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ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลางไทย ทศวรรษ 2500-2540 
 

สายชล สัตยานุรักษ์1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างทศวรรษ 2500 -2540 

ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาก แต่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครอบครัวกลับเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
น้อย เพราะการขยายตัวของความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ มิได้เข้าไปแทนที่อุดมการณ์
เดิมของครอบครัว  

 การประกอบสร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวผ่านสื่อทางศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนด
ความหมายและระบบคุณค่าหรือเกียรติยศของผู้หญิงในฐานะเมียและแม่ ท าให้ผู้หญิงผูกพันทางจิตใจและ
อารมณ์ความรู้สึกกับครอบครัวอย่างมาก แม้ว่าในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ผู้หญิงจะมีอัตลักษณ์ของ “ผู้หญิง
ท ำงำน” และ “ผู้หญิงเก่ง” และได้ใช้ความหมายของ “สุภำพบุรุษ” และ “ชำยรักครอบครัว” เพ่ือปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครอบครัวให้มีความเสมอภาคมากขึ้น แต่ระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมยังคงมี
อิทธิพลมากทั้งต่อสามีและภรรยา ความย้อนแย้งทางอุดมการณ์ที่มีอยู่และความย้อนแย้งระหว่างอุดมการณ์
กับชีวิตจริง ล้วนแต่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความตึงเครียดและความขัดแย้งสูงขึ้น 
  

 
1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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Abstract 
 

This paper analyzes the dynamics of family relationships between 1957-1997s, a period 
of significant economic change. However, the power relations in the family demonstrate a 
minor change since the expansion of new ideas, value systems, and new emotions did not 
replace the conventional ideology of the family.  

 Analysis of the emotional regime relating to the family through cultural media has 
defined the meaning, value/ honor system of women as wives and mothers. As a result, 
women have an intense emotionally connected relationship with their families. Since the 
1987s, women had formed the identity of "working women" and "successful women" and made 
use of the terms and meanings of "gentleman" and "family man" to change the power 
relationship in the family to be more equal. Nevertheless, the old emotional regime remained 
a significant influence on both husband and wife. Existing ideological contradictions and 
contradictions between ideology and reality, resulted in increased tensions and conflicts in 
the family relationships. 
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ความน า 
บทความนี้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลางไทยโดยเน้นชนชั้นกลางระดับกลาง

และระดับบน ซึ่งเป็นชนชั้นกลางเดิม2 และเน้นทศวรรษ 2500-2540 ซึ่งเป็นช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” หรือเป็น 
“รอยต่อ” ระหว่างครอบครัวแบบเดิมในอดีตกับครอบครัวแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยจะพิจารณาบริบททาง
เศรษฐกิจและอุดมการณ์ว่ามีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนชั้นกลางอย่างไร 
บทความใช้ค าว่า “อุดมกำรณ์” ในความหมายที่ครอบคลุม ทั้งแนวความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์
ความรู้สึกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีกับภรรยา โดย
บทความจะให้ความส าคัญแก่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ซึ่งถือเป็นแกนกลางของ
ครอบครัว และจะกล่าวถึงสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวเมื่อเห็นว่าจะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับ
ภรรยาได้ชัดเจนขึ้น 

 ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลาง จะเน้นลักษณะของความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เป็นรากฐานของ “ปัญหำครอบครัว” เนื่องจากในหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปัญหา
ครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทย และยังเป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีก
มาก เช่น การขยายตัวของยาเสพติด โรคซึมเศร้า คนไร้บ้าน ฯลฯ ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวก็เพิ่มสูงขึ้นมาก อัตราการหย่าร้างและจ านวน “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่
ครอบครัวที่ยังคงอยู่ร่วมกันก็มีจ านวนมากที่เผชิญกับ “ปัญหำควำมสุขในครอบครัว” ดังมีรายงานการวิจัยที่
แสดงว่าในทศวรรษ 2530-2540 “ควำมอยู่ดีมีสุขด้ำนชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มลดลง” และ “ยังคงลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง” (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว , 2545) นอกจากนี้ ยังมี
รายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าบ้านเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของคนไทยมากท่ีสุด ผู้ฆ่าตัวตาย
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน วัยรุ่น วัยท างาน และเด็ก ตามล าดับ บุคคลที่เป็นสาเหตุให้ฆ่าตัวตายเป็น “แม่” มาก
ที่สุด รองลงมาเป็น “พ่อกับแม่” (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2564) สะท้อนว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวใน
ระดับที่กระทบกระเทือนจิตใจของสมาชิกในครอบครัวอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ย่อมเชื่อมโยงกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม และอุดมการณ์เก่ียวกับครอบครัวของชนชั้นกลาง  

งานเขียนทางสังคมศาสตร์ที่เคยมีมาในอดีตส่วนใหญ่แล้วมักอธิบายปัญหาครอบครัว โดยเน้นปัญหา
ทางเศรษฐกิจและการท างานนอกบ้านของผู้หญิงที่ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้แก่กันและกันน้อยลง 
ส่วนงานเขียนทางมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่มักวิเคราะห์วาทกรรม “ควำมเป็นชำย” และ “ควำมเป็นหญิง” ที่
ด ารงอยู่ภายใต้อุดมการณ์ปิตาธิปไตย  

 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยพิจารณาทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคมและอุดมการณ์ นอกจากจะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็น

 
2 โปรดดคูวามหมายและลักษณะส าคัญของชนช้ันกลางระดับบนใน อภิชาต สถิตนิรามัย, “คนช้ันกลางกรุงเทพฯ ผู้ไมย่ึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตยกับทฤษฎีการท าให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization Theory)” วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 7-32. 
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รากฐานของปัญหาครอบครัวในเวลาต่อมาแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจชนชั้นกลางไทยและสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยรวมได้อย่างซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วย เพราะผู้ที่เติบโตขึ้นในครอบครัวชนชั้นกลางในระหว่าง
ทศวรรษ 2500-2540 นี้ ส่วนใหญ่แล้วยังคงมีชีวิตและมีบทบาทในด้านต่างๆ อยู่ในสังคมไทยสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน และครอบครัวของคนเหล่านี้เองที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา  

บทความพยายามแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าในระหว่างทศวรรษ 2500-2540 จะมีความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย เพราะการขยายตัว
ของความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ในสังคมมิได้เข้าไปแทนที่อุดมการณ์เดิมของครอบครัว 
กลับท าให้เกิดความย้อนแย้งทางความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลต่อความตึงเครียดและ
ความขัดแย้งในครอบครัว ทั้งนี้ แม้ว่าชนชั้นกลางแต่ละรุ่นในช่วงทศวรรษ 2500-2540 จะมีลักษณะบาง
ประการแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวและอุดมการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีความ
สืบเนื่องค่อนข้างมาก บทความจึงมุ่งวิเคราะห์ลักษณะร่วมที่ส าคัญๆ ของครอบครัวชนชั้นกลางรุ่นเก่า ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นส าคัญ  

ส าหรับ “ชนชั้นกลำงรุ่นใหม่” ในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมานั้น มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้พวกเขาจะตระหนักถึงสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าตามระบบ
คุณค่าหรือบรรทัดฐานทางสังคมกระแสหลัก แต่ “ชนชั้นกลำงรุ่นใหม่” ก็ยึดโยงตัวเองเข้ากับระบบคุณค่าแบบ
ใหม่ตาม ‘เครือข่ำย’ หรือ ‘กลุ่ม’ ในพื้นที่ใหม่ของพวกเขาเอง กามารมณ์ของ “ชนชั้นกลำงรุ่นใหม่” จึง
เชื่อมโยงกับชุมชนทางอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายซ้อนทับกัน (อาณดา วิรมณรมิตา, 2564, น.134-155) 
เมื่อพวกเขามีครอบครัว ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงแตกต่างจากชนชั้นกลางรุ่นเก่ามาก ซึ่งบทความ
นี้จะยังไม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัวของ “ชนชั้นกลำงรุ่นใหม่” เหล่านี้ 

อนึ่ง ในความเป็นจริงนั้นชนชั้นกลางไทยแตกตัวออกเป็นชนชั้นย่อยๆ อยู่หลายชนชั้น อีกทั้งยังมี 
ภูมิหลังทางชาติพันธุ์ทีแ่ตกต่างกันอยู่มาก เช่น จีน ลาว มลายู และอาศัยอยู่ในหลายภูมิภาคที่มีสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน แตบ่ทความนี้ยังไม่อาจวิเคราะห์ให้เห็นลักษณะเฉพาะของ
ครอบครัวชนชั้นกลางแต่ละกลุ่มได้ จะเสนอภาพรวมอย่างกว้างๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็หวังว่า
แนวทางในการศึกษาครอบครัวชนชั้นกลางดังที่น าเสนอไว้ในบทความนี้จะช่วยจุดประกายให้เกิดการศึกษา 
ต่อยอดเพื่อเข้าใจครอบครัวของชนชั้นกลางแต่ละกลุ่มอย่างลุ่มลึกมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ
ทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวชนชั้นกลางในยุคแรกของการพัฒนาประเทศ ทศวรรษ 2500-2510 

การพัฒนาประเทศที่เริ่มขึ้นในทศวรรษ 2500 ท าให้เกิดการขยายตัวของการศึกษาทุกระดับและการสร้าง
งานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผลให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะแต่งงานเมื่ออายุสูงขึ้น ในภูมิภาคที่มีระดับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เช่น ภาคกลางและภาคใต้ อายุเฉลี่ยเมื่อแต่งงานจะสูงกว่าภูมิภาคอ่ืน 
สัดส่วนของคนที่เลือกเป็นโสดก็สูงขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบของการจับคู่อยู่กันเป็นสามีภรรยาเริ่มเปลี่ยนไป มีการอยู่



 
 

5 

ร่วมกันก่อนแล้วจึงแต่งงานกันในภายหลัง หรือมิฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานกัน (cohabitation) ในบาง
กรณีก็อยู่ร่วมกันในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วเลิกรากันไป (ชาย โพธิสิตา, 2554, น.31) นอกจากนี้ การมีบุตรก็ลดลง
อย่างรวดเร็ว ก่อนหน้าทศวรรษ 2510 ครอบครัวหนึ่งๆ มีบุตรจ านวน 6 - 7 คน แต่ในปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา
จ านวนบุตรก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ท าให้มีรายจ่ายในครอบครัวสูงขึ้น ต้องใช้
เวลามากในการประกอบอาชีพการงาน และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูรวมทั้งค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาก็เพิ่มสูงขึ้น
มาก ครอบครัวส่วนใหญ่จึงจ ากัดจ านวนบุตรให้เหลือเพียง 1-2 คน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ศุทธิดา ชวนวัน, 
2552) 

ในยุคแรกของการพัฒนาประเทศ แม้ว่าขนาดของครอบครัวชนชั้นกลางจะเริ่มเล็กลง แต่ความสัมพันธ์
ในครอบครัวและเครือญาติมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ วิเคราะห์ว่าความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์ยังคงเป็นลักษณะเด่นของครอบครัวและเครือญาติไทยโดยทั่วไป เกณฑ์ทางสายเลือดมีความส าคัญ
น้อยกว่า “บุญคุณ” ที่มีต่อกัน ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยทั่วไปก็คือ คนรุ่นเด็กกว่าให้ความเคารพ
นับถือคนรุ่นอาวุโส ค าว่า “เคำรพ” หมายรวมถึง การเคารพเชื่อฟังและความเกรงใจ ลูกจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ 
และน้องก็ถูกคาดหวังให้เคารพและเกรงใจพี่ ในขณะที่ พ่ีก็ถูกคาดหวังให้เป็นผู้คุ้มครองและช่วยเหลือน้อง 
ความคาดหวังนี้เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของระบบเครือญาติไทย คือ “ควำม
กตัญญูกตเวที” นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ซึ่งลูกจะต้องตอบแทน “บุญคุณ” ในฐานะ
เป็นผู้ให้ก าเนิดแล้ว ในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับญาติพี่น้องอื่นๆ “บุญคุณ” ก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น และ
ความคิดเรื่อง “บุญคุณ” กับ “กำรตอบแทนบุญคุณ” นี้เองที่ท าให้ความผูกพันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในครอบครัว
และเครือญาติแน่นหนาขึ้น และมีความหมายมากขึ้นกว่าความเชื่อทั่วๆ ไปที่ว่าผู้เป็นญาติจะต้องช่วยเหลือกันเป็น
ธรรมดา ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับลูกชายนั้น พ่อแม่มักให้ลูกสาวเป็นผู้ดูแลน้องๆ โดยเฉพาะน้องผู้ชายผู้
ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะทดแทนบุญคุณพี่สาวในภายหน้า พ่อแม่ (โดยเฉพาะแม่) ซึ่งมีลูกสาวที่ไม่ได้แต่งงานจึงมัก
วิตกกังวลว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วจะไม่มีใครคอยคุ้มครองลูกสาวของตน อย่างไรก็ตาม ในความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ในครอบครัวนี้ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อุปถัมภ์เช่นเดียวกับที่พบในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
อื่นๆ การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างลูกชายกับลูกสาว ลูกชายนั้นสามารถตอบ
แทนบุญคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการบวชเรียน ส่วนลูกสาวต้องตอบแทนด้วยการท างานให้ ดูแล และจุนเจือเงิน
ทองให้แก่พ่อแม่ เด็กหญิงวัยรุ่นต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวมาก ต้องช่วยท างานบ้าน ช่วยดูแลน้องๆ ทั้งชายหญิง 
ส่วนลูกผู้ชายจะถูกปล่อยให้มีอิสระมากกว่าและต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวน้อยกว่า (อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว., 
2540, น. 94-102)  

ในระหว่างทศวรรษ 2500-2510 การประพฤติปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่ทั่วๆ ไปในสังคมไทยกระท ากัน คือ
การมีคู ่สมรสคนเดียว (monogamy) และครอบครัวคนไทยมีอัตราการหย่าร้างต ่า โดยทั่วๆ ไปผู้หญิงใน
ครอบครัวจะมีบทบาทในการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าย่อยหรือการจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ โรงสีข้าว  
ภรรยาจะเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายของครอบครัว ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้หญิงจะยอมรับว่าผู้ชายเป็น
ใหญ่ในครอบครัว ผู้ชายได้รับความเคารพนับถือในครอบครัวและเป็นตัวแทนครอบครัวในการติดต่อกับคน



 
 

6 

ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่ออย่างเป็นทางการ เช่น การติดต่อราชการหรือติดต่อกับคนในล าดับชั้น
ทางสังคมที่สูงกว่า ภรรยามักจะเรียกสามีโดยใช้ค าว่า “พี่” แสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพและความเป็น
ใหญ่ของสามี โดยฝ่ายภรรยาจะตั้งความหวังว่าสามีจะให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาต่างๆ สามีจึงเปรียบเสมือนผู้อุปถัมภ์ในครอบครัว และภรรยาก็จะต้องตอบแทน “บุญคุณ” ของสามี
(อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว., 2540, น.102-103) ในกรณีครอบครัวชนชั้นกลางเชื้อสายจีน ซึ่งอยู่ในครอบครัวแบบ
ขยายก็มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างพ่อกับภรรยาและลูก และระหว่างพี่ชายคนโตกับน้องชายและ
น้องสาวคนอื่นๆ เช่นกัน เมื่อประกอบกับครอบครัวชาวจีนด าเนินธุรกิจต่างๆ ในรัฐไทย ซึ่งเป็นรัฐราชการ 
(bureaucratic state) (Riggs, 1966) ก็ท าให้พ่อค้าหรือนายทุนจีน (ซึ่งขาดสถาบันทางการเมืองและขาด
อ านาจหรือขาดอิทธิพลในการต่อรองกับข้าราชการ) จ าเป็นต้องยอมอยู ่ใต้การอุปถัมภ์ของข้าราชการ 
ครอบครัวชาวจีนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของชนชั้นกลางในสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2500 -2510 
ดังนั้น อุดมการณ์ของระบบอุปถัมภ์ เช่น ความเมตตากรุณาของผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย ความกตัญญูกตเวทีและความ
ซื่อสัตย์สุจริตที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ ฯลฯ ที่จรรโลงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ไม่เสมอภาคกัน  จึงมีบทบาทส าคัญ
ทั้งในครอบครัวของชนชั้นกลางและในสังคมไทยโดยรวม  

ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ แบบแผนความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนชั้นกลางเชื้อสายจีนใน
สังคมไทยในทศวรรษ 2500-2510 มีลักษณะที่เห็นได้ชัด คือ คนในรุ่นพ่อแม่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในเรื่องให้พ่อ
แม่เป็นผู้ก าหนดการแต่งงานมากกว่าพ่อแม่ชาวไทย การหนีตามกันในหมู่ชาวไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป แต่
จะหาได้ยากในหมู่ชาวจีน การหย่าร้างก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปแต่ก็มีบ้างในหมู่ชาวไทย ในขณะที่ชาวจีน 
ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ชาวจีนในสังคมไทยยังมีทัศนคติว่าต้องมีครอบครัวใหญ่ ส่วนชาวไทยมีแนวโน้มที่จะมีลูก
น้อยกว่า ชาวจีนยังคงนิยมมีภรรยาหลายคนอยู่ภายในครอบครัวเดียวกันมากกว่าชาวไทย ซึ่งชอบมีภรรยาน้อย
แยกไว้อีกบ้านหนึ่ง ผลของความแตกต่างเหล่านี้  ท าให้ขนาดของครอบครัวชาวจีนในสังคมไทยใหญ่กว่า
ครอบครัวของชาวไทย (สกินเนอร์, 2564, น.467) 

ในครอบครัวชนชั้นกลางเชื้อสายจีนในสังคมไทยนี้ ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะถูกก าหนดให้มีสถานภาพและ
บทบาทเป็นรองผู้ชาย และผู้ชายถูกให้คุณค่าและมีความส าคัญเหนือกว่าผู้หญิงมาก แต่ภายใต้โครงสร้าง
ค่านิยมในครอบครัวจีน ผู้ชายเองก็ได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคมจนกลายเป็นแรง
กดดันที่ผู้ชายต้องแบกรับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังคงปรากฏอยู่จนถึงช่วงหลังทศวรรษ 2540 กล่าวคือ ผู้ชายใน
ครอบครัวจีนต้องรับภาระที่ส าคัญต่างๆ อย่างมากมาย เช่น การรักษาและประคับประคองชื่อเสียงของวงศ์
ตระกูลให้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป อีกท้ัง ต้องดูแลทรัพย์สินและกิจการต่างๆ ทีค่นรุ่นปู่รุ่นพ่อได้สร้างสม
มา รวมถึงการเป็นผู้จัดการมรดก ตลอดจนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างแม่ผัว
กับลูกสะใภ้ ผู ้ชายในครอบครัวจีนจึงไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ การที่ผู ้ชายถูก
คาดหวังให้ต้องด าเนินกิจการของครอบครัวยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย ลูกชาย
ในครอบครัวจีนจ านวนมากไม่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพราะต้องรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวหลังจาก
เรียนจบชั้นมัธยม (เกษม ปราณีธยาศัย, 2544) 
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ในยุคนี้ทั้งข้าราชการและผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีน ครอบครัวข้าราชการและพ่อค้าล้วนแต่
มีผู้ชายเป็นผู้น า ระบบคุณค่าเดิมในครอบครัวแบบจีนและครอบครัวไทยจึงได้รับการยอมรับสูง ที่ส าคัญคือการ
ยอมรับล าดับชั้นทางสังคม หรือ “รู้ที่ต ่ำท่ีสูง” ความเชื่อฟัง ความมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่
ความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมีอิทธิพลสูงขึ้นมากในสังคมไทย คือในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 
2501-2506) เป็นต้นมา คนจีนที่สูญสิ้นความหวังที่จะกลับเมืองจีนนับตั้งแต่ประเทศจีนตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน พ.ศ. 2492 ต่างพากันยอมรับ “ควำมเป็นไทย” มากขึ้น เพื่อจะได้สิทธิต่างๆ ใน
ฐานะพลเมืองไทย รวมทั้ง สิทธิในการถือครองที่ดินและรับราชการ นอกจากยึดถือระบบคุณค่่าของครอบครัว
จีนและครอบครัวไทยที่ให้ความส าคัญแก่การเคารพอาวุโสและความกตัญญูกตเวทีแล้ว ชนชั้นกลางเชื้อสายจีน
ยังได้สร้างอุดมการณ์ที ่ผสมผสานระหว่างระบบคุณค่าแบบจีนและแบบไทยขึ ้นมา  นั ่นคือ การสถาปนา
อุดมการณ์ “เสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภำร” (สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์, 2558, น.112-157) เป็นการ
เน้นความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกที่ภาคภูมิใจในการสร้างครอบครัวที่มั ่นคงและประสบ
ความส าเร็จทางธุรกิจ โดย “พึ่งพระบำรมี” พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทย ท าให้เกิดความความกตญัญู
กตเวทีและความจงรักภักดีต่อพระองค์ อุดมการณ์ดังกล่าวนี้ได้รับการปลูกฝังอย่างเข้มข้นจนมีอิทธิพลอย่างสูง
ในหมู่ชนชั้นกลางสืบมา และมีส่วนต่อพัฒนาการที่ล่าช้าของส านึกปัจเจกชนนิยมที่ให้ความส าคัญแก่เสรีภาพ
และความเสมอภาค ทั ้งในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและในสังคมไทยโดยรวม แม้ว่าจะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็ตาม 
 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวชนชั้นกลางในทศวรรษ 2520-2540 

 หลังจากทศวรรษ 2510 เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคเกษตรกรรมเข้าสู่
เศรษฐกิจที่วางอยู่บนฐานการผลิตแบบอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นมากข้ึน ใน พ.ศ. 2523 มูลค่าผลผลิตของภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2 และร้อยละ 21.3 ของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ เมื่อถึง พ.ศ. 2528 สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคเกษตรกรรม โดยภาคอุตสาหกรรม
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 22.1 ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2523 รายได้หลัก
จากการส่งออกมาจากสินค้าปฐมภูมิมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70.4 ของรายได้จากการส่งออก ขณะที่สินค้า
อุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 26.8 เมื่อถึง พ.ศ. 2528 รายได้จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีสัดส่วน
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 49.5 ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากการส่งออกสินค้าปฐมภูมิเหลือร้อยละ 48.9 โดยรัฐบาล
เปรม ติณสูลานนท์ ได้เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทดแทนการน าเข้า มาเป็นการพัฒนาแบบ
มุ่งเน้นการส่งออก ผลักดันนโยบายลดค่าเงินค่าเงินบาทและโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของระเบียบทางเศรษฐกิจโลกจากข้อตกลงพลาซ่า 
(Plaza Accord) ในปี พ.ศ. 2528 ที่ท าให้มีการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศ จนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 
และเงินเยนแข็งค่าข้ึน บรรษัทญี่ปุ่นหลายแห่งจึงย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เพ่ือท าให้ราคาสินค้าของ
บริษัทญี่ปุ่นถูกลง นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และจัดให้มีการ
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เลือกตั้ง ท าให้กลุ่มทุนมีอ านาจมากข้ึนในการก าหนดความเป็นไปทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจเอกชน
เริ่มกลายเป็นพลังหลักทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ทศวรรษ 2520 บริษัทของเป็นคนไทยกลายเป็นผู้ถือครอง
สินทรัพย์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งในประเทศ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 86 และธนาคารพาณิชย์ที่มี
เจ้าของเป็นคนไทยยังเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 20 แห่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 97 
และปล่อยเงินกู้ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ตฤณ ไอยรา, 2562) ในบริบทดังกลา่วนี้
ท าให้ชนชั้นกลางในสังคมไทยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้หญิงชนชั้นกลางก็ออกไปเรียนในระดับอุดมศึกษา
และท างานนอกบ้านเพิ่มขึ้นมาก  

การวิจัยเรื่อง “ควำมพึงพอใจในชีวิตคู่ของกลุ่มตัวอย่ำงในเขตกรุงเทพมหำนคร”  ในทศวรรษ 2540 
โดยผู้วิจัยสุ่มเลือกตัวอย่างจากประชากรหลายอาชีพ จ านวน 1,200 คน สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวชนชั้นกลางที่น่าจะด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 เนื่องจากผู้หญิงในครอบครัว 
ชนชั้นกลางได้รับการศึกษาสูงขึ้นและออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น เมื่อถึงทศวรรษ 2530 ผู้หญิงเริ่มได้รับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงกว่าผู้ชาย (ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า) ถึงแม้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจกับชีวิตคู่ (ร้อยละ 85.8-92.8) และคิดว่าตนเองไม่มีปัญหากับคู่สมรส (ร้อยละ 80.9-98.1) แต่
เมื่อแบ่งตามเพศกลับพบว่า ผู้หญิงมีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวน้อยกว่าผู้ชายอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ชายได้รับ
ความพึงพอใจในชีวิตคู ่มากกว่าผู ้หญิงทุกข้อค าถาม โดยเฉพาะเรื ่องการได้รับความรัก ความอบอุ่นใจ  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก าลังใจ ความสุข และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ ้น ผู้ชายจะพึงพอใจมากกว่าผู้หญิงมี
นัยส าคัญ นอกจากนั้น ผู้ชาย “ไม่เห็นปัญหำของคู่สมรส” มากกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในเรื่อง 
“พูดจำไม่ดีต่อกนั เชื่อถือคนอ่ืนมำกกว่ำ ติดยำเสพติด ติดสิ่งอื่นๆ ไม่ช่วยแบ่งเบำภำระ ไม่ช่วยดูแลลูก ให้เวลำ
ครอบครัวน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น และหำเรื่องทะเลำะ” ในขณะที่ผู้หญิงเห็นว่าคู่สมรสของตน “ไม่หึงหวงมำก
จนขำดอิสระ” มากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยส าคัญ ในค าถามเรื่องเพศสัมพันธ์  “ผู้หญิงที่ปฏิเสธกำรมีเพศสัมพันธ์
กับคู่สมรสก่อนแต่งงำนและปฏิเสธกำรมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นหลังแต่งงำนแล้ว” จะมีจ านวนมากกว่าผู้ชายที่
ปฏิเสธในเรื่องท านองเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนผู้ชาย “ไม่คิดว่ำคู่สมรสนอกใจ” มากกว่าผู้หญิงอย่างมี
นัยส าคัญ สรุปแล้ว กลุ่มตัวอย่างศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 “ผู้ชำยมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำผู้หญิง
เกือบทุกด้ำน” (สุวรรณี พุทธิศรี และ นงพงา ลิ้มสุวรรณ, 2546, น.13-21) ในเวลาต่อมา มีการวิจัยเกี่ยวกับ 
“เพศภำวะและสุขภำพจิตในครัวเรือนไทย” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในทุกๆ สภานภาพในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น
หัวหน้าครัวเรือน หรือภรรยา หรือสะใภ้ มีภาวะสุขภาพจิตที่ด้อยกว่าผู้ชาย (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, อภิชาติ 
จ ารัสฤทธิรงค์ และ กวิสรา พชรเบญจกุล, 2554. น.235-252) 

อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผู้หญิงขาด “ควำมพึงพอใจในชีวิตคู่” มากกว่าผู้ชาย และ  
“มีภำวะสุขภำพจิตด้อยกว่ำผู้ชำย” เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความแตกร้าวในครอบครัว ท าให้อัตราการ
หย่าร้างสูง ดังปรากฏว่าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2533 มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส 42,128 คู่ แต่จดทะเบียนหย่าถึง 
10,069 คู่ หรือ 1 ใน 4 ของการจดทะเบียนสมรส (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2535, น.30, อ้างถึงใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
2536, น.30) ในสังคมไทยโดยรวมนั้น ข้อมูลของ “งำนทะเบียนครอบครัว กรมกำรปกครอง” ระหว่าง พ.ศ. 
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2536-2552 แสดงว่าการจดทะเบียนสมรสลดลง แต่การหย่าเพิ่มสูงขึ้น ดังแผนภูมิต่อไปนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2554, 
น.31) 
 

 
ภาพที่ 1 จ านวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่า พ.ศ. 2536-2552 
ที่มา: งานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง 
 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงออกไปท างานหารายได้ 
ในขณะที่รายได้ของครอบครัวที่ผู้ชายเคยเป็นหามาเพียงล าพังย่อมไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก  

รายจ่ายของครอบครัวชนชั้นกลางสูงขึ้นจากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า การโฆษณา และ 
การวางเงินดาวน์หรือการมีเครดิตในการจับจ่าย ซ่ึงสภาวะของการกลายเป็น “สังคมบริโภค” หรือ “การปฏิวัติ
การบริโภค” เช่นนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา จนอาจเรียกว่า ยุคสมัยแห่งความเฟื่องฟู
ของการบริโภค (consumption boom era) งบประมาณที่บริษัทต่างๆ ใช้ในการโฆษณาสินค้าระหว่าง พ.ศ. 
2536-2540 ที่ติดอันดับ 1-3 ของประเทศไทยในแต่ละปีล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีความส าคัญในชีวิตชนชั้น
กลางทั้งสิ้น ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ (ประมาณปีละ 3,600-4,000 ล้านบาท) เครื่องใช้ส านักงาน (ประมาณปีละ 
3,600-4,000 ล้านบาท) รถยนต์ส่วนบุคคล (ประมาณปีละ 1,400-2,000 ล้านบาท) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ประมาณปีละ 1,000-1,700 ล้านบาท) ห้างสรรพสินค้า (ประมาณปีละ 1,200 ล้านบาท) และสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่นๆ การโฆษณากระตุ้นให้เกิดการบริโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีระบบ “เงินผ่อน” นอกจาก
สินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว แทบทุกครอบครัวของชนชั้นกลางยังครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ บางครอบครัวอาจซื้อกล้องถ่ายรูป  
ไปชมคอนเสิร์ตและละครเพลงร่วมสมัย และ/หรือเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ (ภิญญพันธุ์ 
พจนะลาวัณย์, 2564, น.115-130) สินค้าและบริการเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและ
ความสนุกสานบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายของรสนิยมและความงาม อันบ่งบอกถึง “ตัวตน” (self) 
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ของชนชั้นกลาง เช่น การชีวิตครอบครัวที่ดี มีความส าเร็จในการท าธุรกิจ มีความสุข และมีสถานภาพทางสังคม
อันเป็นที่ยอมรับนับถือ ท าให้ครอบครัวของชนชั้นกลางต้องใช้จ่ายเงินจ านวนมากเพื่อครอบครอง รวมทั้งต้อง
เป็นหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งท าให้ผู้หญิงที่เป็น “เมียและแม่” จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้าน ภาพของผู้หญิง
ที่ท างานนอกบ้าน “เป็นผู้น ำรำยได้มำสู่ครอบครัวเช่นเดียวกับสำมี” และ “ผู้ชำยจะแต่งงำนสมัยนี้น่ำจะต้อง
เลือกผู้หญิงที่รู้จักท ำมำหำกิน ประเภทอยู่บ้ำนขลุกอยู่ในครัวหมดสมัยเสียแล้ว” จึงเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็น
อย่างแพร่หลายตามนิตยสารต่างๆ (เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.60-130)  

การท างานนอกบ้านของผู้หญิงชนชั้นกลางปรากฏอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา 
อันเป็นช่วงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
ผู้หญิงได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามากกว่าผู้ชาย เช่น ใน พ.ศ. 2535 ผู้ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นหญิง 289,124 คน เป็นชาย 259,711 คน ในปีต่อมาคือ พ.ศ. 2536 ผู้ก าลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นหญิง 303,310 คน ชาย 276,233 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป., น.57) เมื่อถึงปี 
พ.ศ. 2553 ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจ านวนที่มากกว่าผู้ชาย เป็นอันมาก ดังสถิติ
ต่อไปนี้ 

ปริญญาตรี ปี 1  นักศึกษาหญิง  305,976 คน  ชาย 242,041 คน 
ปริญญาตรี ปี 4  นักศึกษาหญิง  175,932 คน  ชาย 122,881 คน 
ปริญญาโท  นักศึกษาหญิง  91,993 คน   ชาย 64,425 คน 
ปริญญาเอก  นักศึกษาหญิง  8,265 คน  ชาย 7,806 คน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.) 
 
นิตยสารขวัญเรือน เสนอภาพของผู้หญิงว่าการออกไปสู่โลกสาธารณะได้ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของ

ผู้หญิงแบบใหม่นั่นคือ “ผู้หญิงท ำงำน” (working woman) และ “ผู้หญิงเก่ง” ที่มีความสามารถไม่ต่างจาก
ผู้ชาย และจะช่วยสร้างความก้าวหน้าแก่ครอบครัวไปด้วยกัน ดังที่ “ผู้หญิงท ำงำน” คนหนึ่งกล่าวไว้ใน พ.ศ. 
2539 ว่า “ดิฉันจะทุ่มเทให้กับงำนอย่ำงเต็มที่...ดิฉันคิดว่ำตัวเองเป็นผู้หญิงท ำงำนจริงๆ ท ำงำนหนักด้วยเป็น 
Working woman...ผู้หญิงควรจะได้มีบทบำทออกมำแถวหน้ำ ยืนเคียงบ่ำเคียงไหล่กับผู้ชำย...กำรได้แสดง
ควำมคิดเห็น มีควำมสำมำรถเท่ำเทียมกัน จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนครอบครัวให้ก้ำวไปด้วยกัน” (พิมพ์พะวา, 
2539, อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.59-60) 

 กล่าวได้ว่าในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ผู้หญิงชนชั้นกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีงานท า และเมื่อ
ถึงทศวรรษ 2530 ผู้หญิงซ่ึงมีการศึกษาสูงกว่าผู้ชายก็กลายเป็นคนที่มีรายได้สูง มีต าแหน่งการงานดี เช่น เป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ผู้พิพากษา เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน แพทย์ นักสื่อสารมวลชน อาจารย์
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ และผู้หญิงจ านวนมากท างานในระดับผู้บริหารหรือเป็นผู้น าองค์กร
ทั้งของรัฐและเอกชน  
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การเข้าสู่อาชีพใหม่ๆ และอยู่ในครอบครัวที่สามีประกอบอาชีพใหม่ๆ ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางต้องการ
ความรู้กว้างขวางขึ้น มีผู้วิเคราะห์เนื้อหานิตยสารสตรียอดนิยมของผู้หญิงชนชั้นกลางไทยในปลายทศวรรษ 2520 
จ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ กุลสตรี, ขวัญเรือน, ดิฉัน, ลลนา, แพรว, และ เปรียว ที่พิมพ์ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2528 และยังส ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านจ านวน 180 คน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้จัดท านิตยสารใน
ด้านการเสนอเนื้อหา พบว่า ปริมาณความรู้ที่นิตยสารผู้หญิงเสนอให้แก่ผู้อ่านมากที่สุดคือความเข้าใจและรู้จักวิถี
ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งผู้อ่านก็ต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดเช่นกัน รองลงมา ได้แก่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการเข้าใจในวัฒนธรรมของคนในสังคม ส่วนด้านชีวิตและครอบครัวกลับพบว่านิตยสารมีบทบาทใน
การน าเสนอความรู้ค่อนข้างน้อย (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2529) เนื้อหาของนิตยสารจึงสะท้อนความจ าเป็น
ของผู้หญิงที่ท างานนอกบ้านที่ต้องการจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนหลากหลายกลุ่มในสังคม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ที่ด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว 

การท างานนอกบ้านนี ้ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการของผู ้ชายที ่จะให้ภรรยาช่วยหา รายได้ให้แก่
ครอบครัว แต่ความไม่พอใจของผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ได้ท าหน้าที่ “แม่ศรีเรือน” อย่างเต็มที่เหมือนในอดีต ก็เป็น
เรื่องที่อยู่ในความรับรู้ของผู้หญิงชนชั้นกลางเช่นเดียวกัน เห็นได้จากนวนิยายที่เขียนโดยผู้หญิงชนชั้นกลางที่
สะท้อนว่าผู้หญิงที่ท างานนอกบ้านต้องเผชิญกับความไม่พึงพอใจของสามี เช่น เรื่อง เหตุเกิดในครอบครัว 
เขียนโดย สีฟ้ำ นวนิยายเรื่องนี้ถ่ายทอดการมองพฤติกรรมของ “เมียและแม่” ที่ “เป็นอื่น” ไปจากครอบครัว 
สามีเรียกร้องให้ภรรยาท าหน้าที่ในครอบครัว มากกว่าจะส่งเสริมให้ภรรยาไปท างานในต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ที่สูงขึ้น สามีกล่าวว่า “ผู้หญิงลงมีผัว ถึงจะเก่งกำจใหญ่โตก็ต้องเป็นแม่บ้ำนด้วย ไม่งั้นจะแต่งงำนมีครอบครัว
ท ำไม” (สีฟ้า (นามปากกา), 2522, น.8, อ้างถึงใน พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550, น.77) นวนิยายเรื่องนี้แสดงให้
เห็นว่า หน้าที่การงานเป็นปฏิปักษ์กับความเป็นแม่ และสืบทอดความคิดท่ีว่าผู้หญิงจะต้องเป็นรองเสมอเมื่ออยู่
ในบ้าน และนี่คือความขัดแย้งที่ “แม่” ผู้ท างานนอกบ้านจะต้องรับมือกับปัญหาครอบครัว (พรธาดา สุวัธนว
นิช, 2550, น.77-78) 

ในปลายทศวรรษ 2530 บทสัมภาษณ์ ประสม ด ำริขอบ นายอ าเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย 
สะท้อนว่า ความเป็นผู้หญิงยังมีผลต่อสาขาวิชาที่เลือกเรียนและเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องท างานบ้านในฐานะ 
“เมียและแม่” ควบคู่ไปกับการท างานนอกบ้าน เธอกล่าวว่า “ตอนที่สอบเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยเลือกเรียน
รัฐศำสตร์ทำงบ้ำนก็ไม่เห็นด้วย...ตอนแรกที่ไปสมัครสอบดิฉันตั้งใจจะเลือกคณะอักษรศำสตร์...ทำงบ้ำนก็คิด
อยำกให้ดิฉันเรียนวิชำพยำบำล...ดิฉันจะแบ่งหน้ำที่ของตัวเองอย่ำงที่ควรจะเป็น อยู่ที่ท ำงำนก็เป็นเรื่องงำน 
กลับมำที่บ้ำนเรำก็คือแม่ของลูกคือแม่บ้ำนคือภรรยำของสำมี  แล้วยกย่องสำมีให้เป็นหัวหน้ำครอบครัว” 
(ปรมัตถ์ (นามแฝง), 2539, น.113-115 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.133) ส่วนบทสัมภาษณ์ สุริยัน 
อริยวงศ์โสภณ ในปลายทศวรรษ 2530 สะท้อนความคิดของผู้ชายที่ยังต้องการให้ผู้หญิงเป็น “แม่แบบไทย” ที่
เป็น “แม่ศรีเรือน” 
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“หน้ำที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงคือกำรเป็นแม่... ผมว่ำผู้หญิงในยุคปัจจุบันยังสับสน เรียกว่ำอยู่ในช่วง
ยุคแกว่งไกวทำงอำรมณ์ ผู้หญิงก ำลังหลอกตัวเองว่ำแข็งแรงสำมำรถยืนด้วยตัวเองในสังคมได้... กำรจะแต่งงำน
กับผู้หญิงสักคนหนึ่ง แล้วเธอเก่งไปทุกเรื่อง บำงทีก็ฉลำดไม่รู้กำลเทศะ คือประเภทฉลำดต่อหน้ำสังคม แล้ว
เชือดเฉือนสำมีได้เป็นที่สะใจนี่ สำมีเขำคงทนไม่ได้ สรุปก็คือว่ำ ผู้หญิงยุคปัจจุบันยังแกว่งไกวสับสน ยังค้นหำ
ตัวเองไม่เจอว่ำตัวเองยังเป็นเพศที่ยังต้องกำรกำรดูแลและคุ้มครอง ...จะฉลำดอย่ำงเดียวแต่ก้ำวร้ำวก็จะ
กลำยเป็นผู้หญิงที่ไร้ค่ำในสำยตำของผู้ชำย ผู้หญิงเรำไม่ควรไปเลียนแบบผู้หญิงต่ำงชำติ แต่ควรจะงดงำมแบบ
ไทยๆ เรำนี่แหละดีที่สุด” (สุริยัน อริยวงศ์โสภณ, 2539, น.217-218 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, 
น.134) 

ในทศวรรษ 2530 นี้ ผู้ชายคนหนึ่งก็ยังคงให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร ดิฉัน อย่างตรงไปตรงมา ว่า “สเป๊ก
ผมนะหรือครับ ก็ให้สวยน่ำรัก ฉลำดพอสมควร แล้วก็ต้องเอ๊ำะๆ ด้วยนะครับ ผมจะได้ปกครองให้อยู่ในโอวำท
ของผมได้ไงล่ะครับ” (“สาวเปรี ้ยว-หนุ่มเปรี ้ยว”, 2534, น.200-201 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, 
น.110) และเป็นเวลาหลายทศวรรษที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีหน้า “พิเศษวันอำทิตย์” ที่ใช้ชื่อ “สวย เพียบพูน
ด้วยเสน่ห์ ฉลำด และแสนดี” สะท้อนการปลูกฝังให้ผู้หญิงรับรู้ว่าผู้ชายต้องการผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ เพ่ือ
ท าหน้าที่ของ “เมียที่ดี” ถึงแม้จะเกิดความคิดและการให้คุณค่าแก่ “ผู้หญิงเก่ง” และ "ผู้หญิงก้ำวหน้ำ" มาก
ขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2530 แต่ชีวิตของผู้หญิงในครอบครัวมิได้เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น  ดังที่ นพพร ประชากุล 
วิเคราะห์ว่า 

“กระแส "ผู้หญิงก้ำวหน้ำ" เป็นมำยำคติที่โน้มน้ำวให้ผู้หญิงในสังคมปัจจุบันต้องรับบทหนักกว่ำผู้ชำยถึง
สองเท่ำ ไหนจะต้องเอำดีในหน้ำที่กำรงำน ไหนจะต้องดูแลบ้ำนช่องลูกผัวอย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ถ้อยค ำที่ว่ำ 
"เดี๋ยวนี้ ผู้หญิงเรำเก่งทั้งนอกบ้ำนและในบ้ำน" ซึ่งหลำยคนเอ่ยด้วยควำมภำคภูมิใจ เหมือนกับที่รุ่นย่ำทวดยำย
ทวดของเรำเคยถูกท ำให้ซำบซึ้งกับ "มือก็ไกว ดำบก็แกว่ง" มำแล้วนั้น แท้ที่จริงอำจเป็นเพียงเวอร์ชันแก้ไข
ปรับปรุงใหม่ของ "หญิงเป็นควำย ชำยเป็นคน" เท่ำนั้นเอง” (เสนาะ เจริญพร, 2548) 

ส่วน เสนาะ เจริญพร วิเคราะห์ว่า “ตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยมีเสรีภำพมำกขึ้น มีควำม
เป็นตัวของตัวเองมำกขึ้น มีบทบำทในสังคมมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนหน้ำที่กำรงำน หรือในด้ำนกำรเมือง หรือ
ในพื้นที่อื่นๆ ของสังคม แต่ขณะเดียวกัน ตัวบทวรรณกรรมก็ดูเหมือนจะสร้ำงปัจจัยบำงประกำรขึ้นมำหน่วง
เหนี่ยวควำมก้ำวหน้ำดังกล่ำวไว้ มิให้ด ำเนินไปถึงขีดสุดของศักยภำพ (เสนาะ เจริญพร, 2548) และข้อเขียนของ
ผู้หญิงชนชั้นกลางคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารขวัญเรือน ในปลายทศวรรษ 2530 ก็วิเคราะห์ว่าผู้หญิงที่
ท างานนอกบ้าน “จะยึดมั่นในกำรเป็นผู้หญิงที่มีหน้ำที่เป็นแม่และเป็นเมีย กำรออกมำท ำงำนนอกบ้ำนนี่ก็ผิด
จำกประเพณีไปมำกแล้ว ท ำงำนเสร็จจะรีบกลับบ้ำนไปท ำหน้ำที่แม่และเมียที่สมบูรณ์แบบ จะเหนื่อยยำก
อย่ำงไรก็รีบวิ่งไปท ำหน้ำที่หลัก เพรำะเป็นหลักของชีวิตผู้หญิง บำงคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถดี แต่ยอมเป็น
พลเมืองขั้นสอง ยอมอ่อนน้อมถ่อมตัวให้ด้อยกว่ำเพ่ือคงสภำพกำรณ์ในครอบครัว ที่ร้อยทั้งร้อยเลือกครอบครัว
มำกกว่ำเลือกงำน ควำมสุข ควำมทุกข์ ควำมภำคภูมิใจ ควำมเสียใจ อยู่ที่ครอบครัวเท่ำนั้น” (จินตนา บุญบง
การ, 2539, น.138 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.120) 



 
 

13 

ถึงแม้ว่าวรรณกรรมจ านวนมากและคอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารจะแสดงว่าผู้หญิงยังคงถูกคาดหวังให้มี
บทบาทในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ก็มีนักเขียนวรรณกรรมจ านวนมากที่พยายามต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์
เชิงอ านาจระหว่างผู ้ชายกับผู ้หญิงทั ้งในครอบครัวและในพื ้นที ่สาธารณะ (ซึ ่งในแง่หนึ ่งก็ ๋สะท้อนว่า
ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างสามีกับภรรยายังคงด ารงอยู่ในครอบครัวของชนชั้นกลาง) เรื่องสั้นที่ตีพิมพ์
ระหว่างทศวรรษ 2520-2540 เขียนโดยผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง (ซึ่งส่วนใหญ่ใช้นามแฝง เช่น “ศรีดำวเรือง” “เดือน
วำด พิมวนำ” “เอื ้อ อัญชลี” “อุรุดำ โควินทะ” ) ต้องการแสดงให้เห็นว่า หลักการพื ้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยอันประกอบด้วยความเสมอภาคเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนวิถี
ปฏิบัติในชีวิตของชนชั้นกลางอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย นักเขียนหญิง
กลุ่มนี้ใช้พื้นที่ทางวรรณกรรมตีแผ่ให้เห็นปัญหาความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย
ทั้งในพื้นที่ครัวเรือนและพ้ืนที่สาธารณะ การใช้อ านาจและความรุนแรงกับผู้หญิง และอุดมการณ์ปิตาธิปไตยที่
ก ากับควบคุมวิธีคิดของคนในสังคม (อาริยา หุตินทะ, 2559 น.68-95) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นและท างานนอกบ้านมากขึ้น ผู้ชายจ านวนหนึ่งก็ยอมรับใน
ความเป็น “ผู้หญิงเก่งของภรรยำ” ผู้ชายคนหนึ่งเขียนในนิตยสารดิฉัน ว่า “มีเพื่อนฝูงหลำยคนมำปรำรภกับ
ผมว่ำ ผู้หญิงจะมำเป็นประธำนำธิบดีได้หรือ ซึ่งก็เป็นค ำถำมที่ไม่น่ำจะถำมกันเลย  ในเมื่อสติปัญญำของผู้หญิง
กับผู้ชำยมันก็เท่ำๆ กัน” (“ตามใจฉัน”, 2529, น.14 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.127) บทสัมภาษณ์ 
ด ารง พุฒตาล ใน พ.ศ. 2539 กล่าวว่า “ผู้ชำยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังหลงละเลิงว่ำตัวเองเป็นเพศที่เข้มแข็ง
... เมื่อเขำเป็นภรรยำเรำแล้วเขำเก่งกว่ำเรำ ก็น่ำจะเก่งกว่ำทั้งที่บ้ำนและที่ท ำงำน...เขำเป็นเมียเรำ...ถ้ำเขำเก่ง
กว่ำ เรำน่ำจะภูมิใจ” ส่วนบทสัมภาษณ์ของ เศรษฐา ศิระฉายา กล่าวว่า “ผมชอบผู้หญิงที่ไม่ค่อยเป็นผู้หญิงนะ
ครับ คือผู้หญิงที่มีควำมเชื่อมั่นในตัวเองสูง ผู้หญิงที่มีใจนักเลงเหมือนผู้ชำย กล้ำได้กล้ำเสีย กล้ำพูดกล้ำท ำ ถ้ำ
ให้ยกตัวอย่ำงก็คือภรรยำผม...ผู้หญิงเก่งในควำมหมำยของผมคือเรำต้องไปด้วยกัน เดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน...
ผู้หญิงควรจะเข้ำมำเป็นคู่คิดในกำรท ำธุรกิจ หรือว่ำงำนอะไรต่ำง ...ถ้ำมัวแต่อยู่ในครัว สำมีนอกใจแน่ สำมีไปที่
อ่ืนแน่นอน มันคนละยุคกันแล้ว” (พิมพ์พะวา, 2539, น.217-218 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.119) 

นอกจากนี้ ในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา การขยายตัวของธุรกิจบ้านจัดสรร สินค้าส าหรับครอบครัว 
เช่น รถยนต์ เครื่องตกแต่งบ้านและสวน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินเชื่อบ้านและรถยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว เสื้อผ้าและ
ของใช้ส าหรับเด็ก ฯลฯ ท าให้เกิดการสร้างความหมายของผู้ชายให้เป็น “ชำยรักครอบครัว” และมีความรักต่อ
ผู้หญิงแบบที่เปี ่ยมไปด้วย “มิตรภำพและควำมจริงใจ” อันเป็นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ที่เสมอภาคใน
ครอบครัว (ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, 2564, น.95-111) วาทกรรมผู้ชายเป็น “ชำยรักครอบครัว” นี้มีอิทธิพลมาก
ยิ่งขึ้นตั้งแตก่ลางทศวรรษ 2530 บทสัมภาษณ์ของผู้ชายที่มีชื่อเสียงหลายคนในนิตยสารต่างๆ ล้วนให้ภาพของ
ตนเองที่เป็น “พ่อที่ดี” ช่วยดูแลลูก มีกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวร่วมกับลูกและภรรยา มีบทบาทเป็นทั้งพ่อ
และเพื่อนของลูก นอกจากนี้ ภาพปกนิตยสารหลายฉบับและภาพโฆษณาสินค้าหลายชนิดในสื่อจ านวนมาก
ต่างก็มีภาพและถ้อยค าที่เน้นถึงความเป็น “ชำยรักครอบครัว” ของผู้ชายที่เอาใจใส่ดูแลลูกและภรรยาอย่าง
ใกล้ชิด นิตยสาร แม่และเด็ก ถึงกับมีคอลัมน์ประจ าที่ตั้งชื่อว่า “แฟมมิลี่แมน” (เริ่มมีคอลัมน์นี้ใน พ.ศ. 2534) 
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เสนอเรื่องราวและภาพประกอบของผู้ชายที่ประสบความส าเร็จในแวดวงต่างๆ พร้อมกับครอบครัวอันแสน
อบอุ่นของเขาเหล่านั้น (เสนาะ เจริญพร, 2552, น.119-130) 

ผู้หญิงชนชั้นกลางพยายามสร้างและเผยแพร่ความหมายของ “สุภำพบุรุษ” และ “ชำยรักครอบครัว” 
ผ่านวรรณกรรมและละครโทรทัศน์จ านวนมาก เพื่อท าให้ผู้ชายท าหน้าที่ของ “สำมี” และ “พ่อ” ซึ่งจะส่งผล
ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมั่นคง รวมทั้ง ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครอบครัวให้มีความเสมอ
ภาคมากขึ้น เช่น นวนิยายเรื่อง บันทึกจำกลูก(ผู้)ชำย (2534) และเรื่อง เที่ยวบินยำมเช้ำ (2549) เขียนโดย 
ชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งเป็นนวนิยายพัฒนาบุคคล (Bildungsroman) ที่ได้รับเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นวนิยายทั้งสองเรื ่องมุ่งเสริมสร้างความเป็น “สุภำพบุรุษ” แก่เยาวชนชาย 
น าเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตัวละครเอก เพื่อท าความเข้าใจตัวตนและจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 
รวมไปถึง การขจัดซึ่งความเยาว์วัยไร้เดียงสาของตัวละครผ่านมุมมองต่อโลกที่เปลี่ยนไป จนกระทั่งบรรลุถึง
ความเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงในที่สุด (ธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, 118-146)  

การขยายตัวของแนวคิด “สุภำพบุรุษ” และ“ชำยรักครอบครัว” ท าให้ผู ้หญิงชนชั้นกลางมีความ
คาดหวังว่าสามีของตนจะเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความหมายเดิมของ “ควำมเป็นชำย” 
ยังคงมีอิทธิพลมากในสังคมไทย ผู้ชายจ านวนมากยังคงมีพฤติกรรมตามระบบคุณค่าและระบอบอารมณ์
ความรู ้สึก หรือตาม “ตัวตนของผู ้ชำย” แบบเดิม เช่น การไปเที ่ยวบาร์ ไนท์คลับ ผับ ร้านเบียร์ คาเฟ่ 
ร้านอาหาร เพื่อดื่มเหล้าหรือพบปะสังสรรค์ การไปในสถานที่เหล่านี้เป็นเสมือนการเดินทางกลับไปสู่ “พื้นที่
ของผู้ชำย” ที่ผู้ชายเป็นอิสระและมีอ านาจเหนือผู้หญิง เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถานบันเทิงยาม
ราตรีหลายประเภท เช่น พ.ศ. 2530-2540 เป็นช่วงที่สถานบันเทิงประเภท “คำเฟ่” ได้รับความนิยมอย่าง
มาก มี “คำเฟ่” ขนาดใหญ่ให้บริการหลายแห่ง อำทิ พระรำม 9 คำเฟ่, วิลล่ำคำเฟ่, ธนบุรีคำเฟ่ ฯลฯ (อรรถ
ภูมิ อองกุลนะ, 2559) กล่าวได้ว่า ผู้ชายจ านวนมากยังคงให้ความส าคัญกับการแสวงหาความสุขนอกบ้าน 
ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและน าไปสู่การแตกแยกของครอบครัว 
ดังจะเห็นได้จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงจ านวน 8 คน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 5 
คน และปริญญาเอก 1 คน ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐและพนักงานบริษัทเอกชน ผู้หญิงชน
ชั้นกลางกลุ่มนี้ได้บอกเล่าถึง “สถำนกำรณ์ในชีวิตของผู้หญิงก่อนกำรหย่ำร้ำงหรือแยกทำง” งานวิจัยเรื่อง 
“กว่ำจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย” ของ ลัดดา ประสพสมบัติ ได้สรุปให้เห็นภาพชีวิตครอบครัวของผู้หญิง
กลุ่มนีว้่า “ภำยใต้ชีวิตกำรแต่งงำนผู้หญิงทุ่มเทในกำรปรับตัวเข้ำสู่กำรสร้ำง “ครอบครัวใหม่” แบบพ่อ แม่ ลูก
อย่ำงเต็มบทบำท ขณะที่ฝ่ำยชำยผู้เป็นสำมีให้ควำมส ำคัญกับโลกนอกบ้ำน ผ่ำนเพ่ือนฝูง กำรเที่ยวเตร่ และบำง
คนมีควำมสัมพันธ์กับผู้หญิงหลำยคนในช่วงเวลำของกำรแต่งงำน ควำมรับผิดชอบทำงเศรษฐกิจภำยใน
ครอบครัวเป็นภำระหลักของผู้หญิงในระหว่ำงชีวิตแต่งงำน เงื่อนไขเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรแยกทำง”  
(ลัดดา ประสพชาติ, 2552, น.205) 

อนันต์ วริศนราทร นักจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) ซึ่งได้จัดต้ังกลุ่ม Ministry of 
Love เพื่อแนะน าแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยา ให้สัมภาษณ์ เมื่อ 
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พ.ศ. 2561 ว่า “ในระยะ 30 – 50 ปีที่ผ่ำนมำนี้...ทัศนคติผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเยอะมำกนะครับ แต่ผู้ชำยกลับ
เปลี่ยนน้อยหำกให้เทียบกัน ผู้หญิงมีกำรศึกษำสูงขึ้น มีไลฟ์สไตล์ชัดเจน มีหน้ำที่กำรงำน ผู้หญิงชัดเจนในเรื่อง
กำรพัฒนำตนเอง หำเงินได้มำกกว่ำผู้ชำย...โดยผู้ชำยไม่พยำยำมปรับอะไรเลย จะเป็นลักษณะของกำรใช้ชีวิต
ไม่ลงตัว เพรำะคำดหวังกันคนละแบบ” (Thanet Ratanakul, 2561)  

ผู้ชายชนชั้นกลางไทยให้ความส าคัญแก่ความสุขจากเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของ
ครอบครัว ดังที่มีผู้เขียนว่า “เมื่อเรื่องบนเตียงเรียบร้อย เรื่องอ่ืนๆ จะพลอยเรียบร้อยไปด้วย ผมเป็นผู้ชำยย่อม
รู้ใจผู้ชำยด้วยกันดีกว่ำ เขำอยำกได้เมียที่มีคุณสมบัติ “ในสังคมเป็นกุลสตรี เป็นโสเภณีบนเตียง”” (นายดอก
เหม, 2524, น.28 อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.159) แตกต่างจากผู้หญิงที่มีความอดทนและยอมรับ
มากกว่าเมื่อไม่ได้รับความสุขในเรื่องดังกล่าว ผู้หญิงที่เป็นภรรยาบางคนถึงกับไม่เคยรู้ว่าการมีความสุขจาก
เพศสัมพันธ์เป็นอย่างไร (ชานชาลา, 2544, น.320, อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.150) 

ภาพยนตร์แนวสัจนิยมจ านวนหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปลายทศวรรษ 2540 ถึงต้นทศวรรษ 2550 
สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวของชนชั้นกลางมีความเปราะบางมากข้ึน งานวิจัย
เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายใน พ.ศ. 2541-2542 จ านวน 12 เรื ่อง พบว่า ภาพยนตร์มักจะสะท้อน
ความหมายที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเชิงอ านาจ ซึ่งเป็นไปตามกระแสหลักของสังคมที่ให้ความส าคัญ
กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายถูกน าเสนอในลักษณะของ “ผู้น ำ” มีความเข้มแข็งกล้าหาญ ผู้หญิงมักถูกน าเสนอ
ในลักษณะตรงกันข้ามคือ มักเป ็นผ ู ้ตาม และต้องอยู ่ ในความคุ ้มครองป้องกันจากผู ้ชายเสมอ (ว ิชชา  
สันทนาประสิทธิ์, 2543) งานศึกษาภาพยนตร์จ านวน 27 เรื ่อง ที่ออกฉายระหว่าง พ.ศ. 2548-2552 พบว่า มี
ภาพยนตร์หลายเรื่องกล่าวถึงปัญหาในครอบครัวที่สามีและภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะ “ชินชำ” ซึ่งท าให้สามีไปมีผู้หญิงอื่น (ชโลทร โพยมยล, 2552, น.112) ส่วนความรู้สึกผูกพันกันระหว่าง
สามีกับภรรยาในระหว่างที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันนั้นมักไม่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย (ชโลทร โพยมยล และ  
กิตติ กันภัย, 2554, น.79) 

ส าหรับการเลี้ยงดูลูกนั้น ในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา เมื่อครอบครัวชนชั้นกลางมีลูกเพียง 1-2 คน ก็
เห็นได้ชัดว่าเมื่อลูกยังอยู่ในวัยเด็กเล็ก พ่อแม่จะเลี้ยงดูลูกตามหลักวิชามากขึ้น ชีวิตครอบครัวจึงแวดล้อมไป
ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่ตามที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น นิตยสารแม่และเด็ก 
(เริ่มตีพิมพ์ 2520-ปัจจุบัน) นิตยสารรักลูก (เริ่มตีพิมพ์ 2525-ปัจจุบัน) นิตยสาร ดวงใจพ่อแม่ (เริ่มตีพิมพ์ 
2538-ปัจจุบัน) และหนังสือ คู่มือเลี้ยงลูก (แม่และเด็กฉบับพิเศษ) ของแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา (พิมพ์ครั้ง
แรก พ.ศ. 2527 พิมพ์ครั้งที่ 20 ใน พ.ศ. 2546 และเมื่อถึง พ.ศ. 2554 ก็ขายไปแล้วมากกว่า 1 ล้านเล่ม) 
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่เน้นวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง เช่น “กำรเลี้ยงลูกด้วยควำมเข้ำใจ” “กำรเลี้ยงลูกเชิง
บวก” “กำรเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งและคนดี” “กำรเลี้ยงลูกอย่ำงไม่ท ำร้ำยลูก” ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว หนังสือ
เหล่านี้จะให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก 
เช่น ในด้านร่างกายจะมีเรื่องอาหาร การนอน การขับถ่าย การฉีดวัคซีน การดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย ในเรื่อง
สติปัญญาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่เอ้ือให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ การส่งเสริม
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ความสามารถตามวัย เช่น การเล่นของเล่น การเรียนดนตรี การวาดรูป ฯลฯ ในเรื่องจิตใจและอารมณ์มักเน้น
การปฏิบัติตนของพ่อแม่ต่อผู้อ่ืนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การเป็นผู้มีจิตใจด ีโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
มีระเบียบวินัย มีมารยาท นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตนของพ่อแม่ในความสัมพันธ์กับลูก เพ่ือให้
ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี สามารถเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นตัวของตัวเอง รู้จัก
ช่วยเหลือตัวเอง มีจินตนาการ ฯลฯ ความรู้ที่แพร่หลายอยู่ตามนิตยสารและคู่มือการเลี้ยงลูกตั้งแต่ทศวรรษ 
2520 ดังกล่าวมานี้ เมื่อถึงต้นทศวรรษ 2550 ก็ได้รับการรวบรวมเป็นหนังสือ โดย “ส ำนักส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัว” ภายใตช้ื่อ “คู่มือกำรเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด-6 ปี” เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูลูกน้อยให้
เป็น “คนดีมีคุณภำพและสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข” ทั้งนี้ โดยที่ “ส ำนักส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัว” ต้องการที่จะลดปัญหาในครอบครัวเพราะเห็นว่า “ในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยควำมตึงเครียด บำง
ครอบครัวทะเลำะกันแทบทุกวัน บำงครอบครัวก็แตกแยก ขำดญำติผู้ใหญ่คอยประคับประคองทำงจิตใจให้กับ
ลูกหลำน ในขณะที่ พ่อแม่ก็แทบจะไม่มีเวลำพูดคุยกับลูก” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ 2552) 

เมื่อ “ลูก” ในครอบครัวของชนชั้นกลางเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งชายและหญิงมักจะใช้เวลาไปกับการเรียน 
รวมทั้งการเรียนพิเศษและการท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ และลูกวัยรุ่นมักมีห้องส่วนตัวในบ้าน  ท าให้ชีวิตอยู่พ้น
จากสายตาของพ่อแม่เกือบตลอดเวลา การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวลดลงอย่างมาก “รำช
วิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย” พบว่า ปัญหาสุขภาวะที่ส าคัญ
ของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน คือ “พ่อแม่ปัจจุบันให้เวลำในกำรเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นให้
ลูกๆ น้อยลง ส่วนใหญ่ละทิ้งให้ดูทีวี เล่นเกม หรือสื่อออนไลน์เป็นเวลำนำน และขำดกำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม 
เด็กใช้เวลำดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 2.8 ชั่วโมง มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวลดลงชัดเจน พ่อแม่ยกหน้ำที่เรื่อง
กำรเรียนให้กับคร ูเด็กวัยเรียนเกือบครึ่งหนึ่งถูกผู้ใหญ่กระท ำรุนแรงทำงวำจำ 1 ใน 4 เคยถูกกระท ำรุนแรงทำง
ร่ำงกำย ส่งผลให้เด็กวัยเรียน 1 ใน 3 มีพฤติกรรมใช้ควำมรุนแรงในเวลำต่อมำ” (หญิงโสรยา ชัชวาลานนท์,  
ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์, สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ และ วินัดดา ปิยะศิลป์ (บก.), 2557, น.7-8) 

อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวชนชั้นกลางจ านวนมากมีความเปราะบางอย่างมาก เพราะมี
ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทั้งระหว่างสามีกับภรรยาและระหว่างพ่อ-แม่กับลูก ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการประกอบสร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึก (emotional regime) (หรือมาตรฐานทางอารมณ์ความรู้สกึ) 
เกี่ยวกับครอบครัวผ่านสื่อทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาในอดีตที่ท าให้เกิดปัญหาความตึงเครียดและความ
ขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา (ซึ่งความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาย่อมมีผลต่อความสัมพันธ์
กับลูกเป็นอันมาก) ในหัวข้อต่อไปของบทความจึงพยายามวิเคราะห์การประกอบสร้างระบอบอารมณ์
ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมา ที่ท าให้มีการปรับตัวของความสัมพันธ์ในครอบครัว
อย่างจ ากัด ในบริบทที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้หญิงเกิดความคิด ระบบคุณค่า 
และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ในขณะที่ ระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมเกี่ยวกับครอบครัวยังคงมีอิทธิพลมากเคียง
คู่กันในความคิดและจิตใจของชนชั้นกลางไทยตลอดมา 
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การประกอบสร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวผ่านสื่อทางศิลปะและวัฒนธรรมในชีวิตของ
ชนชั้นกลางไทย พ.ศ. 2500-2540  

นักคิดส าคัญในโลกยุคปัจจุบัน คือ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์แห่งเพศ
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ได้ท าให้เกิดความรู้ที่ใช้ส าหรับควบคุมเพศสัมพันธ์และกามารมณ์ใน 4 
ลักษณะคือ 1) การควบคุมสรีระทางเพศของผู้หญิง 2) การควบคุมพฤติกรรมทางเพศของเด็ก 3) การควบคุม
การเจริญพันธุ์ของคู่ชายหญิง และ 4) การควบคุมเพศสัมพันธ์และกามารมณ์ท่ีแปลกแยกไปจากผู้ชายหญิงหรือ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ วิธีการควบคุมทั้ง 4 รูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวแบบ “ผัวเดียว
เมียเดียว” และการสร้าง “ควำมรักโรแมนติก” ระหว่างหญิงชาย ซึ่งแผ่ขยายไปในสังคมสมัยใหม่ที่เติบโตขึ้น
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การสร้างอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย และ
การเกิดขึ้นของชนชั้นกลาง การควบคุมทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เครือข่ายความรู้ที่ซับซ้อน ซึ่งท าให้บุคคลไม่รู้สึกว่า
อยู่ภายใต้การควบคุม แต่คิดว่าตนเองเป็นผู้สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศของตนได้  (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2563, น. 121)  

ในขณะที่ เอวา อิลโลอูซ (Eva Illouz) วิเคราะห์ว่าภายใต้ระบบทุนนิยมที่สร้างจินตนาการเกี่ยวกับ 
“ควำมรักท่ีสวยงำม” ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ “ควำมรัก” ได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสุขและยืนยันการ
มีตัวตน ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เรื่องราว “ควำมรักโรแมนติก” ถูกน าเสนอผ่านภาพยนตร์และนวนิยาย 
ผู ้หญิงจะต้องท าตัวให้มีเสน่ห์และน่าหลงใหล ในขณะที่ ผู ้ชายจะต้องท าให้ผู ้หญิงเกิดความพึงพอใจ 
ความสัมพันธ์นี้นอกจากจะเน้น “ควำมสุข” ของคู่รักแล้ว ยังตอกย ้าความงามของรูปร่างหน้าตาของคนรัก ซึ่ง
กลายเป็นเงื่อนไขใหม่ที่จะท าให้ความรักประสบความส าเร็จอีกด้วย (นฤพนธ์ ดวงวิเศษ, 2563, น. 124)  

ในสังคมไทย ปรากฏการณ์ดังท่ีนักคิดตะวันตกวิเคราะห์และอธิบายก็เกิดข้ึนเช่นกัน รัฐไทยได้พยายาม
ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมไทยในระดับอุดมการณ์ รวมทั้ง การปลูกฝังระบบคุณค่าและแบบ
แผนหรือมาตรฐานทางทางอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้ทุกคนในรัฐมีวินัยในตัวเอง ควบคุมตนเองจากภายใน 
(self-discipline) จนเกิดความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจ (emotional attachment) ที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในกรอบทางอุดมการณ์ โดยยึดถือระบบคุณค่าและมาตรฐานทางอารมณ์ความรู้สึกที่รัฐสถาปนาขึ้นมา
เพื่อจรรโลงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หากไม่สามารถท าตามกรอบทางอุดมการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดความรู้สึกผิด 
(guilty) หรือถูกสังคมลงโทษ การปลูกฝังและควบคุมของรัฐด าเนินไปอย่างเข้มข้นเพ่ือสร้างพลเมืองที่ “ผู้น ำคิด
อะไรก็จะคิดตำมท ำตำม” รวมทั้ง สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศและการสร้างความมั่นคงของชาติ โดย
รัฐและชนชั ้นน าได้เลือกใช้เครื ่องมือหลายชนิด เช่น แบบเรียน ค าปราศรัย โอวาท หนังสือแจกวันเด็ก  
ค าเทศนาของพระสงฆ์ ศิลปะแขนงต่างๆ ฯลฯ และปัญญาชนส าคัญๆ หลายพระองค์และหลายคนมีบทบาท
อย่างสูงในการสร้างความรู้และศิลปวัฒนธรรมทั้งหลาย เพ่ือสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์สืบมาจนถึงปัจจุบัน อุดมการณ์นี้เน้นความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็น
ไทย” รวมทั้งความหมายของ “ผู้ชำยไทย” “ผู้หญิงไทย” และลักษณะของความสัมพันธ์ใน “ครอบครัวไทย” 
ที่ถือว่าถูกต้องดีงาม เพราะท าให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ ความแน่นอน และความมั่นคงในชีวิต  เช่น 
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ครอบครัวของ “แม่พลอย” ในนวนิยาย สี่แผ่นดิน อุดมการณ์ ที่ประกอบด้วยความคิด ระบบคุณค่า และ
มาตรฐานทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีรากฐานอยู่บนความหมายของ “ชำติไทย” และ “ควำมเป็นไทย” นี้ ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางและมีพลังอย่างสูงในความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นกลาง เพราะนอกจากจะได้รับการ
ผลิตซ ้าผ่านสื่อนานาชนิดแล้ว ปัญญาชนที่มีบทบาทส าคัญในการประกอบสร้างและปลูกฝังอุดมการณ์ยัง
สามารถผนวกรวมและตอบโต้อุดมการณ์ใหม่ๆ จากตะวันตกและจีน (ท้ังในยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์) 
ที่เข้ามาท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (สายชล สัตยานุรักษ์, 2550ก; 2550ข; 2557ก; 2557ข)  

ภายใต้อิทธิพลของอุดมการณ์ที่รัฐสถาปนา อุดมการณ์ใหม่ที่มีอิทธิพลขึ้นมาในสังคมไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ ทั้งในมิติทางความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึก ไม่อาจแทนที่อุดมการณ์เดิมได้ เลย กระแส
ความคิดใหม่ๆ ที่เน้นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้น ได้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2460-2480 แล้ว เนื่องจากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง 
บรรยากาศทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น กระแสความคิดและพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อให้หนุ่มสาวมีโอกาสพบปะ
และท าความรู้จักกันมากข้ึน มีการเข้ามาของวัฒนธรรม "ควำมเป็นสมัยใหม่" จากตะวันตก เช่น การเข้าสมาคม 
การเต้นร า การชมภาพยนตร์ การเที่ยวงานประจ าปีต่างๆ ฯลฯ ประกอบกับการขยายตัวของทุนนิยมสิ่งพิมพ์ 
ท าให้ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีคิด “ผัวเดียวหลำยเมีย” และประเพณี “กำรคลุมถุงชน” 
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ พร้อมกับเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของวิธีคิดและอุดม
คติที่มีต่อ "กำรเลือกคู่ครอง" จนกัดกร่อนวิธีคิดเกี่ยวกับการแต่งงานที่แยกออกจากอารมณ์ความรู้สึกระหว่าง
คนสองคน และก่อร่างรูปแบบของวิธีคิดและอุดมคติในการเลือกคู่ครองอย่างสมัยใหม่ และการเกิดระบบ “ผัว
เดียวเมียเดียว” ขึ้นมา (ภาสกร ศูนย์ตรง, 2560, น.324-370; ชานันท์ ยอดหงษ์, 2564) 

รัฐบาลในระบอบใหม่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ซึ่งรับรอง
หลักการ “ผัวเดียวเมียเดียว” ใน พ.ศ. 2478 และต่อมาในยุคที่รัฐบาลเร่งสร้างครอบครัวที่มั่นคงและเพ่ิม
จ านวนประชากรภายใต้นโยบายสร้างชาติไทยให้เป็นมหาอ านาจ ก็มี “ประกำศส ำนัักนำยกรััถมนตรีี เรื่ ่อง
กำรปติิบััติิของผััวเมีีย พ.ศ. 2486” เพื่อ “ควำมเป็นปึกแผ่่นของครอบครััว” และเพื่อเป็นรากฐานส าคััญของ
ชาติ ถ้าครอบครัวแข็ ็งแรงมั ่นคงก็จะช่วยให้ชาติมีวัฒนธรรมและความเจริญ มีการอธิบายว่าผัวที ่ ่ท า
ร้้ายทุุบตีีด่่าว่่าเมีียเป็นการกระท าที่น่่าละอายและไร้้ศีีลธรรม สร้้างความเสื่่อมเสีียให้้แก่่ชาติิ อาจจะได้้รัับโทษ
จ าคุุกถึึง 10 ปี ตามกฎหมายลัักษณะอาญา มาตรา 257 กล่าวถึึงสิิทธิิและความเท่่าเทีียมระหว่่างหญิิงชายภาย
ใต้้รััฐธรรมนููญ ผััวไม่่มีีสิิทธิิลงโทษเมีียของตนเอง หญิิงชายที่่แต่่งงานกัันแล้้วจะต้้องท าหน้้าที่่ผััวเมีียด้้วยมิิตร
ไมตรี โอบอ้อมอารี ทะนุถนอมความสัมพันธ์ของครอบครััวให้มีความสุุข มีความกลมเกลียว เป็นอันหนึ่ ง
อัันเดีียวกััน รัักษาสายสััมพัันธ์์ในครอบครััวเพ่่ือให้้เป็็นที่่เคารพนัับถืือแก่่บุุคคลทั่่วไป ในกรณีีที่่ผััวเมีียคิิดเห็็นไม่่
ตรงกัันและปรองดองกัันไม่่ได้้ ก็ควรจะหย่่าขาดจากกัันตามกฎหมาย และเจ้้าหน้้าที่่ของรััฐบาลต้้องเอาใจใส่่ให้้
ผััวเมีียปฏิิบััติิตนตามประกาศนี้ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563, น.126-127) จะเห็นได้ว่าบรรยากาศทางการเมือง
และสังคมทั้งในช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ไดส้่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว
และการประกอบสร้างความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับครอบครัวมากทีเดียว  
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อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ได้เกิดการฟ้ืนฟูอุดมการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวที่สถาปนา
โดยชนชั้นน าในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นส่วนหนึ่งของการรื้อฟื้นอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมในยุคสงคราม
เย็นจนมีอิทธิพลต่อชนชั้นกลางเป็นอย่างมาก ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ท่ามกลางการกระจายออกไปอย่าง
กว้างขวางของความรู้ทางการทหาร อาวุธปืนขนาดเล็ก ความรุนแรงและอาชญากรรม มีนักเขียนชายหลายคนได้
ประกอบสร้าง “ควำมเป็นชำย” ผ่านนวนิยายที่เชิดชูวีรบุรุษสามัญชน เช่น อินทรีแดง เห่าดง เหยี่ยวราตรี เล็บครุฑ 
เสือด าเสือใบ ฯลฯ (Chalong Soontravanich, 2005) วีรบุรุษเหล่านี ้มีความเป็น “ลูกผู ้ชำย” ที ่เข้มแข็ง  
กล้าหาญ และมักจะเจ้าชู้ เช่นเดียวกับพระเอกเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ” ของยาขอบ ซึ่งเป็นผู้ชายในอุดมคติของ
ผู้ชายชนชั้นกลางไทยสืบมา 

ส่วนผู้หญิงชนชั้นกลางที่กลายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ระบบคุณค่า และมาตรฐานทางอารมณ์
ความรู้สึกแก่คนในสังคมในฐานะที่เป็นนักเขียน นักตอบปัญหาชีวิต นักท านายดวงชะตา ฯลฯ ก็มีบทบาทในการ
ผลิตซ ้าอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มข้น จนมีส่วนอย่างส าคัญในการประกอบสร้างและผลิตซ ้าความหมาย
และระบบคุณค่าของผู้หญิงในฐานะเมียและแม่ในอุดมคติ ทั้งอย่างตรงไปตรงมาและอย่างแนบเนียนผ่านสื่อนานา
ชนิด มีการใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การเลือกใช้ค าและกลุ่มค า การใช้สี การใช้อุปลักษณ์ ฯลฯ ดังที่ได้รับการวิเคราะห์ไว้
ในผลงานวิจัยที่ศึกษาสื่อชนิดต่างๆ ในสังคมไทย เช่น แบบเรียน (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์, 2554) หนังสือวันเด็ก (อุมาวัลย์ 
ชีช้าง, 2555) นวนิยาย (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550) โฆษณาสินค้า (ก าจร หลุยยะพงศ,์ 2539; วีรพร คงสุวรรณ, 
2545; รัชนินท์ พงศ์อุดม, 2548; เทพี จรัสจรุงเกียรติ, 2549, น.215-231; วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 2553) 
นิตยสารผู้หญิง (เขียน นิรันดร์นุต, 2546) นิตยสารผู้ชาย (วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 2553) หนังสือพิมพ์ (เพ็ญ
นภา คล้ายสิงโต, 2553) มีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแฝงเอาไว้ในรูปของ “ควำมรู้ส ำหรับผู้หญิง” เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม (ชนกพร อังศุวิริยะ, 2555) ความรู้ส าหรับการท าหน้าที่ของเมียและแม่ที่ดี  
(สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี, 2552) ตลอดจนในหนังสือประเภทฮาวทู (สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า, 2553) คอลัมน์การ
ตอบปัญหาชีวิต (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2533) การท านายดวงชะตา (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556) เป็นต้น  

บทบาททางศิลปวัฒนธรรมของผู้หญิงชนชั้นกลางในสื่อหลายประเภทและในหลายรูปแบบดังกล่าวข้างต้น
นี้ท าให้มีพลังครอบง าความคิดและระบบคุณค่าทั้งของผู้ชายและผู้หญิง และหล่อหลอมให้เกิดแบบแผนหรือ
มาตรฐานทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลอย่างมากต่อชีวิตของผู้หญิงและความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนชั้นกลางไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเรื่อง “ควำมละเอียดอ่อนทำงจิตใจของแม่” และ “ควำมรักอันสูงส่งของแม่ที่มีต่อลูก” ที่
ได้รับการผลิตซ ้าอย่างเข้มข้นในนิตยสาร นวนิยาย ละครโทรทัศน์ คอลัมน์ตอบปัญหาเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 
คุณลักษณะที่ผู ้หญิงชนชั้นกลางไทยได้รับการปลูกฝัง คือความอดทนและความเสียสละตามมาตรฐานทาง
อารมณ์ความรู้สึกแบบผู้หญิงไทยที่เป็นเมียและแม่ที่ดี หรือความเป็น “แม่ศรีเรือน” (ภาวรรณ หมอกยา, 2546, 
น.242-245) ท าให้ความหมายของ “ควำมรักโรแมนติก” ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยนัยของปัจเจกชน อารมณ์
ลุ่มหลง และการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (มิสเตอร์, 2562, น.138) มิได้ให้อิสรภาพแก่ผู้หญิง กลับท าให้ผู้หญิง
ต้องอุทิศตนเพ่ือคนที่เธอรัก ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นสามีหรือลูก เช่น แม่พลอย ในนวนิยาย สี่แผ่นดิน ซึ่งเป็นเมีย
และแม่ในอุดมคติของผู้หญิงชนชั้นกลางไทย เป็นผู้ที่ชีวิตมักมีความทุกข์จากความรักที่มีให้แก่คนในครอบครัว  
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แม่พลอยมีฐานะทางสังคมดี เป็นคุณหญิง ดูจะมีชีวิตที่พรั่งพร้อม แต่ในฐานะลูกสาว เมีย และแม่ แม่พลอยก็มี
ความทุกข์อยู่เกือบตลอดเวลา ทุกข์ได้ตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ น ้าตาของแม่พลอยพร้อมจะหยาดหยดอยู่
เสมอ ความทุกข์ท้ังหลายของแม่พลอย เช่น การจากแม่และพ่ีชายในครอบครัวเดิมมาอยู่กับสามี การสูญเสียแม่ 
คู่รัก สามี และลูกชายคนที่เข้าใจแม่พลอยมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ที่ท าให้ผู ้ที่แม่
พลอยรักคือลูกชายสองคนต้องกลายมาเป็นศัตรูกัน ฯลฯ (ภาวรรณ หมอกยา, 2546, น.242-245) 

ถึงแม้ว่าศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่ถ่ายทอดผ่านนวนิยาย ภาพยนตร์ วรรณคดีศึกษา ฯลฯ จะมี
บทบาทส าคัญในการประกอบสร้างอารมณ์ความรู้สึกเกี ่ยวกับครอบครัวของชนชั้นกลางไทยร่วมกันกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย จนท าให้แนวคิดเรื่อง “ควำมรักแบบโรแมนติก” ตามความหมายแบบตะวันตกได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่ทศวรรษ 2460 แล้ว (ภาสกร ศูนย์ตรง, 2560)  แต่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการผลิตขึ้นใน
สังคมไทยเองส่วนใหญ่แล้วมิได้ประกอบสร้างความหมายของ “ควำมรักแบบโรแมนติก” ของผู้หญิงที่ค านึงถึง
ความปรารถนาของตัวเองในฐานะปัจเจกชน หรือผู้หญิงที่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก
การแต่งงาน 

นวนิยาย ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการประกอบสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิง แม้แต่ในทศวรรษ 
2550 กย็ังคงเน้นให้ผู้หญิงในครอบครัวที่สละความสุขของตนเองในฐานะปัจเจกบุคคลเพ่ือจะเป็นเมียและแม่ที่
ดี (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550) เช่น เรื่อง ไฟในดวงตำ (2535) ของ โบตั๋น แสดงถึงความดีและความเสียสละ
ของแม่เพื่อลูกสาวที่หูหนวกและเป็นใบ้ ดูแลแม่ของผู้ชายที่เธอรักด้วยความอดทน ยอมท าตามความต้องการ
ของสามีในเรื่องเพศสัมพันธ์ทุกอย่าง (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550, น.124-125) เรื่อง คือหัตถำครองพิภพ (พ.ศ. 
2536) และเรื่อง คือหัตถำครองพิภพจบสำกล (พ.ศ. 2539) ของ น ้ำอบ เล่าเรื่องของ “แม่” ทีม่ีความสุขในการ
ช่วยให้ลูกเอาชนะอุปสรรคจนประสบความส าเร็จทีละคนๆ ลูกสาวสองคนก็สืบทอดอุดมการณ์ที่เชื ่อว่า
ความสุขของผู้หญิงคือการเป็นแม่ ท าหน้าที่ของแม่อย่างมีความสุขและความภาคภูมิใจ ลูกทั้งสองต่างใช้ความ
เสียสละอดทนเพ่ือผดุงรักษาครอบครัวต่อไป (พรธาดา สุวัธนวนิช, 2550, น.136-137)  

เสนาะ เจริญพร (2548) วิเคราะห์วรรณกรรมไทย 57 เรื ่องที ่เผยแพร่ในทศวรรษ 2530 พบว่า 
“ผู้หญิงเก่ง” ในวรรณกรรมล้วนแต่ต้องสูญเสียความสุขจากชีวิตครอบครัวหรือไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริง
เมื่อเธอเลือกความส าเร็จในการท างาน แทนที่จะเลือกเป็น “เมียและแม่ที่ดี” วรรณกรรมเหล่านี้จึงเน้นย ้าว่า
ผู้หญิงควรจะเลือกความรักต่อครอบครัวและท าหน้าที่ในครอบครัวเป็นหลัก เช่นเดียวกับภาพยนตร์หลายเรื่อง
ที่ยังคงเน้นความรักแท้ที่ภรรยามีต่อสามีและเสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของสามี  (ชโลทร  
โพยมยล, 2552, น.144-146) 

บทสัมภาษณ์ “ผู้หญิงเก่ง” จ านวนมากในนิตยสาร ก็มีบทบาทส าคัญในการประกอบสร้างความเป็น 
“เมียและแม่ที่ดี” ตามความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมในสังคม เช่น ใน พ.ศ. 2534  
บทสัมภาษณ์ พัชนียำ พุฒมี ในนิตยสารขวัญเรือน กล่าวว่า“ชีวิตแบบไทยๆ เรำก็คือกำรมีพ่อเป็นหัวหน้ำ
ครอบครัว” และ “เวลำเรำท ำงำน กำรเป็นหัวหน้ำคน เคยชินกับกำรออกค ำสั่ง เรำไปเป็นภรรยำเขำเรำต้อง
กลำยเป็นคนรับฟังเขำบ้ำง ซึ่งจะท ำให้ครอบครัวมีควำมสุข แต่ถ้ำหำกว่ำไม่ยอม เรำยังใหญ่ในที่ท ำงำน และเรำก็
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ใหญ่ที่บ้ำนอีก คงไปไม่รอด” (รุจณีย์-ฑริญา, 2534, น.112, อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.58) ในต้น
ทศวรรษ 2550 แพทย์หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ในนิตยสารรักลูก ว่า “ครอบครัวเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดค่ะ...มีเวลำให้
ครอบครัวเสมอ... ตอนนี้ท ำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเวลำว่ำงส่วนมำกก็จะดูแลเขำเรื่องทั่วๆ ไป เช่น กำรบ้ำน หรือพำเค้ำ
ไปว่ำยน ้ำและขี่จักรยำนภำยในหมู่บ้ำน แต่ถ้ำเป็นเสำร์-อำทิตย์เค้ำจะพำเขำไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะค่ะ” (“รักลูก”, 
2550, อ้างถึงใน สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี, 2552, น.62) 

เพลงไทยสากล เช่น เพลง “ค่ำน ้ำนม” เน้นความรักที่เต็มไปด้วยความเสียสละของแม่ “แม่เฝ้ำหวง
ห่วงลูก...กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่ำงหันเหไปจนไกล แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ำยผอมย่อมเกิดจำกรักลูก
ปักดวงใจ...” เพลง “ค่ำน ้ำนม” นี้ “เป็นเพลงที่นิยมร้องและเปิดในงำนวันแม่และงำนส ำคัญเกี่ยวกับแม่มำก
ที่สุด” (“เบื้องหลัง-ที่มาเพลงค่าน ้านม”, 2562) ท าให้มีอิทธิพลอย่างมากต่อครอบครัวของชนชั้นกลาง 
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองของผู้หญิงในเรื่องความรักลูกในฐานะที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกอันสูงส่งนี้ ในแง่หนึ่ง
ท าให้สถานภาพของผู้หญิงสูงขึ้น เพราะแม่ได้รับการยกย่องเมื่อเป็นแม่ที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ท าให้ผู้หญิงและ
สังคมมองว่าผู้หญิงควรมีบทบาทส าคัญในครัวเรือนเพื่อท าหน้าที่ของแม่ ความส าเร็จในการท างานจะเป็นดา้น
รอง ผู้หญิงควรเสียสละเพ่ือลูกมากกว่าท างานเพ่ือความส าเร็จของตัวเอง  

ละครเพลงไทยร่วมสมัย (ซึ่งนิยมเรียกทับศัพท์ว่า เดอะ มิวสิคัล) ก็มีส่วนส าคัญในการประกอบสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของชนชั้นกลาง จนกระทั่งถึงทศวรรษ 2550 ซึ่ง ในโลกที่เป็นจริงผู้หญิงมี
บทบาทท่ีหลากหลาย มีการงานอาชีพของตนเอง สามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย บางคนเป็นแม่
เลี้ยงเดี่ยว หรือเลือกใช้ชีวิตโสดไม่มีครอบครัว แต่บทบาทเหล่านี้มิได้รับการกล่าวถึงในละครเพลงไทยร่วมสมัย 
ซ่ึงยังคงตอกย ้าบทบาทเดิมๆ ที่ผู้หญิงเป็นรองในสังคม จนมีผลให้โลกแห่งสัญลักษณ์และโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่สอดคล้องกัน การจัดองค์ประกอบของละคร เช่น บทสนทนา ฉาก และเครื่องแต่งกายที่ท าให้มีความสมจริง 
ได้ท าให้ละครเพลงไทยร่วมสมัยกลายเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะและสืบทอดความคิดความเชื่อที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นความถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง (อาทรี วณิชตระกูล, 2555, 
น.302) 

ละครเพลงไทยร่วมสมัยช่วยประกอบสร้างความหมายของความรักและยืนยันความส าคัญของความรัก
ทุกประเภท ตัวละครเอกหญิงเชื่อมั่นในอานุภาพความรักที่ยิ่งใหญ่จนสามารถท าได้ทุกอย่างเพื่อความรักและ
เพราะความรัก โดยเลือกเล่าเฉพาะเรื่องความรักของตัวละครเอกหญิงเป็นส าคัญ ท าให้เห็นว่าตัวละครเอกหญิง
ทุกตัวต่างยึดมั่นในความรักประเภทต่างๆ และให้ความส าคัญกับความรักเป็นหลักน าชีวิต ความหมายของ
ความรักระหว่างเพศ ท าให้ตัวละครเอกหญิงต้องยึดมั่นในความรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์ รักนวลสงวนตัว และ
เสียสละเป็นส าคัญ ความรักในฐานะที่เป็นแม่ท าให้ตัวละครเอกหญิงต้องรักลูก อุทิศตนเพื่อลูก ความรักใน
ฐานะลูกสาวท าให้ตัวละครเอกหญิงต้องเชื่อฟังกตัญญูต่อพ่อแม่ และความรักชาติท าให้ตัวละครเอกหญิงต้อง
เสียสละตนเองอุทิศตนเพื่อชาติ ผู้หญิงในละครจึงเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับและได้ครอบครองความ
รัก ซ่ึงเป็นการขับเน้นความเป็นรองของตัวละครเอกหญิงยิ่งกว่าที่ปรากฏในวรรณกรรม การน าเอาความรัก ซึ่ง
เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการลดทอนบทบาทของผู้หญิง เช่นนี้ มีผลให้ความ
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เป็นรองของผู้หญิงในสังคมกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นสามัญส านึกของผู้หญิง กลายเป็นจริยธรรม ในที่สุด
การเชิดชูให้ความรักทุกประเภทมีฐานะยิ ่งใหญ่สูงค่าจนท าให้ผู ้หญิงทุกคนมีความปรารถนาที่จะได้เป็น  
ผู้ครอบครองความรักนั้น เห็นว่าความรักเป็นเป้าหมายส าคัญในชีวิต ผู้หญิงจึงยอมท าทุกอย่างเพื่อความรัก  
ยิ่งไปกว่านั้น ละครยังท าให้ตัวละครเอกหญิงที่ปรารถนาจะได้ครอบครองความรักต้องเผชิญกับอุปสรรคของ
ความรักท่ีจะต้องต่อสู้ฟันฝ่า รวมทั้ง ความเจ็บปวดทนทุกข์ยาก การต้องยอมเสียสละบางสิ่งในชีวิตเพ่ือแลกกับ
ความรัก กลับกลายเป็นความหอมหวานงดงามในความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงชนชั้นกลาง (อาทรี 
วาณิชตระกูล, 2555, น. 298-305) 

 ละครโทรทัศน์ยอดนิยม ซึ่งอยู่ในชีวิตประจ าวันของชนชั้นกลางก็หล่อหลอมความคิด ระบบคุณค่า 
และอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เช่น ละครชุด “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ที่ออกอากาศใน 
พ.ศ. 2554 ยังคงปลูกฝังและผลิตซ ้าความปรารถนาที่จะเป็น “แม่ศรีเรือน” ให้แก่ผู้หญิง เช่น พระเอกของเรื่อง 
คือ คุณชายพุฒิภัทร กล่าวว่า “หำกแต่งงำนกันไป ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้ำนแม่เรือน ช่ำงเอำอกเอำใจสำมีอย่ำง
หล่อน คงจะท ำให้ชีวิตของเขำมีควำมสุขรำวกับอยู่บนสรวงสวรรค์เลยทีเดียว” (เก้าแต้ม (นามแฝง), 2544, 
น.26, อ้างถึงใน ปาจารีย์ ช่วยบุญ, 2561, น.128) 

ลัทธิพิธีใหม่ๆ หลายลัทธิพิธีที่ขยายตัวขึ้นในหมู่ชนชั้นกลางไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา เช่น 
ลัทธิพิธีธรรมกำย ลัทธิพิธีอนุตรธรรม ลัทธิพิธีบ้ำนสวนพีระมิด ลัทธิพิธีโยเร ฯลฯ ก็มีบทบาทส าคัญในการ
ประกอบสร้างความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกที่ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางยังคงอยู่ภายใต้
อุดมการณ์ของเมียและแม่ที่ดี ในท่ามกลางวิถีชีวิตและระบบคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไปจากการออกไปท างาน
นอกบ้าน จนเกิดปัญหาวิกฤตอัตลักษณ์ เพราะความสับสนของความต้องการสองด้านที ่ขัดแย้งกัน คือ
ความส าเร็จในการท างานนอกบ้านและการเป็นเมียและแม่ที่ท าให้ครอบครัวมีความสุข (ภัทริยา คงธนะ, 
2558) ตัวอย่างเช่น ลัทธิพิธีโยเร หลักการส าคัญของ “โยเร” คือ “กำรให้อภัย แก้ไข และอ่อนน้อมถ่อมตน” 
และเน้นความสงบสุขในครอบครัว ซ่ึงความศรัทธาต่อลัทธิโยเร ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมีความสัมพันธ์กับสามี
และลูกอย่างราบรื่นขึ้น เมื่อผู้หญิงชนชั้นกลางสามารถซึมซับหลักธรรมจนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในลัทธินี้ เช่น การจัดดอกไม้แบบเซนเป็นการฝึกสมาธิให้จิตใจสงบขึ้น ซึ่งสมาชิกของลัทธิพิธี
โยเรเชื่อว่าการที่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้ ละการท าชั่วได้ เป็นการได้รับโอกาสจากท่ำนเมซุซำมะ
เจ้าลัทธิ เมื่อมีความใจเย็น สุขุมนุ่มลึกขึ้น ก็น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และแก้ปญหาต่างๆ ภายใน
ครอบครัวได้ส าเร็จ (สายชล สัตยานุรักษ์, เกษรา ศรีนาคา และ ภัทริยา คงธนะ, 2560, น.264-266)  

ในขณะที่ลัทธิพิธีจ านวนมากให้ความส าคัญกับการเป็น “เมียที่ดี” ส านักแม่ชี เช่น “เสถียรธรรม
สถำน” ของแม่ชีศันศนีย์ เสถียรสุต (ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530) ที่ให้ความส าคัญแก่การเป็นแม่ที่ดีอย่างมาก โดย
ปลูกฝังหลักธรรมว่า ถึงแม้ตัวแม่เองจะได้รับความทุกข์จากผู้เป็นพ่อของลูกมากเพียงใดก็ต้องพยายามใช้
หลักธรรมในการท า “ใจ” ของตนเองให้กลายเป็น “ใจ” ที่เบิกบานและเข้มแข็ง เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดี
ของสังคม (บุณฑริกา พวงค า, 2564, น.56-72)  
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ความรู้ทางจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่ทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ก็เป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่
มีบทบาทมากในการสร้างความหมายของครอบครัว เพื่อให้พ่อและแม่ท าหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ความรักและความเอาใจใส่ รวมไปถึง การที่ทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่และอบอุ่นกลายเป็น
ปัจจัยชี้ชะตาของนิสัยและจิตใจของเด็กในอนาคต ท าให้เด็กมีศีลธรรมและไม่เกเร ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้เน้นให้ 
“แม่” กลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและการพัฒนาการทางด้านตัวตน อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของ
เด็ก การได้รับความรักความอบอุ่นจาก “แม่” อย่างเพียงพอจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็น “คน
ดี” หรือ “พลเมืองดี” นอกจากนี้ ความรู้ทางจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ยังเน้นว่าความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว
เป็นทั้งรากฐานของความสุขแห่งชีวิตของทุกคนและเป็นรากฐานของความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ
บ้านเมือง ความรู้เรื่องความอบอุ่นในครอบครัว ถูกส่งผ่านเข้าสู่สังคมผ่าน คู่มือการเลี้ยงลูก รายการวิทยุ 
กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2500 ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชมองว่าการให้
ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนั้นสมควรที่จะเน้นไปที่เรื่องของครอบครัว รายการวิทยุที่ถูกจัดขึ้น
จึงมักจะชี้ให้เห็นว่า “โรคจิตโรคประสำทนั้นมีสำเหตุจำกครอบครัวที่ขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น และขำดควำม
มั่นคงทำงใจ” (บุณฑริกา พวงค า, 2565, น.21-25)  

ความรู้ในเรื่องเหล่านี้มีส่วนท าให้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องพยายามท าให้ครอบครัวมีความสุข แม้ว่าใน
ชีวิตจริงอาจประสบปัญหาต่างๆ ก็ต้องอดทนจนถึงที่สุดเพื่อรักษาครอบครัวเอาไว้ และความรู้เหล่านี้เองที่มี
ส่วนท าให้ความล้มเหลวของชีวิตครอบครัวหรือการหย่าร้างกลายเป็นเครื่องหมายของความล้มเหลวในชีวิตที่
ท าให้ผู้เกี่ยวข้องลงโทษตัวเองหรือถูกลงโทษจากสังคม 

ค าสอนทางพุทธศาสนา 
พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่ชนชั้นกลางไทยนับถืออย่างยิ่งคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (ซึ่ง

ในอดีตมีสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์) ได้ท าให้ความหมายของ “แม่” กลายเป็นความคิดทางพุทธ
ศาสนา เน้นว่าผู้หญิงต้องท าหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ เพราะความเป็น “แม่” เป็นธรรมชาติ ดังความว่า 

“สถำนะอันส ำคัญที่เด่นในสภำวะของธรรมชำติ ก็คือ ฐำนะของสตรีในภำวะที่เป็นมำรดำ 
คือ “แม่”…ค ำไทยอันซึ้งใจว่ำ “แม่” นั้น เป็นตัวอย่ำงมำตรฐำนของผู้บ ำเพ็ญธรรมชุดพรหมวิหำร…
ควำมหมำยของพรหมวิหำร ข้อที่เด่นโดยสัมพันธ์กับพัฒนำกำรของลูกตำมวัย ดังนี้ 

1. เมื่อลูกยังเล็ก…แม่-เมตตำ รักใคร่เอำใจใส่ ถนอมเลี้ยง… 
2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกข์ภัย แม่…กรุณำ ห่วงใย สงสำร ปกปักรักษำ หำทำงบ ำบัดแก้ไข 
3. เมื่อลูกเจริญวัย…เจริญก้ำวหน้ำ แม่-มุทิตำ พลอยปลำบปลื้มใจ หวังให้ลูกสุขสดใส 

เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป 
4. เมื่อลูกรับผิดชอบชีวิตกิจหน้ำครอบครัวของตนได้…แม่-อุเบกขำ วำงเฉย ดู สงบนิ่ง ไม่ทิ้ง 

ไม่แทรกแซง พร้อมให้ค ำปรึกษำ…รู้จังหวะที่จะให้ลูกปฏิบัติตำมควำมจริง  ควำมถูกต้อง และตำม
สมควรตำมธรรม...  
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แม่…เป็นพระอรหันต์ของลูก…แม่เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อลูก…มีควำมรักที่บริสุทธิ์ รักลูกด้วย
ใจจริงไม่มีอะไรเคลือบแฝง เป็นรักแท้ท่ีมั่นคงยั่งยืนแท้จริง แม้กระท่ังให้อภัยได้จนถึงท่ีสุด”  

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555, น.10-11)  

พร้อมกันนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ก็เน้นความส าคัญของความเป็น “เมีย” ที่ดี 
ผ่านการให้ความหมายแก่ค าว่า “แม่บ้ำน” ซึ่งสะท้อนการสืบทอดความหมายเดิม ดังนี้  

“แม่บ้ำน ในฐำนที่เป็นภรรยำนั้น ตำมควำมหมำยง่ำยๆ ถือว่ำเป็นทิศเบื้องหลัง...ไม่ใช่เป็น
คนที่เดินไปก่อนข้ำงหน้ำ แต่เป็นผู้ตำม ...บ้ำนและครอบครัวที่อยู่ข้ำงหลังนี้ จึงมีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งที่จะให้ผู้ออกไปท ำงำน มีก ำลัง เข็มแข็ง มีควำมมั่นคงมั่นใจ และมีสุขภำพจิตที่ดีได้  อย่ำง
แท้จริง...แม่บ้ำน คือผู้ดูแลจัดกำรเหย้ำเรือนและครอบครัว กำรดูแลจัดกำรนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง
งำนกำรวัตถุสถำนที่ที่เป็นรูปธรรมเท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรประสำนจัดสรรควำมสัมพันธ์ทำงสังคม
ของมนุษย์ในขั้นพื้นฐำน และยิ่งกว่ำนั้นยังลึกต่อลงไปถึงนำมธรรมในจิตใจของคนใน คนอำศัย 
ตลอดจนคนนอกท้ังหลำย ที่เก่ียวข้องด้วย 

ดังนั้น แม่บ้ำนนอกจำกจัดกำรบ้ำนเรือนเคหำสน์ให้สะอำด เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย 
เจริญหูเจริญตำ น่ำอยู่อำศัย และอ ำนวยกำรให้กิจกรรม กิจกำรน้อยใหญ่ ด ำเนินไปด้วยดีแล้ว ก็
ประสำนดูแลให้ลูกหลำน คนในบ้ำนทุกคน อยู ่กันด้วยควำมรัก ควำมอบอุ่น คุ้นจิตสนิทใจ 
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล กลมเกลียวสำมัคคี ร่วมมือร่วมใจ เคำรพรักนับถือ ไว้วำงใจกัน...มีบรรยำกำศที่
น่ำชื่นชม รื่นรมย์ อย่ำงค ำพระที่ว่ำเป็นรมณีย์ เป็นที่สบำย ไม่ว่ำจะพักผ่อน หรือตะท ำงำนหลัก
งำนอดิเรกก็สดชื่นระรื่นใจ มีควำมผ่อนคลำย สงบ มีควำมสุข มีควำมม่ันใจ สดใส เบิกบำน…”  

 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555, น.13-18)  

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังเน้นให้ผู้หญิงปฏิบัติหน้าที่ของ “เมีย” ตามหลัก “ทิศ 6” (ที่มี
อยู่ในหนังสือ นวโกวำท และได้รับการผลิตซ ้าในแบบเรียนอย่างต่อเนื่อง) และยังระบุว่า “อำจใช้ข้อธรรมทั่วไป
เกี่ยวกับกำรครองเรือนเป็นเครื่องส ำรวจตรวจสอบตนเองให้เกิดควำมมั่นใจในควำมเป็นแม่บ้ำนที่สมบูรณ์...เช่น 
พัฒนำด้ำนจำคะ อยู่ครองเรือนด้วยใจไร้มลทินแห่งควำมตะหนี่ มีน ้ำใจเผื่อแผ่เสียสละ  ยินดีในกำรเจือจำน
แบ่งปัน มีน ้ำใจและใจกว้ำง แผ่ขยำยกระจำยประโยชน์สุขให้กว้ำงขวำงออกไป” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2555, น. 16-18) นอกจากนี้ ยังเน้นให้ผู้หญิงรักษาความเป็น “กุลสตรีไทย” ตาม “วัฒนธรรมของชน
ชำติไทย” แม้ว่าผู้หญิงจะมีลักษณะใหม่ๆ ที่ “เท่ำทันยุคสมัย” ด้วยก็ตาม ดังความต่อไปนี้ 

“สตรีไทยมีคุณลักษณะเด่น…คือ ควำมอ่อนโยน นุ่มนวล ละมุนละไม ที่มำพร้อมกับ
อำกำรยิ้มแย้มแจ่มใส และควำมมีน ้ำใจ โอภำปรำศรัย พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล อันเป็น
ลักษณะที่น่ำชื่นชม…และตนเองก็ควรแก่ควำมภูมิใจ…”กุลสตรี” เมื่อแปลตำมศัพท์แท้ๆ ก็คือ 
สตรีที่เกิดมำในตระกูล…ตระกูลวงศ์จึงเป็นที่สะสมสืบทอดสิ่งที่ดีวำมสุดยอดต่อๆ มำ พูดสั้นๆ คือ
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วัฒนธรรม และกำรที่จะสืบทอดวัฒนธรรมมำได้ยืนยำวไม่ขำดสำย ตระกูลวงศ์นั้นๆ ก็ต้องสืบ
ต่อมำในชนชำติที่เป็นไท ซึ่งสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระไว้ได้ตลอดมำ 

เรำรู้กันว่ำ ชนชำติไทยมีวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ยำวนำน อันสืบสำนมำในประวัติศำสตร์แห่ง
ควำมเป็นชำติอิสระที่ต่อเนื่องตลอดมำไม่ขำดสำย ดังนั้น ค ำว่ำ “กุลสตรีไทย” จึงมีควำมหมำยที่
สะท้อนมิติทั ้งด้ำนควำมงดงำม ประณีต นุ ่มนวล ที ่กล่ำวแล้ว และมิติด้ำนวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ ซึ่งรวมแล้วมีคุณค่ำที่น่ำภูมิใจอย่ำงแท้จริง และควรจับเอำสำระให้ได้ แล้วอนุรักษ์
ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยั่งยืนสืบต่อไป... 

สตรีไทยในยุคสมัยนี้มีภำรกิจที่ท้ำทำย อันน่ำภูมิใจ คือ นอกจำกพัฒนำตนให้มีปัญญำ
สำมำรถ มีควำมงำมสง่ำเก่งกล้ำเท่ำทันยุคสมัยแล้ว อีกด้ำนหนึ่งก็ยังรักษำเอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมของตน ที่มีควำมอ่อนโยน นุ่มนวล ละมุนละไม ยิ้มแย้มแจ่มใส ไว้ให้เป็นที่ชื่นชมของ
ชุมชนนำนำชำติสืบต่อไป” 

 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555, น.21-23) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) สรุปว่า “สตรีไทย” เมื่อท าหน้าที่ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ก็ย่อมเชื่อ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในตัว ไม่มีใครต าหนิได้ จะเป็นผู้มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความเอิบอิ่มเป็น
สุข ในฐานะที่เป็นผู้ท าบ้านเรือนครอบครัวให้เจริญงอกงาม มีความสุขจริงแท้ และเป็นส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สังคมประเทศชาติ ตลอดถึงมนุษยชาติทั้งโลกให้ก้าวหน้าในอารยธรรม สู่ความมีสันติสุขอย่างแท้จริง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555, น.26-27)  

จะเห็นได้ว่าค าสอนทางพุทธศาสนามีส่วนอย่างส าคัญในการสร้างความหมายของ “เมีย” และ “แม่” ซึ่ง
เป็นการหล่อหลอมความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ “ชีวิตและครอบครัว” ให้แก่ผู้หญิงชนชั้น
กลาง ถ้าหากผู้หญิงมีคุณสมบัติที่ดีจนสามารถท าหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะมีครอบครัวที่มี
ความสุข ค าสอนทางพุทธศาสนาดังกล่าวนี้มีอิทธิพลทั้งต่อความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ชีวิตและครอบครัวของผู้หญิงชนชั้นกลางทั้งที่ได้อ่านหนังสือธรรมโดยตรงและที่ได้รับรู้ธรรมจากสื่ออื่นๆ ที่ได้รับ
อิทธิพลจากค าสอนทางพุทธศาสนาอีกต่อหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายและละครโทรทัศน์ที่น าเสนอตัวละครเอก
หญิงทั้งหลายที่เป็น “คนดี” มีคุณธรรม และมี “จิตใจที่ดี” ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 

ส าหรับความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ “บ้ำน” นั้น เนื่องจากการประกอบสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของชนชั้นกลางประการหนึ่ง ซึ่งสัมพันธ์กับครอบครัวเดี่ยวคือ อารมณ์
ความรู้สึกที่อยากจะอยู่กันเฉพาะพ่อ-แม่-ลูก ดังนั้น ความหวังส าคัญประการหนึ่งของชนชั้นกลางเมื่อเริ่มต้นคิดถึง
การแต่งงานก็คือ การม ี“บ้ำน” เป็นของตัวเอง ราวทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา เมื่อครอบครัวของชนชั้นกลางมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ ้น แต่ต้องเผชิญกับชีวิตเลวร้ายในเมืองใหญ่ ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ได้รับการประกอบสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกให้ผูกพันกับ “บ้ำน” มากขึ้น มีความปรารถนาจะท าให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสุนทรีย์และ
ความสุขของทุกคนในครอบครัว หรือท าให้ “บ้ำนคือวิมำนของเรำ” (ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, 2563, น.265) 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์โดยชนชั ้นกลางมีบทบาทอย่างมากในการ
ประกอบสร้างความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัว ส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
ประกอบสร้างอุดมการณ์ส าหรับผู้หญิงที่มีสถานะ “เมีย” และ “แม่” ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมีความผูกพัน
ทางจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกกับครอบครัวอย่างมาก และผู้หญิงยังถูกคาดหวังให้มีหน้าที่และบทบาทส าคัญ
ที่สุดในการท าให้บ้านกลายเป็น “วิมำนของเรำ” ทีจ่ะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขอยู่ตลอดเวลา  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในครอบครัวในชีวิตจริงของชนชั้นกลางมิได้สอดคล้องกับความคิด ระบบ
คุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการประกอบสร้างหรือการหล่อหลอมของศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหลาย ส่งผลให้เกิดความผิดหวัง ความตึงเครียด และความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งความแตกร้าวของ
ครอบครัวชนชั้นกลางที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 
ความย้อนแย้งระหว่างชีวิตจริงที่เปลี่ยนแปลงกับระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของชนชั้น
กลางไทย  

 ในท่ามกลางการประกอบสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่เน้นความเป็น “เมีย” และ “แม่” ที่ดีที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องนับศตวรรษ ปรากฏว่าในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ผู้หญิงจ านวนมากมกีารศึกษาที่สูงขึ้นและได้สั่งสม
ความรู้ความสามารถในการท างานนอกบ้าน รวมทั้ง การมีความสัมพันธ์กับผู้คนในวงกว้าง ท าให้เกิดความคิด 
ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ หลายประการ บทสัมภาษณ์มณีนุช เสมรสุต นักร้องที่มีชื่อเสียงใน
นิตยสารดิฉัน ใน พ.ศ. 2529 สะท้อนว่า ผู้หญิงชนชั้นกลางจ านวนหนึ่งไม่พอใจที่ผู้ชายยังคงต้องการมีอ านาจ
เหนือผู้หญิง “ผู้ชำยไทยยังมีควำมเป็นไทยที่ผู้ชำยจะต้องอยู่อย่ำงเงี้ย (เธอยกมือขึ้นสูง) อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งเรำถึง
รู้ว่ำในปัจจุบันนี้ในแง่ของอ้วนอำจจะพูดได้ว่ำ เรำถือว่ำผู้หญิงผู้ชำยเท่ำกัน” (“เปิดอก”, 2550, น.159, อ้างถึง
ใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.110) ในปี พ.ศ. 2539 สุนทรี เวชานนท์ ระบใุนการให้สัมภาษณ์ว่า “ดิฉันเป็นคน
หนึ่งแหละที่ไม่ยอมให้ใครมำหยำมเกียรติ... ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ออกมำท ำงำนนอกบ้ำนกันเยอะ เป็นเรื่องที่ดีมำกค่ะ 
ดิฉันคิดว่ำผู้หญิงเริ่มปฏิวัติแล้วในเรื่องของควำมคิดและกำรกระท ำ...ดิฉันถือว่ำผู้ชำยต้องช่วยกัน ผู้หญิงควรจะ
เลิกถูกกดขี่ข่มเหงได้แล้ว... ดิฉันต้องกำรปกป้องสิทธิของสตรี” (พิมพะวา, 2539, น.176, อ้างถึงใน เขียน  
นิรันดร์นุต, 2546, น.132) 

ความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ของผู้หญิงที่เป็นผลมาจากการท างานนอกบ้าน
และมีต าแหน่งการงานสูงขึ้นซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ทศวรรษ 2530 มีอยู่หลายประการด้วยกัน 
ที่ส าคัญได้แก่ 1) ความปรารถนาในความส าเร็จ เกียรติยศ และความรู้สึกภาคภูมิใจจากการท างาน ซึ่ง
ความส าเร็จนี้จ าเป็นต้องมีโอกาสและมีเวลาในการสร้างเครือข่ายทางสังคมและการสั่งสมความรู้หรือข้อมูล
ข่าวสาร 2) ความปรารถนาที่จะได้รับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ในเรื่องต่างๆ ซึ่งความปรารถนานี้ท าให้
หญิงยอมรับความเหนือกว่าของสามีน้อยลง ต้องการความเสมอภาคในครอบครัวมากขึ้น เกิดการเรียกร้องให้
สามีท าหน้าที่ต่างๆ ในครอบครัวมากขึ้น เช่น ท างานบ้าน เลี้ยงลูก และร่วมกันตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน 3) ความปรารถนาและความคาดหวังว่าสามีจะเป็น “สุภำพบุรุษ” และ “ชำยรัก
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ครอบครัว” (family man) ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เห็นได้จากนิตยสารสตรีสารตั้งแต่ทศวรรษ 2500 และ 
4) อารมณ์ความรู้สึกใหม่เกี่ยวกับความรักและกามารมณ์ที่ผู้หญิงแสดงออกอย่างเปิดเผยมากขึ้น จากความ
ส านึกในความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมในความรู้ความสามารถระหว่างหญิงและชาย 
(สายชล สัตยานุรักษ์, 2564) 

อย่างไรก็ตาม ความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ของผู้หญิงชนชั้นกลางดังที่กล่าวมา
ข้างตน้นี้ยังไมเ่ป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในชีวิตจริงในครอบครัวของชนชั้นกลางยัง
ไม่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง แม้ว่าในความเป็นจริงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้
ตลาดแรงงานต้องการผู้หญิงที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จนส่งผลท าให้ผู้หญิงมีการศึกษาสูง 
ออกไปท างานนอกบ้าน และเกิดความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ แต่อิทธิพลของอุดมการณ์
เดิมยังคงมีอยู่มากจากการประกอบสร้างโดยรัฐและชนชั้นกลางเองผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ดังกล่าว
มาแล้ว ท าให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตจริงของผู้หญิง เพราะในด้านหนึ่งผู้หญิงปรารถนาที่จะท าหน้าที่ใน
ครอบครัวในฐานะ “เมีย” และ “แม่” ที่ดี แต่ในชีวิตจริงไม่อาจท าได้ เพราะต้องออกไปท างานนอกบ้านและ
ต้องทุ ่มเทเวลาให้กับการท างานและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื ่อความส าเร็จในหน้าที ่การงาน ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ชายก็ต้องการให้ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้าน เพราะรายจ่ายต่างๆ ในครอบครัวที่สูงขึ้นมาก 
รวมทั้ง การซื้อบ้านและรถยนต์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาของลูก แต่ผู้ชายก็คาดหวังให้ภรรยาเป็น “เมีย” 
และ “แม่” ที่ดีตามความหมายเดิม ส่วนผู้หญิงก็คาดหวังให้สามีเป็น “ชำยรักครอบครัว” ทั้งๆ ที่ในชีวิตจริงนั้น
ผู้ชายจ านวนมากยังคงใช้ชีวิตในการหาความสุขนอกบ้าน 

อารมณ์ความรู้สึกใหม่ที่ย้อนแย้งอย่างมากกับชีวิตจริงของผู้หญิงที่เป็น “เมีย” และ “แม่” ที่ดีใน
ครอบครัวก็คือ อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องเพศสัมพันธ์และกามารมณ์ ในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมาทัศนะ “เสรี
ทำงเพศ” ปรากฏในสังคมไทยชัดเจนขึ้นมาก จนกระทั่ง วิทยา นาควัชระ นายแพทย์ผู้ตอบปัญหาทางเพศใน
นิตยสารผู้หญิงฉบับหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้หญิงชนชั้นกลาง เขียนไว้ใน พ.ศ. 2539 “มีข่ำวว่ำผู้หญิงมีชู้
มำกขึ้น ทั้งที่แอบมีชู้อย่ำงลับๆ และมีชู้ชนิดสำมีรู้เรื่องมีกำรวิเครำะห์กันว่ำ ผู้หญิงที่มีกำรงำน มีกำรศึกษำดี
พร้อมใจกันมีชู้มำกขึ้น” (วิทยา นาควัชระ, 2539, น.44-46, อ้างถึงใน เขียน นิรันดร์นุต, 2546, น.147) อย่างไรก็
ตาม โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงชนชั้นกลางไม่สามารถ “ระบำยอำรมณ์ควำมรู้สึกทำงเพศ...ส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ถือสิทธิ
ของควำมเป็นคนเสมอกัน...ในเรื่องของอำรมณ์เพศ” (เบญจมาศ ชุมสาย, ม.ล., 2536, น.46-47, อ้างถึงใน ปถรส 
บุญศรีโรจน์, 2539) ในชีวิตจริงนั้น “ผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ำยอดทนต่อควำมบกพร่องในชีวิตสมรส ไม่สำมำรถ
เรียกร้องหรือออกไปหำควำมสุขนอกบ้ำนได้อย่ำงที่ผู้ชำยท ำ” (เบญจมาศ ชุมสาย, ม.ล., 2536, น.98-99, อ้างถึง
ใน ปถรส บุญศรีโรจน์, 2539) หากผู้หญิงมี “กิ๊ก” หรือ “มีชู้” สังคมก็ยังคงถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง ต่าง
จากกรณีของผู้ชายที ่นอกใจภรรยา ทั้งๆ ที่ชีวิตจริงของผู้หญิงชนชั้นกลางต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคม
กว้างขวางขึ้นมาก ทั้งโดยตรงและโดยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งท าให้มีโอกาสมากกว่าผู้หญิงในอดีตที่จะหลงรักหรือ
มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเอง แตผู่้หญิงที่ประพฤติตนผิดพลาดหรือแม้แต่ถูกระแวงสงสัยเหล่านี้
มีจ านวนไม่น้อยที่ถูกท าร้ายหรือถูกฆ่าโดยสามี ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ อยู่เนืองๆ (ซึ่ีงอาจเป็นเพราะ
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การมีชู้ของภรรยา ท าให้สามีรู้สึกสูญเสียตัวตนและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายอย่างรุนแรง) แตกต่างจากผู้หญิงที่ถูก
สามี “นอกใจ” หรือไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน ส่วนใหญ่มักจะต้องอดทนโดยใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ใจ แม้ว่า
ในชีวิตจริงผู้หญิงจะส านึกในสิทธิเสรีภาพของตนเองและต้องการมีความเสมอภาคกับผู้ชายก็ตาม  

 การประกอบสร้างและการผลิตซ ้าความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ครอบครัวที่ด าเนินไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ในขณะที่ ชีวิตจริงของชนชั้นกลางไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ท า
ให้สมาชิกในครอบครัวที ่ถูกครอบง าจากอุดมการณ์เดิมเกิดความสับสนในการท าความเข้าใจปัญหาใน
ครอบครัวและการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในท่ีสุดแล้วก็อาจเกิดความผิดพลาดในการ
จัดการปัญหา ในขณะเดียวกัน ถ้าหากสมาชิกในครอบครัวพยายามท าตามความคิด ระบบคุณค่า และระบอบ
อารมณ์ความรู้สึกเดิม (ที่ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจ) ก็อาจจะต้องสูญเสียโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายหรือความ
ปรารถนาใหม่ๆ ในชีวิต หรือถ้าเลือกกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือความปรารถนาใหม่ๆ ในชีวิตก็
อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนอื่นๆ ในครอบครัวที่อาจยังคงมีความคาดหวังต่างๆ ตามความคิด 
ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมอยู่มาก พร้อมกันนั้น ผู้ที่เลือกกระท าตามความปรารถนาใหม่ๆ 
ก็อาจจะรู ้สึกผิดที ่ละเมิดอุดมการณ์เดิมที ่ตนเองยังคงยึดถือจนเกิดความตึงเครียดขึ ้นในจิตใจ ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาจึงทวีความซับซ้อนขึ้นมาก 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้น เนื่องจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมทางอุดมการณ์
จากศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง จากระบบการศึกษาที่สืบทอดอุดมการณ์เดิมตลอดมา ท าให้พ่อแม่มีความคาดหวัง
ว่าลูกจะประพฤตตินตามระบบคุณค่าเดิมหรือยอมรับระเบียบแบบแผนชุดเดิมที่ตนเองยึดถือ แต่เยาวชนคนรุ่น
ใหม่เติบโตขึ้นในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ชีวิตจริงของพวกเขาต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จน
ความรู้เดิมและระบบคุณค่าเดิมมีความหมายต่อชีวิตและน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลงมาก เยาวชนคนรุ่นใหม่จึง
แสวงหาความรู้และมุมมองใหม่ๆ และเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นพ่อแม่นั้นล้าสมัย เป็น “มนุษย์
ลุง” หรือ “มนุษย์ป้ำ” ที่ตามโลกไม่ทัน พวกเขาจึงต้องการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในครอบครัว 
ไม่ใช่เป็น “ลูกที่เชื่อฟัง” อีีกต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่จึงเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและไพศาล 
และความย้อนแย้งระหว่างความคาดหวังของพ่อแม่กับชีวิตจริงของลูกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นนี้ก็อาจน ามา
ซึ่งความขัดแย้งในครอบครัวได้มาก 

อาจกล่าวได้ว่า ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาความตึงเครียดและความขัดแย้งในครอบครัว ทั้งระหว่าง
สามีกับภรรยาและระหว่างพ่อแม่กับลูก เกิดจากความย้อนแย้งระหว่างอุดมการณ์เดิมกับวิถีชีวิตแบบใหม่
ภายใต้ความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกใหม่ ซึ ่งท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็น
ความสัมพันธ์ที่เปราะบางจนครอบครัวอาจแตกสลายลงไปอย่างง่ายดาย 
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บทสรุป 
 

ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ตราบจนถึงปัจจุบัน รัฐและชนชั้น
น าไทยก็ยังคงมุ่งใช้ครอบครัวหรือพ่อแม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ลูก เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีที่มีระเบียบวินัย 
ควบคุมตนเองจากภายใน (self-discipline) ดังที่ผู้อ านวยการสถาบันครอบครัวไทย ได้เขียนบทความ เรื่อง 
“พ่อแม่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกอย่างไร” เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ระบุว่า “ในกำรประชุมของ 6 สถำบัน (วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิทยำลัยกำรค้ำ สถำบัน
พระปกเกล้ำ สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม และ
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน) เพื่อแสวงหำแนวทำงพัฒนำเด็กรุ่นใหม่ (Gen Y) ไปสู่กำรมี Rule of Law ใน
กระแสเลือดคือ กำรรักและเคำรพในควำมดีและควำมถูกต้องและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสังคม เป้ำหมำยก็
เพื่อหำแนวทำงปลูกฝังค่ำนิยมดังกล่ำวเข้ำไปในกระแสเลือดของคนรุ่นใหม่ ประเด็นที่ถกกันมำกที่สุดคือ
ประเด็นของครอบครัว...เพรำะท ำหน้ำที่ในกำรหล่อหลอมและขัดเกลำควำมเป็นมนุษย์ ทั้งกำรอบรมเลี้ยงดู ให้
ควำมรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและถ่ำยทอดวัฒนธรรมทำงสังคม
ให้แก่สมำชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภำพ และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ที่ส ำคัญคือ สร้ำงค่ำนิยม "กำร
เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม" ...ภำยใต้แนวคิดว่ำ "สถำบันครอบครัว" คือจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญในกำรหล่อหลอม
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยำวชนที่จะเติบโตเป็นก ำลังส ำคัญของประเทศชำติต่อไปในอนำคต”  
(สมใจ รักษาศร,ี 2561) 

ในขณะที ่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคพัฒนาประเทศ ชนชั้นกลางเกิดความคิด 
ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู ้สึกใหม่ๆ แต่อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมยังคงมีอิทธิพลในสังคมอย่างมาก 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวชนชั้นกลางจึงมีความตึงเครียดสูง เพราะมีความย้อนแย้งอันเกิดจากความคิด ระบบ
คุณค่า และอารมณ์ความรู้สึก ทั้งเก่าและใหม่ที่ขัดแย้งกัน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวล้วนไม่อาจท าตาม
บรรทัดทัดฐานเดิมหรือมาตรฐานใหม่ได้อย่างเต็มที่  

ส าหรับผู้ชายนั้น ความย้อนแย้งส าคัญในชีวิตคือ การหันมาให้ความส าคัญแก่ความเสมอภาคและ
ประชาธิปไตยอันเป็นอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลในสังคมมาตั้งแต่ทศวรรษ 2460 แต่ ในชีวิตครอบครัวนั้น ผู้ชาย
ยังคงรับรู้ความหมายของตัวเองในฐานะผู้น าของครอบครัวที่เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้องมีความ
เข้มแข็ง มีความรู้หรือการศึกษาสูงกว่าและมีรายได้มากกว่าภรรยา หากขาดสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญเสียความรู้สึก
ภาคภูมิใจ แต่ในชีวิตจริงนั้น ผู้หญิงในครอบครัวออกไปท างานนอกบ้าน มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ หรือเป็นผู้น าในองค์กร ท าให้ผู้ชายไม่อาจเป็นผู้น าของครอบครัวเพียงล าพังอีกต่อไป ต้องท าใจให้ยอมรับ
ความเสมอภาคมากขึ ้น หากยอมรับไม่ได้หรือยอมรับได้น้อยปัญหาความตึงเครียดและความขัดแย้งใน
ครอบครัวก็จะเกิดข้ึนได้ง่าย 

ความย้อนแย้งส าคัญในชีวิตของผู้หญิงชนชั้นกลางคือ ความปรารถนาที่จะเป็น “เมีย” และ “แม่” ที่ดี
ตามอุดมการณ์เดิม ซึ่งมีการผลิตซ ้าอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นในทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา เมื่อประกอบกับการ
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ตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลูกอย่างใกล้ชิด ก็ท าให้ผู้หญิงมีความผูกพันทางจิตใจและอารมณ์
ความรู้สึกกับลูกอย่างสูง กลายเป็นความรักท่ีลึกซึ้ง เช่นเดียวกับ ความผูกพันกบัสามีท่ีมีอยู่มาก เมื่อเป็นการใช้
ชีวิตในครอบครัวเดี่ยวที่ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องลดน้อยลง โดยมีความรักเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ก็ท าให้ “เมียและแม่” ในครอบครัวชนชั้นกลางที่ผ่านการประกอบสร้างความคิด ระบบคุณค่า และ
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มาตลอดชีวิต ปรารถนาจะเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อสามีและลูก แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้หญิงกลับมีความปรารถนาที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ทั้งเพื่อรายได้และเพื่อความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเอง 

ในขณะที ่ผู้หญิงชนชั้นกลางมีความรู้และมีประสบการณ์ในการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วย
ตัวเองอย่างเป็นอิสระจากครอบครัว ทั้งในที่ท างานและในสังคม ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมีความคิด ระบบ
คุณค่า และอารมณ์ความรู ้สึกที ่น าไปสู ่ความปรารถนาใหม่ๆ ในชีวิต รวมทั้งในชีวิตครอบครัวด้วย แต่
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครอบครัวกลับเปลี่ยนแปลงอย่างล่าช้า ส่งผลให้ความตึงเครียดในครอบครัวสูงขึ้น
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามีส่วนใหญ่ยังต้องการภรรยาที่เป็น “เมีย” ที่ดีของตนเอง และเป็น “แม่” ที่ดี
ของลูก โดยต้องการให้ภรรยามีคุณสมบัติคือ “สวย เพียบพูนด้วยเสน่ห์ ฉลำด และแสนดี” อยู่เสมอ แต่ภรรยา
ต้องการความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกับสามีและไม่สามารถที่จะ “สวย เพียบพูนด้วยเสน่ห์ ฉลำด และแสนดี” อยู่
ตลอดเวลา 

ความปรารถนาที่ย้อนแย้งกันระหว่างภรรยากับสามี  โดยที่แต่ละฝ่ายต่างก็ต้องพบกับความผิดหวัง
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งมิได้เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวัง ในที่สุด จึงส่งผลให้อัตราการหย่าร้างในสังคมไทยสูงขึ้นมาก 
และจ านวนครอบครัว “แม่เลี้ยงเดี่ยว” และ “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” ก็สูงขึ้นมาก ปัญหาความย้อนแย้งระหว่างชีวิต
จริงที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมเกี่ยวกับครอบครัวของชนชั้นกลางไทยยังมีอิทธิพลใน
สังคม จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครอบครัว อันเป็น
ปัญหาที่ส าคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจและร่วมกันหาทางเปลี่ยนแปลงต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวนี้
จะเปลี ่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื ่อมีการเปลี ่ยนความหมายของ “ครอบครัว” “ควำมเป็นชำย” “ควำมหญิง” 
ตลอดจนความหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น “ควำมรัก” และ “กำมำรมณ์” ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
ทางศิลปวัฒนธรรมจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบจากสื่อทุกประเภทที่มีต่อความคิด ระบบคุณค่า และระบอบ
อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัว อีกท้ัง ยังต้องตระหนักด้วยว่า ความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์
ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวย่อมเกี่ยวโยงอยู่กับอุดมการณ์อื่นๆ ในสังคมไทยและในโลกภายนอกอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกนี้ไดก้ลายเป็นโลกไร้พรมแดนจากเทคโนโลยีดิจิทัลดังในปัจจุบัน  
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