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บทคัดย่อ
ความสัมพันธแในครอบครัวถือไดวาเป็นหนึ่งในความสัมพันธแที่ยั่งยืนที่สุดตลอด
ชวงชีวิตของบุคคล งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแในครอบครัวจึงมีความสาคัญเพราะ
ครอบครั ว เป็ น วัฒ นธรรมแรกที่ มนุ ษ ยแเ ปิ ด รับ และเกิ ดกระบวนการขัด เกลาทางสั ง คม ใน
ขณะเดียวกันความสัมพันธแระหวางพี่นองที่เริ่มตนจากครอบครัวก็เป็นหนึ่งในมิติความสัมพันธแ
ที่สาคัญมากเพราะความเป็นพี่นอ งนั้นเกิดขึ้นทามกลางความซับซอนและเป็นความสัมพันธแ
ระยะยาวผานประสบการณแชีวิตของบุคคล นอกจากนี้ความสัมพันธแพี่นองยังมีสวนประกอบใน
การสรางพัฒนาการสวนบุคคล ดังนั้นเงื่อนไขที่บุคคลไดรับหรือไมไดรับประสบการณแความ
เป็นพี่นองนั้น จึงมีสวนตอการขัดเกลาใหปใจเจกบุคคลมีลักษณะที่แตกตางกันตลอดชวงชีวิต
ทั้งนี้พบวางานวิจัยเกี่ยวกับพี่นองสวนใหญไดมุงสารวจตรวจสอบปใจจัยเงื่อนไขที่
หลากหลาย ซึ่งมีผลตอความสัมพันธแของพี่นองในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการพยายามหา
คาตอบเกี่ยวกับวิธีการปใจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอความสัมพันธแทั้งในแงของความอบอุน ความ
ขัดแยง และการแขงขัน โดยการตรวจสอบตัวแปรที่หลากหลาย เชน เพศ ระดับของการ
ติด ตอ สื่อ สาร จานวนพี่ นอ งในครอบครัว ล าดั บการเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของครอบครั ว
ปฏิสัมพันธแและการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา
นอกจาก “พี่นอง” จะเป็นความความสัมพันธแในครอบครัวที่สาคัญแลว สาย
สัมพันธแระหวางพี่นองยังนาไปสูความสัมพันธแทางสังคมที่ชวยเอื้อและสงอิทธิพลตอการเรียนรู
ทางสั ง คม ท าให เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คมที่ ห ลากหลาย ความสั ม พั น ธแ พี่ น อ งที่ มุ ง
ตอบสนองความตองการซึ่งแตกตางกั นนั้ น จึงถื อเป็นสิ่ง ที่มีสวนสาคัญในชีวิตบุค คล และ
เป็นมาแหลงที่มาของการเติมเต็มมิติทางอารมณแและการสนับสนุนทางสังคม จึงกลาวไดวา
พัฒนาการทางรูปแบบความสัมพันธแของพี่นองภายใตบริบทครอบครัวมีสวนสงอิทธิพลตอ
ความสัมพันธแทางสังคมในอนาคตอีกดวย
ผูเขียนไดทาการรวบรวม ทบทวนและนาเสนอองคแความรู รวมไปถึงทฤษฎีและ
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งพี่ น อ ง ทั้ ง จากงานวิ จั ย ภายในและ
ตา งประเทศ รวมทั้ ง เสนอแนะหลากหลายประเด็ น ที่น า สนใจในการศึก ษาความสัม พั น ธแ
ระหวางพี่นองที่นาสนใจในเชิงสังคมวิทยา ซึ่งยังมีคอนขางจากัดในแวดวงวิชาการของประเทศ
ไทย
[วารสารธรรมศาสตรแ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2557]
คาสาคัญ: ความสัมพันธแพี่นอง, ครอบครัว, ความสัมพันธแทางสังคม, การขัดเกลา,
การเรียนรูทางสังคม
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Abstract
Family relationship is the most enduring relationship people
experience in their life, so research on this topic is significant because family is
the first social institution that humans are exposed to and receive
socialization. Sibling relationship is extremely important throughout one's life
since it is often the most complex and long-term relationship a person will
experience. Moreover siblings are very important causes in fostering an
individual’s development. Growing up with or without sibling is likely to shape
an individual’s life experience in different manner.
Most research on sibling was aimed at investigating factors affecting
various forms of sibling relationship, especially in terms warmth, conflict and
rivalry. Variables that have been studied include, for instance, gender, level of
contact, number of siblings in the family, birth order, family dynamics, parentchild interaction and parental treatment of siblings.
In addition, sibling relationship is the key to family relationship and
social relationship leading to social skills learning of the individual. Moreover,
sibling relationship fulfills different needs and sibling bond becomes more
salient in later life as a source of emotional support and social support. It can
be said that the development of sibling relationship under the family context
influence social relationships in the future.
In this paper we collect, review, and explain knowledge, theories,
and concepts in regard to the study of sibling relationship from Thai and
international scholars. We also propose sociological viewpoints for the study
of this subject.
[Thammasat Journal, Volume 33 No.2, 2014]
Keyword: Sibling Relationship, Family, Social Relationship, Socialization, Social
Learning
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บทนา
รูปแบบของความสัมพันธแระหวางบุคคลเป็นหนึ่งในปใจจัยเงื่อนไขของกระบวนการขัดเกลาที่
ไมเป็นทางการในชวงชีวิตหนึ่งของปใจเจกบุคคล กลาวคือ กระบวนการทางสังคมภายใตความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลนั้นมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพัฒนาการทางสังคมของปใจเจกบุคคลที่จะเขาสูระบบสังคม
โดยรูปแบบความสัมพันธแระหวางบุคคลนั้นมีดวยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในความสัมพันธแที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค คลเป็ น อย า งมากคื อ ความสั ม พั น ธแ ใ นครอบครั ว ทั้ ง ความสั ม พั น ธแ บิ ด ามารดาลู ก
ความสัมพันธแสามีภรรยา และความสัมพันธแระหวางพี่นอง เป็นตน ทั้งนี้จะพบวา หนึ่งในความสัมพันธแ
ทางสังคมของคนสวนใหญคือ การเกิดมาทามกลางความสัมพันธแกับพี่นองในครอบครัว ยกตัวอยาง
เช น คนในอเมริ ก านั้ น เติ บ โตขึ้ น ผ า นความสั ม พั น ธแ ที่ มี พี่ น อ งอย า งน อ ยหนึ่ ง คน อี ก ทั้ ง ยั งพบว า
ความสัมพันธแของพี่นองนั้นเป็นความสัมพันธแที่มีอิทธิพลยาวนานและยั่งยื นที่สุดในชวงชีวิตของบุคคล
(Hernandez, 1997; U.S. Bureau of the Census, 2005 อางถึงใน Whiteman, McHale, and
Anna S, 2011) ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาในชวงชีวิตหนึ่งของบุคคลนั้นจะใชเวลา
ประมาณ 50-60 ปี อยูในความสัมพันธแกับบิดามารดา ในขณะที่บุคคลใชเวลาถึง 60-80 ปี ที่จะอยูใน
ความสัมพันธแระหวางพี่นอง (Bank and Kahn, 1997 อางถึงใน Nandwana and Katoch, 2009)
ตลอดชวงชีวิตของบุคคลที่ผานชวงวัยตางๆ ทั้งวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ ตลอดจนวัยชรา ลวนเกี่ยวของ
สัมพันธแกับพี่นองในรูปแบบที่หลากหลายบทบาท เชน เพื่อนสนิท คูแขงขัน ผูสนับสนุนทางจิตใจ
เครือขายสังคม เป็นตน ความสัมพันธแพี่นองจึงมีบทบาทที่สาคัญยิ่งตลอดชวงชีวิตของบุคคล (Corti,
2009)
นอกจากจะมีอิทธิพลที่ยาวนานตอวงจรชีวิตของบุคคลแลว ความสัมพันธแฉันทแพี่นองนั้นยัง
เป็นรูปแบบความสัมพันธแที่มีความซับซอนเป็นอยางมากกลาวคือ เนื่องดวยความเกี่ยวของกันภายใต
บริบทของสถาบันครอบครัวนั้นสงผลใหความสัมพันธแระหวางพี่นองถูกประกอบสรางขึ้นผานมิติของ
ความแตกตางหลากหลายในเงื่อนไขตาง ๆ ภายในครอบครัว อาทิเชน รูปแบบครอบครัว จานวนพี่
นอง บทบาททางเพศ ความหางทางอายุของพี่นอง ลาดับการเกิด เป็นตน โดยพบวา ความเป็นพี่นอง
ในแงมุมของความผูกพันทางสายเลือดหรือทางพันธุกรรมภายใตบริบทครอบครัวนั้น มีอิทธิพลตอการ
รักษาความสัมพันธแของบุคคลอยางมาก เป็นความสัมพันธแที่บุคคลจะใหความสาคัญและมีอิทธิพลตอ
วงจรชีวิตของบุคคล ซึ่งมีผลการศึกษาพบวา โดยทั่วไปพี่นองที่มีความเกี่ยวของกันทางพันธุกรรม ใช
พฤติกรรมการรักษาความสัมพันธแในอัตราที่สูงกวาพี่นองที่ไมเกี่ยวของกันทางพันธุกรรม (Mikkelson,
Myers, and Hannawa, 2011) นอกจากนี้ยังพบวา อิทธิพลจากครอบครัวเป็นปใ จจัยหลักซึ่งมี
ความสาคัญตอความสัมพันธแของพี่นอง โดยพบวาพฤติกรรมการเลี้ยงดู ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
และสภาวะทางอารมณแของครอบครัว การไมไดเติมเต็มทางอารมณแหรือไมไดรับการดูแลเอาใจใส
ตลอดจนการไดรับการเลี้ยงดูที่ไมเทาเทียมกันของพี่นอง (Perez-Litwin, 2014) เหลานี้ถือเป็นปใจจัย
เงื่อนไขภายใตบริบทของครอบครัวซึ่งมีอิทธิพลตอความสัมพันธแระหวางพี่นอง
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วงจรชีวิตของบุคคลภายใตความสัมพันธแระหวางพี่นองนั้น ยังมีความแตกตางกันภายใตชวง
อายุผานพัฒนาการที่หลากหลายในชวงวัยตาง ๆ ของชีวิต กลาวคือ ความสัมพันธแพี่นองไดเริ่มตนใน
วัยเด็กทามกลางการปรับตัวภายใตเงื่อนไขของชองวางระหวางอายุ พัฒนาการของความสัมพันธแพี่
นองในวัยเด็กจึงมีทั้งความระแวงของพี่ตอนองที่เป็นสมาชิกใหม ตลอดจนความอบอุนทางจิตใจของ
นองที่มีตอพี่ ตอมาในชวงวัยรุนความสัมพันธแพี่ นองนั้น จะเพิ่มระดับของความขัดแยงและระยะหาง
ทางอารมณแซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขของบทบาททางเพศ กลาวคือคูพี่นองเพศเดียวกันจะมีความสนิทสนม
กันมากขึ้นในชวงวัยรุน ในขณะที่พี่นองตางเพศความสนิทสนมจะลดลง นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้น
ยังแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธแระหวางพี่นองในชวงวัยรุนนั้นมีผลตอพฤติกรรมทางสังคมในอนาคต
อีกดวย สวนในชวงวัยผูใหญนั้นความสัมพันธแระหวางพี่นองอยูภายใตเงื่อนไขของลักษณะการใชชีวิต
อาชีพที่ทา งานอดิเรกหรือการแตงงาน (Fowler, 2009) บทบาทของความสัมพันธแระหวางพี่นองจึงมี
ความเป็นพลวัตภายใตชวงวัยวุฒิและบทบาทหนาที่ทางสังคมของพี่นองที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้รูปแบบความสัมพันธแพี่นองนั้นยังไดสงผลสะทอนทั้งไปถึงการสนับสนุนหรือความ
ขั ด แย งในความสั ม พั น ธแ ทั้ ง การสนั บ สนุ น ทางอารมณแ การเติ ม เต็ ม กระบวนการทางจิ ต ใจ การ
สนั บ สนุ น ทางสั งคม การเป็ น เครื อ ขา ยทางสั งคม หรื อ ความขั ด แยงระหว า งพี่ น อง เป็น ต น ทั้ งนี้
เนื่องจากพี่นองจะใชเวลาอยูดวยกันอยางมาก เป็นผลใหความสัมพันธแของพี่นองมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูทางสังคมและการรูคิดทางปใญญา สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมที่หลากหลาย เชน
การชวยเหลือ การแบงปใน และความรวมมือ ตลอดจนความสัมพันธแพี่นองที่เป็นลบและไมเป็นมิตร
จะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมกาวราวกับกลุมเพื่อนในชวงวัยรุนดวย (Perez-Litwin, 2014) พัฒนาการ
ทางรูปแบบความสัมพันธแของพี่นองภายใตบริบทครอบครัวจึงสงอิทธิพลตอความสัมพันธแทางสังคมใน
อนาคตอีกดวย
สภาพการณแจากขอมูลการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2568 พบวา
หญิงไทยมีจานวนบุตรเฉลี่ยเหลือเพียง 1.5 คนจากจานวนบุตรเฉลี่ย 6 คน เมื่อราว 30 ปีที่แลว
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) หากมองในแงของโครงสรางทางประชากรก็จะพบวา
ครอบครัวในอนาคตจะนิยมมีบุตรนอยลง ซึ่งหากครอบครัวสวนใหญนิยมมีบุตรเพียงคนเดียวก็จะ
สะทอนถึงความสัมพันธแพี่นองทางสายเลือดในบริบทครอบครัวที่จะขาดหายไปในชวงชีวิตของบุคคล
สิ่งนี้จึงอาจสงผลตอวงจรชีวิตของบุคคลที่จะขาดการขัดเกลาจากประสบการณแความสัมพันธแระหวางพี่
นองในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะพบวา โดย 80% ของบุคคลจะใชเวลาอยางนอย 1 ใน 3 ของชวงชีวิต
อยูบนความสัมพันธแกับพี่นอง (Fitzpatrick and Badzinski, 1994 อางถึงใน Stach, 2007) อีกทั้ง
ในชวงวัยเด็กนั้นบุคคลจะใชเวลาเป็นสวนมากไปกับการอยูพี่นองมากกวาสิ่งอื่นๆรอบตัว (McHale
and Crouter, 1996 อางถึงใน Updegraff, Thayer and Whiteman, 2005) จึงเป็นที่นาสังเกตวา
การขาดหายไปของความสัมพัน ธแพี่นองในช วงชีวิตของบุคคลหนึ่ งจากโครงสรางทางประชากรที่
ครอบครัวนิยมมีบุตรเพียงคนเดียว อาจจะการเปลี่ยนแปลงสภาพบริบทสังคมในอนาคต
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การศึ กษาเรื่อ งความสั มพั น ธแ พี่น อ งจึงมี ค วามส าคั ญ ทั้ งในระดั บ บุ คคลและระบบสั งคม
กลาวคือ ความเป็นพี่นองเริ่มตนผานสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมหนวยแรกที่ทาหนาที่
ปลูกฝใงพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมของมนุษยแในฐานะสมาชิกของสังคม ทั้งนี้พื้นฐานวัฒนธรรมไทยจะให
ความสาคัญอยางยิ่งตอระบบเครือญาติและความเกื้อกูลตอกันในพี่นอง ซึ่งความสัมพันธแพี่นองถือเป็น
ความสัมพันธแที่มีลักษณะเฉพาะและมีอิทธิพลเป็นอยางมากตอวงจรชีวิตของบุคคลหนึ่ง ทามกลาง
ความซับ ซ อ นที่ เ ป็ นพลวั ต ของความสั มพั น ธแ ดังกล า วจึ งเป็น ที่ น าสนใจอย า งยิ่งต อ การศึ กษาวิ จั ย
ประเด็นเรื่องความสัมพันธแพี่นอง ทั้งในประเด็นเชิงสังคมวิทยาผานแงมุมดานครอบครัว ซึ่งขอมูลทาง
สถิติไดสะทอนใหเห็นวาครอบครัวไทยนิยมมีบุตรนอยลง โดยสิ่งนี้อาจสงผลใหกระบวนการของ
ความสัมพันธแพี่นองของบุคคลรุนต อในประเทศไทยนั้นขาดประสบการณแทางความสัมพันธแดังกลาว
เหลานี้เป็นประเด็นปใญหาวาหากในชวงชีวิตของบุคคลนั้นขาดหายไปจากความสัมพันธแพี่นองแลว จะ
สงผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาทางบุคลิกภาพ กระบวนการทางจิตวิทยา หรือกระบวนการทาง
สังคมเชนไรบาง ทั้งนี้เพราะงานวิจั ยสวนใหญไดชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลความสาคัญของความสัมพันธแพี่
นองเป็นอยางมาก จึงเป็นที่นาสังเกตวาหากไมมีความสัมพันธแลักษณะดังกลาวแลวชวงชีวิตของบุคคล
จะสงผลกระทบเชนไร และความเป็นพี่นองมีหนาที่เชิงโครงสรางตอสังคมเชนไรบาง ตลอดจนสังคม
ไดกอรางสรางความเป็นพี่นองอยางไรบางในแงของการสวมบทบาทพี่นองผานโครงสรางสังคม และ
ภายใตเงื่อนไขของตัวแปรตางๆ ทั้งรูปแบบครอบครัว การเลี้ยงดู บทบาททางเพศของพี่นอง ชองวาง
ระหว า งอายุ แ ละล าดั บ การเกิ ด เหล า นี้ ส งผลต อความสั ม พั น ธแ เ ช น ไรบ า ง การท าความเข า ใจใน
ความสัมพันธแของพี่นองจึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพัฒนาการของปใจเจกบุคคลผานบริบท
ครอบครัวซึ่งนาสูพัฒนาการของระบบสังคมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธแกันเป็นอยางมาก
บทความชิ้นนี้อาศัยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยทาการรวบรวม ทบทวนและนาเสนอองคแ
ความรู รวมไปถึ งแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งพี่ น อ ง รวมทั้ ง ได ใ ห
ขอเสนอแนะและขอสังเกตเพื่อเป็นประเด็นในเชิงสังคมวิทยาที่นาสนใจในการศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางพี่นอง ซึ่งพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธแพี่นองที่สงผลเกี่ยวโยงกับความสัมพันธแทาง
สังคมยังมีคอนขางจากัดในแวดวงวิชาการของประเทศไทย
ทั้งนี้ใ นการศึก ษาเรื่ อง “ความสั มพั น ธแฉั น ทแพี่ น อง: จากความสั ม พัน ธแ ในครอบครั ว สู
ความสัมพันธแทางสังคม” สามารถรวบรวมและคนควาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ได
ดังนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
สมาคมคหเศรษฐศาสตรแแหงประเทศไทย (2542 อางถึงใน สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) ไดใหความหมายของครอบครัวในเชิงสหวิทยาการ โดยสรุปไดวา
ครอบครั ว หมายถึ ง กลุ ม บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ร ว มกั น มี ค วามสั ม พั น ธแ ผู ก พั น กั น ทางสายโลหิ ต หรื อ
กฎหมาย โดยสมาชิกแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน เชน บิดามารดา สามี
ภรรยา บุตร และปูุยาตายาย เป็นตนในขณะที่ อมรา สุนทรธาดา และ สุพัตรา เลิศชัยเพชร (2552)
ไดกลาวถึงครอบครัววา ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่มีลักษณะพลวัต ทั้งดานโครงสรางและหนาที่ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะครอบครัวนั้นอยูภายใตชวงชีวิตของมนุษยแ ไมวาจะเป็นการดารงอยูในระดับ
ปใจเจกบุคคล หรือระดับครอบครัว มนุษยแลวนอยูภายใตการหาขอมูลเพื่อใหตนสามารถดารงชีวิตหรือ
มีปฎิสัมพันธแกับสังคม หรือนามาปรับใชใหสอดคลองกับการดาเนินชีวิตหรือความตองการขั้นพื้นฐาน
ของตนเอง อีกทั้งยังเกี่ยวของกับเครือขายทางสังคม (social networks) และการสนับสนุนทางสังคม
(social support) วาการอยูรวมกันทางสังคมเกิดขึ้นไดในบริบทของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู
ญาติ หรือเพื่อนบาน เกิดความพึงพอใจที่จะดูแลกันและกันอยางหลวม ๆ โดยไมสรางเงื่อนไขที่เป็น
ทางการหรือตองทาเป็นประจา นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
(2552) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัววา หมายถึง ความสัมพันธแระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาศัยรวมอยูในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสัมพันธแ การ
พูดคุยการแสดงออกซึ่งความรัก และทากิจกรรมอื่นๆ รวมกัน ซึ่งมีทั้งสัมพันธภาพประกอบดีและไมดี
ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Development Family Theory)
ระบบครอบครั ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ไม ใ ช สิ่ งที่ ต ายตั ว มี ข อบข า ยมุ ม มองที่
กวางขวาง รวมทั้งมีลักษณะที่เป็นพลวัตร กลาวคือ ชีวิตครอบครัวมักเริ่มตนที่การแตงงานของหญิง
ชาย ในชวงของการดาเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะของสมาชิกในครอบครัวจะกาหนดกิจกรรมตาง ๆ
เป็น ระยะ ๆ ซึ่งครอบครั วสว นใหญจ ะผา นระยะต าง ๆ และกิ จกรรมหลัก ที่คล ายคลึงกั น แตจ ะ
แตกตางกันถาลักษณะโครงสรางของสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน ระยะตางๆ ของครอบครัวตั้งแต
หญิงชายเริ่มแตงงานนี้ เรียกวา วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ระยะเวลาของการสมรส และสามารถทาไดหลายแบบ ในระยะต างๆ ของชีวิต ครอบครัว ก็จะมี
กิจกรรมการเกิด การเขาศึกษาเลาเรียน การเขาสูวุฒิภาวะหรือเติบโตเต็มที่และเขาสูวัยชราเหมือนกัน
ทุกครอบครัว แตถาครอบครัวใดไมมีลูกก็จะไมมกี ิจกรรมการเกิด และการที่ลูกเขาศึกษาเลาเรียน เป็น
ตน โดยทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวที่กลาวมาขางตนนี้ สามารถชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพันธแที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวในชวงระยะตาง ๆ (Hill and Hansen, 1960 อางถึงใน
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) ทั้งนี้ ความสัมพันธแของพี่นองนั้น
อยูภายใตความสัมพันธแของสถาบันครอบครัวเป็นหลัก การทาความเขาใจพัฒนาการของครอบครัว
จึงชวยสรางความเขาใจในมิติการเปลี่ยนแปลของความสัมพันธแพี่นองซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตควบคูไป
กับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญจาเป็นอยางยิ่งที่พี่นองจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
โครงสรางทางครอบครัวที่ตนดารงอยู
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ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-functional theory)
ภาวิ นี เส าะ สื บ (ม ปป . อ า งถึ ง ใน ส ถา บั น พั ฒ นาการ สา ธาร ณสุ ขอาเ ซี ย น
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 ) ไดสรุปวา ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ มองครอบครัวมีลักษณะเป็นระบบเปิด
ที่มีปฏิสัมพันธแกับทั้งภายในและภายนอก มีโครงสรางของครอบครัวที่เป็นลักษณะเฉพาะ มีเปูาหมาย
การเกิดและดารงอยูของครอบครัว โดยมีลักษณะความเป็นโครงสรางของครอบครัวคือ โครงสราง
ดานบทบาทของสมาชิก คานิยม การสื่อสารและรูปแบบการสื่อสาร อานาจสวนหนาที่ของครอบครัว
ประกอบดวย หนาที่ในการใหความรักความเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก การสืบเผาพันธุแ การ
จัดการดานเศรษฐกิจ การจัดการดานการดูแลสุขภาพและจัดหาสิ่งที่จาเป็นพื้นฐานทางดานรางกาย
ใหแกสมาชิก และการเผชิญปใญหาครอบครัว ฉะนั้นการเชื่อมตอของความสัมพันธแพี่นองภายใตบริบท
โครงสรางและการหนาที่ของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะหแเชิงบทบาทหนาที่ของพี่นองทั้งในแง
ของเพศ ล าดั บ การเกิ ด อายุ ซึ่ ง ปใ จ จั ย เหล า นี้ เ ป็ น ส ว นหนึ่ งซึ่ ง แยกบทบาทหน า ที่ ข องพี่ น อ งใน
ครอบครัว การหนาที่ของพี่นองภายใตโครงสรางของครอบครัวจึงอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธแ
ระหวางพี่นอง ตลอดจนอาจมีกระบวนการปรับตัวภายใตความสัมพันธแดังกลาวเพื่อใหระบบพี่นองใน
ครอบครัวเกิดความสมดุล จึงเป็นที่นาสนใจอยางยิ่งตอการศึกษาการหนาที่ของความสัมพัน ธแพี่นอง
ภายใตโครงสรางในบริบทของครอบครัวดังทฤษฎีขางตน
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์พี่น้อง
ความสัมพันธแระหวางพี่นองยอมเกิดขึ้นเมื่อบิดามารดาใหกาเนิดบุตรคนที่ 2 และคนตอ ๆ
มา สัมพันธภาพระหวางพี่นองจะดีหรือไม จะแนบแนนเพียงใดขึ้นอยูกับสภาพการณแใ นครอบครัวอัน
ประกอบดวยความสัมพันธแพื้นฐานและลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ถาบิดามารดามี
สัมพันธภาพประกอบดีตอกัน ใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยความรัก ความเขาใจ และใหความยุติธรรม
ตลอดจนเสริมสรางความรักใครระหวางพี่นอง สัมพันธภาพระหวางพี่นองยอมดาเนิ นไปไดดวยดี มี
ความรักใครชวยเหลือปูองกันซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็พี่นองอาจมีการอิจฉาแขงขัน หรือทะเลาะ
เบาะแวงเกิดขึ้นได อยางนอยที่สุด บุตรบางคนอาจจะสรางความนอยใจไวเงียบ ๆ บิดามารดาควรให
เวลาเอาใจใสและใชความอดทนในการทาความเขาใจกับเหตุการณแตาง ๆ ในครอบครัว เพื่อไมใหเกิด
ความรูสึกที่ไมดีระหวางบุตรดวยกัน (สมพงษแ ธนธัญญา, 2540 อางถึงใน อรวรรณ ชมชัยยา, 2550)
นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาที่มุงสนใจประเด็นความสัมพันธแพี่นองในวัยเด็กภายใตปใจจัยตางๆ เชน
ลาดับการเกิด พัฒนาการทางสังคมและความคิด การแกงแยงชิงดีระหวางพี่นอง อานาจระหวางพี่
นอง เป็นตน ซึ่งทั้งหมดลวนแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธแพี่นองนั้นมีลักษณะเฉพาะและมีอิทธิพลตอ
ชีวิตของบุคคล นอกจากนี้งานศึกษาเกี่ยวกับพี่นองยังมีขอคนพบเกี่ยวกับประเด็นการแบงปในเวลา
พื้นที่ พื้นฐานบุคลิกภาพ ตลอดจนมิตรภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความรักระหวางพี่นอง อีกทั้ง
ยังพบวาความสัมพันธแพี่นองนั้นเป็นแหลงกาเนิดของความผูกพันและการสนับสนุนทางอารมณแของ
บุคคลอีกดวย
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)
พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลจากความสามารถในการปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑแของสังคม
โดยมีแรงขับพื้นฐานมาจากความตองการทางชีวภาพ การสนองตอบตอรางวัลและหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษจากสังคม ทั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมควรคานึงถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกดวย เพราะ
พฤติ ก รรมและสิ่ งแวดล อ มรอบตั ว มนุ ษ ยแนั้ น มี ป ฏิ สั ม พั นธแ กั น และไม สามารถแยกออกจากกั น ได
สิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยแและประสบการณแที่มนุษยแไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้นมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมในครั้งตอ ๆ ไปดวย จึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมของมนุษยแ
เกิดจากการเรียนรู การเรียนรูที่ทาใหเกิดพฤติกรรมนั้น เกิดจากการเรียนรูจากผลที่สนองตอบตอการ
กระทาของบุคคลนั้นโดยตรงและการเรียนรูจากตัวแบบ คือสังเกตพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การกระทาของบุคคลอื่น ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ Bandura (1977 อางถึงใน อรวรรณ ชม
ชัยยา, 2550) นี้เนนความสาคัญของบริบทสังคมและพฤติ กรรมที่เด็กสังเกตและเลียนแบบ ทั้งนี้จะ
เห็นไดวาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเนนการเรียนรูจากประสบการณแโดยตรง การเรียนรูโดยบังเอิญ
และการเรียนรูจากการเลียนแบบเป็นสาคัญ ในการศึกษาวิเคราะหแความสัมพันธแพี่นองโดยใชกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนั้น พบวา ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธแของพี่นองในวัยเด็ก
และวัยรุน มักจะใหความสาคัญกับการเป็นตัวแบบในบทบาทของบิดามารดา เชน การเลียนแบบกล
ยุทธแในการแกปใญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพในความสัมพันธแระหวางพี่นอง หรือความสัมพันธแ
ของพี่นองในบริบทของการแลกเปลี่ย นทางสังคม เชน โดยการเสริมแรงซึ่งกันและกัน ทั้งในรูปแบบ
การสนับสนุนทางจิตใจ การสนับสนุนทางสังคมระหวางพี่นอง ตลอดจนพฤติกรรมการสังเกตและการ
เลียนแบบบุคคลในบริบทครอบครัว เหลานี้ทาใหเป็นโอกาสในกระบวนการเรียนรูทางสังคม ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวา บุคคลโดยสวนใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบความสัมพันธแทางสังคมจากบริบทครอบครัว
ทั้ ง จากบิ ด ามารดา และพี่ ค นโตที่ เ ป็ น ตั ว แบบให น อ ง ฉะนั้ น พี่ น อ งจึ ง มี ส ว นส าคั ญ ในการสร า ง
ความสัม พั นธแ ของพวกเขาผา นการแลกเปลี่ ยนพฤติ กรรมซึ่ งกั นและกั น ตลอดจนการเลีย นแบบ
พฤติกรรมภายในบริบทครอบครัวเป็นตัวแบบหลัก กอนที่จะเขาสูระบบสังคม ทั้งนี้งานวิจัยจานวน
หนึ่งคนพบพฤติกรรมการเลียนแบบระหวางพี่นองทั้งในดานการกระทาผิด ความกาวราว การใชสาร
เสพติด พฤติกรรมทางเพศ ตลอดจนความสามารถทางสังคม อยางไรก็ดี พฤติกรรมที่มีสวนคลายคลึง
กั น ของพี่ น อ งนั้ น อาจเป็ น อิ ท ธิ พ ลของการเลี ย นแบบมาจากผู ป กครองในครอบครั ว ก็ เ ป็ น ได
สภาพแวดลอมของครอบครัวจึงอาจเป็นกรอบการวิเคราะหแหลักในการอธิบายการเรียนรูทางสังคม
ภายใตความสัมพันธแพี่นอง (Whiteman, and Anna S., 2011)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในสวนนี้ผูเขียนไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา “ความสัมพันธแฉันทแพี่นอง: จาก
ความสัมพันธแในครอบครัวสูความสัมพันธแทางสังคม” โดยแบงชวงของการศึกษาความสัมพันธแระหวาง
พี่นองออกตามชวงวัย อันไดแก วัยเด็ก วัยรุนและวัยผูใหญ
การศึก ษาถึงธรรมชาติ ของความสัม พันธแ พี่น องในช วงวัย เด็ กและวั ยรุ นถื อเป็ นงานวิจั ย
พื้น ฐานในด า นจิ ต วิ ทยาและสั งคมวิ ท ยา ความสาคั ญ ของสั ม พัน ธแ พี่ นอ งในวัย เด็ กนั้ น เห็ นได จ าก
การศึกษาของ McHale and Crouter (1996 อางถึงใน Neale, 2003) พบวา ในชวงวัยเด็กบุคคลจะ
ใชเวลาอยูกับพี่นองของตนมากกวาความสัมพันธแกับสิ่งอื่น กลาวคือ เด็กใชเวลาถึง 33% อยูกับพี่นอง
ของตน ในขณะที่อยูกับมารดา 23%, อยูกับบิดา 19%, อยูกับเพื่อน 13% และอยูกับตนเองคนเดียว
12% สิ่งนี้สะทอนใหเห็นวาสัมพันธแระหวางพี่นองมีความหมายและอิทธิพลตอชวงเวลาวัยเด็กของ
บุคคลอยางมาก
Corti (2009) ชี้ใหเห็นวา งานวิจัยจานวนหนึ่งมุงความสนใจไปที่ประเด็นความสัมพันธแพี่
นองในวัยเด็ก โดยเฉพาะดานการสื่อสารระหวางพี่นอง นอกจากนี้ยังมีความสนใจในประเด็นการ
แกงแยงชิงดีระหวางพี่นอง ซึ่งพบวาในวัยเด็กนั้นพี่นองจะมีการแขงขันในการเรียกรองความสนใจจาก
บิดามารดา โดยอาจเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของบิดามารดา ตัวอยางเชน การใหความสนใจเลี้ยงดู
นองคนเล็กมากกวา ทาใหพี่คนโตเกิดความคับของใจตอบิดามารดา และเปรียบเทียบตนเองกับนอง
ซึ่งสิ่งนี้จะสงผลในอนาคตทาใหมีความภาคภูมิใจในตนเองนอย และอาจเกิดภาวะซึมเศรา การเลี้ยงดู
ที่แตกตางกันยังสงผลตอบุคลิกภาพในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้ Voorpostel and Blieszner
(2008 อางถึงใน Wallace, 2012) ยังพบวาคุณภาพของความสัมพันธแระหวางบิดามารดากับพี่นอง
เป็นสิ่งสาคัญ เพราะความสัมพันธแพี่นองเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากผูปกครอง
ลาดับการเกิดก็เป็นประเด็นศึกษาที่ไดรับความสนใจศึกษา ซึ่งมีการพบวาลาดับการเกิดนั้น
มีบทบาทตอบุคลิกภาพประกอบแตกตางกันของพี่นอง (Corti, 2009) ยกตัวอยางเชน Perez-Litwin
(2014) ไดใหขอเสนอในประเด็นลาดับการเกิดวา พี่คนโตจะเป็นแบบอยางและครูที่มีประสิทธิภาพแก
นอง โดยแมพี่นองจะมีความแตกตางทางอายุเสมอ แตก็มีบทบาทในการเป็นแบบอยางและครูของการ
พัฒนาทักษะทางสังคมที่หลากหลาย เชน การชวยเหลือ การแบงปใน และความรวมมือ นอกจากนี้
การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร ยังเป็นสิ่งที่ไดรับอิทธิพลมาจากความสัมพันธแของพี่และนอง
นอกจากนี้ในแงของระยะหางทางอายุของพี่นองนั้น Neale (2003) สรุปไววาพี่นองที่อายุหางกัน 2-4
ปี จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตอบสนองทางจิตใจและลดความขัดแยงระหวางพี่นอง ในสวนที่
เกี่ยวของกับจานวนพี่นองนั้น Stocker et al. (1997 อางถึงใน Wallace, 2012) ศึกษาพบวา
จานวนของพี่นองในครอบครัวมีความสัมพันธแเชิงบวกกับการแขงขันและมีความสัมพันธแเชิงลบกับ
ความอบอุน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากจานวนสมาชิก (พี่นอง) ในครอบครัวยิ่งมีมากภายใตทรัพยากรที่
มีจากัด ทั้งในแงของความรั กและความใสใจ จึงเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มการแขงขันและลดความอบอุน
ระหวางพี่นอง
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นอกจากเรื่องของจานวนพี่นอง ลาดับการเกิด อายุ เพศและชองวางทางอายุเหลานี้อาจมี
ผลตอบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความฉลาด และสงผลผลกระทบตอความสัมพันธแของพี่นองแลว ยังมี
ปใจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธแของพี่นอง เชน งานศึกษาของ Perez-Litwin (2014)
ที่ไดคนพบปใจจัยอื่นซึ่งมีความสาคัญตอความสัมพันธแของพี่นอง คือ พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความพึง
พอใจในชีวิตสมรสและสภาวะทางอารมณแของบิดามารดา การไมไดเติมเต็มทางอารมณแหรือไมไดรั บ
การดูแลเอาใจใส และการไดรับการเลี้ยงดูที่ไมเทาเทียมกันของพี่นอง นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ ยังได
ศึกษาคนพบเกี่ยวกับผลของความสัมพันธแพี่นองที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูทางสังคมและการรูคิดทาง
ปใญญาอีกดวย งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการสะทอนใหเห็นอิทธิพลของปใจจัยเงื่อนไขทางครอบครัว
โดยเฉพาะการเลี้ยงดู และการดูแลเอาใจใสที่มีผลตอความสัมพันธแระหวางพี่นองวัยเด็ก ซึ่งสอดคลอง
เชื่อมโยงกับงานวิจัยของ Updegraff, Thayer and Whiteman (2005) ที่คนพบวา การเลี้ยงดูที่
แตกต า งกั น และกลยุ ท ธแ ใ นการจั ด การความขั ด แย ง ระหว า งพี่ น อ งของผู ป กครองนั้ น มี ผ ลต อ
ความสัมพันธแแบบกาวราวและความสนิทสนมระหวางพี่นองวัยรุน เหลานี้จึงอาจตั้งขอสังเกตไดวา
ความสั ม พั น ธแ ข องพี่ น อ งในช ว งวัย เด็ ก และวั ย รุ นนั้ น เกี่ ย วข อ งกับ อิ ท ธิ พ ลของปใ จจั ย เงื่ อ นไขทาง
ครอบครัว โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู และการดูแลเอาใจใสเป็นอยางมาก
จะเห็นไดวาวัยเด็กและวัยรุนนั้นเป็นชวงวัยที่มีการพัฒนาความสัมพันธแที่สาคัญสาหรับพี่
นอง งานวิ จัย ตา ง ๆ ไดใ หความสาคัญกั บการศึกษาในหลากหลายประเด็ น ในขณะที่การศึ กษา
ความสั ม พั น ธแ พี่ น อ งในวั ย ผู ใ หญ นั้ น ได ใ ห ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ แ ตกต า งออกไป
ยกตั ว อย า งเช น ประเด็ น ด า นปใ จ จั ย ในการรั ก ษาสั ม พั น ธแ พี่ น อ ง การตรวจสอบด า นปใ จ จั ย ทาง
ประชากรศาสตรแตอความสัมพันธแพี่นอง ความพึงพอใจในการสื่อสารของพี่นอง ความยึดมั่นผูกพัน
ตลอดจนความขัดแยงและความกาวราวทางวาจาของพี่นอง เป็นตน
Myers and Weber (2004 อางถึงใน Corti, 2009) กลาวถึงการรักษาความสัมพันธแของพี่
นองในชวงวัยผูใหญวา ประกอบไปดวยปใจจัยหลักที่สาคัญ 6 ประการ คือ การยึดมั่น การไวใจ การ
สนับสนุนทางสังคม การพบปะครอบครัว การหลีกหนี และความรุนแรงทางคาพูด ซึ่งการยึดมั่น การ
ไวใจ การสนับสนุนทางสังคม การพบปะครอบครัว เหลานี้นั้นบงชี้ถึงความผูกพัน ความไวใจระหวางพี่
นอง ในขณะที่ Martin, Anderson, and Mottet (1997 อางถึงใน Corti, 2009) พบวาความเป็น
ปึกแผนภายใน ความเชื่อมั่นในบุคคล และการเปิดเผยตัวตน ลวนเป็นปใจจัยหลักที่มีความสาคั ญตอ
ความสัมพันธแระหวางพี่นอง
ในขณะที่ Milevsky (2005 อางถึงใน Corti, 2009) ไดศึกษาพบวา ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ขาดแรงสนับสนุนจากมารดา ความสัมพันธแพี่นองจะชวยชดเชยสาหรับความเหงา ภาวะซึมเศราและ
การขาดความนับถือตนเอง สวนในกรณีของการขาดแรงสนับสนุนจากบิดานั้น ปฏิสัมพันธแระหวางพี่
นองจะชวยชดเชยความเหงา สรางความนับถือตนเองและความพอใจในชีวิต จึงสามารถสรุปไดวา
ความสัมพันธแพี่นองนั้นจะชวยชดเชยการขาดการสนับสนุนจากบิดามารดาและเพื่อน ๆ ได ขอคนพบ
ดังกลาวไดสนับสนุนความคิดที่วาความสัมพันธแพี่นองเป็นสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็นสาหรับการการ
ศึกษาวิจัยตอไป ในอีกดานหนึ่ง Ross and Milgram (1982 อางถึงใน Wilcox, 1998) ศึกษาพบวา
พื้นฐานทางครอบครัวที่พี่นองเติบโตขึ้นมามีนัยสาคัญมากที่สุดตอความรูสึกของความใกลชิดสนิทสนม
ของพี่นองในวัยผูใหญ
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นอกจากนี้ แงของเพศและบทบาททางเพศนั้น เพศของพี่นองมีบทบาทสาคัญในระดับของ
การสนับสนุนความสัมพันธแระหวางพี่นอง ซึ่งพบวา ในคูของพี่สาวกับนองสาว สวนใหญมีแนวโนมที่
ทั้งสองจะใหการสนับสนุนทางอารมณแและการปฏิบัติ และยังมีการรับรูของความสัมพันธแที่คลายกัน
มาก (Wallace 2012 และ Stach 2007) โดยพี่สาวและนองสาวนั้นมีการแบงปในความสัมพันธแที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของพวกเขา ซึ่งจะใชความสัมพันธแนั้นในการพัฒนาความเป็นปใจเจกบุคคล และใน
ขณะเดียวกันความเป็นปใจเจกก็มีความสาคัญกับความสัมพันธแของพี่นอง ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยของ Nandwana and Katoch (2009) ซึ่งพบความแตกตางอยางมีนัยสาคัญเกี่ยวกับตัวแปร
ดานเพศกับคุณภาพของความสัมพันธแระหวางพี่นอง กลาวคือ ผูตอบเพศชายจะไมมีความสัมพันธแ
แบบความใกลชิดสนิทสนมและความเป็นศัตรู ซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธแที่พบในผูตอบเพศหญิง
เทานั้น นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามเพศชายสวนใหญ มีความสัมพันธแแบบไมสนใจใยดีกับพี่นอง
ของพวกเขา ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงสวนใหญ มีความสัมพันธแแบบความยึดมั่นภักดีกับ
พี่นองของพวกเขา
Bedford (1989 อางถึงใน Corti, 2009) พบวาพี่สาวจะใสใจและตระหนักตอความรูสึก
ของผูเ ป็นนองมากกวาพี่ชาย ซึ่งอาจเป็นผลจากธรรมชาติของเพศหญิงที่ใสใจในความสัมพันธแมากกวา
เพศชาย นอกจากนี้ก็พบวาปใจจัยดานอายุ เพศ และขนาดครอบครัวยังมีผลตอความอบอุนและความ
ใกลชิดระหวางพี่นองในวัยผูใหญอีกดวย ในขณะที่ Buist, et al. (2002 อางถึงใน Neale, 2003)
ศึกษาพบวา ในแงของความผูกพันนั้นพี่นองที่เป็นเพศเดียวกันจะมีความผูกพันกันมากกวา อีกทั้งใน
ดานความผูกพันกับบิดามารดาในเพศเดียวกันนั้น ยังพบวาเพศหญิงจะผูกพันกับมารดามากกวาที่เพศ
ชายผูกพันกับบิดา
ในอี กดา นหนึ่ง การศึก ษาความสัม พัน ธแพี่น องในช วงวัยผู ใหญ ยั งสนใจในประเด็น ดา น
แรงจูงใจในการสื่อสารระหวางพี่นอง ซึ่ง Fowler (2009 อางถึงใน Corti, 2009) ไดพบขอสรุปถึง
ปใจจัยที่สาคัญตอการสื่อสารระหวางพี่นองคือ อายุ และเพศ ทั้งนี้ตัวแปรที่เป็นเหตุผลกระตุนการ
สื่อสารระหวางพี่นองซึ่งเรียงจากที่มีความสาคั ญมากที่สุดไปยังนอยที่สุด คือ ความใกลชิดสนิทสนม
ความรูสึกสบายใจ สายสัมพันธแทางครอบครัว หนาที่ความรับผิดชอบ และการควบคุม/หลีกหนี โดย
พบวาสิ่งที่กระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางพี่นองในสวนของการควบคุม/หลีกหนีและสายสัมพันธแทาง
ครอบครัวในนั้นเป็นปใจจัยมีผลมากตอชวงอายุ 18-34 ปี มากกวาชวงอายุอื่น ในสวนของปใจจัยดาน
บทบาททางเพศนั้น พบวา ความรูสึกสบายใจเป็นตัวแปรกระตุนการสื่อสารระหวางพี่สาวกับนองสาว
เป็นอยางมาก อีกทั้งพี่สาวจะสื่อสารดวยความใกลชิดสนิทสนมกับนองสาวหรือนองชาย มากกวาที่
พี่ชายจะสื่อสารดวยความใกลชิดสนิทสนมกับนองของตน
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ปใจจัยทางจิตวิทยาก็ไดรับความสนใจจากนักวิชาการในการนามาศึกษาความสัมพันธแจของพี่
นองดวยเชนกัน ดังงานของ Neale (2003) ที่ศึกษาโครงสรางทางบุคลิกภาพของพี่นอง พบวา คูพี่
นองที่มีความเขากันไดสูงมีแนวโนมที่จะแบงปในบุคลิกภาพบางอยางรวมกัน ซึ่งบุคลิกภาพความตกลง
กันได (Agreeableness) คือปใจจัยทางบุคลิกภาพประกอบสาคัญที่สุด ในการทานายการรับรูความ
เขากันไดของพี่นอง หรือในแงมุมของความสัมพันธแพี่นองเชื่อมโยงกับอารมณแ ขัน ซึ่งงานวิจัยของ
McCurry (2005) พบวาอารมณแขันมีนัยสาคัญตอความสัมพันธแที่ดีของพี่นองและมีความเชื่อมโยงกับ
การรักษาความสัมพันธแเชิงบวก นอกจากนี้พบวาอารมณแขันมีความจาเป็นนอยในการสื่อสารระหวางพี่
นองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ในขณะที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารแบบกลุมที่มากกวาสามคนขึ้นไป อยางไรก็
ดีอารมณแขันอาจไมใชพฤติกรรมที่แทจริงของความสัมพันธแ ขอสรุปอีกประการหนึ่งคือ อารมณแขันจะมี
ประสิทธิภาพในการรักษาความสัมพันธแของพี่นองเฉพาะในกรณีที่ใชรวมกับพฤติกรรมอื่นๆ นอกจากนี้
Tafoya and Hamilton (2012) ไดศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกของความกาวราวและความสบายใจ
ในความสัมพันธแของพี่นอง พบวาการเห็นแกตัวนั้นเป็นผลมาจากความสัมพันธแเชิงอานาจและความ
เป็นศัตรูระหวางพี่นอง โดยสิ่งนี้จะถูกยึดโยงมาจากการใชวาจากาวราวของผูปกครองตอเด็กและ
นาไปสูความกาวราวทางวาจาของพี่นอ ง ในขณะที่ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และความเขมแข็งของ
ความสัมพันธแพี่นองนั้น เชื่อมโยงกับอารมณแ ที่สนับสนุนสังคมภายใตระบบการมีสวนรวมโดยสิ่งนี้จะ
ถูกยึดโยงมาจากความสัมพันธแใกลชิดของผูปกครองกับเด็ ก และนาไปสูการแสดงออกของความ
ชวยเหลือ ปลอบโยนระหวางพี่นอง
การอบรมเลี้ยงดูและครอบครัว เป็นหนึ่งในกระบวนการสาคัญของการสรางความสัมพันธแพี่
นอง โดยกระบวนการขัดเกลาภายในครอบครัวถือเป็นหนึ่งในสวนเชื่อมประสานหรืออาจกอความ
ขัดแยงตอความสัมพันธแพี่นอง ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกลาว ไดแก งานวิจัยของ วิไลลั กษณแ
เสรีตระกูล (2552) พบวา ปใจจัยที่มีผลตอความเป็นปึกแผนของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุนไทยนั้น
ประกอบดวย วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลเป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา
คือ ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท สวนปใจจัยระดับการศึกษาและรายไดของบิ ดามารดามีอิทธิพลตอ
ความเป็นปึกแผนของครอบครัวเล็กนอย นอกจากนี้การใชอินเทอรแเน็ตทาใหเกิดความรูสึกขัดแยงทาง
บทบาทและความรูสึกแปลกแยกจากบิดามารดา ซึ่งมีผลทาใหความเป็นปึกแผนของครอบครัวนอย
ลดลง ในขณะที่ สายฝน นอยหีด (2540) ไดศึกษาพบวา บทบาทในครัวเรือนมีความสาคัญในการยึด
เหนี่ยวสมาชิกในครอบครัว ไดแก บทบาทในการทางานเชิงเศรษฐกิจ บทบาทในการตัดสินใจใน
กิจกรรมที่สาคัญของครัวเรือน บทบาทในการติดตอ กับโลกภายนอก นอกจากนี้ รัด ใจ เปียแก ว
(2545) ศึกษาพบวา ปใจจัยทางครอบครัวโดยรวมที่แตกตางกันทาใหมีความสามารถทางอารมณแ
โดยรวมตางกัน กลาวคือ ความผูกพันทางอารมณแ การอบรมเลี้ยงดู การใชเวลารวมกันและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ เป็นปใจจัยทางครอบครัวที่ทาใหมีความสามารถทางอารมณแตางกัน
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ในขณะที่งานวิจัยในประเด็นดานการอบรมเลี้ยงดู ก็ไดใหขอมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
กระบวนการขัดเกลาภายในครอบครัว ไดแก งานวิจัยของธีราพร ทวีธรรมเจริญ (2544) พบวา การ
ไดรับการสั่งสอนในเรื่องการตอบแทนบุญคุณคนในวัยเด็กตลอดจนการยึดมั่นในบรรทัดฐานแหงการ
ตอบแทนกลั บ คื น นั้น มี ค วามสั ม พั น ธแกั น กั บ พฤติ ก รรมการให ความพึ่ งพิงแก บิ ดามารดาของบุ ต ร
นอกจากนี้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2553) ศึกษาพบวา การอบรมเลี้ยงดูโดยมีจิตวิทยาเชิงบวก การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณแ เหลานี้เป็นการ
อบรมเลี้ยงดูที่ไดผลดีในการแกวิกฤตจริยธรรมทางสังคม ซึ่งประเด็นนี้ไดสนับสนุนกับงานวิ จัยของดุล
ยา จิตตะยโศธร (2552) ที่พบวา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ที่มีประสิทธิภาพประกอบสุด อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของนาถศจี สงคแอินทรแ (2553) อมราวดี
ณ อุบล (2544) และศิริบูรณแ สายโกสุม (2532) ซึ่งพบวาความรักและความเขาใจของผูปกครองตอ
บุตรหลานของตนเอง เป็นปใจจัยสาคัญที่สงเสริมความฉลาดทางอารมณแของเด็ก ในขณะที่การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผลก็ถือเป็นปใจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนวัยรุน
อีกทั้งการเลี้ยงดูแบบผูกพันรักใคร ยังเป็นตัวพยากรณแที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมที่
เหมาะสมทางสังคม นอกจากนี้ในสวนของภาวะวิกฤตในครอบครัว งานวิจัยของ สุธรรม นันทมงคล
ชัย และคณะ (2548) ยังแสดงใหเห็นวา การเกิดภาวะวิกฤตในครอบครัวในชวงที่มีเด็กปฐมวัยได
สงผลกระทบตอการอบรมเลี้ยงดูและพัฒ นาการเด็ก เหลานี้จึงสะทอนใหเห็นวาทั้งครอบครัวและ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตร ลวนมีอิทธิพลตอกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับกระบวนการสรางความสัมพันธแพี่นองภายใตบริบทของครอบครัว
งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งกลาวมาขางตนนั้น เป็นการศึ กษาครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับ
ความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งพี่ น อ ง ซึ่ ง เป็ น การสะท อ นให เ ห็ น ว า ปใ จ จั ย เงื่ อ นไขของครอบครั ว และ
กระบวนการขัดเกลาของครอบครัวสงอิทธิพลตอความสัมพันธแของพี่นองเป็นอยางมาก นอกจากนี้ยัง
เผยใหเห็นองคแประกอบทางประชากรศาสตรแหลายประการทั้งเพศ อายุของพี่นอง ลวนสงผลตอ
ความสัมพันธแของพี่นอง งานวิจัยบางสวนยังเชื่อมโยงความสัมพันธแพี่นองไปสูพฤติกรรมทางสังคม
อื่ น ๆ ทั้ งพฤติ ก รรมเชิ งบวก เช น การสนั บ สนุ น ทางสั งคม พฤติ ก รรมการช ว ยเหลื อ หรื อ ในแง
พฤติกรรมเชิงลบ เชน ความกาวราว ความเห็นแกตัว เป็นตน สิ่งหนึ่งซึ่งสะทอนผานการทบทวน
รวบรวมงานวิจัยดานความสัมพันธแพี่นองคือ รากฐานสาคัญของความสัมพันธแดังกลาวคือ ครอบครัว
และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งอาจประกอบผานเงื่อนไขดานประชากรศาสตรแอื่น ๆ สงผลใหความสัมพันธแพี่
นองมีความซับซอนและสงอิทธิพลอยางยิ่งตอชว งชีวิตของบุคคล ตลอดจนเป็นความสัมพันธแที่อยู
เบื้องหลังพฤติกรรมทางสังคมตาง ๆ ของปใจเจกบุคคลเป็นอยางมากอีกดวย
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บทสังเคราะห์: ประเด็นศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับพี่น้อง
จากงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธแพี่นองที่ไดทบทวนนั้นไดใหความสาคัญตอประเด็นปใญหา
4 ประเด็ น หลั ก ได แ ก ประเด็ น แรก เป็ น งานวิ จั ย ที่ มุ งตรวจสอบส ารวจความเชื่ อ มโยงระหว า ง
ความสัมพันธแพี่นองกับความสัมพันธแทางสังคมรูปแบบอื่น ๆ เชน มิตรภาพ ความเป็นเพื่อน ความ
รวมมือ เป็นตน ประเด็นที่สอง งานวิจัยที่มุงตรวจสอบความสัมพันธแของผลกระทบจากความสัม พันธแ
พี่นองตอบุคลิกภาพสวนบุคคลและสังคม ตลอดจนพัฒนาการทางวุฒิปใญญา ประเด็นที่สาม เป็น
งานวิจัยที่ตรวจสอบปใจจัยดานพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมซึ่งเป็นตัวแปรตอความสัมพันธแของพี่นองที่
แตกตางกัน และงานวิจัยใน ประเด็นสุดท้ายจะมุงศึกษาพัฒนาการของความสัมพันธแพี่นองในชวงวัย
ตาง ๆ ของวงจรชีวิต (O'Laughlin, 2006)
ทั้งนี้หากมองในแงมุมทางสังคมวิทยา อาจวิเคราะหแไดวาความสัมพันธแพี่นองนั้นเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับประเด็น ทางด้านครอบครัว และ ทางด้านจิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา ซึ่งสามารถ
อธิบายประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจในเรื่องความสัมพันธแพี่นองผานกรอบวิเคราะหแทางสังคมวิทยาทั้ง
สองแงมุมไดดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ครอบครัว เป็นเบื้องหลังของความสัมพันธแพี่นอง กลาวคือ ครอบครัวถือเป็น
สถาบันทางสังคมเบื้องหลังที่ปลูกฝใงพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมของมนุษยแในฐานะสมาชิกของสังคม ซึ่ง
ความสัมพันธแพี่นองก็กอกาเนิดผานระบบครอบครัว ตลอดจนถูกขัดเกลาหลอหลอมผานกระบวนการ
ตาง ๆ ของครอบครัวเชนกัน โดยงานวิจัยหลายชิ้นก็ไดแสดงใหเห็นวาพื้นฐานทางครอบครัวนั้นสงผล
อยางมากตอความสัมพันธแพี่นองผานปใจจัยเงื่อนไขตาง ๆ เชน Stach (2007) พบวาพื้นฐานของความ
ไววางใจเบื้องหลังและชีวิตทางครอบครัวมีอิทธิพลตอความสัมพันธแของพี่นอง ดังนั้นกระบวนการขัด
เกลาภายใตสถาบันครอบครัวจึงไดสงอิทธิพลตอสายสัมพันธแพี่นองอยางเลี่ยงไมได
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงพื้นฐานวัฒนธรรมไทยจะพบวาไดใหความสาคัญอยางยิ่งตอระบบเครือ
ญาติและความเกื้อกูลตอกันในสายสัมพันธแพี่นอง สิ่งนี้สะทอนใหเห็นวาเมื่อความสัมพันธแพี่นองถูกจัด
วางภายใตบริบทของครอบครัวไทยนั้น ความสัมพันธแพี่นองนาจะมีความสาคัญตอระบบสังคมเป็น
อยางมาก ในขณะเดียวกันกลับพบวา งานวิจัยดานสังคมวิทยาของไทยที่ศึกษาวิจัยดานความสัมพันธแ
พี่นองนั้นมีจานวนนอยมาก แตประเด็นสวนใหญเนนไปที่ความสัมพันธแในครอบครัวและกระบวนการ
เลี้ยงดูขัดเกลาเป็นสวนมาก การศึกษาวิจัยในประเด็นพี่นองเชิงสังคมวิทยาจึงเป็นสิ่งที่นาสนใจศึกษา
เป็นอยางยิ่ง โดยกรอบวิเคราะหแที่นาสนใจคือการทาความเขาใจความสัมพันธแพี่นองผานแงมุมเชิง
โครงสรางการหนาที่ กลาวคือเนนทาการศึกษาวิเคราะหแความเป็นพี่นองวามีหนาที่เชิงโครงสรางตอ
สังคมเชนไรบาง ตลอดจนสังคมไดกอรางสรางความเป็นพี่นองอยางไรบางในแงของการสวมบทบาทพี่
นองผานโครงสรางสังคม และภายใตเงื่อนไขของตัวแปรตาง ๆ ทั้งรูปแบบครอบครัว การเลี้ยงดู
บทบาททางเพศของพี่นอง ชองวางระหวางอายุและลาดับการเกิด เหลานี้สงผลตอความสัมพันธแเชนไร
บาง การทาความเขาใจในความสัมพันธแพี่นองภายใตบริบทสังคมไทยซึ่งถูกเนนย้าและใหความสาคัญ
ตอความสัมพันธแรูปแบบดังกลาวอยางมาก จึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับโครงสรางการ
หนาที่ของสังคมผานความสัมพันธแพี่นองดังกลาว
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ประเด็นที่สอง จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา กับการวิเคราะหแความสัมพันธแพี่นอง ในแงมุม
นี้จะพบวาจิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยานั้นจะเนนที่หนวยการวิเคราะหแระดับจุลภาค กลาวคือ ให
ความสาคัญกับการตีความผานบริบทที่บุคคลกระทาการทางสังคม ซึ่งหากมองความสัมพันธแพี่นอง
เป็นหนวยการวิเคราะหแหลักก็จะพบวา ประกอบไปดวยความสัมพันธแยอย ๆ ที่หลากหลายผานพี่นอง
ที่กระทาการทางสังคมรวมกัน การศึกษาแบบแผนทางความสัมพันธแพี่นองภายใตการตีความตาง ๆ
จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นทางสังคมวิทยาที่นาสนใจศึกษา ทั้งนี้เบื้องหลังของความผูกพัน ความใกลชิด
สนิทสนม หรือความขัดแยงในความสัมพันธแดังกลาว อาจประกอบสรางขึ้นผานเงื่อนไขบางอยาง
ภายใตบ ริบทที่ต างกั น โดยการศึก ษาผ านกรอบการวิเ คราะหแ เหล านี้จ ะชว ยอธิบายทั้งในส วนที่
โครงสรางกระทบตอปใจเจก คือ ตาแหนงแหงที่ของความเป็นพี่นองผานโครงสรางที่สังคมไทยตองการ
ใหเป็น ตลอดจนในสวนที่ปใจเจกกระทาการตอโครงสรางมหภาค คือ ความสัมพันธแพี่นองไดผลิตสราง
บรรทัดฐาน คานิยม บางประการแกสังคมไทยอยางไรบาง ตัวอยางเชน ระบบอุปถัมภแที่มีอานาจอยาง
มากในสังคมไทยอาจมีเบื้องหลังมาจากความสัมพันธแเป็นพี่นองซึ่งมีการตีความที่หลากหลาย เหลานี้
จึงอาจทาใหเกิดการศึกษาประเด็นความสัมพันธแพี่นองในแงมุมทางสังคมวิทยาที่นาสนใจยิ่งขึ้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความสัม พัน ธแฉั นทแ พี่น องอาจปรากฏผา นรู ป แบบของความสัม พัน ธแท างสังคมที่อ ยูน อก
ขอบเขตการยึ ด โยงด า นพั น ธุ ก รรม เราสามารถตี ค วามพี่ น อ งในแง มุ ม ที่ ห ลากหลายภายใต ก าร
ตอบสนองทางอารมณแ การสนับสนุนทางสังคมโดยมิไดเกี่ยวของกันทางสายสัมพันธแทางสายเลือด
อยางไรก็ดี จะพบวาความเป็นพี่นองในแงมุมของความผูกพันทางสายเลือดภายใตบริบทครอบครัวนั้น
มีอิทธิพลตอการรักษาความสัมพันธแของบุคคลมากกวา ดังนั้นความเป็นพี่นองที่ถูกหลอหลอมผาน
ระบบครอบครัว จึงมีค วามสาคัญ ตอ พฤติ กรรมทางสังคมของบุค คลเป็ น อย างมาก และสงผลต อ
ความสัมพันธแทางสังคมอีกดวย
การศึกษาสายสัมพันธแความเป็นพี่นองในแงมุมเชิงสังคมวิทยา จึงนาสนใจที่จะศึกษาใน
มุมมองของครอบครัวในฐานะของโครงสรางซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมเบื้องหลังความสัมพันธแพี่น อง
และศึกษาระบบความเป็นพี่นองในมุมมองเชิงการหนาที่วามีความสาคัญตอระบบอื่น ๆ ของสังคมเชน
ไรบาง ในอีกแงหนึ่ง ขอมูลทางสถิติไดสะทอนใหเห็นวาครอบครัวไทยนิยมมีบุตรนอยลง โดยสิ่งนี้อาจ
สงผลใหกระบวนการของความสัมพันธแพี่นองของบุคคลรุนตอในประเทศไทยนั้นขาดประสบการณแทาง
ความสัมพันธแดังกลาว เหลานี้เป็นประเด็นปใญหาวาหากในชวงชีวิตของบุคคลนั้นขาดหายไปจาก
ความสัมพันธแพี่นองแลว จะสงผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาทางบุคลิกภาพ กระบวนการทาง
จิตวิทยา หรือกระบวนการทางสังคมเชนไรบางและกระทบตอโครงสรางทางสังคมอยางไรบาง
นอกจากนี้ ยังอาจวิเคราะหแความเป็นพี่นองผานกรอบของจิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
ซึ่งอาจเผยแงมุมที่แตกตางหลากหลายภายใตความเป็นพี่นอง ที่อาจถูกกาหนดจัดการมาผานการ
เรียนรูทางสังคม กลาวคือ ความเป็นพี่นองถือเป็นระบบหนึ่งซึ่งสังคมกาหนดรูปแบบของความสัมพันธแ
ดังกลาวไวแลว และบุคคลก็จะเรียนรูผานการขัดเกลาตาง ๆ ที่ถูกจัดการไว หากเป็นเชนนี้แลวความ
เป็นพี่นองก็เป็นเพียงหนึ่งในระบบที่ถูกกาหนดจัดการตาแหนงแหงที่ทางสังคมไวแลว บุคคลจึงเป็น
เพียงผูแสดงบทบาทของการเป็นพี่นองผานระบบสังคมที่ขัดเกลาหลอหลอมใหเทานั้น เหลานี้จึงเป็นที่
นาสนใจตอการมองปรากฏการณแความเป็นพี่นองผานเงื่อนไขภายใตบริบทที่ตางกัน
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