การประกอบสร้ างมายาคติความเป็ นแม่
ของ “แม่ ท่เี บี่ยงเบน” และ “ผู้เลีย้ งดูประหนึ่งแม่ ” ในละครโทรทัศน์
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบ
เทียบมายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์กบั มายาคติหลักความเป็ นแม่
ในสังคมไทย และเพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์หน้ าทีข่ องมายาคติความเป็ นแม่
ในละครโทรทัศน์ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการวิเคราะห์ตวั บทละครโทรทัศน์
ที่ออกอากาศหลังข่าวภาคค�่ำระหว่างปี 2555-2558 ทางสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 3 5 7 ทีม่ เี ค้ าโครงเรื่องเกี่ยวกับความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบน
จากมาตรฐานก�ำหนดจ�ำนวน 8 เรื่อง และจ�ำนวนตัวละครแม่ 10 ตัวละคร
ผลการศึกษาพบมายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์ตอกย� ้ำกับ
มายาคติหลักของสังคมไทยคือ “แม่” คือผู้ให้ กำ� เนิดหรือผู้เลี ้ยงดู ท�ำหน้ าทีช่ ี ้
ให้ เห็นว่า การเป็ นแม่ทไี่ ม่พร้ อม จะมีผลต่อความเป็ นแม่ทงการปฏิ
ั้
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เป็ นแม่ และผลต่อการอบรมเลี ้ยงดูทเี่ บีย่ งเบนไปจากสังคมคาดหวัง และ
ท�ำหน้ าทีก่ �ำหนดความคิดว่า ผู้หญิงควรมีความพร้ อมหรื อเตรี ยมพร้ อมใน
การเป็ นแม่ทงลั
ั ้ กษณะทางจิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอาชีพ
มายาคติทตี่ อ่ ต้ านคือ การปฏิเสธการเป็ นแม่ โดยมายาคติทำ� หน้ าที่
ชี ้ให้ เห็นว่า การเป็ นแม่จะท�ำให้ หมดโอกาสทีจ่ ะมีบทบาทอืน่ ทีด่ กี ว่าในสังคม
และท�ำหน้ าที่ก�ำหนดความคิดว่า การปฏิเสธการเป็ นแม่ แม้ จะท�ำให้ แม่มี
โอกาสทีด่ ขี ึ ้นในสังคมมากกว่าบทบาทการเป็ นแม่ แต่แม่กจ็ ะได้ รบั การลงโทษ
ด้ วยการมีชวี ติ ทีไ่ ม่มคี วามสุข แต่เมือ่ แม่ยอมรับและท�ำหน้ าทีแ่ ม่ แม่กจ็ ะได้
รับรางวัลจากการยอมรับของสังคม
มายาคติทที่ ้ าทายคือ แม่มอี ำ� นาจในการก�ำหนดรูปแบบการอบรม
เลี ้ยงดูลกู โดยมายาคติทำ� หน้ าทีช่ ี ้ให้ เห็นว่า แม่เป็ นผู้ให้ กำ� เนิดลูก ลูกเป็ น
สมบัตขิ องแม่ แม่จงึ มีอำ� นาจในการอบรมเลี ้ยงดูลกู โดยไม่ต้องเป็ นไปตามที่
สังคมคาดหวัง และท�ำหน้ าทีก่ ำ� หนดความคิดว่า แม่ทอี่ บรมเลี ้ยงดูลกู เบีย่ ง
เบนไปจากสังคมก�ำหนดและคาดหวัง แม่จะถูกลงโทษ
บทสรุ ปการประกอบสร้ างมายาคติความเป็ นในละครโทรทัศน์
แม้ จะมาจากมุมมองทีห่ ลากหลาย แต่ละครโทรทัศน์ก็ยงั คงท�ำหน้ าทีห่ ลัก
ในการกล่อมเกลาให้ แม่มคี วามเป็ นแม่ตามทีส่ งั คมคาดหวัง
ค�ำส�ำคัญ: การประกอบสร้ าง / ความเป็ นแม่ / แม่ทเี่ บีย่ งเบน / ผู้เลี ้ยงดู
ประหนึง่ แม่ / มายาคติ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�ำปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

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 society 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�ำ

ค�ำว่า “แม่” ในสังคมไทยเรา เป็ นค�ำทีม่ คี วามส�ำคัญมาตังแต่
้ อดีต
เริ่มตังแต่
้ สงั คมไทยในอดีตทีเ่ ป็ นสังคมเกษตรกรรม มีการจัดแบ่งหน้ าทีไ่ ว้
ตามศักยภาพของเพศบุรุษและเพศสตรี งานหนักทีต่ ้ องใช้ ก�ำลังเป็ นภาระ
หน้ าทีข่ องบุรุษ งานทีต่ ้ องใช้ ความละเอียดอ่อนรอบคอบ เป็ นภาระหน้ าที่
ของสตรี ดังนันภาระงานที
้
เ่ กีย่ วกับเหย้ ากับเรือนส่วนมากจึงเป็ นหน้ าทีข่ อง
สตรี ทังการเลี
้
้ยงดูและการอบรมสัง่ สอนบุตร (รวิช ตาแก้ ว, 2552)
ความส�ำคัญของความเป็ นแม่ในสังคมไทยมีปรากฏให้ เห็นในยุค
สมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม ทีใ่ ห้ ความส�ำคัญในฐานะของการมีสว่ นร่วม
ในการสร้ างชาติด้วยการมีลกู และการเป็ นแม่ทดี่ ขี องลูก มีการก�ำหนดหน้ าที่
ในการเลี ้ยงลูกเป็ นหน้ าที่ของผู้หญิง และมีการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ”
เพื่อยกย่องเชิดชูการท�ำหน้ าที่แม่ ผู้หญิงจะต้ องมีความสามารถในการ
“ผลิต” ประชากรให้ แก่ประเทศชาติทงในแง่
ั้
ของปริ มาณและในแง่ของ
คุณภาพ(สุคนธรัตน์ สร้ อยทองดี, 2552) นอกจากนี ้ความส�ำคัญของ
แม่ยงั ปรากฏในทางศาสนา เห็นได้ จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงในคัมภีร์
มานวธรรมศาสตร์ ทีผ่ ้ หู ญิงในฐานะมารดาเป็ นผู้มฐี านะสูงสุด มีบญ
ุ คุณ
สูงสุด แนวคิดเกีย่ วกับผู้หญิงในพระไตรปิ ฎก ผู้หญิงในฐานะมารดาถือว่า
เป็ นพรหมของบุตร (ปรีชา ช้ างขวัญยืน, 2541)
ความหมายของค�ำว่า “แม่” นันมี
้ ทงความหมายที
ั้
ม่ าจากชีวภาพ คือ
หญิงผู้ให้ กำ� เนิด และความหมายทีม่ าจากสังคมและวัฒนธรรม (กาญจนา
แก้ วเทพ, 2536) ได้ แก่ ความหมายตามพจนานุกรม “แม่” คือ “หญิงผู้ให้
ก�ำเนิดหรื อเลี ้ยงดูลกู หรื อค�ำที่ลกู เรี ยกหญิงผู้ให้ ก�ำเนิดหรื อเลี ้ยงดูตน”
ซึง่ ความหมายนี ้เป็ นที่รับรู้ ร่วมกันของสังคมไทยว่าเป็ นความหมายหลัก
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นอกจากนี ้ยังมีความหมายที่มาจากมุมมองอื่น ๆ เช่น ความหมายที่วา่
แม่ทใี่ ห้ กำ� เนิดอาจจะไม่ได้ เลี ้ยงดู หรือแม่ทเี่ ลี ้ยงดูกอ็ าจจะไม่ใช่ผ้ ทู ใี่ ห้ กำ� เนิด
หรื อ ความหมายของแม่ผ้ ดู แู ลลูกและท�ำงานบ้ านควบคูก่ นั ที่เกิดขึ ้นเมื่อ
ผู้หญิงเริ่มท�ำงานนอกบ้ านในศตวรรษที่ 19 (ก�ำจร หลุยยะพงศ์, 2544) และ
ความหมายทีผ่ ้ หู ญิงปฏิเสธการเป็ นแม่ ทังปฏิ
้ เสธการแต่งงาน และปฏิเสธ
โดยการแต่งงานแล้ วไม่ยอมมีบตุ ร
สถาบันสืบทอดความหมายความเป็ นแม่ให้ แก่สงั คมไทยที่สำ� คัญ
คือ สถาบันทางสังคม ได้ แก่ สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา
นอกจากนี ้ยังมีสถาบันสือ่ มวลชน คือ รายการละครโทรทัศน์ ซึง่ มีเรื่องราว
เกี่ยวกับความเป็ นแม่ปรากฏอยูห่ ลากหลาย ทังภาพของความเป็
้
นแม่ใน
อุดมคติ และภาพของแม่ทเี่ ป็ นจริง (กาญจนา แก้ วเทพ, 2543) ซึง่ จะสังเกต
ได้ วา่ ภาพของแม่ที่เป็ นจริ งที่เบี่ยงเบนไปจากภาพของแม่ในอุดมคติมีการ
สืบทอดความหมายอยูบ่ อ่ ยครัง้ ตัวอย่างจากละครโทรทัศน์เรื่ อง “รักคุณ
เท่าฟ้า” สืบทอดเรื่ องราวของแม่ที่รักลูกชายมากจนกีดกันไม่ให้ ลกู ชาย
แต่ ง งาน เพราะไม่ คิ ด ว่ า จะมี ผ้ ู หญิ ง คนใดรั ก ลู ก ได้ มากเท่ า กั บ แม่
ละครโทรทัศน์เรื่อง “ทองเนื ้อเก้ า” สืบทอดเรื่องราวของแม่ทไี่ ม่ได้ ทำ� หน้ าทีแ่ ม่
ละครโทรทัศน์เรื่อง “คือหัตถาครองพิภพ” สืบทอดเรื่องราวของแม่ทปี่ ฏิเสธ
การเป็ นแม่ และละครโทรทัศน์เรื่อง “แค้ นเสน่หา” สืบทอดเรื่องราวของแม่
ทีไ่ ม่ได้ ให้ กำ� เนิดแต่เลี ้ยงดูอบรมสัง่ สอนเหมือนลูก
จากภาพของแม่ในละครโทรทัศน์ทเี่ บีย่ งเบนไปจากความหมายหลัก
ของสังคมไทยทังในลั
้ กษณะ “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” คือแม่ทใี่ ห้ กำ� เนิดลูกแต่เลี ้ยงดู
ลูกเบีย่ งเบนไปจากมาตรฐานสังคมก�ำหนด และแม่ทไี่ ม่ได้ให้ กำ� เนิดแต่เลี ้ยงดู
หรื อที่เรี ยกว่า “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่” ที่มีการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์นี ้
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เป็ นประเด็นชวนสงสัยและคาดการณ์วา่ ละครโทรทัศน์นา่ จะเป็ นพื ้นทีท่ จี่ ะ
สามารถตรวจสอบความหมายของ “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” และ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่
แม่” ว่ามีความหมายตอกย� ้ำ หรือต่อต้ าน หรือท้ าทายกับความหมายหลัก
ของค�ำว่า “แม่” ในสังคมไทยอย่างไร และในพื ้นทีท่ เี่ ต็มไปด้ วยความหมาย
ในละครโทรทัศน์นี ้ โรล็องด์ บาร์ ธส์เชือ่ ว่า เป็ นพื ้นทีม่ ายาคติ (Myth) หรือ
กระบวนการสรุปยอดความคิดของคนในแต่ละสังคมต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
จะท�ำงานอยู(่ กาญจนา แก้ วเทพ, 2551) ดังนันจึ
้ งเป็ นสิง่ ทีผ่ ้ วู จิ ยั ตังค�
้ ำถาม
ว่า มีประเด็นมายาคติความเป็ นแม่อะไรบ้ างทีป่ รากฏอยูใ่ นละครโทรทัศน์
และมายาคติเหล่านันท�
้ ำหน้ าทีอ่ ะไรและอย่างไร เปรียบเทียบกับมายาคติ
หลักแล้ ว ความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์กำ� ลังตอกย� ้ำ ต่อต้ าน หรือ ท้ าทาย
จึงน�ำมาสู่หวั ข้ อวิจยั คือ “การประกอบสร้ างมายาคติความเป็ นแม่ของ
“แม่ทเี่ บีย่ งเบน” และ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่” ในละครโทรทัศน์ไทย”
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์มายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์
จากตัวละคร “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” และตัวละคร “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่”
2. เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบมายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์
กับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทยจากตัวละคร “แม่ที่เบี่ยงเบน”
และตัวละคร “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่”
3. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์การท�ำหน้ าทีข่ องมายาคติความเป็ นแม่
ในละครโทรทัศน์
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ ละครโทรทัศ น์ กับ มายาคติ
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นแม่ ได้ แก่ความหมาย ความส�ำคัญ ความเป็ น
แม่ สถานภาพ บทบาท หน้ าที่ ทังความเป็
้
นแม่ในโลกจริงและความเป็ นแม่
ในสือ่ มวลชน และแนวคิดเกีย่ วกับมายาคติ (Myth) ทีโ่ รล็องด์ บาร์ ธส์ ได้ ให้
ความหมายว่า คือกระบวนการสรุปรวบยอดความคิดของคนในแต่ละสังคม
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่ และมีหน้ าทีห่ ลักอยูส่ องประการคือ หน้ าทีใ่ นการชี ้ให้
เห็นว่ามีเรื่ องราวอะไรบ้ าง(Point Out) และหน้ าที่เป็ นตัวก�ำหนดความคิด
(Impose)ของเรา มาเป็ นกรอบในการศึกษา
50

วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตัวบท (Text) คือละครโทรทัศน์ทอี่ อก
อากาศหลังข่าวภาคค�ำ่ ระหว่างปี 2555-2558 ทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพ
บกช่อง 3 5 7 ทีม่ เี ค้ าโครงเรื่องเกีย่ วกับความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนจากมาตรฐาน
ก�ำหนดจ�ำนวน 8 เรื่อง และจ�ำนวนตัวละครแม่ 10 ตัวละคร รวบรวมความ
เป็ นแม่จากลักษณะทัว่ ไปทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ลักษณะ
ทางจิตใจ การให้ กำ� เนิด การอบรมเลี ้ยงดู และพัฒนาการความเป็ นแม่
ความเป็ นแม่ของตัวละครที่ให้ ก�ำเนิดลูกแต่ไม่เลี ้ยงดูลกู หรื อเลี ้ยงดูลกู ที่
แตกต่างไปจากกรอบมาตรฐานของสังคมก�ำหนด และผู้ทใี่ ห้ การอบรมเลี ้ยงดู
ลูกแต่ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ กำ� เนิด
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ผลการวิเคราะห์
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 1) มายาคติความเป็ นแม่และหน้ าที่
มายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์ 2)มายาคติความเป็ นแม่ในละคร
โทรทัศน์เปรียบเทียบกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย
1) มายาคติความเป็ นแม่และหน้ าทีม่ ายาคติความเป็ นแม่ในละคร
โทรทัศน์
มายาคติ (Myth) นัน้ โรล็องด์ บาร์ ธส์ ได้ ให้ ความหมายว่า คือ
กระบวนการสรุ ปรวบยอดความคิดของคนในแต่ละสังคมต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2551) และมีหน้ าทีห่ ลักอยูส่ องประการคือ หน้ าที่
ในการชี ้ให้ เห็นว่ามีเรื่องราวอะไรบ้ าง(Point Out) และหน้ าทีเ่ ป็ นตัวก�ำหนด
ความคิด(Impose)ของเรา(กาญจนา แก้ วเทพ, 2544) ผลการศึกษาครัง้ นี ้
จะได้ น�ำเสนอ มายาคติความเป็ นแม่และหน้ าที่มายาคติความเป็ นแม่ใน
ละครโทรทัศน์ควบคูก่ นั ไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ทีต่ งไว้
ั ้ จากการน�ำเสนอ
ความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์จากลักษณะทัว่ ไป ได้ แก่ลกั ษณะทางกายภาพ
ทางสังคม และทางจิตใจ จากการให้ ก�ำเนิด จากการอบรมเลี ้ยงดู และ
จากพัฒนาการความเป็ นแม่
1.1 มายาคติความเป็ นแม่ของ “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” และหน้าทีม่ ายาคติ
1.1.1 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
ลักษณะทางกายภาพ พบมายาคติ แม่ทมี่ อี ายุน้อยจะเป็ นแม่ทอี่ บรมเลี ้ยง
ดูลกู แบบปล่อยปละละเลย เป็ นแม่ที่ทอดทิ ้งลูก และเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ตามล�ำพัง ส่วนแม่ที่มีอายุมากจะพบมายาคติ ปฏิเสธการเป็ นแม่ เป็ น
แม่ทมี่ ลี กู บกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการ นอกจากนี ้ผลการศึกษา
ยังพบว่าลักษณะทางกายภาพทางด้ านรูปร่างหน้ าตาของแม่ทสี่ วย งดงาม
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ท�ำให้ เป็ นผู้หญิงทีม่ ที างเลือกมากกว่าการเป็ นแม่ ได้ แก่ การมีอำ� นาจต่อ
รอง ว่าจะเป็ นแม่ทมี่ สี ถานภาพทางสังคมแบบใด และเป็ นผู้หญิงทีป่ ฏิเสธ
การแต่งงานซึง่ ก็คอื การปฏิเสธการเป็ นแม่
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าที่การพยายามชี ้ให้ เห็นสิ่งที่เกิดขึ ้น (Point Out)
ว่าลักษณะทางกายภาพทางด้ านอายุ และรูปร่างหน้ าตาส่งผลต่อการเป็ น
แม่ทเี่ บีย่ งเบนไปจากมาตรฐานสังคมก�ำหนด ส่วนหน้ าทีใ่ นการก�ำหนดความ
คิด (Impose) นันพบว่
้
า มีการก�ำหนดความคิดว่า แม่ทมี่ อี ายุน้อย สามารถ
เรียนรู้ได้ ควรให้ อภัยและให้ โอกาสเรียนรู้ความเป็ นแม่ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้
จะปรากฏออกมาจากค�ำพูดของตัวละครอืน่ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ในการด�ำเนินเรื่อง
และก�ำหนดความคิดว่าผู้หญิงไม่ควรปฏิเสธการเป็ นแม่ และควรต้ องเป็ นแม่
ในวัยทีเ่ หมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป อีกทังก�
้ ำหนดความคิดว่า แม่ทสี่ วย
และเลือกโอกาสอืน่ มากกว่าการเป็ นแม่ จะเป็ นแม่ทไี่ ม่ดี
ผลการศึกษามายาคติแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จากลักษณะ
ทางกายภาพนี ้ เมื่อพิจารณาจากความเป็ นจริงก็จะสอดคล้ องกับงานของ
วาทินี วิชยั ยา (2555) ทีศ่ กึ ษาแม่วยั รุ่นทีต่ งครรภ์
ั้
ในวัยเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ น
ผู้เลี ้ยงดูหลัก ครอบครัวรวมถึงแม่ของแม่วยั รุ่นเองก็ยงั ไม่ต้องการให้ ลกู สาว
เปิ ดเผยว่ามีบตุ ร ดังนันจึ
้ งต้ องเข้ ามารับบทบาทในการเลี ้ยงดูหลักแทน
นอกจากนี ใ้ นมุ ม มองของนั ก สตรี นิ ย มเอง แมรี่ โวลสโตนคราฟต์
(Mary Wollstonecraft) นักสตรี นิยมคลืน่ ลูกที่สองในช่วงทศวรรษ 1960
ถึง 1980 ก็ได้ เคยเสนอใน A Vindication of the Rights of Woman ว่า
การเป็ นแม่ทด่ี ตี ้ องเลี ้ยงและดูแลลูกด้ วยตนเอง ไม่ใช่ให้ ความสนใจแต่เรื่อง
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ความสวยงามของรูปร่าง เพราะเมือ่ ความสวยงามหมดไปตามวัย ผู้หญิง
ก็จะไม่เหลือคุณค่าใด ๆ เลย (อ้ างใน วารุณี ภูริสนิ สิทธิ์,2545)
1.1.2 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
ลักษณะทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า แม่ทมี่ สี ถานภาพทางสังคมฐานะ
ยากจนจะเป็ นแม่ทม่ี คี วามต้ องการพึง่ พาสามีมาก เป็ นแม่เลี ้ยงเดีย่ วเพราะ
พึง่ พาสามีไม่ได้ และเป็ นแม่ทที่ อดทิ ้งลูก ส่วนแม่ทมี่ ฐี านะรวย จะปฏิเสธการ
เป็ นแม่ เป็ นแม่หม้ าย ส�ำหรับลักษณะทางสังคมจากการศึกษาพบมายาคติ
แม่ทมี่ กี ารศึกษา จะเป็ นแม่ทใี่ ช้ ความรู้สอนลูก ในขณะทีแ่ ม่ทไี่ ม่มกี ารศึกษา
จะไม่ได้ เป็ นแม่ทที่ ำ� หน้ าทีอ่ บรมเลี ้ยงดูลกู และหากเป็ นแม่ทไี่ ด้ อบรมเลี ้ยง
ดูลกู ก็จะเป็ นแม่ทมี่ อี ปุ สรรคในการประกอบอาชีพหาเงินเลี ้ยงลูก นอกจาก
นี ้ลักษณะทางสังคมทางด้ านบทบาทของพ่อในการเลี ้ยงดูลกู พบว่าแม่ทมี่ ี
สามีไม่มบี ทบาทในการเลี ้ยงดูลกู จะเป็ นแม่เลี ้ยงเดีย่ ว ส่วนแม่ทพี่ อ่ มีบทบาท
ในการเลี ้ยงดูลกู จะเป็ นแม่ทมี่ อี ำ� นาจทังเป็
้ นแม่ทมี่ อี ำ� นาจกับลูก และเป็ น
แม่ทมี่ อี ำ� นาจในการก�ำหนดบทบาทของพ่อในการเลี ้ยงดูลกู ด้ วย
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าที่การพยายามชี ้ให้ เห็นสิ่งที่เกิดขึ ้น (Point Out)
ว่าลักษณะทางสังคมของแม่ที่ให้ ก�ำเนิดแต่ไม่พร้ อม ทังการศึ
้
กษา ฐานะ
และชนชัน้ และไม่สามารถละทิ ้งความปรารถนาส่วนตนของแม่ได้ จะเป็ น
แม่ทไี่ ม่ดี หรือเป็ นแม่ทไี่ ม่สามารถอบรมเลี ้ยงดูลกู ให้ เติบโตให้ ดไี ด้ และยัง
ชี ้ให้ เห็นว่า แม่เลี ้ยงเดีย่ ว คือภาระทีใ่ หญ่หลวงส�ำหรับผู้หญิง ดังนันหน้
้ าที่
ก�ำหนดความคิด (Impose) จึงปรากฏให้ เห็นว่า การศึกษาคือการสร้ าง
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ความพร้ อมให้ กบั การเป็ นแม่ ก�ำหนดความคิดว่าผู้หญิงควรเตรียมพร้ อม
รับมือกับการเป็ นแม่เลี ้ยงเดีย่ ว และก�ำหนดความคิดว่าแม่ยงั คงต้ องพึง่ พา
พ่อในการสนับสนุนการท�ำหน้ าทีแ่ ม่
ผลการศึกษามายาคติแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จากลักษณะ
ทางสังคมนี ้เมือ่ พิจารณาแนวคิดเกีย่ วกับสตรีนยิ ม จะพบว่า การสนับสนุน
ความพร้ อมในการเป็ นแม่ด้วยการศึกษานัน้ แมรี่ โวลสโตนคราฟต์ (Mary
Wollstonecraft) เสนอว่าผู้หญิงต้ องได้ รับการศึกษาแบบเดียวและเรี ยน
ร่วมกับผู้ชาย การได้ รับการศึกษาจะท�ำให้ ผ้ หู ญิงสามารถเลี ้ยงดูตวั เองได้
และท�ำให้ ผ้ หู ญิงเป็ นเมียและแม่ที่ดขี ึ ้นเช่นเดียวกับเบ็ตตี ้ ฟรี ดาน (Betty
Friedan) เขียนหนังสือ่ ชือ่ The Feminine Mystique มองว่าการศึกษาเป็ น
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ สถานะของผู้หญิงดีขึ ้น เรียกร้ องให้ ผ้ หู ญิงท�ำงานอาชีพ
เพราะจะท�ำให้ ผ้ หู ญิงเป็ นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ส่วนการพึง่ พาพ่อในการสนับสนุน
การท�ำหน้ าที่แม่นนั ้ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองที่ผ้ หู ญิงได้ เข้ าสูต่ ลาด
แรงงานทดแทนแรงงานผู้ชายที่เข้ าร่ วมสงคราม แต่เมื่อสงครามสงบลง
ผู้หญิงถูกเรี ยกร้ องให้ เลิกท�ำงานและกลับมาเป็ นแม่บ้าน เบ็ตตี ้ ฟรี ดาน
มองว่าท�ำให้ ผ้ หู ญิงเหล่านันเจ็
้ บป่ วย เพราะการเป็ นแม่บ้านท�ำให้ ผ้ หู ญิง
ต้ องพึง่ พาทางเศรษฐกิจต่อจากผู้ชาย นอกจากนี ้ยังมีซลู ามิธ ไฟร์ สโตน
(Shulamith Firestone) ทีเ่ สนอในงานเขียน The Dialectic of Sex: The Case
for Feminist Revolution ว่าในการท�ำหน้ าทีใ่ นทางการสืบพันธ์ การคลอด
ลูก การให้ นมลูก การเลี ้ยงลูก ท�ำให้ ผ้ หู ญิงต้ องพึง่ พาผู้ชายเพือ่ การมีชวี ติ รอด
และเสนอทางออกว่า ผู้หญิงต้ องเลิกท�ำหน้ าทีส่ บื พันธุ์ และใช้ เทคโนโลยีมา
ช่วยในการผลิตสมาชิกใหม่ของสังคม ความปิ ติยินดีในการคลอดลูกเป็ น
มายาคติของระบบชายเป็ นใหญ่ (อ้ างใน วารุณี ภูริสนิ สิทธิ์, 2545)
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1.1.3 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
ลักษณะทางจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า แม่ทมี่ จี ติ ใจทะเยอทะยาน จะเป็ นแม่
ทีเ่ ลี ้ยงดูลกู แบบปล่อยปละละเลย แม่ทมี่ จี ติ ใจต้ องการบทบาทอืน่ มากกว่า
บทบาทการเป็ นแม่ จะเป็ นแม่ทที่ อดทิ ้งลูก ส่วนแม่ทมี่ จี ติ ใจหวง ห่วงลูกมาก
จนเกินไปจะเป็ นแม่ทมี่ อี ำ� นาจเหนือลูก และแม่ทมี่ จี ติ ใจไม่ต้องการแต่งงาน
จะปฏิเสธการแต่งงาน
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าทีก่ ารพยายามชี ้ให้ เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น (Point Out) จาก
ลักษณะทางจิตใจของแม่ว่ามีผลต่อการเป็ นแม่ และมายาคติในละคร
โทรทัศน์กท็ ำ� หน้ าทีก่ ำ� หนดความคิด (Impose) ว่า “แม่” คือ สถานภาพและ
หน้ าทีห่ นึง่ ทีธ่ รรมชาติและสังคมก�ำหนดมาแล้ ว ผู้หญิงจึงไม่ควรปฏิเสธ
ผลการศึกษามายาคติแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จากลักษณะ
ทางจิตใจนี เป็
้ นมายาคติทสี่ อดคล้ องกับสังคมไทยทีต่ ้ องการให้ ผ้ หู ญิงทีเ่ ป็ น
แม่ตระหนักในบทบาท และสถานภาพที่สงั คมมอบหมายให้ ด้วยเหตุผล
ทางชีวภาพ และเหตุผลทางสังคม ดังที่มีการย� ้ำความส�ำคัญของบทบาท
แม่ให้ กบั ผู้หญิงว่าเป็ นบทบาททีย่ งิ่ ใหญ่ ผู้ก�ำลังจะเป็ นแม่ พึงตระหนักว่า
ความเป็ นแม่นนมี
ั ้ ความส�ำคัญเพียงใดและควรภูมใิ จในตัวเองเสมอกับการได้
รับบทบาทอันยิง่ ใหญ่และส�ำคัญอันนี นอกจากนี
้
้ความเป็ นแม่นนมี
ั ้ มากกว่า
การเป็ นผู้ให้ ชวี ติ ลูก ความหมายด้ านธรรมชาติ ผู้ทสี่ กั แค่วา่ คลอดทารกทีเ่ กิด
ขึ ้นในรังไข่ของตนนันหากไม่
้
ทำ� หน้ าทีข่ องความเป็ นแม่ให้ สมบูรณ์แบบก็เป็ น
ได้ เพียงผู้คลอดเท่านัน้ (บุญรัตน์ โพธิไพรัตนา, 2547) นีค่ อื ความหมายของ
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ค�ำว่า “แม่” ในทางคุณธรรมเหล่านี ้คือสิง่ ทีส่ งั คมมอบสถานภาพและหน้ าที่
ให้ กบั ผู้หญิงทีเ่ ป็ นแม่ และละครโทรทัศน์กส็ บื ทอดความหมายต่อ
1.1.4 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
การให้ กำ� เนิด ผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์นำ� เสนอมายาคติ การให้
ก�ำเนิดลูกยังคงเป็ นความเจ็บปวด เสีย่ งต่อชีวติ ของแม่ จึงท�ำให้ เป็ นแม่ทมี่ ี
อ�ำนาจเหนือลูก เพราะเป็ นคนให้ ชวี ติ ลูก การให้ กำ� เนิดลูกคือความหวัง
ของแม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหวังเกีย่ วกับเพศของลูก เพราะจะส่งผลต่อ
สถานภาพ และความเป็ นอยูข่ องแม่ มายาคติการให้ กำ� เนิดคือการปลดปล่อย
การเป็ นอิสระ ก็จะเป็ นแม่ทที่ อดทิ ้งลูกและเป็ นแม่ทปี่ ฏิเสธการเป็ นแม่
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าที่การพยายามชี ้ให้ เห็นสิ่งที่เกิดขึ ้น (Point Out)
ว่าการให้ กำ� เนิดเป็ นการเสีย่ งชีวติ การเฝ้ารอ การปลดปล่อย และเป็ นการ
เรียกร้ องให้ เป็ นความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
และมายาคติในละครโทรทัศน์ก็ท�ำหน้ าที่ก�ำหนดความคิด (Impose) ว่า
อย่างไรก็ตามผู้หญิงยังคงต้ องยอมรับว่า การให้ ก�ำเนิดลูกยังคงต้ องเป็ น
หน้ าที่ของผู้หญิ งโดยธรรมชาติ และหน้ าที่นีก้ ็ไม่สามารถจะเท่าเทียม
กันได้ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย และมายาคติท�ำหน้ าที่ก�ำหนดความคิดว่า
การให้ กำ� เนิดลูกสามารถเป็ นสิง่ ทีป่ ลดปล่อยแม่ทไี่ ม่ต้องการลูกให้ เป็ นอิสระ
ได้ แต่สงั คมก็จะตราหน้ าว่าเป็ นแม่ใจร้ าย แม่ใจด�ำ ทอดทิ ้งลูกได้ ลงคอ
ผลการศึกษามายาคติแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จากการให้
ก�ำเนิดนี ้ ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone De Beauvoir) นักสตรีนยิ มคลืน่ ลูก
ทีส่ องเขียนหนังสือ The Second Sex วิเคราะห์สภาพชีวติ ของผู้หญิงใน
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เรื่องความเป็ นแม่ ว่าร่างกายของผู้หญิง สภาพทางสรีระของผู้หญิงน�ำมา
ซึง่ ความทุกข์ยาก การเปลีย่ นแปลงทางร่างกายของผู้หญิง ในการตังท้
้ อง
การให้ ก�ำเนิด การให้ นมลูก ได้ ดงึ เอาพลังงานและความสนใจของผู้หญิง
ไปอย่างมาก เพราะการเปลีย่ นแปลงนี ้น�ำมาซึง่ ความเจ็บปวดและทรมาน
“ผู้หญิงถือว่าเป็ นเหยื่อของเผ่าพันธุ์” (อ้ างใน วารุ ณี ภูริสินสิทธิ์,2545)
นอกจากนี A.
้ Rich ซึง่ เขียนหนังสือ OF WOMAN BORN ได้ วพิ ากษ์วจิ ารณ์
วิธีการต่อสู้เรื่ อง “ความเป็ นแม่” ที่ผ้ หู ญิงพยายามวิ่งหนี “ความเป็ นแม่”
ทางชีวภาพ ด้ วยการไม่ยอมแต่งงานหรื อแต่งงานแล้ วไม่ยอมมีบตุ รว่า วิธี
การนี ้ไม่เพียงพอ อันเนือ่ งมาจากเหตุผล “ความเป็ นแม่” ทีม่ ไี ด้ 2 นัยยะ คือ
การเป็ นแม่จากด้ านชีวภาพ และการเป็ นแม่จากด้ านสังคมวัฒนธรรม
การหลี ก เลี่ ย งนี ช้ ่ว ยให้ ห ลี ก หนี ไ ด้ แ ต่ค วามหมายแรก แต่ไ ม่อ าจพ้ น
ความหมายหลังได้ (อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2536)
1.1.5 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
การอบรมเลี ้ยงดู ผลการศึกษาพบมายาคติ ลูกคือสมบัตขิ องแม่จากการให้
ก�ำเนิด แม่จงึ ควรเป็ นผู้มอี ำ� นาจในการก�ำหนดวิธีการอบรมเลี ้ยงดูลกู และ
พบมายาคติทแี่ ม่ต้องอบรมเลี ้ยงดูลกู แบบเอาใจใส่ได้ แม้ จะไม่ได้ อยูก่ บั ลูก
มายาคติทกี่ ารท�ำหน้ าทีจ่ ดั การอนาคตและปกป้องผองภัยให้ กบั ลูกต้ องไม่
เป็ นวิธีการทีเ่ บีย่ งเบนไปจากสังคมก�ำหนด หรือผิดจากท�ำนองคลองธรรม
มายาคติแม่ก�ำหนดชีวติ ของลูกได้ แต่กค็ วรให้ โอกาสลูกในการก�ำหนดชีวติ
ของตัวลูกเองด้ วย และมายาคติทแี่ ม่ต้องท�ำหน้ าทีส่ อนแต่สงิ่ ทีด่ งี ามให้ แก่ลกู
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าทีก่ ารพยายามชี ้ให้ เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น (Point Out) ว่า
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แม่ต้องการแสดงอ�ำนาจในการก�ำหนดวิธีการอบรมเลี ้ยงดูเอง ชี ้ให้ เห็นว่าแม่
ท�ำหน้ าทีแ่ ม่ได้ อย่างสมบูรณ์ แต่เดือดร้ อนคนอืน่ ชี ้ให้ เห็นว่า แม่ทำ� หน้ าที่
แม่ได้ แม้ ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน และมายาคติในละครโทรทัศน์กท็ ำ� หน้ าทีก่ �ำหนด
ความคิด (Impose) ว่าแม้ แม่จะมีอำ� นาจจากการให้ ก�ำเนิดลูก แต่แม่กไ็ ม่
สามารถก�ำหนดวิธกี ารเลี ้ยงลูกทีเ่ บีย่ งเบนได้ ก�ำหนดความคิดว่าแม่ทำ� หน้ าที่
อย่างสมบูรณ์แต่ไม่ควรเดือดร้ อนผู้อนื่ และก�ำหนดความคิดว่า แม่ไม่ต้อง
อยูด่ ้ วยกันกับลูกได้ แต่ต้องรักและเลี ้ยงดูตลอด
ผลการศึกษามายาคติแม่ที่เบี่ยงเบนในละครโทรทัศน์ จากการ
อบรมเลี ้ยงดูนี ้ คือสิง่ ที่เสนอให้ เห็นว่าหากผู้หญิงไม่อบรมเลี ้ยงดูลกู ตาม
แบบทีม่ าตรฐานของสังคมก�ำหนดแล้ วจะเกิดผลเช่นไร ดังนันความคิ
้
ดทีแ่ ม่
ถูกก�ำหนดก็คอื แม่ยงั คงต้ องเป็ นแม่ทดี่ ี แม่ทเ่ี ลี ้ยงดูลกู แบบทีส่ งั คมต้ องการ
สอดคล้ องกับกาญจนา แก้ วเทพ ทีว่ า่ “ความเป็ นแม่” เรามิได้ และไม่สามารถ
จะเป็ นแม่อย่างไรก็ได้ ตามความต้ องการส่วนตัวของเรา หากแต่จะต้ องเป็ น
แม่ตามทีส่ งั คมก�ำหนดเอาไว้ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2536)
1.1.6 มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์จาก
พัฒนาการความเป็ นแม่ ผลการศึกษาพบว่า แม่ทปี่ ฏิเสธการเป็ นแม่ หรือ
เป็ นแม่ทที่ อดทิ ้งลูก หากมีพฒ
ั นาการความเป็ นแม่ด้วยการหวนกลับมาท�ำ
หน้ าทีข่ องแม่ ก็จะเป็ นแม่ทดี่ ไี ด้ และมายาคติแม่ทเี่ ลี ้ยงดูลกู แต่ไม่ละทิ ้ง
ความปรารถนาหรือความต้ องการส่วนตน ลูกก็จะเฉยชาไม่รักแม่ แต่หาก
มีพฒ
ั นาการทีก่ ลับตัวกลับใจมาเป็ นแม่ทใี่ ห้ ความส�ำคัญกับความต้ องการ
ของลูกมากกว่า ลูกจะมีความสุขและให้ อภัยแม่ได้
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
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โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าทีก่ ารพยายามชี ้ให้ เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น (Point Out) ว่า
แม่เมือ่ ให้ กำ� เนิดลูกแล้ ว ปฏิเสธความเป็ นแม่โดยการทอดทิ ้งลูก หรือแสดง
บทบาทความเป็ นแม่ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคมก�ำหนด หากแม่
หวนกลับมาแสดงบทบาทความเป็ นแม่ตามที่มาตรฐานสังคมก�ำหนดแล้ ว
แม่ก็จะเป็ นแม่ที่ดตี อ่ ไป และมายาคติในละครโทรทัศน์ก็ทำ� หน้ าที่ก�ำหนด
ความคิด (Impose) ว่า แม่ต้องท�ำหน้ าทีอ่ บรมเลี ้ยงดูลกู และต้ องอบรมเลี ้ยง
ดูลกู ตามมาตรฐานสังคมก�ำหนดอย่างต่อเนือ่ งด้ วย จึงจะเป็ นแม่ทดี่ ี
1.2 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่” ในละคร
โทรทัศน์
1.2.1 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่”ใน
ละครโทรทัศน์ จากลักษณะทางกายภาพ จากละครโทรทัศน์ทมี่ กี ารน�ำเสนอ
“ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่” ทีเ่ ป็ นเพศทีส่ าม คือเพศชายทีม่ จี ติ ใจเป็ นผู้หญิง และ
ต้ องการเลี ้ยงดูเด็กทีถ่ กู แม่ทอดทิ ้งตังแต่
้ แบเบาะ ผลการศึกษาพบมายาคติ
คือ การเลี ้ยงดูลกู คือการเติมเต็มส่วนทีข่ าดหายไปของผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่
มายาคติผ้ ทู มี่ ลี กั ษณะทางกายภาพทีใ่ ห้ กำ� เนิดลูกไม่ได้ สามารถเป็ นแม่ทดี่ ี
ได้ นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่าต้ นแบบทางกายภาพของแม่ยงั คงเป็ น
สิง่ ส�ำคัญต่อการรับรู้ การซึมซับ และท�ำตามจากลูกได้
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าทีก่ ารพยายามชี ้ให้ เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น (Point Out) ว่า
ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่ทมี่ ลี กั ษณะทางกายภาพทีใ่ ห้ กำ� เนิดลูกไม่ได้ สามารถ
เป็ นแม่ที่ดีได้ และมายาคติในละครโทรทัศน์ก็ท�ำหน้ าที่ก�ำหนดความคิด
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(Impose) ว่า ลูกทุกคนไม่จำ� เป็ นต้ องมีแม่ผ้ ใู ห้ กำ� เนิดเลี ้ยงดู ผู้หญิงท�ำหน้ าที่
แม่ได้แม้ไม่ต้องให้กำ� เนิด เพศทีส่ ามก็สามารถท�ำหน้าทีแ่ ม่ได้แม้ให้กำ� เนิดไม่ได้
ผลการศึกษามายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่” ใน
ละครโทรทัศน์จากลักษณะทางกายภาพนี ้ คือสิง่ ทีส่ อดคล้ องกับกาญจนา
แก้ วเทพ ทีว่ า่ หากพิจารณากันอย่างกว้ างขวาง “ความเป็ นแม่” เป็ นเรื่อง
ของทางสังคมยิง่ กว่าจะเป็ นเรื่องของทางชีวภาพ ทังนี
้ ้หมายความว่า แม้ แต่
ผู้หญิงทีไ่ ม่มลี กู เลย ยังเป็ นแม่ได้ ในทางสังคม (กาญจนา แก้ วเทพ, 2536)
1.2.2 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ในละครโทรทัศน์ จากลักษณะทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ
แม่หม้ ายและสถานภาพโสดของแม่ ลูกจะเป็ นส่วนทีเ่ ติมเต็มได้ จากการได้
ท�ำหน้ าทีอ่ บรมเลี ้ยงดูลกู และผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางสังคมด้ าน
ฐานะ ทังแม่
้ ทรี่ วยและแม่ทมี่ ฐี านะยากจน จะเป็ นแม่ทอี่ บรมเลี ้ยงดูลกู อย่าง
เอาใจใส่และใกล้ ชดิ
จากมายาคติความเป็ นแม่ทปี่ รากฏนี ้เมือ่ พิจารณาตามกรอบหน้ าที่
ของมายาคติตามแนวคิดของโรล็องด์ บาร์ ธส์ มายาคติทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์เหล่านี ้คือหน้ าทีก่ ารพยายามชี ้ให้ เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น (Point Out) ว่า
ยังมีผ้ ทู ตี่ ้ องการเป็ นผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่เพือ่ เติมเต็มส่วนทีข่ าด เช่น สามีเสีย
ชีวติ ลูกเสียชีวติ หรือเป็ นผู้ทไี่ ม่สามารถมีลกู โดยการให้ กำ� เนิดได้ ดังนันมายา
้
คติเกีย่ วกับความเป็ นแม่ทชี่ ี ้ให้ เห็นจึงท�ำหน้ าทีก่ ำ� หนดความคิด (Impose) ว่า
ผู้หญิงทุกคนสามารถท�ำหน้ าทีค่ วามเป็ นแม่ในการอบรมเลี ้ยงดูลกู ได้ แม้ ไม่
ต้ องให้ ก�ำเนิด และเพิม่ เติมความสามารถนี ้ให้ กบั ผู้ทตี่ ้ องการเป็ นผู้เลี ้ยงดู
ประหนึง่ แม่ เช่น เพศทีส่ าม ด้ วยเช่นเดียวกัน
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1.2.3 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ในละครโทรทัศน์ จากลักษณะทางจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทาง
จิตใจทีป่ รารถนาจะท�ำหน้ าทีเ่ ลี ้ยงดู จะท�ำให้ เป็ นแม่ทมี่ อี ำ� นาจ และเป็ นแม่
ทีเ่ อาใจใส่ลกู เป็ นอย่างดี
1.2.4 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ในละครโทรทัศน์ จากการอบรมเลี ้ยงดู ผลการศึกษาพบว่า แม้ ไม่ต้องให้
ก�ำเนิดก็สามารถท�ำหน้ าทีแ่ ม่ได้ อย่างสมบูรณ์ในการอบรมเลี ้ยงดูลกู
1.2.5 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ในละครโทรทัศน์ จากพัฒนาการความเป็ นแม่ ผลการศึกษาพบว่า แม้ ไม่
ได้ ให้ กำ� เนิด แต่ถ้าเป็ นแม่ทมี่ อบความรักและอบรมเลี ้ยงดูลกู อย่างดีเสมอต้ น
เสมอปลาย จะเป็ นแม่ทดี่ ี เพราะความผูกพันอาจมีมากกว่าสายเลือดจาก
การให้ กำ� เนิดแต่ไม่ได้ เลี ้ยงดู เท่ากับเป็ นการให้ ความส�ำคัญกับการเลี ้ยงดู
มากกว่าการให้ กำ� เนิด
2) การเปรียบเทียบมายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์กบั มายา
คติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย
2.1 เปรี ยบเทียบมายาคติความเป็ นแม่ของ “แม่ที่เบี่ยงเบน”
ในละครโทรทัศน์กบั มายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย ผลการศึกษา
พบว่ามายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์มีทงตอกย�
ั้
้ำ ต่อต้ าน และ
ท้ าทายกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย
2.1.1 มายาคติความเป็ นแม่ของ “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” ทีต่ อกย� ้ำ
กับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคม ผลการศึกษาพบว่า แม้ ว่ากลุม่
ตัวอย่างละครแม่ทกี่ ำ� หนดในการศึกษาครังนี
้ ้จะเป็ นตัวละครแม่ทอี่ บรมเลี ้ยง
ดูลกู เบีย่ งเบนไปจากสังคมก�ำหนด แต่การประกอบสร้ างจากละครโทรทัศน์
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ก็พบมายาคติที่ตอกย� ้ำกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ของสังคมไทยคือ
การตอกย� ้ำทางด้ านความหมาย การท�ำหน้ าที่ คุณลักษณะ บทบาท และ
การอบรมเลี ้ยงดู โดยละครโทรทัศน์มกี ารตอกย� ้ำความหมายของแม่ ยังคง
เป็ นผู้หญิงผู้ให้ กำ� เนิดหรือเลี ้ยงดูลกู เช่นเดียวกับหน้ าทีข่ องแม่ทตี่ อกย� ้ำว่า
แม่เมื่อให้ ก�ำเนิดแล้ ว แม้ จะมีอปุ สรรคขัดขวางในการท�ำหน้ าที่แม่อย่างไร
ก็ต้องท�ำหน้ าทีแ่ ม่ในการอบรมเลี ้ยงดูลกู ได้ ในขณะทีค่ ณ
ุ ลักษณะของแม่
นันละครโทรทั
้
ศน์ตอกย� ้ำว่า แม่ต้องมีความพร้ อม มีความเหมาะสมทังทาง
้
ด้ านกายภาพ ทางด้ านสังคม และทางด้ านจิตใจในการเป็ นแม่ อายุทเี่ หมาะ
สมต้ องมีอายุที่ไม่น้อยและอายุไม่มากเกินไป มีการศึกษาหรื อมีความรู้
เกีย่ วกับการอบรมเลี ้ยงดูลกู มีอาชีพทีเ่ หมาะสมไม่สง่ ผลต่อความรู้สกึ ด้ าน
ลบของลูก ส่วนบทบาทของแม่ทมี่ กี ารตอกย� ้ำในละครโทรทัศน์คอื แม่เมือ่ ให้
ก�ำเนิดลูกแล้ วต้ องแสดงบทบาทในการเลี ้ยงดูลกู และต้ องเลี ้ยงดูอย่างดี
และการตอกย� ้ำเกี่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดูลกู คือ แม่ควรอบรมเลี ้ยงดูลกู
ด้ วยความเสียสละ เสียสละความปรารถนาส่วนตนและให้ ความส�ำคัญกับ
ความต้ องการของลูกมากกว่า แม่ควรอบรมเลี ้ยงดูลกู ด้ วยความเอาใจใส่
แม้ วา่ แม่จะมีเงือ่ นไขจากการทีไ่ ม่ได้ อยูใ่ กล้ ชดิ กับลูก แม่ควรอบรมเลี ้ยงดู
ลูกด้ วยการปกป้องผองภัยอันตรายทีจ่ ะเกิดกับลูก แม่ควรอบรมเลี ้ยงดูลกู
ด้ วยการเป็ นบุรพาจารย์ของลูก สัง่ สอนแต่สงิ่ ทีด่ งี ามให้ กบั ลูก แม่ควรอบรม
เลี ้ยงดูด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ การศึกษา แม่ควรอบรมเลี ้ยงดูด้วย
การเป็ นต้ นแบบหรือแบบอย่างทีด่ ใี ห้ กบั ลูก
2.1.2 มายาคติความเป็ นแม่ของ “แม่ทเ่ี บีย่ งเบน” ทีต่ อ่ ต้ าน
กับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย จากผลการศึกษา ความเป็ นแม่
ในละครโทรทัศน์ทตี่ อ่ ต้ านกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย จะมา
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จากการต่อต้ านทางด้ านความหมาย และทางด้ านคุณลักษณะของแม่ โดยที่
การต่อต้ านมายาคติทางด้ านความหมายนัน้ พบว่า ความเป็ นแม่ในละคร
โทรทัศน์ตอ่ ต้ านว่า แม่ผ้ ใู ห้ กำ� เนิดอาจจะไม่ได้ เป็ นผู้เลี ้ยงดู และแม่ทเี่ ลี ้ยง
ดูอาจจะไม่ได้ ให้ กำ� เนิด ต่อต้ านด้ วยการน�ำเสนอมายาคติวา่ แม่ผ้ ใู ห้ กำ� เนิด
ถ้ าไม่มคี วามพร้ อมในความเป็ นแม่กไ็ ม่ควรต้ องเป็ นผู้อบรมเลี ้ยงดู เป็ นแม่ได้
เพียงแค่ผ้ ใู ห้ กำ� เนิดเท่านัน้ และต่อต้ านมายาคติความเป็ นแม่ด้วยการทีแ่ ม่
ผู้ให้ กำ� เนิดปฏิเสธการเป็ นแม่ นอกจากนี ้ยังมีการต่อต้ านด้ วยการน�ำเสนอ
ผู้หญิงที่ปฏิเสธการเป็ นแม่ทางด้ านชีวภาพด้ วยการหนีการแต่งงาน และ
มีการต่อต้ านมายาคติเกี่ยวกับการให้ ก�ำเนิดว่า ควรมีความรับผิดชอบใน
การให้ ก�ำเนิดอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ส�ำหรับ
การต่อต้ านทางด้ านคุณลักษณะของแม่นนพบว่
ั้
า มีมายาคติตอ่ ต้ านว่า
การเป็ นแม่นัน้ อาจต้ องเป็ นคนที่ท�ำผิดศีลธรรมเพื่อลูก มายาคติที่ว่า
ความสวยของผู้หญิงหรือการที่ “นารีมรี ูปเป็ นทรัพย์” ท�ำให้ ผ้ หู ญิงมีทางเลือก
มากกว่าความเป็ นแม่
2.1.3 มายาคติความเป็ นแม่ของ “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” ทีท่ ้ าทายกับ
มายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์
น�ำเสนอ มายาคติที่แม่ต้องการอบรมเลี ้ยงดูลกู ด้ วยการใช้ อ�ำนาจของแม่
ในการก�ำหนดวิธีการอบรมเลี ้ยงดูลกู โดยไม่จ�ำเป็ นต้ องเป็ นไปตามทีส่ งั คม
ก�ำหนด และพบมายาคติท้าทายการอบรมเลี ้ยงดูลกู แบบปล่อยปละละเลย
ทีล่ กู สามารถจะเป็ นคนดีได้
2.2 เปรียบเทียบมายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่”
ในละครโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบมายาคติทงตอกย�
ั้
้ำ และต่อสู้กบั มายาคติ
หลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย
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2.2.1 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ที่ตอกย� ้ำกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย ผลการศึกษาพบ
ว่า มายาคติเกี่ยวกับ แม้ ไม่ได้ เป็ นผู้ที่ให้ ก�ำเนิด แต่เมื่อจะเป็ นแม่แล้ ว
การให้ ความส�ำคัญกับการอบรมเลี ้ยงดู จะท�ำให้ เป็ นแม่ทสี่ มบูรณ์แบบได้
2.2.2 มายาคติความเป็ นแม่ของ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึ่งแม่”
ทีต่ อ่ สู้กบั มายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า ความ
รัก ความผูกพัน ความใกล้ ชิดในการอบรมเลี ้ยงดูจะท�ำให้ ความเป็ นแม่มี
มากกว่า แม่ผ้ ใู ห้ กำ� เนิดแต่ไม่ได้ เลี ้ยงดูได้
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้สามารถอภิปรายผลด้ วยมุมมองความเป็ น
แม่ จากทฤษฎีสตรี นิยม จากมายาคติ จากหน้ าที่ของมายาคติในละคร
โทรทัศน์ และจากคุณลักษณะความเป็ นละครโทรทัศน์ ดังนี ้
1. การอภิปรายผลมายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์
ด้ วยมุมมองความเป็ นแม่ จากทฤษฎีสตรีนยิ ม ผลการศึกษาความเป็ นแม่ที่
เบีย่ งเบนในละครโทรทัศน์ในครัง้ นี ้ เมือ่ พิจารณาจากมุมมองความเป็ นแม่
จากทฤษฎีสตรีนยิ ม พบว่า มีมายาคติความเป็ นแม่ทพี่ บในละครโทรทัศน์
คือ การปฏิเสธการเป็ นแม่ ทังการปฏิ
้
เสธความเป็ นแม่ทางชีวภาพ และ
ปฏิเสธความเป็ นแม่ทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ละครโทรทัศน์ก็สร้ างให้
ความเป็ นแม่แบบนี ้ได้ รบั การลงโทษในเชิงสัญลักษณ์ จากการประกอบสร้ าง
ของละครโทรทัศน์ที่ “คุณหญิงศรี” ไม่ได้ มชี วี ติ ทีม่ คี วามสุขเลย ตังแต่
้ เริ่มต้ น
คือปฏิเสธการแต่งงาน และเมือ่ ละครโทรทัศน์ดำ� เนินเรื่องให้ เรียนรู้ทจี่ ะรักลูก
“คุณหญิงศรี” จึงผูกพัน และยอมรับการเป็ นแม่ได้ ในทีส่ ดุ เป็ นการน�ำเสนอ
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แม่ในมุมมองของทฤษฎีสตรีนยิ มทีน่ ำ� เสนอในละครโทรทัศน์ ให้ ร้ ูวา่ มีผ้ หู ญิง
ที่ไม่ต้องการเป็ นแม่ ปฏิเสธการเป็ นแม่ตงแต่
ั ้ การเป็ นแม่ทางด้ านชีวภาพ
แต่ก็ได้ รับการประกอบสร้ างจากมายาคติในละครโทรทัศน์ ให้ กลับเข้ าสู่
ความเป็ นแม่ตามทีส่ งั คมต้ องการ ตามทีส่ งั คมคาดหวังในท้ ายทีส่ ดุ
นอกจากนี ค้ วามเป็ นแม่ในมุมมองจากทฤษฎีสตรี นิยมที่ได้ รับ
การน�ำเสนอในละครโทรทัศน์คอื แม่ทตี่ ้ องท�ำงานนอกบ้ าน จาก “อีสา” ใน
ละครโทรทัศน์เรื่อง “อีสารวีชว่ งโชติ” ทีช่ วี ติ การท�ำงานนอกบ้ านเป็ นคนเก่ง
เป็ นคนมีความสามารถ แต่ชีวติ ในบ้ านเมื่อเป็ นแม่ ลูกกลับไม่ยอมรับใน
ฐานะแม่ แต่ท้ายที่สดุ ละครโทรทัศน์ก็ประกอบสร้ างให้ “สา” ละทิ ้งการ
ท�ำงานนอกบ้ าน กลับมาท�ำหน้ าทีแ่ ม่ของลูก “สา” จึงเป็ นแม่ทดี่ ขี องลูกได้
เพียงเพราะ “สา” กลับมาอยูใ่ นพื ้นทีข่ องแม่ พื ้นทีใ่ นบ้ าน เลี ้ยงดูลกู หรือตัว
ละครแม่ “ล�ำยอง” ที่มีวธิ ีการเลี ้ยงลูกที่ผิดแผกไปอย่างมากกับมาตรฐาน
สังคม อีกทังประพฤติ
้
ตนไม่เหมาะสม ก็เป็ นแม่ที่นกั สตรี นิยมมองเห็นว่า
“ความเป็ นแม่” นันมิ
้ ได้ หมายความเพียงว่า “แค่มีลกู ก็เป็ นแม่ได้ ” แต่ยงั
หมายรวมถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีร่ วมตัวเป็ น “ความเป็ นแม่” เช่น พื ้นทีข่ อง
แม่ (บ้ าน) การท�ำงานของแม่ (เพือ่ ลูก) การดูแลลูก นัน่ ก็หมายถึงสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ของความเป็ นแม่ และแม่ทที่ ำ� ตัวดีในสายตาของสังคมเท่านัน้ จึงจะ
เป็ นแม่ดี (Good Mother) หรือแม่ในอุดมคติ (Ideal Mother) หากผู้หญิง
คนใดไม่ท�ำหน้ าทีด่ งั กล่าวก็จะถูกตราหน้ าว่าเป็ นแม่เลว (Bad Mother)
(Deviant Mother) (ก�ำจร หลุยยะพงศ์, 2544)
2. การอภิปรายผลมายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์
ด้ วยมุมมองความเป็ นแม่ จากมายาคติ จากผลการศึกษาสามารถอภิปราย
ด้ วยคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ของมายาคติ (Myth) ทีว่ า่ ทีใ่ ดก็ตามทีม่ มี ายาคติ
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( Myth) ท�ำงานอยู่ ทีน่ นั่ ก็จะมีการผลิตมายาคติตอ่ ต้ าน (Counter-Myth)
ทีป่ รากฏอยูใ่ นวัฒนธรรมย่อย ๆ อยูด่ ้ วยเสมอ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2553)
ซึง่ หมายถึงว่า มายาคติตา่ ง ๆ จะมีการต่อสู้ทางความหมายกันอยูต่ ลอดเวลา
มายาคติตอ่ ต้ านจะเป็ นการเปิ ดโปงให้ เห็นเบื ้องหลังอีกด้ านหนึง่ ดังนันจาก
้
ผลการศึกษาในครังนี
้ ้ทีพ่ บว่า การเปรียบเทียบมายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ ง
เบนในละครโทรทัศน์กบั มายาคติหลักความเป็ นแม่ของสังคมไทย จึงมีทงั ้
ในลักษณะของการตอกย� ้ำ การต่อต้ าน และการท้ าทาย นัน่ เป็ นเพราะว่า
มายาคติตอ่ ต้ านจากความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์กำ� ลังท�ำงาน
ผ่านการประกอบสร้ างชีวติ ของตัวละครแม่ให้ โลดแล่นในละครโทรทัศน์อยู่
“ล�ำยอง” ในละครโทรทัศน์เรื่อง “ทองเนื ้อเก้ า” จึงก�ำลังกลัน่ มายาคติตอ่ ต้ าน
(Counter-Myth) กับมายาคติหลัก (Main Myth) ความเป็ นแม่ทดี่ ใี นสังคม
ไทยในการอบรมเลี ้ยงดูลกู ที่ต้องรักและเอาใจใส่ลกู โดยการท้ าทายด้ วย
การเป็ นแม่ทแี่ สดงอ�ำนาจในการก�ำหนดวิธีอบรมเลี ้ยงดูลกู ตามทีต่ นต้ องการ
ค�ำพูดว่า “ลูกของกู กูจะเลี ้ยงยังไงก็ได้ ” จึงประกอบสร้ างให้ ปรากฏออกมา
ในละครโทรทัศน์อยูบ่ อ่ ยครัง้ หรือ ตัวละคร “คุณหญิงอบเชย” ทีแ่ ม้ จะเป็ น
แม่ทใี่ ห้ ก�ำเนิดและเลี ้ยงดูลกู อย่างดี ทะนุถนอมลูกเพือ่ ให้ เป็ น เมีย เป็ นแม่
ทีด่ ใี นอนาคต แต่เมือ่ “คุณหญิงอบเชย” ต้ องแสดงบทบาทบุรพเทพในการ
ปกป้องอันตรายให้ กบั ลูก การใช้ วธิ ีทสี่ ร้ างความเดือดร้ อนกับผู้อนื่ ความเป็ น
แม่ของ “คุณหญิงอบเชย” นี ้ จึงก�ำลังแสดงคุณสมบัตขิ องมายาคติตอ่ ต้ าน
(Counter-Myth) กับมายาคติหลัก (Main Myth) ความเป็ นแม่ทดี่ ใี นสังคม
ไทย ท�ำให้ เกิดการตังค�
้ ำถามได้ วา่ เป็ นแม่ทดี่ หี รือไม่ เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่
มายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนจากข้ อค้ นพบในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นข้ อค้ น
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พบความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนทีล่ ะครโทรทัศน์ซงึ่ เป็ นวัฒนธรรมย่อย ก�ำลังผลิต
มายาคติตอ่ ต้ าน (Counter-Myth) ออกมา
3. การอภิปรายผลมายาคติความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์
ด้ วยมุมมองความเป็ นแม่ จากหน้ าทีข่ องมายาคติในละครโทรทัศน์ หน้ าที่
ต่อสังคมของมายาคติในละครโทรทัศน์หน้ าทีห่ นึง่ คือ หน้ าทีย่ ดึ เหนีย่ วส่วน
เสี ้ยวของสังคมที่แตกร้ าวออกจากกันด้ วยเหตุผลต่าง ๆ ให้ เข้ ามาติดรวม
เป็ นหนึง่ อยูไ่ ด้ และอีกหน้ าทีข่ องมายาคติในละครโทรทัศน์ คือ การอบรม
สัง่ สอนบรรดาค่านิยมและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสังคม (กาญจนา แก้ วเทพ,
2536) จากหน้ าทีข่ องมายาคติละครโทรทัศน์นี ้ ผลการศึกษาครัง้ นี ้จึงพบ
ว่า ละครโทรทัศน์มกี ารจ�ำลองชีวติ แม่ทเี่ บีย่ งเบนทีบ่ ดิ เบี ้ยว เพือ่ ให้ เห็นเป็ น
ตัวอย่าง และมีหนทางแนวทางตามธรรมชาติของสือ่ ละครโทรทัศน์ในการ
เล่าเรื่อง ในการแก้ ปัญหาตัวละครแม่ทเี่ บีย่ งเบนเหล่านี ให้
้ กลับเข้ าสูก่ ารเป็ น
แม่ตามทีส่ งั คมก�ำหนดและคาดหวังในท้ ายทีส่ ดุ ดังนันค่
้ านิยมต่าง ๆ เกีย่ ว
กับแม่ทตี่ ้ องอบรมสัง่ สอนให้ กบั สังคมตามกระบวนการของโทรทัศน์ทเี่ ป็ นไป
อย่างแนบเนียนจึงต้ องมี ตัวละครแม่ทเี่ บีย่ งเบนมาน�ำเสนอในละครโทรทัศน์
เพือ่ เป็ นตัวอย่างชีวติ แม่ และน�ำเสนอการท�ำหน้ าทีข่ องคนรอบข้ างตัวละคร
แม่ และคนในสังคม ช่วยกันตักเตือน และหาวิธีการต่างๆ เพือ่ ให้ แม่ทเี่ บีย่ ง
เบน กลับมาเป็ นแม่ในอุดมคติ ท�ำหน้ าทีแ่ ม่ตามทีส่ งั คมก�ำหนด สังคมยอมรับ
เพือ่ เป็ นการยึดเหนี่ยวส่วนเสี ้ยวของสังคมเกี่ยวกับการเป็ นแม่ ตามกรอบ
มาตรฐานที่สงั คมก�ำหนด หรื อการลงโทษแม่ที่เบี่ยงเบนในรูปแบบต่าง ๆ
ทังการที
้
แ่ ม่ทเี่ บีย่ งเบนเสียชีวติ เสียโฉม ไม่มคี วามสุข ลูกก้ าวร้ าว ลูกมีแต่
ความทุกข์ ลูกปิ ดบัง ทีพ่ บในการศึกษาครัง้ นี ้ ก็เป็ นการท�ำหน้ าทีข่ องมายา
คติในการยึดเหนีย่ วสังคมความเป็ นแม่ทดี่ ไี ว้ เช่นกัน
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ส่วนหน้ าทีข่ องมายาคติละครโทรทัศน์ตอ่ สังคมในการอบรมสัง่ สอน
บรรดาค่านิยมและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสังคม จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ก็ได้
เห็นเป็ นข้ อมูลประจักษ์ ทหี่ ลากหลายเกี่ยวกับความเป็ นแม่ แต่ทสี่ ำ� คัญคือ
แม่ควรแสดงบทบาทและท�ำหน้ าที่แม่ให้ สมบูรณ์ที่สดุ หากท�ำไม่สมบูรณ์
แบบ มายาคติจากละครโทรทัศน์ก็แสดงให้ เห็นด้ วยบทลงโทษจากการ
จ�ำลองชีวติ แม่ทเี่ บีย่ งเบนมาน�ำเสนอแล้ ว
ส�ำหรับหน้ าทีข่ องมายาคติละครโทรทัศน์ในระดับปั จเจกบุคคลนัน้
ก็คอื การตอบสนองความต้ องการหลายอย่างในชีวติ ของปั จเจกชนทีไ่ ม่มที าง
จะบรรลุได้ ในโลกแห่งความจริง (กาญจนา แก้ วเทพ, 2543) ผลการศึกษา
ครัง้ นี ้ มีความเป็ นแม่ทเี่ บีย่ งเบนในโลกจริงทีไ่ ม่สามารถแก้ ไขได้ เช่น การให้
ก�ำเนิดลูก ผู้ชายไม่สามารถให้ ก�ำเนิดลูกได้ ด้วยสรีระตามธรรมชาติทไี่ ม่ได้
ก�ำหนดมาเหมือนผู้หญิง และความเจ็บปวดจากการคลอดลูกก็ไม่สามารถ
ลดลงได้ ในโลกจริ ง ยังคงเป็ นความเจ็บปวดที่ผ้ หู ญิงทังที
้ ่มีประสบการณ์
การคลอดลูก และยังไม่เคยมีประสบการณ์การคลอดลูกในโลกจริงเชื่อว่า
เจ็บปวดทีส่ ดุ กว่าการเจ็บปวดทางกายอืน่ ใด แต่ละครโทรทัศน์จากผลการ
ศึกษาครัง้ นี ้ก็ยงั คงพบการเรี ยกร้ องให้ รับรู้วา่ การคลอดลูกเป็ นความเจ็บ
ปวด และยังคงเรียกร้ อง ด่าทอผู้ชายว่าเป็ นต้ นเหตุของความเจ็บปวด และ
ต้ องการให้ ผ้ ชู ายมารับผิดชอบการให้ ก�ำเนิดเท่าเทียมกับผู้หญิง แม้ วา่ มายา
คตินี ้ทังในโลกจริ
้
งและโลกสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็ นไปได้ แต่มายาคติใน
ละครโทรทัศน์กย็ งั ท�ำหน้ าทีน่ ี ้ให้ กบั ผู้หญิงเสมอ
ดังนันจากผลการศึ
้
กษาในครังนี
้ ้คงพอจะเป็ นสิง่ ทีส่ นับสนุนข้ อสรุปที่
ว่าในขณะทีม่ ายาคติในโลกแห่งความเป็ นจริงมีหน้ าที่ มายาคติในโลกแห่ง
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สัญลักษณ์ ซึง่ ก็คอื ละครโทรทัศน์นนก็
ั ้ มหี น้ าทีท่ งในระดั
ั้
บปั จเจกชนและต่อ
ระดับสังคมเช่นกัน
4. การอภิ ปรายผลมายาคติความเป็ นแม่ที่เบี่ยงเบนในละคร
โทรทัศน์ด้วยมุมมองความเป็ นแม่ จากคุณลักษณะความเป็ นละครโทรทัศน์
หากพิจารณาจากความเป็ นละครโทรทัศน์ทมี่ กี ารเล่าเรื่องเป็ นศาสตร์สำ� คัญ
มายาคติตอ่ ต้ านทังหลายที
้
่แม่ที่เบีย่ งเบนจากละครโทรทัศน์ผลิตออกมาก็
เป็ นไปตามหน้ าทีข่ องการเล่าเรื่องและเรื่องเล่าประการหนึง่ ที่ Fisher (อ้ างใน
กาญจนา แก้ วเทพ, 2553) ระบุวา่ เรื่องเล่าก�ำลังท�ำหน้ าทีต่ อกย� ้ำอุดมการณ์
เดิม ๆ ให้ มนั่ คง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ก็คอื ตอกย� ้ำอุดมการณ์ความเป็ นแม่
หรือมายาคติหลักความเป็ นแม่ (Main Myth) ในสังคมไทย แม้ วา่ เรื่องเล่า
หรื อการเล่าเรื่ องในการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นเรื่ องราวของแม่ที่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานสังคมก�ำหนดทังหมด
้
แต่สดุ ท้ ายแล้ วละครโทรทัศน์ก็ท�ำหน้ าที่
ในการเล่าเรื่ องตอกย� ้ำมายาคติให้ แม่ได้ เปลี่ยนแปลงจากแม่ที่เบี่ยงเบน
มาเป็ นแม่ที่ดีตามสังคมก� ำหนด หากแม่ไม่เปลี่ยนแปลงแม่ก็จะได้ รับ
การลงโทษ
นอกจากนีก้ ารที่ละครโทรทัศน์ เป็ นพืน้ ที่ในเรื่ องแต่ง (Fiction)
ความเป็ นแม่ทปี่ รากฏในละครโทรทัศน์จงึ เป็ นการประกอบสร้ างความหมาย
ทังสิ
้ ้น แต่ผ้ ชู มก็เกิดความรู้สกึ ว่า นีเ่ ป็ นโลกจริง ๆ เมือ่ กล้ องและการเล่าเรื่อง
พาผู้ชมเข้ าไปในพื ้นทีเ่ รื่องแต่งของละครโทรทัศน์ อีกทังพื
้ ้นทีใ่ นเรื่องแต่งของ
ละครโทรทัศน์ แนวคิดเกีย่ วกับ “อาณาเขต/พื ้นที/่ สถานที”่ ละครโทรทัศน์
ซึ่ง เป็ นเรื่ อ งแต่ง ผู้ผ ลิต ก็ จ ะมี ก ารตกแต่ง หรื อ จัด ฉากอย่า งมาก ซึ่ง ก็
หมายความว่ามีการประกอบสร้ างความหมายของพื ้นทีม่ ากขึ ้น (กาญจนา
แก้ วเทพ, 2553) ดังนันความสมจริ
้
งจากพื ้นที่เรื่ องแต่งนี ้ก็อาจจะท�ำให้
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ผู้ชมละครโทรทัศน์ หลงลืมไปได้ ว่า สิ่งที่ได้ เห็นไม่ใช่ความจริ งทัง้ หมด
แต่คือการคัดเลือกมาแล้ ว การลืมนี ้จึงอาจท�ำให้ ผ้ ชู มยอมรับการคัดเลือก
นี ้ได้ และการคัดเลือกที่วา่ นี ้ หากมองไปเบื ้องหลังของการกระท�ำของตัว
ละครแม่ทเี่ บีย่ งเบนในละครโทรทัศน์ทหี่ ลากหลายนี ้ นอกเหนือจากผู้กำ� กับ
คนเขียนบท เจ้ าของบทประพันธ์ แล้ ว “กฎเกณฑ์ของสังคม” จะเป็ นผู้ชกั ใย
ทีส่ ำ� คัญ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2543) ซึง่ กฎเกณฑ์สงั คมในการศึกษาครัง้ นี ้
ก็คอื มายาคติหลักความเป็ นแม่ในสังคมไทย ทีต่ ้ องการให้ แม่เป็ นผู้อบรม
เลี ้ยงดูลกู อย่างดีตามกรอบมาตรฐานสังคมก�ำหนดไว้ นนั่ เอง มายาคติตอ่
ต้ านจากความเป็ นแม่ที่เบีย่ งเบนทังหลายจึ
้
งถูกประกอบสร้ างความหมาย
ผ่านพื ้นทีเ่ รื่องแต่งในละครโทรทัศน์จำ� ลองชีวติ แม่ออกมาให้ เห็น การตอกย� ้ำ
การต่อต้ าน การท้ าทาย ซึง่ ในท้ ายทีส่ ดุ แล้ วจากผลการศึกษาครัง้ นี ้จะเห็น
ได้ วา่ ผู้ชกั ใยสุดท้ ายคือ “กฎเกณฑ์ของสังคม” ก็ทำ� หน้ าที่ให้ การต่อต้ าน
การท้ าทายนันท�
้ ำได้ ในพื ้นทีแ่ ต่ง แค่ในการเริ่มเรื่อง กลางเรื่อง เท่านันแต่
้ ตอน
จบของเรื่อง “แม่ทเี่ บีย่ งเบน” ก็ต้องกลับคืนสูค่ วามเป็ นแม่ทด่ี ี
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาการประกอบสร้ างมายาคติ ค วามเป็ นแม่ ข อง
“แม่ทเี่ บีย่ งเบน” และ “ผู้เลี ้ยงดูประหนึง่ แม่” ในละครโทรทัศน์ยงั คงเป็ นไป
ตามความหมายหลักของสังคมไทย คือความหมายตามพจนานุกรม แม่คอื
“หญิงผู้ให้ ก�ำเนิดหรื อเลี ้ยงดูลกู ” แต่ก็พบมุมมองความเป็ นแม่จากทฤษฎี
สตรีนยิ มคือ การปฏิเสธการเป็ นแม่ ทังการปฏิ
้
เสธความเป็ นแม่ทางชีวภาพ
และปฏิเสธความเป็ นแม่ทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ละครโทรทัศน์กส็ ร้ างให้
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ความเป็ นแม่แบบนี ้ได้ รับการลงโทษในเชิงสัญลักษณ์ และยอมรับการเป็ น
แม่ได้ ในทีส่ ดุ นอกจากนี ้ แม่ทตี่ ้ องท�ำงานนอกบ้ านทีต่ ้ องท�ำหน้ าทีไ่ ด้ อย่าง
สมบูรณ์ ตามมุมมองของนักสตรีนยิ มทีพ่ ื ้นทีข่ องแม่(บ้ าน) การท�ำงานของ
แม่(เพือ่ ลูก) การดูแลลูก นัน่ ก็หมายถึงสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ของความเป็ นแม่
ผลการศึกษา การเปรียบเทียบมายาคติหลักความเป็ นแม่ของสังคม
ไทย มีทงในลั
ั ้ กษณะของการตอกย� ้ำ การต่อต้ าน และการท้ าทาย นัน่ เป็ น
เพราะว่าตามคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ของมายาคติ(Myth)ก็คอื ทีใ่ ดก็ตามทีม่ ี
มายาคติ(Myth) ท�ำงานอยู่ ทีน่ นั่ ก็จะมีการผลิตมายาต่อต้ าน(Counter-Myth)
ทีป่ รากฏอยูใ่ นวัฒนธรรมย่อย ๆ อยูด่ ้ วยเสมอ ซึง่ หมายถึงว่า มายาคติตา่ ง ๆ
จะมีการต่อสู้ความหมายกันอยู่ตลอดเวลา มายาคติตอ่ ต้ านจะเป็ นการ
เปิ ดโปงให้ เห็นเบื ้องหลังอีกด้ านหนึง่ รวมถึงคุณสมบัตขิ องละครโทรทัศน์
ประการหนึง่ ก็คอื ตัวละครสตรี มกั ถูกสร้ างขึ ้นให้ เข้ มแข็งหรื อมีอ�ำนาจโดย
เฉพาะเมือ่ ปรากฏอยูภ่ ายนอกบ้ าน และมีความหลากหลายของมุมมองชีวติ
ทีเ่ ป็ นปั จจัยเอื ้อให้ มายาคติความเป็ นแม่ในละครโทรทัศน์มที งมายาคติ
ั้
หลัก
และมายาคติตอ่ ต้ าน
ผลการศึกษาหน้ าที่ของมายาคติในละครโทรทัศน์ คือหน้ าที่ยึด
เหนี่ยวส่วนเสี ้ยวของสังคมทีแ่ ตกร้ าวออกจากกันด้ วยเหตุผลต่าง ๆ ให้ เข้ า
มาติดรวมเป็ นหนึง่ อยูไ่ ด้ และหน้ าทีก่ ารอบรมสัง่ สอนบรรดาค่านิยมและกฎ
เกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสังคม ละครโทรทัศน์จงึ มีการจ�ำลองชีวติ แม่ทเี่ บีย่ งเบนที่
บิดเบี ้ยว เพือ่ ให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง และมีหนทางแนวทางตามธรรมชาติของ
สื่อละครโทรทัศน์ในการเล่าเรื่ อง ในการแก้ ปัญหาตัวละครแม่ที่เบี่ยงเบน
เหล่านี ให้
้ กลับเข้ าสูก่ ารเป็ นแม่ตามทีส่ งั คมก�ำหนดและคาดหวังในท้ ายทีส่ ดุ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�ำปี 2561

71

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ดังนัน้ ค่านิยมต่าง ๆ เกี่ ยวกับแม่ที่ต้องอบรมสัง่ สอนให้ กับสังคมตาม
กระบวนการของโทรทัศน์ที่เป็ นไปอย่างแนบเนียนจึงต้ องมี ตัวละครแม่ที่
เบี่ยงเบนมาน�ำเสนอในละครโทรทัศน์เพื่อเป็ นตัวอย่างชีวิตแม่ ท�ำหน้ าที่
ชี ้ให้ เห็นและก�ำหนดความคิดผู้ชม

72

ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี ้
จากผลการศึกษาที่พบในครัง้ นี ้ว่า มายาคติความเป็ นแม่ที่เบี่ยง
เบนในละครโทรทัศน์มีลกั ษณะท้ าทายกับมายาคติหลักความเป็ นแม่ของ
สังคมไทย ได้ แก่ (1) แม่มอี ำ� นาจในการก�ำหนดวิธีการอบรมเลี ้ยงดูลกู เอง
(2) การเลือกการอบรมเลี ้ยงดูลกู แบบทอดทิ ้งก็คอื การปฏิเสธความเป็ นแม่
ทางด้ านสังคมวัฒนธรรม (3) แม่ทเี่ ลี ้ยงลูกโดยปล่อยปล่อยละเลยไม่เอาใจใส่
ลูก ลูกอาจเรียนรู้การเอาชีวติ รอดและเรียนรู้การเป็ นคนทีด่ ไี ด้ จากคนรอบตัว
(4) การเป็ นแม่อาจต้ องเป็ นคนผิดศีลธรรมเพือ่ ลูก สามารถน�ำไปใช้ สำ� หรับ
การทบทวนความเป็ นแม่ทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมทีม่ าจากปั จเจกบุคคล
คือ ตัวผู้เป็ นแม่ ทีม่ บี ริบทรอบตัวต่างกัน อาจจะมีความต้ องการเป็ นแม่ทไี่ ม่
สอดคล้ องกับทีส่ งั คมก�ำหนดไว้ และต้ องการจะก�ำหนดความเป็ นแม่ด้วย
ตัวเอง รวมถึงในการผลิตละครโทรทัศน์กต็ ้ องมีมติ ขิ องเหตุผลทีแ่ ม่ต้องการ
ท้ าทายความเป็ นแม่ที่ก�ำหนดการเลี ้ยงดูในหลายมิติ และเกิดผลกระทบ
กับลูกในหลายมิตมิ าน�ำเสนอในละครโทรทัศน์ซงึ่ เป็ นพื ้นทีท่ ดลองของการ
น�ำเสนอเรื่องราว แง่มมุ ต่าง ๆ ของสังคม
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์
จากผู้ส่งสาร ในขัน้ ตอนการผลิต และขัน้ การผลิตซ� ้ำ ตามลักษณะที่
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Stuart Hall สรุปว่า “กระบวนการเข้ าหรื อถอดรหัสนันจะต้
้ องถูกควบคุม
ในทุกขันตอนเพื
้
่อให้ ความหมายสุดท้ ายในขันตอนของผู
้
้ รับสารตรงกับ
ความหมายแรกของผู้ส่งสาร” และควรมี การศึกษาการรั บรู้ มายาคติ
ความเป็ นแม่ของผุ้รับสารหรือผู้ชมละครโทรทัศน์ด้วย
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