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บทคัดย่อ

Abstract

บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนทั ศ น์
เชิงสังคมด้านครอบครัวตามแนวคิดของดอกไม้สด โดยวิเคราะห์จาก
บทบาทของตัวละครที่เป็นสมาชิกในครอบครัว 4 ลักษณะ ได้แก่
บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา บทบาทของสามีที่มีต่อ
ภรรยา บทบาทของภรรยาที่มีต่อสามี และบทบาทของบิดามารดา
ที่มีต่อบุตรธิดา ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของตัวละครที่เป็น
สมาชิกในครอบครัวทั้ง 4 ลักษณะในวรรณกรรมของดอกไม้สดนั้น
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ทิศ 6 ได้แก่
ทิศเบื้องหน้า และทิศเบื้องหลัง อันเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสิ่งที่
สมาชิกในครอบครัวพึงประพฤติปฏิบัติต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่า
ครอบครัวไทยยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หลักธรรมคำ�สั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นกระบวนทัศน์หลักของสังคม ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ของบุคคล ที่ใช้ในการคิด การประพฤติ การปฏิบัติตนร่วมกัน
ของคนในสังคมไทย

The aim of this article is to investigate the social
paradigm of family in DOKMAISOD’s view by analyzing the
roles of the characters that are 4 types of family members the roles of children towards parents, husbands towards
wives, wives towards husbands, and parents towards children.
The research results showed that the characters who are
family members of the 4 types in the literary works of
DOKMAISOD conduct themselves in accordance with the
notions in the Buddhist precept of the 6 directions, that is,
those regarding the front and the back, which are about how
family members should treat one another. This reflects how
Thai families adhered to Buddhist principles as guidelines for
living because most Thai people are Buddhists, so the Lord
Buddha’s teachings have formed the principal paradigms
of Thai society, which are accepted and used in thinking,
behaving, and living together in Thai society.

คำ�สำ�คัญ : กระบวนทัศน์เชิงสังคม, วรรณกรรมของดอกไม้สด

Keywords : Social paradigm, the literary works of DOKMAISOD
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ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
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บทนำ�
งานเขียนของดอกไม้สดเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนกรอบ
ความคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยไว้อย่างเด่นชัด โดยดอกไม้สด
แสดงกระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวผ่านพฤติกรรมของ
ตัวละครหลักที่มีบทบาทเป็นสมาชิกของครอบครัว คือ ตัวละครที่
เป็นบุตรธิดา สามีภรรยา และบิดามารดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกรอบ
ความคิดของสังคมด้านครอบครัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่ใช้
ในการคิด การประพฤติ การปฏิบัติตนร่วมกันในสังคมไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดและทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์
คือ (1) ทฤษฎีกระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm) และ
ทิศ 6 มาใช้ในการศึกษากระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด (2) แนวคิดเรื่องบทบาท
ชายหญิง (Man-Woman Roles) มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ตัวละครของดอกไม้สด ที่แสดงบทบาทตามสถานภาพทางสังคม
ด้านครอบครัว และ (3) แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) มาใช้
ในการมองวรรณกรรมของดอกไม้สดในฐานะวาทกรรมชุดหนึ่งที่
แสดงให้เห็นกระบวนการสร้าง ผลิตซ้ำ� และสะท้อนภาพสังคม
การศึกษากระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมของดอกไม้สดในครั้งนี้จะทำ�ให้เราเข้าใจสังคมไทย
เข้าใจกรอบความคิดของคนไทยในอดีต และนำ�กรอบความคิด
ของสังคมด้านครอบครัวที่ได้ มาสร้างเป็นรูปแบบอันพึงประสงค์
เพื่อให้คนในปัจจุบันได้ยึดเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง สั ง คมด้ า นครอบครั ว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนทัศน์เชิงสังคมด้าน
ครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด จำ�นวน 32 เรื่อง โดยแบ่ง
เป็นนวนิยาย 12 เรื่อง และเรื่องสั้น 20 เรื่อง

นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm) ในงานวิจยั นี้
หมายถึง กรอบแนวความคิดของสังคมด้านครอบครัว ซึ่งเป็นที่
ยอมรับของบุคคลที่ใช้ในการคิด การประพฤติ การปฏิบตั ติ นร่วมกัน
ที่สะท้อนจากวรรณกรรมของดอกไม้สด

ผลของการวิจัย
การศึ ก ษากระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง สั ง คมด้ า นครอบครั ว ตาม
แนวคิ ด ของดอกไม้ ส ดที่ ป รากฏในวรรณกรรมของดอกไม้ ส ด
จำ�นวน 32 เรื่องนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามบทบาทของตัวละคร
ที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ

ได้แก่ บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา บทบาทของสามี
ที่มีต่อภรรยา บทบาทของภรรยาที่มีต่อสามี และบทบาทของบิดา
มารดาที่มีต่อบุตรธิดา ดังนี้

บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา
บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา หมายถึง หน้าที่
ของชายหญิงที่อยู่ในฐานะของบุตรธิดาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อบิดา
มารดาที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษา
วรรณกรรมของดอกไม้สดทั้ง 32 เรื่อง พบชุดวาทกรรมที่แสดงถึง
ลักษณะของบุตรธิดาดังนี้
1. บุตรธิดาที่ปรนนิบัติและเลี้ยงดูบิดามารดา
จากการวิ เ คราะห์ กระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง สั ง คมเชิ ง สั ง คม
ด้านครอบครัวตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่า
บุตรธิดาควรปรนนิบัติและเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดี ดังปรากฏ
ในนวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดอกไม้สดได้กล่าวว่า
เมือ่ คุณหญิงธรรมสาส์นล้มป่วยลงด้วยโรคปอดอักเสบ ธิดาทัง้ สามคน
ของคุณหญิง ได้แก่ สม วไล และอมรา ได้คอยเฝ้าปรนนิบัติดูแล
มารดาอย่างดีที่สุด ดังที่ดอกไม้สดบรรยายไว้ว่า
การป่วยของคุณหญิงธรรมสาส์นค่อนข้างใกล้อันตราย
อาการมีแต่ทรงกับทรุดอยู่เรื่อยไป ทำ�ความวิตกให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ท่านเป็นอันมาก หลวงศัลยกิจได้แนะนำ�ให้เจ้าของไข้หาแพทย์
มาร่วมมือกับเขาอีกคนหนึ่ง ทั้ง 2 ยังไม่ยอมสิ้นหวัง คงตั้งใจรักษา
อย่างสุดกำ�ลัง และการพยาบาลก็เป็นไปอย่างเต็มมือ ปอดของ
คุณหญิงอักเสบอย่างแรงถึงกับเป็นแผล ต้องการความอบอุ่น
อย่างทีส่ ดุ นี้ เพราะเหตุวนั ใดอากาศแห้งและอบอุน่ อาการก็ทรงอยู่
ถ้าวันใดมีฝน อากาศชื้น อาการก็ทรุดลงอย่างรุนแรงน่าใจหาย
จนบางคราวหลวงศัลยกิจถึงกับส่ายหน้า บุตรีทั้งสามของคุณหญิง
ได้ ตั้ ง ใจพยาบาลมารดาอย่ า งดี ที่ สุ ด ที่ จ ะทำ � ได้ โ ดยมิ ไ ด้ เ ห็ น แก่
เหน็ดเหนื่อย ถึงคราวที่อาการทรุดหนักลง กลัวว่าจะถึงวาระที่สุด
สมกับวไลก็ละบ้านมานอนเฝ้าอยู่กับมารดา [1]
		
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สม วไล และ
อมรา ธิดาทั้งสามของหลวงธรรมสาส์นและคุณหญิง ได้คอยเฝ้า
ดูแลปรนนิบัติมารดาในยามเจ็บป่วยอย่างมิได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ตั้งใจดูแล ปรนนิบัติคุณหญิงธรรมสาส์น มารดาของตนจนถึง
วาระสุดท้าย จึงถือได้ว่าธิดาทั้งสามคนได้กระทำ�หน้าที่ของลูกที่ดี
ด้วยการดูแลปรนนิบัติมารดาอย่างดีเยี่ยม ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าว
ถือเป็นที่ยอมรับในการคิด ประพฤติ และปฏิบัติตนร่วมกันของคน
ในสังคมไทย
2. บุตรธิดาที่ช่วยทำ�กิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนั้น ดอกไม้สดเห็นว่าบุตรธิดาควรช่วย
ทำ�กิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา ดังปรากฏในนวนิยายเรื่อง
ศัตรูของเจ้าหล่อน ดังต่อไปนี้
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นวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดอกไม้สดกล่าวถึง
งานของประสงค์ บุตรชายคนเดียวของมหาเสวกโทพระยาบำ�รุง
ประชากิจว่า ได้ช่วยกิจการงานป่าไม้ขอนสักของบิดา หลังจากที่
สำ�เร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศ ดังความว่า
นายประสงค์ วิบูรย์ศักดิ์ เป็นบุตรชายคนเดียวของ
มหาเสวกโทพระยาบำ�รุงประชากิจ เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง
ดวงหน้าเสี้ยมประกอบด้วยหน้าผากกว้างนั้นคมคายและคล้าม
เพราะถูกแดดเผา งานที่เขาทำ�อยู่ คือเป็นผู้จัดการป่าไม้ขอนสัก
ของบิดา หรือของเขาเองก็ว่าได้ [2]
คำ�บรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประสงค์ ได้ทำ�หน้าที่
บุตรด้วยการช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ ของบิดา โดยดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้จัดการ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่อยู่กลางแสงแดดอันร้อนแรง
แต่ประสงค์กไ็ ด้ชว่ ยทำ�กิจการงานของบิดาอย่างเต็มใจ แสดงให้เห็นว่า
ประสงค์เป็นบุตรที่ช่วยเหลือกิจการงานของบิดาเป็นอย่างดี อันถือ
เป็นสิ่งที่บุตรธิดาทุกคนควรประพฤติ ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมไทย
3. บุตรธิดาที่ดำ�รงวงศ์ตระกูลให้สืบไป
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าบุตรธิดาควรจะ
พยายามดำ�รงวงศ์ตระกูลและรักษาสมบัติของบิดามารดาให้คงอยู่
สืบทอดไป ดังปรากฏใน นวนิยายเรื่อง สามชาย ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง สามชาย ดอกไม้สดกล่าวถึงครอบครัว
ของรัตน์ว่าทุกคนในครอบครัวได้พยายามดำ�รงวงศ์ตระกูลของตน
ให้สบื ไปด้วยการช่วยกันทำ�มาหากิน โดยมีรตั น์เป็นหัวหน้าครอบครัว
ที่มีคุณธรรมและพยายามยกระดับฐานะของครอบครัวให้ทัดเทียม
กับผู้อื่น ถึงรัตน์จะมีอาชีพเป็นลูกจ้างในบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
เท่านั้น แต่ด้วยความดีและความขยันของรัตน์ ส่งผลให้ครอบครัว
ของรัตน์เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ดังคำ�บรรยายที่ว่า
ครอบครัวน้อยๆ ของรัตน์มีอยู่ด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2
คือประมุขแห่งบ้าน และคนใช้ผู้ชายคนหนึ่ง ฝ่ายหญิงมีนางละมุน
นางสาวอรุณ และคนใช้ผู้หญิงจำ�นวนเท่ากับคนใช้ผู้ชาย ทุกคน
ประพฤติตัวต้องตามคำ�ว่า ‘ช่วยกันทำ�ช่วยกันกิน’ จึงนับว่าเป็น
ครอบครัวที่ตั้งอยู่ในความสงบราบรื่น ไร้เสียซึ่งสิ่งจุกจิกทั้งหลาย
อันจะเกิดได้จากความเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
หัวหน้าครอบครัว คือตัวรัตน์ เป็นชายหนุ่มที่ตั้งมั่น
อยู่ในธรรมมีสติมั่นคง อารมณ์ภายนอกทั้งที่ต้องใจและไม่ต้องใจ
ไม่ท�ำ ให้เขาแสดงกิรยิ าฉุนเฉียวจนปรากฏแก่สายตาผูใ้ ดได้ ต่อเมือ่ ใด
ได้พิจารณาเหตุผลถ่องแท้แล้วเมื่อนั้นแหละรัตน์จึงจะตัดสินชี้แจง
ข้อผิดข้อถูกโดยคำ�พูด อันหนักแน่นเป็นหลักฐานคติ ในการปกครอง
ของรัตน์ยงั มีอยูอ่ ย่างหนึง่ ซึง่ เมือ่ รวบกับความเยือกเย็นแห่งอุปนิสยั
ของเขาแล้ว ก็นบั ว่าเขาเป็นนายบ้านทีผ่ อู้ ยู่ในความปกครองจะจงรัก
ไม่เว้นวาย คตินั้นคือ ‘เมื่อดีใช้ เมื่อไข้รักษา’
นางละมุนรักและเชื่อถือบุตรชายจนแทบว่าจะกลายเป็น
เด็กไปเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา ทั้งนี้มิใช่ว่ารัตน์เคยแสดงกิริยาวาจาข่มขู่

โดยประการหนึ่งประการใด ตรงกันข้ามจะหาบุตรชายคนใดที่จะ
เคารพนบนอบต่อมารดาอย่างที่รัตน์เคารพนบนอบต่อนางละมุนนั้น
จะหาได้ไม่ง่ายนัก แต่รัตน์เป็นบุคคลที่กรรมจำ�แนกมาให้เป็น
อภิชาตบุตร ความมีใจสูงเชิดชูเขาให้สูงโดยธรรมชาติ แม้มารดา
เขาเอง โดยมิได้เหิมเห่อ คิดว่าบุตรชายเป็นผู้วิเศษเหนือคน
ทั้งหลายก็เว้นเสียซึ่งความเคารพในตัวเขาหาได้ไม่ [3]
คำ�บรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รัตน์ ได้ทำ�หน้าที่บุตร
ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและดำ�รงตนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
ด้วยการตั้งใจทำ�งาน พยายามยกระดับฐานะของครอบครัวให้สูงขึ้น
จนเป็นทีย่ อมรับของคนในสังคม แม้กระทัง่ มารดาก็ยงั ให้ความเชือ่ ถือ
ในตัวของรัตน์ จนเรียกได้วา่ รัตน์เป็นอภิชาตบุตร การกระทำ�ดังกล่าว
ถือเป็นการดำ�รงวงศ์ตระกูลให้สืบไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่
ควรประพฤติ ปฏิบัติ และเป็นการกระทำ�ที่คนในสังคมไทยยอมรับ
อีกด้วย
4. บุตรธิดาทีป่ ระพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่า บุตรธิดาควร
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท ด้วยการเป็นคนดี
เชื่อฟังคำ�สั่งสอนของบิดามารดา เคารพบิดามารดา และปรนนิบัติ
ดู แ ลบิ ดามารดาตลอดจนญาติ ผู้ ใ หญ่ ข องตนด้ ว ยความเอาใจใส่
ดังปรากฏในนวนิยายเรื่อง นิจ ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง นิจ ดอกไม้สดกล่าวถึงนิจ ธิดาของ
พระยาสุรแสน ว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำ�สั่งสอนของบิดามารดาและตั้งใจ
จะพยายามทำ�ให้ส�ำ เร็จทุกข้อตามทีบ่ ดิ ามารดาพร่�ำ สอน ดังคำ�บรรยาย
ของดอกไม้สดที่กล่าวถึงนิจ ในขณะที่พระยาสุรแสนและคุณหญิง
ขับรถไปส่งนิจ เพือ่ ขึน้ เรือมาลินไี ปฉลองหลังแต่งงานกับหลวงธนสาร
ความว่า
นิจไปรถคันเดียวกับบิดาและมารดาตลอดทางเจ้าคุณ
และคุณหญิงพร่ำ�สั่งสอนในเรื่องหน้าที่ภรรยาที่ควรปฏิบัติต่อสามี
“ข้อสำ�คัญที่สุด” เจ้าคุณเสริมในตอนท้าย “นิจจะต้องรักญาติของ
สามีเหมือนดั่งญาติของตัวเอง”
นิ จ ฟั ง คำ � สั่ ง สอนของท่ า นทั้ ง สองด้ ว ยความเอาใจใส่
พร้อมกันนั้นได้ปฏิญาณในใจว่า จะพยายามทำ�ตามให้ทุกข้อ [4]
คำ�บรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นิจ เป็นบุตรที่ได้
ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นทายาท ด้วยการเชื่อฟังคำ�สั่งสอน
ของบิดามารดาอย่างเอาใจใส่ และตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตาม
คำ�สอนของบิดามารดาทุกข้อ จึงเรียกได้ว่านิจเป็นธิดาที่ประพฤติ
ตนเป็นลูกที่ดี ด้วยการเชื่อฟังค่�ำ สั่งสอนของบิดามารดา ซึ่งเป็น
การกระทำ�ที่สังคมไทยยอมรับและประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาช้านาน
5. บุตรธิดาทีท่ �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่บดิ ามารดาเมือ่ ท่าน
ล่วงลับไปแล้ว
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนั้น ดอกไม้สดเห็นว่าบุตรธิดาควรทำ�บุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ดังปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง ผู้ดี ดังต่อไปนี้
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นวนิยายเรื่อง ผู้ดี ดอกไม้สดกล่าวถึงวิมล ธิดาของ
พระยาอมรรัตน์ว่า ได้ทำ�หน้าที่ธิดาด้วยการทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้
แก่พระยาอมรรัตน์ฯ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เห็นได้จากคำ�พูดของ
วิมลที่กล่าวกับคุณแส ผู้เป็นมารดาเลี้ยงของวิมล ดังความว่า
วิมลหยุดผ่อนลมหายใจ
คุณแสนิ่งรอฟังอยู่โดยสงบ
หญิงสาวอธิบายต่ออีก
“สำ�หรับทำ�บุญ 7 วัน หนูเตรียมจ่ายของไว้มง่ั แล้ว แต่ทย่ี งั
ไม่ได้จา่ ย หรือรับของมาก่อนยังไม่ได้ให้เงินเขาทัง้ ค่าหมากพลูบหุ รี่
กัณฑ์เทศน์ อาหารเลี้ยงพระ เลี้ยงคนรวมหมด หนูกะว่าอย่างถูก
ที่สุด 300 บาท เป็นหมดเรียบ ถ้าเราเอาศพไว้บ้าน ต้องทำ�บุญ
50 วันอีก หมายถึงอีก 300 บาท นี่ก็อย่างหนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่ง
บ้านเราจะอยู่ไม่ได้ หนูตัดสินใจแล้ว เราอยู่ไม่ได้จริงๆ ค่ะ ต้องให้
เขาเช่า” [5]
คำ�พูดของวิมลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิมล ได้กระทำ�
หน้าที่ธิดาด้วยการพยายามบริหารจัดการเงิน เพื่อที่จะทำ�บุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้บิดาของตนที่ล่วงลับไปแล้วอย่างสมเกียรติ ถึงแม้ว่า
วิมลจะมีทรัพย์ ไม่มาก และจะต้องส่งเงินให้กับวิพัฒน์พี่ชายที่ก�ำ ลัง
ศึกษาอยู่ต่างประเทศอีก วิมลจึงต้องใช้เงินอย่างประหยัดที่สุด
อย่างไรก็ตามวิมลก็ได้กระทำ�หน้าที่ลูกที่ดีด้วยการไม่ลืมที่จะทำ�บุญ
อุทิศส่วนกุศลให้บิดาถึง 2 ครั้ง คือการทำ�บุญครบ 7 วัน และ
การทำ�บุญครบ 50 วัน ตามประเพณีนิยมของไทย เรียกได้ว่า
การกระทำ�ของวิมลเป็นสิ่งที่บุตรธิดาพึงกระทำ� และเป็นที่ยอมรับ
ในการประพฤติ ปฏิบัติตนร่วมกันของคนในสังคมไทยด้วย

บทบาทของสามีที่มีต่อภรรยา
บทบาทของสามีที่มีต่อภรรยา หมายถึง หน้าที่ของ
ผู้ชายที่อยู่ในฐานะของสามีที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อภรรยาที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเมือ่ ศึกษาวรรณกรรมของดอกไม้สด
ทั้ง 32 เรื่องแล้ว พบชุดวาทกรรมที่แสดงถึงลักษณะของสามีที่มี
ภรรยาเพียงคนเดียว ดังนี้
1. สามีที่มอบความรักและความห่วงใยให้แก่ภรรยา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนัน้ ดอกไม้สดเห็นว่าสามีทม่ี ภี รรยาเดียว
ต้องมอบความรักและความห่วงใยให้แก่ภรรยา ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง ชัยชนะของหลวงนฤบาล ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง ชัยชนะของหลวงนฤบาล ดอกไม้สด
ได้กล่าวถึงพงศ์ สามีของนุชว่าเป็นสามีที่มอบความรักความห่วงใย
ให้แก่ภรรยา โดยต้องการที่จะให้นุชได้พักผ่อน ด้วยเหตุที่ทั้งสอง
ได้เดินทางมาไกลจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครสวรรค์ และไม่
ต้องการให้นุชป่วยในขณะที่อาศัยนอกพระนคร ดังที่ดอกไม้สด
ได้บรรยายว่า
รุ่ ง ขึ้ น จากวั น ที่ ไ ด้ ไ ปทำ � ความรู้ จั ก กั บ ข้ า หลวงประจำ �
จังหวัด นุชได้ใช้เวลาตอนเช้าให้ล่วงไปด้วยการจัดที่พักให้เหมาะสม
เจาะสมใจยิ่งขึ้น สามีของหล่อนลงเรือไปขึ้นฝังตั้งแต่ 9 นาฬิกาเศษ
เขาไม่ยอมพาหล่อนไปด้วย อ้างว่าหล่อนต้องการพักผ่อน เพราะได้

ตรากตรำ�ร่างกายมากแล้วแต่เมื่อวันวาน ถึงแม้นุชจะยืนยัน
อย่างแข็งแรงว่าไม่รู้สึกอ่อนเพลียสักนิด และมีความปรารถนาเป็น
อย่างยิ่งที่จะไปพร้อมกับเขาเพื่อจะได้ดูสิ่งต่างๆ พงศ์ก็หายอมไม่
ตอบแก่หล่อนว่า เขาไม่ประสงค์ให้หล่อนมาล้มเจ็บในที่ๆ ไกลหมอ
ที่ควรไว้ใจ และเขาไม่ต้องการให้หล่อนเกิดความเบื่อขึ้นในเวลา
ข้างหน้า คือหมายความว่าให้ออมการเทีย่ วไว้กอ่ น แม้วา่ ธุระของเขา
ไม่ลลุ ว่ งโดยเร็ว นุชก็จะได้ไม่ร�ำ คาญต่อการทีย่ งั ต้องพักอยู่ในจังหวัดนี้
เหตุฉะนั้นนุชจึงเป็นฝ่ายแพ้ [6]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พงศ์ ได้กระทำ�หน้าที่
เป็นสามีที่มอบความรักความห่วงใยให้แก่ภรรยา โดยปรารถนาให้
ภรรยาได้ พั ก ผ่ อ นและเก็ บ เรี่ ย วแรงไว้ เ ที่ ย วจั ง หวั ด นครสวรรค์
หลังจากที่ตนทำ�งานเสร็จแล้ว การกระทำ�ของพงศ์ถือเป็นการ
อนุเคราะห์ภรรยาอย่างหนึ่ง
2. สามีที่มอบอำ�นาจความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้ภรรยา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าสามีทม่ี ภี รรยาเดียว
ต้องมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้แก่ภรรยา ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง นันทวัน ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง นันทวัน ดอกไม้สดกล่าวถึงบันลือว่าได้
มอบอำ�นาจความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้แก่ภรณี ผู้เป็นภรรยา ด้วย
การให้กุญแจตู้นิรภัยเพื่อเบิกเงินสำ�หรับค่าใช้จ่ายในภายบ้านแก่
ภรณี ดังความว่า
บั น ลื อ ยื น ก้ ม หน้ า จั ด การกั บ พวงกุ ญ แจซึ่ ง ติ ด อยู่ กั บ
สายนาฬิกาแล้วนำ�ลูกกุญแจมาวางให้ภรณีบนโต๊ะ
“ลิ้นชักนี้” เขาอธิบาย “เงินสำ�หรับค่าใช้จ่ายในบ้าน
แยกไว้ต่างหาก เพราะขี้เกียจทำ�บัญชี แต่คิดว่าเธอควรจะต้องทำ�”
“นี่ กุ ญ แจตู้ กั บ กุ ญ แจลิ้ น ชั ก โต๊ ะ เครื่ อ งแป้ ง ที่ ห้ อ งกลาง
สั่งให้ท�ำ อย่างแน่นหนาทีเดียว ปลอมไม่ได้ง่ายๆ อ้อนี่บัญชีจ่ายเงิน
คนงาน เล่มนี้พวกรายอาทิตย์ เล่มนี้ทุกๆ วันที่ 1 ทั้งสองพวกต้องมี
ลายเซ็นรับ ถ้าไม่ยังงั้นเขามักจะลืมบ่อยๆ ว่าเขารับเงินไปแล้ว” [7]
ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บันลือได้ทำ�หน้าที่สามี
ด้ ว ยการมอบอำ � นาจความเป็ น ใหญ่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย
ภายในบ้านให้แก่ภรรยา ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงคนงาน และค่าใช้จ่าย
จิปาถะทุกอย่างภายในบ้าน การกระทำ�ของบันลือถือเป็นการให้เกียรติ
ภรรยาอย่างหนึ่ง
3. สามีที่หาของขวัญหรือให้ทรัพย์แก่ภรรยาตามสมควร
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนัน้ ดอกไม้สดเห็นว่าสามีทม่ี ภี รรยาเดียว
ควรหาของขวัญหรือให้ทรัพย์แก่ภรรยาตามสมควรปรากฏในนวนิยาย
เรือ่ ง นันทวัน ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง นันทวัน ดอกไม้สดกล่าวถึงเจริญ สามีของ
จิตราว่า เป็นผู้ที่มอบทรัพย์และความสุขให้แก่ภรรยาของตนตาม
สมควร ด้วยการมอบรายได้ของตนให้แก่จิตราทุกเดือน และยอมให้
จิตราออกงานสมาคม ได้พบปะเพื่อนฝูงเหมือนก่อนแต่งงาน เพราะ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ต้องการให้ภรรยามีความสุข ถึงแม้จะเป็นการหมดเปลืองทรัพย์
โดยไม่จำ�เป็นก็ตาม ดังความว่า
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้เจริญถือความพอใจแห่งภรรยา
ของเขาเป็นใหญ่ ในการเที่ยวเตร่ก็ดี การสมาคมก็ดี จิตราต้องการ
ให้สามีของหล่อนร่วมกับหล่อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกโอกาส
เจริญเห็นว่าความต้องการเช่นนี้ ไม่เป็นสิ่งเหลือบ่ากว่าแรงที่เขา
จะทำ�ให้แก่หล่อนได้ เขารู้ว่าหญิงที่เคยแก่การสมาคมเช่นจิตรา
จะกลายเป็นหญิงที่อยู่เหย้าเฝ้าเรือน และพอใจในการเฝ้าปรนนิบัติ
สามีกับลูกแต่ส่วนเดียวโดยเด็ดขาดหาได้ไม่ เมื่อหล่อนมีความสุข
ในการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง และความสุขเช่นนี้จะเป็นการ
เปลืองทรัพย์โดยไม่จำ�เป็นแก่การครองชีพ เขาถือเสียว่าบุคคล
ทุกคนมีสิทธิ์จะซื้อหาความสุขให้แก่ตนเท่าที่กำ�ลังทรัพย์ของตน
จะอำ�นวยและกำ�ลังทรัพย์นี้จิตราไม่ขาดแคลน รายได้ทั้งหมดของ
สามีทเ่ี ขานำ�มอบให้แก่หล่อนทุกๆ เดือนนัน้ เพียงพอแก่การครองชีพ
อย่างสะดวกสบายภายในครอบครัวของเขา นอกจากนี้จิตรายังมี
รายได้ส่วนตัวของหล่อนอีกไม่น้อย [7]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจริญได้ท�ำ หน้าทีส่ ามีทด่ี ี
ด้วยการมอบทรัพย์ ให้แก่ภรรยาทุกเดือน และให้โอกาสภรรยา
ได้พบปะเพื่อนฝูงด้วยการออกงานสมาคมตามสมควร การกระทำ�
ของเจริญดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการบำ�รุงภรรยาอย่างหนึ่งที่สามีพึง
กระทำ�

บทบาทของภรรยาที่มีต่อสามี
บทบาทของภรรยาทีม่ ตี อ่ สามี หมายถึง หน้าทีข่ องผูห้ ญิง
ที่อยู่ ในฐานะของภรรยาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อสามีที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษาวรรณกรรมของดอกไม้สด
ทั้ง 32 เรื่อง พบชุดวาทกรรมที่แสดงถึงลักษณะของภรรยา ดังนี้
1. ภรรยาที่จัดการงานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อย
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนั้น ดอกไม้สดเห็นว่าผู้ที่เป็นภรรยาควร
จะเป็นผู้ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ปรากฏในเรื่องสั้นเรื่อง พลเมืองดี ดังต่อไปนี้
เรื่องสั้นเรื่อง พลเมืองดี ในรวมเรื่องสั้นชุด พู่กลิ่น
ได้กล่าวถึงสมจิต ภรรยาของนายหมาย ข้าราชการทีต่ อ้ งพาครอบครัว
อพยพมาอยู่นอกเมือง เพราะขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
นายหมายต้องเดินทางโดยรถไฟเพื่อเข้าไปทำ �งานในกรุงเทพฯ
ทุกวัน พอกลับมาถึงบ้าน นางสมจิตผู้เป็นภรรยาก็จัดเตรียมอาหาร
ให้สามี ความว่า
เมื่ อ นายหมายผลั ด เครื่ อ งแต่ ง กายแบบตรวจราชการ
ออกแล้ว เขานุ่งผ้าอาบ มีผ้าเช็ดตัวห้อยบ่า ใส่ ‘เกี้ยะ’ ปากคาบบุหรี่
อุ้มลูกชายลงจากเรือนไปยังสะพานเพื่อจะอาบน้ำ� ส่วนนางสมจิต
สวนทางขึน้ ไปบนเรือนแล้วก็ตรงเข้าครัว จัดแจงยกอาหารออกมาตัง้
ทีร่ ะเบียง แล้วก็นง่ั คอยเพือ่ ให้สามีและบุตรมารับประทานพร้อมกัน [8]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นางสมจิตกระทำ�หน้าที่
เป็นภรรยาที่ได้จัดการงานบ้านงานเรือนด้วยการจัดเตรียมอาหาร

ให้สามีและบุตร เมื่อสามีเหน็ดเหนื่อยจากการทำ�งานกลับมาบ้าน
ก็มีอาหารเตรียมพร้อมไว้แล้ว การกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นการ
อนุเคราะห์สามี และเป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยยอมรับและยึดปฏิบัติ
ร่วมกัน
2. ภรรยาที่ดูแลญาติมิตรของสามีเป็นอย่างดี
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนั้น พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าผู้ที่เป็น
ภรรยาควรจะดูแลเอาใจใส่ญาติมิตรของสามีเป็นอย่างดี ปรากฏใน
นวนิยายเรื่อง นันทวัน ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง นันทวัน ดอกไม้สดกล่าวว่าภรณีได้เข้ากับ
ญาติพี่น้องและเพื่อนของบันลือผู้เป็นสามีได้เป็นอย่างดี และคอย
ดูแลญาติมิตรของสามีได้อย่างมิขาดตกบกพร่อง เมื่อครั้งที่ญาติ
และมิตรของบันลือเดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมเยียนบันลือที่บ้าน
สวนจังหวัดชุมพร ความว่า
เมือ่ วานนีค้ อื รุง่ ขึน้ จากวันทีพ่ น่ี อ้ งของเขามาถึง เขาเกือบ
จะไม่ได้พดู กับภรณีโดยตรงแม้แต่สกั คำ�เดียว ประการทีห่ นึง่ หาเรือ่ ง
พูดให้เหมาะสมกับโอกาสไม่ได้ ประการที่สอง เพราะหญิงห้านาง
คือ พี่น้องของบันลือ จิตรา และภรณี ดูมีอาการเพลิดเพลินอยู่ใน
ระหว่างหล่อนเองตลอดทั้งวันคล้ายกับว่าโลกนี้มีแต่ตัวหล่อนห้าคน
เท่านั้น บางเวลาเจ้าหล่อนรวมกันเป็นหมู่อยู่ในห้องภรณี รื้อเสื้อผ้า
ออกมาอวดกัน สิ่งของกระจุกกระจิกของใครมีอย่างไรก็อวดกันอีก
แล้วก็ซักนั่นถามนี่ ออกความเห็นต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดการหัวเราะ
กิก๊ ก๊ากเสียงดัง หรือกระซิบกระซาบกันเป็นความลับระหว่างเจ้าหล่อน
บางเวลาก็พากันเข้าไปรวมอยู่ในครัว หรือเข้าไปรวมอยู่ในห้อง
หนังสือ หรือเล่นกับเด็กๆ ซึ่งมีจ�ำ นวนห้าคน เพราะลูกของไพฑูรย์
และลูกของมุกดามาสมทบด้วย บันลือพอใจ เมื่อเห็นภรณีกับ
พี่น้องของเขาเข้ากันได้สนิทดี [7]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภรณีเป็นภรรยาทีส่ ามารถ
เข้ากับญาติและมิตรของสามีได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้บันลือพอใจเป็น
อย่างมาก และดอกไม้สดยังกล่าวอีกว่าภรณีเป็นภรรยาที่เอาใจใส่
และห่วงใยดูแลญาติมิตรของสามีมากกว่าการพักผ่อนของตัวเอง
ดังความว่า
ภรณีเป็นคนสุดท้าย ที่นึกถึงการพักผ่อนของตัวเอง
หล่อนห่วงมากในการดื่มการบริโภคของผู้ที่มาด้วยกับหล่อน [7]
การกระทำ�ของภรณีข้างต้น ถือเป็นสิ่งที่ผู้เป็นภรรยา
พึงกระทำ�อย่างยิ่ง และถือเป็นการอนุเคราะห์สามีอย่างหนึ่ง ซึ่งคน
ในสังคมไทยยอมรับและประพฤติปฏิบัติร่วมกันมายาวนาน
3. ภรรยาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการงานของสามี
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าภรรยาควรจะมี
ส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการงานของสามี ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง ชัยชนะของหลวงนฤบาล ดังต่อไปนี้
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นวนิยายเรือ่ ง ชัยชนะของหลวงนฤบาล กล่าวถึงนุช ภรรยา
ของพงศ์ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ค อยช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การงานของ
สามี เมื่อครั้งที่ทั้งสองเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ เพราะพงศ์
ต้องเป็นทนายความให้กับลูกความของเขา และต้องไปขอความ
ช่วยเหลือจากหลวงนฤบาลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เพือ่ สืบหาข้อมูลความจริงในการว่าความในศาล ความว่า
อนึ่ง เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า นุชเป็นผู้ที่มีส่วนสำ�คัญ
ในการส่งเสริมมิตรภาพ ระหว่างพงศ์กับหลวงนฤบาล รูปโฉมกิริยา
วาจาของหล่อนนัน้ ก็เป็นเสน่หแ์ ก่ตาอยูแ่ ล้วโดยปกติ ครัน้ เจ้าหล่อนเอง
นิยมชมชื่นในตัวข้าหลวงเป็นหนักหนา และได้แสดงความรู้สึกให้
เขาเห็นด้วยตามสมควร บุคคลเป็นส่วนมากถือว่าสามีกับภรรยา
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
หลวงนฤบาลจึงปล่อยใจให้เพิ่มความ
ชอบพอให้นุชกับพงศ์มากขึ้นเป็นลำ�ดับ [6]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นุชเป็นภรรยาทีช่ ว่ ยส่งเสริม
และสนับสนุนงานของสามี ด้วยการช่วยทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พงศ์กบั หลวงนฤบาลก้าวหน้าขึน้ อย่างรวดเร็ว หลวงนฤบาลชืน่ ชอบ
ในกิริยาวาจา และการแสดงออกของนุช จึงให้ความสนิทสนมกับทั้ง
สองคนและช่วยเหลืองานของพงศ์เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ดอกไม้สดยังกล่าวอีกว่า เมื่อพงศ์กลับจาก
ทำ�งาน นุชมักจะถามถึงกิจการงานของสามี และตัง้ ใจฟังอย่าง
เอาใจใส่ ดังความว่า
พงศ์เล่าถึงธุระทีต่ นไปทำ�มาแล้ว นุชนัง่ ฟังอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ
ตามธรรมของภรรยาที่ดี พึงสนใจในกิจธุระของสามี และพยายาม
เข้าใจในกิจนั้นๆ ตามสมควร [6]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นุชได้กระทำ�หน้าที่เป็น
ภรรยาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการงานของสามีและตั้งใจฟังกิจธุระ
ต่างๆ ของสามีด้วยความเอาใจใส่ ทำ�ให้งานของสามีบรรลุผลสำ�เร็จ
และสามีกม็ กี �ำ ลังใจในการทำ�งานอีกด้วย การกระทำ�ดังกล่าวของนุช
ถือเป็นการอนุเคราะห์สามีอย่างหนึ่ง
4. ภรรยาที่ขยันไม่เกียจคร้านในการปรนนิบัติสามี
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าผู้เป็นภรรยา
ต้องขยันไม่เกียจคร้านในการปรนนิบัติสามี ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย ดอกไม้สดกล่าวถึง
ยุพา ภรรยาของทวิช ว่าเป็นภรรยาที่คอยปรนนิบัติดูแลสามี
ในยามที่ทวิชป่วยเป็นโรคไข้รากสาด ดังที่ดอกไม้สดบรรยายไว้ว่า
7 วันต่อมา เป็นวันอาทิตย์เวลาสาย ยุพายืนอยู่หน้า
เตียงนอนของสามี มองดูนางพยาบาลผู้ซึ่งกำ�ลังใช้ผ้าชุบน้ำ�อุ่น
เช็ดหน้าให้ทวิชด้วยท่าทางอันกระฉับกระเฉง และเรียบร้อย พร้อมกับ
เตรียมตัวเพื่อจะช่วยหยิบของที่ต้องการใช้ในการนี้ ส่งให้ถึงมือ
นางพยาบาลโดยทันท่วงทีทุกขณะ [9]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยุพาได้คอยช่วยเตรียม
อุ ป กรณ์ แ ละหยิ บ ของที่ นางพยาบาลต้ อ งการอย่ า งทั น ท่ ว งที ที่

นางพยาบาลดูแลสามีของตน และนอกจากนี้ยุพายังพยายาม
ซักถามนายแพทย์เพื่อหาความรู้ไว้เป็นแนวทางในการดูแลสามี
ของตนอีกด้วย ดังความว่า
ส่วนยุพาก็ได้สำ�นึกว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้ครองเรือนแล้ว
ก็ควรจะคิดได้วา่ นายแพทย์เป็นส่วนมากมักไม่นกึ ทีจ่ ะชีแ้ จงอาการไข้
ให้ผู้ป่วยหรือเจ้าของไข้ได้รับความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางพยาบาล
จะเป็นเพราะสำ�คัญผิดว่าคนทั้งหลายย่อมควรที่จะมีความรู้ในทางนี้
หรือเป็นเพราะความสนใจไม่พอก็ยากที่จะกล่าว ฉะนั้นจึงเป็น
หน้าที่แท้ๆ ของหล่อนผู้เป็นเจ้าของไข้ที่จะต้องซักถามนายแพทย์
เพื่อหาความเข้าใจ แล้วก็จะไม่ต้องตื่นเต้นดังที่เป็นมาแล้ว [9]
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยุพาเป็นภรรยาที่ไม่
เกียจคร้านที่จะปรนนิบัติดูแลสามีในยามเจ็บป่วย ทั้งคอยช่วยเหลือ
นางพยาบาลและหาความรู้ จากนายแพทย์ เ พื่ อ นำ � มาประกอบ
การปรนนิบัติสามีได้เป็นอย่างดี การกระทำ�ดังกล่าวของยุพา
เป็นการอนุเคราะห์สามีและเป็นสิ่งที่ภรรยาพึงกระทำ�

บทบาทของบิดามารดาที่มี่ต่อบุตรธิดา
บทบาทของบิดามารดาที่มีต่อบุตรธิดา หมายถึง หน้าที่
ของชายหญิงที่อยู่ในฐานะของบิดามารดาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อ
บุตรธิดาที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษา
วรรณกรรมของดอกไม้สดทั้ง 32 เรื่องแล้ว พบชุดวาทกรรม
ที่แสดงถึงลักษณะของบิดามารดา ดังนี้
1. บิดามารดาทีห่ า้ มปรามตักเตือนมิให้บตุ รธิดากระทำ�ความชัว่
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่าดอกไม้สดเห็นว่าบิดามารดาผู้ให้
กำ�เนิดควรทีจ่ ะห้ามปรามตักเตือนมิให้บตุ รธิดาของตนกระทำ�ความชัว่
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดอกไม้สดกล่าวว่า
ครั้งหนึ่งพระยาไมตรีพิทักษ์ ได้ห้ามปรามตักเตือนไม่ให้มยุรี ธิดา
ของตนกลับบ้านดึก เนื่องจากเป็นการทำ�ตัวไม่เหมาะสมสำ�หรับ
ผู้หญิงและคนอื่นจะนินทาได้ ความว่า
มยุรีเที่ยวถี่ กินน้ำ�ชา ดินเนอร์ ดูหนัง ดูละคร สัปเปอร์
และเกือบทุกคราวมีนายลออเป็นองครักษ์ เจ้าคุณไมตรีมีความรัก
ลูกมาก แต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องแถมว่าท่านรักอย่างคนรักไม่เป็น
กล่าวคือให้ของที่ลูกต้องการทุกอย่าง
ตามใจในความประพฤติ
ทุกประการ ให้ความอิสระจนไม่มีขีด ดังนั้นมยุรีจึงกลายเป็นหญิง
ทีม่ ชี อ่ื โด่งดังในทางเป็นสมัยใหม่ยง่ิ กว่าใครๆ วันหนึง่ เจ้าคุณตักเตือน
ในเรื่องที่หล่อนกลับดึกเกินควร หล่อนหัวเราะพลางกอดคอท่าน
แล้วพูดว่า “โธ่ คุณพ่อก็กลัวไปได้นค่ี ะ ลูกก็มเี พือ่ นผูช้ ายมาด้วยทุกที”
นั่นน่ะซี” เจ้าคุณกล่าวอ่อยๆ “มันน่าเกลียดไหมล่ะ ไปกัน
สองต่อสอง บางคราวพ่อเองยังเสียวไส้”
“คุณพ่อคะ” มยุรีขัด เสียงค่อนข้างแข็ง “คุณลออ
เป็นสุภาพบุรุษ แล้วลูกก็โตพอที่จะระวังตัวได้แล้ว คุณพ่อไม่ไว้ใจ
ลูกหรือคะ?”
“ไว้ใจซี ถ้าไม่ไว้ใจจะปล่อยหรือ แต่ใครๆ เขาจะนินทาได้...” [2]

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพระยาไมตรีพิทักษ์
กำ�ลังห้ามปรามและตักเตือนมิให้ธดิ าของตนประพฤติตนไม่เหมาะสม
ด้วยการห้ามและเตือนไม่ให้มยุรีกลับบ้านดึก และไปไหนมาไหน
กับผู้ชายสองต่อสอง เพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นและคนอื่น
จะนินทาได้ การกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ผู้เป็นบิดาพึงกระทำ�
เพื่อให้บุตรธิดาประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคมไทย
2. บิดามารดาทีอ่ บรมสัง่ สอนให้บตุ รธิดากระทำ�แต่ความดี
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่าดอกไม้สดเห็นว่าบิดามารดาควร
อบรมสัง่ สอนให้บตุ รธิดาของตนกระทำ�แต่ความดี ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง สามชาย ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง สามชาย ดอกไม้สดกล่าวถึงคุณหญิง
ศิริพันธุ์ฯ มารดาของประวัติว่าเป็นมารดาที่คอยอบรมสั่งสอนบุตร
ให้กระทำ�แต่ความดี ถึงแม้วา่ ท่านจะรักและตามใจบุตรของท่านมาก
สักเพียงใดแต่ถา้ ประวัตกิ ระทำ�ผิด ท่านก็จะตักเตือนโดยเร็ว ความว่า
คุณหญิงสิรพิ นั ธุฯ์ เป็นมารดาทีต่ ามใจบุตรแต่ในทางทีช่ อบ
ถ้าการใดที่ผิดจากทำ�นองคลองธรรม เป็นไปในทางเบียดเบียนผู้อื่น
ท่านมิได้มีเกรงใจที่จะให้สติหรือติเขาโดยทันควัน ดังนั้นคุณหญิง
จึงมองดูหน้าประวัติอย่างสนใจแล้วพูดช้าๆ ว่า
“ระวังนะลูก จะทำ�เหลาะแหละกับลูกเขาน้องเขาต้อง
นึกถึงอกเขาอกเรา รักแม่ละก้ออย่าทำ�ให้เสียชือ่ เพราะทางนีห้ น่อยเลย
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมันไม่มิดหรอกนะลูกนะ” [3]
ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคุณหญิงศิริพันธุ์ฯ เป็น
มารดาที่คอยอบรมสั่งสอนบุตรให้กระทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น และอย่าไปทำ�ทีเล่นทีจริงกับน้องสาวของผู้อื่น ให้นึกถึง
ใจเขาใจเรา การกระทำ�ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ผู้เป็นมารดาพึงกระทำ�
และถือเป็นการอนุเคราะห์บุตรอย่างหนึ่ง
3. บิดามารดาที่สนับสนุนให้การศึกษาแก่บุตรธิดา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด
พบว่าดอกไม้สดเห็นว่าบิดามารดา
ผู้ให้กำ�เนิดควรมอบความรู้และให้การศึกษาแก่บุตรธิดาตามสมควร
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดอกไม้สดได้กล่าวถึง
ประสงค์บุตรของพระยาบำ�รุงประชากิจว่าได้รับการศึกษาเป็นอย่าง
ดี จบการศึกษาจากต่างประเทศ ความว่า
เมื่อได้ฟังคำ�พูดของท่าน ใครๆ ก็อาจรู้ได้ทันทีว่าท่าน
แค้นที่ถูกเหยียด ปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับคู่หมั้น ซึ่งเป็นลูกของ
ผูม้ ยี ศและทรัพย์เป็นอเนกประการ คูห่ มัน้ ทีม่ รี ปู งามได้รบั การศึกษา
วิชาพาณิชยการจากประเทศฝรั่งเศส จบหลักสูตรบริบูรณ์! แน่ละ
ท่านต้องฉุน มันเป็นการดูถูกกันโดยตรง [2]
คำ�บรรยายความรู้สึกของพระยาบำ�รุงประชากิจที่แค้นใจ
ทีถ่ กู ธิดาของพระยาไมตรีพทิ กั ษ์ปฏิเสธ การแต่งงานกับบุตรของตนนัน้
แสดงให้เห็นว่า พระยาบำ�รุงประชากิจเป็นบิดาที่ได้มอบความรู้
และให้การศึกษาแก่บุตรเป็นอย่างดี ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าว
ถือเป็นการอนุเคราะห์บุตรอย่างหนึ่งที่ผู้เป็นบิดามารดาพึงกระทำ�

4. บิดามารดาที่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่บุตรธิดา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าบิดามารดา
ผู้ให้กำ�เนิดควรที่จะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่บุตรธิดาของตน
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง นิจ ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง นิจ ดอกไม้สดสร้างให้เจ้าคุณสุรแสน
สงครามและคุณหญิงจันทร์ บิดามารดาของนิจ โดยท่านทั้งสอง
ได้ท�ำ หน้าที่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่ธิดาของท่าน ดังบทสนทนา
ระหว่างเจ้าคุณสุรแสนสงครามกับคุณหญิงที่ว่า
“ฉันไม่เป็นห่วงสักนิด” เจ้าคุณพูดพลางจุดบุหรีใ่ บตองแห้งสูบ
“หล่อนยังไม่รู้จักลูกของหล่อนดีพอ เห็นจะเป็นเพราะ ไม่ค่อยได้
พยายามเรียนนิสยั ของมันเท่าทีฉ่ นั ทำ�อยูเ่ สมอ ฉันได้ดรู อบคอบแล้ว
ก่อนทีจ่ ะยกลูกสาวให้เขา แน่ใจว่านิจมันฉลาดพอทีจ่ ะรักษาตัวของมันได้
ทั้งนิสัยใจคอตลอดจนกิริยาก็ไม่เห็นน่าที่ใครจะเกลียดมันลง”
“นั่นแน่ความเป็นพ่อ! คุณปล่อยให้ความรักลูกทำ�ให้คุณ
ตาบอดเสียแล้ว คุณมั่นใจและหยิ่งสำ�หรับลูกเกินไป” แม้คุณหญิง
จะได้กล่าวคัดค้านดังนั้น แต่แววตาก็ยังแสดงความชื่นชม [4]
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจ้าคุณสุรแสนสงคราม
และคุณหญิงจันทร์ ได้ทำ�หน้าที่บิดามารดาด้วยการหาคู่ครองให้กับ
ธิดาของตน โดยมิได้ถามความยินยอมของนิจเลย และถึงแม้ว่า
คุณหญิงจันทร์จะคัดค้านด้วยเหตุที่ยังเห็นว่านิจยังเด็กอยู่ โดยใช้
วาจาประชดประชันเจ้าคุณสุรแสนสงคราม แต่ท้ายสุดก็ยังมีแววตา
ชื่นชมในความคิดของสามีอยู่นั่นเอง
5. บิดามารดาทีม่ อบความรักและทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่บตุ รธิดา
จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าผู้เป็นบิดา
มารดาผู้ให้กำ�เนิดควรมอบความรักและทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรธิดา
ของตน ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดอกไม้สดกล่าวถึง
พระยาธรรมสาส์นว่าได้มอบทรัพย์สมบัติและเครื่องเรือนให้แก่
อมรา ธิดาคนเล็กของท่านตามสมควร ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วย
กับการแต่งงานของอมรากับอำ�นวยก็ตาม ความว่า
ทางฝ่ายอมราไม่มีเหตุการณ์รุนแรงถึงเพียงนั้น แม้ว่าใน
ระหว่างดาวพระเคราะห์ประจำ�ตัวอมรากำ�ลังสุกใสรุ่งโรจน์ ได้เกิด
มีก้อนเมฆมาบดบังทำ�ให้รัศมีหม่นหมองไปเล็กน้อย คือกิริยาของ
เจ้าคุณธรรมสาส์นทีแ่ สดงต่อบุตรีคนเล็ก หลังจากทีท่ า่ นรูค้ วามในใจ
ของหล่อน เป็นกิรยิ าทีม่ นึ ตึงและห่างเหินผิดกว่าทีเ่ คย ทำ�ให้ดวงจิต
ของอมราเบิกบานไปไม่ได้เต็มที่ แต่ครั้นเวลาล่วงไปเจ้าคุณได้เห็น
บุตรีแช่มชืน่ ขึน้ ทีละน้อยๆ จนผิวพรรณสดใส ความรักและความเมตตา
ทำ�ให้ท่านปีติในความเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบกับความเคยชิน
ในเรื่องที่แล้วไปแล้ว มิช้าเจ้าคุณก็ละความขุ่นแค้นเสียได้ ดังนั้น
เมื่อท่านได้รับบัตรเชิญแต่งงาน ท่านจึงได้เพ่งพิศอยู่นาน ในที่สุด
ก็บัญชาให้หาตัวบุตรีคนใหญ่มาสั่งว่า
“ช่วยหาเครื่องเรือนให้น้องให้พร้อมด้วย ขาดเหลืออะไร
มาเบิกที่พ่อ” [1]
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระยาธรรมสาส์นได้กระทำ�
หน้าที่บิดาที่ดีด้วยการให้สม ธิดาคนโตของตนช่วยหาเครื่องเรือน
ให้กับอมราในการจัดงานแต่งงานให้พร้อม และถ้ามีอะไรขาดเหลือ
ให้มาเบิกได้ที่ตนเอง การกระทำ�ดังกล่าวของพระยาธรรมสาส์น
ถือเป็นการอนุเคราะห์ธิดาอย่างหนึ่งซึ่งผู้เป็นบิดาพึงกระทำ�อย่างยิ่ง
		
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษากระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง สั ง คมด้ า นครอบครั ว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด โดยวิเคราะห์จากบทบาทของตัวละคร
ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวจากวรรณกรรมของดอกไม้สด สรุปได้ว่า
บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา พบชุดวาทกรรมทั้งหมด
5 ลักษณะ ได้แก่ บุตรธิดาที่ปรนนิบัติและเลี้ยงดูบิดามารดา
บุตรธิดาที่ช่วยทำ�กิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา บุตรธิดาที่ดำ�รง
วงศ์ตระกูลให้สบื ไป บุตรธิดาทีป่ ระพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น
ทายาทและบุ ต รธิ ด าที่ ทำ � บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ บิ ด ามารดา
เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้ว บทบาทของสามีทม่ี ตี อ่ ภรรยา พบชุดวาทกรรม
ทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ สามีที่มอบความรักและห่วงใยภรรยา
สามีที่มอบอำ�นาจความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้ภรรยา และสามีที่หา
ของขวัญหรือให้ทรัพย์แก่ภรรยาตามสมควร บทบาทของภรรยาที่มี
ต่อสามี พบชุดวาทกรรมทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ ภรรยาที่จัดการ
บ้านเรือนให้เรียบร้อย ภรรยาที่ดูแลญาติมิตรของสามีเป็นอย่างดี
ภรรยาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการงานของสามี และภรรยาที่ขยัน
ไม่เกียจคร้านในการปรนนิบัติสามี บทบาทของบิดามารดาที่มีต่อ
บุตรธิดา พบชุดวาทกรรมทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ บิดามารดาที่
ห้ามปรามตักเตือนมิให้บุตรธิดากระทำ�ความชั่ว บิดามารดาที่อบรม
สั่งสอนให้บุตรธิดากระทำ�แต่ความดี บิดามารดาที่สนับสนุนให้การ
ศึกษาแก่บุตรธิดา บิดามารดาที่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่บุตรธิดา
และบิดามารดาที่มอบความรักและทรัพย์สมบัติให้แก่บุตร
เมื่อผู้วิจัยนำ�ชุดวาทกรรมดังกล่าวที่พบ มาเทียบกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา พบว่าตัวละครของดอกไม้สดปฏิบตั ติ น
ตามหลักทิศ 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกในครอบครัว
พึงปฏิบตั ติ อ่ กัน อันได้แก่ ทิศเบือ้ งหน้า (ปุรตั ถิมทิส) และทิศเบือ้ งหลัง
(ปัจฉิมทิส) ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้
ในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม ความว่า
ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดา
มารดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน) และสิ่งที่ควรปฏิบัติ
มีดังนี้
ก. บุตรธิดาพึงบำ�รุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้
1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
2) ช่วยทำ�กิจของท่าน
3) ดำ�รงวงศ์สกุล
4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำ�บุญอุทิศให้ท่าน
ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้
1) ห้ามปรามจากความชั่ว
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี

3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา
4) หาคู่ครองที่เหมาะสมให้
5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
ปัจฉิมทิส (ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามี
ภรรยา เพราะติดตามเป็นกำ�ลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง) และสิ่งที่ควร
ปฏิบัติมีดังนี้
ก. สามีพึงบำ�รุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ดังนี้
1) ยกย่องสมฐานะภรรยา
2) ไม่ดูหมิ่น
3) ไม่นอกใจ
4) มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้
5) หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังนี้
1) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
2) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
3) ไม่นอกใจ
4) รักษาสมบัติที่หามาได้
5) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง [10]
ดังนั้นสรุปได้ว่า ตัวละครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของ
ดอกไม้สดประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา
ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากคนในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวไทย
ยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ เพราะคนไทย
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หลักธรรมคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
จึงกลายเป็นกระบวนทัศน์หลักของสังคมที่ใช้ในการคิด ประพฤติ
ปฏิบตั ติ นร่วมกันในสังคม ถึงแม้วา่ ตัวละครทีเ่ ป็นสามีของดอกไม้สด
จะมีภรรยาหลายคน ซึ่งถือเป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ 3 (กาเมสุ
มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ) และไม่ตรงกับหลัก
ทิศ 6 ในทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิส) ในข้อที่ 3 ที่กล่าวว่าสามีไม่ควร
นอกใจภรรยาก็ตาม ดอกไม้สดไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ชายมีภรรยา
หลายคน จึงได้สร้างตัวละครหญิงทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้สามีมภี รรยาหลายคน
คือ วไล ในนวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก โดยให้วไลขอหย่า
กับหลวงปราโมทย์ผู้เป็นสามี ซึ่งถือเป็นการจุดประกายความคิด
ในเรื่องการครองคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวในสังคม แต่เนื่องจาก
ในอดีตสังคมไทยเห็นว่าการที่ผ้ชู ายมีภรรยาหลายคนไม่ใช่เรื่องที่ผิด
ถ้าหากฝ่ายชายสามารถเลีย้ งดูภรรยาทุกคนให้มคี วามสุขได้ เห็นได้จาก
คำ�พูดของเจ้าสวัสดิ์วงศ์ ในนวนิยายเรื่อง สามชาย ความว่า
กฎหมายบ้ า นเมื อ งเราไม่ ห้ า มการมี ภ รรยาหลายคน
แต่ข้อสำ�คัญอยู่ที่ตัวผู้ชายย่อม ยกย่องภรรยาแต่งเป็นเอกภรรยา
ผู้ชายทุกคน ในสมัยก่อนก็ดี ในสมัยนี้ก็ดี ที่เป็นโสดอยู่จนแต่งงาน
เห็นน้อยนัก ทุกคนเขามีภรรยาไว้กับบ้าน ครั้นถึงคราวแต่งงานก็
ทำ�ได้โดยสะดวก [3]
ต่อมาในนวนิยายเรือ่ ง ชัยชนะของหลวงนฤบาล ดอกไม้สด
สร้างให้ตวั ละครทัง้ สอง คือ วไล กับหลวง ปราโมทย์ กลับมาคืนดีกนั
สะท้ อ นให้ เ ห็ นว่ า ดอกไม้ ส ดมี ค วามคิ ด แบบผั ว เดี ย วเมี ย เดี ย ว
และไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงจะแต่งงานใหม่ แต่ด้วยวิธีคิดแบบ
ปิ ตาธิ ป ไตยหรื อ ระบบชายเป็ น ใหญ่ ที่ ฝั ง รากลึ ก อยู่ ใ นสั ง คมไทย

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มาเป็นระยะเวลานาน ผู้หญิงจึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย
กล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรม
ของดอกไม้สดสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาในระบบสังคม
ปิตาธิปไตยนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
ควรมี การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง สั ง คม
ด้านครอบครัวของดอกไม้สดกับของนักเขียนยุคปัจจุบนั เพือ่ ให้เห็น
การปรับเปลีย่ น และการดำ�รงอยูข่ องชุดความคิดทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว
ในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงเวลาที่กว้างมากขึ้น
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