
ลักษณะครอบครัวชาวนา:

ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยช่วง 4 ทศวรรษ

(พ.ศ. 2498 - 2537)

บุญมา นครอินทร์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30 (1) มกราคม-มิถุนายน 2554

วันเปิดฝาย บ้านสันดอนฮอม ภาพ: อารีรัตน์ ปานจับ 



บทคัดย่อ
 

การศึกษานี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวชาวนาในช่วงสี่ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา (ระหว่าง พ.ศ.2498 – 2537) มีงานศึกษาวิจัยในท้องถิ่นชนบทของประเทศ 

ไทยที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำนาอย่างน่าสนใจ 

เริ่มจากแนวทางปฏิบัติในการเลือกคู่ครอง พบว่านิยมเลือกคู่ครองจากครอบครัวที่รู้จัก 

มักคุ้นกัน หลักสำคัญของการเลือกคู่อยู่ที่ตัวของคู่สมรสและภูมิหลังทางครอบครัว 

ของแต่ละฝ่ายโดยมีพ่อแม่หรือญาติ ให้การสนับสนุน ภายหลังการแต่งงาน 

แล้วระยะแรกๆ คู่แต่งงานใหม่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย แต่การอาศัย 

อยู่ในบ้านของพ่อแม่ฝ่ายหญิงมีสัดส่วนสูงกว่า มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด 

ของการปฏิบัติในระหว่างท้องถิ่น การเลือกที่อยู่อาศัยหลังแต่งงานสัมพันธ์กับรูปแบบ 

ครอบครัวหลังแต่งงาน ถ้ายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็ทำให้ครอบครัวต้นกำเนิดมีสภาพเป็น 

ครอบครัวขยาย เมื่อแยกออกอยู่โดยอิสระ ครอบครัวตัวเองจะมีลักษณะเป็นครอบครัว 

เดี่ยว ผลการสำรวจแบบตัดขวาง (cross-sectional study) จากงานวิจัยต่างๆ 

พบว่ามีความคล้ายคลึงกันในหมู่ครอบครัวท้องถิ่นชนบท (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ ภาคกลาง) ของไทยเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว 

(nuclear family) มีครอบครัวแบบขยาย (extended family) ประมาณ 1 ใน 4 เมื่อ 

แต่งงานเป็นครอบครัวและมีลูก ผู้ที่เป็นภรรยาหรือแม่จะรับผิดชอบงานครัว งานบ้าน 

ต่างๆ รวมไปถึงงานจัดการด้าน การเงินในบ้าน ขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยสามีหาเลี้ยง 

ครอบครัวและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในครอบครัว โดยมีอำนาจการตัดสิน 

ใจค่อนข้างจะเต็มที่ในเรื่องที่เป็นงานบ้าน งานครัว ยกเว้นการกู้เงิน การซื้อสิ่งของที่ 

มีราคาสูง การลงโทษลูกซึ่งทำผิดร้ายแรง จะให้สามีเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า 

นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าพ่อแม่มีทรัพย์สินมรดก เช่น ที่ดิน ถือหลักแบ่งให้ลูกชาย ลูกสาว 

เท่าๆ กัน แต่ถ้ามีที่ดินไม่มาก นิยมให้ที่ดินกับลูกสาว หรือลูกที่เลี้ยงดูพ่อ แม่ ในวัยชรา 

ลูกคนอื่นจะได้ทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น เงินทอง ทดแทน โดยใช้หลักเท่าเทียมระหว่าง 

ลูกชาย-หญิงในการแบ่งมรดก
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abstract
 

This study details the characteristics of farm families in rural 
Thailand. Data are drawn from literary survey and the author’s field survey 
conducted in Angthong and Prathumthani provinces in 1987 and 1994, 
respectively. Research findings discuss interesting phenomena pertinent to 
different aspects of farm families. It begins with traditional practices in spouse 
selection. There is a tendency for farm families to select marriage partners 
from families with which they are familiar. Primary principles are personal 
characteristics and familial socioeconomic background of partners from 
both sides. Parents and relatives influence spouse selection. After marriage, 
a newly-wed couple initially lives with the parental family of either bride or 
groom. However, statistical data confirm that there  is a higher proportion 
of a practice of uxorilocal pattern after marriage although differences are 
found  in different  regions of Thailand. The selection of  residential pattern 
after marriage has a close relation with family types. When the newly-wed 
couple  lives  with  their  parents,  a  pattern  of  extended  family  has  been 
observed. After the couple moves out of the parental home and sets up their 
own family unit, then, a pattern of nuclear family is observed.

Findings  from  cross  sectional  study  based  upon  various  studies 
of rural farm families  in different regions of Thailand (including the North, 
the Northeast and the Central Plains) show some similarities that over 50 
percentages of the total farm families are nuclear families whereas extended 
families account to one-fourth. After marriage and having children, a wife (or 
a mother)  is usually  responsible  for household chores and  family financial 
management. At the same time, she has to work outside home to earn 
extra  income to the family. She also participates  in major decision making 
on family affairs. She plays a major decision making role in issues relating to 
family domestic affairs except making a family  loan, purchasing expensive 
household items and properties, and punishing children who are serious 
wrong doers. These are areas in which her husband plays a more prominent 
role  in  decision making.  In  addition,  parents who have  lots  of  properties, 
such as land. They tend to share their land property equally among sons and 
daughters. Parents who do not own a large piece of land tend to transfer the 
land to the daughter or any child who looks after the parents when they get 
old. Other children regardless genders will inherit other properties (such as 
cash and gold) equally. The principle of gender equity is generally applied to 
property inheritance among rural farm families.
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ความนํา 

ระหวาง พ.ศ. 2498-2537 มีงานวิจัยจํานวนหน่ึงที่เก่ียวกับลักษณะครอบครัว
ของคนในชนบทซึ่งสวนใหญเปนชาวนาหรือผูประกอบอาชีพทํานามาแตอดีต 
ผลงานวิจัยเหลาน้ีใหขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะครอบครัวดานตางๆ ไดแก  
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกคูครอง การตั้งบานเรือนหลังแตงงาน รูปแบบ
ครอบครัว บทบาทในครอบครัว และการรับมรดก นับเปนขอเท็จจริงที่นาสนใจ 
ผูเขียนจะนําเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 

  

การเลือกคูครอง 

 ผลงานวิจัยที่สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองน้ี เปนผลงานวิจัย
จากโครงการวิจัยระยะยาวของสถาบันประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรในประเทศไทย 
รอบแรก [พ.ศ. 2512-2513 (1969-1970)] ภัสสร ลิมานนท (Bhassorn 
Limanonda 1979) เสนอไวเปนรายงานวิจัยและสรุปเก่ียวกับเร่ืองการเลือก
คูครองไววา “แบบแผนการเลือกคูครองในประเทศไทยอาจพิจารณาไดวาเปน
แบบระหวางกลาง (intermediate system) ระหวางระบบแตงงานแบบปด 
(close marriage system) ซึ่งมีพอแมหรือผูใหญเปนผูเลือกคูให กับระบบ
แบบเปด (open marriage system) ซึ่งเจาตัวเลือกคูครองเอง” 

  ในชวงเวลาตอมา มีตําราทางมานุษยวิทยาเก่ียวกับ “ระบบครอบครัว
และเครือญาติของไทย” เขียนโดย ดร.สนิท สมัครการ สรุปวา  

“สังคมไทยไมมีธรรมเนียมประเพณีกําหนดไวเปนกฎเกณฑ

ตายตัวแตอยางใดวาใครจะตองแตงงานกับใคร โดยท่ัวไปคนไทย

มักนิยมเลือกคูจากครอบครัวท่ีรูจักมักคุนกันมากกวาท่ีจะเลือกคู

จากครอบครัวท่ีไมรูจักกันเสียเลย แตก็มีบางกลุม เชน ไทยพวน

ท่ีนิยมใหมีการแตงงานระหวางญาติหรือลูกพี่ลูกนองท่ีมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกัน ถาลูกชายของญาติฝายพี่

แตงงานกับลูกสาวของญาติฝายนองแลว ถือวาเปนคูสมรสท่ี

เหมาะสมท่ีสุด  

“แตหลักสําคัญท่ีสุดของการเลือกคูครองของคนไทย   

ดูเหมือนจะอยูท่ีตัวคูสมรสและภูมิหลังทางครอบครัวของแตละ

ฝายมากกวาอยางอื่น ประการแรกทีเดียว คูสมรสแตละฝาย

จะตองมี ‘คุณภาพ’ ดี และเหมาะสมแกกัน คุณภาพท่ีดีของฝาย
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ชาย ไดแก ขยันขันแข็ง แข็งแรง รูปรางหนาตาดี ออนนอม    

ไมสุรุยสุราย โดยเฉพาะอยางย่ิงตองไม ‘ติด’ อบายมุขตางๆ 

และถามีความรูสูงดวยก็ย่ิงดี  สําหรับฝายหญิง คุณภาพท่ีสําคัญ

ก็คือ มีรูปรางหนาตาท่ีงดงามพอสมควร ขยัน ไมเปนโรคเปนภัย

ท่ีมองเห็น รูจักรักษาสมบัติของครอบครัว เกงการบานการเรือน 

กิริยามารยาทดี นิสัยรักเด็ก ไมพูดมาก (โดยเฉพาะตองไมชอบ

พูดนินทาชาวบานหรือพูดเรื่องของคนอื่นเสมอๆ) มีการศึกษา

พอประมาณ และตามปกติก็ไมควรสูงกวาผูท่ีจะเปนสามีของตน 

เพราะในสังคมไทย สามีเปนหัวหนาครอบครัวอยูโดยท่ัวไป     

ถาภรรยามีความรูสูงกวาอาจ ‘ขม’ สามี และทําใหความเปนอยู

ในครอบครัวไมราบรื่น สวนฐานะทางครอบครัวของแตละฝาย      

ก็ไมควรตางกันจนเกินไปนัก” (สนิท 2519, 192-96) 

 ผู เขียนศึกษาครอบครัวที่ประกอบอาชีพทํานา 874 ครอบครัว      
ในจังหวัดปทุมธานี เมื่อป พ.ศ. 2537 (ขอมูลไดจากการสัมภาษณภรรยาของ
หัวหนาครอบครัว) พบวา รอยละ 81.1 เลือกคูครองดวยตนเอง ในจํานวนน้ี  
มีรอยละ 54.1 ที่เลือกเองโดยขอคําปรึกษาจากพอแม อีกรอยละ 27 เลือกเอง
โดยไมปรึกษาใคร และมีเพียงรอยละ 1.8 เทาน้ันที่พอแมเลือกใหโดยไมขอ
ความเห็น ขอมูลจากงานวิจัยช้ินน้ียังพบวา “การทํานาในทุงเดียวกัน” และการ 
“เอาแรงกัน” เปนจุดเร่ิมตนที่หนุมสาวจะไดรูจักกัน โดยเฉพาะหนุมสาวเมื่อ
ประมาณ 50 ปที่แลว (ประมาณ พ.ศ. 2497-2507) การเที่ยวงานวัดก็เปน
อีกกรณีหน่ึงที่ทําใหหนุมสาวไดพบปะกัน แตถาเปนชวงเวลาประมาณ 30 ปมา
น้ี (ประมาณ พ.ศ. 2517-2527) โอกาสที่หนุมสาวจะพบกันมีมากกวา
สมัยกอน เน่ืองจากมีกิจกรรมใหพบปะกันมากขึ้น เชน การไปดูหนังในเมือง 
การไปเที่ยวงานวัดในอําเภอหรือจังหวัดใกลเคียง เปนตน 

 

รูปแบบของครอบครัว 

 ผลงานวิจัยชวงแรกๆ ที่สะทอนขอเท็จจริงเร่ืองน้ี ไดแก ผลงานวิจัย
ของฮาโรลด อี. สมิท (Harold E. Smith 1973) สมิทศึกษาหมูบานเกษตร- 
กรรมของไทย (Thai agricultural villages) ระหวางป พ.ศ. 2506-2507 
(1963-1964) จากครอบครัวตัวอยางจํานวน 910 ครอบครัวใน 35 หมูบาน
จากทั้งหมด 6 จังหวัด (ในบทความไมไดระบุช่ือจังหวัด) แตเน่ืองจากมีบาง
ตัวอยางใหขอมูลไมสมบูรณจึงตองตัดออกไป เหลือกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา 850 
ครอบครัว ในจํานวน 850 ครอบครัวน้ีปรากฏวารอยละ 64 มีองคประกอบ
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ภายในครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว สมิทใหช่ือไวอีกช่ือหน่ึงวา ครอบครัวอิสระ 
(independent) คือครอบครัวที่ประกอบดวยพอ แม และลูกที่ยังไมแตงงาน 
บางครอบครัวอาจมีญาติอาศัยรวมอยูดวย จํานวนที่เหลืออีกรอยละ 36    
เปนครอบครัวขยาย สมิทแยกออกเปน 2 แบบยอย แบบแรกเรียก cluster 
household (extended families) แบบที่สองเรียก two-tier household 
(limited extended families) แบบแรกมีรอยละ 29 แบบที่สองมีรอยละ 7  

นอกจากสมิทจะนําเสนอขอมูลซึ่งเปนผลการวิจัยของตนเองแลว    
ยังไดเสนอผลการวิจัยของกมล จันทรเลขา ซึ่งศึกษาครอบครัวชาวนาหมูบาน
บางชัน (ภาคกลาง) จํานวน 298 ครอบครัวเมื่อป พ.ศ. 2498 (1955) สมิท
เปรียบเทียบใหเห็นวารูปแบบครอบครัวเกษตรกรรมหรือครอบครัวชาวนา   
จากงานวิจัยทั้งสองช้ินน้ีใหขอสรุปไมแตกตางกัน ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบรูปแบบครอบครัวระหวางงานวิจัยของฮาโรลด สมิท กับกมล  
จันทรเลขา  

identity of 
research 

sample 
size 

independent 
households 
(nuclear 
families) 

cluster 
households 
(extended 
families) 

two-tier 
households 
(limited 
extended 
families) 

one-
person 
families 

  N % % % % 

Smith et al. 850 64 29 7 - 

Janlekha 298 60 27 8 5 

ที่มา: Smith (1973, 137) 

 

 ขอมูลจากตารางในสวนที่เปนผลวิจัยของกมล รอยละ 60 ของกลุม
ตัวอยางทั้ งหมดมีองคประกอบในครอบค รัว เปนแบบครอบครัวเดี่ย ว         
เปนครอบครัวขยายแบบ cluster household รอยละ 27  แบบ two-tier 
household รอยละ 8  และเปนครอบครัวคนเดียวรอยละ 5 

ดร.สนิท (2519, 54-55) พูดถึงงานวิจัยของสมิทวาเปนงานวิจัย   
ที่ตองการจะตอบปญหาวา ครอบครัวไทยเปนครอบครัวเน้ือแท (ครอบครัว
เดี่ยว) หรือครอบครัวขยายกันแน  สมิทไดพบวาครอบครัวเน้ือแทปรากฏอยาง
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แพรหลายและยังคงเปนรูปแบบอุดมคติ คือเปนรูปแบบครอบครัวที่ใจคนไทย
ตองการ  

อยางไรก็ดี ในสวนของครอบครัวขยายตามนัยที่สมิทสรุปไวน้ัน     
ดร.สนิทมีขอวิจารณไววา สมิทไมไดพิจารณาเร่ืองน้ีอยางถี่ถวนนัก ขอบกพรอง
ของงานศึกษาเกิดจากการใหคํานิยามหรือใหความหมายคําวา “การครองบาน” 
(house-hold) ที่รวมเอา “คนทุกคนที่อาศัยอยูในบานหลังหน่ึงหรือหลายหลัง 
และตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน บุคคลเหลาน้ีรวมกันทํางานทางเกษตรกรรมเปน
หนวยเดียวกัน” คําจํากัดความน้ีเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาและกําหนด
แบบของครอบครัว แตมิไดเปนคําจํากัดความที่รัดกุมพอสําหรับศึกษาสังคมไทย 
เพราะการที่ญาติสนิทมาตั้งบานเรือนอยูใกลกันน้ันเปนความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
ความปลอดภัย และความอบอุนใจ  ลักษณะเชนน้ีหาไดทําใหเกิดเปนครอบครัว
ขยายโดยอัตโนมัติไม  

เมื่อสมิทจําแนกครอบครัวซึ่งเกิดจาก “กลุมบาน” (cluster of  
household) วาเปนครอบครัวขยาย (extended family) ดร.สนิทไดจับ     
เอาตรงที่วา “บุตรชายหรือบุตรสาวที่แตงงานแลว ตั้งบานเรือนอยูใกลเคียงกับ
บิดามารดาของตน และถือวาตนเปนสวนหน่ึงของบานเดียวกัน (single 
household) ถาจะพิจารณาในแงน้ีแลวก็ถือวาเปนครอบครัวขยาย และจะพบวา
ในสังคมไทยมีครอบครัวลักษณะน้ีอยูเปนจํานวนมากทีเดียว … ความจริงแลว
คําถามลึกซึ้งตอไปจะพบวาครอบครัวเหลาน้ีหาใชครอบครัวขยายที่แทจริง    
แตประการใดไม” (สนิท 2519) 

 แมผลงานวิจัยของสมิทในประเด็นเก่ียวกับครอบครัวขยายยังไมคอย  
ถี่ถวนนักตามขอวิจารณขางตน แตขอเท็จจริงในประเด็นเก่ียวกับครอบครัวเดี่ยว
นาจะมีความชัดเจนเพียงพอ เน่ืองจากองคประกอบแสดงลักษณะครอบครัว
เดี่ยวที่ประกอบดวยพอ แม ลูกน้ันมีความชัดเจน และไมยุงยากในการจัดกลุม
ครอบครัวที่ศึกษาแลวนําเสนอออกมาเปนคารอยละดังปรากฏในตาราง   
อยางไรก็ดี ถาสมิทพิจารณาถี่ถวน ไมมีปญหาตามขอวิจารณ จํานวนรอยละของ
ครอบครัวเดี่ยวอาจจะสูงกวาน้ีก็ได 

 หลังจากงานของสมิท มีงานอีกช้ินหน่ึงที่นาสนใจคือ ผลงานวิจัยของ
แจ็ค เอ็ม. พอตเตอร (Jack M. Potter) (พอตเตอร 2526, 181) พอตเตอร
เก็บขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2515 (1972) แตพิมพเผยแพรเมื่อป พ.ศ. 2519 
(1976) พอตเตอรศึกษาหมูบานในจังหวัดเชียงใหม และไดพบวาครัวเรือน    
ที่สํารวจทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประกอบดวยครัวเรือนที่มีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบดวยสามี ภรรยา และลูกที่ยังไมแตงงาน จํานวน 
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129 ครัวเรือนหรือรอยละ 62.6 และเปนครอบครัวเดี่ยวแบบที่มีญาติทาง  
เช้ือสายฝายหญิงอาศัยอยูดวยอีกรอยละ 3.9 สวนครอบครัวขยายแบบที่
ประกอบดวยสามี ภรรยา ลูกสาวที่แตงงานแลว สามีของลูกสาว และลูกของ 
ลูกสาว รวม 3 รุนอายุคน หรือที่เรียกวา “ครอบครัวขยายแบบที่อาศัยอยูกับ
ฝายหญิง” มีอยูรอยละ 20.9  และ “ครอบครัวขยายแบบที่อาศัยอยูกับฝาย
ชาย” หรือครอบครัวที่ประกอบดวยสามี ภรรยา ลูกชายที่แตงงานแลว และ
ภรรยาและลูกๆ ของลูกชาย มีอยูรอยละ 4.8  จํานวนที่เหลืออีกรอยละ 7.8 
เปนครอบครัวลักษณะอื่นๆ เชน ครอบครัวที่ประกอบดวยพอมาย แมมาย หรือ
แมมายกับลูกชายลูกสาว เปนตน  

ถาเปรียบเทียบกับผลงานของสมิทจะเห็นวา ตัวเลขที่แสดงถึงจํานวน
ครอบครัวเดี่ยวไมคอยแตกตางกัน คือมีประมาณรอยละ 60 และมีครอบครัว
ขยายประมาณรอยละ 25 เพียงแตผลงานวิจัยของพอตเตอรแสดงองคประกอบ
ของครอบครัวขยายไวชัดเจนมากกวา 

 ในชวงหลังจากน้ี ผลงานวิจัยในภาคกลาง เชน ผลงานวิจัยของผูเขียน 
(บุญมา 2533) ซึ่งศึกษาจากครัวเรือนตัวอยางจํานวน 185 ครัวเรือนที่อาศัย
อยูตามตําบลตางๆ ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง เก็บขอมูลเมื่อป 
พ.ศ. 2530 งานช้ินน้ีไดพบวา มีถึงรอยละ 80.5 ทีเ่ปนครอบครัวเดี่ยว จํานวน 
ที่เหลืออีกรอยละ 19.5 เปนครอบครัวขยาย  แตลักษณะของครอบครัวเดี่ยว 
ในผลงานวิจัยช้ินน้ี ผูเขียนไดนับรวมญาติคนอื่นๆ ที่ยังไมมีคูสมรสอาศัยรวม  
อยูดวย สวนครอบครัวขยายหมายถึงครอบครัวเดี่ยวตั้งแต 2 ครอบครัวขึ้นไป
โดยมีหัวหนาครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ       
ในครัวเรือน  

กรณีของครอบครัวเดี่ยวขางตน หากไมนับรวมครอบครัวเดี่ยวแบบไทย
เขาไวในกลุมเดียวกัน ก็ยังพบจํานวนตัวอยางที่มีองคประกอบเปนครอบครัว
เดี่ยวแบบเน้ือแท ซึ่งประกอบดวยพอแมลูกอยูรอยละ 53.5 จํานวนที่เหลือเปน 
“ครอบครัวเดี่ยวแบบไทย” หมายถึงครอบครัวเดี่ยวแบบมีญาติที่ไมมีคูสมรส
อาศัยอยูดวย โดยเฉพาะครอบครัวที่มี 3-4 ชวงอายุคน เชน ครอบครัว      
ที่ประกอบดวยพอแมลูกและพอตาหรือแมยาย หรือคูสมรสกับลูกและหลาน  
ซึ่งเปนลูกทีพ่ี่หรือนองฝากเลี้ยงไว หรือคูสมรสของลูกและแมยายกับนองภรรยา 
เปนตน ครอบครัวลักษณะน้ีมีสัดสวนสูงกวาครอบครัวเดี่ยวแบบไทยที่มี
องคประกอบแบบอื่นๆ  

นอกจากน้ัน งานวิจัยของผูเขียนในชวงตอมา (บุญมา 2545) ศึกษา
ครอบครัวชาวนาในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 874 ครอบครัว เมื่อ พ.ศ. 2537 
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ก็ยังพบขอมูลคลายๆ กัน คือสวนใหญหรือรอยละ 63.2 เปนครอบครัวเดี่ยว  
ในจํานวนน้ีเปนครอบครัวเดี่ยวแบบเน้ือแทรอยละ 43.8 ครอบครัวเดี่ยวแบบมี
ญาติอาศัยอยูดวยรอยละ 19.4 ขอมูลจากผลงานวิจัยเหลาน้ีนาจะเปน
ขอเท็จจริงที่พอจะยืนยันไดวา ครอบครัวสวนใหญของคนไทยในหมูบานชนบท 
เปนแบบครอบครัวเดี่ยวมากกวาแบบอื่นๆ 

 

การตั้งบานเรือนหลังแตงงาน 

การตั้งบานเรือนหรือการเลือกที่อยูอาศัยหลังแตงงานสําหรับสังคมไทย 
ดร.สนิทไดสรุปไววา  

“แนวปฏิบัติหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการต้ังบานเรือนของคูสมรส

ในสังคมไทยมีอยู 5 แบบดวยกันคือ  

 “1. เม่ือแตงงานแลวแยกออกไปต้ังบานเรือนอยู

ตางหากตามลําพังสองคนสามีภรรยา (neolocal) แบบน้ีเปน

ครอบครัวเน้ือแทหรือครอบครัวเด่ียวอยางเต็มท่ี 

 “2. เม่ือแตงงานแลวอยูกับครอบครัวกําเนิดของฝาย

หญิงไปอีกระยะหน่ึง (ประมาณ 1-3 ป) แลวจึงแยกออกไปต้ัง

บานเรือนของตนเองตางหาก แบบน้ีมีปรากฏอยูในกลุมสังคม

ชาวไรชาวนาหรือชาวชนบท ซึ่งมีธรรมเนียม ‘ทดสอบ’ ลูกเขย

ใหม 

“3. เม่ือแตงงานแลวอยูกับครอบครัวของฝายใด    

ฝายหน่ึงไประยะหน่ึงตามแตจะตกลงกัน แลวจึงแยกไปต้ัง

บานเรือนของตนเองตางหาก 

 “4. เม่ือแตงงานแลวอยูกับครอบครัวกําเนิดของภรรยา

ตลอดไป (matrilocal) แบบน้ีเปนแบบ ‘เลี้ยงเรือน’ ทางฝาย

หญิง 

 “5. เม่ือแตงงานแลวอยูกับครอบครัวกําเนิดของสามี

ตลอดไป (patrilocal) ซึ่งเปนการ ‘เลี้ยงเรือน’ เชนเดียวกัน      

แตบิดามารดาของสามีเปนฝายท่ีไดรับการเลี้ยงดู 

“การท่ีคูสมรสจะ ‘เลี้ยงเรือน’ ฝายไหน ไมมี

หลักเกณฑกําหนดไวตายตัว  ความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม 

และความสัมพันธสวนตัวจะเปนเครื่องกําหนดแตละรายไป   
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จากแบบพฤติกรรมท้ัง 5 แบบน้ี จะพบวามีแตแบบท่ี 4 และ

แบบท่ี 5 เทาน้ันท่ีคูสมรสมิไดแยกออกไปต้ังถิ่นฐานใหม สวน

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 น้ันเปนการต้ังถิ่นฐานใหม

ท้ังสิ้น เวนแตวาแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มิไดต้ังถิ่นฐานใหมทันที

หลังจากการแตงงาน หากแตเปนการต้ังถิ่นฐานใหมหลังจากได

ผานพนไประยะหน่ึง (1-3 ป) ตามปกติก็มักจะเปนหลังจากท่ี

ภรรยาคลอดลูกคนแรกและลูกโตพอสมควร” (สนิท 2519, 63-

64) 

 ขอเท็จจริงจากผลงานวิจัยจํานวนหน่ึงก็พบรูปแบบการตั้งบานเรือน
หลังแตงงานไมแตกตางไปจากขอสรุปขางตน เพียงแตการกระจายสัดสวนของ
แตละแบบในแตละพื้นที่ที่ศึกษาอาจจะแตกตางกันบาง ตัวอยางเชน อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค (Aphichat Chamratrithirong 1984, 88-89) ศึกษางานวิจัย
ของ Bhassorn (1979) พบวา การเลือกที่อยูอาศัยหลังแตงงานแบบอยูอาศัย
ขางฝายหญิง (matrilocality) ปรากฏอยูในชนบททุกภาคของประเทศไทย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด คือรอยละ 72 รองลงมาเปนภาคเหนือ
รอยละ 57 ภาคกลางรอยละ 35 และภาคใตพบนอยที่สุด รอยละ 2.5  

ผูเขียนไดศึกษางานวิจัยของชาย โพธิสิตา (Chai Podhisita 1984) 
ชายศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 290 ครอบครัวที่ Ban Lao จังหวัดรอยเอ็ด 
Ban Lao เปนชนบทแบบเกษตรกรรมในจังหวัดรอยเอ็ด เพาะปลูกพืชผลตางๆ 
และยังตองพึ่งพิงนํ้าฝนเปนหลักใหญ ชายไดขอสรุปวา รูปแบบการอยูอาศัย 
หลังแตงงานที่พบมากที่สุดคืออาศัยขางฝายหญิง (matrilocal) รอยละ 81.4 
เลือกที่อยูอาศัยขางฝายชาย (patrilocal) รอยละ 7.6  แบบแยกเรือนใหม 
(neolocal) มีรอยละ 3.1  และแบบอื่นๆ อีกรอยละ 8.0 

 ฌักส อัมโยต (Jacques Amyot) ศึกษาหมูบาน 3 แหงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหวาง พ.ศ. 2511-2512 ไดเสนอไวเปนรายงานเมื่อป 
พ.ศ. 2519 อัมโยตไดรายงานไววา “รูปแบบที่อยูอาศัยหลังแตงงานในประเทศ
ไทยก็คือ เมื่อแรกแตงงาน คูสมรสซึ่งยังอายุไมมาก (young couple) จะอาศัย
อยูกับพอแมของเจาสาว (bride) ในชวงระยะแรกๆ และชวยพอแมภรรยาทํานา
และดูแลสัตวเลี้ยงจนกระทั่งคูสมรสตั้งบานเรือนไดเอง ซึ่งจะใชเวลาประมาณ  
2-3 ป หรือเมื่อนองสาวแตงงาน คูสมรสคูแรกก็จะแยกเรือนออกไป” (1976, 
48-49 อางใน Amara 1993) 

 การเลือกที่อยูอาศัยหลังแตงงานของคูสมรสใหม มักจะสัมพันธกับการ
รับมรดกที่ดินจากพอแมกรณีทีพ่อแมมีที่ดินเปนของตนเอง ทั้งที่เปนที่ดินสําหรับ
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ปลูกบานหรือที่ดินสําหรับทํากินทั้งทํานาทําไร ดังกรณีตัวอยางหมูบานชนบท   
3 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Amyot (1976) สรุปไววา “ตามแนว
ปฏิบัติที่เปนมา ฝายหญิงมักจะไดรับมรดกเปนที่ดิน สวนฝายชายไดรับเงินสด
หรือสิ่งของ (cash or kind) ดวยเหตุน้ี ครอบครัวขยายจึงมีแนวโนมที่จะ
ประกอบดวยญาติๆ ทางฝายภรรยา เมื่อคูสมรสจะแยกไปตั้งบานเรือนใหม   
พอของภรรยามักจะแบงที่ดินสวนหน่ึงในบริเวณบานเดิมของตนใหคูสมรสไวปลูก
บานหลังใหม บานทั้งสองจึงอาจจะปลูกแบบมีชานติดตอกัน ขณะเดียวกัน   
พอของภรรยาก็อาจจะมอบที่ดินสําหรับทํากินพรอมกันไปดวย บางครอบครัว
กําหนดขนาดที่ดินที่ตองการจะมอบใหตั้งแตฝายชายมาสูขอฝายหญิง มีลักษณะ
เปนขอตกลงระหวางฝายหญิงและฝายชายกอนแตงงาน ระยะแรกๆ ของการ
แยกบานอาจจะยัง ‘กินขาวหมอเดียวกัน’ (กินขาวของครอบครัวพอแม)     
แตการหารายไดจะแยกกัน อยางไรก็ดี มีครอบครัวจํานวนไมนอยที่แยกบาน
ทันทีหลังแตงงาน บางครอบครัวก็ยายไปอาศัยอยูกับครอบครัวสามี กรณีหลังน้ี
จะเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวของสามีมีฐานะดีกวา หรือสามีเปนลูกคนเดียวของ   
พอแม กรณีเชนน้ีลูกชายจะเปนผูรับมรดกที่ดินและเปนผูเลี้ยงดูพอแมไปโดย
ปริยาย” 

 ในชวงตอมา ผูเขียนไดศึกษาครอบครัวในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง เมื่อป พ.ศ. 2530 (1987) ผูเขียนพบขอมูลคลายๆ กับที่อยุธยาคือ 
คูสมรสใหมสวนใหญหรือรอยละ 48.3 เลือกอยูอาศัยในบานพอแมของฝายหญิง 
ในจํานวนน้ีรอยละ 32 ยังคงอาศัยอยูกับพอแมของฝายหญิงโดยไมคิดจะตั้ง
บานเรือนใหมของตนเอง สวนอีกรอยละ 16.3 อยูอาศัยกับพอแมของฝายหญิง
ระยะหน่ึง แลวจึงแยกเปนอิสระหรือแยกมาตั้งบานเรือนของตนเอง สําหรับ    
คูสมรสใหมที่เลือกอาศัยอยูกับพอแมของฝายชาย ซึ่งมีอยูรอยละ 22.6 และใน
จํานวนน้ีมีอยูรอยละ 11.0 อยูอาศัยกับพอแมฝายชายระยะหน่ึงแลวจึงแยกเปน
อิสระ จํานวนที่เหลือรอยละ 11.6 ยังคงอาศัยอยูกับพอแมฝายชายโดยไมคิดจะ
ตั้งบานเรือนใหม สวนคูสมรสที่ตั้งบานเรือนแยกอยูอิสระตั้งแตแตงงาน มีรอยละ 
25.6 (บุญมา 2533, 28)  

นอกจากน้ัน ผลงานอีกช้ินที่ผูเขียนศึกษาในจังหวัดปทุมธานีก็พบวา
รอยละ 53.5 เปนครอบครัวที่ตั้งบานเรือนแยกอยูอิสระหลังแตงงาน แตใน
จํานวนน้ีมีรอยละ 13.8 ที่แยกอยูอิสระทันทีหลังแตงงาน รอยละ 20.5 อยูกับ
พอแมฝายหญิงระยะหน่ึงจึงแยกเปนอิสระ และอีกรอยละ 19.2 อยูกับพอแม
ฝายชายระยะหน่ึงจึงแยกออกมา สําหรับครอบครัวที่อยูกับพอแมระยะหน่ึง 
แลวแยกออกมาอยูเปนอิสระน้ัน สวนใหญหรือรอยละ 56.8 อาศัยอยูกับพอแม   
1-2 ป สวนเหตุผลที่ตองอาศัยอยูกับพอแมกอนที่จะแยกออกมาตั้งบานเรือน
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ใหมของตนเองแตกตางกันออกไป เชน ยังตองชวยพอแมทํานาและชวยดูแล   
พี่นอง ยังไมมีที่ทํากินของตนเอง หรือตองการใหตนมีทุนทรัพยพอสมควรกอน
แลวคอยแยกออกมาตั้งบานเรือนเอง ดังน้ีเปนตน (บุญมา 2545)   

 หากนําผลงานวิจัยที่อําเภอวิ เศษชัยชาญกับที่จังหวัดปทุมธานี      
มาเปรียบเทียบกันดังตาราง จะพบวาแนวปฏิบัติที่พบมากคือการตั้งบานเรือน
เปนอิสระจากพอแม เพียงแตระยะแรก ประมาณ 1-3 ป จะอาศัยอยูกับพอแม
ไปพลางกอน  

 

ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบรูปแบบการเลือกท่ีอยูอาศัยหลังแตงงานระหวางเกษตรกรจังหวัด
ปทุมธานีกับอําเภอวิเศษชัยชาญ 

การเลือกท่ีอยูอาศัยหลังแตงงาน 

เกษตรกรจังหวัด 

ปทุมธานี  
(พ.ศ. 2537) 

วิเศษชัยชาญ  
(พ.ศ. 2530) 

แยกอยูอิสระทันที   13.8 25.6 

อยูกับพอแมฝายหญิงระยะหนึ่งแลวแยก
เปนอิสระ 

20.5 16.3 

อยูกับพอแมฝายชายระยะหนึ่งแลวแยกเปน
อิสระ 

19.2 11.0 

อยูกับพอแมฝายหญิง 19.0 32.0 

อยูกับพอแมฝายชาย 15.3 11.6 

อยูกับพอแมท้ังสองฝาย (ยายไปมา) 7.9 - 

อ่ืนๆ 3.5 3.5 

 

บทบาทในครอบครัวของคูสมรส 

 ขอเท็จจริงเก่ียวกับบทบาทในครอบครัวของคูสมรสในชนบทไทยจาก
ผลงานวิจัยตางๆ มีลักษณะคอนขางจะคลายคลึงกันในแงที่วา ผูเปนภรรยาตางก็
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตางๆ เชน มีสวนรวมในการหาเลี้ยง
ครอบครัว มีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อกูยืมเงิน หรือตัดสินใจขายผลผลิต    
ที่ผลิตได (สภาสตรีแหงชาติ 2519, 41) หรือมีสวนรวมตัดสินใจในกิจกรรม  
ทีเ่ก่ียวกับการซื้อเคร่ืองมือทํามาหากินหรือของใชประเภทถาวรในบาน ตลอดจน
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การตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนของบุตร (สุดสวาท และบุญมา 2529, 61)   
ในกรณีที่เปนกิจกรรมการเกษตร ภรรยาจะเขามามีสวนรวมตัดสินใจในทุกๆ 
กิจกรรมและทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตวางแผนการผลิตไปจนถึงการจัดจําหนาย 
(กิจกรรมเก่ียวกับการตลาด) ลักษณะการตัดสินใจจะเปนแบบปรึกษาหารือ 
หรือตัดสินใจรวมกันกับสามีเปนสวนใหญ (ภาณ ี2534, 97)  

 ผลวิจัยของผูเขียนที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศึกษาเมื่อป 2537 ก็พบ
ขอเทจ็จริงทํานองเดียวกัน สามีทีห่าเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวมีเพียงรอยละ 
22.2  สวนใหญหรือรอยละ 47.8 ทั้งสามีและภรรยาตางชวยกันหาเลี้ยง
ครอบครัวเทาๆ กัน แตถาเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับการเงิน  
ในครอบครัว ภรรยาจะดูแลคนเดียวเปนสวนใหญหรือรอยละ 30.7 และถาเปน
กิจกรรมเก่ียวกับการตัดสินใจกูเงิน สวนมากหรือรอยละ 40.6 สามีตัดสินใจ 
คนเดียว กรณีทีเ่ปนกิจกรรมการซื้อของที่มีราคาสูง มักจะตัดสินใจรวมกันหรือ
รอยละ 41.8 ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 3: รูปแบบการตัดสินใจกิจกรรมหาเล้ียงครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  

กิจกรรมหาเล้ียง
ครอบครัว 

รูปแบบการตัดสินใจ (N = 874 ครอบครัว) 

สามี 
คนเดียว 

สามี
มากกวา
ภรรยา 

สามี
เทากับ
ภรรยา 

ภรรยา
มากกวา
สามี 

ภรรยา 
คนเดียว 

บุตร 

หาเล้ียง
ครอบครัว 

22.2 17.5 47.8 3 3.5 5.9 

จัดการเก่ียวกับ
การเงินใน
ครอบครัว 

14.6 8.4 28.5 12.9 30.7 4.9 

ตัดสินใจกูเงิน 40.6 11.9 28.7 3.8 8.7 6.3 

ตัดสินใจซื้อของ 
ท่ีมีราคาสูง 

24.6 8.2 41.8 6.2 12.1 7.1 

 

สําหรับกิจกรรมประเภทงานในบานซึ่งมีหลากหลายชนิด โดยทั่วไป 
เปนงานที่ถูกมองวาเปนภาระหนาที่ของภรรยาหรือของผูหญิงมากกวาเปนงาน
ของผูชาย ตัวอยางเชน งานครัว งานดูแลความสะอาดในบานและบริเวณบาน 
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งานซักรีดเสื้อผา งานจัดการดานการเงินเก่ียวกับงานบาน งานดูแลลูก      
ยามเจ็บปวย ผูตัดสินใจหลักจะเปนภรรยา แตถาเปนงานประเภทใหการอบรม
กิริยาวาจาลูก กวดขันความประพฤติลูก หรือลงโทษลูกกรณีทําผิดเร่ืองสําคัญ      
จะตัดสินใจรวมกันหรือปรึกษาหารือกัน แตถาเปนงานประเภทซอมแซมสิ่งของ
เคร่ืองใชในบาน สามียังคงเปนหลักมากกวาภรรยา ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4: รูปแบบการตัดสินใจกิจกรรมงานบานของครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรมงานบาน 

รูปแบบการตัดสินใจ 

สามี
คน
เดียว 

สามี
มากกวา
ภรรยา 

สามี
เทากับ
ภรรยา 

ภรรยา
มากกวา
สามี 

ภรรยา
คน

เดียว 
บุตร 

งานครัว 1 0.9 4.7 16.8 65.2 11.3 

งานดูแลความ
สะอาดในบานและ
บริเวณบานเรือน 

0.7 1.1 6.4 15.2 63.7 12.8 

งานซักรีดเส้ือผา 1 0.9 6.3 13.2 61.9 16.7 

การจัดการดาน
การเงินเก่ียวกับ
งานบาน 

7.8 2.7 14.8 10.3 58.6 5.8 

ดูแลลูก (โต) ยาม
เจ็บปวย 

0.9 1.8 25.5 24 42.6 5.1 

อบรมกิริยาวาจา
ลูก 

2.7 6.2 48.2 19.3 19.8 3.8 

กวดขันความ
ประพฤติลูก 

3.4 8.6 47.1 18.4 18.6 3.8 

ลงโทษลูกกรณี  
ทําผิดเร่ืองสําคัญ 

6.9 15 32.6 20.6 20.4 4.6 

งานซื้อขาวของ
เคร่ืองใชในบาน 

9.8 4.2 20.4 11 46 8.6 
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จากตารางที่ 4 ผลงานศึกษาครอบครัวชาวนาที่จังหวัดปทุมธานี
สะทอนภาพไดวา ผูหญิงหรือภรรยายังเปนผูตัดสินใจหลักในการทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เก่ียวของกับงานในบาน ขณะเดียวกันก็เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการหาเลี้ยงชีพในสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ครอบครัวที่สามีมีสวนรวมตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับงานบาน กลาว
โดยสรุปไดวา ภรรยาเขาไปชวยสามีหาเลี้ยงชีพมากกวาที่สามีเขามาชวยภรรยา
ทํางานบาน แตถางานในบานหมายถึงการกวดขันลูก ตัวอยางกลุมน้ีก็มองเห็น
วาเปนเร่ืองตองชวยกันทั้งสามีภรรยา 

 อยางไรก็ดี ในหลายๆ ครอบครัวไมไดมีสมาชิกเฉพาะคูสมรส แตยังมี
สมาชิกอื่นๆ อาศัยรวมอยูดวย ที่สําคัญคือลูกๆ และญาติพี่นองที่มักจะเขามา 
รวมรับผิดชอบในกิจกรรมดานตางๆ ของครอบครัว ถาอยูในเง่ือนไขที่ทําให   
เขามารวมรับผิดชอบได เชน เปนลูกที่ไมใชวัยเด็ก หรือเปนพอแมหรือญาติที่ยัง
ไมแกชรามากเกินไป ก็จะเขามาชวยทํากิจกรรมหรือชวยตัดสินใจทํากิจกรรม
ตางๆ ดังกรณีตัวอยางที่ผูเขียนเก็บขอมูลจากการบันทึกถอยคําของผูให
สัมภาษณตอไปน้ี 

 ตัวอยางที่ 1 สามีทํานาคนเดียว ภรรยาและลูกไปทํางานนอกบาน  
ถาใครวางก็ทํางานในบาน 

 ตัวอยางที่ 2 ลูกสาวทํางานโรงงาน ชวยหุงขาวตอนเชา วันอาทิตย
หยุด จึงจะชวยทั้งหุงขาวและทํางานบาน 

 ตัวอยางที่ 3 ภรรยาตองชวยหาเลี้ยงครอบครัว เพราะสามีคนเดียว 
ไมพอกิน ขนาดสองคนยังไมคอยพอ  ในการเลี้ยงดูลูก พอชวยดูแลทุกอยาง  
แตลูกยังเปนเด็กปลอยใหเขาเรียนไป ไมตองรับผิดชอบครอบครัว 

 ตัวอยางที่ 4 การหาเลี้ยงครอบครัวตองชวยกันทําทั้งสองคนเพื่อใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น จะไดพอจาย  การเลี้ยงดูลูก สามีชวยดูแตดูไดไมเต็มที่ เพราะ
ทํางานนอกบานเหน่ือยมาทั้งวัน เมื่อเขาบานแลวก็จะ “หลับ” มากกวา 

 ตัวอยางที่ 5 งานในบานปกติเปนหนาที่ของภรรยา แตเน่ืองจาก
ภรรยาตองเย็บเสื้อโหลดวย เวลางานเรงสามีก็จะเปนผูทํางานบานเอง ไมวา  
จะเปนการหุงขาว ทํากับขาว ซักรีดเสื้อผา หรือทําความสะอาดบาน 

 ตัวอยางที่ 6 งานบาน นอกจากภรรยาทําแลว บางคร้ังถาสามีวางก็จะ
มาชวย เชน ชวยทํากับขาว ตอมาเมื่อลูกโตๆ กันแลว คนที่เปนลูกสาวจะชวย
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ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน แบงเบางานของแม สวนยายจะชวยเลี้ยงหลาน 
สําหรับเสื้อผา เสื้อผาใครคนน้ันก็ซักเอง 

 ตัวอยางที่ 7 ภรรยาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สามีทํานาใกลบาน 
จึงเปนคนเลี้ยงดูลูกและชวยทํางานบาน แตพอลูกอายุ 3 ขวบขึ้นไป เอาไปให
ยายเลี้ยง 

 ตัวอยางที่ 8 งานบาน แมบานจะรับภาระทั้งหมด เพราะสามีตอง
รับผิดชอบเก่ียวกับงานนามากกวาภรรยา สวนลูกชายคนโตแมจะฝกหัด      
ใหทํางานบาน เชน ทําความสะอาดบาน ชวยเลี้ยงนอง เปนตน 

 กรณีตัวอยางทั้ง 8 ครอบครัวน้ีพอจะมองเห็นวา เมื่อภรรยาตองชวย 
หาเลี้ยง สามีก็ตองชวยทํางานบาน ถาลูกโตขึ้นก็ตองชวยแบงเบาภาระพอแม 
จะมียกเวนบางดังตัวอยางที่ 3 ที่พอแมมองวา หนาที่ของลูกคือเรียนหนังสือ
อยางเดียว ไมตองทํางานบาน ครอบครัวลักษณะน้ีพบอยูหลายครอบครัว    
แตเปนสัดสวนทีไ่มมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีตัวอยางอื่นๆ 

 

การรับมรดก 

 มรดก คือทรัพยสินที่พอแมยกใหแกลูกหรือผูเปนทายาท อาจยกให
เวลาใดก็ได ดร.สนิทสรุปวา  

“แนวปฏิบัติสําหรับสังคมไทยมักจะมีอยู 2 กรณีใหญๆ กรณี

แรก ยกใหเม่ือลูกแตงงานแลวและมีบานเปนของตนเอง กรณี  

ท่ีสอง ยกใหเม่ือรูตัววาตนใกลจะตาย อาจทําเปนพินัยกรรมไว 

หรือเรียกลูกๆ มาพรอมหนากันและจัดการแบงใหตอหนา   

ดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือไว แตสําหรับชาวไรชาวนาสวนใหญ

มักจะยกใหดวยวาจา … การแบงมรดกใหแกลูกๆ ของ

ครอบครัวไทยไมมีกฎเกณฑหรือธรรมเนียมประเพณีท่ีกําหนดไว

ตายตัวหรือเครงครัดนัก แตในทางพฤติกรรมแลว พอแม    

สวนใหญจะแบงมรดกใหแกลูกของตนโดยมีหลักเกณฑท่ัวๆ ไป

พอเปนสังเขปดังน้ี 

“1. ท่ีดินหรือท่ีนา ถามีมากพอ มักจะแบงใหลูกทุกคน

โดยใหไดรับคนละเทาๆ กัน 

“2. ท่ีดินหรือท่ีนา ถามีอยูนอย เม่ือแบงไปแลวลูกแต

ละคนจะไมพอทํากิน พออาจแบงใหแกลูกคนใดคนหน่ึง สวนลูก

คนอื่นๆ พออาจหาซื้อท่ีนาอื่นใหหรืออาจใหทรัพยสินอยางอื่น
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แทน แตโดยหลักการแลว ลูกแตละคนจะไดรับในมูลคาท่ี    

เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน 

“3. พวกสังหาริมทรัพยอยางอื่น อาทิ เงินทอง 

เครื่องมือทํากินตางๆ พอแมอาจใหตามใจชอบ คือรักลูกคนไหน

มาก ลูกคนน้ันก็อาจไดมาก 

“4. เพศ วัย รวมท้ังระยะเวลาเกิด (ลูกคนโต ลูกคน

สุดทอง) มิไดเปนเครื่องกําหนดขีดคั่นหรือชวยสงเสริมใหรับ

มรดกไดมากข้ึนหรือนอยลงแตอยางใด โดยอุดมคติแลว พอแม

ทุกคนควรรักลูกเทาเทียมกัน และลูกทุกคนไมวาชายหรือหญิง 

ก็ควรไดรับมรดกจากพอแมของตนเทาเทียมกัน” (สนิท 2519, 

65-66) 

 ขอเท็จจริงจากงานวิจัยของผูเขียนที่จังหวัดปทุมธานี ก็พบแนวปฏิบัติ
ดังขอมูลขางตน คือสวนใหญหรือรอยละ 55.3 ของครอบครัวตัวอยาง 338 
ครอบครัวที่พอแมแบงมรดกที่ดินใหแลว ระบุวาพอแมใชวิธีแบงที่ดินใหลูกๆ 
เทาๆ กัน  มีเพียงรอยละ 3.6 ทีร่ะบุวาใหลูกสาวมากกวาลูกชาย  รอยละ 1.8 
ใหลูกชายมากกวาลูกสาว กรณีแบงใหไมเทากัน มีเหตุผลหลากหลาย ที่เดนชัด
คือจะแบงใหมากกวาถาเปนลูกที่คอยดูแลพอแม ซึ่งมักจะเปนลูกที่ยังไมแตงงาน
ออกเรือนไปอยูบานอื่น หรือเปนลูกคนเล็กที่แตงงานหลังลูกคนอื่นๆ และเปน
ผูรับหนาที่ดูแลพอแม  สําหรับกรณีหลังน้ี เมื่อแตงงานแลวจะพาคูสมรสเขามา
อยูในบานพอแมดวย หรือถาเปนลูกที่มีโอกาสไดเรียนหนังสือสูงกวาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะถาเรียนถึงระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ก็จะไดที่ดินนอยกวา 
เพราะถือวาพอแมไดใชจายเงินทองใหลูกไดเลาเรียนไปแลว หรือกรณีลูกชาย  
ถาแตงงานแลวและพอแมตองจายเงินเปนคาสินสอดทองหมั้นตอนแตงงาน     
ก็จะไดมรดกที่ดินขนาดเล็กกวาลูกสาวหรืออาจไมไดเลยถาพอแมมีที่ดินขนาด  
ไมใหญนัก ดังน้ีเปนตน  

เมื่อผูเขียนศึกษาถึงความคิดของชาวนาวา ถาตนมีที่ดินจะแบงให   
ลูกสาวลูกชายอยางไร คําตอบที่ไดรับคือ สวนใหญหรือรอยละ 62.9 จะแบงให
เทาๆ กัน  สัดสวนรองลงมาหรือรอยละ 19.7 ระบุวาจะแบงใหลูกสาวหรือ  
ลูกชายมากนอยเทาใดน้ัน ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตัวของลูกๆ วาเปนอยางไร เชน 
ถาแตงงานแยกครอบครัวไปกอน ทําใหไมมีโอกาสชวยพอแมดูแลพี่นองที่ยังไม
แตงงาน ก็ควรจะไดที่ดินนอยกวาลูกคนที่ตองทําหนาที่ดูแลพอแม หรือถาเปน
ลูกที่ไมไดชวยทํานาหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว แตไปเรียนหนังสือระดับสูง   
จนจบ ก็ควรไดที่ดินนอยกวาลูกคนที่ไมไดเรียนและยังตองชวยพอแมทํานา  
เพื่อนําเงินไปสงเสียใหเรียนตอ ดังน้ีเปนตน  
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ดวยขอเท็จจริงเหลาน้ี พอจะกลาวไดวาความคิดเก่ียวกับการแบง
มรดกที่ดินใหลูกของครอบครัวชาวนามีความโนมเอียงเปนแบบแบงใหเทาๆ กัน
ระหวางลูกสาวลูกชาย จะมีขอยกเวนอยูบางเฉพาะกรณีที่ลูกสาวลูกชายคนใด  
มีโอกาสไดรับมรดกหรือผลประโยชนประเภทอื่นไปแลว ก็จะไดรับมรดกที่ดิน
ขนาดเล็กกวา  กลาวโดยรวมไดวา ขอเท็จจริงจากงานวิจัยเก่ียวกับลักษณะทาง
ครอบครัวดานตางๆ เหลาน้ีแมจะเปนขอเท็จจริง ณ ชวงเวลาหน่ึงในอดีต (พ.ศ. 
2498-2537) แตก็ถือไดวาเปนขอเท็จจริงที่สะทอนภาพลักษณะทางครอบครัว
ของชาวนาไวนาสนใจ และนาจะมีการทําวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีในชวงตอๆ ไป    
ถาศึกษาวิจัยจากกลุมอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในเขตชนบทและ
เขตเมือง ก็จะเปนประโยชนในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น  
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