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การประกอบสร้างมายาคตคิวามเป็นแม่

ของ “แม่ที่เบี่ยงเบน” และ “ผู้เลีย้งดปูระหน่ึงแม่” ในละครโทรทศัน์
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บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือศกึษา  วิเคราะห์ และเปรียบ

เทียบมายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์กบัมายาคตหิลกัความเป็นแม่

ในสงัคมไทย และเพ่ือศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีของมายาคตคิวามเป็นแม่

ในละครโทรทศัน์ เก็บรวบรวมข้อมลูจากการวิเคราะห์ตวับทละครโทรทศัน์
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มายาคตหิลกัของสงัคมไทยคือ “แม”่ คือผู้ให้ก�าเนิดหรือผู้เลีย้งด ูท�าหน้าท่ีชี ้
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เป็นแม ่และผลตอ่การอบรมเลีย้งดท่ีูเบ่ียงเบนไปจากสงัคมคาดหวงั  และ

ท�าหน้าท่ีก�าหนดความคดิวา่ ผู้หญิงควรมีความพร้อมหรือเตรียมพร้อมใน

การเป็นแมท่ัง้ลกัษณะทางจิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศกึษา และอาชีพ   

มายาคตท่ีิตอ่ต้านคือ การปฏิเสธการเป็นแม ่ โดยมายาคตทิ�าหน้าท่ี

ชีใ้ห้เหน็วา่ การเป็นแมจ่ะท�าให้หมดโอกาสท่ีจะมีบทบาทอ่ืนท่ีดีกวา่ในสงัคม  

และท�าหน้าท่ีก�าหนดความคดิวา่ การปฏิเสธการเป็นแม ่แม้จะท�าให้แมมี่

โอกาสท่ีดีขึน้ในสงัคมมากกวา่บทบาทการเป็นแม ่แตแ่มก็่จะได้รับการลงโทษ

ด้วยการมีชีวิตท่ีไมมี่ความสขุ แตเ่ม่ือแมย่อมรับและท�าหน้าท่ีแม ่แมก็่จะได้

รับรางวลัจากการยอมรับของสงัคม

มายาคตท่ีิท้าทายคือ แมมี่อ�านาจในการก�าหนดรูปแบบการอบรม

เลีย้งดลูกู โดยมายาคตทิ�าหน้าท่ีชีใ้ห้เหน็วา่ แมเ่ป็นผู้ให้ก�าเนิดลกู ลกูเป็น

สมบตัขิองแม ่แมจ่งึมีอ�านาจในการอบรมเลีย้งดลูกูโดยไมต้่องเป็นไปตามท่ี

สงัคมคาดหวงั  และท�าหน้าท่ีก�าหนดความคดิวา่ แมท่ี่อบรมเลีย้งดลูกูเบ่ียง

เบนไปจากสงัคมก�าหนดและคาดหวงั  แมจ่ะถกูลงโทษ 

บทสรุปการประกอบสร้างมายาคติความเป็นในละครโทรทศัน์  

แม้จะมาจากมมุมองท่ีหลากหลาย แตล่ะครโทรทศัน์ก็ยงัคงท�าหน้าท่ีหลกั 

ในการกลอ่มเกลาให้แมมี่ความเป็นแมต่ามท่ีสงัคมคาดหวงั   

ค�าส�าคัญ: การประกอบสร้าง / ความเป็นแม ่ / แมท่ี่เบ่ียงเบน / ผู้ เลีย้งดู

ประหนึง่แม ่/ มายาคติ
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Abstract

This research is a qualitative research. The purposes are  

1) to study, analyze, and compare motherhood in television dramas 

and the myth of motherhood in Thai society, and 2) to study and 

analyze the role of parenthood in television dramas. The data was 

collected through the analysis of television plays, which aired after the 

evening news during 2012-2015 on channels 3, 5, and 7. The stories 

are about motherhood deviating from the customary, consisted of  

8 stories and 10 mother characters.

The results evaluated that myth construction of the motherhood 

of television dramas that attributed to the myth of Thai society was 

“mother”, who was the originator or moderator. It acted to point out 

that being ineligible mother can cause effect on motherhood, both 

parental denial and parenting effect diverges from the expected 

society, and to impose that women should be ready or prepared for 

motherhood, both mental, characteristics, economic, education, and 

professional status. 

Nevertheless, the counterintuitive myth was to reject  

motherhood. Myth pointed out that motherhood will cause  

the opportunity to play a better role in society. Although, myth imposed 

that rejecting being mother even gave her a better chance in soci-

ety than a motherhood role, the mother will be punished by having  
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an unhappy life. However, when mother accepted and acted mother 

role, she will receive the award of social acceptance. 

Nevertheless, the stimulating myth is that mother has the 

power to define a child-raising pattern. Myth pointed out that mother 

gave birth to child; the child is the property of the mother, therefore,  

the mother has the power to raise child without the social expectations. 

Additionally, myth imposed that mother who nursed the child deviated 

from a determined and expected society, the mother will be punished. 

In conclusion, even though myth construction of the  

motherhood in Thai television dramas came from a variety of  

perspectives, the television dramas still maintain the role of motherhood  

as the society expects.

Keywords: Construction / Motherhood / Deveined mother /  

Parenting-like mother / Myth
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บทน�า

ค�าวา่ “แม”่ ในสงัคมไทยเรา  เป็นค�าท่ีมีความส�าคญัมาตัง้แตอ่ดีต  

เร่ิมตัง้แตส่งัคมไทยในอดีตท่ีเป็นสงัคมเกษตรกรรม  มีการจดัแบง่หน้าท่ีไว้

ตามศกัยภาพของเพศบรุุษและเพศสตรี  งานหนกัท่ีต้องใช้ก�าลงัเป็นภาระ

หน้าท่ีของบรุุษ  งานท่ีต้องใช้ความละเอียดออ่นรอบคอบ  เป็นภาระหน้าท่ี

ของสตรี  ดงันัน้ภาระงานท่ีเก่ียวกบัเหย้ากบัเรือนสว่นมากจงึเป็นหน้าท่ีของ

สตรี  ทัง้การเลีย้งดแูละการอบรมสัง่สอนบตุร (รวิช ตาแก้ว, 2552)

ความส�าคญัของความเป็นแม่ในสงัคมไทยมีปรากฏให้เห็นในยคุ

สมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม  ท่ีให้ความส�าคญัในฐานะของการมีสว่นร่วม

ในการสร้างชาตด้ิวยการมีลกูและการเป็นแมท่ี่ดีของลกู  มีการก�าหนดหน้าท่ี

ในการเลีย้งลกูเป็นหน้าท่ีของผู้หญิง  และมีการจดังาน “วนัแมแ่หง่ชาติ”   

เพ่ือยกย่องเชิดชกูารท�าหน้าท่ีแม่  ผู้หญิงจะต้องมีความสามารถในการ 

“ผลิต” ประชากรให้แก่ประเทศชาติทัง้ในแง่ของปริมาณและในแง่ของ

คณุภาพ(สคุนธรัตน์  สร้อยทองดี, 2552) นอกจากนีค้วามส�าคญัของ

แม่ยงัปรากฏในทางศาสนา  เห็นได้จากแนวคิดเก่ียวกบัผู้หญิงในคมัภีร์ 

มานวธรรมศาสตร์  ท่ีผู้หญิงในฐานะมารดาเป็นผู้มีฐานะสงูสดุ  มีบญุคณุ

สงูสดุ  แนวคดิเก่ียวกบัผู้หญิงในพระไตรปิฎก ผู้หญิงในฐานะมารดาถือวา่ 

เป็นพรหมของบตุร (ปรีชา  ช้างขวญัยืน, 2541)

ความหมายของค�าวา่ “แม”่ นัน้มีทัง้ความหมายท่ีมาจากชีวภาพ คือ

หญิงผู้ให้ก�าเนิด และความหมายท่ีมาจากสงัคมและวฒันธรรม (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2536) ได้แก่ ความหมายตามพจนานกุรม “แม”่ คือ “หญิงผู้ให้

ก�าเนิดหรือเลีย้งดลูกู  หรือค�าท่ีลกูเรียกหญิงผู้ ให้ก�าเนิดหรือเลีย้งดตูน” 

ซึง่ความหมายนีเ้ป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัของสงัคมไทยว่าเป็นความหมายหลกั 
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นอกจากนีย้งัมีความหมายท่ีมาจากมมุมองอ่ืน ๆ เช่น  ความหมายท่ีวา่  

แมท่ี่ให้ก�าเนิดอาจจะไมไ่ด้เลีย้งด ู หรือแมท่ี่เลีย้งดก็ูอาจจะไมใ่ชผู่้ ท่ีให้ก�าเนิด 

หรือ ความหมายของแมผู่้ดแูลลกูและท�างานบ้านควบคูก่นั ท่ีเกิดขึน้เม่ือ 

ผู้หญิงเร่ิมท�างานนอกบ้านในศตวรรษท่ี 19 (ก�าจร หลยุยะพงศ์, 2544) และ

ความหมายท่ีผู้หญิงปฏิเสธการเป็นแม ่ ทัง้ปฏิเสธการแตง่งาน และปฏิเสธ

โดยการแตง่งานแล้วไมย่อมมีบตุร

 สถาบนัสบืทอดความหมายความเป็นแมใ่ห้แก่สงัคมไทยท่ีส�าคญั

คือ สถาบนัทางสงัคม ได้แก่  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัทางการศกึษา  

นอกจากนีย้งัมีสถาบนัสือ่มวลชน คือ รายการละครโทรทศัน์ ซึง่มีเร่ืองราว

เก่ียวกบัความเป็นแมป่รากฏอยูห่ลากหลาย  ทัง้ภาพของความเป็นแมใ่น

อดุมคต ิและภาพของแมท่ี่เป็นจริง (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) ซึง่จะสงัเกต

ได้วา่ภาพของแมท่ี่เป็นจริงท่ีเบ่ียงเบนไปจากภาพของแมใ่นอดุมคติมีการ

สืบทอดความหมายอยูบ่อ่ยครัง้ ตวัอยา่งจากละครโทรทศัน์เร่ือง “รักคณุ 

เท่าฟ้า” สืบทอดเร่ืองราวของแม่ท่ีรักลกูชายมากจนกีดกนัไม่ให้ลกูชาย

แต่งงาน เพราะไม่คิดว่าจะมีผู้ หญิงคนใดรักลูกได้มากเท่ากับแม ่  

ละครโทรทศัน์เร่ือง “ทองเนือ้เก้า” สบืทอดเร่ืองราวของแมท่ี่ไมไ่ด้ท�าหน้าท่ีแม ่

ละครโทรทศัน์เร่ือง “คือหตัถาครองพิภพ” สบืทอดเร่ืองราวของแมท่ี่ปฏิเสธ

การเป็นแม ่ และละครโทรทศัน์เร่ือง “แค้นเสนห่า” สบืทอดเร่ืองราวของแม่

ท่ีไมไ่ด้ให้ก�าเนิดแตเ่ลีย้งดอูบรมสัง่สอนเหมือนลกู

 จากภาพของแมใ่นละครโทรทศัน์ท่ีเบ่ียงเบนไปจากความหมายหลกั

ของสงัคมไทยทัง้ในลกัษณะ “แมท่ี่เบ่ียงเบน”  คือแมท่ี่ให้ก�าเนิดลกูแตเ่ลีย้งดู

ลกูเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานสงัคมก�าหนด  และแมท่ี่ไมไ่ด้ให้ก�าเนิดแตเ่ลีย้งด ู 

หรือท่ีเรียกว่า “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่” ท่ีมีการน�าเสนอในละครโทรทศัน์นี ้ 
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เป็นประเดน็ชวนสงสยัและคาดการณ์วา่ ละครโทรทศัน์นา่จะเป็นพืน้ท่ีท่ีจะ

สามารถตรวจสอบความหมายของ  “แมท่ี่เบ่ียงเบน”  และ “ผู้เลีย้งดปูระหนึง่

แม”่ วา่มีความหมายตอกย�า้  หรือตอ่ต้าน  หรือท้าทายกบัความหมายหลกั

ของค�าวา่ “แม”่ ในสงัคมไทยอยา่งไร  และในพืน้ท่ีท่ีเตม็ไปด้วยความหมาย

ในละครโทรทศัน์นี ้ โรลอ็งด์ บาร์ธส์เช่ือวา่ เป็นพืน้ท่ีมายาคต ิ (Myth) หรือ

กระบวนการสรุปยอดความคิดของคนในแตล่ะสงัคมตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่

จะท�างานอยู(่กาญจนา แก้วเทพ, 2551) ดงันัน้จงึเป็นสิง่ท่ีผู้ วิจยัตัง้ค�าถาม

วา่ มีประเดน็มายาคตคิวามเป็นแมอ่ะไรบ้างท่ีปรากฏอยูใ่นละครโทรทศัน์  

และมายาคตเิหลา่นัน้ท�าหน้าท่ีอะไรและอยา่งไร  เปรียบเทียบกบัมายาคติ

หลกัแล้ว ความเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์ก�าลงัตอกย�า้  ตอ่ต้าน หรือ ท้าทาย  

จึงน�ามาสู่หวัข้อวิจยัคือ “การประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ  

“แมท่ี่เบ่ียงเบน” และ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ ในละครโทรทศัน์ไทย” 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา

1. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์มายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์

จากตวัละคร “แมท่ี่เบ่ียงเบน”  และตวัละคร “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่

2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบมายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์

กบัมายาคติหลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทยจากตวัละคร “แมท่ี่เบ่ียงเบน”  

และตวัละคร “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่

3. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์การท�าหน้าท่ีของมายาคตคิวามเป็นแม่

ในละครโทรทศัน์
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แนวคดิและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

 การวิจัยครัง้นีใ้ช้แนวคิดเก่ียวกับละครโทรทัศน์กับมายาคต ิ

แนวคดิเก่ียวกบัความเป็นแม ่ ได้แก่ความหมาย ความส�าคญั  ความเป็น

แม ่สถานภาพ บทบาท หน้าท่ี ทัง้ความเป็นแมใ่นโลกจริงและความเป็นแม่

ในสือ่มวลชน และแนวคดิเก่ียวกบัมายาคต ิ(Myth) ท่ีโรลอ็งด์ บาร์ธส์ ได้ให้

ความหมายวา่ คือกระบวนการสรุปรวบยอดความคดิของคนในแตล่ะสงัคม

ตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ และมีหน้าท่ีหลกัอยูส่องประการคือ หน้าท่ีในการชีใ้ห้

เหน็วา่มีเร่ืองราวอะไรบ้าง(Point Out) และหน้าท่ีเป็นตวัก�าหนดความคดิ

(Impose)ของเรา มาเป็นกรอบในการศกึษา

วธีิการด�าเนินการวจิยั

 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตวับท (Text)  คือละครโทรทศัน์ท่ีออก

อากาศหลงัขา่วภาคค�า่ระหวา่งปี 2555-2558  ทางสถานีโทรทศัน์สกีองทพั

บกชอ่ง  3 5 7 ท่ีมีเค้าโครงเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนจากมาตรฐาน

ก�าหนดจ�านวน 8 เร่ือง และจ�านวนตวัละครแม ่10 ตวัละคร รวบรวมความ

เป็นแม่จากลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพ  ลกัษณะทางสงัคม  ลกัษณะ

ทางจิตใจ  การให้ก�าเนิด  การอบรมเลีย้งด ู  และพฒันาการความเป็นแม ่  

ความเป็นแม่ของตวัละครท่ีให้ก�าเนิดลกูแต่ไม่เลีย้งดลูกูหรือเลีย้งดลูกูท่ี 

แตกตา่งไปจากกรอบมาตรฐานของสงัคมก�าหนด และผู้ท่ีให้การอบรมเลีย้งด ู

ลกูแตไ่มไ่ด้เป็นผู้ให้ก�าเนิด
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ผลการวเิคราะห์

 ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 1) มายาคติความเป็นแม่และหน้าท่ี 

มายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์  2)มายาคตคิวามเป็นแมใ่นละคร

โทรทศัน์เปรียบเทียบกบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย 

1) มายาคตคิวามเป็นแมแ่ละหน้าท่ีมายาคตคิวามเป็นแมใ่นละคร

โทรทศัน์

มายาคต ิ(Myth) นัน้ โรลอ็งด์ บาร์ธส์ ได้ให้ความหมายวา่ คือ

กระบวนการสรุปรวบยอดความคิดของคนในแตล่ะสงัคมตอ่เร่ืองใดเร่ือง

หนึง่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2551) และมีหน้าท่ีหลกัอยูส่องประการคือ หน้าท่ี

ในการชีใ้ห้เหน็วา่มีเร่ืองราวอะไรบ้าง(Point Out) และหน้าท่ีเป็นตวัก�าหนด

ความคดิ(Impose)ของเรา(กาญจนา แก้วเทพ, 2544)  ผลการศกึษาครัง้นี ้

จะได้น�าเสนอ มายาคติความเป็นแม่และหน้าท่ีมายาคติความเป็นแม่ใน

ละครโทรทศัน์ควบคูก่นัไปตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีตัง้ไว้ จากการน�าเสนอ

ความเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์จากลกัษณะทัว่ไป ได้แก่ลกัษณะทางกายภาพ   

ทางสงัคม  และทางจิตใจ  จากการให้ก�าเนิด จากการอบรมเลีย้งด ูและ 

จากพฒันาการความเป็นแม ่ 

1.1 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “แมท่ี่เบ่ียงเบน” และหน้าท่ีมายาคต ิ                               

1.1.1 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

ลกัษณะทางกายภาพ พบมายาคต ิ แมท่ี่มีอายนุ้อยจะเป็นแมท่ี่อบรมเลีย้ง

ดลูกูแบบปลอ่ยปละละเลย  เป็นแมท่ี่ทอดทิง้ลกู  และเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว

ตามล�าพงั  สว่นแมท่ี่มีอายมุากจะพบมายาคต ิปฏิเสธการเป็นแม ่  เป็น

แมท่ี่มีลกูบกพร่องทางสตปัิญญาและพฒันาการ  นอกจากนีผ้ลการศกึษา

ยงัพบวา่ลกัษณะทางกายภาพทางด้านรูปร่างหน้าตาของแมท่ี่สวย งดงาม   
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ท�าให้เป็นผู้หญิงท่ีมีทางเลอืกมากกวา่การเป็นแม ่  ได้แก่  การมีอ�านาจตอ่

รอง วา่จะเป็นแมท่ี่มีสถานภาพทางสงัคมแบบใด  และเป็นผู้หญิงท่ีปฏิเสธ

การแตง่งานซึง่ก็คือการปฏิเสธการเป็นแม่

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหล่านีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ (Point Out)  

วา่ลกัษณะทางกายภาพทางด้านอาย ุและรูปร่างหน้าตาสง่ผลตอ่การเป็น

แมท่ี่เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานสงัคมก�าหนด สว่นหน้าท่ีในการก�าหนดความ

คดิ (Impose) นัน้พบวา่ มีการก�าหนดความคดิวา่ แมท่ี่มีอายนุ้อย สามารถ

เรียนรู้ได้ ควรให้อภยัและให้โอกาสเรียนรู้ความเป็นแม ่ซึง่ในการศกึษาครัง้นี ้

จะปรากฏออกมาจากค�าพดูของตวัละครอ่ืนอยูบ่อ่ยครัง้ในการด�าเนินเร่ือง  

และก�าหนดความคดิวา่ผู้หญิงไมค่วรปฏิเสธการเป็นแม ่และควรต้องเป็นแม่

ในวยัท่ีเหมาะสม ไมม่ากไมน้่อยเกินไป  อีกทัง้ก�าหนดความคดิวา่ แมท่ี่สวย

และเลอืกโอกาสอ่ืนมากกวา่การเป็นแม ่จะเป็นแมท่ี่ไมดี่ 

ผลการศกึษามายาคตแิมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จากลกัษณะ

ทางกายภาพนี ้ เม่ือพิจารณาจากความเป็นจริงก็จะสอดคล้องกบังานของ 

วาทินี วิชยัยา (2555) ท่ีศกึษาแมว่ยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ในวยัเรียนสว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็น

ผู้เลีย้งดหูลกั ครอบครัวรวมถงึแมข่องแมว่ยัรุ่นเองก็ยงัไมต้่องการให้ลกูสาว

เปิดเผยว่ามีบตุร ดงันัน้จึงต้องเข้ามารับบทบาทในการเลีย้งดหูลกัแทน  

นอกจากนีใ้นมุมมองของนักสตรีนิยมเอง แมร่ี โวลสโตนคราฟต์  

(Mary Wollstonecraft) นกัสตรีนิยมคลืน่ลกูท่ีสองในชว่งทศวรรษ 1960 

ถงึ 1980 ก็ได้เคยเสนอใน A Vindication of the Rights of Woman วา่  

การเป็นแมท่ี่ดีต้องเลีย้งและดแูลลกูด้วยตนเอง  ไมใ่ชใ่ห้ความสนใจแตเ่ร่ือง
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ความสวยงามของรูปร่าง  เพราะเม่ือความสวยงามหมดไปตามวยั ผู้หญิง 

ก็จะไมเ่หลอืคณุคา่ใด ๆ เลย (อ้างใน วารุณี ภริูสนิสทิธ์ิ,2545)  

1.1.2 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

ลกัษณะทางสงัคม  ผลการศกึษาพบวา่ แมท่ี่มีสถานภาพทางสงัคมฐานะ

ยากจนจะเป็นแมท่ี่มีความต้องการพึง่พาสามีมาก เป็นแมเ่ลีย้งเด่ียวเพราะ

พึง่พาสามีไมไ่ด้  และเป็นแมท่ี่ทอดทิง้ลกู  สว่นแมท่ี่มีฐานะรวย  จะปฏิเสธการ

เป็นแม ่ เป็นแมห่ม้าย  ส�าหรับลกัษณะทางสงัคมจากการศกึษาพบมายาคต ิ 

แมท่ี่มีการศกึษา  จะเป็นแมท่ี่ใช้ความรู้สอนลกู  ในขณะท่ีแมท่ี่ไมมี่การศกึษา 

จะไมไ่ด้เป็นแมท่ี่ท�าหน้าท่ีอบรมเลีย้งดลูกู   และหากเป็นแมท่ี่ได้อบรมเลีย้ง

ดลูกูก็จะเป็นแมท่ี่มีอปุสรรคในการประกอบอาชีพหาเงินเลีย้งลกู  นอกจาก

นีล้กัษณะทางสงัคมทางด้านบทบาทของพอ่ในการเลีย้งดลูกู  พบวา่แมท่ี่มี

สามีไมมี่บทบาทในการเลีย้งดลูกูจะเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว  สว่นแมท่ี่พอ่มีบทบาท

ในการเลีย้งดลูกู  จะเป็นแมท่ี่มีอ�านาจทัง้เป็นแมท่ี่มีอ�านาจกบัลกู และเป็น

แมท่ี่มีอ�านาจในการก�าหนดบทบาทของพอ่ในการเลีย้งดลูกูด้วย

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหล่านีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ (Point Out)  

วา่ลกัษณะทางสงัคมของแมท่ี่ให้ก�าเนิดแตไ่มพ่ร้อม ทัง้การศกึษา  ฐานะ

และชนชัน้ และไมส่ามารถละทิง้ความปรารถนาสว่นตนของแมไ่ด้ จะเป็น

แมท่ี่ไมดี่ หรือเป็นแมท่ี่ไมส่ามารถอบรมเลีย้งดลูกูให้เตบิโตให้ดีได้  และยงั

ชีใ้ห้เหน็วา่ แมเ่ลีย้งเด่ียว คือภาระท่ีใหญ่หลวงส�าหรับผู้หญิง  ดงันัน้หน้าท่ี

ก�าหนดความคิด (Impose) จงึปรากฏให้เห็นว่า การศกึษาคือการสร้าง 
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ความพร้อมให้กบัการเป็นแม ่  ก�าหนดความคดิวา่ผู้หญิงควรเตรียมพร้อม

รับมือกบัการเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว  และก�าหนดความคดิวา่แมย่งัคงต้องพึง่พา

พอ่ในการสนบัสนนุการท�าหน้าท่ีแม่

  ผลการศกึษามายาคตแิมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จากลกัษณะ

ทางสงัคมนี ้เม่ือพิจารณาแนวคดิเก่ียวกบัสตรีนิยม จะพบวา่  การสนบัสนนุ

ความพร้อมในการเป็นแมด้่วยการศกึษานัน้ แมร่ี โวลสโตนคราฟต์ (Mary 

Wollstonecraft)  เสนอวา่ผู้หญิงต้องได้รับการศกึษาแบบเดียวและเรียน

ร่วมกบัผู้ชาย  การได้รับการศกึษาจะท�าให้ผู้หญิงสามารถเลีย้งดตูวัเองได้

และท�าให้ผู้หญิงเป็นเมียและแมท่ี่ดีขึน้เชน่เดียวกบัเบต็ตี ้  ฟรีดาน (Betty 

Friedan) เขียนหนงัสือ่ช่ือ The Feminine Mystique มองวา่การศกึษาเป็น

สิง่ส�าคญัท่ีจะท�าให้สถานะของผู้หญิงดีขึน้ เรียกร้องให้ผู้หญิงท�างานอาชีพ

เพราะจะท�าให้ผู้หญิงเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ สว่นการพึง่พาพอ่ในการสนบัสนนุ

การท�าหน้าท่ีแมน่ัน้  ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสองท่ีผู้หญิงได้เข้าสูต่ลาด

แรงงานทดแทนแรงงานผู้ชายท่ีเข้าร่วมสงคราม  แตเ่ม่ือสงครามสงบลง   

ผู้หญิงถกูเรียกร้องให้เลิกท�างานและกลบัมาเป็นแม่บ้าน เบ็ตตี ้ ฟรีดาน

มองวา่ท�าให้ผู้หญิงเหลา่นัน้เจ็บป่วย  เพราะการเป็นแมบ้่านท�าให้ผู้หญิง

ต้องพึง่พาทางเศรษฐกิจตอ่จากผู้ชาย   นอกจากนีย้งัมีซลูามิธ ไฟร์สโตน  

(Shulamith Firestone) ท่ีเสนอในงานเขียน The Dialectic of Sex: The Case 

for Feminist Revolution วา่ในการท�าหน้าท่ีในทางการสบืพนัธ์ การคลอด

ลกู การให้นมลกู การเลีย้งลกู ท�าให้ผู้หญิงต้องพึง่พาผู้ชายเพ่ือการมีชีวิตรอด  

และเสนอทางออกวา่ ผู้หญิงต้องเลกิท�าหน้าท่ีสบืพนัธุ์ และใช้เทคโนโลยีมา

ชว่ยในการผลติสมาชิกใหมข่องสงัคม ความปิติยินดีในการคลอดลกูเป็น

มายาคตขิองระบบชายเป็นใหญ่ (อ้างใน วารุณี ภริูสนิสทิธ์ิ, 2545) 
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1.1.3 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

ลกัษณะทางจิตใจ  ผลการศกึษาพบวา่  แมท่ี่มีจิตใจทะเยอทะยาน  จะเป็นแม่

ท่ีเลีย้งดลูกูแบบปลอ่ยปละละเลย  แมท่ี่มีจิตใจต้องการบทบาทอ่ืนมากกวา่

บทบาทการเป็นแม ่ จะเป็นแมท่ี่ทอดทิง้ลกู  สว่นแมท่ี่มีจิตใจหวง หว่งลกูมาก

จนเกินไปจะเป็นแมท่ี่มีอ�านาจเหนือลกู  และแมท่ี่มีจิตใจไมต้่องการแตง่งาน

จะปฏิเสธการแตง่งาน

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหลา่นีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ (Point Out) จาก

ลกัษณะทางจิตใจของแม่ว่ามีผลต่อการเป็นแม่  และมายาคติในละคร

โทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ีก�าหนดความคดิ (Impose) วา่ “แม”่ คือ สถานภาพและ

หน้าท่ีหนึง่ท่ีธรรมชาตแิละสงัคมก�าหนดมาแล้ว ผู้หญิงจงึไมค่วรปฏิเสธ 

  ผลการศกึษามายาคตแิมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จากลกัษณะ

ทางจิตใจนี ้เป็นมายาคตท่ีิสอดคล้องกบัสงัคมไทยท่ีต้องการให้ผู้หญิงท่ีเป็น

แม่ตระหนกัในบทบาท และสถานภาพท่ีสงัคมมอบหมายให้ด้วยเหตผุล

ทางชีวภาพ และเหตผุลทางสงัคม ดงัท่ีมีการย�า้ความส�าคญัของบทบาท

แมใ่ห้กบัผู้หญิงวา่เป็นบทบาทท่ีย่ิงใหญ่ ผู้ก�าลงัจะเป็นแม ่  พงึตระหนกัวา่  

ความเป็นแมน่ัน้มีความส�าคญัเพียงใดและควรภมิูใจในตวัเองเสมอกบัการได้

รับบทบาทอนัย่ิงใหญ่และส�าคญัอนันี ้นอกจากนีค้วามเป็นแมน่ัน้มีมากกวา่

การเป็นผู้ให้ชีวิตลกู ความหมายด้านธรรมชาต ิผู้ ท่ีสกัแคว่า่ คลอดทารกท่ีเกิด

ขึน้ในรังไขข่องตนนัน้หากไมท่�าหน้าท่ีของความเป็นแมใ่ห้สมบรูณ์แบบก็เป็น

ได้เพียงผู้คลอดเทา่นัน้ (บญุรัตน์ โพธิไพรัตนา, 2547) น่ีคือความหมายของ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2561

56

ค�าวา่ “แม”่ ในทางคณุธรรมเหลา่นีคื้อสิง่ท่ีสงัคมมอบสถานภาพและหน้าท่ี

ให้กบัผู้หญิงท่ีเป็นแม ่ และละครโทรทศัน์ก็สบืทอดความหมายตอ่

1.1.4 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

การให้ก�าเนิด  ผลการศกึษาพบวา่ละครโทรทศัน์น�าเสนอมายาคต ิ การให้

ก�าเนิดลกูยงัคงเป็นความเจ็บปวด เสีย่งตอ่ชีวิตของแม ่จงึท�าให้เป็นแมท่ี่มี

อ�านาจเหนือลกู   เพราะเป็นคนให้ชีวิตลกู    การให้ก�าเนิดลกูคือความหวงั

ของแม ่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความหวงัเก่ียวกบัเพศของลกู  เพราะจะสง่ผลตอ่

สถานภาพ และความเป็นอยูข่องแม ่  มายาคตกิารให้ก�าเนิดคือการปลดปลอ่ย   

การเป็นอิสระ  ก็จะเป็นแมท่ี่ทอดทิง้ลกูและเป็นแมท่ี่ปฏิเสธการเป็นแม่

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหล่านีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ (Point Out) 

วา่การให้ก�าเนิดเป็นการเสีย่งชีวิต การเฝ้ารอ การปลดปลอ่ย และเป็นการ

เรียกร้องให้เป็นความรับผิดชอบอยา่งเทา่เทียมกนัระหวา่งผู้หญิงและผู้ชาย   

และมายาคติในละครโทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ีก�าหนดความคิด (Impose) วา่ 

อยา่งไรก็ตามผู้หญิงยงัคงต้องยอมรับวา่  การให้ก�าเนิดลกูยงัคงต้องเป็น

หน้าท่ีของผู้หญิงโดยธรรมชาติ  และหน้าท่ีนีก็้ไม่สามารถจะเท่าเทียม

กนัได้ระหวา่งผู้หญิงกบัผู้ชาย และมายาคติท�าหน้าท่ีก�าหนดความคิดวา่  

การให้ก�าเนิดลกูสามารถเป็นสิง่ท่ีปลดปลอ่ยแมท่ี่ไมต้่องการลกูให้เป็นอิสระ

ได้  แตส่งัคมก็จะตราหน้าวา่เป็นแมใ่จร้าย แมใ่จด�า ทอดทิง้ลกูได้ลงคอ  

  ผลการศกึษามายาคตแิมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จากการให้

ก�าเนิดนี ้ ซีโมน เดอ โบววัร์ (Simone De Beauvoir) นกัสตรีนิยมคลืน่ลกู

ท่ีสองเขียนหนงัสอื The Second Sex  วิเคราะห์สภาพชีวิตของผู้หญิงใน
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เร่ืองความเป็นแม ่วา่ร่างกายของผู้หญิง  สภาพทางสรีระของผู้หญิงน�ามา

ซึง่ความทกุข์ยาก การเปลีย่นแปลงทางร่างกายของผู้หญิง ในการตัง้ท้อง   

การให้ก�าเนิด การให้นมลกู ได้ดงึเอาพลงังานและความสนใจของผู้หญิง

ไปอยา่งมาก  เพราะการเปลีย่นแปลงนีน้�ามาซึง่ความเจ็บปวดและทรมาน   

“ผู้หญิงถือว่าเป็นเหย่ือของเผ่าพนัธุ์” (อ้างใน วารุณี ภริูสินสิทธ์ิ,2545)   

นอกจากนี ้A. Rich ซึง่เขียนหนงัสอื OF WOMAN BORN ได้วิพากษ์วิจารณ์

วิธีการตอ่สู้ เร่ือง “ความเป็นแม”่ ท่ีผู้หญิงพยายามว่ิงหนี “ความเป็นแม”่  

ทางชีวภาพ ด้วยการไมย่อมแตง่งานหรือแตง่งานแล้วไมย่อมมีบตุรวา่ วิธี

การนีไ้มเ่พียงพอ  อนัเน่ืองมาจากเหตผุล “ความเป็นแม”่ ท่ีมีได้ 2 นยัยะ คือ 

การเป็นแม่จากด้านชีวภาพ และการเป็นแม่จากด้านสงัคมวฒันธรรม  

การหลีกเลี่ยงนีช้่วยให้หลีกหนีได้แต่ความหมายแรก  แต่ไม่อาจพ้น 

ความหมายหลงัได้ (อ้างใน กาญจนา  แก้วเทพ, 2536)  

1.1.5 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

การอบรมเลีย้งด ู ผลการศกึษาพบมายาคต ิ ลกูคือสมบตัขิองแมจ่ากการให้

ก�าเนิด  แมจ่งึควรเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดวิธีการอบรมเลีย้งดลูกู    และ

พบมายาคตท่ีิแมต้่องอบรมเลีย้งดลูกูแบบเอาใจใสไ่ด้ แม้จะไมไ่ด้อยูก่บัลกู  

มายาคตท่ีิการท�าหน้าท่ีจดัการอนาคตและปกป้องผองภยัให้กบัลกูต้องไม่

เป็นวิธีการท่ีเบ่ียงเบนไปจากสงัคมก�าหนด  หรือผิดจากท�านองคลองธรรม  

มายาคตแิมก่�าหนดชีวิตของลกูได้แตก็่ควรให้โอกาสลกูในการก�าหนดชีวิต

ของตวัลกูเองด้วย และมายาคตท่ีิแมต้่องท�าหน้าท่ีสอนแตส่ิง่ท่ีดีงามให้แก่ลกู 

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหลา่นีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ (Point Out) วา่  
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แมต้่องการแสดงอ�านาจในการก�าหนดวิธีการอบรมเลีย้งดเูอง  ชีใ้ห้เหน็วา่แม่

ท�าหน้าท่ีแมไ่ด้อยา่งสมบรูณ์ แตเ่ดือดร้อนคนอ่ืน   ชีใ้ห้เหน็วา่ แมท่�าหน้าท่ี

แมไ่ด้แม้ไมไ่ด้อยูด้่วยกนั และมายาคตใินละครโทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ีก�าหนด 

ความคดิ (Impose) วา่แม้แมจ่ะมีอ�านาจจากการให้ก�าเนิดลกู แตแ่มก็่ไม่

สามารถก�าหนดวิธีการเลีย้งลกูท่ีเบ่ียงเบนได้  ก�าหนดความคดิวา่แมท่�าหน้าท่ี

อยา่งสมบรูณ์แตไ่มค่วรเดือดร้อนผู้ อ่ืน  และก�าหนดความคดิวา่  แมไ่มต้่อง

อยูด้่วยกนักบัลกูได้ แตต้่องรักและเลีย้งดตูลอด

ผลการศึกษามายาคติแม่ท่ีเบ่ียงเบนในละครโทรทัศน์จากการ

อบรมเลีย้งดนีู ้  คือสิง่ท่ีเสนอให้เห็นวา่หากผู้หญิงไมอ่บรมเลีย้งดลูกูตาม

แบบท่ีมาตรฐานของสงัคมก�าหนดแล้วจะเกิดผลเชน่ไร ดงันัน้ความคดิท่ีแม ่

ถกูก�าหนดก็คือ แมย่งัคงต้องเป็นแมท่ี่ดี แมท่ี่เลีย้งดลูกูแบบท่ีสงัคมต้องการ 

สอดคล้องกบักาญจนา แก้วเทพ ท่ีวา่ “ความเป็นแม”่ เรามิได้และไมส่ามารถ

จะเป็นแมอ่ยา่งไรก็ได้ตามความต้องการสว่นตวัของเรา  หากแตจ่ะต้องเป็น

แมต่ามท่ีสงัคมก�าหนดเอาไว้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2536) 

1.1.6 มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์จาก

พฒันาการความเป็นแม ่ ผลการศกึษาพบวา่  แมท่ี่ปฏิเสธการเป็นแม ่ หรือ

เป็นแมท่ี่ทอดทิง้ลกู  หากมีพฒันาการความเป็นแมด้่วยการหวนกลบัมาท�า

หน้าท่ีของแม ่  ก็จะเป็นแมท่ี่ดีได้  และมายาคตแิมท่ี่เลีย้งดลูกูแตไ่มล่ะทิง้

ความปรารถนาหรือความต้องการสว่นตน ลกูก็จะเฉยชาไมรั่กแม ่  แตห่าก

มีพฒันาการท่ีกลบัตวักลบัใจมาเป็นแมท่ี่ให้ความส�าคญักบัความต้องการ

ของลกูมากกวา่  ลกูจะมีความสขุและให้อภยัแมไ่ด้

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร
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โทรทศัน์เหลา่นีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ (Point Out) วา่ 

แมเ่ม่ือให้ก�าเนิดลกูแล้ว ปฏิเสธความเป็นแมโ่ดยการทอดทิง้ลกู  หรือแสดง

บทบาทความเป็นแม่ท่ีเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานสงัคมก�าหนด หากแม ่

หวนกลบัมาแสดงบทบาทความเป็นแมต่ามท่ีมาตรฐานสงัคมก�าหนดแล้ว  

แมก็่จะเป็นแมท่ี่ดีตอ่ไป และมายาคตใินละครโทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ีก�าหนด

ความคดิ (Impose) วา่ แมต้่องท�าหน้าท่ีอบรมเลีย้งดลูกู และต้องอบรมเลีย้ง

ดลูกูตามมาตรฐานสงัคมก�าหนดอยา่งตอ่เน่ืองด้วย จงึจะเป็นแมท่ี่ดี  

1.2 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ ในละคร

โทรทศัน์

1.2.1 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ใน

ละครโทรทศัน์ จากลกัษณะทางกายภาพ  จากละครโทรทศัน์ท่ีมีการน�าเสนอ 

“ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ ท่ีเป็นเพศท่ีสาม คือเพศชายท่ีมีจิตใจเป็นผู้หญิง และ

ต้องการเลีย้งดเูดก็ท่ีถกูแมท่อดทิง้ตัง้แตแ่บเบาะ ผลการศกึษาพบมายาคติ

คือ การเลีย้งดลูกูคือการเตมิเตม็สว่นท่ีขาดหายไปของผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม ่ 

มายาคตผิู้ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีให้ก�าเนิดลกูไมไ่ด้  สามารถเป็นแมท่ี่ดี

ได้  นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบวา่ต้นแบบทางกายภาพของแมย่งัคงเป็น

สิง่ส�าคญัตอ่การรับรู้  การซมึซบั  และท�าตามจากลกูได้

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหลา่นีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ (Point Out) วา่   

ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แมท่ี่มีลกัษณะทางกายภาพท่ีให้ก�าเนิดลกูไมไ่ด้  สามารถ

เป็นแม่ท่ีดีได้และมายาคติในละครโทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ีก�าหนดความคิด  
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(Impose) วา่ ลกูทกุคนไมจ่�าเป็นต้องมีแมผู่้ให้ก�าเนิดเลีย้งด ูผู้หญิงท�าหน้าท่ี

แมไ่ด้แม้ไมต้่องให้ก�าเนิด  เพศท่ีสามก็สามารถท�าหน้าท่ีแมไ่ด้แม้ให้ก�าเนิดไมไ่ด้

ผลการศกึษามายาคตคิวามเป็นแมข่อง “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ ใน

ละครโทรทศัน์จากลกัษณะทางกายภาพนี ้ คือสิง่ท่ีสอดคล้องกบักาญจนา 

แก้วเทพ ท่ีวา่  หากพิจารณากนัอยา่งกว้างขวาง “ความเป็นแม”่  เป็นเร่ือง

ของทางสงัคมย่ิงกวา่จะเป็นเร่ืองของทางชีวภาพ  ทัง้นีห้มายความวา่  แม้แต่

ผู้หญิงท่ีไมมี่ลกูเลย  ยงัเป็นแมไ่ด้ในทางสงัคม (กาญจนา แก้วเทพ, 2536)  

1.2.2 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่” 

ในละครโทรทศัน์ จากลกัษณะทางสงัคม  ผลการศกึษาพบวา่ สถานภาพ

แมห่ม้ายและสถานภาพโสดของแม ่ ลกูจะเป็นสว่นท่ีเตมิเตม็ได้จากการได้

ท�าหน้าท่ีอบรมเลีย้งดลูกู  และผลการศกึษาพบวา่  ลกัษณะทางสงัคมด้าน

ฐานะ ทัง้แมท่ี่รวยและแมท่ี่มีฐานะยากจน จะเป็นแมท่ี่อบรมเลีย้งดลูกูอยา่ง

เอาใจใสแ่ละใกล้ชิด

จากมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่ปรากฏนีเ้ม่ือพิจารณาตามกรอบหน้าท่ี

ของมายาคตติามแนวคดิของโรลอ็งด์ บาร์ธส์   มายาคตท่ีิปรากฏในละคร

โทรทศัน์เหลา่นีคื้อหน้าท่ีการพยายามชีใ้ห้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ (Point Out) วา่    

ยงัมีผู้ ท่ีต้องการเป็นผู้เลีย้งดปูระหนึง่แมเ่พ่ือเตมิเตม็สว่นท่ีขาด เชน่ สามีเสยี

ชีวิต ลกูเสยีชีวิต หรือเป็นผู้ท่ีไมส่ามารถมีลกูโดยการให้ก�าเนิดได้  ดงันัน้มายา

คตเิก่ียวกบัความเป็นแมท่ี่ชีใ้ห้เหน็จงึท�าหน้าท่ีก�าหนดความคดิ (Impose) วา่  

ผู้หญิงทกุคนสามารถท�าหน้าท่ีความเป็นแมใ่นการอบรมเลีย้งดลูกูได้แม้ไม่

ต้องให้ก�าเนิด  และเพ่ิมเตมิความสามารถนีใ้ห้กบัผู้ ท่ีต้องการเป็นผู้ เลีย้งดู

ประหนึง่แม ่ เชน่ เพศท่ีสาม  ด้วยเชน่เดียวกนั  
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1.2.3 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่”  

ในละครโทรทศัน์ จากลกัษณะทางจิตใจ  ผลการศกึษาพบวา่  ลกัษณะทาง

จิตใจท่ีปรารถนาจะท�าหน้าท่ีเลีย้งด ูจะท�าให้เป็นแมท่ี่มีอ�านาจ  และเป็นแม่

ท่ีเอาใจใสล่กูเป็นอยา่งดี

1.2.4 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่” 

ในละครโทรทศัน์ จากการอบรมเลีย้งด ู  ผลการศกึษาพบวา่  แม้ไมต้่องให้

ก�าเนิดก็สามารถท�าหน้าท่ีแมไ่ด้อยา่งสมบรูณ์ในการอบรมเลีย้งดลูกู  

1.2.5 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่”  

ในละครโทรทศัน์ จากพฒันาการความเป็นแม ่ ผลการศกึษาพบวา่  แม้ไม่

ได้ให้ก�าเนิด แตถ้่าเป็นแมท่ี่มอบความรักและอบรมเลีย้งดลูกูอยา่งดีเสมอต้น

เสมอปลาย จะเป็นแมท่ี่ดี  เพราะความผกูพนัอาจมีมากกวา่สายเลอืดจาก

การให้ก�าเนิดแตไ่มไ่ด้เลีย้งด ู  เทา่กบัเป็นการให้ความส�าคญักบัการเลีย้งดู

มากกวา่การให้ก�าเนิด

2) การเปรียบเทียบมายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์กบัมายา

คตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย 

2.1 เปรียบเทียบมายาคติความเป็นแม่ของ “แม่ท่ีเบ่ียงเบน”  

ในละครโทรทศัน์กบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย  ผลการศกึษา

พบวา่มายาคติความเป็นแม่ในละครโทรทศัน์มีทัง้ตอกย�า้  ตอ่ต้าน และ

ท้าทายกบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย

2.1.1 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “แมท่ี่เบ่ียงเบน” ท่ีตอกย�า้

กบัมายาคติหลกัความเป็นแม่ในสงัคม  ผลการศกึษาพบว่า แม้ว่ากลุม่

ตวัอยา่งละครแมท่ี่ก�าหนดในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นตวัละครแมท่ี่อบรมเลีย้ง

ดลูกูเบ่ียงเบนไปจากสงัคมก�าหนด  แตก่ารประกอบสร้างจากละครโทรทศัน์
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ก็พบมายาคติท่ีตอกย�า้กบัมายาคติหลกัความเป็นแม่ของสงัคมไทยคือ  

การตอกย�า้ทางด้านความหมาย  การท�าหน้าท่ี  คณุลกัษณะ  บทบาท และ

การอบรมเลีย้งด ู โดยละครโทรทศัน์มีการตอกย�า้ความหมายของแม ่ยงัคง

เป็นผู้หญิงผู้ให้ก�าเนิดหรือเลีย้งดลูกู  เชน่เดียวกบัหน้าท่ีของแมท่ี่ตอกย�า้วา่ 

แมเ่ม่ือให้ก�าเนิดแล้ว แม้จะมีอปุสรรคขดัขวางในการท�าหน้าท่ีแมอ่ยา่งไร 

ก็ต้องท�าหน้าท่ีแมใ่นการอบรมเลีย้งดลูกูได้  ในขณะท่ีคณุลกัษณะของแม่

นัน้ละครโทรทศัน์ตอกย�า้วา่ แมต้่องมีความพร้อม มีความเหมาะสมทัง้ทาง

ด้านกายภาพ ทางด้านสงัคม และทางด้านจิตใจในการเป็นแม ่ อายท่ีุเหมาะ

สมต้องมีอายท่ีุไม่น้อยและอายไุม่มากเกินไป  มีการศกึษาหรือมีความรู้

เก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดลูกู  มีอาชีพท่ีเหมาะสมไมส่ง่ผลตอ่ความรู้สกึด้าน 

ลบของลกู  สว่นบทบาทของแมท่ี่มีการตอกย�า้ในละครโทรทศัน์คือ แมเ่ม่ือให้ 

ก�าเนิดลกูแล้วต้องแสดงบทบาทในการเลีย้งดลูกู และต้องเลีย้งดอูย่างดี  

และการตอกย�า้เก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดลูกู  คือ แมค่วรอบรมเลีย้งดลูกู

ด้วยความเสยีสละ  เสยีสละความปรารถนาสว่นตนและให้ความส�าคญักบั 

ความต้องการของลกูมากกวา่  แมค่วรอบรมเลีย้งดลูกูด้วยความเอาใจใส ่

แม้วา่แมจ่ะมีเง่ือนไขจากการท่ีไมไ่ด้อยูใ่กล้ชิดกบัลกู  แมค่วรอบรมเลีย้งดู

ลกูด้วยการปกป้องผองภยัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัลกู  แมค่วรอบรมเลีย้งดลูกู

ด้วยการเป็นบรุพาจารย์ของลกู สัง่สอนแตส่ิง่ท่ีดีงามให้กบัลกู  แมค่วรอบรม

เลีย้งดดู้วยการสง่เสริมและสนบัสนนุให้การศกึษา  แมค่วรอบรมเลีย้งดดู้วย

การเป็นต้นแบบหรือแบบอยา่งท่ีดีให้กบัลกู

2.1.2 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “แมท่ี่เบ่ียงเบน” ท่ีตอ่ต้าน

กบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย  จากผลการศกึษา ความเป็นแม่

ในละครโทรทศัน์ท่ีตอ่ต้านกบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย จะมา
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จากการตอ่ต้านทางด้านความหมาย  และทางด้านคณุลกัษณะของแม ่ โดยท่ี

การตอ่ต้านมายาคตทิางด้านความหมายนัน้ พบวา่ ความเป็นแมใ่นละคร

โทรทศัน์ตอ่ต้านวา่ แมผู่้ให้ก�าเนิดอาจจะไมไ่ด้เป็นผู้ เลีย้งด ู  และแมท่ี่เลีย้ง

ดอูาจจะไมไ่ด้ให้ก�าเนิด  ตอ่ต้านด้วยการน�าเสนอมายาคตวิา่ แมผู่้ให้ก�าเนิด

ถ้าไมมี่ความพร้อมในความเป็นแมก็่ไมค่วรต้องเป็นผู้อบรมเลีย้งด ูเป็นแมไ่ด้

เพียงแคผู่้ให้ก�าเนิดเทา่นัน้  และตอ่ต้านมายาคตคิวามเป็นแมด้่วยการท่ีแม่

ผู้ให้ก�าเนิดปฏิเสธการเป็นแม ่  นอกจากนีย้งัมีการตอ่ต้านด้วยการน�าเสนอ 

ผู้หญิงท่ีปฏิเสธการเป็นแม่ทางด้านชีวภาพด้วยการหนีการแตง่งาน และ

มีการตอ่ต้านมายาคติเก่ียวกบัการให้ก�าเนิดวา่ ควรมีความรับผิดชอบใน

การให้ก�าเนิดอย่างเท่าเทียมกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิง  ส�าหรับ

การตอ่ต้านทางด้านคณุลกัษณะของแมน่ัน้พบวา่  มีมายาคติตอ่ต้านวา่   

การเป็นแม่นัน้อาจต้องเป็นคนท่ีท�าผิดศีลธรรมเพ่ือลูก  มายาคติท่ีว่า 

ความสวยของผู้หญิงหรือการท่ี “นารีมีรูปเป็นทรัพย์” ท�าให้ผู้หญิงมีทางเลอืก

มากกวา่ความเป็นแม่

2.1.3 มายาคตคิวามเป็นแมข่อง “แมท่ี่เบ่ียงเบน” ท่ีท้าทายกบั

มายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย  ผลการศกึษาพบวา่ละครโทรทศัน์

น�าเสนอ มายาคติท่ีแมต้่องการอบรมเลีย้งดลูกูด้วยการใช้อ�านาจของแม่

ในการก�าหนดวิธีการอบรมเลีย้งดลูกู โดยไมจ่�าเป็นต้องเป็นไปตามท่ีสงัคม

ก�าหนด  และพบมายาคตท้ิาทายการอบรมเลีย้งดลูกูแบบปลอ่ยปละละเลย 

ท่ีลกูสามารถจะเป็นคนดีได้

2.2 เปรียบเทียบมายาคตคิวามเป็นแมข่อง “ผู้เลีย้งดปูระหนึง่แม”่  

ในละครโทรทศัน์   ผลการศกึษาพบมายาคตทิัง้ตอกย�า้ และตอ่สู้กบัมายาคติ

หลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย 
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2.2.1 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่”  

ท่ีตอกย�า้กบัมายาคติหลกัความเป็นแม่ในสงัคมไทย  ผลการศึกษาพบ

ว่า  มายาคติเก่ียวกบั แม้ไม่ได้เป็นผู้ ท่ีให้ก�าเนิด แต่เม่ือจะเป็นแม่แล้ว  

การให้ความส�าคญักบัการอบรมเลีย้งด ูจะท�าให้เป็นแมท่ี่สมบรูณ์แบบได้  

2.2.2 มายาคติความเป็นแม่ของ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึ่งแม่”  

ท่ีตอ่สู้กบัมายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย ผลการศกึษาพบวา่ ความ

รัก ความผกูพนั ความใกล้ชิดในการอบรมเลีย้งดจูะท�าให้ความเป็นแมมี่

มากกวา่ แมผู่้ให้ก�าเนิดแตไ่มไ่ด้เลีย้งดไูด้ 

อภปิรายผล 

จากผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถอภิปรายผลด้วยมมุมองความเป็น

แม ่จากทฤษฎีสตรีนิยม  จากมายาคต ิ  จากหน้าท่ีของมายาคตใินละคร

โทรทศัน์  และจากคณุลกัษณะความเป็นละครโทรทศัน์ ดงันี ้

1. การอภิปรายผลมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์

ด้วยมมุมองความเป็นแม ่จากทฤษฎีสตรีนิยม ผลการศกึษาความเป็นแมท่ี่

เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์ในครัง้นี ้  เม่ือพิจารณาจากมมุมองความเป็นแม่

จากทฤษฎีสตรีนิยม  พบวา่  มีมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่พบในละครโทรทศัน์ 

คือ การปฏิเสธการเป็นแม ่  ทัง้การปฏิเสธความเป็นแมท่างชีวภาพ และ

ปฏิเสธความเป็นแมท่างสงัคมและวฒันธรรม แตล่ะครโทรทศัน์ก็สร้างให้

ความเป็นแมแ่บบนีไ้ด้รับการลงโทษในเชิงสญัลกัษณ์  จากการประกอบสร้าง

ของละครโทรทศัน์ท่ี “คณุหญิงศรี”  ไมไ่ด้มีชีวิตท่ีมีความสขุเลย  ตัง้แตเ่ร่ิมต้น

คือปฏิเสธการแตง่งาน และเม่ือละครโทรทศัน์ด�าเนินเร่ืองให้เรียนรู้ท่ีจะรักลกู 

“คณุหญิงศรี” จงึผกูพนั และยอมรับการเป็นแมไ่ด้ในท่ีสดุ เป็นการน�าเสนอ
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แมใ่นมมุมองของทฤษฎีสตรีนิยมท่ีน�าเสนอในละครโทรทศัน์  ให้รู้วา่มีผู้หญิง

ท่ีไมต้่องการเป็นแม ่  ปฏิเสธการเป็นแมต่ัง้แตก่ารเป็นแมท่างด้านชีวภาพ   

แตก็่ได้รับการประกอบสร้างจากมายาคติในละครโทรทศัน์ ให้กลบัเข้าสู่

ความเป็นแมต่ามท่ีสงัคมต้องการ  ตามท่ีสงัคมคาดหวงัในท้ายท่ีสดุ  

นอกจากนีค้วามเป็นแม่ในมุมมองจากทฤษฎีสตรีนิยมท่ีได้รับ

การน�าเสนอในละครโทรทศัน์คือ แมท่ี่ต้องท�างานนอกบ้าน  จาก “อีสา” ใน

ละครโทรทศัน์เร่ือง “อีสารวีชว่งโชต”ิ ท่ีชีวิตการท�างานนอกบ้านเป็นคนเก่ง  

เป็นคนมีความสามารถ  แตชี่วิตในบ้านเม่ือเป็นแม ่ลกูกลบัไมย่อมรับใน

ฐานะแม่ แต่ท้ายท่ีสดุละครโทรทศัน์ก็ประกอบสร้างให้ “สา” ละทิง้การ

ท�างานนอกบ้าน  กลบัมาท�าหน้าท่ีแมข่องลกู “สา” จงึเป็นแมท่ี่ดีของลกูได้ 

เพียงเพราะ “สา” กลบัมาอยูใ่นพืน้ท่ีของแม ่ พืน้ท่ีในบ้าน เลีย้งดลูกู หรือตวั

ละครแม ่ “ล�ายอง” ท่ีมีวิธีการเลีย้งลกูท่ีผิดแผกไปอยา่งมากกบัมาตรฐาน

สงัคม อีกทัง้ประพฤติตนไมเ่หมาะสม ก็เป็นแมท่ี่นกัสตรีนิยมมองเห็นวา่   

“ความเป็นแม”่ นัน้มิได้หมายความเพียงวา่  “แคมี่ลกูก็เป็นแมไ่ด้” แตย่งั

หมายรวมถงึองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีรวมตวัเป็น “ความเป็นแม”่  เชน่ พืน้ท่ีของ

แม ่(บ้าน) การท�างานของแม ่(เพ่ือลกู)  การดแูลลกู  นัน่ก็หมายถงึสญัลกัษณ์

ตา่ง ๆ  ของความเป็นแม ่ และแมท่ี่ท�าตวัดีในสายตาของสงัคมเทา่นัน้  จงึจะ

เป็นแมดี่ (Good Mother)  หรือแมใ่นอดุมคต ิ(Ideal Mother)  หากผู้หญิง

คนใดไมท่�าหน้าท่ีดงักลา่วก็จะถกูตราหน้าวา่เป็นแมเ่ลว  (Bad  Mother) 

(Deviant Mother) (ก�าจร  หลยุยะพงศ์, 2544) 

2. การอภิปรายผลมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์

ด้วยมมุมองความเป็นแม ่จากมายาคต ิ จากผลการศกึษาสามารถอภิปราย

ด้วยคณุสมบตัปิระการหนึง่ของมายาคต ิ(Myth) ท่ีวา่ ท่ีใดก็ตามท่ีมีมายาคต ิ
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( Myth) ท�างานอยู ่  ท่ีนัน่ก็จะมีการผลติมายาคตติอ่ต้าน (Counter-Myth)  

ท่ีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมยอ่ย ๆ อยูด้่วยเสมอ (กาญจนา  แก้วเทพ, 2553)  

ซึง่หมายถงึวา่ มายาคตติา่ง ๆ  จะมีการตอ่สู้ทางความหมายกนัอยูต่ลอดเวลา  

มายาคตติอ่ต้านจะเป็นการเปิดโปงให้เหน็เบือ้งหลงัอีกด้านหนึง่  ดงันัน้จาก

ผลการศกึษาในครัง้นีท่ี้พบวา่  การเปรียบเทียบมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียง

เบนในละครโทรทศัน์กบัมายาคตหิลกัความเป็นแมข่องสงัคมไทย  จงึมีทัง้

ในลกัษณะของการตอกย�า้  การตอ่ต้าน และการท้าทาย  นัน่เป็นเพราะวา่

มายาคตติอ่ต้านจากความเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์ก�าลงัท�างาน

ผา่นการประกอบสร้างชีวิตของตวัละครแมใ่ห้โลดแลน่ในละครโทรทศัน์อยู ่

“ล�ายอง” ในละครโทรทศัน์เร่ือง “ทองเนือ้เก้า” จงึก�าลงักลัน่มายาคตติอ่ต้าน 

(Counter-Myth) กบัมายาคตหิลกั (Main Myth) ความเป็นแมท่ี่ดีในสงัคม

ไทยในการอบรมเลีย้งดลูกูท่ีต้องรักและเอาใจใสล่กู  โดยการท้าทายด้วย

การเป็นแมท่ี่แสดงอ�านาจในการก�าหนดวิธีอบรมเลีย้งดลูกูตามท่ีตนต้องการ 

ค�าพดูวา่ “ลกูของก ู กจูะเลีย้งยงัไงก็ได้”  จงึประกอบสร้างให้ปรากฏออกมา

ในละครโทรทศัน์อยูบ่อ่ยครัง้ หรือ ตวัละคร “คณุหญิงอบเชย” ท่ีแม้จะเป็น

แมท่ี่ให้ก�าเนิดและเลีย้งดลูกูอยา่งดี ทะนถุนอมลกูเพ่ือให้เป็น เมีย เป็นแม่

ท่ีดีในอนาคต แตเ่ม่ือ “คณุหญิงอบเชย” ต้องแสดงบทบาทบรุพเทพในการ

ปกป้องอนัตรายให้กบัลกู  การใช้วิธีท่ีสร้างความเดือดร้อนกบัผู้ อ่ืน ความเป็น

แมข่อง “คณุหญิงอบเชย” นี ้จงึก�าลงัแสดงคณุสมบตัขิองมายาคตติอ่ต้าน

(Counter-Myth) กบัมายาคตหิลกั (Main Myth) ความเป็นแมท่ี่ดีในสงัคม

ไทย  ท�าให้เกิดการตัง้ค�าถามได้วา่ เป็นแมท่ี่ดีหรือไม ่เป็นต้น  จะเหน็ได้วา่  

มายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนจากข้อค้นพบในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นข้อค้น
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พบความเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนท่ีละครโทรทศัน์ซึง่เป็นวฒันธรรมยอ่ย ก�าลงัผลติ

มายาคตติอ่ต้าน (Counter-Myth) ออกมา 

3. การอภิปรายผลมายาคตคิวามเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์

ด้วยมมุมองความเป็นแม ่จากหน้าท่ีของมายาคตใินละครโทรทศัน์   หน้าท่ี

ตอ่สงัคมของมายาคตใินละครโทรทศัน์หน้าท่ีหนึง่ คือ หน้าท่ียดึเหน่ียวสว่น

เสีย้วของสงัคมท่ีแตกร้าวออกจากกนัด้วยเหตผุลตา่ง ๆ ให้เข้ามาติดรวม

เป็นหนึง่อยูไ่ด้ และอีกหน้าท่ีของมายาคตใินละครโทรทศัน์  คือ การอบรม

สัง่สอนบรรดาคา่นิยมและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสงัคม (กาญจนา  แก้วเทพ, 

2536)  จากหน้าท่ีของมายาคตลิะครโทรทศัน์นี ้ ผลการศกึษาครัง้นีจ้งึพบ

วา่ ละครโทรทศัน์มีการจ�าลองชีวิตแมท่ี่เบ่ียงเบนท่ีบดิเบีย้ว เพ่ือให้เหน็เป็น

ตวัอยา่ง และมีหนทางแนวทางตามธรรมชาตขิองสือ่ละครโทรทศัน์ในการ

เลา่เร่ือง ในการแก้ปัญหาตวัละครแมท่ี่เบ่ียงเบนเหลา่นี ้ให้กลบัเข้าสูก่ารเป็น

แมต่ามท่ีสงัคมก�าหนดและคาดหวงัในท้ายท่ีสดุ  ดงันัน้คา่นิยมตา่ง ๆ เก่ียว

กบัแมท่ี่ต้องอบรมสัง่สอนให้กบัสงัคมตามกระบวนการของโทรทศัน์ท่ีเป็นไป

อยา่งแนบเนียนจงึต้องมี ตวัละครแมท่ี่เบ่ียงเบนมาน�าเสนอในละครโทรทศัน์

เพ่ือเป็นตวัอยา่งชีวิตแม ่ และน�าเสนอการท�าหน้าท่ีของคนรอบข้างตวัละคร

แม ่ และคนในสงัคม  ชว่ยกนัตกัเตือน  และหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้แมท่ี่เบ่ียง

เบน กลบัมาเป็นแมใ่นอดุมคต ิท�าหน้าท่ีแมต่ามท่ีสงัคมก�าหนด สงัคมยอมรับ 

เพ่ือเป็นการยดึเหน่ียวสว่นเสีย้วของสงัคมเก่ียวกบัการเป็นแม ่  ตามกรอบ

มาตรฐานท่ีสงัคมก�าหนด หรือการลงโทษแมท่ี่เบ่ียงเบนในรูปแบบตา่ง ๆ   

ทัง้การท่ีแมท่ี่เบ่ียงเบนเสยีชีวิต เสยีโฉม ไมมี่ความสขุ  ลกูก้าวร้าว ลกูมีแต่

ความทกุข์ ลกูปิดบงั ท่ีพบในการศกึษาครัง้นี ้ก็เป็นการท�าหน้าท่ีของมายา

คตใินการยดึเหน่ียวสงัคมความเป็นแมท่ี่ดีไว้เชน่กนั
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สว่นหน้าท่ีของมายาคตลิะครโทรทศัน์ตอ่สงัคมในการอบรมสัง่สอน

บรรดาคา่นิยมและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสงัคม จากผลการศกึษาครัง้นีก็้ได้

เหน็เป็นข้อมลูประจกัษ์ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัความเป็นแม ่แตท่ี่ส�าคญัคือ  

แมค่วรแสดงบทบาทและท�าหน้าท่ีแมใ่ห้สมบรูณ์ท่ีสดุ หากท�าไมส่มบรูณ์

แบบ  มายาคติจากละครโทรทศัน์ก็แสดงให้เห็นด้วยบทลงโทษจากการ

จ�าลองชีวิตแมท่ี่เบ่ียงเบนมาน�าเสนอแล้ว

ส�าหรับหน้าท่ีของมายาคตลิะครโทรทศัน์ในระดบัปัจเจกบคุคลนัน้ 

ก็คือการตอบสนองความต้องการหลายอยา่งในชีวิตของปัจเจกชนท่ีไมมี่ทาง

จะบรรลไุด้ในโลกแหง่ความจริง (กาญจนา  แก้วเทพ, 2543) ผลการศกึษา

ครัง้นี ้มีความเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนในโลกจริงท่ีไมส่ามารถแก้ไขได้ เชน่ การให้

ก�าเนิดลกู ผู้ชายไมส่ามารถให้ก�าเนิดลกูได้ด้วยสรีระตามธรรมชาตท่ีิไมไ่ด้

ก�าหนดมาเหมือนผู้หญิง และความเจ็บปวดจากการคลอดลกูก็ไมส่ามารถ

ลดลงได้ในโลกจริง ยงัคงเป็นความเจ็บปวดท่ีผู้หญิงทัง้ท่ีมีประสบการณ์

การคลอดลกู และยงัไมเ่คยมีประสบการณ์การคลอดลกูในโลกจริงเช่ือวา่

เจ็บปวดท่ีสดุกวา่การเจ็บปวดทางกายอ่ืนใด  แตล่ะครโทรทศัน์จากผลการ

ศกึษาครัง้นีก็้ยงัคงพบการเรียกร้องให้รับรู้วา่ การคลอดลกูเป็นความเจ็บ

ปวด และยงัคงเรียกร้อง ดา่ทอผู้ชายวา่เป็นต้นเหตขุองความเจ็บปวด และ

ต้องการให้ผู้ชายมารับผิดชอบการให้ก�าเนิดเทา่เทียมกบัผู้หญิง แม้วา่มายา

คตนีิท้ัง้ในโลกจริงและโลกสญัลกัษณ์ไมส่ามารถเป็นไปได้  แตม่ายาคตใิน

ละครโทรทศัน์ก็ยงัท�าหน้าท่ีนีใ้ห้กบัผู้หญิงเสมอ

ดงันัน้จากผลการศกึษาในครัง้นีค้งพอจะเป็นสิง่ท่ีสนบัสนนุข้อสรุปท่ี

วา่ในขณะท่ีมายาคตใินโลกแหง่ความเป็นจริงมีหน้าท่ี  มายาคตใินโลกแหง่
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สญัลกัษณ์ ซึง่ก็คือละครโทรทศัน์นัน้ก็มีหน้าท่ีทัง้ในระดบัปัจเจกชนและตอ่

ระดบัสงัคมเชน่กนั  

4. การอภิปรายผลมายาคติความเป็นแม่ท่ีเบ่ียงเบนในละคร

โทรทศัน์ด้วยมมุมองความเป็นแม ่จากคณุลกัษณะความเป็นละครโทรทศัน์   

หากพิจารณาจากความเป็นละครโทรทศัน์ท่ีมีการเลา่เร่ืองเป็นศาสตร์ส�าคญั  

มายาคตติอ่ต้านทัง้หลายท่ีแมท่ี่เบ่ียงเบนจากละครโทรทศัน์ผลติออกมาก็

เป็นไปตามหน้าท่ีของการเลา่เร่ืองและเร่ืองเลา่ประการหนึง่ท่ี Fisher (อ้างใน 

กาญจนา แก้วเทพ, 2553)  ระบวุา่  เร่ืองเลา่ก�าลงัท�าหน้าท่ีตอกย�า้อดุมการณ์

เดมิ ๆ ให้มัน่คง ซึง่ในการศกึษาครัง้นีก็้คือ ตอกย�า้อดุมการณ์ความเป็นแม ่ 

หรือมายาคตหิลกัความเป็นแม ่(Main Myth) ในสงัคมไทย  แม้วา่เร่ืองเลา่

หรือการเลา่เร่ืองในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นเร่ืองราวของแมท่ี่เบ่ียงเบนจาก

มาตรฐานสงัคมก�าหนดทัง้หมด แตส่ดุท้ายแล้วละครโทรทศัน์ก็ท�าหน้าท่ี

ในการเล่าเร่ืองตอกย�า้มายาคติให้แม่ได้เปลี่ยนแปลงจากแม่ท่ีเบ่ียงเบน   

มาเป็นแม่ท่ีดีตามสงัคมก�าหนด หากแม่ไม่เปลี่ยนแปลงแม่ก็จะได้รับ 

การลงโทษ 

นอกจากนีก้ารท่ีละครโทรทัศน์เป็นพืน้ท่ีในเร่ืองแต่ง (Fiction)   

ความเป็นแมท่ี่ปรากฏในละครโทรทศัน์จงึเป็นการประกอบสร้างความหมาย

ทัง้สิน้  แตผู่้ชมก็เกิดความรู้สกึวา่ น่ีเป็นโลกจริง ๆ  เม่ือกล้องและการเลา่เร่ือง

พาผู้ชมเข้าไปในพืน้ท่ีเร่ืองแตง่ของละครโทรทศัน์ อีกทัง้พืน้ท่ีในเร่ืองแตง่ของ

ละครโทรทศัน์ แนวคดิเก่ียวกบั “อาณาเขต/พืน้ท่ี/สถานท่ี”  ละครโทรทศัน์ 

ซึ่งเป็นเร่ืองแต่ง ผู้ ผลิตก็จะมีการตกแต่งหรือจัดฉากอย่างมาก ซึ่งก็

หมายความวา่มีการประกอบสร้างความหมายของพืน้ท่ีมากขึน้ (กาญจนา  

แก้วเทพ, 2553)  ดงันัน้ความสมจริงจากพืน้ท่ีเร่ืองแต่งนีก็้อาจจะท�าให้ 
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ผู้ ชมละครโทรทัศน์หลงลืมไปได้ว่า สิ่งท่ีได้เห็นไม่ใช่ความจริงทัง้หมด  

แตคื่อการคดัเลอืกมาแล้ว การลมืนีจ้งึอาจท�าให้ผู้ชมยอมรับการคดัเลอืก

นีไ้ด้ และการคดัเลือกท่ีวา่นี ้ หากมองไปเบือ้งหลงัของการกระท�าของตวั

ละครแมท่ี่เบ่ียงเบนในละครโทรทศัน์ท่ีหลากหลายนี ้ นอกเหนือจากผู้ก�ากบั   

คนเขียนบท เจ้าของบทประพนัธ์ แล้ว “กฎเกณฑ์ของสงัคม”  จะเป็นผู้ชกัใย

ท่ีส�าคญั (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) ซึง่กฎเกณฑ์สงัคมในการศกึษาครัง้นี ้

ก็คือ มายาคตหิลกัความเป็นแมใ่นสงัคมไทย  ท่ีต้องการให้แมเ่ป็นผู้อบรม

เลีย้งดลูกูอยา่งดีตามกรอบมาตรฐานสงัคมก�าหนดไว้นัน่เอง  มายาคตติอ่

ต้านจากความเป็นแมท่ี่เบ่ียงเบนทัง้หลายจงึถกูประกอบสร้างความหมาย

ผา่นพืน้ท่ีเร่ืองแตง่ในละครโทรทศัน์จ�าลองชีวิตแมอ่อกมาให้เหน็ การตอกย�า้ 

การตอ่ต้าน  การท้าทาย  ซึง่ในท้ายท่ีสดุแล้วจากผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็

ได้วา่ผู้ชกัใยสดุท้ายคือ “กฎเกณฑ์ของสงัคม”  ก็ท�าหน้าท่ีให้การตอ่ต้าน   

การท้าทายนัน้ท�าได้ในพืน้ท่ีแตง่ แคใ่นการเร่ิมเร่ือง  กลางเร่ือง เทา่นัน้แตต่อน

จบของเร่ือง  “แมท่ี่เบ่ียงเบน” ก็ต้องกลบัคืนสูค่วามเป็นแมท่ี่ดี 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาการประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ  

“แมท่ี่เบ่ียงเบน” และ “ผู้ เลีย้งดปูระหนึง่แม”่ ในละครโทรทศัน์ยงัคงเป็นไป

ตามความหมายหลกัของสงัคมไทย คือความหมายตามพจนานกุรม แมคื่อ 

“หญิงผู้ให้ก�าเนิดหรือเลีย้งดลูกู” แตก็่พบมมุมองความเป็นแมจ่ากทฤษฎี

สตรีนิยมคือ การปฏิเสธการเป็นแม ่ ทัง้การปฏิเสธความเป็นแมท่างชีวภาพ 

และปฏิเสธความเป็นแมท่างสงัคมและวฒันธรรม แตล่ะครโทรทศัน์ก็สร้างให้
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ความเป็นแมแ่บบนีไ้ด้รับการลงโทษในเชิงสญัลกัษณ์  และยอมรับการเป็น

แมไ่ด้ในท่ีสดุ  นอกจากนี ้ แมท่ี่ต้องท�างานนอกบ้านท่ีต้องท�าหน้าท่ีได้อยา่ง

สมบรูณ์ ตามมมุมองของนกัสตรีนิยมท่ีพืน้ท่ีของแม(่บ้าน) การท�างานของ

แม(่เพ่ือลกู) การดแูลลกู นัน่ก็หมายถงึสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ของความเป็นแม่

 ผลการศกึษา การเปรียบเทียบมายาคตหิลกัความเป็นแมข่องสงัคม

ไทย มีทัง้ในลกัษณะของการตอกย�า้  การตอ่ต้าน และการท้าทาย นัน่เป็น

เพราะวา่ตามคณุสมบตัปิระการหนึง่ของมายาคต(ิMyth)ก็คือ ท่ีใดก็ตามท่ีมี

มายาคต(ิMyth) ท�างานอยู ่ท่ีนัน่ก็จะมีการผลติมายาตอ่ต้าน(Counter-Myth) 

ท่ีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมยอ่ย ๆ  อยูด้่วยเสมอ ซึง่หมายถงึวา่ มายาคตติา่ง ๆ   

จะมีการตอ่สู้ความหมายกนัอยู่ตลอดเวลา  มายาคติตอ่ต้านจะเป็นการ

เปิดโปงให้เหน็เบือ้งหลงัอีกด้านหนึง่  รวมถงึคณุสมบตัขิองละครโทรทศัน์

ประการหนึง่ก็คือ ตวัละครสตรีมกัถกูสร้างขึน้ให้เข้มแขง็หรือมีอ�านาจโดย

เฉพาะเม่ือปรากฏอยูภ่ายนอกบ้าน  และมีความหลากหลายของมมุมองชีวิต

ท่ีเป็นปัจจยัเอือ้ให้มายาคตคิวามเป็นแมใ่นละครโทรทศัน์มีทัง้มายาคตหิลกั

และมายาคตติอ่ต้าน

 ผลการศกึษาหน้าท่ีของมายาคติในละครโทรทศัน์ คือหน้าท่ียึด

เหน่ียวสว่นเสีย้วของสงัคมท่ีแตกร้าวออกจากกนัด้วยเหตผุลตา่ง ๆ ให้เข้า

มาตดิรวมเป็นหนึง่อยูไ่ด้ และหน้าท่ีการอบรมสัง่สอนบรรดาคา่นิยมและกฎ

เกณฑ์ตา่ง ๆ ของสงัคม ละครโทรทศัน์จงึมีการจ�าลองชีวิตแมท่ี่เบ่ียงเบนท่ี

บดิเบีย้ว เพ่ือให้เหน็เป็นตวัอยา่ง และมีหนทางแนวทางตามธรรมชาตขิอง

สื่อละครโทรทศัน์ในการเลา่เร่ือง ในการแก้ปัญหาตวัละครแมท่ี่เบ่ียงเบน

เหลา่นี ้ให้กลบัเข้าสูก่ารเป็นแมต่ามท่ีสงัคมก�าหนดและคาดหวงัในท้ายท่ีสดุ   
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ดังนัน้ค่านิยมต่าง ๆ เก่ียวกับแม่ท่ีต้องอบรมสัง่สอนให้กับสงัคมตาม

กระบวนการของโทรทศัน์ท่ีเป็นไปอยา่งแนบเนียนจงึต้องมี ตวัละครแมท่ี่

เบ่ียงเบนมาน�าเสนอในละครโทรทศัน์เพ่ือเป็นตวัอยา่งชีวิตแม ่  ท�าหน้าท่ี 

ชีใ้ห้เหน็และก�าหนดความคดิผู้ชม

ข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี ้

จากผลการศกึษาท่ีพบในครัง้นีว้่า มายาคติความเป็นแม่ท่ีเบ่ียง

เบนในละครโทรทศัน์มีลกัษณะท้าทายกบัมายาคติหลกัความเป็นแมข่อง

สงัคมไทย  ได้แก่   (1) แมมี่อ�านาจในการก�าหนดวิธีการอบรมเลีย้งดลูกูเอง  

(2) การเลอืกการอบรมเลีย้งดลูกูแบบทอดทิง้ก็คือการปฏิเสธความเป็นแม่

ทางด้านสงัคมวฒันธรรม (3) แมท่ี่เลีย้งลกูโดยปลอ่ยปลอ่ยละเลยไมเ่อาใจใส่

ลกู  ลกูอาจเรียนรู้การเอาชีวิตรอดและเรียนรู้การเป็นคนท่ีดีได้จากคนรอบตวั   

(4) การเป็นแมอ่าจต้องเป็นคนผิดศีลธรรมเพ่ือลกู  สามารถน�าไปใช้ส�าหรับ

การทบทวนความเป็นแมท่างด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีมาจากปัจเจกบคุคล

คือ ตวัผู้ เป็นแม ่ท่ีมีบริบทรอบตวัตา่งกนั  อาจจะมีความต้องการเป็นแมท่ี่ไม่

สอดคล้องกบัท่ีสงัคมก�าหนดไว้  และต้องการจะก�าหนดความเป็นแมด้่วย

ตวัเอง รวมถงึในการผลติละครโทรทศัน์ก็ต้องมีมิตขิองเหตผุลท่ีแมต้่องการ

ท้าทายความเป็นแม่ท่ีก�าหนดการเลีย้งดใูนหลายมิติ และเกิดผลกระทบ

กบัลกูในหลายมิตมิาน�าเสนอในละครโทรทศัน์ซึง่เป็นพืน้ท่ีทดลองของการ 

น�าเสนอเร่ืองราว  แงม่มุตา่ง ๆ ของสงัคม 

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรมีการศกึษาและวิเคราะห์

จากผู้ส่งสาร ในขัน้ตอนการผลิต  และขัน้การผลิตซ�า้ ตามลกัษณะท่ี  
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Stuart Hall สรุปวา่ “กระบวนการเข้าหรือถอดรหสันัน้จะต้องถกูควบคมุ

ในทุกขัน้ตอนเพ่ือให้ความหมายสดุท้ายในขัน้ตอนของผู้ รับสารตรงกับ 

ความหมายแรกของผู้ ส่งสาร” และควรมีการศึกษาการรับรู้มายาคติ 

ความเป็นแมข่องผุ้ รับสารหรือผู้ชมละครโทรทศัน์ด้วย



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2561

74

บรรณานุกรม

กาญจนา แก้วเทพ. (2536). ม่านแห่งอคติ : ความสมัพนัธ์ระหว่างสตรี 

 กบัสถาบนัทางสงัคม. ปทมุธานี: เจนเดอร์เพรส.

กาญจนา แก้วเทพ.  (2536). มายาพินิจ  การเมืองทางเพศของละครโทรทศัน์.  

 กรุงเทพฯ: ส�านกัพิมพ์เจนเดอร์เพลส.

กาญจนา แก้วเทพ. (2543). ความเรียงว่าดว้ยสตรีกบัสือ่มวลชน. กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.

กาญจนา  แก้วเทพ. (2544).  ศาสตร์แห่งสือ่และวฒันธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ:  

 เอดสินัเพรสโปรดกัส์จ�ากดั.

กาญจนา แก้วเทพ. (2553). แนวพินิจใหม่ในสือ่สารศึกษา. กรุงเทพฯ:  

 ห้างหุ้นสว่นจ�ากดัภาพพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ, สมสขุ หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนกัคิดทฤษฎี   

 เศรษฐศาสตร์การเมืองและสื่อสารการศึกษา (พิมพ์ครัง้ 2).   

 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจ�ากดัภาพพิมพ์.

ก�าจร  หลยุยะพงศ์. (2544). ครอบครวักบัความสมัพนัธ์ทีไ่ม่มีวนัแปรเปลีย่น?.  

 กรุงเทพฯ: หจก.อรุณการพิมพ์. 

ปรีชา ช้างขวญัยืน. (2541). สตรีในคมัภีร์ตะวนัออก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

วารุณี ภริูสนิสทิธ์ิ (2545). สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสงัคมแห่ง 

 ศตวรรษที ่20. กรุงเทพฯ: คบไฟ.

รวิช  ตาแก้ว. (2552, สงิหาคม). “แม”่: มมุมองเร่ืองเลา่ในบริบทของสงัคมไทย.  

 วารสารการศึกษาไทย, 6(59), 10-14.



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2561

75

วาทินีย์ วิชยัยา. (2555). แม่วยัรุ่น: ประสบการณ์ชีวิตและเพศภาวะ.   

 ในการประชุมเครือข่ายวิชาการบณัฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ท่ี 1  

 18 ธนัวาคม 2555. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

บญุรัตน์  โพธิไพรัตนา. (2547).  คติเร่ืองแม่ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท.  

 วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

สคุนธรัตน์  สร้อยทองดี. (2552). การน�าเสนออดุมการณ์ความเป็นแม่ 

 ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารส�าหรับครอบครัว. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญามหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

Bibliography

Kanchana Kaewthep. (1993.) Curtain of Prejudice: The Relationship  

 between Women and Social Institutions. Pathum Thani: 

 Gender Press Publisher. (In Thai)

Kanchana Kaewthep. (1993). Analysis of Sexuality in Television  

 Drama. Bangkok: Gender Press Publisher. (In Thai)

Kanchana Kaewthep. (2000). Women and the media. Bangkok:  

 Thammasat University Printing House. (In Thai)

Kanchana Kaewthep. (2001). The Science of Media and Cultural  

 Studies. Bangkok: Edison Press Products Co., Ltd. (In Thai)

Kanchana Kaewthep. (2010). New Approach to Communicative  

 Education. Bangkok: Graphic Arts Limited Partnership. (In Thai)



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2561

76

Kanchana Kaewthep, Somsuk Hinviman. (2008). The Stream of  

 Thinkers Political Economy and Communication Education.  

 Bangkok: Graphic Arts Limited Partnership. (In Thai)

Kamjohn Louiyapong. (2001). Family and Relationship that Never  

 Change?. Bangkok: Arun Limited Printing. (In Thai)

Preecha Changkwanyuen. (1998). Women in the Eastern Scriptures.  

 Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (In Thai)

Varunee  Purisinsit. (2002). Feminism: 20th Century Social Movements  

 and Concepts. Bangkok: Kopfire Press Publisher. (In Thai)

Rawich Takaew. "Mother": A Narrative Perspective in The Context  

 of Thai Society. Thai Education Journal, 6 (59), 10-14. (In Thai)

Watinee Wichaiya. Adolescent Mothers: Life Experiences and  

 Sexuality. At the Academic Network Conference.  Bangkok:  

 Thammasat University. (In Thai)

 Boonrat  Potipairattana. (2004). The Mother Story in Theravada  

 Buddhism. . Master Thesis, Thonburi Rajabhat University. (In Thai)

Sukhontarat Soythongdee. (2009). Presentation of Motherhood  

 Ideology in Advertisement Discourse in Family Magazine.  

 Master Thesis, Chulalongkorn University. (In Thai)


