจจับสามีและลูกนองได
หมด
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ชัยชนะของหลวงนฤบาล
หลวงนฤบาลบรรเทิง เปนขาหลวงประจําจังหวัดนครสวรรค ไดมีโอกาสตอนรับพงศ
และนุช ซึ่งไปเยี่ยมโดยนําของฝากจากอมราไปใหหลวงนฤบาลดวย โดยพงศไปติดตอเรื่องคดีของ
ลูกความ สวนนุชก็ตั้งใจจะมาหาอัมพร พีส่ าวซึ่งเปนครูโรงเรียนประจําจังหวัด
จากนั้นไมนาน หลวงนฤบาลฯก็มีโอกาสตอนรับ วไล (ซึ่งเปนผูที่หลวงนฤบาลฯเคยหลง
รัก) และบิดาของเธอคือพระยาธรรมสาสน ซึ่งไดมาพักผอนที่นครสวรรคตามแผนการของอํานวย
และอมรที่ขอรองใหหลวงนฤบาลฯเชื่อมความสัมพันธของสามีภรรยา คือวไลและหลวงปราโมทย
ใหคืนดีกันอีกครั้ง ซึ่งหลวงนฤบาลฯ ถึงแมจะสะเทือนใจบางแตก็ทําใจไดและไดชว ยเหลือใหสามี
ภรรยาคืนดีกนั ไดในที่สุด
ตลอดเวลาที่หลวงนฤบาลฯชวยเหลือเปนธุระกับคณะผูมาเยี่ยม ก็ไดมีโอกาสสนิทสนมกับ
อัมพรดวย เมื่ออัมพรตองกลับกรุงเทพฯ เนื่องจากเลยกําหนดเวลา3 ป ที่อัมพรขอบิดามารดา
ออกมาอยูตางจังหวัด หลวงนฤบาลฯก็ไดไปสงอัมพรที่สถานีรถไฟ แตทั้งสองก็มิไดแสดง
ความรูสึกใด ๆ ตอกันเลย
ตอมาอมราเชิญหลวงนฤบาลฯมาพักที่กรึงเทพฯ
และไดพยายามเปนแมสื่อใหหลวง
นฤบาลฯและอัมพร ซึ่งอัมพรเองก็นยิ มหลวงนฤบาลฯอยูแลว สวนหลวงนฤบาลฯก็พอใจอัมพร
เชนกัน ทั้งสองจึงตกลงแตงงานกันในที่สดุ
โชคหลายชั้น
คุณพระนอกใจภรรยาเพราะไปหลงใหลหญิงสาวผูออนหวาน ชื่ออุน จิตต คุณพระ
ปรนเปรอหญิงสาวดวยของกํานัลมากมายจนเธอเกือบจะยอมเปนภรรยาลับแตภรรยาจับไดกอน
เพราะชายหนุม ผูมาหลงรักอุนจิตตไมอยากเห็นเธอตกเปนภรรยานอยจึงนําเรื่องไปฟองภรรยา และ
ทําใหคุณพระคิดไดจึงเลิกนอกใจ
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งายนิดเดียว
วิชนีแตงงานกับมณเทียร รวมชีวิตครอบครัวเปนเวลา ๓ ป มณเทียรเริ่มเบื่อวิชนีไป
หลงรักเอมอร ซึ่งเปนเพื่อนกับวิชนี วิชนีรูเรื่องนี้จงึ วางแผนใหทงั้ สองเขาใจผิดกัน เธอปลอม
ลายมือเปนดวงดาว เขียนจดหมายตอบมณเทียรในทํานองวา เธอดีใจที่มณเทียรจะแตงงานกับเธอ
ไมรังเกียจอาชีพโสเภณีที่เธอเปนอยู หลังจากนั้นวิชนีไดบอกกับมณเทียรวา เอมอรจะแตงงานกับผู
พิพากษาทีย่ ะลา เอมอรนั้นมีฐานะร่ํารวยเพราะสามีตายทิ้งมรดกไวใหมาก เอมอรและมณเทียรเริ่ม
เขาใจผิดกัน เมื่อทั้งสองพบกันตางตอวาซึ่งกันและกัน มณเทียรตองการแกตัววาทุกอยางไมใชเรื่อง
จริง เขาจึงบอกใหเอมอรเตรียมตัวไปเทีย่ วภาคเหนือกับเขา นัดเจอกันที่สถานีรถไฟ เอมอรดีใจ
และเตรียมตัวทันที วิชนีรูเรื่องนี้จากการแอบฟงโทรศัพท เธอจึงโทรไปหาเอมอรและบอกวา
มณเทียรจะพาเธอไปเที่ยวเหนือดวย เอมอรโกรธจึงงดการเดินทาง วิชนีเชารถตามสามีไปถึงที่นัด
หมาย มณเทียรตกใจมาก และยอมรับผิด วิชนีใหอภัยสามี เพื่อเริ่มตนชีวิตใหม มณเทียรสงสัยวา
ทําไมวิชนีรูเรือ่ งที่มณเทียรแอบรักเอมอร วิชนีบอกวางายนิดเดียว เธอรูเรื่องนี้จากเอมอรเลาใหฟง
และเธอเลาถึงพฤติกรรมที่แปลกไปของมณเทียรใหเอมอรฟง เธอสังเกตจากใบหนาของเอมอรดู
ทุกขรอนมากกวาเธอที่เปนภรรยาและคอยสังเกตดู พรอมทั้งโทรศัพทถึงกันดวย เธอจึงแนใจวาเอ
มอรและมณเทียรแอบชอบกัน เธอจึงวางแผนใหทงั้ สองคนเขาใจผิดกันจะไดเลิกกันไป มณเทียร
ใหสัญญาจะเปนสามีที่ดีตลอดไป
ผัวหาย
บัวแกวแตงงานกับมานิต อยูที่ลําพูน มานิตพาบัวแกวมากรุงเทพฯ ใหพกั ที่โรงแรมแลว
ตัวมานิตก็หายไป บัวแกวนํารูปสามีใหตํารวจชวยติดตาม 8 เดือนตอมา ตํารวจสงขาวไปวามีคน
หนาตาเหมือนสามีของเธอชื่อ มานัส บัวแกวขอความชวยเหลือจากตํารวจเขาไปเปนคนรับใชใน
บานของมานัส เพื่อพิสูจนวาเขาคือ สามีของเธอที่หายไป มานัสมีภรรยาชื่อ สายพิณ บัวแกวอยู
รับใชสามีและสายพิณ เธอเสียใจที่สามีจาํ เธอไมได บัวแกวจึงตัดสินใจบอกสายพิณวา เธอได
แตงงานแลวกับมานิตถึง2 ป มานัสเปนคูแ ฝดของมานิตที่หายไป พอของเขาพาไปรักษา มานิตไม
ตองการใหพอรูวาเขามีภรรยาแลว พอตองการใหมานิตแตงงานกับคนที่พอหาให ปรากฏวาผูหญิง
คนนั้นรูวามานิตขี้โรค เลยถอนหมั้น มานัสบอกใหบดิ ารูเรื่องของเขาชวยใหทั้งสองคนใหกลับมา
อยูดวยกัน
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ผยอง
เหินฟามีบดิ าที่เปนเชื้อพระวงศ แตมาแตงงานกับแมผูเปนสาวชาวบาน เมื่อบิดาสิน้
เหินฟาถูกสงมาอยูกับทานหญิงภิเษกศรีผูเปนปาเพื่อศึกษาวิชานักบิน เหินฟาเปนผูที่ไดรับมรดก
ทั้งหมดในตระกูล แตเขาไมเคยอวดอาง ชีวิตของเหินฟาที่อยูรวมกับญาติพี่นองมีแตความขัดแยง
เพราะญาติพี่นอ งดูถูกเหินฟาวาเปนคนปา จนเหินฟาทนไมไดจึงไดเปดเผยความจริง ทุกคนจึง
ยอมรับและยอมขอโทษเขา เหินฟาไดเปนนักบินสมปรารถนา และไดพบกับเพื่อนเกาคือสวย ทั้ง
สองเปลี่ยนจากเพื่อนกลายเปนความรักและแตงงานกันในที่สุด นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้แสดงให
เห็นปญหาของการตั้งขอรังเกียจเกี่ยวกับสถานภาพที่ไมเหมาะสมกันของคูสมรส และรวมไปถึงลูก
ที่เกิดมาดวย แตภายหลังผูเขียนก็ทําใหเห็นวาดวยคุณความดีของตัวละครทําใหครอบครัวยอมรับ
ไดในภายหลังและจบลงดวยความสุข
แฟนหัวใจ
อนงคเปนนักแสดงเลนละครเกงมาก ไดแตงงานกับสมยศลูกชายเศรษฐี บิดามารดาของ
สมยศไมชอบอาชีพนักแสดงถือวาเปนอาชีพชั้นต่ํา เมื่ออนงคแตงงานกับสมยศจึงตองเลิกอาชีพนี้
โดยเด็ดขาด ทั้งสองมีลูกสาว1 คน อนงคและสมยศไปดูละคร บังเอิญวันนัน้ นางเอกละครเกิด
ปวย ละครคณะนี้เปนละครที่อนงคเคยแสดง เธอถูกขอรองใหชวยแสดงแทน จากการที่อนงคไป
แสดงแทนนี้เอง เปนสาเหตุใหบิดามารดาของสมยศไมพอใจ ขอใหสมยศหยากับอนงค สมยศ
ดูแลลูก ไมตองการใหลูกรูว าอนงคเปนแม เพราะไมชอบใหลูกมีแมที่เปนนักแสดง อนงคขมขื่น
ใจมาก เธอแอบรูเรื่องลูกจากคนใชในบาน อนงคกลับไปเลนละครกับคณะเดิม สรางชื่อเสียงให
ตนเอง จนเปนที่รูจักกันทั่วไป เวลาผานไป10 ป อนงครูขาวของสมยศและลูกวาอยูที่ฮองกง สม
ยศไมตองการใหลูกรูวามีแมเปนนางละคร อนงคจึงตัดสินใจไปอยูอเมริกา เพื่อใหลูกกลับมาอยู
เมืองไทยเหมือนเดิม เครื่องบินไดแวะที่ฮองกง ทานทูตรูวาอนงคนางละครที่มีชื่อเสียงมาฮองกง
จึงไปเชิญอนงคใหเปดการแสดงเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของชาติ อนงคจึงตกลงตามที่ทานทูตขอรอง
กอนแสดงอนงคไดพบลูก และบอกความจริงกับลูก ลูกคือ แฟนหัวใจ อนงคปรับความเขาใจกับ
สมยศ และอยูร วมกันที่ฮองกง
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บมรัก
พิทยาไดรับการสั่งสอนจากผูอาวุโสทานหนึ่งเสมอวา ใหถนอมบมรักไวไมชิงสุกกอน
หาม ตอมาเขาไดพบและรักกับเพทายทีเ่ สียมราฐ เมื่อกลับมาเมืองไทยเขาตั้งใจจะไปสูขอเธอ แต
เขาไมไดไปทันทีเพราะคิดจะบมรักไวกอน แตเมื่อเขาไปหาเธอก็พบวาพอแมเธอรับหมั้นกับชายที่
พบเธอหลังเขาไปแลวเพราะไมแนใจวาเขาจะมาสูขอเพทายหรือไม
หลังเธอตางงานไปเขาก็ยงั
ถนอมความรักไวในขอบเขตที่เหมาะสม ตอมาเพทายหยากับสามีและไดแตงงานกับเขา ชีวิต
แตงงานของเขามีความสุขเพราะเกิดจากความรักที่บมไวจนสุกงอมและผานประสบการณชีวิตมา
มากพอ
เคหาสนสีแดง
รุจนตัวละครชายมีปญหากับแมเลี้ยงคือคุณอัมพา และบุตรสาวของเธอคืออารยา รุจน
รังเกียจสองแมลูกเพราะเห็นวาต่ําตอยและคิดวาพอขอตนลุมหลงผูหญิง
อีกทั้งรุจนยังแอบเห็น
อัมพาใหเงินชายแปลกหนาอยูเสมอ
ความเกลียดชังทําใหรุจนขอพอไปศึกษาตอตางประเทศ
จนกระทั่งพอและคุณอัมพาตายเขาจึงกลับมา คุณพอของเขาเขียนพินัยกรรมไววาใหเขาเปนผูดแู ล
อารยาโดยแตงงานกับเธอ รุจนโกรธแคนมากและพูดจาดูถูกอารยาจนทําใหเธอหนีไป จากนั้นเขาก็
ไดพบจดหมายที่คุณอัมพาเขียนถึงอารยาเลาประวัติและความปวดราวในอดีตของเธอ รุจนเขาใจ
คุณอัมพามากขึ้น และยอมเปดเผยความในใจวาตนเองก็รักอารยาเชนกัน สุดทายทั้งคูก็ไดแตงงาน
กันอยูอยางมีความสุขตอไป
ลูกเมียเกา
นายสุทธิ์ไดสัญญากับภรรยาวาถาเธอตายเขาจะไมแตงงานใหมจนกวาลูกชายก็คือ
สวัสดิ์จะมีอายุ 20 ป ตอมาเมื่อภรรยาเขาตาย เขาก็ทนคิดถึงภรรยาไมไหวจึงแตงงานใหมกับละมุน
ซึ่งเปนแมมายลูกติด ละมุนมีลูกสาวชื่อ ละไม สวัสดิ์เกลียดละมุนและละไมมาก แมพวกเธอจะ
พยายามทําดีกบั เขาเพียงใดก็ตาม วันหนึ่งเขาวางแผนพาละไมไปทิ้งไวในปาทามกลางพายุฝน แต
เขาก็สํานึกผิดจึงไปตามหาตัวละไมกลับมาดวยตัวเอง ตอมาละมุนไดชวยชีวิตเขาจากการจมน้ําตาย
เขาจึงยอมเรียกเธอวา แม
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กรองกาญจน
กรอง อโณทัย เปนหญิงสาวกําพราพอแม มีนองชายชื่อกาญจน กรองเรียนจบชัน้ มัธยม
จากโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียง เธออาศัยอยูกับเพื่อนรักชือ่ อาภา ลูกสาวของคุณนายสมบัติ ซึ่งกรอง
ไดรับความอบอุนอยางดียิ่ง สวนกาญจนอยูในความอุปการะของหลวงอํานาจวุฒิชยั และถูกขมเหง
ทารุณเสมอ กาญจนกลายเปนเด็กเกเร สอบตก และชอบเลนการพนัน เขาถูกใชใหทํางานหนัก
และถูกลงโทษอยางรุนแรง จึงหนีออกจากบานที่อาศัยอยูนั้น กรองไดทํางานเปนครูอยูที่โรงเรียน
แหงหนึ่งโดยการชักนําของเพื่อนชื่อสมทรง เธอมาเยี่ยมนองชายทีบ่ านของหลวงอํานาจฯ แตก็
พบวาเขาหนีไปแลว กรองไดรับความชวยเหลือจากทัศนและทวนชายหนุมสองพีน่ อ งซึ่งเปนญาติ
ของอาภาในการติดตามหานองชาย ชายหนุมทั้งคูหลงรักกรอง ทัศนเปนคนเงียบขรึม และเปน
คนที่นิภานองสาวสนับสนุนใหชอบพอกับเพื่อนสาวของตน สวนทวนเปนคนรักสนุก เปดเผย
ตรงไปตรงมา แตกรองก็ไมไดมีทาทีวาสนใจใครเปนพิเศษ
กาญจนหลบไปอาศัยอยูกับเพื่อนชื่อเดช กาญจนมาหาสมัยหญิงที่เขารัก แตพบวาหลอนมี
คูควงคนใหม กาญจนทํารายรางกายชายคนนั้นดวยความหึงหวง แลวหนีเตลิดไป และไดไป
อาศัยอยูกับแจมซึ่งมีอาชีพทําขนมขาย และรักเจียนลูกสาวของแจมอยางนองสาว จนกระทั่งแจม
ปวยตายและสงเจียนไปอยูก บั พี่ชายที่ตางจังหวัดแลว กาญจนจึงหางานทําเปนพนักงานเก็บเงินของ
บริษัทแหงหนึง่
สวนกรองไมพอใจในระบบการสอนและอัธยาศัยของครูผูรวมงานในโรงเรียนที่เธอสอน
อยูจึงลาออก และไดงานใหมเปนครูสอนเด็กที่บานเจาคุณอนุศักดิ์ เธอไดรูจักกับจิตติ ซึ่งเปนอา
ของลูกศิษย และเปยพอหมายลูกติด อาภาบอกใหกรองรูวาทัศนและทวนหลงรักเธอ นอกจากนี้จติ
ติก็ไดขอความรักจากเธอดวย ขณะที่กรองยังไมรูวาจะตัดสินใจอยางไรนั้น เธอไดขา วจากอาภาวา
ทัศนพบกาญจนแลว กรองดีใจมากที่พบนองชาย พรอมกันนั้น เธอก็ไดเห็นความตั้งใจเด็ดเดีย่ ว
ของกาญจนทจี่ ะคิดสรางฐานะดวยตนเองแทนที่จะรับความอุปการะจากคนอื่น
ดังนั้นกรองจึง
ตัดสินใจไมแตงงานโดยมีปณิธานวาตองการสรางหลักฐานของตนเองกอน
ลูกรักลูกชัง
เกื้อ กอบเพียร มีภรรยาชือ่ พวง ซึ่งชอบเลนการพนันมาก ทั้งสองมีลูกดวยกัน 4 คน คือ
นงคราญ ลูกสาวหนาตาดี อยูในความอุปการะของเจานายพระองคหนึง่ ในวัง สมพงศ ลูกชายคน
รอง มีนิสัยเกกมะเหรกเกเร ดํา เปนลูกสาวที่อาภัพ หนาตาขี้ริ้ว ผิวคล้ํา อายุเพียง 9 ป แมนําตัว
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ไปขัดดอกโดยการเปนเด็กรับใชที่บานของคุณนายคนหนึ่ง และพิศาล ลูกชายคนเล็ก อายุยังนอย
เกื้อปวยเปนวัณโรคซึ่งติดเชื้อจากการไปเยีย่ มสาโรช กฤตลักษณ เพือ่ นรวมงาน ภรรยาจึงพาลูก
ชายสองคนหนีไป ทิ้งดําลูกชังไวคนเดียว สาโรชซึ่งหายปวยดีแลวมาเยี่ยมเกื้อที่บา น ก็พบวาเกือ้
ตายแลว เขาจึงรับอุปการะดําโดยใหการศึกษาอบรมอยางดี และเปลี่ยนชื่อใหมวา
ใจเกื้อ
10 ปตอมา ใจเกื้อกลายเปนสาวสวย สาโรชหลงรักเด็กในอุปการะของเขา ทําใหเขาไม
สนใจวรนุชคนรักเกา ซึ่งเปนหมายและไดพยายามติดตอเขามาอีก วรนุชพาใจเกือ้ ออกงานสังคม
อยูเนือง ๆ จนไดพบนงคราญเขา ใจเกื้อจําพี่สาวของเธอได
ทางฝายพวงเมือ่ ออกจากบานไดมาอาศัยอยูก ับนงคราญระยะหนึ่ง ตอมาพวงไดสามีใหม
เปนนักมวยและนักโจรกรรม ชื่อ เลิศ เชิดทรัพย สมพงศ และพิศาลไดรบั การอบรมจากพอเลี้ยงให
ประพฤติชั่ว พวงเขามาทํางานเปนคนครัวของบานกฤตลักษณ และเปนสายใหสามีและลูกเขามา
ขโมยสรอยเพชรในหองของใจเกื้อ เมื่อรูว าใจเกื้อคือดําลูกของหลอน จึงเกิดเปลีย่ นใจเพราะรักลูก
พวงจึงถูกตีดวยไมตะพดจนตาย คนรายทั้งหมดถูกตํารวจจับได สาโรชรับจัดงานศพใหพวง เขา
สารภาพรักกับใจเกื้อซึ่งเธอเองก็รักเขาเชนเดียวกัน
คาของชีวิตสาว
วรุณยุพาปนผูห ญิงที่กลาแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเอง และมีอสิ ระในการตัดสินใจ
และการกระทํา เธอเห็นวาคนที่เจริญแลวหมายถึงผูทมี่ ีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ดวยกัน วรุณยุพาชอบชีวติ ที่สันโดษ โดยการทองเที่ยวไปในที่ตา ง ๆ และสมาคมกับชาวบานที่
ยากจน ตางกับสิริยุพา เธอทํางานบริษัท มีโอกาสพบปะผูคนมากทั้งชายและหญิง เธอไมระวังใน
การคบเพื่อนชาย ปลอยตัวปลอยใจจนเสียพรหมจรรยใหกับคนที่เธอมิไดรัก จนตองแตงงานโดย
ไมมีความรักเปนพื้นฐานของชีวิตคู
ชั่วชีวติ หนึ่ง
เจาคุณและคุณหญิงบริการวาทิตย มีลูกสาวสวยเพียงคนเดียวชื่อ สาวิตรี เจาคุณรักและ
ตามใจลูกสาวมาก โดยที่คณ
ุ หญิงเห็นวาไมถูกตอง แตก็ไมสามารถทัดทานได สวนวิทิตและลลิดา
วิภาวสุ มีลูกสาว 2 คน คือวินิตา และอิราวัต วิทิตเปนนักเขียน พยายามอบรมลูกใหเปนคนรูจกั
ประมาณตัว รักการศึกษาและความกาวหนา ทั้งสองครอบครัวไมคอยชอบพอกันนัก แมวาจะเปน
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ญาติกัน นอกจากนีย้ ังมีการเปรียบเทียบแขงขันระหวางลูกสาวคือสาวิตรีและวินติ า ซึง่ มีอายุเทากัน
และเกิดวันเดียวกัน
เจาคุณไดลงทุนจัดงานวันเกิดครบรอบอายุ 19 ป ใหสาวิตรีอยางหรูหราใหญโต โดยหวัง
วาจะลอชายหนุมฐานะดีมาใหพอใจลูกสาว เพื่อชวยพยุงฐานะของครอบครัว หลังจากวันเกิด
สาวิตรีลาออกจากโรงเรียนกลางคันและไดทํางานกับคุณนายมารินา มารินาตองการใชสาวิตรีเปน
เหยื่อลอเพื่อผลประโยชนทางการคของตัวเอง สาวิตรีคบผูชายไมเลือกหนา แตเธอพอใจมหิดล
ลูกชายของมารินาทั้งที่รูวาเขามีคูหมั้นแลว
สวนวินิตาไดเปนนักศึกษาแพทย และเริม่ งานประพันธตามรอยพอของเธอ วินิตาไดรูจัก
และรักกับภาวิตซึ่งเปนนักหนังสือพิมพ เธอตกลงใจหมั้นกับเขาพรอมกับคิดที่จะเรียนตอขั้นดุษฎี
บัณฑิต ตรงขามกับสาวิตรีซึ่งหมดที่พ่งึ เพราะบุคคลที่ไดรับผลประโยชนจากเธอเชน มารินา หรือ
รัฐมนตรีกอบกิจ มีคดีมวั หมองเกีย่ วกับเรื่องการคดโกง สาวิตรีทอ งกับมหิดลแตเขาไมยอมรับ
เธอไดรูความจริงวาคูหมัน้ ของมหิดลที่จริงคือเพื่อนสนิทของเธอเอง สาวิตรีจึงตกลงใจไปทําแทง
กับหมอเถื่อน และตกเลือดถึงแกความตาย เจาคุณแคนใจไมยอมเหลียวแลลูกสาวคงปลอยใหเปน
หนาที่ของคุณหญิงเทานั้น ทั้งการพยาบาลและการทําศพลูกสาว
ความคิดคํานึง
คุณพระและคุณนายนิตินาทวรพจน มีลูกชายหญิงรวม 5 คน คือ สายสวาท สายศักดิ์ สาย
สุนี สุนัย คุณพระรักและสงสารสุนัย แตคุณนายรักและเอาใจสายศักดิ์และสานสุนี จวนเปนสาว
ใชที่มีหนาที่ซกั ผารีดผา
ความเปนคนชางสังเกตทําใหจวนรูจกั และเขาใจนายทุกคนเปนอยางดี
โดยเฉพาะสุนยั นั้นจวนทั้งสงสารและเห็นใจที่เขาเปนลูกชังของแม สายศักดิ์คบกับผันลูกชายของ
นายคง คนสวน และถูกชักจูงไปในทางทีไ่ มดี เชนแอบเลนการพนัน สายศักดิ์ถูกผันเลนโกง สุนัย
รูเขาก็โกรธชกตอยกับผัน คุณนายเขาขางสายศักดิ์ลูกชายคนโปรดและวาสุนยั เปนเด็กเกเร สายสุนี
เริ่มเปนสาวและริอานคบเพือ่ นชาย โดยมีจดหมายติดตอกันผานทางทองพูนสาวใช
สวน
สายสวาทลูกสาวคนโตที่เรียนอยูตางประเทศก็ใชจายฟุมเฟอย และมีความสัมพันธกบั หนุมตางชาติ
ปญหายุงยากทั้งหลายคุณพระตองทุกขใจอยูคนเดียวในฐานะผูนําครอบครัว
จวนไดรับรูความ
เปนไปตาง ๆ ภายในบาน ถึงแมจวนจะซื่อสัตยและทํางานดีแตคณ
ุ นายและสายสุนีก็ไมพอใจจวน
นัก โดยเฉพาะสายสุนีถกู ทองพูนยุยงวาจวนจะมาเปนแมเลี้ยงของเธอ ทําใหสายสุนีระแวงจวน
มาก ครั้งหนึ่ง คุณนายเคยใหจวนไปทํางานรับใชทบี่ านของคุณนายจํารัสพี่สาวเปนการชั่วคราว
ครอบครัวของคุณนายจํารัสมีวิธีการอบรมลูกและปฏิบัตติ อคนใชแตกตางจากครอบครัวของ
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คุณนายนิตินาทวรพจนมาก แมวาคุณนายจํารัสจะเมตตาปรานีตอจวน แตจวนก็พอใจที่จะอยูท ี่
เกามากกวา เพราะเหตุทมี่ ีสุนัยที่จวนรัก และมีคุณพระทีจ่ วนจงรักภักดีและเปนบุคคลที่อยูใน
ความคิดคํานึงของจวน
สายศักดิ์ถูกผันชักจูงใหเสียคนถึงขั้นคบชูสูสาวและถูกขูเ อาเงิน สายศักดิ์ขโมยเงินของแม
ซึ่งเปนเงินที่คณ
ุ พระตั้งใจจะสงไปใหสายสวาทที่ตางประเทศ สุนัยถูกกลาวหาวาเปนขโมย เขา
นอยใจมากยอมรับสมอางวาเปนคนผิดเสียเอง จวนถูกกลาวหาวาสมคบกับสุนัยดวย ในที่สุดสาย
ศักดิ์กย็ อมรับสารภาพ สุนัยนอยใจแมหนีออกจากบาน จวนเองก็ตองกลับบานสวนที่บางมด
ขาวเรื่องสายสวาทแตงงานกับชาวตางชาติและตองลาออกจากการเปนนักเรียนทุนหลวง
ทําใหคุณพระและคุณนายเสียใจมาก
คุณนายลมปวยดวยวัณโรคและเสียชีวิต
เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางในบานวรพจน
กลาวคือสายสุนีตองออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่
แมบาน สายศักดิ์ออกจากงานที่บริษัทแหงหนึ่ง สุวทิ ยนองชายคนเล็กถูกสงเขาโรงเรียนอนุบาล
จวนกลับมาทําหนาที่แมบานและเขาควบคุมกิจการตาง ๆ ภายในบาน จวนชวยยับยัง้ ไมใหสายสุนี
หนีตามนายสมพงษไป ทําใหสายสุนีเริ่มเขาใจและมองเห็นความดีของจวน เธอเศราโศกอยูระยะ
หนึ่ง แลวจึงเดินทางไปพักผอนที่ชะอํา ณ ที่นี้เธอไดตกลงใจรับรักเพียรลูกชายคนโตของคุณนาย
จํารัส สุนัยซึ่งหนีออกจากบานไปทํางานทางใตไดกลับมาอยูบาน ทําใหทกุ คนตื่นเตนดีใจมาก
พรอมกันนั้น ครอบครัววรพจนกไ็ ดขาววาสายสวาทเลิกกับสามีแลวและตองทํางานเลี้ยงชีพดวย
ตนเอง คุณพระมอบใหจวนนําสมบัติของคุณนายไปแลกเปลี่ยนเปนเงินสงไปใหสายสวาท ความ
ดีของจวนทําใหลูก ๆ ของคุณพระเห็นพองตองกันวา พอของเขาควรมีภรรยาคนใหมคือ จวน
หลังจากนัน้ 1 ป จวนก็มีลูกกับคุณพระเปนผูชาย
ผูดี
เจาคุณพระยาอมรรัตนราชสุภิท มีภรรยาสามคน คือ คุณวง คุณแส และแมพรอม สภาพ
ในบานจึงไมสงบสุขนัก ภรรยาคือคุณวงและคุณแสจึงขอแยกกลับไปอยูบานเดิมและบานญาติ เจา
คุณอมรรัตนฯมีบุตรธิดาทั้งหมด 6 คน คือวิพัฒนและวิมล เปนบุตรที่เกิดจากคุณวง มาลีและ
มานพเปนบุตรที่เกิดจากแมนาก แปวและออดเกิดจากแมพรอม
วิมลเติบโตมาทามกลางความรักจากบิดามารดา และไดรับการอบรมเลี้ยงดูดว ยความรัก
และความเอาใจใสจากมารดาที่เลี้ยงคือ คุณแส วิมลเปนหญิงสาวสวยที่ไดรับการศึกษาดี มีความ
มั่นใจในตัวเอง เธอมีชายหนุมหลายคนมาหมายปอง โดยเฉพาะอุดม ซึ่งเปนหลานคุณแสไดมา
หลงรักวิมล แตเธอก็ถืออุดมเปเพื่อนสนิท ในวันเกิดครบ21 ป ของวิมลนั้นอุดมไดบอกวาเขาจะได
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มีโอกาสไปเปนเลขานุการทูตที่อังกฤษและขอคําสัญญาจากวิมล วิมลจึงใหกําลังใจอุดมใหไปหา
ประสบการณใหกับตนเอง
เมื่อทานบิดาสิน้ ชีวิตลง ตามพินัยกรรมของทานบิดาไดกาํ หนดใหวิมลดูแลปกครองนอง ๆ
วิมลก็รูสึกภูมใิ จที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของทานบิดาอยางดีที่สุด
ฉะนั้นเมื่อวิมลพบวามีเงินสด
เหลืออยูในธนาคารไมมากนัก เธอจึงตัดสินใจฝงศพบิดาโดยเร็วหลังจากทําบุญ 7วันแลว ทั้งนี้เพื่อ
ประหยัดคาใชจาย และรวบรวมเงินเก็บไวสงใหวิพัฒนซึ่งเรียนอยูทอี่ ังกฤษ จากนั้นวิมลก็ขายรถ
และใหบานเชา โดยเธอกับนอง ๆ ยายมาอยูที่เรือนคนใชซึ่งเธอไดปรับปรุงและซอมแซมใหมโดย
มีอุดมใหความชวยเหลือ หลังจากนั้นไมนานอุดมก็ลาเธอไปอังกฤษ โดยสัญญาวาจะกลับมา
แตงงานกับวิมล
พระยาพลวัตวิวิธการีไดมาเชาบานวิมล เนื่องจากภรรยาผูปวยเปนวัณโรคตองการบานที่
อากาศดี ตามคําแนะนําของแพทย นอง ๆ ของวิมลมีความสัมพันธอันดีกับครอบครัวของพระยา
พลวัตฯ
ซางพระยาพลวัตฯก็มีความตั้งใจที่จะใหความชวยเหลือแกวิมลทุกโอกาสที่พึงทําได
เริ่มตนตั้งแตไดรับรูเรื่องราวของวิมล ซึ่งพระยาพลวัตฯเกิดความเห็นวาผูหญิงคนนี้ออกจะแปลก
ลูกเตาเหลาใครเลาเรียนมาอยางไร ถึงไดมีความคิดโลดโผน พระยาพลวัตฯจึงมาเชาบานของวิมล
และไดชว ยปดเปาความยุงยากตาง ๆ ของวิมล ก็คือโดยแกความเขาใจผิดของผูใหญฝายคูรักของ
มาลีนองสาวของวิมล จนมาลีและคูรักไดตกลงมั่นหมายและจะแตงงานกัน ชวยดักตัดทางใจแตก
ของมานพ ตลอดจนชวยจัดการเรื่องแมพรอมที่ฟองวิมลขอมีกรรมสิทธิ์ในลูกของนางใหเรียบรอย
ขณะทีว่ ิมลไดรับขาวรายจากอังกฤษวา อุดมเสียชีวติ วิมลก็เสียใจมาก จากนั้นไมนาน
เธอก็ไดรับขาวดีตามมาก็คือ วิพัฒนไดเปนนักเรียนหลวงของกระทรวงการคลัง ซึ่งการนี้ก็เกิดจาก
ความชวยเหลือของพระยาพลวัตฯอีก แตวิมลไมเคยรูถึงการที่พระยาพลวัตฯไดชว ยเหลือตนใน
เรื่องตาง ๆ เลย ซึ่งพระยาพลวัตฯ ก็ตงั้ ใจทําความดีเพื่อความดี โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทนเลย
เชนกัน
น้ําผึง้ ขม
กังสดาลเปนผูทีมีคุณธรรมมาก กลาวคือ พรอมที่จะเสียสละสามีใหหญิงอื่น และ
ยอมรับความทุกขทรมานจากความรักที่ไมสมหวังเสียเอง กังสดาลจึงถูกขอรองใหเปนฝายใหและ
เปนผูใหมาโดยตลอด แตเมื่อเธอเริ่มกระทําตามความปรารถนาของตน แมมิไดเกิดจากจิตใจอัน
แกรงกลาในการที่จะปฏิวัติความคิดเกา ๆ ของเธอเอง แตมาจากแรงสนับสนุนจากบุคคลอื่น ชีวิต
เธอก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทันที
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นายเกตุสนับสนุนใหสะแกวัลยชอบสุรเสนลูกชายเจาของบริษัทที่ตัวนายเกตุและสะแก
วัลยทํางานอยู ทําใหสะแกวัลยตกเปนภรรยาของสุรเสนโดยงาย สวนสุรเสนนัน้ ก็คิดเพียงแค
แสวงหาความสุขชั่วครูชั่วยามจากคนที่ทะเยอทะยานจนลืมมองสภาพตนเอง เมื่อนายเกตุรู เขา
ตองการที่จะใหสุรเสนยกยองสะแกวัลยเปนภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มิใชเพียงแคภรรยาเก็บ
อยางที่สุรเสนทําอยู นั่นก็เปนสิ่งที่สุรเสนและพอแมของเขายอมไมไดเชนกัน เพราะเขาก็หวังทีจ่ ะ
มีภรรยาหรือลูกสะใภที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับเดียวกันกับเขา ความทะเยอทะยานจน
เกินฐานะของนายเกตุและสะแกวัลยจึงสรางความเจ็บปวดใหกับตนเอง
สะใภของทานขาหลวง
นดากร พันธนวราช เปนลูกชายของขาหลวงประจําจังหวัดรัตนบุรี เขาเปนชายหนุม
โสดอายุ 30 ป รับราชการในตําแหนงหัวหนากองอยูทกี่ รุงเทพฯ พอแมของนดากรตองการใหลูก
ชายแตงงาน แตนดากรเปนคนพิถีพิถันในการเลือกหญิงสาวมาเปนคูชีวิต เขามักจะมองเห็น
ขอบกพรองของหญิงสาวแตละคนมากบางนอยบาง จึงไมอาจตัดสินใจได หญิงคนแรกที่พอและ
แมของนดากรแนะนําคือดวงทิพยลูกสาวของเพื่อน นดากรขอใหคณ
ุ นายมณีวรรณแมของเขาเขา
กรุงเทพฯ มาพักที่บานของดวงทิพยเพื่อทีจ่ ะไดรูวาทําไมเขาจึงไมเลือกดวงทิพย ดวงทิพยเปนลูก
คนรวย สวยและมีการศึกษาดี แตมณีวรรณพบวาดวงทิพยเปนลูกที่ขาดความกตัญู พูดจา
กาวราว และไมออนนอมตอพอแมของเธอ มณีวรรณจึงไดเขาใจลูกชายดีขึ้น ตอมาชลัทเพื่อน
ของนดากรแนะนําใหเขารูจักกับแวววิภา ซึ่งเปนญาติของชลัท แวววิภาเปนอาจารยที่เครงครัด
เกินไป ชอบสูบบุหรี่ กลาพูดในสิ่งที่กุลสตรีไมควรพูด และใชคําแทนชื่อลูกศิษยวา “มัน” ทําใหน
ดากรไมชอบเธอ
นดากรมีโอกาสไปพักผอนทีร่ ัตนบุรี ศุลีพรลูกสาวของนาพาเพื่อนชื่อชลธิราเดินทางไป
ดวย ชลธิราเปนคนสวย ตมีนิสัยชอบใหทาผูชาย นดากรจึงเลิกสนใจเธอ ที่รัตนบุรีนดากรไดพบ
ลูกสาว หลานสาว ของขาราชการในจังหวัด เชน มัทนา ผูเฉลียวฉลาดเรียนเกง แตนดากรเห็นวา
ปมเขื่องของเธอในเรื่องเรียนเกงทําใหเธอมองเห็นคนอื่นเลวหรือดอยกวาไปหมด สวนสะไบทิพย
ก็เปนคนทีไ่ มขวนขวายในการศึกษาตอหรือการทํางาน มิหนําซ้ํายังใชเวลาวางในการเลนไพ นดา
กรจึงไมคิดที่จะสนใจหญิงสาวทั้งสองคนอีก ในระหวางที่เขาเดินทางกลับกรุงเทพฯ นดากรพบ
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พิมพสุรียเพื่อนนักเรียนเกาซึ่งยังเปนโสดอยู
จากการสนทนากันทําใหนดากรรูวาเธอเปนคน
ตระหนี่ถี่เหนียวมากจนไมมใี ครอยากแตงงานกับเธอ รวมทั้งเขาเองดวย
ตอมานดากรไดรูจักกับเฉิดรัชนี หญิงสาวที่สวย มีเสนห ฉลาดทันคน ละทํางานเกง
เธอมีรานตัดเสื้อผาซึ่งมีชื่อเสียงมาก
นดากรชื่นชมในความสวยและความสามารถของเฉิดรัชนี
แตคนที่เขาสนใจกลับเปนกลอยใจชางตัดเสือ้ มีฝมือของเฉิดรัชนี กลอยใจมาจากครอบครัวที่ฐานะ
ไมสูดี ที่บานของเธอเปดทําเปนหอพักนักศึกษาดวย นดากรไมสนใจเรื่องฐานะ เพราะกลอยใจมี
ความงามเรียบรอยและสงบเสงี่ยมถูกใจเขามาก นดากรติดตอกับกลอยใจอยูระยะหนึ่ง และเกือบ
ตัดสินใจแตงงานกับเธอจนกระทั่ง เพิ่มพนานักศึกษาชายที่เชาหอพักของกลอยใจอยู มาบอกวา
เขารักอยูกับกลอยใจ และขณะนีเ้ ธอมีทองกับเขาได 2 เดือนแลว นดากรเสียใจมาก เขากลายเปน
คนซึมเศรา ไมไดสนใจแมแตเรื่องที่แมของเขาสงคนมาฝกงานแทนปาเหงี่ยมแมบา นคนเกา นดา
กรเริ่มรูสึกวาบานของเขาสะอาดและมีระเบียบเรียบรอย ขาวของเครื่องใชในบานไดรับการดูแล
และจัดเปลี่ยนใหมใหสวยงามนาดู แสดงถึงรสนิยมของผูจัด นดากรไมมีโอกาสไดพบแมแปน
แมบานคนใหมของเขา เพราะเธอทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ คิดวาเธอคงมีสภาพไมแตกตางจาก
คนใชธรรมดาทั่วไป ความสงสัยทําใหนดากรแอบกลับมาดูหนาแมแปนในเวลากลางวัน ขณะที่
แมแปนทํางานบานอยู เขาพบวาแมแปนหรือประอรนุชเปนหญิงสาวสวย เรียบรอย พูดจาฉลาด
แหลมคม นอกเหนือจากคุณสมบัติในการเปนแมบานแมเรือนอยางเพียบพรอมสมบูรณ เขาตกลง
ใจแตงงานกับประอรนุช ซึ่งเปนหญิงสาวที่พอและแมของเขาพอใจอยูก อนแลว
น้ําผึง้ ขม
กังสดาลเปนผูทีมีคุณธรรมมาก กลาวคือ พรอมที่จะเสียสละสามีใหหญิงอื่น และ
ยอมรับความทุกขทรมานจากความรักที่ไมสมหวังเสียเอง กังสดาลจึงถูกขอรองใหเปนฝายใหและ
เปนผูใหมาโดยตลอด แตเมื่อเธอเริ่มกระทําตามความปรารถนาของตน แมมิไดเกิดจากจิตใจอัน
แกรงกลาในการที่จะปฏิวัติความคิดเกา ๆ ของเธอเอง แตมาจากแรงสนับสนุนจากบุคคลอื่น ชีวิต
เธอก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทันที
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สิ้นสวาท
ครอบครัว มินตรา เธอเริ่มเลาเรื่องชีวิตแตงงานของเธอกับพชร ซึ่งนําไปสูการแยกทาง
จากกันทั้งกายและใจ ถึงแมมินตราจะถูกโรคมะเร็งคุกคามจนเสียชีวติ
แตการเปนโรครายของ
มินตรามิใชสาเหตุสําคัญที่ทําใหชวี ิตคูของสามีภรรยาคูนลี้ มเหลว สาเหตุสําคัญที่ทําใหมินตราแยก
ทางกับพชรเพราะทนปญหาการมีเมียนอยและความเจาชูเ จาสําราญของพชรไมได
เมียนอย
ชลาเปนหญิงสาวที่ผานชีวิตการครองคูในฐานะการเปนภรรยานอยมาถึง2ครั้ง ซึ่งทําใหช
ลารูสึกวาตนเองดอยคากวาผูหญิงอื่น เมื่อเธอมีโอกาสไดแตงงานกับตุลาในฐานะภรรยาเอก เธอไม
ตองการพิธีใดๆ นอกจากอยูรวมกันเงียบๆ แตตุลากลับยกยองชลาดวยการจัดงานแตงงานที่มีพิธที ี่
ถูกตองทั้งตามประเพณีและกฎหมาย แมชลาจะไมตองการก็ตาม
แรงรัก
นุดีเธอถูกบังคับใหแตงงานกับอาทิตย เพื่อการตอบแทนบุญคุณ นุดีไดพยายามประพฤติ
ตัวใหเปนภรรยาและแมที่ดี แตก็ถูกอาทิตยผูเปนสามีขอหยาเนื่องจากตองการกลับไปแตงงานกับ
คนรักเกา ในที่สุดสามีก็มีชิวิตแตงงานที่ลมเหลวกับคนรักเกา เขาจึงสํานึกในคุณคาของนุดี กลับมา
ขอคืนดีและสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนพอและสามีที่ดีในที่สุด
สุภาพบุรุษชาวดิน
วาดเปนแมคาขายขาวแกง
สงเสียลูกชายคนเดียวคือวศินไดเรียนในโรงเรียนระดับดีมี
ชื่อเสียง ซึ่งเปนโรงเรียนทีส่ ิทธิศักดิ์ลูกชายของหลวงวรกิจไพศาลเรียนอยูดว ย หลวงวรกิจฯและ
ภัควดีนองสาวของสิทธิศักดิ์เคยเมตตาใหวศินอาศัยรถกลับบานดวยขณะฝนตก แตคุณนายวรกิจ
ไพศาลและสิทธิศักดิ์ไมชอบวศินเพราะรังเกียจที่เปนคนชั้นต่ํา หลวงวรกิจฯใหความสนใจวศิน
มากขึ้นเมื่อทราบวาเขาเปนลูกชายของพระสรราชเสนีซึ่งเปนเพื่อนกัน แตวศินเปนลูกที่เกิดจาก
ภรรยาบาว วาดพาลูกชายออกจากบานเพราะไมถูกกับภรรยาหลวง ตอมาวาดตาย หลวงวรกิจฯ
แนะนําใหพระสรราชฯนําลูกชายไปอุปการะเลี้ยงดู ครั้งหนึ่งวศินชวยนองสาวตางแมที่ตกลงไป
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ในบอน้ํา แตถูกคุณนายสวาสดิ์ภรรยาหลวง และพวงภรรยานอยของพอ ดาวาถึงแมของเขา
วศินจึงหนีออกจากบาน เขาไปเปนคนทําอาหารบนรถไฟและไดชวยเจาอินทมงคลซึ่งถูกคนราย
ชิงทรัพยจนตัวเองไดรับบาดเจ็บ เจาอินทมงคลสืบถามจนรูวาวศินเปนหลานของแมเลี้ยง กาบคํา
นองสาวพระสรราชฯที่หนีตามชายคนรักไปตั้งแตรุนสาว จึงพาวศินไปหากาบคํา กาบคํารับ
อุปการะวศินอยางลูกบุญธรรมโดยตั้งชื่อใหใหมวา คําอิ๋น ตอมาคําอิ๋นเติบโตเปนหนุม ดําเนิน
กิจการงานไรของกาบคําที่เชียงใหมอยางดี จนชาวเมืองยกยองใหเขาเปนพอเลี้ยง
คําอิ๋นไดขาววาหลวงวรกิจฯถึงแกกรรม จึงเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อเคารพศพ คําอิ๋นได
พบกับภัควดีแตเธอจําเขาไมได หลังจากนั้นทองเติมศัตรูคูแขงของคําอิ๋นไดชักชวนพรรคพวกที่
กรุงเทพฯใหใรวมลงทุนทําโรงงานลําไยหกระปองดวย
พระสรราชฯและคุณนายวรกิจฯสนใจ
กิจการนี้ จึงเดินทางไปเชียงใหมกับคณะของทองเติมดวย คุณนายวรกิจฯไดรับอุบัติเหตุรถชนใน
ขณะที่อยูเชียงใหม คําอิ๋นใหคนนํากระเชาดอกไมไปเยีย่ มคุณนายทุกวัน ทําใหภัควดีซึ่งติดตามมา
พยาบาลแมรูสึกแปลกใจ และอยากรูจ ักพอเลี้ยงคําอิ๋นตัวจริง เจาอินทมงคลผูรูประวัติความเปนมา
ของกาบคําและคําอิ๋นเปนอยางดี ทั้งยังเปนเพื่อนเกาของพระสรราชฯ จึงจัดการใหพี่นอง พอลูก
ไดพบกัน ภัควดีไดทราบวาคําอิ๋นที่แทก็คดื วศิน
ธุรกิจของทองเติมไมประสบความสําเร็จ เพราะเจาพลกาวิลขายที่ดนิ ใหคําอิ๋นแทนที่จะ
ขายใหทองเติม นอกจากนีค้ นที่จะรวมลงทุนกับทองเติมยังปรากฏวาเปนญาติพี่นองของคําอิ๋นศัตรู
ของเขาอีก สิทธิศักดิ์ซึ่งลงทุนลาออกจากงานหวังจะดําเนินกิจการลําไยกระปองจึงพลอยผิดหวังไป
ดวย สวนอติศักดิ์ลูกชายของพระสรราชฯซึ่งเกิดจากภรรยาหลวงไดติดตามภควดีมาถึงเชียงใหม
เพราะความรัก เมื่อรูวาคําอิน๋ และภควดีรกั กัน เขาไมไดเสียใจนัก แตหันไปสนใจเจาวินพักตราลูก
สาวของเจาพลกาวิลแทน ทั้งสิทธิศักดิแ์ ละอติศักดิ์ซึ่งเคยแสดงความรังกียจคําอิ๋น ตองยอมรับวา
ขณะนี้คําอิน๋ มีชื่อเสียงและมีฐานะดีกวาเขาทั้งสองคน แตคําอิ๋นวางตัวเสมอตนเสมอปลาย แมกับ
อติศักดิ์ซึ่งเปนพี่ชายเขาก็ไมไดแสดงตัววาเหนือกวา คุณนายวรกิจฯซึ่งไดรบั บาดเจ็บจนขาพิการ
เปนผูรูความจริงเปนคนสุดทายวา
คําอิ๋นคือวศินลูกชายแมคาขายขาวแกงที่คณ
ุ นายเคยรังเกียจ
ยางไปกวานัน้ เขายังจะมาเปนลูกเขยของคุณนายอีกดวย คําอิ๋นและภัควดีไดแตงงานกันและมาอยูที่
เชียงใหมอยางมีความสุข ตรงขามกับอติศักดิ์และเจาวินพักตราที่มชี ีวิตครอบครัวไมสูราบรื่นนัก
ทั้งนี้เพราะอติศักดิ์เจริญรอยตามพอ
โดยการไดสะอิ้งสาวใชในบานเปนภรรยากอนที่เขาจะ
แตงงานเสียอีก
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ปราสาทรัก
พันธทิพยรูวา เริงรัชดาเคยชอบชื่นชม จึงพยายามสอบถามจากนมพลับแมนมของ
เริงรัชดา แตก็ไมไดรับทราบขอเท็จจริง พันธทิพยเมื่อแตงงานเขามาอยูในวังแลวไดวางอํานาจ
เปนเจาของวัง จนแมหมอมเจิมแมของเริงรัชดาก็ปลีกตัวไปอยูบานสวน พันธทิพยไมพอใจที่สามี
เปนเจาที่ไมร่ํารวย และรูสกึ ระแวงสงสัยในความสัมพันธระหวางเริงรัชดาและชื่นชมดวย ทั้งสามี
และภรรยาเริ่มเฉยเมยตอกันมากขึ้น
เริงรัชดาไดอปุ การะครอบครัวของมาโนชและพเยียซึ่งเปนญาติ
และไดพบชื่นชมโดย
บังเอิญ ชื่นชมนําเรื่องของครอบครัวนี้ไปลงหนังสือ ทําใหมีผูใจบุญติดตอขอบริจาคเงินและ
สิ่งของชวยเหลือเปนจํานวนมาก
จนถึงขั้นจัดตั้งเปนสมาคมอาสาสงเคราะหขึ้น
ดวยภาระ
รับผิดชอบในงานนี้ชักนําใหเริงรัชดาและชื่นชมมีโอกาสใกลชิดกันมากขึ้น
ขณะเดียวกัน
พันธทิพยกเ็ ริ่มทํางานในโรงแรมรวมกับโอภาสคนรักเกา เธอกลับบานในเวลามืดค่าํ เปนประจํา แต
เริงรัชดาก็นิ่งเฉยเสีย
ชื่นชมทํางานหนักจนซูบผอม
เธอกําลังมีชื่อเสียงจากนวนิยายเรื่องปราสาททราย
เบื้องหลังความสําเร็จของชื่นชมมีนันทาและประณต บรรณาธิการหนังสือที่เธอทํางานอยูคอยให
กําลังใจ ชืน่ ชมไดไปเยีย่ มชิดเชื้อ และรูวาพี่ชายตองจํานองบานเพื่อนําเงินมาบําเรอความฟุงเฟอ
ของภรรยา เธอพยายามวิง่ เตนขอไถบานคืน แตถูกพี่สะใภกลาวหาวาตองการครอบครองบาน
เพียงคนเดียว เธอจึงเลิกลมความคิดนี้เสีย ในที่สุดบานก็ตกเปนของเจาหนีไ้ ป นันทาแนะนําให
ชื่นชมนําเงินมาซื้อที่ดินแทน นันทาเองก็มคี วามยุงยากใจเกี่ยวกับวิมาลาลูกสาวของวิทย ซึ่งตอมา
ไดหนีตามผูชายไป
งานทางดานสังคมสงเคราะหทําใหเริงรัชดาตองนําเด็กทารกคนหนึ่งมาเลี้ยงดูชั่วคราว
พันธทิพยเขาใจผิดคิดวาเด็กที่ชื่นชมมาฝากใหนมพลับเลี้ยงนั้นเปนลูกของชื่นชมและเริงรัชดา
สามีภรรยาทะเลาะวิวาทโตเถียงกันอยางรุนแรง พันธทิพยโกรธเก็บขาวของออกจากบานไปหา
โอภาส เธอพบวาโอภาสกําลังอยูตามลําพังกับหญิงสาวคนหนึ่ง เกิดความหึงหวงเขาไปตบตีหญิง
คนนั้น
พันธทิพยไดรับความกระทบกระเทือนจนแทงลูกที่เกิดกับโอภาส
กลายเปนคน
คุมดีคุมราย และถูกเริงรัชดาฟองหยา ตอมาหมอมเจิมคลายความรังเกียจชื่นชมลง และไดจดั การ
ใหเริงรัชดาและชื่นชมไดแตงงานกัน
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เรือมนุษย
เพลามีภรรยาอยูแลว คือ มธุรส แตเธอบกพรองในหนาที่ของภรรยาและแมบานอยางมาก
เธอไมเคยเอาใจใสดูแลครอบครัวเลย ไมเคยสนใจเลยวาสามีและลูกจะอยูกนั อยางไร กินอะไรกัน
เธอใชเวลาทั้งหมดไปกับการทํางาน กิจกรรมสังคมสงเคราะหนอกบาน อีกทั้งยังชอบขมขูดูถูก
สามี ทําใหเพลาเกิดความเบื่อหนาย ในที่สุดเขาก็พายแพตอกิเลสตัณหา ไปไดเกียว เด็กรับใชเปน
ภรรยานอย ทําใหครอบครัวแตกแยก เกียวเปนเด็กที่มีพื้นฐานต่ําในทุก ๆ เรื่อง ทั้งการศึกษา
มารยาท รวมทั้งมีนิสัยสอดรูสอดเห็น ชอบพูดจาคุยโมโออวดไมระมัดระวังการพูดจา จึงสราง
ความขายหนาและนําความเดือดรอนมาใหเพลาอยูเสมอ การที่เพลามีภรรยานอยจึงไมมีความสุข
ไมผลัดใบ
พืชนและเทียนสีนั้นมีปญหาในชีวติ สมรสก็เนื่องมาจากตัวของคนทัง้ คูนั่นเอง
ทั้งคู
แตงงานกันมาหลายปแลว มีลูกดวยกัน1คน ชีวิตสมรสของทั้งคูมีปญหาเนื่องมาจากนิสัย ความคิด
รสนิยม และการดําเนินชีวิตที่ตางกัน ทําใหทั้งคูมปี ากเสียงกันแทบทุกครั้งที่มีการเผชิญหนากัน
เพราะพืชนนนั้ เปนคนหัวแข็ง มีทิฐิสูง เชื่อมั่นในตนเอง รักสงบ ชอบอยูบาน ไมคอยชอบการ
พบปะสังสรรคกับใครมากนัก เมื่อทะเลาะกับภรรยาครั้งใดเขามักโทษวาเปนความผิดของภรรยา
เพราะเขาถือวาเขาไมเคยทําความเดือดรอนใหกับครอบครัว แตเขาไมเคยหันมาพิจารณาถึงความ
บกพรองของตัวเองเลย เขาตองการที่จะใหภรรยาทําและเปนในสิ่งที่เขาตองการ เมื่อไมไดก็โกรธ
และไมยอมพูดจาปรับความเขาใจกับภรรยา สวนเทียนสีนั้นก็เปนคนเอาแตใจตัวเอง มีทิฐิเชื่อมั่น
ในตัวเองสูงมาก ชอบพบปะเพื่อนฝูง สังสรรคสมาคม เธอตองการใหพืชนทําตัวในแบบที่เธอ
อยากจะใหเปน เมื่อไมไดก็โกรธ และประชดกลับดวยการไปเที่ยวนอกบานและคบชายอื่นอยาง
เปดเผย โดยไมสนใจใครแมแตความรูสึกของสามี
ชีวิตสมรสของทั้งคูจึงระหองระแหงมา
ตลอดจนเกือบจะสิ้นสุดลงอยูแลว แตดว ยความที่ทั้งคูร ักลูกมาก ประกอบกับในใจสวนลึกตางก็
ยังเห็นคุณคาของกันและกันอยู ทําใหหนั มาปรับความเขาใจกันอีกครั้ง ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
เหลานี้ก็เกิดขึน้ จากพฤติกรรมของตัวคูสมรสเองที่มีความแตกตางกันและไมยอมปรับตัวเขาหากัน
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ตะวันตกดิน
โสรวารเปนคนที่มีความทะเยอทะยานอยางสูง เนือ่ งจากในวัยเด็กเขาตองประสบกับ
ความยากลําบาก เนื่องจากทางบานฐานะไมดี เขาตองตอสูกับอุปสรรคทุกอยางดวยตัวเองมาตลอด
ทําใหเขาเปนคนที่มีความทะเยอทะยานอยางแรงกลาที่จะดันตัวเองใหสงู ขึ้น เขาจึงยอมทําทุกอยาง
เพื่อความสําเร็จในชีวิต ทั้งดานฐานะการเงิน และในดานตําแหนงหนาที่การงาน โดยไมได
คํานึงถึงวาวิธกี ารนั้นจะถูกตองเหมาะสมหรือไม
เขาพยายามทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของ
ตัวเอง ถึงแมบางสิ่งที่เขาทําเขาจะทราบดีวามันผิดจริยธรรมหรือเปนการลดศักดิ์ศรีของตนเอง หรือ
บางอยางจะขัดความรูสึกของเขาก็ตาม เชน การประจบเจานาย ทําทุกสิ่งทุกอยางเพือ่ เอาใจเจานาย
ถึงแมเขาจะทราบวาเปนการกระทําที่เขาลักษณะประจบสอพลอ และผูอื่นก็มองเขาอยางดูหมิน่ แต
เขาก็ไมสนใจเพราะคิดวาถามัวแตสนใจวาคนอื่นจะมองตัวเองวาอยางไร ก็คงไมตองทําอะไรกัน
เลย หรือการใหวิธูซึ่งเปนภรรยาของเขาโดยพฤตินยั ไปเปนอนุภรรยาลับ ๆ ของ “นาย” ที่มี
พฤติกรรมชอบภรรยาของผูอื่นเพื่อแลกกับตําแหนงหนาที่การงานโดยไมไดนึกถึงศักดิ์ศรีของ
ตนเองเลยทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนเขาก็เคยรังเกียจพฤติกรรมเชนนี้ ถึงแมบางครั้งเขาจะรูสึกขัดแยงภายใน
ใจอยางมาก แตเขาก็ปลอบใจตัวเองวา วิธกู ็ไดรับผลประโยชนจากการกระทําครั้งนีด้ วย
คุณครูอินทิรา
อินทิรามีโอกาสพบระพีพงศครั้งแรกในงานวันเกิดของนภิสพันธลูกศิษยของเธอ งานนี้
สุเนตราพี่สาวของระพีพงศ ตองการใหนอ งชายรูจักกับภัคคินี ซึ่งเธอหวังจะไดเปนนองสะใภคน
ใหมแทนนภาจรี แมของนภิสพันธซึ่งเสียชีวิตไป ภาวิไลชวนวิยะดามาในงานเพื่อตองการจะยั่ว
ภัคคินีพี่สาว สามพี่นองถึงกับทะเลาะกันในงาน ระพีพงศรูสึกวาวิยะดามีทาทางสงบเสงี่ยมดีกวา
พี่สาวและนองสาว นภิสพันธกําพราแมและวาเหว เพราะพอไมมีเวลาเอาใจใสลูก เธอหลงรักเลิศ
ชาย หนุมนักจัดรายการเพลงทางวิทยุจนถึงขั้นมีจดหมายติดตอกัน นภิสพันธลืมจดหมายนี้ไวใน
สมุดจดวิชาประวัติศาสตร อินทิราพบเขา ไดตักเตือนเธอทางออมทําใหนภิสพันธรสู ึกผิดและนิยม
ชมชื่นคุณครูอินทิราของเธอมากยิ่งขึ้น สวนอินทิรานัน้ ยังคงรักอยูก ับเขมรินทร และคอยฟงขาว
ของเขาจากทิพาพันธเพื่อของเธอเสมอ
อินทิราตองทํางานหนักทั้งงานนอกบานและการดูแล
พยาบาลแมซึ่งปวยดวยโรคมะเร็ง วิยะดาพอใจระพีพงศอยูเงียบ ๆ เธอตีสนิทกับอินทิราเพราะรู
วานภิสพันธรักอินทิรา
และเธอตองการจะใชอินทิราเปนสื่อเพื่อผูกไมตรีกับนภิสพันธไวกอ น
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อินทิราเต็มใจชวยวิยะดาญาติของเธอ แมวาครอบครัวทั้งสองจะไมถูกกันทั้งนี้เพราะสงสารนภิส
พันธที่ขาดแม
เย็นวันหนึ่ง นภิสพันธกลับบานผิดเวลาเพราะแอบไปพบเลิศชาย ระพีพงศรูเขาก็โกรธลูก
สาวมาก นภิสพันธเสียใจตอวาพอที่คบหญิงพารตเนอร ตามที่เธอไดรับฟงมาจากอนงคญาติซึ่งทํา
หนาที่แมบาน ระพีพงศจึงตบหนานภิสพันธ นภิสพันธจึงหนีออกจากบานไปหาเลิศชาย ก็พบวา
เขามีภรรยาและลูกแลว เธอเสียใจมากคิดจะฆาตัวตาย แตมีชายแกคนหนึ่งมาชวยเอาไว นภิส
พันธจึงมาหาอินทิราทั้งที่กําลังไมสบาย อินทิราเห็นเปนโอกาสที่วยิ ะดาจะไดสนิทสนมกับนภิส
พันธจึงใหเธอมาเฝาคนเจ็บ แตนภิสพันธไมชอบวิยะดา เมื่อเธอรูสึกตัวและพบหนาวิยะดาจึง
เอะอะโวยวาย ทําใหวิยะดาตกใจโทรศัพทเรียกระพีพงศมารับลูกสาว ระพีพงศนาํ ตัวนภิสพันธ
กลับไปในขณะที่อินทิราไมอยูบาน เขาโกรธอินทิรามาก นภิสพันธมีอาการคลุมคลั่งคลายคนเสีย
สติ ไมมีใครเขาหนาเธอได สุเนตราจึงตองไปขอรองใหอินทิรามาเยี่ยม อินทิราชวยทําใหนภิส
พันธสงบสติอารมณได ระพีพงศกับนภิสพันธปรับความเขาใจกันได ทําใหความสัมพันธระหวาง
พอลูกดีขึ้น ระพีพงศเริ่มสนใจอินทิราแทนพี่นองสามใบเถา ทําใหวิยะดารูสึกวาอินทิราเปนคูแขง
ที่นากลัวยิ่งกวาภัคคินีและภาวิไล ระพีพงศมีโอกาสใกลชิดอินทิรามากขึ้นในการชวยจัดงานศพแม
ของอินทิราซึ่งเสียชีวิตลง เขาสารภาพวารักอินทิราแตเธอปฏิเสธเพราะยังรักเขมรินทรอยู ใน
ระหวางนี้เขมรินทรมาพบอินทิราที่กรุงเทพฯ เพื่อบอกใหเธอทราบวาเขาจําเปนตองแตงงานกับ
ผูหญิงที่มีเชื้อชาติเดียวกัน ตามความประสงคของญาติผูใหญโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง นอกจากนีท้ ั้ง
ไทยและเขมรไมมีทาทีวาจะเปนมิตรกันอีกตอไป ยิ่งทําใหเขมรินทรอินทิราหมอโอกาสที่จะไดใช
ชีวิตรวมกันอยางแนนอน เขมรินทรขอรองใหระพีพงศเปนผูดูแลอินทิราแทนเขาดวย อินทิรา
เสียใจมากทั้งเรื่องแมและคนรัก เธอจึงเดินทางไปพักผอนที่ตางประเทศ ระพีพงศตามอืนทิราไปพื่
อขอใหเธอแตงงานกับเขาโดยอางเหตุผลวาเขาตองการแมบานและเธอก็ตองการผูคุมครองดูแล
อินทิราจึงตัดสินใจแตงงานกับระพีพงศทงั้ ที่เธอยังรกเขมรินทรอยู
ทะเลฤาอิ่ม
วิฬาร เด็กสาววัยรุน ที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางเขมงวด มีมารดาและพี่เลี้ยงควบคุมอยาง
ใกลชิดทุกฝกาวมาแตเด็กที่โรงเรียน วิฬารในฐานะบุตรสาวอธิบดีทองแถมและคุณหญิงศรีดารา ผู
มีชื่อเสียงและเปนที่ยกยองในสังคมก็ยอมไดรับความสนใจ กวดขันจากครูอาจารย ควบคุมการ
เรียน ความประพฤติ ดวยเกรงบารมีของผูปกครอง ชีวติ จากวัยเด็กจนเขาสูวัยรุนของวิฬารผลักดัน
ใหเกิดความรูส ึกตอตานอํานาจของมารดาอยูในสวนลึกเสมอมา และเก็บอัดเปนความคับของใจ
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เมื่อโตขึ้นมีโอกาสไปไหนคนเดียวมากขึ้น เพราะมารดามีความรักลูกสาวคนเดียว และรักความมี
หนามีตาในสังคมจึงหยิบยืน่ ความสุขสบายดวยอํานาจเงิน คุณหญิงศรีดาราซื้อรถยนตสวนตัวให
วิฬาร
วิฬารมีอิสระมากขึ้นกวาตอนเด็ก คบเพื่อนตางโรงเรียน ตางการอบรมเลี้ยงดู ไดรูจัก
สังคมนอกบาน นอกความควบคุมของมารดา และบริวารของมารดา มีประสบการณจากการเลาสู
กันฟงจากเพื่อนวัยเดียวกันทัง้ หญิงและชาย และเขากลุมกันดวยการแนะนํากันเปนทอง ๆ วิฬารมี
กลุมเพื่อนที่รว มปญหากับตน คือปญหาความขัดแยงกับครอบครัวที่ไมใหอิสรภาพในการดําเนิน
ชีวิตตามความโนมนาวของธรรมชาติแหงวัย และสังคมรอบขาง
ความขัดแยงกับครอบครัวของวิฬารมีสาเหตุมากความอึดอัดใจจากการดูแล เลีย้ งดูอยาง
เครงครัดของมารดา และการที่บิดาไมพยายามแสดงบทบาทของผูนําครอบครัวใหวฬิ ารอาศัยพึ่งพิง
ปรับทุกขดวยได วิฬารหันหนาไปพึ่งแมแชม แมบานชราผูมีหนาที่เลี้ยงดูวฬิ ารมาแตเล็ก และเหตุ
ที่แมแชมเคยเลี้ยงคุณหญิงมาดวย จึงเปนที่รักและเกรงใจของผูเปนนายทั้งสองแมลูก วิฬารไดแม
แชมนี้เองเปนผูปกปอง ชลอการถึงที่สุดของความกดดันทางจิตใจซึง่ ไดรับจากชีวติ ในบานใหญ
สมบูรณ เพียบพรอมหากปราศจากความอบอุนในความรูสึกของวิฬาร
เมื่อโตขึ้นถึงวัยที่มารดาคิดวาพอจะใหลูกสาวไดปกครองตนเองไดบาง คุณหญิงจึงคอยละ
การดูแลอยางใกลชิด เขมงวดกับวิฬารและหันไปทุมเทงานสังคมสงเคราะห และพยายามพูดย้ําให
บุตรสาวเห็นคุณคาของเกียรติยศ ชื่อเสียงที่ไดจากอํานาจเงิน จึงยิ่งเปนการสรางความเบื่อหนาย
ขัดแยงไมเห็นดวยกับความคิดของมารดาใหแกวฬิ าร วิฬารปรารถนาใหมารดาอยูบา น พรอมหนา
บิดาของตน ไมอยากใหความสําคัญของเรื่องเงินทอง ทรัพยสิน ชื่อเสียงมากกวาสรางความอบอุน
ในครอบครัว แตมารดากลับยิ่งทําใหวฬิ ารนอยใจและวาเหว ดวยการออกงานสังคม ไปประชุม
ตางประเทศ และยังชักชวนใหบดิ าติดตามไปดวยเสมอโดยอางหนาที่ราชการ ในที่สุดวิฬารจึง
ระเบิดความคับของใจ ดวยการเริ่มจากพาเพื่อนมามั่วสุมที่บาน และหลอกมารดาวาเปนงานเลี้ยง
ดื่มน้ําชาของวัยรุน
ในงานวิฬารเปนใจใหเพื่อนนําสิ่งเสพติดคือกัญชาสอดไสมาเสพกันอยาง
สนุกสนานและแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัย จึงถึงขั้นมีความสัมพันธเชิงชูสาว ตอมาวิฬาร
ไปเที่ยวชายทะเลกับเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อภูตะวันสองตอสอง บังเอิญเห็นบิดาเดินเคียงหญิงสาวคน
หนึ่ง มีทาทีสนิทสนมวิฬารตัดสินการกระทําของบิดาวาเปนเพราะบิดาก็ไดรับความอึดอัดใจจาก
มารดาเชนกัน วิฬารเกิดความนอยใจบิดาและผิดหวังกับสภาพชีวิตของตนขึ้นมา จึงกลาแกรง
ถึงกับตัดสินใจหนีออกจากบานประชดมารดา
เปนการกอปญหาสังคมจากปญหาครอบครัว
แตกแยกซึ่งบิดามารดาเปนผูผลักดันใหวฬิ ารเกิดความขัดแยงในสํานึก

195
พระจันทรสีน้ําเงิน
รอม เด็กหนุมกลายเปนคนติดยาเสพติดเพราะมีปญหาครอบครัวแตกแยก พอแมหยา
กัน รอมและพี่สาวนองสาวเลือกอยูกับแมทั้งหมด แตดวยความที่ครอบครัวนี้มีลูกสาวหลายคน
กิจกรรมหลายอยางที่ทํารวมกันจึงมักเปนเรื่องของผูหญิง
เมื่อแมแตงงานใหมกบั เพื่อนรุนนอง
และมีงานที่ตอ งรับผิดชอบมากขึ้น รอมจึงรูสึกหดหูเพราะถูกทอดทิ้ง รอมเริ่มลองยาเสพติดและ
กลายเปนคนติดยาในที่สุด แมวาแมจะทําใจยอมรับ ใหกําลังใจ และบําบัดรอมอยางเต็มที่ แตรอม
ก็ตองเสียชีวติ เพราะยาเสพติดในที่สุด
กิ่งไผ
หมอมราชวงศกําจรศักดิห์ รือคุณฟุง ถูกเลี้ยงดูอยางขาดความยุติธรรมจากครอบครัว
เนื่องจากหมอมยายผูเลี้ยงดูมคี วามลําเอียงรักนองสาวคือคุณเฟองมากกวา และยายมักดาวาคุณฟุง
อยางหยาบคาย เมื่อคุณฟุง มีปฏิกิริยากาวราวคุณฟุงตัดสินใจหนีออกจากบานปลอยชีวิตใหผานไป
วันๆและใชยาเสพติดเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจซึ่งเปนความสุขเพียงอยางเดียว เมื่อเริ่มถลําตัวนอกจาก
คุณฟุงจะเสพยาแลว ยังขายยาเสพติดอีกดวยและวาระสุดทายของคุณฟุงก็คือถูกยิงเสียชีวิต
ขาวนอกนา
ขาวนอกนาเปนเรื่องเกีย่ วกับชีวิตของเด็กสองคนเปนลูกของเมียเชาที่เกิดจากทหาร
อเมริกันนิโกร คือ ดํา และทหารอเมริกันผิวขาวคือ เดือน เด็กทั้งสองถูกทอดทิ้งตั้งแตเล็ก โดยแม
ฝากยายเลีย้ งไวและไมเคยมาดูแลสงเสีย เด็กตางเติบโตตามยถากรรมและขาดคนดูแลเอาใจใส ซึ่ง
ตางมีปมดอยทั้งจากรูปรางหนาตาและผิวพรรณ เมื่ออายุประมาณ 4-5 ขวบ ปาสมรทําสัญญาขาย
เดือนแกดนัยธรและเขมวรรณ
เขาทั้งสองเปนคนมีฐานะไดเลี้ยงดูเดือนอยางทะนุถนอมและให
ความรักความอบอุนแกเดือนเสมือนลูกทีแ่ ทจริงของตน
สวนดําไดถูกขายในราคาหกรอยบาท
เพื่อเปนคนใชของคุณนายจรูญศรี ชีวิตของเดือนและดํานั้นไดรับการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน เดือน
หรือเดือนไขแสง ไดรับการเลี้ยงดูอยางดี แตดํามีชวี ิตทีล่ ําบากและตองชวยตนเองเพือ่ ความอยูรอด
ลุงหวัดเปนลูกจางขับรถเชาของคุณนายจรูญศรีไดเอาใจใสดูแลดํา ดําหรือ “ดลิน” ชอบรองเพลง
มาก ดํามีโอกาสรองเพลงกับวงดนตรีของคุณโจลูกชายคุณนายจรูญศรี ดําไดเรียนหนังสือที่
โรงเรียนใกล ๆ บาน วันหนึ่งนางกุหลาบแมของดําและเดือนมาแจงความขอลูกของตนคืน ดังนัน้
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เขมวรรณกับดนัยจึงยอมจายเงินเพื่อขอเดือนไว สวนดํานางกุหลาบไมตองการเลี้ยงดูจึงทิ้งดําไป
ทําใหดํารูสึกเสียใจอยางมากที่สุดในชีวิต ดําอาศัยประนอมอยูพักหนึง่ และไดทํางานเปนเด็กรับใช
ของใจหวาน ดําไดเปนนักรองอาชีพ เธอมีชื่อใหมวามิสดอลลี่ ผิดหวังในความรักจากผูชายทีห่ วัง
ผลประโยชนในตัวเธอ
ดําจึงมั่วสุมสูบกัญชากับกลุมเพื่อนที่เปนลูกเมียเชาและพอแมทอดทิง้
เดือนมีปญหาขัดแยงระหวางพอเลี้ยง จึงถูกดําชักชวนมามั่วสุมและถูกตํารวจจับ เดือนและดํา
ไดรับการประกันตัว เดือนกลับไปอยูบา นอยางเดิมแตยังคงความขมขื่นใจ สวนดําไดรับความ
ชวยเหลือจากนายแพทยจอรจ เบเนดิคท ชาวอเมริกันนิโกรเพื่อไปอยูป ระเทศสหรัฐอเมริกา
คุณหญิงพวงแข
วรุณเดิมอยูลพบุรี
ถูกวณีแมเลี้ยงหลอกวาจะมีผูอุปการะใหเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ
วรุณหลงเชื่อติดตามคุณนายราตรีญาติของวณีมาถึงบานคุณหญิงพวงแขแลวจึงไดทราบความจริงวา
ราตรีพาเธอมาเปนคนรับใช วรุณโกรธมากพยายามจะหนีและคิดจะไปแจงความกับตํารวจ พวง
แขเห็นกิริยาทีแ่ กนกลาของวรุณก็พอใจ รับอุปการะไวและใหชื่อใหมวาวรุณยุพา พวงแขขอให
ปลัดวัลลภพอเลี้ยงของวรุณยุพามาพบเพื่อทําสัญญารับอุปการะวรุณยุพาอยางถูกตอง
วัลลภได
บอกใหพวงแขรูถึงกําเนิดทีแ่ ทจริงของวรุณยุพา วรุณยุพาเปนเด็กปากกลา ทําใหแววนาของพวง
แขและชุมคนทําของหวานไมชอบ ชุมกลาววาจาดูถูกวรุณยุพาทําใหเธอตั้งปณิธานวาจะทําตัวใหดี
เทาสไบเลขานุการิณีคนเกาของพวงแข และจะทําใหชมุ เรียกเธอวา “คุณ” ใหจงได
ราตรีชวนวรีแมหมายมาเลนไพที่บานพวงแข วรีพบวรุณยุพาเขาก็อดคิดถึงลูกสาวที่เคยทิ้ง
ไวใหวัลลภและยุพาเลี้ยงดูไมได พรอมกันนั้นวรียังไดพบนเรศสามีเกาโดยบังเอิญหลังจากที่ไมได
ติดตอกันนานถึง 15 ป นเรศมีภรรยาเปนชายสิงคโปรแตไมมีลูกดวยกัน นเรศถามถึงลูก แตวรี
เองก็ไมรูวาลูกของเธอขณะนีอ้ ยูที่ไหน วรีสงสัยวาวรุณยุพาคือลูกสาวของเธอ จึงไดชวนนเรศไป
ลพบุรีเพื่อสอบถามความจริงจากวัลลภ
ที่บานของพวงแขมีการเปลีย่ นแปลงครั้งใหญเพื่อตอนรับอนุจิตหลานชายของพวงแขที่
เดินทางกลับจากตางประเทศพรอมจุฑารัตนภรรยา จุฑารัตนเปนคนเห็นแกได และไมออนนอม
ถอมตนแมแตกับพวงแข ยิ่งกวานั้นเธอยังแสดงความหึงหวงกับผูหญิงทุกคนที่เขามาเกี่ยวของกับ
อนุจิต เชน ม.ร.ว. อรรเกษม ที่พวงแขเคยหวังจะไดเปนลูกสะใภ หรือแมแตวรุณยุพาทีเ่ ธอรูวา
พวงแขรับอุปการะเลี้ยงดูอยางลูกบุญธรรม
วรีชวนพวงแขและขาไพทั้งหลายไปเทีย่ วที่พัทยา
ระหวางทางวรีไดแสดงความรักความเอ็นดูวรุณยุพาจนราตรีซึ่งไมชอบวรุณยุพารูสึกขุนเคืองมาก
อนุจิตและเพื่อนชื่อ ม.ร.ว. กิติพงศ พาอรเกษมและวรุณยุพาลงเรือไปเที่ยวที่เกาะแหงหนึ่ง เกิดพายุ
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ฝนทําใหทุกคนติดอยูบนเกาะ วรุณยุพาไดใกลชิดอนุจติ เปนครั้งแรก เธอรูสึกวาเขาเปนคนสุภาพ
ออนโยน สวนอรเกษมซึ่งเคยพอใจอนุจิตเมื่อไดอยูใ กลชิดกับกิตพิ งศเธอก็ยินยอมพรอมใจทีจ่ ะ
แตงงานกับเขา วรีแสดงความหวงใยในวรุณยุพาจนผิดสังเกต เธอขอใหนเรศที่มาพักที่พัทยาดวย
เอาเรือออกตามหาคณะของอนุจิต ความลับเรื่องกําเนิดของวรุณยุพาถูกเปดเผยออกมาในเหตุการณ
ครั้งนี้
จุฑารัตนซึ่งในครั้งแรกปฏิเสธที่จะมาเที่ยวกับสามีไดตามมาที่พัทยา เห็นอนุจิตชวยอุมอร
เกษมลงจากเรือก็เกิดความหึงหวงเขาไปตบหนาอรเกษม และหลบไปกรุงเทพฯ โดยไมยอมรับฟง
คําชี้แจงจากอนุจิต คณะของพวงแขเดินทางกลับกรุงเทพฯกอนกําหนดเพราะเรือ่ งที่เกิดขึ้นทําให
ทุกคนหมดสนุก วรุณยุพายังไมรูความจริงรูสึกแปลกใจที่คนใชในบานทําดีตอเธอ จุฑารัตนยังไม
ยอมคืนดีกบั อนุจิต กลับไปอยูกับแมของเธอ พวงแขไดจัดงานเลี้ยงที่บานเพื่อเลี้ยงสงอนุจิตที่จะ
เดินทางไปดูงานที่ปกษใต และเลี้ยงฉลองการหมั้นระหวางกิติพงศและอรเกษม นอกจากนั้นยัง
เลี้ยงฉลองที่นเรศ วรี และวรุณยุพา พอแมและลูกไดรจู กั กัน จุฑารัตนตองการใหอนุจิตกลับไปขอ
คืนดีกับเธอ แตแมของจุฑารัตนไดพดู เกลี้ยกลอมใหลูกสาวคิดถึงผลประโยชนขางหนาที่เธอจะ
ไดรับจากพวงแข จุฑารัตนจึงยอมกลับมาอยูที่บานของพวงแขอีก วรุณยุพาสามารถทําความดี
เอาชนะใจชุม จนชุมเรียกเธอวา “คุณวรุณยุพา” เธอไดไปเรียนตอตางประเทศ สวนวัลลภ
หลังจากทีว่ ณีทิ้งเขาไปแลวก็ลาออกจากราชการ วรีใหวัลลภมีที่พกั สวนตัวภายในบริเวณบานของ
เธอ และนเรศไดชวยหางานใหเขาทําในทีส่ ุด
ดอกไมในปาแดด
เขียด เด็กสาวผูมีชีวิตในอดีตนาเศรา ชีวิตครอบครัวของพอแมเปนตัวอยางใหเขียดมอง
โลกในแงราย และมองพอเปนคนแปลกหนา มีภาพแมของตนในวัยเด็กเปนสิ่งย้ําเตือนในความไร
มนุษยธรรม ขาดความรับผิดชอบของพอ ผูที่เขียดเคยภูมิใจในรูปรางหนาตา ความสงางาม
ภายนอก การกระทําของพอในประสบการณชีวิตของเขียดตั้งแตเล็กจําความได ไมเคยใหภาพของ
พอที่ลูกควรเคารพ ศรัทธา ความรูสึกเชนนี้เปนความรูสกึ ขัดแยงในจิตใจของเขียดมาจนโต เขียด
ปรารถนาความรัก ความอบอุนจากพอแม แตพอก็เอาแตหาความสุขสําราญใสตน แมก็ออนแอ
ยอมตามความเหลวไหลของพอจนช้ําใจและฆาตัวตายจากไปอยางนาสังเวช
เขียดอยูใ นความ
อุปการะของปา พี่สาวของแม มีความเปนอยูที่ชว ยบรรเทาความคับแคนในตัวบิดาลงไดบาง
เพราะปาเปนคนมีคุณธรรม อบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาเขียดอยางดี ปาพยายามลบลางภาพอดีตที่ฝง
อยูในใจจากความทุกขยาก ที่เขียดกับแมเคยไดรับเมื่ออยูกับพอ ปาประกอบสัมมาอาชีพ ในขณะที่
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พอประพฤติตนเปนขาราชการตํารวจที่ไมซื่อสัตยตอหนาที่ ทุจริตรับสินบนจนร่าํ รวยเกินฐานะ
ขาราชการชั้นผูนอย
พอผูสรางปญหาใหแกชวี ิตลูกเชนนี้มีผลใหเขียดเปนเด็กขรึม ไมราเริงตามวัย เขียดเปน
เด็กชางคิดชางกังวล ตอมาเมื่อพอรับรูความเติบโต และความกาวหนาในชีวติ ของลูกสาวจากหนา
หนังสือพิมพ เพราะเขียดชนะการแขงขันวายน้ําดวยการสนับสนุนเปนกําลังใจจากปา ซึ่งทํางาน
เปนสมุหบัญชีของสถานบริการสระวายน้าํ เอกชนแหงหนึ่ง พอก็เขามาเกี่ยวของในชีวิตของเขียด
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ปด ความรับผิดชอบในการเลีย้ งดูเขียดใหแกปามาตั้งแตแมตาย เขียดจึง
ประสบปญหาจากความขัดแยงของตนกับคนรอบขางอีกครั้งหนึ่งอยางชวยตนเองไมได พอทําให
เขียดกลับมีชวี ติ ตกต่ํา เพราะตองตอสูกับความคับแคนในอดีตที่ถูกรือ้ ฟนขึ้นมา กับความไมพอใจ
ที่พอหาผลประโยชนใสตนโดยใชเขียดเปนเครื่องมือ เขียดตองคอยหลบเลี่ยงการพบพอโดยอางกับ
ปาวาไปหาเพือ่ น และถูกชักนําใหรูจักยาเสพติด เขียดทดลองเสพ แตความเขมแข็งรูคิดชวยให
เขียดรอดพนจากการตกเปนทาส เขียดยังชวยเหนี่ยวรั้งเพื่อนสนิทคือพรรณา ใหพนจากการหลง
ผิด เพื่อนสาวผูนี้มีปญหาครอบครัว เนื่องจากมารดาของพรรณนาเขมงวดเครงครัดเกินไป ความ
รูเทาไมถึงการณทําใหพรรณนาอยากลองประชดมารดา เขียดหลบเลี่ยงการพบพอไดไมนานนัก
พอสิ้นปาพอจึงใชสิทธิ์ทางกฎหมายและสายเลือด ยกเขียดใหเปนนางบําเรอของนายของตนอยางไร
ศักดิ์ศรี และคุณธรรมของผูเปนพอ โดยหวังใหเขาใชอํานาจหนาทีช่ วยตนพนความผิดจากขอหา
รับสินบนและคาเฮโรอีน
เงาราหู
เปนเรื่องของครอบครัวทิวและวิภาส พอลูกที่มีความบาดหมางกัน เนื่องจากผูเปนพอ
แตงงานใหมและสงลูกไปอยูโ รงเรียนประจํา เมื่อลูกประพฤติเหลวไหล กาวราว เพราะตองการ
ประชด พอจึงเสียใจมาก ดืม่ เหลาเมาอยางหนักและหกลมหัวฟาดพื้น เสนโลหิตในสมองแตกและ
เปนอัมพาต ขณะทีภ่ รรยาใหมก็เริ่มลางผลาญสมบัติ ตอมา และวิภาสหนีออกจากบาน ตอมาผูเปน
ภรรยาใหมของพอก็เริ่มเปนโรคจิต วิภาสเกิดความเวทนาคนทั้งคูจงึ พาไปอยูที่เหมืองทางใตที่ตน
ทํางานอยู ทําใหวภิ าสไดมีโอกาสใกลชิดลูกบุญธรรมของแมเลี้ยงไปดวยจนรักกันในที่สุด
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หลง
หลงเปนเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวผูหนึ่ง “วิรงรอง สิริวุฒิ” เกิดมาหนาตาขี้ริ้วขี้เหรไมนารัก
พอแมของเธอจึงไมสนใจรักใครและรูสึกรังเกียจลูกตนเอง ดังนั้นเจาพระยาอภิรักษผูซึ่งเปนปูได
ขอรับเลี้ยงหลานสาวคนนี้ วิรงรองเติบโตดวยความรัก ความอบอุน และความเอาใจใส อยาง
ทะนุถนอมจากเจาคุณปูและอานอย ทําใหเธอถูกพี่นองและแมอิจฉาที่ไดรับการเลีย้ งดูอยางดี ชีวิต
วิรงรองจึงมีความหางเหินกับญาติพี่นองและมีปมดอยภายในจิตใจเรื่องความสัมพันธภายใน
ครอบครัว เมื่อวิรงรองอายุเขาสูวยั สาวความงามของเธอเริ่มฉายแวว เธอหลงรักทานชายศุภวาร
จุติผูซึ่งมีทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียงและวงศตระกูล ทั้งสองคนตางใหคาํ มั่นสัญญาในความรักซึ่งกัน
และกัน แตเมื่อทานชายศุภวารจุตเิ ดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ เหตุการณบานเมืองอยูในภาวะ
สงคราม สภาพเศรษฐกิจภายในบานวิรงรองตกต่ํา วิรงรองจึงยอมแตงงานกับนายน้าํ มนต ชอบบัว
แยม เพื่อแกปญหาหนี้สิน เธอก็ตองผิดหวังในความรัก ครั้งแรกชีวิตแตงงานของเธอปราศจาก
ความรักและความเขาใจ แตในที่สุดความดีของน้ํามนตทําใหวิรงรองเขาใจและรักเขา
โอมาดา
มาดา เกิดมาในครอบครัวที่มีเกียรติและฐานะดี
ชายคนรักของเธอนั้นเปลี่ยนใจไป
แตงงานกับหญิงอื่น มาดารูสึกอับอาย เธอจึงตัดสินใจแตงงานกับพิชิต ผูซึ่งมีฐานะและความ
เปนอยูต่ําตอยกวา มาดามีความตั้งใจและกําหนดแนวทางชีวิตของสามี บุตรสาวและบุตรชาย
พิชิตมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ แตมาดายังไมพอใจ เธอใหพิชิตลาออกจากตําแหนง
รองอธิบดีเพื่อลงสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎร มาดาชวยพิชิตหาเสียง แตเกิดพายแพ
เลือกตั้ง ทําใหมาดายิ่งรูสึกโกรธและมาสมหวังอยางมาก เมธาวีบตุ รสาวตองเรียนหนังสืออยาง
หนักและเรียนเร็วเกินอายุ เธอเครงเครียดตอการศึกษาเลาเรียนเพื่อใหไดเกียรตินยิ ม และชิง
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ แตเมธาวีตองพลาดหวังเพราะเธอดําเนินชีวิตโดยถูกบังคับจากมาดา
มากเกินไป สวนมีนานัน้ มาดาตองการใหศึกษาเลาเรียนเพื่อเปนนักปกครองหรือนักกฎหมาย แต
เขามีใจรักศิลปะและการดนตรี ทําใหมาดารูสึกเปนปมดอยและไมมหี นามีตาในสังคม ในที่สดุ
พิชิตแยกออกไปเพื่อจะแตงงานใหม เมธาวีเปนโรคประสาทและลมเหลวในชีวิตแตงงาน ทุกคน
ตางหนีไปจากชีวิตของมาดา ทําใหเธอรูสึกผิดหวังและลมเหลวในชีวิตครอบครัว
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คนบาป
ธิดาเทพมีแม ที่ร่ํารวยแตมีความประพฤติไมดีคือคบชูที่มีอายุนอยกวามากคือภีม หลัง
จากผุเปนแมมชี ูรัก เธอจึงไมใสใจความทุกขสุขของสามีและลูก ธิดาเทพถูกสงไปเรียนโรงเรียน
ประจําตั้งแตยงั เด็ก ซึ่งทําใหเธอยึดมัน่ ในศาสนามากกวาแมของตน ตอมาเมื่อพอของธิดาเทพตาย
ไป แมก็รับภีมเขามาอยูดว ย ภีมแสดงความพอในในตัวธิดาเทพ และไดชวยเหลือธิดาเทพจากการ
ถูกพี่ชายเพื่อนมอมยา ภายหลังทั้งสองพลาดพลั้งมีสัมพันธกัน และธิดาเทพตั้งครรภ เธอรูสึกผิด
มาก เมื่อคลอดลูกเธอยกภาระการเลี้ยงลูกใหภีม และตนเองหนีไปบวชในศาสนาคริสตตลอดชีวิต
ทางโคง
วันสวางเติบโตมาโดยไมมแี มและ ไมคอ ยไดใกลชิดกับพอ และพอมักจะใชความ
รุนแรงและหยาบคายกับวันสวางเสมอ ๆ แมวันสวางจะมีปาวดีคอยดูแล แตปาก็เลีย้ งวันสวางอยาง
ตามใจมากเกินไป จนวันสวางแทบไมรจู กั ผิดชอบชั่วดี แตวนั สวางก็ยงั ใหความเคารพครูประจําชัน้
ที่มีจิตใจดีมากกวาใคร ความรูสึกวาตนเองไมเปนที่รักทําใหวันสวางทําตัวเกเร เพื่อเรียกรองความ
สนใจ คบเพื่อนไมดี มีสัมพันธชูสาวกับเพือ่ นหญิง และหนีออกจากบาน แตทายทีส่ ุด วันสวางก็
เอาตัวไมรอด ตองกลับกรุงเทพมาพึ่งครอบครัว ขณะเดียวกัน ปาวดีก็บอกความจริงแกวันสวางวา
ตนคือแมที่แทจริง แตที่สวนพอของวันสวางนั้นเปนเพียงลูกพี่ลูกนอง ของพอที่แทจริงของวันสวาง
เทานั้น วันสวางไดพยายามยอมรับความเปนจริง และมีคนรอบขางใหกําลังใจ เขาจึงอยากเริ่มตน
ชีวิตใหม โดยขอไปเรียนตอตางประเทศ
ลูกแม
แพรถูกพอทิ้ง และใชชวี ิตอยูก ับแมและพี่สาวตั้งแตยังเด็ก แมของแพรมีความแคนฝง
ใจพอมากจึงพาลไปถึงความรูสึกที่เกลียดเพศชายไปดวย
แมของแพรจึงเลีย้ งดูแพรใหเปน
เด็กผูหญิงเหมือนพี่สาว คือจับแตงตัวแบบผูหญิง ใหเขาเรียนในโรงเรียนคอนแวนต แมแพรจะรู
ความแตกตางของรางกายตนเองและซักถามแม
แตแมกพ็ ยายามบายเบีย่ งที่จะใหคําตอบ
จนกระทั่งแพรไดมีโอกาสพบกับครูบุรินทร ครูพละ แพรจึงตระหนักวาความจริงตัวเองเปนผูชาย
แพรเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองดวยการไปอาศัยอยูกับครูบรุ ินทร และเริ่มเลนฟุตบอลจนกลายเปนนัก
ฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ความพยายามของแพรที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองทําใหแมเริ่มยอมรับในความ
เปนผูชาย
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จากดวงใจ
ปทิ่น ผูแตงงานแลว ไดรับทุนศึกษาตอทีป่ ระเทศเนเธอรแลนด ปทิ่นมีชาวตางชาติมา
สารภาพรัก ซึ่งเธอเองก็พอใจเขาเชนกัน แตปทิ่นคิดวา ความรักเพียงชั่วครูชั่วยามไมไดเปนรากฐาน
การแตงงานทีย่ ั่งยืนอีกทั้งเธอและสามีรักกันมาถึงแปดป
กอนจะไดแตงงานกัน
เธอจึงให
ความสําคัญกับความรักที่มนั่ คงมากกวา ความรักที่มีแตความหวือหวาชั่วขณะ
บวงกรรม
พิมพาแตงงานกับวิวัฒน โดยความเห็นชอบของผูใหญและมีลูกสาวดวยกัน 1 คนแต
ตอมาวิวัฒนเกิดไปรักกับหญิงสาวที่ชื่อ เรวดี พิมพาทําใจยอมรับการนอกใจของสามีโดยคิดวา
ตนเองไมใชคนรักตามพรหมลิขิต แตเปนคนรักตามความเหมาะสม เธอจึงไมตีโพยตีพาย วากลาว
สามี และพยายามทําตามหนาที่ภรรยาตอไป คือปรนนิบัติสามี ดูแลลูก และทํางานที่ตนเองรักคือ
นักประพันธนวนิยาย ทายทีส่ ุดสามีเห็นแกความดีงามของเธอจนรูสึกละอาย ไมกลาทิ้งพิมพาและ
ลูกไปมีผูหญิงคนใหม
เทียนสองแสง
ทอแสงผูมีลูก 3 คน ถูกสามี บอกเลิกเพราะตองการความสุขสบายจากภรรยาใหม
หลังจากการหยาราง ทอแสงก็เลี้ยงลูกเพียงลําพังดวยความเต็มใจ เอาใจใสไมคร่ําครวญถึงอดีตที่
ผานมา และไมเคยระบายความเครียดตอลูกทังสาม ความเปนแมทดี่ ีงามของทอแสงนี้เปนเบื้องหลัง
ที่ทําใหลูกทั้ง 3 เติบโตมาประสบความสําเร็จทั้งในดานการศึกษา การงาน และชีวิตครอบครัว แมวา
จะไมมีพอเลี้ยงดูก็ตาม
บานขนนก
เหมือนแพรกับพัดโบกมีความขัดแยงกันในทุกดาย ไมวาจะเปนพื้นฐานทางอารมณ
ความคิด ความตองการที่แตกตางกัน เพราะเหมือนแพรมาจากครอบครัวที่แตกแยกจึงรูสึกวาเหว
ตองการความรักอยางมากมาย ไขวควาหาครอบครัวอันอบอุนเพื่อชดเชยการขาดความอบอุนของ
ตนเอง ดวยความมุงมั่น จริงจังที่จะทําใหฝนกลายมาเปนความจริง เธอจึงทุมเทอยางมากมายและ
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จริงจังโดยลืมนึกถึงความรูสึกของคนใกลตัวไปวาเขาตองการอยางนั้นหรือไม เขาพรอมหรือเปลา
จึงทําใหพัดโบกเกิดความอึดอัดและเบื่อหนายเพราะเขาไมไดขาดความอบอุนเหมือนกับเหมือน
แพร เขามาจากครอบครัวที่อบอุน เขาจึงเปนคนสนุกสนาน เจาสําราญ ใชชีวิตตามความพอใจ
ไมคอยจริงจังกับเรื่องใดมากนัก เขาไมคิดวาจะตองแตงงานเพื่อไขวควาหาสิ่งใด ดวยความ
แตกตางอยางมากนี้เองทําใหชีวิตรักของคนทั้งคูตองจบลงดวยความเศรา

ปูนปดทอง
สองเมืองและบาลีมาจากพื้นฐานครอบครัว กลาวคือทั้งคูมีพอแมที่หยารางกัน และพอ
แมไมไดใสใจดูแลลูกเทาที่ควร สองเมืองและบาลีจึงมีพฤติกรรมแสวงหาความรักตลอดเวลาดวย
การคบเพื่อนตางเพศหลายคนแตกไ็ มตัดสินใจลงเอยกับใคร เพราะไมมั่นใจในรักแท จนกระทั่งทัง้ คู
ไดพบกัน เมื่อไดเรียนรูกันวามีพื้นฐานครอบครัวที่แตกแยกเ ทั้งคูจ ึงเขาจึงเขาใจความตองการของ
กันและกัน ในที่สุดสองเมืองและบาลีจึงตัดสินใจวาจะใชชีวิตรวมกันและพยายามสรางครอบครัวที่
อบอุนเพื่อลูกที่เกิดมาจะไดไมเปนเด็กมีปญ
 หาเหมือนตนเอง
ปมพิศวาส
ชนพเปนตัวละครที่ถูกพอทิง้ และอยูก ับแมมาโดยตลอด ผูเขียนสรางลักษณะของชนพ
วาเปนคนติดแมมากและยึดแมเปนทุกสิ่งทุกอยางของชีวติ และคาดหวังวาหญิงที่จะเปนภรรยาตอง
มีลักษณะเชนแมของเขา เมื่อแมของเขาถึงแกกรรมในขณะที่เขาสอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
ได เขาเสียใจมากและดวยความวาเหวจึงทําใหเขารีบรอนมีภรรยาและลูกโดยไมไดรักภรรยา เมื่อ
กลับมาเมืองไทย เขาและภรรยาแตงงานกันและอาศัยอยูที่บานของภรรยา ซึ่งทําใหเขามีโอกาส
ใกลชิดสนิทสนมกับพี่สาวภรรยาที่อายุมากกวาตนเองถึง 10 กวาป ภายหลังเขาจึงคนพบวารักพี่สาว
ภรรยาเพราะมีลักษณะเหมือนแมของเขาที่เขาคนหามานาน เขาตัดสินใจทอดทิ้งภรรยาและลูกที่ไม
สมประกอบ จนแมวาลูกเสียชีวิตเขาก็ไมรูสึกผิด ในที่สุดภรรยาเกาจึงเลิกรักเขาและแตงงานใหม
ในที่สุด
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เพรงกรรม
อลงกต มีพอแมที่หยางรางกันและอยูในความดูแลของยายและนา เพราะพอเปนหมอมีงาน
มาก ตองเดินทางบอย สวนแมกไ็ ปอยูตา งประเทศ ทัง้ คูจึงไมมีใครรับเลี้ยงลูก เมื่ออลงกตโตเปน
สาวก็ไดพบรักกับพิรียุตมคนขางบาน ที่เปนเพื่อนกันมาตั้งแตเด็ก และทั้งคูตั้งใจที่จะแตงงานกัน
แตเธอกลับถูกนาเขยขมขืนเสียกอน ความแคนใจทําใหอลงกตวางยาบานาเขยจนเขาถูกไลออกจาก
งานและติดคุก ตอมาแมของอลงกตจะมารับอลงกตไปอยูตางประเทศดวยกัน ขณะที่เธอยังลังเลอยู
ก็ไดเลาความจริงใหกับพิรยี ุตมฟง เขากลับสงสารและขอแตงงานกับเธอ อลงกตจึงยกเลิกการไป
เมืองนอก
นะหนาทอง
ทองทรายมีพอ แมที่หยารางกัน พอทิ้งไปมีภรรยาใหม สวนแมก็ยากจนเกินกวาจะเลี้ยงลุก
หลายคนได ทองทรายจึงมาอาศัยอยูกบั ปามณีและชวยปาทํางานอยางหนักจนปาไววางใจใหสบื
ทอดกิจการตอ ปามณีมีหลานชายทางฝายสามี ชื่อวิธาน ผูถูกแมทิ้งไปตั้งแตเด็ก ปามณีรักหลาน
เหมือนลูก ซึ่งอยากใหเขาแตงงานกับทองทรายเพื่อสืบทอดกิจการ
แตเขากลับตองการเปน
ทันตแพทย อีกทั้งวิธานมีคนรักกับคนอื่นอยูกอนแลว และคนรักลาสุดของวิธานคือทอรุง
นองสาวของทองทรายเองแตทั้งคูผิดใจกันเสียกอน
ภายหลังทอรุงเคราะหรายตกตนตาลเปน
อัมพาต ทองทรายตองหาเงินมารักษาจํานวนมาก ปาของทองทรายยินดีใหเงินแตมีขอแมวาทอง
ทรายและวิธานตองแตงงานกัน เมื่อทั้งคูแตงงานกันวิธานเกิดความรักทองทรายอยางแทจริงเพราะ
ชวยเขาปรับความเขาใจกับแมที่ทิ้งเขาไปตัง้ แตเด็ก แตตอมาทองทรายเขาใจผิดวาวิธานนอกใจจึง
ขอหยาแตวิธานก็ปรับความเขาใจกับทองทรายไดในที่สุด
ตราบาป
จันทรกานตมีความทุกขทรมานใจจากสภาพเมียซึ่งสามีปฏิบัติตอเธอราวกับเธอเปนตุกตา
ประดับบานและเปนเด็กที่ไมรูจักโต ไมมีตัวตน สามีจึงพาเมียนอยมาทําลายศักดิ์ศรีของเธอถึงที่
บาน
ความทุกขในชีวิตคูของจันทรกานตเกิดจากการแตงงานในขณะอายุยังนอย
ขาด
ประสบการณการเรียนรูชีวติ
เธอมองโลกในแงดีและวาดฝนวาการแตงงานกับสามีที่ตางวัยแต
ร่ํารวย จะทําใหเธอไดรับความรักและความสุข จันทรกานตพบวาชีวิตคูกับสามีที่ตางทั้งวัยและ
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รสนิยมนั้นทําใหจนั ทรกานตจกอยูใ นสภาพกล้ํากลืนฝนทน
สภาพเชนนี้ทําใหจนั ทรกานตรูจกั
ตนเองดีวาเธอเปนโรคเหงาและหมอยืนยันวาสภาพทางจิตใจของจันทรกานตตองใหเวลาเพื่อฟนฟู
ใหม
จันทรกานตจบปญหาเรื่องสามีมีเมียนอยดวยคําประกาศตอหนาคุณบันลือผูเปนสามีเจาชูวา
เธอตองการหยา
จันทรกานตเลือกการหยาขาดจากสามีดวยเหตุผลซึ่งผูเปนภรรยาที่ถูกตองตาม
กฎหมายเห็นพองตองกันวา
ความทุกขที่มากที่สุดของสตรีคือความทุกขใจเมื่อสามีมีเมียนอย
จันทรกานตไมสามารถทนความเจาชูของสามีไดเพราะเธอเชื่อวาปญหาสามีมีเมียนอยไมใชเรื่อง
เล็กนอยในชีวติ คู
จันทรกานตพบรักแทกับผูชายที่มีพันธะในขณะทีเ่ รื่องหยาของเธอยังไมเสร็จสิ้น เธอถูก
โจษจันวาหยาจากสามีเพราะตองการไปแตงงานอยูกนิ กับชูรัก แมวาจันทรกานตจะหยาแลว แต
เธอก็ไมเรียกรองใหอลิตมาใชชีวิตคูกับเธอ จันทรกานตหักหามใจและตัดสินใจไปจากอลิตพรอม
กับลูกในครรภ
ดาวนภา
ปรีชญา ขอสามีเจาชูหยาขาดจากกันในตอนจบเรื่องเมือ่ พบวาผูชายซึง่ เธอเคยหลงรักเพราะ
คิดวาเขาคือผูช ายดีมีอนาคตไกลกลายเปนผูชายไมมีความรับผิดชอบ
แมปรีชญายึดมั่นคําสั่งสอนของมารดาใหเธออดทนอดกลั้นเพื่อความสงบสุขในชีวิต
ครอบครัว แตกระนัน้ ชีวติ คูของปรีชญาก็ไมสามารถไปรอดตลอดฝงไดเพราะความเจาชูของสามี
ไปมีเมียนอยคือ นาถอนงค คนรักเกาอยางออกหนาออกตา ปรีชญาถูกตําหนิติฉินนินทาวาสามีมี
เมียนอยเพราะเธอไมเอาอกเอาใจสามี ปรีชญาจึงแกปญหาในชีวิตคูของเธอดวยการขอตฤณหยา
เพราะเธอไมใชเมียหลวงที่จะสามารถทนตอบคําถามของเมียนอยไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
วา สามีของเธอไปทําอะไรอยูที่ไหน และปรีชญาก็ไมใชเมียหลวงที่สามารถทนไดตอการถูกเมีย
นอยประกาศแยงสามีของตนเองตอหนาสามีของตนเอง
จุดจบชีวิตคูของปรีชญากับสามีนักบินคือการจดทะเบียนหยาซึ่งเปนความตั้งใจจริงของฝาย
ภรรยาเอง ปรีชญาเริ่มตนชีวิตใหมหลังการหยาดวยการเปนผูหญิงทํางานนอกบานเพื่อตนเองและ
ลูก บทเรียนจากความลมเหลวในชีวิตสมรสของปรีชญาทําใหเธอไมตองการที่จะแตงงานใหมกบั
ผูชายดีอยางพีรยศ ปรีชญาพบปรัชญาในการดําเนินชีวิตการครองคูแลววาสามีคอื คนอื่นในชีวติ
สามีคือเจาของ หากมีสามีกเ็ หมือนกับมีเจาของหากไมมสี ามีก็จะไมมเี จาของ ไมมีความทุกขระทม
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ใจอยางทีเ่ ธอเคยประสบ แมตฤณจะกลับมาขอคืนดี ปรีชญาก็ไมยินยอมกลับไปใชชีวิตคูรวมกับ
ตฤณใหมอกี ครั้ง เพราะเธอไมตองการทนพฤติกรรมเจาชูของสามีอีกตอไป
เพลงบินใบงิ้ว
คูสมรส 2 คู คือ จอมทองกับแปลแกว และแนวไพรกับยวนตา ทัง้ สองครอบครัวนี้
แตงงานโดยไมไดมีความรักใหแกกนั ครอบครัวแรก เมื่อแตงงานกันไปไดไมนาน สามีก็มีภรรยา
นอยซึ่งเปนคูรกั เกา จึงตองหยารางกัน สวนครอบครัวที่สอง ทั้งคูแตงงานกันเพราะมีความใกลชดิ
ประกอบกับผิดหวังจากคนรักเกา จึงแตงงานกัน ทั้งๆที่นสิ ัยใจคอและพฤติกรรมมีความแตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง เมือ่ เกิดการทะเลาะกันบอยๆ จนฝายหญิงหาทางออกโดยการเปนชูกับรุนนอง และหยา
กันในเวลาตอมา
โซสังคม
เขมวรรณถูกมนัสวี ขาราชการหนุมหลอกแตงงานเพื่อผลประโยชนเรือ่ งเงิน เพราะมนัสวี
คิดวาเงินคือพระเจา
สามีเลวอยางมนัสวีจึงรีดไถเงินจากเขมวรรณเพื่อไปปรนเปรอหาความสุข
สวนตนนอกบานกับผูหญิงคนอื่น ๆ ความขมขื่นปวดราวใจของเขมวรรณเกิดจากการกระทําของ
สามีที่ไมมีความรับผิดชอบตอครอบครัว เธอถูกสามีเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินทองและสามีคิดจะ
ขายลูกสาวเพือ่ เงิน ขณะทีส่ ามีเปนผูชายซึ่งเห็นแกเงินสําคัญกวาคาของลูกและเมีย เขมวรรณกลับ
เปนผูหญิงที่มอี ารมณเปนศิลปน ใชหวั ใจของตนเองวัดคาความรักของสามี แตเธอตองพบกับ
ความผิดหวังเธอจึงชิงชังและเกลียดเพศชายเห็นแกไดอยางมนัสวี
ทางออกที่เขมวรรณเลือก คือวางแผนยิงสามีจนถึงแกความตายตอหนาของเธอในวันที่เขา
มาขอรับเงิน ทั้งนี้เพราะเขมวรรณไมสามารถทนตอการถูกบีบคั้นจิตใจและถูกเอารัดเอาเปรียบเรือ่ ง
เงินไดอกี ตอไป
ไฟหนาว
สารนาตเปนลูกชายคนเดียวของเศรษฐี ครอบครัวของเขาฐานะดีมากจนเขาไมเคยพบกับ
ความลําบากใด ๆ ในชีวิตเลย และไมยอมทํางานใด ๆ ทั้งสิ้น เมือ่ เขามาแตงงานกับอะเคื้อ เขา
ยังคงประพฤติตัวเชนเดิม ลุมหลงอยูในกิเลสตัณหาทุกอยาง ทั้งการพนัน เหลาและผูหญิง เขา
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เปลี่ยนผูหญิงบอยเหมือนเปลี่ยนเสื้อผา ไมคอยมาดูแล ใหความสุขกับครอบครัว ทําใหภรรยาเขา
นั้นเบื่อหนายและทุกขทรมานกับพฤติกรรมของสามี อะเคื้อตองการความรักความอบอุนจากสามี
ตองการใหเขามีเวลาใหครอบครัว มีเวลาใหเธอและลูก ตองการใหเขามาดูแลปกปอง เปนผูนาํ ที่
สมบูรณของครอบครัว เมื่อเธอเรียกรองสิ่งเหลานี้จากเขา สารนาตกลับไมเห็นความสําคัญ เขาคิด
วาสิ่งตาง ๆ ที่เขาใหเธอนัน้ เพียงพออยูแ ลว โดยเฉพาะเงินทอง ซึ่งไมใชสิ่งที่อะเคือ้ ตองการ เมื่อ
เขาไมเห็นความสําคัญในสิ่งที่เธอตองการ ทําใหเธอเกิดความทุกข เสียใจ และพยายามที่จะ
หาทางออกใหพนจากสภาพดังกลาว สิ่งนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเธอ จากที่เคย
เรียบรอยอยูแ ตในโอวาทของพอแม เธอก็ประชดชีวติ ดวยการไปเที่ยวกลางคืน
หรือใชเงิน
ฟุมเฟอยสุรุยสุรายเพื่อดับความเหงา และความทุกขทรมานในใจ ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในชีวิต
สมรสเหลานี้เกิดจากพฤติกรรมของตัวคูสมรสเองทั้งสิ้นที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น
ภมร
คูสมรส3 คู ไดแก คูของยลกับนีรา คําหลวงกับทองพัน และเจียดกับลิเภา โดยคูข องยล
กับนีรานั้นประสบปญหาเพราะพฤติกรรมของผูเปนพออยางชัดเจนที่สดุ
เมื่อยลไปมีภรรยานอย
อีกคนหนึ่ง และตองแบงเวลาจากครอบครัวไปใหภรรยานอย ทําใหครอบครัวที่เคยอบอุนตองมี
ปญหา ลูกและภรรยาตองมาเสียใจและทนทุกขทรมานใจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูเปนพอ และ
ตัวของยลเองก็ไมไดมีความสุขในชีวิตเทาใดนัก สวนครอบครัวของคําหลวงและทองพัน นั้นก็
ตองเดือดรอนจากพฤติกรรมของผูเปนพอเชนกัน เนื่องมาจากคําหลวงนั้นเปนชายเจาชู ชอบที่จะ
ทําใหภรรยาคอยตามหึงหวง เพราะจะทําใหเขามั่นใจในความเปนชายมากขึ้น แตคําหลวงไมเคย
คิดที่จะมีภรรยานอยเปนตัวเปนตนเลย เขาชอบที่จะเกีย้ วพาราสีผูหญิงไปเรื่อย ๆ เพื่อความ
สนุกสนานและมีชีวิตชีวาสวนทองพันเปนคนขี้หึงหวงมาก จะติดตามสืบเสาะไปทุกที่วาคําหลวง
ไปติดพันผูห ญิงที่ไหน แลวก็จะตามไปอาละวาดทุกที่ ทําใหชีวิตขาดความสงบสุขเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของคูสมรสนั่นเอง สวนครอบครัวของเจียดและลิเภานัน้
ถึงแมจะไมมีปญหาเรื่อง
ผูหญิงอื่นแตกย็ ังมีปญหาเนื่องจากพฤติกรรมของเจียดนั่นเอง เพราะเจียดเปนคนติดบาน ใจนอย
ตองการใหภรรยาปรนนิบัติเขาอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนนิสัยที่ทําใหเกิดปญหาในชีวิต เพราะทําให
ลิเภาเกิดความอึดอัดและเบื่อหนาย
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กระเชาสีดา
รํานํา มีความทะเยอทะยานอยางแรงกลาที่จะพาตัวเองออกไปจากสภาพเด็กในบานของลือ
เจาของบานซึ่งมีนิสัยเจาชู รํานํานั้นแอบรักลือมานานแลว รํานําจึงตกเปนภรรยาของลือดวยความ
เต็มใจ ดวยความปรารถนาที่จะมีทุกอยางพรั่งพรอมในชีวิตอยางที่เธอใฝฝนมาตลอด เธอจึงไป
ทํางานที่รานอาหารแหงหนึ่งและไดพบกับจรินทรเศรษฐีใหญ เธอยอมเปนภรรยาลับของจรินทร
ดวยใจที่ปรารถนาในวัตถุสิ่งของที่จรินทรมอบให เธอจึงมีสามีพรอมกันสองคนในเวลาเดียวกัน
แตเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเธอจึงตองไปจากชีวิตของคนทั้งคู เพื่อที่จะเปนกระเชาสีดาเกาะตนอืน่
ตอไป ผูอานจะเห็นวาผลของความทะเยอทะยานและกอบโกยผลประโยชนทุกอยางเขาหาตัวเพือ่
ออกไปใหพนจากสภาพยากไรในอดีตดวยการยอมเอาตัวเขาแลกของรํานํานั้นเปนวิธกี ารที่ผิด
เพราะทายสุดก็ไมมีใครยอมรับการกระทําของเธอได และรํานําเองก็ไมเหลือผลตอบแทนใด ๆ จาก
การกระทําทั้งหมดที่ผานมาเลย
ความทะเยอทะยานในทางทีผ่ ิดของโสรวารและรํานําจึงนําความสูญเสียและเศราใจมา
ใหกับผูที่ประพฤติตัวเชนนัน้ หาใชความสําเร็จดังที่พวกเขาหวังเอาไวแตอยางใด
เนื้อนาง
พลับพลาเปนหญิงสาวที่มีความพรอมทางฐานะครอบครัวมาก เธอเรียนสูงและมีหนาที่
การงานที่ดีมากจนกาวหนากวาผูชาย ซึ่งความเกงของเธอเปนที่ภาคภูมิใจของครอบครัวมาก แตดว ย
ความล้ําสมัยและการไดรับความคิดแบบตะวันตกจากการศึกษาและการทํางานกับบริษัท
ตางประเทศนี่เอง ทําใหพลับพลามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศวา ผูหญิงก็มีสิทธิที่จะมีความเสรีใน
เรื่องเพศ และเธอก็ปฏิบตั ิตนตามนั้นจนผูเปนแมและครอบครัวกลุม ใจมาก เพราะทนเสียง
วิพากษวจิ ารณคนรอบขางไมไหว แตความเชื่อมั่นในตนเองของพลับพลามีมากกวาความเห็นใจ
ความรูสึกของครอบครัว เธอไมยอมที่จะเปลี่ยนนิสัยตนเอง คือยังคงยืนยันทีจ่ ะมีอิสระในเรื่องเพศ
โดยไมแตงงาน เพียงแตเปลี่ยนที่อยูคือการไปทํางานในตางประเทศเสีย เมื่อเห็นวาครอบครัวและ
คนรอบขางรับในพฤติกรรมของเธอไมได
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เหยื่อ
เรืองฤทธิ์และราญรอน มีพอแมไมมีเวลาใหลูกเนื่องจากทํางานหาเชากินค่ํา และทิ้งลูก
ใหอยูก ับคนรับใช ผูหญิง เมื่อลูกเริ่มเปนหนุม เรียนรูและรับสื่อตางๆได ก็เริ่มแสวงหาอบายมุขจาก
สื่อมาดู โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังลามกอนาจาร เมื่อดูมากจึงเกิดอารมณทางเพศ ทั้งคูรวมมือกันคิดจะ
ขมขืนคนใช แตคนใชขัดขืนจึงฆาเสีย แลวนําไปทิ้งที่บอน้ําหลังบาน และแกลงบอกพอแมวาหนี
ตามผูชายไป ตอมาพอแมจึงจางคนใชคนใหมมาให ชือ่ สวิง เรืองฤทธิ์พี่ชายจีบสวิงไดและแอบ
ลักลอบมีความ สัมพันธดวย ราญรอนอิจฉาพี่ชายและตองการมีความสัมพันธกับแตเธอไมยอม เขา
จึงพลั้งปากวาจะฆาทิ้งเหมือนคนใชคนแรก สวิงจึงนําความไปแจงตํารวจ ตํารวจสืบสวนจนจับทัง้ คู
เขาคุกในที่สุด พอแมของทัง้ สองจึงเสียใจมากวาตนเองไมมีเวลาดูแลลูก จนลูกตองเสียคนไปตาม
อบายมุขของสิ่งแวดลอม

ตะวันในดวงใจ
อรชา มีพอเปนนักการทูต สวนแมเปนแมบาน แตแมมักไมเคยไดอยูบานเพราะตอง
ทําหนาที่ออกงานสังคมตลอดเวลา อีกทั้งพอและแมมกั มีเรื่องทะเลาะกันอยูเสมอ เพราะพอไมอาจ
ตัดความสัมพันธกับคนรักเกาได วัยเด็กของอรชานั้นอยูตางประเทศ เมื่อกลับมาเมืองไทยในชวงที่
เขาสูวัยรุน แตเปนวัยรุนทีพ่ อแมเลี้ยงดวยการใหเงินเพียงอยางเดียว อรชาตองการเรียกรองความ
สนใจจากการโหยหาความรัก คือหนีโรงเรียน และมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจนตองทําแทง
กวาจะรูเดียงสา
แมของแวนทิพยเลี้ยงแวนทิพยแบบโบราณคือ ใหอยูใ นกรอบประเพณี ไมใหคบ
เพื่อนตาง และเขมงวดกับแวนทิพยในทุกๆเรื่อง จนแวนทิพยไดมารูจ ักกับชยา แวนทิพยเบื่อบาน
เบื่อการบังคับของแมจึงหนีไปกับชยาทีก่ รุงเทพฯ แตเนื่องจากทั้งคูไมมีการศึกษาพอที่จะทํางาน
อะไรได ชยาจึงไปรับจางอยูรานจักรยาน แวนทิพยไปรับจางเปนคนรับใช แตก็ถกู นายจางปลุกปล้าํ
สวนชยาก็ติดยาไปตามเพื่อนที่รับจางดวยกันและเสียชีวิต ในที่สุดแวนทิพยถูกหลอกใหเปนโสเภณี
เมื่อเธอหาหนทางที่จะฝากลูกใหกับญาติๆและแมไดชวยเลี้ยงดูไดสําเร็จแลว เธอจึงฆาตัวตายเพราะ
รูสึกวาตนเองมีชีวิตที่ลมเหลวในที่สุด
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ตราไวในดวงจิต
พอแมของขาวฟางเปนคนทีท่ ํางานในโรงงาน
สวนพอแมของผักกาดเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยและจิตรกร พอแมของขาวฟางเลิกกันและฝากขาวฟางใหครอบครัวของนางจิตที่มีบาน
อยูใกลกับผักกาดเลี้ยงดู ขาวฟางจึงมีโอกาสใกลชิดและสนิทสนมกับผักกาดซึ่งแมของผักกาดและ
ผักกาดก็ไมรังเกียจ อีกทั้งใหความเอ็นดูขา วฟางอยูเ สมอ จนเมื่อผักกาดไดไปศึกษาตอตางประเทศ
พี่ชายขาวฟางซึ่งเปนโจรมารับขาวฟางไปอยูดวยและฝกใหเปนโจร เมื่อผักกาดกลับมาไดพยามยาม
ถามขาวขาวฟางจากครอบครัวนางจิต เมื่อรูวาขาวฟางกลายเปนโจร ผักกาดเสียใจมากแตไมรจู ะ
ชวยเหลืออยางไร เพราะไมสามารถตามหาขาวฟางพบ จนเมื่อผักกาดเดินทางดวยรถโดยสารหลัง
กลับจากชวยเหลือเด็กยากจนตามโรงพยาบาลพรอมกับคนรัก รถโดยสารคันนั้นถูกขาวฟางปลน
แตทั้งคูจํากันไมได จนขาวฟางทํารายผักกาดไดรับบาดเจ็บ เมื่อคนรักของผักกาดเอยชื่อ ขาวฟางจึง
ไดรูและเสียใจกับการกระของตนเองมาก จนตัดสินใจยิงตัวตายในที่สดุ
วัยบริสุทธิ์
ใบเตย เปนเด็กหญิงที่เกิดในครอบครัวที่พอแมมีการศึกษาหนาที่การงานดี แตกลับไป
ปลูกบานอยูในชุมชนสลัม ดวยความทีพ่ อ แมตองทํางานมาก ไมมเี วลาใกลชิดลูกมากนัก ทําใหลูก
มีโอกาสไปคลุกคลีกับคนขางบานที่มีนิสยั ชางนินทา วาราย และถึงขั้นใสรายแมของใบเตยวาคบชู
การไดรับขอมูลเกี่ยวกับแมในทางรายๆเสมอ ทําใหใบเตยเก็บกด มีพฤติกรรมที่ชอบเก็บตัว นั่งคิด
และพูดคนเดียวเสมอ จนเมื่อคนขางบานทีช่ อบยุแหยนนิ ทายายบานไป ใบเตยจึงมีพฤติกรรมดีขึ้น
ซุมสะบันงา
แกวกุดนั่ มีอาชีพเปนครู และเปนผูอํานวยการโรงเรียนในจังหวัดลําปาง เธอหยางกับคชา
นายทหาร ผูเปนสามีเพราะทนความเจาชูข องเขาไมไหว แกวกุดนั่ มีภาระที่ตองรับเลี้ยงดูทั้งแม ลูก
ของตนเอง และหลานๆอีกหลายคนเนื่องจากแม ของเธอรับเด็กมาอุปการะ และพี่ชายเสียชีวิต
ภายหลังแกวกุดั่นพาลูกมาเรียนในกรุงทพฯ เพราะเด็กทีร่ ับอุปการะคิดรายตอครอบครัวตน
สวนหลานๆบางก็อยูกรุงเทพฯ บางก็ไปทํางานตางประเทศ แกวกุดั่นตองพบกับปญหาตางๆใน
สังคมเมืองที่เกี่ยวของกับลูกและหลานไดแก ปญหายาเสพติด การทําแทง และการทุจริตสอบใน
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มหาวิทยาลัย
การมีปญ
 หาเขามามากทําใหคชาและแกวกุดั่นตองชวยกันหาวิธแี กไขปญหาชีวิต
ใหกับลูกและหลาน การไดรวมทุกขรวมสุขดวยกัน ทําใหแกวกุดั่นและคชากลับมารักกันอีกครั้ง
ลานลูกไม
นบ ลูกชายของนางสอย เปนเด็กทีใ่ ฝดีมาก เนือ่ งมาจากครอบครัวสั่งสอนมาดี
กลาวคือ นางสอยเปนคนยากจน ทํางานหาเชากินค่ํา มีบา นอยูในแหลงสลัม แตนางสอยไมเคยยอ
ทอตอโชคชะตา และไมเคยเห็นวาลูกเปนภาระ นางสอยทํางานอยางความขยันขันแข็งขณะเดียวกัน
ก็ยังมีเวลาใสใจอบรมสั่งสอนลูกใหอยูในแนวทางที่ดีงามอยูเสมอดวยการปลูกฝงวาความจนไมเปน
อุปสรรคตอการเปนคนดี และไมใชเหตุผลของความเกียจครานหมดหนทาง ฉะนัน้ นบจึงเติบโตมา
อยางสมบูรณทั้งกาย วาจาใจ และประสบความสําเร็จในชีวิตในที่สุด ซึ่งผิดกับลูกคนขางบานที่
ฐานะครอบครัวเหมือนกัน แตมีพอแมไมใสใจเลี้ยงดูจนเสียคน
ถานเกาไฟใหม
มาคีและอุณากรรณนั้นก็เปนคนรุนใหมทเี่ ห็นความสําคัญของทุกทานเหลานี้ จึงใหความ
รักความเขาใจและเอื้ออาทรตอทุกทานเหลานั้น ทําใหไมมีชองวางระหวางวัยที่หางกันมาก และ
ความสัมพันธระหวางผูสูงวัยกับลูกหลานในบานก็อบอุน
ทําใหผูอานไดเขาใจถึงพฤติกรรม
ความรูสึกและความตองการของคนตางวัยตางเพศที่อยูใ นครอบครัวเดียวกัน เห็นขอดีของการมี
ผูใหญในบาน ทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวเปนไปดวยความสงบสุขราบรื่นและ
เขาใจกันอยางดี
หนึ่งนุช
นิรชาเปนตัวละครกําพรามารดามาตั้งแตเด็ก บิดาแตงงานใหม และพานิรชามาอาศัยอยูกับ
ปา ตอมาพอเสียชีวิต นิรชาตองอาศัยอยูก ับแมเลี้ยงและปาซึ่งภายหลังแมเลี้ยงมาหลงรักศรรามคน
รักของนิรชา และพยายามสรางเรื่องใหนิรชา เสื่อมเสียจนคนรักเริ่มระแวง นิรชาทนความกดดันใน
ครอบครัวในอุปการะนี้ไมไหว หนีออกจากบานไป ตอมาแมเลี้ยงของนิรชาเปนโรคเนื้องอกใน
สมอง เธอรูสึกสํานึกผิดจึงออกตามหานิรชา และขออโหสิตอนิรชา และสนับสนุนใหนิรชาได
แตงงานกับคนรักในที่สุด
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เพียงเกล็ดดาว
เพียงเกล็ดดาว เปนเด็กสาวซึ่งอาศัยอยูก บั บิดาแท ๆ และมารดาเลี้ยงเพราะมารดาของเธอ
ไดหนีออกจากบานไป โดยไมมีใครทราบสาเหตุที่แทจริงของการหนีไปในครั้งนั้น ซึ่งเปนโอกาส
ใหมารดาเลีย้ งของเกล็ดดาว คือพรจันทร ไดสรางเรื่องบอกใคร ๆ วากันตามารดาของเกล็ดดาวได
หนีตามชูไป พรจันทรพยายามสวมบทบาทของมารดาเลี้ยงผูใจดี ซึ่งตอหนาใครตอใครเธอจะ
แสดงออกวาเธอรักและหวังดีตอเกล็ดดาวอยางแทจริง แตในใจเธอคิดจะกอบโกยผลประโยชน
โดยการขายเกล็ดดาวใหแกชายที่มีฐานะร่ํารวย เพื่อเอาเงินทองที่ไดจากการขายเกล็ดดาวมาใชจาย
สวนตัวอยางสุขสบาย นายดําเกิงก็ไมคัดคานเพราะเกลียดมารดาของเกล็ดดาว ความเกลียดทําให
ละเลยหนาที่ของบิดา ปลอยใหพรจันทรจัดการกับชีวติ ของเกล็ดดาวอยางเต็มที่ คนดีพระยอม
คุมครอง กอนที่เกล็ดดาวจะตกเปนเหยื่อของมารดา ไดมีผูใจบุญยืน่ มือเขามาชวยเหลือ และคนที่
ตองตกเปนเหยื่อแทนเกล็ดดาว ก็คือ เดนเดือน บุตรสาวของพรจันทร ซึ่งตองเปนภรรยานอยของ
เสี่ยคนหนึ่ง เพราะความโลภเห็นแกของกํานัลที่เสี่ยนํามาให ในที่สุดเดนเดือนก็ตองเสียชีวิตเพราะ
การทําแทงกับหมอเถื่อน สวนเกล็ดดาวไดแตงงานกับผูที่คอยใหความชวยเหลือเธอจนรอดพนจาก
การเปนสินคาของพรจันทร ซึ่งถึงแมจะเสียเดนเดือนไปเพราะความโลภ พรจันทรก็ยังไมยอมรับ
ผิด ไดแตโยนความผิดมาใหเกล็ดดาวอยูต ลอดเวลา เกล็ดดาวไมมีมารดาคอยอบรมสั่งสอน แตมี
นางชื่น พี่สาวของนายดําเกิงเปนผูอบรมสั่งสอนแทนบิดามารดา นางชื่นไดรับผลแหงการทําความ
ดีเพราะในที่สดุ เกล็ดดาวไดมีครอบครัวที่อบอุน แวดลอมไปดวยบุคคลที่รักใครเธออยางแทจริง
ไมตองจบชีวติ ลงดวยความโลภอยางเดนเดือน
หัวใจไมสิ้นรัก
ชบา กําพราพอและแมของเธอไดมีสามีใหมอีก2 คน สามีใหมอายุออนกวแมของชบา
หลายป ขณะนั้นชบากําลังเปนสาวแรกรุน นายเพียรสามีใหมของมารดา จึงคิดรวบรัดเธอเปน
ภรรยาอีกคนหนึ่ง ชบาจึงหนีออกจากบานไปอาศัยอยูกับปาซึ่งเปนแมบานของโอม อครกร
นักเขียนชื่อดัง ตอมาชบาไดรับการสนับสนุนจากโอมและเพื่อนของเขา ซึ่งเปนผูส รางภาพยนตร
โดยการมอบบทนางเอกภาพยนตรจากบทประพันธของโอมมาใหเธอแสดง ชบาไดรับความสําเร็จ
มีชื่อเสียงโดงดังในนามของขวัญชีวิน ชีวกานต โอมไดบอกใครตอใครวาขวัญชีวนิ เปนนองสาว
ของเขา ขาวนี้ทําใหรติรสซึ่งเคยเปนคนรักของโอมเกิดความหึงหวง จึงติดสินบนนายเพียรใหมา
ทําลายชื่อเสียงของขวัญชีวิน แผนการของรติรสทําใหโอมตองจําใจคบหากับเธอเหมือนเดิม เพื่อ
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ปองกันความมัวหมองของชบา ทําใหชบาเขาใจผิด คิดวาโอมหันไปคืนดีกับรติรสเชนเดิม ชบาจึง
ประชดดวยการใหความสนิทสนมกับสิทธาที่มาหลงรักเธอ จนกระทั่งนายเพียรถูกฆาตาย รติรส
ตองหลบไปอยูตางประเทศ เนื่องจากกลัวจะมีขาวพาดพิงมาถึงเธอ โอมไมจําเปนตองทําดีเพื่อเอา
ใจรติรสอีกตอไป ในเมือนายเพียรผูกําความลับของชบาไดเสียชีวิตไปแลว โอมกับชบาจึงเขาใจกัน
โดยตกลงกันวาชบาจะเลิกแสดงภาพยนตร โดยจะทําหนาที่แมบานใหโอมเพียงอยางเดียว
หงสเหิน
เปนนวนิยายที่กลาวถึงชีวิตของวิทิต ทิตกิ ุล นักประพันธผูเยอหยิ่ง ซึ่งไดเสียชีวิตลงโดย
ทิ้งบุตรสาว คือ ทัดทรวง ไวกับคนใชเกาแกชื่อมั่น ทัดทรวงเปนกําพราเพราะมารดาของเธอ
เสียชีวิตไปกอน มั่นพาทัดทรวงไปอาศัยอยูกับนายอําเภอธเนศ แตมารดาของนายอําเภอ ไมพอใจ
เนื่องจากกลัวจะหมดเปลือง มั่นจึงพาทัดทรวงไปอยูบ านของวิทิต โดยไปขอความชวยเหลือจาก
วนิดานองสาวตางมารดาของวิทิต วนิดารักทัดทรวงมาก แตกลางซึ่งเปนพี่สาวของวิทิตและวนิดา
ไมพอใจ เนื่องจากกลัวทัดทรวงจะมาแยงมรดกที่ควรจะเปนของบุตรสาวของหลอน และเมื่อทัด
ทรวงโตเปนสาวกลางก็กลัววาจะมาแยงคัมภีรไปจากวิไลลักษณบุตรสาวของหลอน ตลอดเวลาที่
อยูรวมบานกัน ทัดทรวงไมเคยไดรับความเมตตาจากกลางเลย คัมภีรจําใจหมัน้ กับวิไลลักษณื
บุตรสาวคนเล็กของกลาง เพราะความเห็นชอบของบิดามารดา แตใจคัมภีรกลับไปหลงรักทัดทรวง
ทําใหทัดทรวงไดรับความเกลียดชังจากกลางเพิ่มขึ้น จนทัดทรวงไมกลาพูดคุยกับคัมภีร ใน
ระหวางนี้ธีระยุทธ บุตรชายนายอําเภอธเนศ พยายามพาตัวเขามาใกลชิดทัดทรวง เพราะเขาหลง
รักทัดทรวง แตทัดทรวงตองการใหธีระยุทธแตงงานกับวัลลี บุตรสาวคนโตของกลาง เพราะทัด
ทรวงทราบวาวัลลีหลงรักธีระยุทธอยู เอกชัยซึ่งเปนหลานของสามีกลางก็หลงรักวิไลลักษณจนคิด
แผนการชั่วราย แตทัดทรวงกับนายมัน่ มาขัดขวางไวได เอกชัยจึงโยนความผิดใหทัดทรวงวาเปน
คนวางแผนการ เพราะตองการแยงคัมภีรจ ากวิไลลักษณ วนิดาเชื่อเอกชัยจนไลทดั ทรวงออกจาก
บาน แตคัมภีรไมเชื่อ เขาพยายามติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของทัดทรวงตลอดเวลา และไม
พอใจอยางยิ่งที่ทัดทรวงคิดจะแสดงเปนนางเอกภาพยนตรจากเรื่องที่วทิ ิตบิดาของตนแตงขึ้น เอก
ชัยวางแผนทําลายวิไลลักษณจนสําเร็จ แลวไปเลาเรื่องความสัมพันธของตนกับวิไลลักษณใหคัมภีร
ฟง แตเอกชัยก็มิไดมวี ิไลลักษณเพียงคนเดียว
ความเจาชูของเขายังเลยไปถึงคนใชของกลางดวย ทุกคนเลยไดทราบความจริงจากปาก
คนใชวา เอกชัยใหชวยกันใสรายทัดทรวงจนตองออกจากบานไป ทําใหวนิดาเสียใจมากจนลม
ปวย คัมภีรพยายามไปออนวอนทัดทรวงใหกลับมาอยูรว มบานกับกลางอีก ซึ่งทําใหวนิดาหายวัน
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หายคืน ทัดทรวงไดพบกับพอเลี้ยงบุญคุม ซึ่งเปนลุงที่แทจริงของทัดทรวง ทุกคนจึงไดทราบความ
จริงวาทัดทรวงไมไดมีมารดาที่ต่ําตอยอยางที่กลางพยายามใสราย แตเปนผูรับมรดกทั้งของมารดา
และลุงในฐานะทายาทคนเดียวของพอเลีย้ งบุญคุม คัมภีรพนพันธะกับวิไลลักษณเพราะเธอตอง
แตงงานกับเอกชัยในฐานะพอของลูกแทนคัมภีร ธีระยุทธผิดหวังจากทัดทรวงและไดวัลลีมาชวย
รักษาแผลใจ เหลือแตทดั ทรวงที่ไมยอมแตงงานกับคัมภีรงาย ๆ เพราะอยากจะแกแคนที่คัมภีร
บอกวารักเธอแตไปประกาศหมั้นกับวิไลลักษณแทน
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