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ABSTRACT

The purpose of this study was to explore the development of the role and interaction of parents
with sons in Thai novels. This is one of the objectives in Item 1 aiming to study the development of roles
and interaction of male and female protagonists in Thai novels between 1927 and 2017. The results of
the research showed that, regarding parenting (i.e., Item 1.1 teaching their sons to behave appropriately
with family status), from 1927-1966, parents were strict in parenting in order to nurture their sons to be
perfect. From 1967-1976, parents taught their sons to be good people and study hard in order to have
a stable career. From 1977-1996, parents focused on education of their sons and also encouraged them
to take examinations for government work. From 1997-2006, for the family with a father who had a
disability in raising his son, a mother would be primarily responsible for taking care of the sons. From
2007-2017, fathers focused mainly on earning a lot of money and raised their sons without teaching them
to place importance on conscience. Regarding Item 1.2 instilling good values, from 1927-1966, parents
had similar values in instilling their sons to have dignity, preserve the honor of a man, and adhere to the
promise. From 1967-1976, parents instilled value in education and encourage their sons to be educated
according to their status. From 1977-1986, parents instilled good values for their sons by adapting their
life experiences to teaching. From 1987-1996, fathers instilled values in the right to freedom of life. From
1997-2006, fathers neglected to raise their sons, so mothers would help to refine the minds and teach
their sons reasonably. Regarding Item 1.3 teaching not to behave immorally. From 1927-1936, parents
taught their sons by focusing on moral principles, not telling a lie, and being honest. From 1937-1946, it
was found that parents taught their sons not to behave out of good traditions. From 1957-1966, parents
taught their sons to obey and follow the guidelines set by parents. From 1967-1976, parents taught their
sons to be proud of self-reliance in good faith. From 1977-1996, it was found that parents taught their
sons to be responsible for what they did wrong. From 1997-2006, parents taught their sons to solve their
life problems reasonably until the best solution was found. From 2007-2017, parents taught their sons
to be responsible for acts of sons that conflicted with morality. Regarding Item 1.4 that parents did not
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raise their sons, it was found that, in the novels from 1987-1996, parents lacked the potential to raise
their sons; as a result, their sons lacked someone to rely on mentally.
Keywords : The Development of Roles ,Interaction, Parents, Sons, Parenting

บทน�ำ

นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีรปู แบบหนึง่ ทีไ่ ด้
รับความนิยมในซีกโลกตะวันตกมายาวนาน ดังที่ วนิดา
บ�ำรุงไทย (2544, น. 9) กล่าวว่า นวนิยายซึง่ ถือก�ำเนิดในขึน้
ปลายศตวรรษที่ 18 ในยุโรปและได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนือ่ งกว่าสองศตวรรษนัน้ เป็นวรรณกรรมทีไ่ ด้เข้ามาเป็น
ทีร่ จู้ กั ของคนไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2444 ทัง้ นี้ ตรีศลิ ป์ บุญขจร
(2560, น.1-2 ) กล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า นวนิยายเป็น
รูปแบบบันเทิงคดีที่ประเทศไทยได้รับมาจากประเทศทาง
ตะวันตก และได้พฒ
ั นาจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่าง
ชัดเจนในปี พ.ศ. 2472
ด้านความโดดเด่นของนวนิยายไทยนั้น รื่นฤทัย
สัจจพันธุ์ (2547, น.50) กล่าวว่า ในช่วงรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นมา นวนิยายไทยได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในสมัยนัน้ ยังถือว่าเป็นเรือ่ ง
อ่านทีไ่ ม่เหมาะสม ไร้สาระ ดังทีเ่ รียกกันว่า “เรือ่ งอ่านเล่น”
และนอกจากนีย้ งั มีความเห็นว่า นวนิยายมีเนือ้ หาสาระเกีย่ ว
กับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า นิยาย
ประโลมโลก ที่เด็กและผู้หญิงไม่ควรอ่าน หลังจากนั้น
นวนิยายจึงเป็นทีน่ ยิ มยอมรับว่า ได้สะท้อนหรือจ�ำลองเรือ่ ง
ราวชีวิตมนุษย์ การอ่านนวนิยายเสมือนเป็นการได้รับ
ประสบการณ์เทียม ทั้งด้านการเรียนรู้ชีวิตและสังคม ซึ่ง
สายทิพย์ นุกลู กิจ (2537,น. 171) ได้กล่าวว่า นวนิยายเริม่
มีรปู แบบทีช่ ดั เจนขึน้ เมือ่ คริสต์ศตวรรษที่ 18 ในประเทศ
อังกฤษ โดยนักเขียนคนแรกคือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel
Defoe) เป็นผูป้ ระพันธ์เรือ่ ง โรบินสัน ครูโซ (Robinson
Crusoe) เมือ่ ค.ศ. 1719
โครงเรือ่ งเนือ้ หาของนวนิยายเป็นการจ�ำลองจากชีวติ
จริง ที่แสดงถึงเหตุและผลที่มาจากความจริงของมนุษย์
ดังที่ สุพรรณี วราทร (2519, น.123) กล่าวว่า นวนิยาย

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบฉบับที่มาจากบุคคลที่มีชีวิตจริง
และพฤติกรรมตัวละครมีสอดคล้องกับลักษณะทีป่ รากฏขึน้
ในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ วนิดา บ�ำรุงไทย (2544, น.14-16)
กล่าวว่า นวนิยายมีลกั ษณะเป็นเรือ่ งเล่าทีม่ กี ลวิธแี บบใหม่
แปลกไปจากการเล่านิทานแต่เดิมและลักษณะทีส่ ำ� คัญอีก
ประการหนึง่ คือ เรือ่ งเล่าทีม่ งุ่ เน้นแบบจ�ำลองภาพชีวติ มนุษย์
อย่างค�ำนึงถึงความสมจริง คือความสมเหตุสมผล เนือ้ หาใน
นวนิยายมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์บา้ นเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอิทธิพล
จากต่างประเทศ ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญ ส่งผลกระทบต่อ
ตัวละคร ให้มแี นวคิด ทัศนคติ การแสดงออก ทีก่ อ่ ให้เกิด
พฤติกรรมทีต่ า่ งกันไป ดังตัวอย่างเช่น ธัญญา สังขพันธานนท์
(2559, น. 55) กล่าวว่า นวนิยายในช่วงเวลา พ.ศ. 24682475 การน�ำเสนอตัวละครส่วนใหญ่เป็นบุคคลในสังคม
ชั้นสูงมีฐานะและมีเกียรติ เช่น คุณหลวง คุณพระ หญิง
สูงศักดิ์ คนหนุม่ ทีไ่ ด้รบั การศึกษา และนักประพันธ์ เป็นต้น
ดังนัน้ บทบาทของตัวละคร โดยรวมเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับระดับ
ชนชัน้ สูง ฐานะทางครอบครัวดี ได้รบั การเลีย้ งดูจากบิดา
มารดา มีการส่งเสริมเรือ่ งการศึกษาและการแต่งงานโดยการ
คลุมถุงชนเป็นส่วนใหญ่
การเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็นส่วนส�ำคัญ ในการ
พัฒนาแนวคิดและการด�ำเนินชีวิตของบุตรชาย โดยมี
ลักษณะการเลีย้ งดูทแี่ ตกต่างกันไป ซึง่ ในอดีตมีการเลีย้ งดู
แบบดั้งเดิม ยึดกรอบจารีตประเพณี ซึ่งปลูกฝังทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เนือ่ งด้วยตัวละครเอกชายเป็นผูท้ สี่ บื สกุล
และต้องด�ำเนินกิจการของครอบครัวต่อไป เมือ่ สังคมได้มี
การเปลีย่ น บทบาทและปฏิสมั พันธ์ของบิดามารดาในการ
เลีย้ งดูบตุ รชาย ต้องมีการปรับเปลีย่ นไปตามสิง่ แวดล้อมและ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเลีย้ งดู
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการ
ด้านบทบาทและปฏิสมั พันธ์ของบิดามารดาทีม่ ตี อ่ บุตรชาย
เนือ่ งด้วยการเปลีย่ นแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วน
ที่ เ ข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บทบาทและ
ปฏิสมั พันธ์ของตัวละคร
นวนิยายจึงเป็นการสะท้อนสังคมไทย ท�ำให้ทราบถึง
เรือ่ งราวความสัมพันธ์และพัฒนาการไปตามยุคสมัย ทิศทาง
การเปลีย่ นแปลงของสังคม และสามารถคาดการณ์อนาคต
จากแนวโน้มทีผ่ า่ นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้ บทบาท
และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องบิ ด ามารดากั บ บุ ต รชาย เป็ น การ
ถ่ายทอดความเกีย่ วโยงด้วยสายสัมพันธ์ จากการเลีย้ งดูแบบ
ดัง้ เดิมทีม่ กี รอบจารีตประเพณี จนถึงการเลีย้ งดูแบบสมัย
ใหม่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแปรผันตาม
เหตุการณ์บา้ นเมือง สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ทีเ่ ลือ่ น
ไหลตามกาลเวลา ล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลก�ำหนดการ
เปลีย่ นแปลงบทบาทของตัวละครทัง้ สิน้

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาพัฒนาการด้านบทบาทและปฏิสมั พันธ์ของ
บิดามารดาทีม่ ตี อ่ บุตรชายด้านการเลีย้ งดู ในนวนิยายไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2560

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

1. ส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทีใ่ ช้ในงานวิจยั
2. น�ำเอกสารทีร่ วบรวมมาศึกษาวิเคราะห์ ขัน้ ตอน
การวิเคราะห์มดี งั นี้
2.1 สังเคราะห์เอกสารงานวิจยั โดยน�ำข้อมูลวิจยั
ท�ำการทบทวนวรรณกรรม ในด้านบทบาทและความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดาและบุตรชาย สังเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้าง
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.2 คั ด เลื อ กนวนิ ย ายไทยโดยมี ห ลั ก ในการ
พิจารณา คือการคัดเลือกนวนิยายจากผูป้ ระพันธ์ แบ่งเป็น
9 ช่วงเวลา ได้แก่ ผูป้ ระพันธ์ชาย 2 เรือ่ ง ผูป้ ระพันธ์หญิง 2
เรือ่ ง เพือ่ ให้ทราบแนวคิดทัง้ ผูป้ ระพันธ์ชายและหญิง ช่วง

เวลาละ 4 เรือ่ ง รวมทัง้ สิน้ 36 เรือ่ ง โดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น
ดังนี้
		 2.2.1 เกณฑ์การแบ่งระยะเวลาช่วงละ 10
ปี โดยเริ่มจาก พ.ศ. 2470 เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาที่
ผูป้ ระพันธ์แต่งนวนิยาย โดยมีเอกลักษณ์ปรากฏในบริบท
ของความเป็นไทยอย่างเฉพาะตัว เช่น ความเด่นชัดทางด้าน
สังคมวัฒนธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย และสิน้ สุดเมือ่ พ.ศ. 2560 เนือ่ งด้วยเป็น
สภาวะของสังคมในปัจจุบนั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การวิจยั ในขณะ
นัน้ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ใน
หลากหลายมิติ เช่น มิติด้านการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล มิติ
ค่านิยมของคนรุน่ ใหม่ มิตคิ วามเท่าเทียมกันของผูช้ ายและ
ผูห้ ญิง และมิตคิ วามมีอสิ ระในการด�ำเนินชีวติ เป็นต้น
		 2.2.2 น�ำรายชือ่ นวนิยายไทย ในแต่ละช่วง
เวลามาคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้หลักเกณฑ์
คือ นวนิยายทีไ่ ด้นำ� ไปผลิตซ�ำ้ เช่น ผลิตเป็นละครโทรทัศน์
หรือภาพยนตร์ ซึง่ ได้รบั ความนิยมเป็นต้น หรือ นวนิยายที่
ได้รบั รางวัล เช่น รางวัลซีไรท์ รางวัลเซเว่นบุค๊ อวอร์ด เป็นต้น
ซึง่ รายชือ่ นวนิยายมีดงั ต่อไปนี้
		 ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2470-2479 1. ลูกผู้ชาย
ผูแ้ ต่ง ศรีบรู พา 2. ละครแห่งชีวติ ผูแ้ ต่ง หม่อมเจ้าอากาศ
ด�ำเกิง รพีพฒ
ั น์ 3. วนิดา ผูแ้ ต่ง วรรณสิริ 4. ศัตรูของเจ้า
หล่อน ผู้แต่ง ดอกไม้สด ช่วงที่ 2. พ.ศ. 2480-2489
5. ข้างหลังภาพ ผูแ้ ต่ง ศรีบรู พา 6. แผ่นดินของเรา ผูแ้ ต่ง
แม่อนงค์ 7. หญิงคนชัว่ ผูแ้ ต่ง ก.สุรางคนางค์ 8. ผูด้ ี ผูแ้ ต่ง
ดอกไม้สด ช่วงที่ 3. พ.ศ. 2490-2499 9. นิทรา-สายัณห์
ผูแ้ ต่ง อิงอร 10. แลไปข้างหน้า ผูแ้ ต่ง ศรีบรู พา 11. บ้าน
ทรายทอง ผูแ้ ต่ง ก.สุรางคนางค์ 12. ปริศนา ผูแ้ ต่ง ว.ณ.
ประมวลมารค ช่วงที่ 4. พ.ศ. 2500-2509 13. แววมยุรา
ผูแ้ ต่ง พนมเทียน 14. จ�ำเลยรัก ผูแ้ ต่ง ชูวงศ์ ฉายะจินดา
15. คมพยาบาท ผูแ้ ต่ง สุข หทัย 16. สลักจิต ผูแ้ ต่ง บุษยมาส
ช่วงที่ 5. พ.ศ. 2510-2519 7. ลูกอีสาน ผู้แต่ง ค�ำพูน
บุญทวี 18. อยูก่ บั ก๋ง ผูแ้ ต่ง หยก บูรพา 19.เขาชือ่ กานต์
ผูแ้ ต่ง สุวรรณี สุคนธา 20. ข้าวนอกนา ผูแ้ ต่ง สีฟา้ ลดาวัลย์
ช่วงที่ 6. พ.ศ. 2520-2529 21. ค�ำพิพากษา ผูแ้ ต่ง ชาติ
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กอบจิตติ 22. ตลิง่ สูง ซุงหนัก ผูแ้ ต่ง นิคม รายยวา 23. ทอง
เนือ้ เก้า ผูแ้ ต่ง โบตัน๋ 24. ปูนปิดทอง ผูแ้ ต่ง กฤษณา อโศก
สิน ช่วงที่ 7. พ.ศ. 2530-2539 25. ลอดลายมังกร ผูแ้ ต่ง
ประภัสสร เสวิกลุ 26. เวลา ผูแ้ ต่ง ชาติ กอบจิตติ 27. มงกุฎ
ดอกส้ม ผูแ้ ต่ง ถ่ายเถา สุจริตกุล 28. เพลิงบุญ ผูแ้ ต่ง กฤษณา
อโศกสิน ช่วงที่ 8. พ.ศ. 2540-2549 29. ขอหมอนใบนัน้ ที่
เธอฝันยามหนุน ผูแ้ ต่ง ประภัสสร เสวิกลุ 30. อมตะ ผูแ้ ต่ง
วิมล ไทรนิม่ นวล 31. ความสุขของกะทิ ผูแ้ ต่ง งามพรรณ
เวชชาชีวะ 32. ช่างส�ำราญ ผูแ้ ต่ง เดือนวาด พิมวนา ช่วงที่
9. พ.ศ. 2550-2560 33. คนแคระ ผูแ้ ต่ง วิภาส ศรีทอง
34. กรงกรรม ผูแ้ ต่ง จุฬามณี 35. หยกลายเมฆ ผูแ้ ต่ง โสภี
พรรณราย 36. แอบรักออนไลน์ ผูแ้ ต่ง ร่มแก้ว
2.3 วิเคราะห์เนือ้ หานวนิยายตามกรอบแนวคิด
ซึง่ น�ำเกณฑ์ หลักจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา ของ ชัยวัฒน์
อัตพัฒน์ (2523, น.173-174) ปรับให้สอดคล้องกับแนวทาง
การวิเคราะห์ เพือ่ สร้างหลักเกณฑ์ จนเป็นกรอบแนวคิดที่
เหมาะสม มีดงั ต่อไปนี้
		 2.3.1 การอบรมเลีย้ งดู
			
2.3.1.1 สั่งสอนให้ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล
			
2.3.1.2 ปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
			
2.3.1.3 สัง่ สอนให้อยูใ่ นกรอบของ
ศีลธรรม
			
2.3.1.4 บิดามารดาไม่อบรมเลีย้ งดูบตุ ร
2.4 สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้การสรุปและ
อภิปรายผล

ผลการวิจยั

ด้านการอบรมเลี้ยงดู ประเด็นที่ 1.1 สั่งสอนให้
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล ปรากฏใน
นวนิยาย ดังผลการวิเคราะห์ตอ่ ไปนี้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้บดิ า
มารดาเลีย้ งดูบตุ รชาย ให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล ช่วงที่
1 พ.ศ. 2470-2479 ในนวนิยายเรือ่ ง ลูกผูช้ าย, ละครแห่ง
ชีวติ , วนิดา และ ศัตรูของเจ้าหล่อน โดยบทบาทของบิดาที่
มีสถานภาพทางสังคม อยูใ่ นระดับตระกูลสูงสูง เช่น พระยา

หม่อมเจ้า และหม่อมราชวงศ์ ซึง่ มีบทบาทในการเลีย้ งดูให้
บุตรชายเป็นผูท้ มี่ คี วามสมบูรณ์ เช่น ในเรือ่ ง ศัตรูของเจ้า
หล่อน ที่บิดาของประสงค์ต้องการให้เป็นผู้ชายที่เก่งทาง
วิชาการด้านการศึกษา และการบริหารงานในครอบครัว
อีกทั้งบิดามารดาต้องการหล่อหลอมให้บุตรชายเป็นผู้ที่มี
ความสมบูรณ์แบบ ดีพร้อมในทุกมิติ สมกับการเป็นทายาท
ของผูม้ ตี ระกูลสูง อีกทัง้ ยังเป็นความหวังของครอบครัวและเป็น
ทายาทเพียงคนเดียวทีจ่ ะต้องด�ำรงวงศ์สกุลต่อไป ดังความว่า
...หลังจากทีไ่ ด้กลับจากฝรัง่ เศส และได้มาฝึกหัดวิชา
ป่าไม้ในสยามอีกในเวลาไม่นาน เขาก็มคี วามรู้ ในการงานดี
และเป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการและมีอ�ำนาจสิทธิ์ขาดแต่
ผูเ้ ดียวผูถ้ อื หุน้ ด้วยนับร้อยคนขึน้ ไป…
(ดอกไม้สด, 2537, น.6)
ในนวนิยายช่วงที่ 2 พ.ศ. 2480-2489 เรือ่ งหญิงคน
ชัว่ และผูด้ ี พบบทบาทของบิดามารดาเป็นผูอ้ บรมเลีย้ งบุตร
ชายให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทที่สมบูรณ์แบบ โดย
ส่งเสริมการศึกษาทีด่ ี จัดหาคูค่ รองทีเ่ หมาะสม และสัง่ สอน
ให้มคี วามประพฤติดี เคร่งครัด สร้างแนวคิดให้ตวั ละครเอก
ชาย มีวสิ ยั ทัศน์ มุง่ มัน่ หาความก้าวหน้าในชีวติ ดังเช่นเรือ่ ง
หญิงคนชัว่ ความว่า
... “ทั้งคุณแม่ของฉัน ท่านก็แสดงความไม่พอใจ
อย่างยิง่ ทีฉ่ นั จะท�ำตามอ�ำเภอใจ ประกอบกับทีท่ า่ นจะส่ง
ฉันไปศึกษาเล่าเรียนทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ ซึง่ เท่ากับไปเพิม่ วิชาความรู้
เป็นประโยชน์ในความเจริญส�ำหรับชีวติ ข้างหน้า” ...
(ก. สุรางคนางค์, 2558, น.249)
พระยาอดิเทพบดีเป็นผูอ้ บรมเลีย้ งดูวทิ ย์ โดยสัง่ สอน
ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล ให้มคี วามเป็น
ทายาททีส่ มบูรณ์แบบ โดยให้ได้รบั การศึกษาทีด่ ี มีคคู่ รองที่
ดีเหมาะสม บิดามารดาได้จัดหาคู่ในลักษณะคลุมถุงชน
ท�ำให้วทิ ย์เกิดความขัดแย้งกับบิดามารดา ซึง่ สถานการณ์
ครอบครัวบีบบังคับ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งหรือกระท�ำตาม
ความประสงค์ได้ จ�ำเป็นต้องส่งไปศึกษายังต่างประเทศ และ
ในทีส่ ดุ เมือ่ วิทย์สำ� เร็จการศึกษากลับมา ก็มคี วามประพฤติ
สมกับเป็นทายาทของตระกูลผูด้ รี ะดับสูง
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นวนิยายช่วงที่ 4 พ.ศ. 2500-2509 พบในเรื่อง
สลักจิต ซึง่ บิดามารดาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้วยการ
ส่งบุตรไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อให้บุตรชายเป็นผู้ที่มี
ความรูส้ งู อีกทัง้ บิดามารดายังเลือกคูค่ รองทีเ่ หมาะสม โดย
การคลุมถุงชน เพื่อจัดหาหญิงสาวที่เหมาะสมเทียบเท่า
ฐานะกั บ วงศ์ ส กุ ล ของตน เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ทั้ ง สอง
ครอบครัวมีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนทวีคูน แต่เมื่อบุตรชาย
ไม่เกิดความสมัครรักใคร่ บิดามารดาจึงใคร่ครวญและให้บตุ ร
ชายมีอสิ ระในการเลือกคูไ่ ด้เอง
... “แต่ดฉิ นั ให้โอกาสแก่ลกู เสมอ ในเรือ่ งความรัก”
หม่อมพูดเบา ๆ เมือ่ หวนนึกถึงบุตรชายสุดสวาทของท่าน..
(บุษยมาส 2, 2551, น.25)
นวนิยายช่วงที่ 5 พ.ศ. 2510-2519 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง ลูกอีสานและอยูก่ บั ก๋ง บิดามารดาสัง่ สอนบุตรชาย ให้
มีความประพฤติดี เป็นผู้ที่สังคมยอมรับ มีความอดทน
มุมานะบากบัน่ ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน เพือ่ ในวันข้างหน้าจะ
ได้มโี อกาสในชีวติ ทีด่ ขี นึ้ หลุดพ้นจากความยากจน เช่นใน
เรือ่ ง ลูกอีสาน บิดาและมารดาเอาใจใส่คนู โดยสัง่ สอนให้
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง ปลูกฝังการ
ประพฤติตน ให้เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างทีด่ ี ให้กบั บุตร
ด�ำเนินรอยตาม ค่านิยมของคนชนบท สอนให้ขยันหมัน่ เพียร
หนักเอาเบาสู้ บิดามารดาได้เสริมสร้างทักษะการด�ำรงชีวติ
ท่ามกลางทรัพยากรท้องถิน่ ทีแ่ ห้งแล้ง และยังสนับสนุนการ
ศึกษาให้มวี ชิ าความรู้ เพือ่ ทีจ่ ะให้บตุ รได้มอี นาคตทีด่ ใี นวัน
ข้างหน้า ในนวนิยายเรือ่ งอยูก่ บั ก๋ง ซึง่ ก๋งทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือน
บิดา อบรมสัง่ สอนให้หยกประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ
วงศ์สกุล รูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ประมาณตนให้อยู่
ขอบเขตฐานะความเป็นอยู่ และมีทศั นคติทดี่ ี มองโลกให้
กว้างและพยายามศึกษาเล่าเรียนให้สงู ทีส่ ดุ
นวนิยายช่วงที่ 6 พ.ศ. 2520-2529 คือ ทองเนือ้ เก้า
และปูนปิดทอง บิดามารดาอบรมสัง่ สอนให้บตุ รชายเป็นผูม้ ี
ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ของตนสูบ่ ตุ ร เพือ่ เป็น
พืน้ ฐานของการด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี ดังเช่นในเรือ่ ง ทองเนือ้ เก้า
บิดาอบรมสั่งสอนสันต์ให้มีวิชาความรู้ทางวิชาชีพคืองาน
ช่างไม้ เป็นการถ่ายทอดวิทยาการความรูข้ องบิดา เพือ่ ให้

สันต์สามารถสร้างรายได้เลีย้ งดูตนเอง อีกทัง้ ยังสนับสนุน
ทางการศึกษา ปลูกฝังให้ขยันหมัน่ เพียร เพือ่ ทีจ่ ะสอบเข้า
รับราชการจนสันต์ได้เป็นทหาร ประจ�ำอยู่กรมต่อเรือ
เป็นการยกระดับฐานะทางครอบครัวให้มีเกียรติยศและ
ศักดิศ์ รี โดยสร้างชือ่ เสียงให้กบั วงศ์สกุล ดังความว่า
...พ่อสินนัน้ เป็นช่างไม้รบั จ้างทัว่ ไป ถ่ายทอดวิชาให้
ลูกชายคนเดียวไว้จนหมดภูมิ สันต์เป็นช่างไม้มอื หนึง่ แต่เขา
ไม่ได้รบั จ้างทัว่ ไปอย่างพ่อ เพราะเรียนหนังสือมาก จึงเข้า
รับราชการเป็นทหารเรือในกรมอู่ทหารเรือ วันว่างก็ช่วย
ท�ำงานช่างไม้หรือช่วยแม่คา้ ขาย...
(โบตัน๋ , 2522, น.8)
ในส่วนนวนิยายเรือ่ ง ปูนปิดทอง มารดาคือสายทอง
กล่าวถึงประสบการณ์ในเรือ่ งความรักทีไ่ ม่สมหวัง บอกเล่า
ประสบการณ์ ถึงสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหา และสร้างเกราะ
ป้องกันสิ่งเลวร้าย ไม่ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวสองเมือง
สายทองให้ข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตคู่กับสองเมืองโดย
ตลอด เพราะไม่ต้องการให้ชีวิตของสองเมืองผิดพลาด
ดังเช่นชีวิตของเธอเมื่อในอดีต
นวนิยายช่วงที่ 7 พ.ศ. 2530-2539 เรื่อง เพลิงบุญ
บิดาอบรมสั่งสอนในด้านความมีเสรีภาพของผู้ชาย ฤทธิ์
ปลูกฝังให้ฤกษ์มีความคิด ด้านอิสระและเสรีภาพในการ
ด�ำเนินชีวิตอย่างลูกผู้ชาย เมื่อฤกษ์เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม บิดา
เปิดโอกาสในการเลือกคูค่ รอง อีกทัง้ มีทศั นะทีว่ า่ ไม่ใช่เรือ่ ง
เสียหายของผูช้ าย ทีค่ บหาเพือ่ ศึกษาดูใจกับเพือ่ นต่างเพศ
เรี ย นรู ้ อุ ป นิ สั ย ใจคอ และรสนิ ย มของผู ้ ห ญิ ง ก่ อ นการ
แต่งงาน ว่าเหมาะสมที่จะเป็นภรรยาและมารดาของบุตร
ในอนาคตเพียงใด ดังความว่า
...ในเมือ่ เพศชายถูกก�ำหนดให้เกิดมาเป็นผูไ้ ด้เปรียบ
ทุกวิถที าง ความรูส้ กึ ของบิดาส่วนมาก ก็มกั จะเห็นใจบุตร
ที่เป็นเพศเดียวกับตนว่า วิสัยชายนั้นพอเริ่มแตกพานขึ้น
มาแล้ว เรือ่ งชูส้ าวก็จะเริม่ ติดสอยห้อยตามมาทันควัน แทบ
ทุกคนถ้าไม่ถงึ แก่เสียการเล่าเรียน พ่อแม่กจ็ ะปล่อยให้บตุ ร
ชาย ได้มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่ท้วงติง...
(กฤษณา อโศกสิน, 2551, น.20)
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นวนิยายช่วงที่ 8 พ.ศ. 2540-2549 เรือ่ ง ขอหมอน
ใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุนและอมตะ ในนวนิยายเรือ่ งขอหมอน
ใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน พบว่ามารดาปลูกฝังให้บตุ รชาย มี
จิตส�ำนึกทีเ่ ป็นทายาทในตระกูลผูด้ เี ก่า ให้ตระหนักถึงการ
รักษาชือ่ เสียงวงศ์สกุล มารดามีการอบรมเลีย้ งดู สัง่ สอนให้
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล มารดายังสัง่ สอน
ให้ลอ่ งจุน๊ ควบคุมสติและ ลดความรุนแรง ในการใช้อารมณ์
ต่อต้านบิดา ให้รจู้ กั คิดและเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องการ
เป็นบุตรทีด่ ี ในนวนิยายเรือ่ งอมตะ บิดาอบรมสัง่ สอนให้บตุ ร
ชายที่เป็นมนุษย์โคลนนิ่ง ให้มีทักษะในการด�ำเนินชีวิต
เหมือนมนุษย์ โดยการดูแลเอาใจใส่ เพือ่ ให้เป็นผูช้ ายสมบูรณ์
แบบทัง้ กายและใจ จนเกิดความรัก ศรัทธาต่อบิดา แต่ความ
รูส้ กึ ของบิดาแท้จริงนัน้ ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จาก
บุตรทีเ่ ป็นโคลนนิง่ ดังนัน้ ความรักทีบ่ ดิ าแสดงออก ไม่ได้เกิด
จากความรักทีแ่ ท้จริง
นวนิยายช่วงที่ 9 พ.ศ. 2550-2560 เรือ่ ง คนแคระ
ได้กล่าวถึงบิดาปลูกฝังเรือ่ งเงิน มีอำ� นาจเหนือทุกสิง่ ความ
ปรารถนาสามารถแลกมาได้ดว้ ยเงิน บิดาอบรมเลีย้ งดูเกริก
ซึง่ เป็นเพียงบุตรชายเพียงคนเดียว บิดาตามใจและสอนเรือ่ ง
การใช้เงินเสมือนเป็นอ�ำนาจในการต่อรอง จนเกริกซึมซับ
ความคิดดังกล่าว โดยใช้คณ
ุ ค่าของเงินเป็นเกณฑ์วดั เพือ่ การ
ตัดสินในการด�ำเนินชีวติ และใช้ตดั สินคุณค่าความเป็นมนุษย์
แต่อำ� นาจเงินไม่สามารถตอบสนองชีวติ ของเกริกได้ในทุกสิง่
ทีป่ รารถนา ดังความว่า
...การถูกประคบประหงมตามใจจนเหลิง อันเนือ่ งจาก
ครอบครัวมีฐานะ ทีม่ เี พียงบิดาและบุตรชายสืบสกุลคนเดียว
คือค�ำอธิบายหลักในสาเหตุของความหุนหันพลันแล่นของ
เกริกเสมอมา” ...
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น.32)
จากบทบาทและปฏิสัมพันธ์บิดามารดาที่มีต่อบุตร
ชาย พบการอบรมเลีย้ งดู ประเด็นสัง่ สอนให้ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล นวนิยายช่วง พ.ศ. พ.ศ. 2470
ถึง 2509 พบว่า บิดามารดาปลูกฝังด้านการรักษาชือ่ เสียง
ของวงศ์สกุล รักในเกียรติยศศักดิ์ศรี เนื่องจากอยู่ใน
ครอบครัวตระกูลผูด้ ชี นั้ สูง ต้องการให้บตุ รชายเป็นดังทีบ่ ดิ า

มารดาคาดหวังไว้ จึงช่วยกันหล่อหลอมให้บตุ รชายมีความ
สมบูรณ์แบบ สมกับทายาทของวงศ์สกุลระดับสูง นวนิยาย
ช่วง พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2529 พบว่าบิดามารดาอยู่ใน
ครอบครัวเป็นชนชั้นกลาง ถึงชนชั้นล่าง ซึ่งบิดามารดา
ต้องการให้บตุ รเป็นคนดี สัง่ สอนให้รจู้ กั บทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง และอยูใ่ นหลักศีลธรรม เพือ่ ให้สงั คมยอมรับ นวนิยาย
ช่วง พ.ศ. 2530- 2539 พบว่านวนิยายสะท้อนถึงความมี
อ�ำนาจของชายเป็นใหญ่ เป็นค่านิยมดัง้ เดิมทีส่ บื เนือ่ งจาก
ในอดีต โดยทีบ่ ดิ าให้อสิ ระทางด้านเสรีภาพของความเป็น
ชาย จึงท�ำให้บุตรชายกล้าท�ำผิดศีลธรรมด้วยการนอกใจ
ภรรยา แต่บดิ าและบุตรชายกลับมองว่า เป็นเรือ่ งเล็กน้อย
ทีส่ ามารถให้อภัยได้ นวนิยายช่วง พ.ศ. 2540-2549 อยูใ่ น
ช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ บิดาเกิดความตึงเครียด จึงหาทางออก
โดยการมีภรรยาน้อย ท�ำให้เกิดปัญหาแตกแยกภายใน
ครอบครัว มารดาจึงเข้ามามีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจ
บุตรชาย ให้บรรเทาเบาบางลง และในช่วงเวลานี้มีความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทีม่ กี ารโคลนนิง่ มนุษย์ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าเทคโนโลยีก�ำลังล�้ำหน้า เร็วเกินกว่าที่มนุษย์
สามารถปรับสมดุลเข้ากับสิง่ ทันสมัยนัน้ ได้ ซึง่ จิตใจมนุษย์
ละเลยศีลธรรมจรรยา อีกทัง้ ยังมีกเิ ลสและความโลภ ตลอด
จนการค�ำนึงถึงผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง นวนิยายช่วง พ.ศ.
2550-2560 พบว่าบิดามีทศั นะการเลีย้ งดูแบบทุนนิยม ให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งเงินเป็นใหญ่ การเลีย้ งดูบตุ รชายคนเดียว
อย่างตามใจ โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนท�ำให้บุตรชาย
ปรารถนาสิง่ ใดก็ตอ้ งได้ ท�ำให้เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง บิดามี
ความบกพร่องในการเลีย้ งดู เนือ่ งด้วยไม่ได้ปลูกฝังในด้าน
หลักศีลธรรมจรรยาทีด่ ี
ประเด็นที่ 1.2 ปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี ดังผลการวิเคราะห์
ต่อไปนี้
นวนิยายในช่วงที่ 1 พ.ศ. 2470-2479 เรือ่ งลูกผูช้ าย
และศัตรูของเจ้าหล่อน บิดาปลูกฝังค่านิยมการด�ำรงตนอย่าง
มีศักดิ์ศรีในฐานะของบุตรชายผู้มีตระกูลดี โดยรักษา
เกียรติยศของวงศ์สกุล ซึง่ บิดาของตัวละครเอกชายทัง้ สอง
เรือ่ งมีลกั ษณะร่วม
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ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือเรื่อง ลูกผู้ชาย บิดาของ
ตัวละครเอกชายคือเอิบ เลีย้ งดูมาโนช โดยปลูกฝังค่านิยม
การด�ำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายรักษาเกียรติยศ
ความเป็นผูช้ าย และความมุมานะฝ่าฟันโชคชะตา จนได้พบ
กับความส�ำเร็จในชีวติ ส่วนนวนิยายเรือ่ ง ศัตรูของเจ้าหล่อน
บิดาคือ พระยาบ�ำรุงประชากิจ เลี้ยงดูประสงค์ปลูกฝัง
ค่านิยมการด�ำรงตนอย่างมีศกั ดิศ์ รี รักในเกียรติยศของลูก
ผูช้ าย ให้เหมาะสมกับชาติตระกูลทีส่ งู ส่ง โดยต้องการให้
ทายาททีม่ คี วามสมบูรณ์แบบดังทีบ่ ดิ าเป็นอยู่ ดังตัวอย่างใน
นวนิยายเรือ่ ง ศัตรูของเจ้าหล่อน ความว่า
...ท่านแค้นที่ถูกเหยียด ปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับ
คูห่ มัน้ ซึง่ เป็นลูกของผูม้ ยี ศและทรัพย์ทเี่ ป็นอเนกประการ..
(ดอกไม้สด, 2537, น.3-4)
นวนิยายช่วงที่ 2 พ.ศ. 2480-2489 เรือ่ งหญิงคนชัว่
และผูด้ ี ทัง้ สองเรือ่ งบิดาปลูกฝังค่านิยม ทีม่ สี ว่ นคล้ายคลึง
กันคือ ส่งเสริมให้บตุ รได้ศกึ ษาในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เปลีย่ น
โลกทัศน์จากมุมมองแบบเดิม ให้เจริญเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ ทีม่ ี
ความรอบรู้ดังที่บิดามารดาในเรื่องหญิงคนชั่ว คือพระยา
อดิเทพบดีปลูกฝังค่านิยมทางด้านการศึกษา สนับสนุนให้
บุตรไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อให้บุตรชายมีวิทยาการ
ความรู้ โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องการเป็นบุตรทีม่ กี ารศึกษาระดับ
สูงจากต่างประเทศ น�ำความรู้ความสามารถมาประกอบ
อาชีพให้มคี วามก้าวหน้าต่อไป ส่วนนวนิยายเรือ่ ง ผูด้ ี หลวง
อนันต์ได้ปลูกฝังให้อดุ มได้เรียนรูเ้ รือ่ งจรรยามารยาทของผูด้ ี
ให้ถูกต้องตามแบบแผน ก่อนที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศ
อังกฤษ เพือ่ ให้เป็นผูป้ ระพฤติตนดีให้เหมาะสมกับตระกูล
ผูด้ ี ไม่วา่ จะใช้ชวี ติ อยูแ่ ห่งใดก็ตาม การประพฤติปฏิบตั ติ น
ในฐานะบุตรตระกูลระดับชัน้ สูง จะต้องคงไว้ซงึ่ เกียรติยศ
และศักดิศ์ รี อยูม่ เิ สือ่ มคลาย ส�ำหรับครอบครัวผูท้ มี่ ตี ระกูล
สูง มักห่วงใยเรือ่ งความประพฤติของบุตรชาย ทีจ่ ะส่งผลให้
เสียการเรียน เช่น เรือ่ งการคบหาผูห้ ญิง หรือความประพฤติ
ทีอ่ อกนอกลูน่ อกทาง จึงเคร่งครัดในจรรยามารยาทของผูด้ ี
ดังความว่า
...หลวงอนั น ต์ มี ค วามเห็ น ว่ า อุ ด มควรได้ เ รี ย นรู ้
จรรยาบรรณของผูด้ อี ย่างถูกต้องตามแผนให้ชำ�่ ชองก่อนที่

จากบ้านเกิดเมืองนอนไป เนือ่ งด้วยจรรยาของผูด้ นี นั้ เป็น
สากลกล่าวคือ ผูท้ มี่ จี รรยาดีเข้าเลือดเสียแล้ว ถึงแม้วา่ จะ
พลัดเข้าหมูค่ นต่างด้าวซึง่ มีแบบแผนผิดจากแบบแผนเก่า..
(ดอกไม้สด, 2548, น.88)
นวนิยายช่วงที่ 4 พ.ศ. 2500-2509 ปรากฏในเรือ่ ง สลัก
จิต บิดาปลูกฝังค่านิยมด้านความมัน่ คง ยึดมัน่ ในค�ำสัญญาใน
ด้านการแต่งงาน แต่เมือ่ พบว่าบุตรชายทุกข์ใจทีจ่ ะต้องแต่งงาน
กับหญิงสาวทีไ่ ม่ได้รกั จึงให้สทิ ธิการเลือกคูค่ รองด้วยความสมัคร
ใจ อีกทัง้ บิดามารดาไม่ตอ้ งการให้บตุ รชายเป็นเหมือนบิดาของ
สลักจิต ทีม่ คี วามขัดแย้งกับพระยาภักดีบดินทร์ เหตุการณ์ดงั
กล่าวจึงเป็นบทเรียนสอนใจ ของคนในตระกูล ซึง่ ไม่ตอ้ งการให้
เกิดขึน้ อีกกับบุตรชายของตน ดังความว่า
... “ถ้าจอยไม่ได้เป็นคูห่ มัน้ ของคุณเกริก ฉันจะให้เขา
แต่งงานกับชายเดียวตามความปรารถนาของเขาทัง้ สองใน
เมือ่ เขารักกันมาก “แต่ยายเพ็ญละคะเจ้าคุณพี?่ ” หม่อมภาคี
ถามพี่ชายของท่านเบาๆ “ชายเดียวไม่ได้รักยายเพ็ญ ดู
กระไรอยูท่ เี่ ราจะไปบังคับเขาให้แต่งงานกัน เข็ดแล้วเรือ่ ง
บังคับใจคน เราควรให้อสิ ระแก่เขา”...
(บุษยมาส 2, 2551, น.466)
นวนิยายช่วงที 5 พ.ศ. 2510-2519 ลูกอีสานและอยู่
กับก๋ง ตัวละครปลูกฝังค่านิยมให้เป็นผูม้ วี ชิ าความรู้ เพือ่ ใน
วันข้างหน้า จะมีโอกาสก้าวหน้าต่อไป นวนิยายทัง้ สองเรือ่ ง
นีเ้ ป็นกลุม่ ครอบครัวทีย่ ากจน จึงต้องแสวงหาหนทางการยก
ระดับฐานะของตนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยบิดามารดาจะ
สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กบั บุตร สร้างให้บตุ รมีความ
คิดใฝ่ดมี งุ่ มัน่ ทางการศึกษา เรือ่ งลูกอีสานบิดามารดาได้ปลูก
ฝังให้ได้เรียนหนังสือ โดยมีหลวงตาก�ำกับพฤติกรรมและปลูก
ฝังทางด้านศีลธรรมจรรยา ในส่วนเรือ่ งอยูก่ บั ก๋ง ซึง่ ก๋งได้
ปลูกฝังค่านิยมในด�ำเนินชีวิตให้กับหยกในด้านการศึกษา
เพราะการศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญของชีวติ ท�ำให้เป็นผูม้ ี
ความรูเ้ ท่าทันและมีทศั นะทีก่ ว้างไกล อีกทัง้ การศึกษายังเป็น
สิง่ ทีป่ ระเทศชาติบงั คับให้เยาวชนต้องรูห้ นังสือ ก๋งให้ความ
ส�ำคัญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิง่ ค่านิยมของการเป็น
เจ้าคนนายคนหรือการได้เป็นข้าราชการ ทัง้ มีเกียรติยศและ
ศักดิศ์ รี ซึง่ ก๋งปรารถนาให้หยกมีอนาคตเช่นนัน้
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นวนิยายช่วงที่ 6 พ.ศ. 2520-2529 พบในนวนิยาย
เรือ่ งทองเนือ้ เก้าและปูนปิดทอง ทัง้ สองเรือ่ งมีแนวคิดของ
บิ ด ามารดาปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในด้ า นน� ำ
ประสบการณ์ถา่ ยถอดสูบ่ ตุ รชาย เพือ่ ให้บตุ รชายมีภมู คิ มุ้ กัน
ทีด่ ี ในนวนิยายเรือ่ ง ทองเนือ้ เก้า บิดามารดา ได้ปลูกฝัง
ค่านิยมเรือ่ งการท�ำงานรับราชการว่า เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติยศ
และศักดิ์ศรี ปรารถนาให้บุตรชายมีอาชีพที่มั่นคงและมี
อนาคตที่ดี และเป็นค่านิยมของสังคมยุคนั้นที่คาดหวังว่า
บุตรชายต้องได้รับราชการ ในนวนิยายเรื่อง ปูนปิดทอง
มารดาได้สร้างแนวคิดทีเ่ ป็นค่านิยมในการครองเรือนให้กบั
สองเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมในการเลือกคู่ครอง ซึ่งน�ำ
ประสบการณ์ตรงทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง มาปรับใช้โดยสอนและ
ให้ขอ้ คิดกับสองเมือง และได้สะท้อนความรูส้ กึ ของฝ่ายหญิง
ให้สองเมืองเข้าใจ โดยให้พจิ ารณาไตร่ตรองการท�ำสิง่ ใดให้
รอบคอบ ซึ่งอาจส่งผลให้การด�ำเนินชีวิตของครอบครัว
ผิดพลาดได้
นวนิยายช่วงที่ 7 พ.ศ. 2530-2539 เรือ่ ง เพลิงบุญ
บิดาได้ปลูกฝังค่านิยมด้านสิทธิข์ องผูช้ าย ทีม่ โี อกาสได้ใช้ชวี ติ
ในการเลือกคูค่ รองอย่างเสรี อีกทัง้ บิดาได้เตรียมพืน้ ฐานทาง
ด้านอาชีพ โดยให้ทำ� งานทีบ่ ริษทั ของบิดามีเงินเดือน ซึง่ บุตร
ชายไม่เคยประสบสภาวะกดดัน ทีจ่ ะต้องหางานท�ำอย่างยาก
ล�ำบาก อีกทั้งการแต่งงาน การสร้างเรือนหอ บิดาเป็น
ผูจ้ ดั การทุกสิง่ อย่างสมบูรณ์ บิดาพยายามสร้างให้บตุ รชาย
ทัดเทียมกับผูอ้ นื่ โดยให้เป็นผูท้ สี่ งั คมยอมรับ
นวนิยายช่วงที่ 8 พ.ศ. 2540-2549 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุนและอมตะ ในเรือ่ ง
ขอหมอน ใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน มารดาปลูกฝังค่านิยม
ด้านความกตัญญูรคู้ ณ
ุ และทดแทนบุญคุณบิดามารดา ถึง
แม้จะไม่ใช่บตุ รชายคนโปรด แต่ตอ้ งคิดเสมอว่าบิดาคือผูใ้ ห้
ก�ำเนิดมีพระคุณอันยิง่ ใหญ่ ในส่วนเรือ่ งการท�ำตนให้เหมาะ
สมกับทายาทของตระกูลผูด้ เี ก่า ดังความว่า
“อย่าอาฆาตพยาบาทพ่อเขาเลย ถึงอย่างไรเขาก็มี
พระคุณล้นหัว เพราะเป็นคนทีใ่ ห้กำ� เนิดจุน๊ ”...
(ประภัสสร เสวิกลุ , 2554, น.45)

นวนิยายเรือ่ งอมตะ ได้กล่าวถึงบิดาได้ปลูกฝังค่านิยม
ให้ชีวันให้เกิดความรักอย่างเทิดทูน มีความกตัญญูรู้คุณ
เนือ่ งจากพรมินทร์ มีแผนทีจ่ ะปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์
โคลนสูต่ วั เขา โดยชีวนั ต้องยินยอมการผ่าตัดถึงจะเกิดความ
สมบูรณ์ จึงพยายามสร้างให้ชวี นั เกิดความรูส้ กึ รักเทิดทูน
จากจิตใต้สำ� นึก ดังบทสนทนาทีก่ ล่าวว่า
...“ผมรักบีบคี รับ รักมากทีส่ ดุ เลย” เสียงเค้าเหมือน
ดังอยูใ่ นหัวใจนีเ้ อง ชัดเจนและบริสทุ ธิ์ “รักบีบแี ล้วตายเพือ่
บีได้ไหม” “ผมรักบีบผี มตายเพือ่ บีบไี ด้ครับ”...
(วิมล ไทรนิม่ นวล, 2559, น.69)
จากบทบาทและปฏิสัมพันธ์บิดามารดาที่มีต่อบุตร
ชาย พบการอบรมเลีย้ งดู ประเด็นปลูกฝังค่านิยม พบว่า
นวนิยาย พ.ศ. 2470-2479 เรื่องลูกผู้ชายและศัตรูของ
เจ้าหล่อน บิดาปลูกฝังค่านิยมการด�ำรงตนอย่างมีศกั ดิศ์ รีใน
ฐานะของบุตรชายทีด่ ี ในเรือ่ งลูกผูช้ ายบิดามีฐานะยากจน
แต่ได้ปลูกฝังค่านิยมในการรักษาเกียรติยศความเป็นผูช้ าย
และความมุมานะฝ่าฟันโชคชะตาจนได้พบกับความส�ำเร็จ
ในชีวติ ในเรือ่ งศัตรูของเจ้าหล่อน ปลูกฝังค่านิยมการด�ำรง
ตนอย่างมีศกั ดิศ์ รี รักในเกียรติยศของลูกผูช้ ายให้เหมาะสม
กับชาติตระกูลที่สูงส่ง โดยต้องการให้ทายาทที่มีความ
สมบูรณ์แบบ นวนิยาย พ.ศ. 2480-2489 พบในเรือ่ งหญิง
คนชัว่ และผูด้ ี ซึง่ บิดามารดาต้องการเปลีย่ นแปลงมุมมอง
โลกทีย่ งั แคบ ให้ได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้ ในต่างประเทศ เพือ่
เพิม่ พูนให้บตุ รชาย มีประสบการณ์ และสามารถคิดตัดสิน
ใจด้วยวิจารณญาณของตนอย่างถ่องแท้ นวนิยาย พ.ศ.
2500-2509 ปรากฏในเรือ่ ง สลักจิต บิดาปลูกฝังค่านิยมด้าน
ความมัน่ คง ยึดมัน่ ในค�ำสัญญาในด้านการแต่งงาน แต่เมือ่
บิดามารดาพบว่าบุตรชายขมขืน่ ใจ บิดามารดา จึงให้อสิ ระ
ในการเลือกคูค่ รอง นวนิยาย พ.ศ. 2510-2519 ลูกอีสาน
และอยู่กับก๋ง ทั้งสองเรื่องบิดาอยู่ในฐานะที่ยากจน ได้
ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นผูม้ วี ชิ าความรู้ เพือ่ ในวันข้างหน้าจะมี
โอกาสก้าวหน้า ยกระดับฐานะของตนโดยหวังว่าการศึกษา
จะช่วยให้เป็นผูม้ คี วามรู้ พัฒนาตนเอง และมีอาชีพทีม่ นั่ คง
ได้ในอนาคตจะได้ไม่ลำ� บากอย่างทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างในปัจจุบนั
นวนิยาย พ.ศ. 2520-2529 พบในนวนิยายเรือ่ งทองเนือ้ เก้า
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และปูนปิดทอง ทัง้ สองเรือ่ งมีแนวคิดของบิดามารดาปลูกฝัง
ค่านิยมคล้ายคลึงกัน ในด้าน น�ำประสบการณ์ถา่ ยทอดสูบ่ ตุ ร
ชาย เพือ่ ให้บตุ รชายมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี นวนิยาย พ.ศ. 25302539 พบในนวนิยายเรือ่ ง เพลิงบุญ บิดาได้ปลูกฝังค่านิยม
ด้านสิทธิ์ของผู้ชาย โดยให้โอกาสได้ใช้ชีวิตในการเลือกคู่
ครองอย่างเสรี นวนิยายช่วงที่ 8 พ.ศ. 2540-2549 พบใน
นวนิยายเรือ่ ง ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุนและอมตะ
ในเรือ่ ง ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน มารดาปลูกฝัง
ค่านิยมด้านความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ส่วนเรือ่ งอมตะบิดาสัง่ สอน
ให้รกั และเทิดทูนบิดาเหนือสิง่ อืน่ ใด เนือ่ งด้วยบิดาต้องการ
แสวงหาผลประโยชน์จากบุตรโคลนนิง่
ประเด็นที่ 1.3 สัง่ สอนให้ประพฤติอยูใ่ นกรอบแห่ง
ศีลธรรม ดังผลการวิเคราะห์ตอ่ ไปนี้
นวนิยาย ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2470-2479 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง ลูกผูช้ ายและศัตรูของเจ้าหล่อน ในนวนิยายเรือ่ งลูก
ผูช้ าย บิดาอบรมสัง่ สอนให้มาโนชเป็นคนดี ประพฤติตนให้
อยูใ่ นศีลธรรมไม่พดู เท็จ และซือ่ สัตย์ ต่อตนเอง ซึง่ ครอบครัว
ของมาโนชอยูใ่ นฐานะยากจน แต่ได้รบั การเลีย้ งดูโดยการ
สร้างให้เกิดคุณภาพในตัวบุคคล และเป็นคนดีของสังคม
ดังความว่า
...นายเอิบรูจ้ กั ดีวา่ เกียรติยศคืออะไร ค�ำพูดบางตอน
ของพระปรีชาฯ เกือบจะบังคับให้ปากพูดอะไรออกมาบ้าง
แล้ว แต่ผลที่สุด อดทนเอาไว้จนได้ นายเอิบค่อนข้างจะ
เชือ่ ว่าลูกชายของตัวเองคงไม่พดู เท็จ เลีย้ งมาตัง้ 12 ปีแล้ว...
(ศรีบรู พา, 2537, น.19-20)
นวนิยายเรือ่ ง ศัตรูของเจ้าหล่อน บิดาคือพระยาบ�ำรุง
ประชากิจ ได้สงั่ สอนให้ประสงค์ เป็นผูท้ รี่ กั ษาค�ำมัน่ สัญญา
ให้เป็นผูท้ มี่ จี ติ ใจมัน่ คง ต่อความรัก
นวนิยาย ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2480-2489 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง ผูด้ ี บิดาคือหลวงอนันต์ฯ อบรมเลีย้ งดูไม่ให้ประพฤติ
ตนผิดศีลธรรม สัง่ สอนไม่ให้ทำ� ตัวออกนอกจารีตประเพณี
ไทย ในขณะทีไ่ ปศึกษายังต่างประเทศ โดยให้คณ
ุ แสอบรม
จรรยาของผูด้ ี เพือ่ ทีจ่ ะให้อดุ มเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นกรอบศีลธรรม
อันดีงาม ดังความว่า

...จรรยาของผู้ดีนั้นเป็นจรรยาสากล กล่าวคือ ผู้มี
จรรยาดีเข้าเลือดแล้ว ถึงแม้วา่ จะพลัดเข้าหมูค่ นต่างด้าวซึง่
มีแบบแผนผิดจากแบบแผนเก่าของตน ก็ยอ่ มจะมีไหวพริบ
จับความแตกต่างได้งา่ ยแล้วและปฏิบตั ติ วั อนุโลม ตามเขา
ได้โดยเร็ว...
(ดอกไม้สด, 2548, น.88)
นวนิยาย ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2500 - 2509 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง สลักจิต บิดามารดาคือ หม่อมเจ้าอภิเษกและหม่อม
ภาคี สั่งสอนให้ชายเดียวอยู่ในโอวาท อีกทั้งไม่ขัดต่อค�ำ
สัง่ ต่างๆ เพือ่ ให้บดิ าพึงพอใจตามแผนอนาคตทีว่ างไว้
นวนิยาย ช่วงที่ 5 พ.ศ. 2510-2519 พบในนวนิยาย
เรือ่ งลูกอีสานและอยูก่ บั ก๋ง นวนิยายเรือ่ ง ลูกอีสาน บทบาท
ของบิดามารดาสั่งสอนไม่ให้คูนประพฤติตนผิดศีลธรรม
สัง่ สอนให้ตระหนักบทบาทหน้าทีข่ องนักเรียนทีด่ ี ตัง้ ใจขยัน
หมัน่ เพียร ปฏิบตั คิ นเป็นคนดีตอ่ ผูอ้ นื่ รูจ้ กั บทบาทหน้าที่
ของบุตรชายที่พึงกระท�ำ มีความประพฤติอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมที่ดีงาม เช่น การไปโรงเรียนควรอยู่ในส่วนของ
นักเรียน ไม่ไปรบกวนใช้สถานทีข่ องพระ ไม่เช่นนัน้ จะบาป
ได้ หรือไม่ควรไปลักขโมยผูอ้ นื่ ซึง่ บิดามารดาได้ปลูกฝังเป็น
พืน้ ฐาน ก่อนทีค่ นู จะไปอยูใ่ นสังคมกับกลุม่ ครูและนักเรียน
ในนวนิยายเรือ่ ง อยูก่ บั ก๋ง บทบาทของก๋งทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือน
บิดา ตัวละครเอกชายคือหยก ซึง่ ก๋งได้สงั่ สอนหยกให้เป็นคน
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ท�ำงานด้วยความขยันขันแข็ง อดทนต่อความ
ล�ำบาก โดยการท�ำงานหารายได้ดว้ ยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของตนเอง
เพือ่ น�ำมาจุนเจือครอบครัว ก๋งสอนให้รวู้ า่ การทีท่ ำ� งานแลก
ด้วยความสุจริตเป็นสิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ ถึงแม้จะเป็นงานทีใ่ ช้
แรงงาน ทีค่ นอืน่ ดูถกู ว่าเป็นงานชัน้ ต�ำ่ ก็ตาม
นวนิยาย ช่วงที่ 6 พ.ศ. 2520-2529 พบในนวนิยาย
เรื่อง ปูนปิดทอง บิดาคือบุรี และมารดาคือสายทอง ได้
สัง่ สอนสองเมืองทีภ่ รรยาก�ำลังตัง้ ครรภ์วา่ เด็กทีเ่ ติบโตมา
นัน้ เป็นคนดีจะด้วยชาติกำ� เนิด หรือเป็นคนดีจากการเลีย้ งดู
นั้น ก็ต้องอยู่กับสภาวะที่ให้ตระหนักรู้ด้วยสติและการ
กระท�ำความดีอยูเ่ สมอ เพราะอนาคตเป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ไม่
สามารถเชือ่ มัน่ ได้วา่ จะดีอย่างทีค่ าดหวังไว้ ดังเช่นชีวติ ของ
ทวีและสายทอง ซึง่ ต่างมีประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาทัง้ สุข
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และทุกข์ในชีวติ คู่ ไม่อยากให้ชวี ติ ครอบครัวของสองเมือง
กับบาลี มีชะตากรรมครอบครัวแตกแยก ทวีและสายทอง
จึงได้ให้ขอ้ คิดเรือ่ งการใช้ชวี ติ คูแ่ ก่สองเมือง
นวนิยาย ช่วงที่ 7 พ.ศ. 2530-2539 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง เพลิงบุญ บิดาคือฤทธิ์ ได้อบรมสัง่ สอนฤกษ์ ให้มคี วาม
รับผิดชอบบุตร ที่เกิดจากใจเริงซึ่งเป็นภรรยานอกสมรส
เป็นการแสดงความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องบิดา เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาทีจ่ ะเกิดกับบุตร ในด้านขาดความอบอุน่ และด้านการ
คุณภาพชีวติ
นวนิยาย ช่วงที่ 8 พ.ศ. 2540-2549 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน ปรากฏบทบาทของ
มารดาทีม่ ตี อ่ ตัวละครเอกชายคือล่องจุน๊ การอบรมเลีย้ งดู
สัง่ สอนไม่ให้ประพฤติตนผิดศีลธรรม ล่องจุน๊ มีความใกล้ชดิ
กับมารดามาก เนื่องจากความรักและความสงสารที่บิดา
เกลียดชังล่องจุน๊ มารดาจะพยายามปลอบใจและให้ทศั นคติ
ทีด่ วี า่ ควรกตัญญูตอ่ บิดาเพราะเป็นผูม้ พี ระคุณทีใ่ ห้กำ� เนิด
มา รูจ้ กั ให้อภัย และอย่าไปคิดโกรธแค้นใด ๆ เพราะบิดา
เป็นผูม้ บี ญ
ุ คุณอย่างล้นพ้น
นวนิยาย ช่วงที่ 9 พ.ศ. 2550-2560 พบในนวนิยาย
เรือ่ ง กรงกรรม มารดาคือย้อย ตัวละครเอกชายคือปฐม ซึง่
ย้อยอยูใ่ นสถานะมารดาสามี มีทงั้ ภรรยาเก่าคือเรณู และ
ภรรยาใหม่ของปฐมคืออรพรรณี ซึง่ ไม่สามารถเข้าไปยุง่ เกีย่ ว
เรือ่ งการตัดสินใจความรักของปฐม แต่จะให้ชว่ ยเหลือภาระ
ทางครอบครัวเรณูในเรือ่ งบ้าน และค่าใช้จา่ ยของหลานชาย
ซึง่ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของย้อยในสถานะของย่าทีม่ ี
ต่อหลาน ในส่วนของอรพรรณี ย้อยให้สิทธิ์แก่ปฐม โดย
คบหาตามความสมัครใจ ไม่ได้ยแุ ยงให้เลิกกัน อีกทัง้ ย้อยยัง
จัดงานแต่งงานใหม่ระหว่างปฐมกับอรพรรณี เพือ่ ให้สงั คม
รับรู้ ดังนั้นย้อยสั่งสอนปฐมให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่
กระท�ำ แก้ไขปัญหาทีต่ นเองได้สร้างขึน้ รูจ้ กั บทบาทหน้าที่
ของตนเองด้วยส�ำนึกอย่างลูกผูช้ าย
ประเด็นที่ 1.4 ไม่อบรมเลีย้ งดูบตุ ร พบนวนิยาย ช่วง
ที่ 7 พ.ศ. 2530-2539 พบในนวนิยายเรือ่ ง ช่างส�ำราญ บิดา
มารดาละเลยการเอาใจใส่เลีย้ งดูกำ� พล เนือ่ งจากเกิดสภาวะ
ครอบครัวแตกแยก ซึง่ บิดามีนิสยั เจ้าชู้ ให้ความสนใจกับ

ภรรยาใหม่ ส่วนมารดานอกใจบิดา ได้ออกไปจากบ้านโดย
ทิง้ ก�ำพลให้อยูก่ บั บิดา ต่อมาบิดาก็ทอดทิง้ ก�ำพล ไม่ใส่ใจ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา ปราศจากความห่วงใยเอื้อ
อาทร ท�ำให้ผคู้ นในชุมชนเกิดความเวทนา จึงให้ความช่วย
เหลือแก่กำ� พล ในการแบ่งปันอาหาร ให้ทพี่ กั อาศัยชัว่ คราว
การปลูกฝังอบรมสัง่ สอนจากผูใ้ หญ่ในชุมชน จนท�ำให้กำ� พล
เป็นเด็กทีม่ คี วามคิด รูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ใน
จิตส�ำนึกของก�ำพล จากทีไ่ ด้รบั การดูแลโดยบุคคลในชุมชน
ที่ช่วยกันเลี้ยงดู ด้วยเหตุที่บิดามารดาขาดศักยภาพใน
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองอย่างสิน้ เชิง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั

จากผลการวิจัยเรื่องศึกษาพัฒนาการด้านบทบาท
และปฏิสมั พันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยายไทย
สรุปได้วา่
ประเด็นที่ 1.1 การอบรมเลีย้ งดู ในด้านการสัง่ สอน
ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล ปรากฏการ
พัฒนาการด้านบทบาทและปฏิสมั พันธ์ดงั นี้ ในช่วงที่ 1-4
คือระหว่าง พ.ศ. 2470-2509 ปรากฏลักษณะร่วมที่
คล้ายคลึงในการเลี้ยงดูบุตรชายว่า บิดามารดาสั่งสอนให้
บุตรประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณีที่ดีงาม ให้
เหมาะสมกับทายาทของผูม้ ตี ระกูลสูง เพือ่ ให้บตุ รชายเป็น
ทายาทที่มีความสมบูรณ์แบบ โดยบิดามารดาเป็นผู้ดูแล
อย่างใกล้ชดิ และเคร่งครัดตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ตรีศลิ ป์
บุญขจร (2560, น.21) กล่าวว่า การด�ำเนินชีวติ ของลูกผูช้ าย
ควรต้องมีคณ
ุ ธรรม รูจ้ กั เสียสละ มีความยุตธิ รรม และขยัน
หมัน่ เพียร และสิง่ ส�ำคัญคือปลูกฝังการด�ำรงตนให้เหมาะสม
ในฐานะบุตรผูม้ ตี ระกูลสูง รักษาเกียรติยศศักดิศ์ รีเหนือสิง่
อืน่ ใด ช่วงเวลาต่อมาคือ พ.ศ. 2510-2519 พบว่าครอบครัว
ทีย่ ากจนบิดามารดาจะสัง่ สอนให้ประพฤติตนให้เป็นคนดีตอ่
สังคม ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน เพือ่ ทีจ่ ะประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง
และสามารถยกระดับฐานะทางครอบครัว โดยมีความเป็น
อยู่ที่ดียิ่งขึ้น บิดามารดามีความหวังว่าการศึกษาจะช่วย
น�ำพาความส�ำเร็จมาสูบ่ ตุ รให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองในอนาคต
ในช่วง พ.ศ. 2520-2539 ครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางถึง
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ยากจน บิดามารดาจะปลูกฝัง ด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้
เป็นคนดีและคนเก่งในสังคม สนับสนุนการสอบเข้าท�ำงาน
ในหน่วยงานรัฐ เพื่อรับราชการ และบางครอบครัวสร้าง
พืน้ ฐานชีวติ ให้กบั บุตรชาย โดยการเตรียมอนาคตทีด่ ไี ว้ เช่น
หน้าทีก่ ารงาน ฐานะทางสังคมเพือ่ แสดงความทัดเทียมกับ
ผูอ้ นื่ และส่งเสริมให้บตุ รมีเสรีภาพในการด�ำเนินชีวติ โดย
อิสระ โดยเป็นตัวของตัวเอง ส่วนนวนิยายแนวครอบครัว ที่
มีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นจุดเปรียบเทียบชีวิต
ระหว่างทัศนะของบิดาที่เป็นมนุษย์กับบุตรที่เป็นมนุษย์
โคลนนิง่ ซึง่ บิดาได้เลีย้ งดูเอาใจใส่ แต่หวังผลประโยชน์จาก
บุตรชาย และแสวงหาความร�ำ่ รวยจากบุตรของตน ต่อมาใน
ช่วง พ.ศ. 2540-2549 บิดามีความบกพร่องในบทบาทหน้าที่
ละเลยการเลี้ยงดู แต่มารดาจะท�ำหน้าที่หลักในการช่วย
เยียวยาความรู้สึกของบุตรชาย สั่งสอนให้ตระหนักให้ถึง
ชือ่ เสียงของวงศ์สกุล และช่วง พ.ศ. 2550-2560 ปลูกฝังใน
ด้านเงินเป็นใหญ่ เลีย้ งดูบตุ รด้วยการตามใจ จนบุตรไม่รจู้ กั
ผิดชอบชัว่ ดี ขาดศีลธรรมในการด�ำเนินชีวติ
ประเด็นที่ 1.2 ปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี ในนวนิยาย ระหว่าง
ช่วง พ.ศ. 2470-2509 บิดามารดามีลกั ษณะการปลูกฝัง
ค่านิยมทีค่ ล้ายคลึงว่า ปลูกฝังค่านิยมด้านการด�ำรงตนอย่าง
มีศกั ดิศ์ รี ให้รกั ษาเกียรติยศของลูกผูช้ าย ยึดมัน่ ในค�ำสัญญา
เนือ่ งด้วยการเป็นบุตรของผูท้ มี่ บี รรดาศักดิ์ มักถูกเลีย้ งดูให้
เสมือนเป็นเจ้านายชัน้ สูง จึงถูกบิดามารดาเคร่งครัดในด้าน
ความประพฤติของบุตรชายตระกูลดี ซึ่งสอดคล้องกับ
จิตร ภูมศิ กั ดิ์ (2550, น.58) ได้กล่าวว่า ชาติกำ� เนิดตาม
ศักดินา ในการสืบสกุลของชนชัน้ ได้รบั การยกย่องนับถือ
โดยขึน้ อยูก่ บั อ�ำนาจตามความสูงส่งของตระกูล จึงส่งผลต่อ
การปลูกฝังค่านิยมจากบิดาทีม่ าสูบ่ ตุ รชาย ในด้านการรักษา
เกียรติยศของตนอย่างเคร่งครัด ช่วง พ.ศ. 2510-2519
พบว่าบิดามารดาปลูกฝังค่านิยม ให้บตุ รชายได้รบั การศึกษา
ตามฐานะ และคาดหวังว่าเมือ่ มีวชิ าความรูแ้ ล้ว จะสามารถ
ประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง เช่น การรับราชการ เป็นต้น เพือ่ ที่
จะยกระดับฐานะทางครอบครัวให้เจริญและสุขสบายยิง่ ขึน้
ช่วง พ.ศ. 2520-2529 บิดามารดาได้ปลูกฝังภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี
โดยน�ำประสบการณ์ชวี ติ มาปรับเป็นค�ำสอน เพือ่ ป้องกันการ

ด�ำเนินชีวติ ของบุตรชาย ไม่ให้ผดิ พลาดดังทีบ่ ดิ ามารดาเคย
ประสบมา ช่วง พ.ศ. 2530-2539 บิดาได้ปลูกฝังค่านิยมด้าน
สิทธิเ์ สรีภาพการเลือกคูค่ รองของบุตรชาย โดยเปิดโอกาส
ให้เรียนรู้ ศึกษาดูใจกับฝ่ายหญิง จนมัน่ ใจว่า จะครองรักใช้
ชีวติ คูก่ นั ยืนยาว ช่วง พ.ศ. 2540-2549 พบว่า หากบิดา
ละเลยการเลีย้ งดูบตุ รชาย มารดาจะเข้ามาเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวติ ของบุตรชาย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้อารมณ์
บุตรชายที่แข็งกร้าวรุนแรง บรรเทาเบาบางลง ด้วยการ
อบรมสัง่ สอน ใช้เหตุและผล ปลูกฝังค่านิยม ในด้านการเป็น
บุตรทีด่ ี โดยให้รกั ษาชือ่ เสียงของครอบครัว และการทดแทน
บุญคุณของบิดามารดา ค่านิยมด้านการศึกษา บิดามารดา
ทีม่ ฐี านะครอบครัวชนชัน้ กลาง และชนชัน้ ล่าง บิดามารดา
ปลูกฝังทางด้านการศึกษาโดยเชื่อว่า หากมีความรู้ความ
สามารถ จะมีโอกาสพัฒนาฐานะทางครอบครัวให้ดยี งิ่ ขึน้
ประเด็นที่ 1.3 สั่งสอนให้ประพฤติอยู่ในกรอบ
ศีลธรรม ในนวนิยายช่วง พ.ศ. 2470-2479 พบว่าบิดา
สัง่ สอนโดยยึดหลักศีลธรรมโดยไม่ให้พดู เท็จ มีความซือ่ สัตย์
ต่อตนเอง เป็นคนทีม่ จี ติ ใจทีม่ นั่ คง และประพฤติตนเป็นคน
ดีเพือ่ ให้สงั คมยอมรับ นวนิยายช่วงที่ 2 พ.ศ. 2480-2489
คือ บิดามารดาสัง่ สอนไม่ให้บตุ รชายท�ำตัวออกนอกจารีต
ประเพณีนยิ มทีด่ งี าม บิดามารดาเคร่งครัดในความประพฤติ
เนือ่ งด้วยการเป็นบุตรชายของตระกูลผูด้ ี นวนิยายช่วงที่ 4
พ.ศ. 2500-2509 บิดามารดาสั่งสอนให้อยู่ในโอวาท
ท� ำ ตามกรอบที่ บิ ด ามารดาได้ ว างแผนอนาคตชี วิ ต ไว้
นวนิยายช่วงที่ 5 พ.ศ. 2510-2519 บิดามารดาได้สอนให้
ภูมใิ จเงินค่าตอบแทน จากการท�ำงานด้วยความเหน็ดเหนือ่ ย
เพราะเป็นงานที่สุจริต สั่งสอนให้ช่วยบิดามารดาท�ำงาน
ทุกอย่างอดทนสูต้ อ่ อุปสรรคชีวติ เพือ่ ให้มอี นาคตทีส่ ขุ สบาย
ในวันข้างหน้า นวนิยายช่วงที่ 6 และ7 คือ พ.ศ. 2520-2529
และ พ.ศ. 2530-2539 บิดามารดาสั่งสอนให้บุตรชาย
รับผิดชอบต่อผลการระท�ำของตนเองที่ท�ำผิดพลาดไป
ให้แก้ไขจุดบกพร่อง เพือ่ ทีจ่ ะให้สงั คมรับรูว้ ่ ตนเป็นลูกผูช้ าย
ที่กล้ายอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้น
นวนิยาย ช่วงที่ 8 พ.ศ. 2540-2549 มารดาเป็นผูข้ ดั เกลา
จิตใจบุตรชาย ปลูกฝังให้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาชีวติ
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มากกว่าการใช้อารมณ์อย่างขาดสติ สอนให้ใคร่ครวญปัญหา
และช่วยหาแนวทางการแก้ไขทีด่ ที สี่ ดุ นวนิยาย ช่วงที่ 9 พ.ศ.
2550-2560 มารดาได้สงั่ สอนให้รบั ผิดชอบต่อการกระท�ำ
ของตนทีข่ ดั แย้งกับศีลธรรมทีด่ งี าม คือการนอกใจภรรยา
และการมีบตุ รกับทัง้ ภรรยาหลวงและภรรยาน้อย ท�ำให้เห็น
สภาพปัญหาของครอบครัวว่าบิดามารดาต้องเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาชีวติ ครอบครัวของบุตรชาย หากไม่อบรมสัง่ สอน
ก็อาจจะท�ำให้บตุ รขาดสติและไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวติ ที่
วิกฤตได้
ประเด็นที่ 1.4 ไม่อบรมเลี้ยงดูบุตร นวนิยายช่วง
พ.ศ. 2530-2539 พบในนวนิยายเรื่อง ช่างส�ำราญ บิดา
มารดามีความบกพร่องในการเลีย้ งดูบตุ รชายอย่างยิง่ โดย
การปล่อยปละละเลยการเลี้ยงดู ไม่อบรมดูแลเอาใจใส่
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต บุตรชายขาด
ความอบอุ่น และขาดที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวจิตใจ บิดามารดา
ไม่เป็นต้นแบบที่ดี แต่บุตรชาย สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากบุคคลในชุมชนสงสารเวทนา
จึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันอาหาร
ของใช้ ทีพ่ กั อาศัย การว่าจ้างเพือ่ เป็นรายได้ และสิง่ ส�ำคัญ
การมีมติ รภาพทีด่ ใี นชุมชนเล็ก ๆ สามารถช่วยเยียวยาเด็ก
ไร้ทพี่ งึ่ คนหนึง่ ให้มคี วามสุขและใช้ชวี ติ ในแต่ละวันผ่านไป
ได้ด้วยดี ซึ่ง วิชลดา ยิ้มแย้ม (2558, น.100) ได้กล่าวว่า
บิดามารดาไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการอบรมเลีย้ งดูบตุ ร
ได้ เนื่องจากขาดศักยภาพ จึงจ�ำเป็นต้องผลักภาระไปยัง
ผู้คนในชุมชน ที่เกิดความสงสาร เห็นใจได้ช่วยอบรม
เลี้ยงดูแทนครอบครัว
สรุปผลการวิจัย เรื่องการศึกษาพัฒนาการบทบาท
และปฏิสัมพันธ์ของของบิดามารดาที่มีต่อบุตรชายใน
นวนิยาย พ.ศ. 2470-2560 ท�ำให้ทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผล
กระทบต่อการเลีย้ งดู ในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บิดามารดาและบุตร ซึ่งในปัจจุบันนี้ บิดามารดาต้องใช้
ทักษะกระบวนการ ในการเลีย้ งดูบตุ รมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาจากสิง่ เร้าต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากอิทธิพลตะวันตก เช่น
การใช้ โซเชียลโดยขาดวิจารณญาณ อันมีขอ้ มูลเท็จจากผูท้ ี่

ไม่ประสงค์ดี ปัญหายาเสพติด และการถูกล่อลวง เป็นต้น
บิดามารดาควรปลูกฝังศีลธรรมจรรยา ค่านิยมประเพณีทดี่ ี
งาม ซึง่ เป็นรากฐานของความเป็นไทย ซึง่ จากผลการวิจยั
ตัวละครในสถานะบิดาทีม่ ตี อ่ บุตรชาย ปรากฏการสัง่ สอน
ให้ประพฤติตนให้เหมาะสม การปลูกฝังค่านิยมที่ดี การ
สัง่ สอนให้อยูใ่ นกรอบแห่งศีลธรรม พบว่าบุตรจะเป็นผลผลิต
ที่ ดี จ ากครอบครั ว และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต ่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ จนเป็นทีย่ อมรับนับถือจากบุคคลทัว่ ไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
บทความนีเ้ ป็นแนวทางส�ำหรับบิดามารดา สามารถ
ประยุกต์ใช้เลี้ยงดูบุตรชาย ให้เข้ากับสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้ โดยการผสมผสานมุมมองของชีวิตแบบไทย
ดั้ ง เดิ ม ผนวกเข้ า กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมยุ ค ใหม่
อย่างสมดุล
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกับสังคมไทย
ยุคใหม่ ในนวนิยายตัง้ แต่ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563
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