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บทคัดยอ 
 

การศกึษาคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบของการพฒันาที่มีตอ
ความสัมพันธในครอบครวัชนบทไทยรวมถึงสาเหตุของการเปลีย่นแปลงนั้นๆท่ีสะทอนจากวรรณกรรมเรื่อง
สั้นไทย  วรรณกรรมเรื่องสั้นที่นํามาวิเคราะหไดแก “คนพันธุ” ของ ลาวคําหอม “เสียแลวเสยีไป” และ 
“รถไฟครั้งท่ีหา” ของ อัศศิริ ธรรมโชติ “วันหนึ่งในชวีิตของหนานอิน” และ “ผูรับผิดชอบ” ของ เสกสรรค 
ประเสริฐกุล รวมถึง “คนดายหญา” และ “แกวหยดเดยีว” ของ ศรีดาวเรือง การวิจัยนี้วเิคราะหขอมูลโดยใช
กรอบความคิดทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 
 ผลการวจิัยสรปุไดดังนี ้

1)      การเปลีย่นแปลงความสัมพันธในครอบครัวท่ีสะทอนจากวรรณกรรมเรื่องสั้นไทยไดแกการยายถิ่น 
ฐานในลักษณะที่คนหนุมสาวอพยพจากหมูบานเขาไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมและธรุกิจคาประเวณีใน
กรุงเทพฯและเมืองอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงเรือ่งความเชื่อในภูมิปญญาชาวบานโดยท่ีผูสูงอายุไมมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจของคนรุนหลังอีกตอไป  การไมเห็นคาของความไวใจกันในชุมชนอันเปนความเขมแข็งของชุมชน
ความเปลีย่นแปลงดานความรักและความเอาใจใสในครอบครัวรวมถึงความเปลีย่นแปลงในทัศนคติของ
ครอบครวัที่มตีอความสําเรจ็  ในสังคมชนบท ความสัมพันธบนพื้นฐานของความรกัและความเอาใจใสกนั
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กลายเปนส่ิงไรคาและถูกแทนที่ดวยวตัถนิุยม และเมื่อปจเจกบุคคลหนึ่งๆรับรูการลมสลายของคานิยมดั้งเดิม
เขาเกิดความรูสึกแปลกแยกไปจากคนสวนใหญ  สวนในสังคมเมือง ผูอพยพยังคงยึดมั่นกับคานิยมการแสดง
ความกตัญูตอครอบครวัโดยการสงเงินกลับไปใหครอบครัวในหมูบาน ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
อีกประการหนึ่งคือผูคนไมเห็นคุณคาของการทํางานหนักและมุงหาเงนิดวยวธิกีารทีง่ายกวาเชนการเลนแชร 
สลากกนิแบงรัฐบาล และ การพนัน พวกเขายังปลอบใจตนเองจากความทุกขยากที่ตองเผชญิอยูทุกวนัอยาง
เลี่ยงไมไดโดยการใหรางวัลกับตนเองและครอบครวัดวยความบันเทิงเล็กๆนอยๆ 
 
        2)   รากเหงาของการเปลี่ยนแปลงดงัที่สะทอนในวรรณกรรมเรือ่งสั้นไทยไดแกการท่ีรัฐบาลนําประเทศ
เขาสูความทันสมัยโดยการเลียนแบบประเทศตะวนัตกและอเมรกิาตั้งแตสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และการทีร่ัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน พยายามพัฒนาประเทศภายใตการสนับสนนุจากอเมริกา 
โดยเฉพาะการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ 3 ฉบับแรก (2504-2519) อันมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการพัฒนาแบบ
ไมสมดุลของ เอ โอ เฮิสชแมน และมุนเนนพัฒนาดานตางๆไดแก การคาเสร ี การขยายตวัของอุตสาหกรรม 

การเติบโตของรายไดมวลรวมประชาชาต ิ และ การเพิ่มรายไดตอหัวของประชากร  แนวคดิพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาฯไดแกระบบเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งมุงเนนการแสวงหากาํไรโดยมีเงินตราเปนสิ่ง
สําคัญในการขบัเคลื่อนสังคม  ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดกอใหเกดิคานิยมตางๆในสังคมไทยตามมาคือ วัตถุ
นิยมและบรโิภคนิยมที่ทําใหผูคนดิ้นรนหาเงินและใชจายเงิน รวมทัง้ระบบทนุนยิมซึ่งเอื้อประโยชนใหนายทนุ
เอารัดเอาเปรยีบคนจนในสังคม 
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Abstract 

 
The purposes of this independent study were to examine impacts of development 

towards familial relationships in Thai rural family as well as to demonstrate roots of the 

changes as represented in the selected Thai short stories.  The selected short stories included 

Lao Kamhom’s “Breeding Stock,” two short stories by Ussiri Dhammachoti namely “What’s 

Gone is Gone” and “The Fifth Train Trip,” those by Seksan Prasertkul called “A Day in Nhan 

In’s Life” and “The Responsible” and those written by Sridaoruang, “A Grass Cutter” and “A 

Drop of Glass.”  The study was conducted through a social-psychological framework. 

The findings were as follows: 

1) Changes in familial relationships as represented in the selected short stories included 

migration in the sense that youngsters left home in the village to work in factories and 

prostitution in Bangkok and other cities, the changes in the belief in folk wisdom that the 

elderly no longer had influence in decision making of younger generations, and community 

trust which strengthened the rural society was no longer valued, the changes in familial love 
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and care, and familial attitudes towards success.  In rural society, the familial relationship 

which was based on love and care were no longer valued but were replaced by new value of 

materialism and when individuals perceived the absence of old value among majority, they felt 

alienated.  In urban society, migrants were still bound with their duty of showing gratitude 

towards their families in the villages by sending them money.  Another change in rural society 

was that people no longer valued working hard but went for easy ways such as share-game, 

lottery and gambling to earn money.  They also cheered themselves up from their suffering by 

rewarding themselves and their family with little enjoyable things. 

 

2) The root of the changes as suggested in the selected short stories and analyzed by the 

researcher was the fact that the government brought into the country modernity that focused on 

Westernization and Americanization since Field Marshall Por Piboonsongkram’s government 

and when Field Marshall Sarit Thanarat’s government attempted to develop the country under 

the support of the United States especially during the first few development plans (1961 – 

1976) which was based on A.O. Hirschman’s strategy of “Imbalanced Growth” and in which 

the emphasis was on the aspects of free enterprise, industrialization, high growth in Gross 

National Profit (GNP) and increased per capita income.  The basic economic concept under the 

development plans was market economy in which the focus was on seeking profits and money 

took a sole role in driving the society.  The market economy resulted in materialism and 

consumerism in which people struggled to earn money and spend money, and capitalism in 

which capitalists took advantages of the unprivileged in the Thai society. 
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