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วัตถุประสงค์
ของการศกึษาวจัิยคร้ังนี้เพื่อสำรวจหาปัจจัยหรอืหาสาเหตุท ีเ่ป็นแรงจูงใจ
หรอืผลักดันให้ผู้หญงิเป็นภรรยาน้อยและยังคงเป็นภรรยาน้อยอยูต่อ่ไป

 

วธิกีารศึกษา
ผู้ศกึษาได้เก็บข้อมูลจากผู้ปว่ยท ีม่าขอรับการบำบัดรักษาทีค่ลนิกิจติเวช
และมสีถานภาพเป็นภรรยาน้อยจำนวน 20 รายโดยวธิกีารสัมภาษณ์และตรวจสภาพจติ
เพื่อการวนิจิฉัยทางจติเวช
และได้ใช้วธิกีารสัมภาษณ์แบบลกึถงึข้อมูลพื้ นฐานของบุคลกิภาพ
ปัจจัยหรอืสาเหตุท ีชั่กจูงหรอืผลักดันให้มาเป็นภรรยาน้อย ตลอดจนความเห็น
ความรู้สกึตา่งๆ ตอ่สถานภาพการเป็นภรรยาน้อย
ข้อมูลได้รับเก็บและวเิคราะห์อยา่งมรีะบบ

 

ผลการศึกษา
พบวา่เหตุผลของการเป็นภรรยาน้อยตามทีตั่วผู้ให้สัมภาษณ์ตอบได้เอง
คอืต้องการความรักความอบอุน่และอยากมที ีพ่ึ่งพิงทางใจ
ถูกสามหีลอกหรอืฉดุไปขม่ขนืหรอืหลอกวา่ ยังไมม่ภีรรยา ต้องการเงนิหรอืมผู้ีอุปการะ
และสาเหตุอ ืน่ๆ อกีจำนวนหนึง่ สว่นปัจจัยท ีไ่ด้จากการวเิคราะห์
จากประวัตแิละคำให้สัมภาษณ์คอื
ภรรยาน้อยเหลา่นี้มปัีญหาทางบุคลกิภาพทีม่สีว่นผลักดัน
หรอืทำให้ไมเ่ลกิจากการเป็นภรรยาน้อย
กลา่วคอืบุคคลเหลา่นี้ มักมบุีคลกิภาพต้องการพึ่งพาคนอืน่สงู รู้สกึเศร้างา่ย
มวุีฒภาวะไมส่มอายุ หุนหันพลันแลน่ ชอบเรยีกร้องความสนใจ

 

สรุปผลการศึกษา การขาดความรักความอบอุน่ในวัยเด็ก
หรอืความผดิหวังในคูค่รองคนกอ่น
ทำให้ผู้หญงิเหลา่นี้พยายามแสวงหาความรักความอบอุน่จากสามี
แม้ต้องเป็นภรรยาน้อยก็ยอม ปัญหาบุคลกิภาพและความยากจนก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ส ิง่ท ีจ่ะชว่ยป้องกันคอืการเลี้ยงดูเด็กให้มคีวามอบอุน่ มคีรอบครัวท ีอ่บอุน่
มบุีคลกิภาพทีด่มีคีวามสามารถทีจ่ะเลอืกคูค่รองได้อยา่งเหมาะสม
นอกเหนอืจากการเลี้ยงดู และการมคีรอบครัวท ีอ่บอุน่
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ระบบการศกึษาทีด่ชีว่ยอบรมและสง่เสรมิให้เกดิบุคลกิภาพทีด่ ีมวุีฒภิาวะสมวัย
สามารถมคีวามคดิแบบมวีจิารณญาณ มกีารตัดสนิใจทีถู่กต้องเหมาะสมก็จะชว่ยป้องกันได้
สว่นท ีรั่ฐจะชว่ยได้คอืแก้ปัญหา
ความยากจนของประชากรให้ได้ผลก็จะชว่ยลดปัญหานี้ได้อกีสว่นหนึง่ อยา่งแนน่อน

 

บทนำ

 

ปัญหาอยา่งหนึง่ในสังคมไทยทีบ่อ่นทำลายความมัน่คงของสถาบันครอบครัว คอื
ปัญหาภรรยาน้อย ปัญหานี้พบเห็นได้ดาษดืน่ มคีนได้รับความทุกข์ทรมานจากปัญหานี้มาก
โดยเฉพาะภรรยาหลวงและลูก
แตก่็ไมไ่ด้หมายความวา่สามแีละภรรยาน้อยจะไมม่คีวามทุกข์เสยีเลยทเีดยีว
โดยสรุปทุกคนเกีย่วข้อง
ยอ่มได้ผลกระทบจากปัญหานี้ไมม่ากก็น้อยเสยีสขุภาพจติกันไปหมดไมม่ากก็น้อย
อาจจะมเีพียงสว่นน้อย
ในยุคปัจจับันท ีเ่รือ่งนี้ไมก่อ่ให้เกดิปัญหาสขุภาพจติกับผู้เก ีย่วข้องโดยทุกคนยอมรับภาวะเชน่
นี้ได้
ถงึแม้วา่จากประวัตศิาสตร์ไทยและจากวรรณคดไีทยตา่งๆ เชน่ พระอภัยมณ ีขุนช้างขุนแผน
ได้บง่บอกวา่ผู้หญงิไทยยุคกอ่นน้ันยอมรับการมภีรรยามากกวา่หนึง่คนของชายไทยก็ตาม
แตใ่นยุคปัจจุบันคา่นยิมในสังคมไทยได้เปลีย่นไปตามวัฒนธรรมตะวันตกคอืผู้หญงิไทยสว่น
ใหญ่
ไมย่อมรับการมภีรรยามากกวา่หนึง่คนของชายไทย จงึเป็นเหตุให้จติแพทย์ได้รับการปรกึษา
จากครอบครัวท ีม่ปัีญหานี้อยูบ่อ่ยคร้ัง
ทำให้ผู้เขยีนเกดิแรงจูงใจทีจ่ะศกึษาวจัิยปัญหานี้ในสังคมของเรา
ขณะทีศ่กึษาวจัิยเรือ่งนี้ ผู้ศกึษาไมส่ามารถหาตัวเลขวา่มชีายไทยจำนวนเทา่ใดทีม่ภีรรยาน้อย
เพราะไมม่ผู้ีศกึษาไว้
แตม่ตัีวเลขในสหรัฐอเมรกิาอ้างไว้ในหนังสอื The Anatomy of Relationships ของ
Michael Argyle และ Monika Henderson หน้า 149 วา่มกีารศกึษาในคนอเมรกัิน 16,000
คนพบวา่ผู้ชาย 50% มเีพศสัมพันธ์กับหญงิอืน่ไมใ่ชภ่รรยาของตน (extra-marital
affair) ซ ึง่ความหมายไมต่รงทเีดยีวนัก
กับการมภีรรยาน้อยในสังคมของเราผู้เขยีนคดิวา่นา่จะตรงกับการมชีู้มากกวา่
เพราะคนเหลา่นี้ไมไ่ด้อยูก่นิกัน เชน่สามภีรรยา อาจเป็นเพียงความสัมพันธ์ลับๆ
ชัว่คราวแล้วเลกิกันไป

 

แม้จะเป็นท ีย่อมรับโดยทัว่ไปวา่
เป็นปัญหาทีพ่บบอ่ยมคีวามสำคัญตอ่สถาบันครอบครัว มคีวามสำคัญตอ่สังคม
มคีวามสำคัญทางคลนิกิ แตก่็พบวา่ไมเ่คยมกีารศกึษาเรือ่งนี้เลยในประเทศไทยวา่
ทำไมปัญหานี้จงึเกดิขึ้น มปัีจจัยอะไรเก ีย่วข้อง เหตุใดจงึมมีากในสังคมไทย
แตก่ลับมน้ีอยมาก หรอืแทบไมม่เีลยในประเทศตะวันตก
จงึไมม่เีอกสารอ้างองิเรือ่งนี้ในลักษณะเดยีวกับการศกึษานี้ จากประเทศตะวันตกด้วย
ท้ังนี้โดยผู้เขยีนได้ค้นหา จากการค้นหางานวจัิยโดย MEDLINE ต้ังแตป่ ี1966-1994
(28 ป)ี และค้นหาจากฐานข้อมูล J-dex ซ ึง่รวบรวมบทความทางการแพทย์ภาษาไทย ต้ังแตป่ี
พ.ศ.2494-2533 (39 ป)ี จัดทำโดยหอสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



ก็ไมพ่บการศกึษาเรือ่งภรรยาน้อยเลย
การศกึษาคร้ังนี้นา่จะเป็นการศกึษาคร้ังแรกในประเทศไทย

 

เหตุผลหนึง่ท ีน่า่จะทำให้ไมม่ใีครทำการศกึษาวจัิยเรือ่งนี้มากอ่น ก็คอื
มคีวามยากลำบากในการศกึษา ประการแรกเป็นการยากทีจ่ะหาประชากรภรรยาน้อยมาศกึษา
เพราะผู้ท ีเ่ป็นภรรยาน้อยจะไมย่อมเปดิเผยตัวเอง
เนือ่งจากความอายไมต้่องการให้ภรรยาหลวงทราบ
หรอืไมต้่องการทำให้สามตีกอยูใ่นฐานะลำบาก ในการศกึษาคร้ังนี้ท ีไ่ด้ประชากรจำนวน 20
รายมาศกึษา ก็ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลนานถงึ 6 ปคีรึง่ คอื ต้ังแตวั่นท ี ่3 สงิหาคม
2530 ถงึ 18 กุมภาพันธ์ 2537 และต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมจำเพาะอกีหลายประการ
คอื
ผู้ศกึษาเป็นจติแพทย์ เป็นผู้ท ีภ่รรยาน้อยไว้วางใจ
ให้การปรกึษาแก้ปัญหาให้พวกเธอเหลา่น้ัน
และได้รับความไว้วางใจในเรือ่งท ีผู้่ศกึษามจีรรยาบรรณทีจ่ะเก็บรักษาความลับของตนไว้ไม่
ทำให้เกดิความอับอาย
และเดอืดร้อน
ดังน้ันประชากรของการศกึษาคร้ังนี้จงึมข้ีอจำกัดวา่เป็นภรรยาน้อยทีม่ปัีญหาทางจติเวช
ทีม่าปรกึษาผู้ศกึษาในฐานะจติแพทย์
และผู้ศกึษาต้องใช้ประชากรท ีเ่ป็นผู้มาปรกึษาด้วยเทา่น้ัน
เพราะต้องใช้ประชากรท ีเ่ป็นผู้มาปรกึษาด้วยเทา่น้ันเพราะต้องใช้การสัมภาษณ์แบบลกึด้วย
ตนเองทุกราย
ถงึปัจจัยตา่งๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท ีม่คีวามถูกต้องและมคีวามเช ือ่ถอืได้

 

การศกึษาคร้ังนี้เป็นการศกึษาคร้ังแรก จงึจำเป็นจะต้องใช้การศกึษาเชงิพรรณนา
(descriptive study) เพราะยังไมม่ข้ีอมูลพื้ นฐานมากอ่น
วัตถุประสงค์การศกึษาคร้ังนี้ คอื หาข้อมูลพื้ นฐานด้านจติใจ ความรู้สกึนกึคดิ
คา่นยิม วธิคีดิ ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยท ีเ่ก ีย่วข้อง
โดยคาดหวังวา่ผลทีไ่ด้อาจนำไปสูก่ารป้องกัน
เพื่อลดปัญหาภรรยาน้อยในครอบครัวและสังคม
ซ ึง่เป็นการชว่ยให้สขุภาพจติของผู้เก ีย่วข้องดขีึ้น
ครอบครัวและสังคมโดยรวมก็จะได้รับผลดตีามไปด้วยในทีส่ดุ

 

คำจำกัดความของคำวา่ภรรยาน้อยในการศกึษานี้ คอื
ผู้หญงิท ีใ่ช้ชวีติอยา่งสามภีรรยา กับชายทีม่ภีรรยาอยูแ่ล้ว

 

วธิกีารศกึษา

กลุม่ตัวอยา่ง



 

เป็นผู้ปว่ยหญงิทางจติเวชจำนวน 20 ราย จากโรงพยาบาลรามาธบิดแีละโรงพยาบาลเอกชน
ซ ึง่ได้มาปรกึษาผู้ศกึษาในฐานะจติแพทย์ด้วยตนเองหรอืมแีพทย์สาขาอืน่สง่ตอ่มาปรกึษา
จติแพทย์
ด้วยเห็นวา่อาการท ีเ่ป็นอยู ่เชน่ ความเครยีด การนอนไมห่ลับและอืน่ๆ
น้ันนา่จะเกดิจากปัญหาจติใจ หรอืโรคทางจติเวช
ท้ังนี้โดยแพทย์ท ีส่ง่ตอ่มาไมท่ราบวา่ผู้ปว่ยเหลา่นี้เป็นภรรยาน้อย จากการสัมภาษณ์
และตรวจสภาพจติเพื่อหาสาเหตุและการวนิจิฉัยปัญหาทางจติเวช
ทำให้ทราบถงึฐานะการเป็นภรรยาน้อย ของผู้ปว่ย
เมือ่ทราบแล้วผู้ศกึษาได้ขออนุญาตผู้ปว่ยเรือ่งการเก็บข้อมูล
โดยอธบิายวัตถุประสงค์วา่ เป็นการศกึษาวจัิย
และอธบิายการเก็บรักษาความลับของผู้ปว่ยด้วย

วธิเีก็บข้อมูล

 

ผู้ศกึษาได้ใช้วธิกีารสัมภาษณ์แบบลกึ (indepth interview) ถงึประวัตใินอดตี
ความรู้สกึนกึคดิ ปัจจัยท ีเ่ก ีย่วข้อง เหตุผลการนำมาสูส่ถานภาพการเป็นภรรยาน้อย
ข้อมูลท ีเ่ก็บแบง่เป็น 3 สว่นใหญ่ๆ  คอื1. ข้อมูลพื้ นฐานและข้อมูลสว่นตัว ได้แก ่วันท ีเ่ก็บข้อมูล
เช ื้อชาต ิสัญชาติ
ศาสนา อายุ การศกึษา ภูมลิำเนา อาชพี รายได้ จำนวนพี่น้อง
เป็นบุตรลำดับทีเ่ทา่ไรในครอบครัว2. สภาพชวีติคูว่า่มคีวามสขุหรอืความทุกข์อยา่งไร
ความเห็นเรือ่งผู้ชายควรมภีรรยาคร้ังละกีค่น
ความคดิเห็นและความรู้สกึเม ือ่ทราบวา่ตัวเองเป็นภรรยาน้อย
ตลอดจนสภาพสมรสของบดิามารดาวา่ บดิามภีรรยาน้อยหรอืไม ่มารดาเป็นภรรยาน้อยหรอืไม่
รวมท้ังการวนิจิฉัยโรคทางจติเวชของประชากรท ีศ่กึษานี้3. ข้อมูลเก ีย่วกับเหตุผลการเป็น
ภรรยาน้อย
ปัจจัยท ีเ่ก ีย่วข้องท ีชั่กจูงหรอืผลักดันให้เป็นภรรยาน้อย
บุคลกิภาพพื้ นฐานเดมิซ ึง่อาจมสีว่นผลักดันหรอืสง่เสรมิการเป็นภรรยาน้อย
และอายุท ีเ่ริม่ต้นเป็นภรรยาน้อย
ผลการศกึษา

 

กลุม่ตัวอยา่งท้ัง 20 ราย มสัีญชาตไิทยและนับถอืศาสนาพุทธ มเีช ื้อชาตไิทย 16
ราย มเีช ื้อชาตไิทย-จนี 2 ราย มเีช ื้อชาตจินี 2 ราย
สว่นภูมลิำเนาเดมิเป็นคนกรุงเทพฯ 11 ราย เป็นคนตา่งจังหวัด 9 ราย
ขณะแรกพบจติแพทย์มอีายุระหวา่ง 22-38 ป ีโดยมอีายุตำ่กวา่ 30 ป ี9 ราย อายุมากกวา่
30 ป ี11 ราย จำนวนพี่น้องมากต้ังแต ่5 คนขึ้นไป ม ี11 ราย
โดยมาจากครอบครัวพี่น้องมาก ระหวา่ง 8-11 คนถงึ 5 ราย จำนวนพี่น้อง 0-3 คน ม ี9 ราย
เป็นลูกคนโต 4 ราย เป็นลูกคนเล็ก 2 ราย เป็นลูกคนเดยีว 1 ราย
จะเห็นได้วา่ไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งคนทีเ่ตบิโตในกรุงเทพฯ
หรอืเตบิโตทีต่า่งจังหวัด
และไมแ่ตกตา่งระหวา่งคนทีม่พีี่น้องมากและคนทีม่พีี่น้องน้อยคนสว่นลำดับวา่เป็นลูกคนที่
เทา่ไหร่



ของครอบครัวก็กระจายต้ังแตลู่กคนโตถงึลูกคนเล็ก

 

อาชพีเป็นนักเรยีนนักศกึษา 2 ราย ทำงานรัฐวสิาหกจิ 2 ราย รับราชการ 3 ราย
แมบ้่าน 3 ราย ทำงานอสิระหรอืบรษัิทเอกชน 10 ราย
ซ ึง่ได้แสดงรายละเอยีดไว้ในตารางท ี ่1

ตารางที ่1 อาชพีของกลุม่ตัวอยา่งท้ัง 20 ราย

อาชพี จำนวน

นักเรยีน นักศกึษา
ทำงานรัฐวสิาหกจิ
รับราชการ
แมบ้่านอาชพีอสิระและบรษัิท
เอกชนนักบัญชนัีกธุรการนัก
ออกแบบเส ื้อสตรนัีกหนังสอืพิมพ์
ชา่งทำผมสตรเีจ้าของร้านอาหาร
เจ้าของร้านขายหนังสอืชาวไร่
มันสัมปะหลัง

2
2
3
3
10
3
1
1
1
1
1

11 

แมบ้่าน 3 รายนี้ม ี2
รายทีเ่ดมิกอ่นเป็นภรรยาน้อยก็มอีาชพีทำอยูแ่ล้ว

โดยคนหนึง่เคยเป็นนางแบบและนักร้องอกีคนเคยรับราชการเป็นนักบัญช ี
 

ระดับการศกึษาของกลุม่ตัวอยา่งท้ัง 2 ราย
มกีารศกึษาคอ่นข้างดเีม ือ่เทยีบกับประชากรท้ังประเทศคอื มจีบประถมศกึษาคนเดยีว
(ประถมศกึษาปที ี ่3) มผู้ีท ีจ่บระดับการศกึษามัธยมหรอือาชวีศกึษามากทีส่ดุคอื 65%
(13 ราย) และจบปรญิญามากรองลงมาคอื 40% (8 ราย) โดยมรีายหนึง่จบปรญิญาโท
จะเห็นได้วา่การมรีะดับการศกึษาทีส่งูไมช่ว่ยให้คนเหลา่นี้พ้นสภาพการเป็นภรรยาน้อยเลย
รายละเอยีดการศกึษาได้แสดงไว้ในตารางท ี ่2

ตารางที ่2 ระดับการศกึษาของกลุม่ตัวอยา่ง

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ
(%)

ประถมศกึษา 1 5

มัธยม 4 65



ปวช, ปวส 9 65

อนุปรญิญา
ปรญิญาตรี
ปรญิญาโท

1
4
1

30

 
ตารางที ่3 รายได้ตอ่เดอืนของกลุม่ตัวอยา่ง

ระดับรายได้ตอ่เดอืน จำนวน ร้อยละ
(%)

ตำ่กวา่ 5,000 บาท5,000-9,999
บาท10,000-19,999 บาท
มากกวา่ 20,000 บาทไมย่อมให้
ข้อมูลเรือ่งรายได้

4
6
6
3
1

20
30
30
15
5

 

รายได้ตอ่เดอืนของคนเหลา่นี้พบวา่รายได้ตำ่สดุต้ังแต ่4,450 บาท ถงึสงูสดุ
40,000 บาทตอ่เดอืน
ท้ังนี้ไมไ่ด้เก็บข้อมูลแยกวา่เป็นรายได้จากการทำงานของตนเองหรอืรายได้รวมกับทีส่ามใีห้
เพิ่มเตมิ
จากข้อมูลท ีเ่ก็บได้พบวา่สว่นใหญม่รีายได้อยูใ่นเกณฑ์ด ีคอื 45% (9 ราย)
มรีายได้ระหวา่ง 10,000-40,000 บาท 30% (6 ราย) มรีายได้ระหวา่ง 5,000-9,999 บาท
20% (4 ราย) ทีม่รีายได้ตำ่กวา่ เดอืนละ 5000 บาท ม ี1
รายไมย่อมให้ข้อมูลเรือ่งรายได้ พบวา่รายได้ของทุกรายสงูกวา่
รายได้ประชาชาตขิองประเทศไทย คอืป ี2531 (ปที ีเ่ริม่เก็บข้อมูลของการศกึษานี้)
รายได้ประชาชาตขิองประเทศไทย คอื 28,256 บาท ตอ่ปหีรอื 2,355 บาทตอ่เดอืน และปี
2535 รายได้ประชาชาตขิองประเทศ คอื 47,749 บาทตอ่ป ีหรอื 3,979 บาทตอ่เดอืน
ท้ังนี้จากรายงานรายได้ประชาชาตขิองประเทศไทย ฉบับพ.ศ.2535 ของสำนักงานคณะ
กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการศกึษาด้านความคดิเห็น ความรู้สกึนกึคดิในด้านตา่งๆ
ของกลุม่ตัวอยา่งพบดังนี้ คอื ความเห็นวา่ผู้ชายควรมภีรรยาได้ก ีค่นน้ัน 50% (10
ราย) ตอบวา่ผู้ชายควรมภีรรยาคนเดยีว 25% (5 ราย)
ตอบวา่ผู้ชายควรมภีรรยาคร้ังละหนึง่คน แตม่ไีด้มากกวา่หนึง่คร้ัง มเีพียง 10% (2
ราย) ตอบวา่ ผู้ชายสามารถมภีรรยาได้มากกวา่หนึง่คน อกี 15% (3 ราย)
ไมม่คีวามเห็นในเรือ่งนี้
จะเห็นวา่ภรรยาน้อยสว่นใหญก่็ไมเ่ห็นด้วยกับการให้ผู้ชายมภีรรยาน้อยแตตั่วเองก็เป็นภรรยา
น้อยเสยีเอง

ความรู้สกึตอ่ภาวะการเป็นภรรยาน้อยของตนพบดังนี้ มจีำนวนสงูถงึ 65% (13 ราย)
ทีรู้่สกึผดิหรอืเสยีใจ มเีพียง 15% (3 ราย) ทีบ่อกรู้สกึเฉยๆ



ไมรู้่สกึวา่ผดิอะไรไมต้่องทำอะไร 5 ราย รู้สกึโกรธทีถู่กหลอก
มบีางรายทีม่คีวามรู้สกึมากกวา่หนึง่อยา่ง คอืท้ังโกรธและรู้สกึผดิ มอีกี 4
รายทีไ่มไ่ด้ตอบเป็นความรู้สกึ แตต่อบเป็นการตัดสนิใจ 2 รายตอบวา่
ตนจะตัดสนิใจวา่จะอยูกั่บสามตีอ่ไปหรอืไมเ่ม ือ่ทราบวา่ ตนเป็นภรรยาน้อย อกี 2
รายตอบวา่ให้สามเีป็นคนเลอืกวา่จะอยูกั่บภรรยาคนไหน

เกีย่วกับความรู้สกึของการใช้ชวีติคูว่า่มคีวามสขุความทุกข์อยา่งไร
ได้ผลการสำรวจวา่ รู้สกึวา่ความสขุและทุกข์พอๆ กันมากทีส่ดุประมาณหนึง่ในสามคอื 35%
(7 ราย) รองลงมาคอื รู้สกึทุกข์มากกวา่สขุ 25% (5 ราย) ลำดับสามคอื รู้สกึมคีวามสขุ
20% (4 คน) รู้สกึมคีวามทุกข์อยา่งเดยีว 15% (3 ราย) และสขุมากกวา่ทุกข์ 5% (1 ราย)
แตกั่บคำถามทีว่า่ ชวีติคูข่องตนน้ันมปัีญหาหรอืไมทุ่กรายตอบวา่
มปัีญหาเชน่ปัญหากับภรรยาหลวง ปัญหาเงนิไมพ่อใช้ สามมีเีวลาให้ไมพ่อ รู้สกึเครยีด
สามไีมย่อมให้คบใคร บดิามารดาบังคับให้เลกิเป็นภรรยาน้อย สามขีม่ขูว่า่จะเลกิ
สามไีมย่อมพาออกสังคมและอืน่ๆ

การสำรวจวา่สภาพสมรสของพ่อแมข่องกลุม่ตัวอยา่งนี้เป็นอยา่งไร
พบวา่บดิามารดาของกลุม่ตัวอยา่งเหลา่นี้ มคูีค่รองรองเพียงคนเดยีวเป็นจำนวน 70% (14
ราย) มเีพียง 20% (4 ราย) ทีบ่ดิามภีรรยาหลายคน และ 20% (4 ราย)
ทีม่ารดาเป็นภรรยาน้อยของบดิา จะเห็นได้วา่อุบัตกิารการมภีรรยาน้อย
และการเป็นภรรยาน้อยน้ันสงูพอสมควร เพราะมเีพียง 70% ทีบ่ดิามารดามคูีค่รองคนเดยีว
รายละเอยีดเรือ่งคูค่รองของบดิามารดาของกลุม่ตัวอยา่งได้แสดงไว้ใน ตารางท ี ่4

ตารางที ่4 จำนวนคูค่รองของบดิามารดาของกลุม่ตัวอยา่ง

ประเภท จำนวน
บดิา

ร้อยละ
(%)

จำนวน
มารดา

ร้อยละ
(%)

มคูีค่รองคน
เดยีว
มภีรรยาน้อย
เป็นภรรยาน้อย
ไมต่อบคำถาม
นี้

14
4
-
2

70
20
-

10

14
-
4
2

70
-

20
10

ตารางที ่5 การวนิจิฉัยโรคทางจติเวชของกลุม่ตัวอยา่ง จำนวน 20
ราย

การวนิจิฉัย จำนวน

Depreesion : 15

Adjustment disorder with depressed mood 7

Major depression 4

Dysthymia (Depressive neurosis) 3



Double depression (Major depression and
depressive neurosis) 1

Personality disorder

Dependent personality disorder 2

Histrionic personality disorder 2

Psychoactive substance use disorder 2

อืน่ๆ

Atypical psychosis 1

Hyperventilation syndrome (Psychological
factors affecting physical condition) 1

Dissociative disorder NOS 1

จำนวนรวมแล้วเกนิ 20 ราย เพราะบางรายมกีารวนิจิฉัยมากกวา่หนึง่อยา่ง
ใน

20 รายนี้ม ีsuicide attempt รว่มด้วย 25% (5 ราย)
 

การวนิจิฉัยโรคทางจติเวชของประชากรกลุม่ท ีศ่กึษานี้ประกอบไปด้วยอาการซมึเศร้ามากทีส่ดุ
คอื 15 ราย มบุีคลกิภาพผดิปกต ิ4 ราย มกีารใช้สารเสพตดิ 2 ราย และอืน่ๆ อกี 3 ราย ตาม

รายละเอยีดในตารางท ี ่5
 

การวนิจิฉัยได้ใช้หลักการวนิจิฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders ฉบับปรับปรุง (DSM-III-R) ของสมาคมจติแพทย์อเมรกัิน

 

ผลการวจัิยสว่นทีส่ามซ ึง่เป็นสว่นสำคัญทีส่ดุของการศกึษาคร้ังนี้ คอื สาเหตุหรอืเหตุผลที่
ชักจูง หรอืผลักดันให้ผู้หญงิเหลา่นี้ เข้าสูส่ถานภาพการเป็นภรรยาน้อย ผลการศกึษาทีไ่ด้น้ัน
นา่สนใจมาก เพราะผลออกมาแตกตา่งจากความรู้สกึของคนทัว่ไปวา่ ผู้หญงิท ีย่อมเป็นภรรยา
น้อยเพราะวา่เป็นวธิที ีง่า่ย ทีจ่ะมทีุกส ิง่ทุกอยา่งท ีต่นต้องการไมต้่องมาสร้างฐานะกับสามี
ต้ังแตต้่นเหมอืนภรรยหลวงเพราะสามน้ัีน จะมฐีานะดแีล้ว หรอืพูดอกีอยา่งวา่สามน้ัีนสำเร็จรูป
มาแล้ว ผู้เป็นภรรยาน้อยจะสบาย ไมล่ำบาก เพียงเอาเรือ่งเพศเข้ามาแลกเทา่น้ัน ผลการ
ศกึษากลับพบวา่ สาเหตุสำคัญทีส่ดุคอืความต้องการความรัก ความอบอุน่และอยากมที ีพ่ึ่งพิง
ทางใจ มจีำนวนถงึหนึง่ในสามคอื 35% (7 ราย) สาเหตุรองลงไปคอื ถูกสามหีลอกลวงวา่ยัง
ไมม่คีรอบครัว ยังไมไ่ด้แตง่งาน หรอืถูกสามหีลอกลวงไปขม่ขนื มจีำนวนถงึเกอืบหนึง่ในสาม
คอื 30% (6 ราย) มเีพียงหนึง่ในส ี ่คอื 25% (5 ราย) ทีส่มัครใจเป็นภรรยาน้อย เพราะต้องการ
เงนิ ต้องการผู้อุปการะและยังมเีหตุผลอืน่ๆ เพียง 10% คอืหนึง่รายหอบผ้าหนตีามสาม ีเพราะ



ประชดพี่สาวท ีว่า่ตนได้เสยีกับสามแีล้วอกีหนึง่รายยอมเป็นภรรยาน้อยเพราะต้องการให้สามี
ชว่ย ในกจิการธุรกจิ และเรือ่งสว่นตัวตา่งๆ เพราะมบุีคลกิพึ่งพาผู้อ ืน่สงูมาก เดมิก็เคยพึ่งพา
มารดา แตม่ารดาเสยีชวีติลงจงึหันมาพึ่งสามโีดยยอมเป็นภรรยาน้อย ในกลุม่ท ีส่มัครใจเป็น
ภรรยาน้อย ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกจิน้ัน พบวา่ท้ังหมดต้องมภีาระเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ของตน เชน่ ต้องเลี้ยงดูมารดา ต้องสง่น้องเรยีนหนังสอืหรอืมกีารเจ็บปว่ยเรื้อรังท ีต้่องใช้เงนิ
รักษามาก บ้างก็มหีนี้สนิอยู ่การต้องใช้เงนิมากๆ ไมส่ามารถไปทำอาชพีอืน่ให้ได้เงนิตามที่
ต้องการ รายละเอยีดของสาเหตุตา่งๆ แสดงไว้ในตารางท ี ่6

 

 

ตารางท ี ่6 สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย

ปัจจัยหลักในการเป็นภรรยานอ้ย จำนวน ร้อยละ(%)

ต้องการความรักความอบอุน่และอยากมที ีพ่ึ่ง
พิงทางใจ 7 35

ถูกสามหีลอกสามหีลอกหรอืฉดุไปขม่ขนืสามี
หลอกวา่ยังไมม่ภีรรยา

4
2

20
10

ต้องการเงนิ/ผู้อุปการะ 5 25

อืน่ๆประชดพี่สาวต้องการพึ่งพิงสามใีนเรือ่ง
ตา่งๆ

1
1

5
5

 

เนือ่งจากกลุม่ท ีห่นึง่ซ ึง่มจีำนวนสงูสดุมเีหตุผลวา่ต้องการความรักความอบอุน่น้ันมปัีจจัยทาง
จติใจ
เป็นเหตุผู้ศกึษาจงึวเิคราะห์จากข้อมูลตอ่ถงึสาเหตุสำคัญทีน่ำมาสูส่ภาวะรู้สกึขาดความรักขาด
ความอบอุน่
ในวัยผู้ใหญ่
วา่มต้ีนเหตุมาจากอะไรซ ึง่นา่จะใช้ประยุกต์เพื่อการป้องกันตอ่ไปก็พบวา่ทุกคนมเีหตุให้
ขาดความรักความอบอุน่ด้วยเหตุตา่งๆ กัน ทำให้รู้สกึขาดแคลนทางจติใจ (psychological
deprivation)
จนต้องมาแสวงหาเอาจากสามแีม้จะเป็นวธิที ีไ่มถู่กต้องและสังคมไมย่อมรับก็ตาม พบวา่มี
2 สาเหตุใหญ ่สาเหตุแรกเป็นการขาดความรักความอบอุน่ต้ังแตวั่ยเด็กมาแล้ว (4 ราย)
ด้วยเหตุตา่งๆ เชน่ กำพร้าแม ่บดิามารดาเลี้ยงอยา่งหา่งเหนิ
ไมใ่กล้ชดิแม้จะอยูด้่วยกัน ครอบครัวแตกแยกหยา่ร้าง บ้างก็ไปเตบิโต
หา่งไกลบดิามารดา บางรายก็รู้สกึขาดพ่อเพราะพ่อตดิสรุา เมาอาละวาด
ทำให้ครอบครัวไมอ่บอุน่ สาเหตุท ีส่องท ีท่ำให้รู้สกึขาดแคลนความรัก ความอบอุน่
หรอืว้าเหว ่(3 ราย) คอืเมือ่แตง่งานแล้ว รู้สกึผดิหวังในคูค่รอง เพราะสามเีจ้าชู้
บ้างก็ทำร้ายรา่งกาย ขาดความรักความเข้าใจ
ไมใ่ห้เกยีรตเิชน่ไปดา่วา่อาละวาดภรรยาทีท่ำงาน
บ้างก็แตง่งานโดยไมไ่ด้รักสามแีตบ่ดิามารดาบังคับ



ปัจจัยท ีเ่ก ีย่วข้องกับการเป็นภรรยาน้อยอกีอยา่งคอื เรือ่งบุคลกิภาพพื้ นฐาน
ของผู้ท ีใ่นท ีส่ดุมสีถานภาพเป็นภรรยาน้อยก็พบวา่นา่สนใจเชน่กัน
เพราะเป็นแรงผลักดันอกีอยา่งหนึง่
จากการวเิคราะห์พบวา่มปัีญหาบุคลกิภาพคอ่นข้างชัดเจนมาก (personality trait) ถงึ
85% (17 ราย) ในจำนวนนี้มปัีญหาบุคลกิภาพมากถงึข้ันผดิปกต ิ20% (4 ราย) คอืเป็น
Dependent personality disorder 10% มเีพียง 15% (3 ราย) ทีม่บุีคลกิภาพ “ปกต”ิ
คอืไมเ่ห็นความผดิปกตชัิดเจนแตถ่งึกระน้ันก็ตามทุกราย มลัีกษณะเป็นตัวของตัวเองน้อย
มลัีกษณะยอมคน (passive) และมลัีกษณะต้องการพึ่งพาผู้อ ืน่ เพียงแตไ่มม่ากถงึกับเป็น
dependent personality trait ใน 3 ราย ทีเ่รยีกวา่ “ปกต”ิ

ใน 85% ทีม่ปัีญหาของบุคลกิภาพ พอสรุปได้วา่ม ีpersonality trait
ทีเ่ห็นได้ชัดเจนคอื -dependent มคีวามต้องการพึ่งพาผู้อ ืน่สงู -depressive
รู้สกึเศร้างา่ย และบอ่ย -poor self-esteem รู้สกึตัวเองไมค่อ่ยมคุีณคา่ -immature
มวุีฒภิาวะตำ่กวา่อายุ -impulsive มลัีกษณะหุนหันพลันแลน่ -histrionic
มปีฏกิริยิาตอ่ส ิง่ตา่งๆ มากเกนิเหตุและชอบเรยีกร้อง ความสนใจ

ปัจจัยตอ่ไป คอื เรือ่งอายุท ีเ่ริม่ต้นการเป็นภรรยาน้อยพบวา่สว่นใหญม่ากถงึ 70%
(14 ราย) เริม่เม ือ่มอีายุระหวา่ง 20-30 ป ีเริม่เป็นภรรยาน้อยเมือ่อายุน้อยกวา่ 20
ปมีเีพียง 15% (3 ราย) เริม่เป็นภรรยาน้อยเมือ่สงูกวา่อายุ 30 ปกี็มเีพียง 15% (3
ราย) ตามใน ตารางท ี ่7

ตารางที ่7 อายุทีเ่ร ิม่เป็นภรรยาน้อย
 

อายุ จำนวน ร้อยละ (%)

ตำ่กวา่ 20 ป2ี0-30 ปี
มากกวา่ 30 ปี

3
14
3

15
70
15

 
 เพื่อให้เห็นถงึปัจจัยตา่งๆ ได้ชัดเจนขึ้นในกลุม่ตัวอยา่งท ีศ่กึษา ผู้เขยีนจะ

ยกตัวอยา่งประกอบสัก 4 ราย 
รายที ่1 ซ ึง่อยูใ่นกลุม่ท ีเ่ป็นภรรยาน้อยเพราะต้องการความรัก
ความอบอุน่จากสาม ีผู้ปว่ยอายุ 22 ป ีจบ ปวช. เป็นคนกรุงเทพฯ
ทำงานการเงนิในรัฐวสิาหกจิแหง่หนึง่ได้เงนิเดอืน 5600 บาท แตง่งานกับสามคีนแรก ได้
3 ป ีไมม่คีวามสขุเพราะสามเีจ้าชู้มาก มผู้ีหญงิอืน่เปลีย่นไปเรือ่ยๆ
ตลอดเวลาซ้ำบางคร้ังสามกี็ไปเอะอะ โวยวายทีท่ำงาน ไมใ่ห้เกยีรติ
บางคร้ังก็ทำร้ายรา่งกายผู้ปว่ย ผู้ปว่ยจงึออกเท ีย่วดืม่เหล้าแล้ว
มาพบสามคีนปัจจุบันซ ึง่มภีรรยาอยูแ่ล้ว แตผู้่ปว่ยเห็นเป็นผู้ใหญ่
อยากให้สามเีป็นท ีพ่ึ่ง อยากได้ความรักความเข้าใจ
จงึเลกิกับสามคีนแรกมาอยูกั่บสามคีนปัจจุบัน แม้จะรู้สกึผดิและเสยีใจ
เพราะรู้วา่สามกี็มภีรรยาอยูแ่ล้วก็ตาม

รายที ่2 เป็นผู้ปว่ยอกีรายทีต้่องการความรัก
เพราะขาดความรักความอบอุน่ต้ังแตเ่ด็ก ผู้ปว่ยอายุ 26 ปี



แพทย์ทัว่ไปสง่ตอ่จติแพทย์เพราะได้พยายามฆา่ตัวตายด้วยยาฆา่แมลงและน้ำยาซักผ้าขาว
ไฮเตอร์
เนือ่งจากสามบีอกเลกิเพราะภรรยาหลวงทราบแล้วบังคับให้สามเีลกิกับผู้ปว่ย
ประวัตต้ัิงแตเ่ด็กเตบิโตมา อยา่งรู้สกึวา่ไมม่ใีครรักใครสนใจ แมข่ายขนม มนีสัิยดุ
ตรุีนแรง บางคร้ังถงึหัวแตก แขนบวม พ่อก็เมาเอะอะ หยาบคายบอ่ยๆ
ระยะหลังพ่อก็ไปบวชกวา่สบิปแีล้ว
ผู้ปว่ยไมใ่กล้ชดิท้ังพ่อและแมรู้่สกึวา่ต้องตอ่สู้ชวีติมามาก
มาพบสามเีพียงสองเดอืนก็มคีวามสัมพันธ์กันโดยไมรู้่วา่สามมีภีรรยาแล้วเพราะถุกใจในความ
เป็นคนสภุาพ
ไมเ่หมอืนพ่อตนและเข้าใจผู้ปว่ยทุกอยา่ง
ผู้ปว่ยวา่ยนิดเีป็นภรรยาน้อยจะเป็นฝา่ยไปหาสามที ีท่ำงานแล้ว กลับบ้านด้วยกัน
บางทกี็ให้เพื่อนโทรไปหาสามที ีบ้่าน สามไีมเ่คยให้เงนิผู้ปว่ย ผู้ปว่ยรับราชการ
มเีงนิเดอืน 10,000 บาท ผู้ปว่ยมคีวามคดิวา่สามไีมค่วรต้องเลกิกับตนเลย
คดิวา่ภรรยาหลวงนา่จะยอมรับได้
ไมรู้่สกึผดิท ีม่คีวามสัมพันธ์กับสามซี ึง่มภีรรยาอยูแ่ล้ว

รายที ่3 ซ ึง่เป็นภรรยาน้อยเพราะถูกสามหีลอกไปขม่ขนืในโรงแรม
และเป็นคนมปัีญหาบุคลกิภาพ แบบ Histrionic personality disorder
และได้รับการวนิจิฉัยเป็น Dissociative disorder ด้วย ผู้ปว่ยอายุ 22 ปี
จบปรญิญาตร ีทำงานธนาคาร ได้เงนิเดอืน 12,000 บาท เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร
มาอยูโ่รงพยาบาล ด้วยอาการหายใจหอบเหนือ่ยเพราะเครยีดงานเรง่ หาเอกสารไมพ่บ
เข้าโรงพยาบาลบอ่ยๆ ในระยะ 2 เดอืนนี้
ผู้ปว่ยให้ประวัตวิา่สามมีาหาทีห่อพักขณะเป็นนักเรยีนได้สองคร้ัง
แล้วอาสาพาผู้ปว่ยไปโทรศัพท์ทางไกล กลับบ้านตา่งจังหวัด
แล้วชวนผู้ปว่ยไปรับประทานอาหารตอ่แล้วขับรถเข้าโรงแรมมา่นรูดเลย
ผู้ปว่ยตกใจคร้ังแรกไมย่อมลงจากรถ แตส่ามบีอกวา่เพียงแตจ่ะหาทีเ่งยีบๆ คุยกันเฉยๆ
พอเข้าไปในโรงแรมสามกี็ขม่ขนื ได้พยายามตอ่สู้แตไ่มไ่หว
ไมไ่ด้ร้องให้คนชว่ยเพราะทำอะไรไมถู่ก คดิวา่ตอนน้ันตัวเองยังเด็ก (อายุ 19 ป)ี
หลังจากน้ันก็โกรธสามอียู ่6-7 เดอืน แล้วจงึมคีวามสัมพันธ์กัน เรือ่ยมาอกี
เพราะคดิวา่เป็นภรรยาเขาแล้วอยากมสีามคีนเดยีวและสามกี็บอกจะเลกิกับภรรยาคนแรก
เพราะไมไ่ด้รักกัน แตแ่ตง่งานกับภรรยาคนแรกเพราะธุรกจิ
ผู้ปว่ยยอมรับวา่ระยะหลังก็รัก และชอบสามมีากเพราะเป็นผู้ใหญ ่อายุมากกวา่ผู้ปว่ย
17 ป ีเป็นท ีพ่ึ่งได้เป็นเหมอืนพ่อด้วย
เชน่มาอยูโ่รงพยาบาลก็มาดูแลและเสยีคา่ใช้จา่ยให้
นอกจากน้ันผู้ปว่ยยังบอกวา่ตัวเองมเีทพผู้หญงิ มาอยูใ่นตัว 2 ปแีล้ว
มาคอยบอกเวลาจะเกดิอันตราย เชน่ ให้ไปรถทัวร์เท ีย่วน้ันเพราะจะได้ไมเ่กดิอุบัตเิหตุ
จะชว่ยคนอืน่ได้ บางคร้ังก็เห็นผู้หญงิแกนุ่ง่ขาวหม่ขาว เดนิเฉยีดให้เห็น
ผู้ปว่ยคดิวา่เป็นเทพองค์น้ัน แตไ่มเ่คยเห็นหน้าตรงๆ
แตถ้่าหลับตาจะเห็นหน้าผู้หญงิไว้ผมมวย บางคร้ังก็หลับตาแล้วพูดโต้ตอบได้
ตลอดเวลาทีสั่มภาษณ์ผู้ปว่ยมทีา่ทางมาก บางคร้ังระทดระทวย สยายผม เลน่ผมยาวของตน
หน้าตาคอ่นข้างสวย ขณะสัมภาษณ์ผู้ปว่ยยังรอวา่สามจีะเลกิกับภรรยาซ ึง่ก็รอมา 3
ปกีวา่แล้ว แตผู้่ปว่ยยังเช ือ่วา่ สามจีะเลกิกับภรรยาคนแรกแน่ๆ

รายที ่4 เป็นภรรยาน้อยด้วยเหตุผลทีต้่องการเงนิ ต้องการผู้อุปการะ
เป็นผู้ปว่ยหญงิอายุ 35 ป ีเป็นคนกรุงเทพ จบการศกึษาปรญิญาตร ีทำงานเป็นครู
มหีน้าตาสะอาด สงูโปรง่ แตง่ตัวด ีมาโรงพยาบาลเพราะรู้สกึเศร้า นอนไมห่ลับ อยากตาย
ผู้ปว่ยให้ประวัตวิา่เตบิโตมาในครอบครัวท ีย่ากจน และแตกแยก
พ่อแมเ่ดี๋ยวก็อยูด้่วยกันเดี๋ยวก็เลกิกัน ผู้ปว่ยต้องดิ้นรนหาเงนิเองต้ังแตเ่รยีน



ป.4 การเรยีนก็เรยีนๆ หยุดๆ ต้องทำงานดกึๆ พบผู้ชายหลายคนทีค่อยชว่ยเหลอื
บางคร้ังก็ตอบแทน โดยมเีพศสัมพันธ์ด้วยกับบางคน ปัจจุบันอยูกั่บผู้ชายอายุ 50
กวา่ปมีภีรรยาอยูแ่ล้ว ผู้ปว่ยพอมเีงนิก็พยายามโอบอุ้มแมน้่อง 4 คน และยาย
สว่นพ่อไมท่ราบไปอยูท่ ีไ่หนนานมาแล้ว ผู้ปว่ยรู้สกึเหน็ดเหนือ่ยมาก เบือ่หนา่ย
เพราะทุกคนสร้างปัญหาให้ เชน่ น้องก็ทำหนี้สนิ ขับรถชนคนตาย ต้องชดใช้ให้
ผู้ปว่ยรู้สกึไมม่ใีครเห็นใจ ไมม่ใีครพยายามทำให้ผู้ปว่ยสบายใจบ้างเลย
และรู้สกึผดิท ีม่คีวามสัมพันธ์อยูก่นิกับผู้ชายทีม่คีรอบครัวแล้ว
และก็ไมไ่ด้สนใจเรือ่งเพศจากสาม ีรู้สกึอยากมพี่อ อยากให้สามกีอดก็มคีวามสขุแล้ว
ดังน้ันในรายนี้ท ีจ่รงินอกจากต้องการเงนิแล้ว ก็ยังต้องการความรักความอบอุน่ด้วย
เพราะรู้สกึขาดแคลนต้ังแตเ่ด็ก โดยเฉพาะความรู้สกึขาดพ่อ

 
อภปิราย

 

ผลการศกึษาทำให้กระจา่งชัดขึ้นถงึสาเหตุ เหตุผล และปัจจัยชักนำผู้หญงิไทยจำนวน 20 คน
เข้าสูส่ภาวะการเป็นภรรยาน้อย ซ ึง่เป็นสาเหตุท ีต่า่งจากความเข้าใจของคนทัว่ไปอยา่งคอ่น
ข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถงึวา่มปัีจจัยมากมายหลายอยา่ง ไมใ่ชจ่ากเหตุผลทางเศรษฐกจิ
เพียงประการเดยีว ตามทีค่นสว่นใหญเ่ข้าใจกัน เหตุผลประการสำคัญน้ันเก ีย่วกับความต้องการ
ด้านจติใจของหญงิเหลา่นี้ และทีน่า่เป็นหว่งสำหรับสังคมและครอบครัวทัว่ไป คอืการท ีผู้่หญงิ
ถูกหลอกลวงหรอืหลอกลวงไปขม่ขนื กอ่นเป็นภรรยาน้อย ทำให้มลัีกษณะตกกระไดพลอย
โจนหลังจากน้ันเพราะผู้หญงิไทยจำนวนหนึง่ยังมคีา่นยิมวา่ เม ือ่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายคน
ไหนแล้วก็ไมค่วรไปแตง่งานกับคนอืน่อกีแม้ผู้ชายคนแรกจะหลอกลวงตนก็ตาม นอกจากน้ัน
บุคลกิภาพทีบ่กพรอ่งตา่งๆ มสีว่นชว่ยเสรมิสภาพการเป็นภรรยาน้อยอยา่งมากพอควร เชน่ การ
เป็นคนชอบพึ่งพาผู้อ ืน่ก็ทำให้ไมก่ล้าตัดสนิใจเลกิการเป็นภรรยาน้อยเสยี การไมม่วุีฒภิาวะสม
อายุ ทำให้ถูกหลอกลวงได้งา่ย เช ือ่คนงา่ย ไมรู้่จักระมัดระวังให้เพียงพอ หรอืทำให้ดุลยพินจิ
ในการพิจารณาวา่ ผู้ชายคนไหนสามารถไว้ใจเพียงใดบกพรอ่งไป แตค่วามยากจนและปัญหา
ทีผู้่หญงิเหลา่นี้ ต้องแบกรับภาระเลี้ยงตัวเอง บดิามารดา พี่น้องก็ยังเป็นปัจจัยท ีส่ำคัญอยู ่แต่
ความถ ีร่องเป็นลำดับสาม จากการวจัิยในประชากรกลุม่นี้ สว่นปัจจัยเรือ่งชว่งอายุท ีเ่ริม่ต้นการ
เป็นภรรยาน้อยมากทีส่ดุ ระหวา่งอายุ 20-30 ปน้ัีน ก็ช ี้ให้เห็นวา่แม้อายุจะบรรลุนติภิาวะแล้ว
แตก่ารตัดสนิใจ การแก้ปัญหา การยับย้ังชัง่ใจตา่งๆ ก็ยังไมด่พีอซ ึง่อธบิายได้จากความ
บกพรอ่งทางบุคลกิภาพตา่งๆ ทีก่ลา่วมา ท้ังนี้แม้วา่ปัจจัยตา่งๆ มากมายมอีทิธพิลตอ่การ
พัฒนาบุคลกิภาพ เชน่ ปัจจัยทางชวีภาพ พื้ นฐานทางอารมณ์ของเด็กอทิธพิลของพันธุกรรม
แตก่็มปัีจจัยท ีส่ำคัญมากเชน่กันคอืการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาครอบครัวน้ันมอีทิธพิลตอ่พัฒนาการ
ของบุคลกิภาพแนน่อน

 

จะเห็นได้จากผลการศกึษาวา่ภรรยาน้อยเหลา่นี้สว่นใหญรู้่สกึผดิ รู้สกึโกรธตอ่สภาพการเป็น
ภรรยาน้อย แตก่็ยังคงเป็นตอ่ไป ย ิง่เป็นการสนับสนุนวา่เป็นปัญหาบุคลกิภาพ ความต้องการ
ทางจติใจ การต้องการเงนิ ทำให้คนเหลา่นี้ไมเ่ลกิการเป็นภรรยาน้อยเสยี แม้ตัวเองจะรู้สกึ
ขัดแย้งไมเ่ห็นด้วยกับการท ีผู้่ชายมภีรรยาน้อยก็ตาม เป็นการยนืยันคา่นยิมสว่นใหญข่อง
ผู้หญงิไทยในปัจจุบัน ทีไ่มย่อมรับการมภีรรยาหลายคนของสามี

 

เหตุผลอกีประการหนึง่ ทีส่นับสนุนวา่ภรรยาน้อยเหลา่นี้ไมม่คีวามเข้มแข็งในตัวเอง ไมก่ล้า
ตัดสนิใจ มปัีญหาบุคลกิภาพคอื เม ือ่สำรวจความรู้สกึทุกข์สขุของชวีติคู ่พบวา่มคีวามทุกข์มาก
กวา่สขุ หรอืเพียงทุกข์สขุพอๆ กันถงึ 75% (15 ราย) และทุกรายยังยอมรับวา่ชวีติแบบนี้ม ี



ปัญหา แตก่็ยังคงอยูใ่นความสัมพันธ์นี้ตอ่ไป

 

ข้อจำกัดของการศกึษา

 

ข้อจำกัดของการศกึษาคร้ังนี้อาจมาจากทีว่า่กลุม่ตัวอยา่งท้ังหมดมอีาการ หรอืโรคทางจติเวช
ซ ึง่อาจเป็นข้อท้วงตงิวา่อาจไมใ่ชตั่วแทนทีแ่ท้จรงิของภรรยาน้อยท้ังหมดในสังคมไทย ซ ึง่
อาจเป็นเชน่น้ันก็ได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม กลุม่ตัวอยา่งเหลา่นี้อาจเป็นตัวแทนได้เชน่กัน เพราะ
โรงทางจติเวชของกลุม่ตัวอยา่ง ดูเหมอืนไมม่คีวามสัมพันธ์กับเหตุการณ์เป็นภรรยาน้อยมาก
นัก เพราะโรคซมึเศร้าก็พบมาก ในเพศหญงิมากกวา่ชาย และพบวา่โอกาสตลอดชวีติท ีจ่ะเกดิ
โรคทางอารมณ์ทุกชนดิ (affective disorder) น้ันประมาณ 20% ในผู้หญงิและประมาณ 10%
ในผู้ชาย และถ้าให้ความหมายโรคซมึเศร้าโดยกว้างๆ แล้ว โอกาสทีจ่ะเกดิอาการในตลอด
ชวีติน้ันมผู้ีประมาณไว้วา่อาจสงูถงึ 30% และอกีประเด็นหนึง่คอื โรคทางจติเวชของกลุม่
ตัวอยา่งน้ันเกดิขึ้นภายหลังการเป็นภรรยาน้อยท้ังส ิ้น เพียงแตท่ำให้อธบิายได้วา่ ภรรยาน้อย
กลุม่นี้สว่นหนึง่มกีารปรับตัวท ีไ่มด่ด้ีวยบุคลกิภาพทีม่ปัีญหาทำให้ต้องมาพบจติแพทย์ สว่น
ภรรยาน้อยนอกกลุม่นี้อาจมกีารปรับตัวท ีด่กีวา่ เพราะอาจมบุีคลกิภาพทีด่กีวา่ หรอืแม้จะมี
ปัญหาทางจติเวชก็อาจไมม่าถงึมอืจติแพทย์เพราะปกตแิล้วมผู้ีปว่ยทางจติเวชเพียงไมถ่งึ
20% ทีไ่ด้รับการดูแลรักษาจากหนว่ยงานทีเ่ช ีย่วชาญทางสขุภาพจติ

 

ข้อจำกัดอกีประการ ได้แก ่จำนวนภรรยาน้อยทีศ่กึษามเีพียง 20 ราย แตจ่ะเห็นได้วา่ แม้เพียง
20 รายยังต้องใช้เวลาถงึ 6 ปคีรึง่ จงึสามารถเก็บข้อมูลได้ครบ 20 ราย ซ ึง่ก็เป็นความยาก
ลำบากของการศกึษาคร้ังนี้ ดังท ีไ่ด้กลา่วแล้ว

 

ประโยชน์

ประโยชน์ ทีไ่ด้รับจากการศกึษาคร้ังนี้ คอื การนำต้นเหตุท ีพ่บไปแก้ไข ไมใ่ห้เกดิเหตุชักนำ
หรอืเกดิน้อยลง คอื

 

1. การชว่ยให้ครอบครัวมคีวามสงบสขุ ทำให้บดิามารดาเลี้ยงบุตรใกล้ชดิ ให้บุตรได้รับความรัก
ความอบอุน่ทางจติใจ ไมน่ำบุตรไปให้คนอืน่เลี้ยงดู ไมน่ำเด็กเล็กไปอยูโ่รงเรยีนประจำ

 

2. ในการเลี้ยงดูบุตร บดิามารดาควรอบรมบม่นสัิยให้เกดิบุคลกิภาพทีด่ ีเชน่ มคีวามเป็นตัวของ
ตัวเอง มวีจิารณญาณทีด่ ีให้บุตรรู้เทา่ทันคนโดยมวุีฒภิาวะให้สมอายุ ไมหุ่นหันพลันแลน่ ไม่
หลงเช ือ่คนงา่ยๆ โดยไมต่รวจสอบ ให้มคีวามสามารถเลอืกคูค่รองให้ดจีะได้ไมผ่ดิหวังใน
คูค่รอง

 

3. ในระดับชาตกิารแก้ไขปัญหาความยากจน ซ ึง่ก็เป็นปัญหาระดับชาตอิยูแ่ล้ว ยังมคีวาม



สำคัญมากๆ วา่ ทำอยา่งไรให้ประชากรในชาตทิ ีเ่ป็นผู้ใหญส่ามารถชว่ยตัวเองได้ เลี้ยงตัวเอง
ได้ สามารถเลี้ยงบุตรได้ ไมต้่องเป็นภาระให้บุตรคนใดคนหนึง่เลี้ยงดูท้ังครอบครัว ทำให้ลูก
สาวต้องไปเป็นภรรยาน้อย ต้องไปเป็นโสเภณ ีปัญหาความยากจนของประชากรจากเอกสาร
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ชาต ิน้ันมคีวามยากจนใน
ประชากรถงึ 21.17% ในป ี2531 (ปที ีผู้่ศกึษาเริม่เก็บข้อมูลวจัิย)

 

4. ปัญหาทีค่ดิวา่นา่จะเป็นปัญหาระดับชาตอิกีประการหนึง่ คอื เรือ่งการศกึษาจะเห็นได้จาก ใน
ตัวอยา่งการศกึษาคร้ังนี้วา่เป็นผู้มกีารศกึษามากกวา่ภาคศกึษาบังคับ คอืประถมศกึษาปที ี ่6 ถงึ
95% แตก่ารศกึษาดูเหมอืนไมไ่ด้ชว่ยให้คนเหลา่นี้มวุีฒภิาวะดขีึ้น ไมช่ว่ยให้เป็นคนทีม่กีาร
ตัดสนิใจทีด่ขี ึ้น จงึเป็นคำถามวา่ ระบบการศกึษานา่จะมสีว่นชว่ยได้อยา่งไรบ้าง ตอ่การ
เสรมิสร้างบุคลกินสัิย ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการดำรงชวีติอยา่งแท้จรงิ ไมเ่พียงศกึษาให้ได้
ใบรับรองระดับการศกึษาตา่งๆ เทา่น้ันผู้วจัิยมคีวามเห็นวา่มคีวามล้มเหลวในระบบการศกึษา
ของสังคมเราอยา่งน้อยก็สว่นหนึง่

 

5. ประโยชน์สงูสดุของการวจัิยคร้ังนี้คอื ถ้าลดปัญหาภรรยาน้อยได้ ก็จะลดปัญหาครอบครัว
ของภรรยาหลวงอยา่งมาก เพราะปกตแิล้วผู้ท ีเ่ครยีดมากจากปัญหานี้จนเกดิอาการและโรง
ทางจติเวช จนต้องมาพบจติแพทย์บอ่ยกวา่ภรรยาน้อยมากคอื ภรรยาหลวงและลูกๆ ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบแล้ว ก็สร้างวัฏจักรใหมค่อื บุตรก็จะมคีรอบครัวท ีแ่ตกแยกไมอ่บอุน่ ทำให้เกดิปัจจัย
เป็นโรคขาดความรัก ขาดความอบอุน่ในรุน่ลูก พอลูกโตก็สร้างปัญหาให้ตนเองและสังคมตอ่
ไปไมรู้่จักจบ ได้มกีารศกึษาถงึปัญหาสขุภาพจติของภรรยาหลวงในประเทศไทย โดยคุณจารุ
วรรณ ต.สกุล รายงานไว้วา่ภรรยาหลวง 23 ราย ทีม่ารักษาทีโ่รงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปี
พ.ศ.2529 พบวา่มอีาการตา่งๆ เชน่ ปวดศรีษะ คดิมาก นอนไมห่ลับ ซมึเศร้า หงุดหงดิ
ฉนุเฉยีว พยายามฆา่ตัวตาย บ้างก็ทำร้ายสาม ีบ้างก็คดิทำร้ายบุตรด้วย มากกวา่ 60% ของ
ภรรยาหลวงได้รับการวนิจิฉัย เป็นโรควติกกังวลและซมึเศร้า (Anxiety with depression) และ
โรคประสาทวติกกังวล (Anxiety neurosis) ในเมอืงไทยยังมกีารศกึษาของ นายแพทย์ สชุาติ
พหลภาคย์ ทีไ่ด้สนับสนุนวา่ปัญหาในชวีติสมรส ได้เป็นสาเหตุของโรคทางจติเวชในคูส่มรส
เชน่ โรคซมึเศร้า (Major depression) โรค dysthymia และโรคการปรับตัวผดิปกติ
(Adjustment disorder) ฉะน้ันการป้องกันหรอืการลดปัญหาในชวีติสมรส ยอ่มให้ประโยชน์
มากอยา่งไมต้่องสงสัย

 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวจัิยในอนาคต

 

เนือ่งจากการศกึษาคร้ังนี้ ยังมจุีดออ่นดังได้กลา่วไว้ข้างต้น ควรจะมกีารศกึษาเพิ่มเตมิมากขึ้น
โดยอาจเก็บตัวอยา่งมากขึ้น ซ ึง่ต้องใช้เวลามากถ้าทำโดยจติแพทย์คนเดยีว ถ้าจติแพทย์
หลายๆ คน รว่มมอืกันทำวจัิยก็จะทำให้ได้ประชากรสำหรับการศกึษามากเทา่ท ีต้่องการใน
เวลาทีส้ั่นลง โดยต้องมกีารเตรยีมวธิเีก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เช ือ่ถอืได้ ให้เหมอืนกับทีเ่ก็บโดย
จติแพทย์คนเดยีวกัน และถ้าจะมทีางใดทีเ่ป็นไปได้ก็นา่จะเก็บข้อมูลจากประชากรภรรยาน้อย
ทีไ่มใ่ชผู้่ปว่ยทางจติเวช ซ ึง่ผู้ศกึษายังมองไมเ่ห็นวา่จะทำได้อยา่งไรในขณะทีเ่ขยีนนี้ จงึฝาก
ไว้ให้ผู้ท ีต้่องการศกึษาวจัิยเพิ่มเตมิคดิตอ่ไป
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