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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้ศึกษาความคงที่และการแปรเปลี่ยนของความเปนแมในนวนิยายไทยในชวงสาม
ทศวรรษ(พ.ศ.2510 – 2540)เพื่อแสดงใหเห็นวานวนิยายที่เสนอภาวะความเปนแมไดสรางกระแสสตรีนิยม
ในวรรณกรรมไทยจากการสืบทอดอุดมการณเกี่ยวกับความเปนแมซึ่งผลิตซ้ําเพื่อผดุงสังคมในระบบชาย
เปนใหญ  ในนวนิยายที่ไดเลือกมาศึกษาแสดงใหเห็นการตอบโตอุดมการณความเปนแมทั้งคลอยตาม  ตั้ง
คําถาม  ขัดขืน  และตอตานในที  จึงไดเห็นกระแสสตรีนิยมในวรรณกรรมไทยผานอุดมการณความเปนแม
ที่มีความคงที่และแปรเปลี่ยนตามปริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย   
 
 การนิยามความเปนแมปรากฏในลักษณะที่หลากหลาย  ในทางชีวภาพ ความเปนแม หมายถงึการ
ใหกําเนิดอาจนับรวมตั้งแตเกิดการปฏิสนธิในครรภ  ในทางจิตวิทยา ความเปนแม หมายถึงการเลี้ยงดูฟูม
ฟกทารกที่ถือกําเนิดออกมา  ในทางสังคม ความเปนแม หมายถึงการเปนผูผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคม
และสงผานวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง  แตไมวาจะนิยามจากดานใด ความเปนแม มีสวน
สําคัญในการกําหนดความเปนผูหญิงในวัฒนธรรมนั้น  สรีระตามธรรมชาติเปนการบงบอกถึงความเปน
หญิงความเปนชายในเรื่องเพศ(sex)  แตธรรมชาติไมไดเปนสิ่งกําหนดเพศสภาพ(gender)  วัฒนธรรมหนึ่ง 
ๆ จะใหความหมายของความเปนหญิงและความเปนชายดวยกระบวนการกลอมเกลาและสรางความ
หมายทางสังคมและการเมือง 1    

เปนที่นาสังเกตวาความเปนหญิงจะสามารถนิยามตนเองโดยอิงความสัมพันธกับผูอ่ืนคือเปนลูก
สาว  เปนเมีย  และเปนแม  ในบรรดาสถานภาพที่กําหนดความเปนหญิง  ความเปนแมอาจเรียกไดวาเปน
สถาบันเพราะในการสรางอุดมการณเกี่ยวกับผูหญิงมีความสัมพันธกับความเปนแมอยางแนบแนน  ดวย
เหตุที่ในสังคมที่ถืออํานาจชายเปนใหญ(Patriachy)แบงผูหญิงออกเปนสองขั้วคือผูหญิงดี  กับผูหญิงไมดี  

                                                           
∗ อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ 
1 พริศรา  แซกวย, รายงานการวจิัยเรื่องสถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย  รายงานความลม

เหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหวางพ.ศ.2522 – 2542  (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) หนา 65.   
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ผูหญิงดีจะถูกมาตรการทางสังคมควบคุมไวดวยการสรางมายาคติของความเปนแม  และความเปนแมก็
ลวนถูกกําหนดและตองการดวยสํานึกของผูชายทั้งสิ้นโดยที่ผูหญิงแทบจะไมมีสวนรวมในคํานิยามนั้นเลย 
2 จึงจะอาจสรุปไดวาการเปนผูหญิงในสังคมแบบพอเปนใหญใชมาตรฐานซอน(double standard)ทาง 
จริยธรรมตางไปจากผูชาย  จึงกลายเปนวาผูหญิงตองธํารงรักษาความดี(ดังที่เรามักพบขอหามตาง ๆ ใน
สังคมเสมอวา”เธอไมควรทําเชนนั้นเพราะเธอเปนผูหญิง   และในทํานองเดียว”ผูชายทําได  แตผูหญิงทําไม
ดี”)  และความดีนั้นก็ไปอิงกับความเปนแม   ดังนั้นถาจะกลาวไดวาการเปนผูหญิงก็คือความเปนแมก็คง
ไมผิดนัก  ความเปนแมจึงเปนสถาบันที่ใชเปนมาตรการควบคุมผูหญิงและสรางความเปนผูหญิงที่สมบรูณ
ดวยการใชรางกายผูหญิงเปนแหงผลิตชีวิตกลาวคือ “การเปนแมและเลี้ยงลูก”  และอุทิศชีวิตเพื่อผูอ่ืน 
กลาวคือ”การผดุงนิสัยเอาใจใส  ออนโยน  เอื้อเฟอ  อาทร  เมตตา  อดทนและเสียสละ”    
 ภาวะสมัยใหม(modernity)ไดสถาปนาสถาบันครอบครัวใหมีความสําคัญขึ้นมาเพราะครอบครัว
เปนหนวยผลิตยอยที่สุดคือผลิตสมาชิกใหมใหสังคม  การสรางคนที่มีคุณภาพทําใหเกิดมายาคติในเรื่อง
อุดมการณครอบครัว  ครอบครัวที่ดีถูกวางเงื่อนไขไววาเปนที่ซึ่งใหความรักความอบอุนและเปนพื้นที่ที่
ปลอดจากการแขงขันตอสูแยงชิงดังเชนพื้นที่สาธารณะนอกบาน  หัวหนาครอบครัวคือพอและสามีมีหนาที่
หลักในการสรางกําลังการผลิตแรงงานใหสังคม  พื้นที่ในบานถือเปนที่ของแมและภรรยาที่จะสรางสิ่งแวด
ลอมที่ดี  อบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหมเพื่อเตรียมใหออกสูตลาดแรงงานในพื้นที่สาธารณะ3  แตเมื่อความจํา
เปนทางเศรษฐกิจจะผลักดันผูหญิงใหออกมาสูพื้นที่สาธารณะเพื่อหารายไดใหความครอบครัว  แต”ผูหญิง
ที่ดี”ยังคงตองเปนเมียและเปนแมที่ดีในเงื่อนไขอุดมการณของครอบครัว 
 ชวงสามทศวรรษที่ผานมามีความตื่นตัวเรื่องอุดมการณครอบครัวในสังคมไทยคอนขางมาก       
สงผลใหอุดมคติแกนแกนในการสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวกดทับใหผูหญิงในชีวิตสมรสตองอดทน
และตองแบกภาระทั้งการดูแลครอบครัวในพื้นที่บาน  และงานในพื้นที่สาธารณะ  ขณะที่ผูชายยังถือวาไม
จําเปนที่ตองใสใจกับงานบาน  งานครัว  และการเลี้ยงดูอบรมลูกอยางใกลชิด  ผูหญิงที่ดีตองเปนทั้งเมีย
และแม แบกรับภาระในบานและการเลี้ยงลูกแตเพียงลําพัง  เปนผูเสียสละโดยคิดถึงตัวเองนอยที่สุด 

                                                           
2 Rich, A. อางใน กาญจนา  แกวเทพ, “บทศึกษาถึงความเปนแมในปริบทของปจเจกและสถาบัน : ความคิด

จากหนังสือ OF Women Born,” ใน  มานแหงอคติ (กรุงเทพ ฯ : เจนเดอรเพรส, 2535), หนา ๓๐. 
3 กําจร  หลุยยะพงศ, “ครอบครัวกับความสัมพันธที่ไมมีวันแปรเปลี่ยน,”  ใน สตรีศึกษา 2 : ผูหญิงกับประเด็น

ตาง ๆ .  กนกศักดิ์  แกวเทพ, บรรณาธิการ (กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, 
2544) หนา 156.  
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 กระแสสตรีนิยม(feminism) และขบวนการเรียกรองสิทธิเสรีสตรี(Woman’s Liberation)ไดตั้งคํา
ถามตอการสืบทอดและดํารงมายาคติของความเปนแม(=ผูเสียสละ)  ความเปนแมที่ปรากฏในนวนิยาย
ไทยกระแสหลักซึ่งเปนวรรณกรรมที่สืบทอดอุดมการณของชนชั้นกลางอาจจะใหภาพสะทอนความเปนแม
ในทัศนะของชนชั้นกลางแตยอมไมใชภาพจริงเสียทั้งหมด  การสืบทอดอุดมการณใด ๆ เรายอมมองเห็นทั้ง
การคลอยตามและการขัดขืน  การตั้งคําถามและการตอตานไปพรอม ๆ กับการผลิตซ้ํา(reproduce)อุดม
การณนั้น  สงผลเกิดการปรับอุดมการณใหสอดคลองยุคสมัยขณะที่รากของอุดมการณความเปนแมบาง
อยางก็หยั่งลึกอยูเชนเดียวกับรากทางวัฒนธรรมและสังคมอื่น ๆ  
 บทความนี้จึงมุงวิเคราะหความคงที่และความแปรเปลี่ยนของความเปนแมจากนวนิยายไทยตั้ง
แตพ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๔๐  โดยจับเอาแนวเรื่อง “เมื่อแมมีปญหาชีวิตสมรส”เพื่อพิจารณาทางเลือกและ
ชะตากรรมของแมที่มีปริบททางสังคมเปนตัวแปร  คําถามก็คือในชวงสามทศวรรษนี้อุดมการณเกี่ยวกับ
ความเปนแมมีอะไรที่คงที่  มีอะไรที่เปลี่ยนไป 
 จากการสํารวจนวนิยายในเบื้องตน 13 เร่ืองโดยดึงจุดเดนของความเปนแมแตละเร่ือง  ไดเห็นถึง
การผลิตซ้ําความเปนแมใน 6 ลักษณะดวยกันคือ  หญิงผูอดทนและเสียสละ   หญิงผูทนทุกข  ผูสอน
ประสบการณชีวิตทางออม  ผูหญิงที่มีเลือดเนื้อ   ผูหญิงที่สูกับระบบ และผูหญิงที่มีความสุขในหนาที่แม 
 
1.แมคือหญิงผูเสียสละและอดทน 

1.1 เร่ืองของหนู : ความดีของแมคือการเสียสละและอดทน
นิยายเรื่องของหนูนี้จะสืบทอดอุดมการณของแมผูเสียสละทุกอยางเพื่อลูก  ละทิ้งความตองการ

ของตัวเอง  อดทนตอความไมรับผิดชอบของพอ ความเปนแมที่ดีจึงนํามาซึ่งชัยชนะตออุปสรรคในชีวิต
สมรส  ทําใหสามีเห็นคุณคาของภรรยาและกลับมาสรางครอบครัวที่อบอุน  หากที่นาสนใจคือผูเขียนเรื่องนี้
ใชกลวิธีการเลาเรื่องผานหนูตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งเกิดและอาศัยอยูในบานของกัลยาณจิต  นับตัวเองเขาเปน
สมาชิกของครอบครัวดวย  และกัลยาณจิตก็เลี้ยงหนูตัวนี้  เมตตาเหมือนเปน”ลูก”คนหนึ่ง  มุมมองของหนู
ที่มอง”แม”มีทั้งการพยายามเขาใจสังคมในระบบชายเปนใหญ  และการตั้งคําถามกับความไมยุติธรรมที่ผู
หญิงไดรับไปพรอม ๆ กัน                                                                      

นวนิยายเรื่องนี้จึงเปนนวนิยายที่ดําเนินเรื่องตามรอยอุดมการณของแมที่ดีที่เสียสละและอดทน
เพื่อประคับประคองชีวิตครอบครัวใหราบร่ืน  แตก็ตั้งคําถามใหผูอานฉุกคิดดวยวาขณะที่ผูหญิงเปนฝา
ยอดทนเสียสละมากมายปานนั้น  แลวผูชายทําอะไร  อุดมการณความเปนแมนั้นยิ่งใหญ  แตอุดมการณ
ความเปนพอนั้นมีหรือไม  หรือไมจะเปนตองมี 
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๑.๒ มณีราว : ไมมีพอเราแมลูกก็อยูกันได
 แกนกลางของการเลาเรื่องนี้มุงไปที่คลายเดือนลูกสาวคนโตของประคอง  ที่ตองเผชิญกับมรสุม
ชีวิต  ชีวิตที่เคยราบรื่นของคลายเดือนตองสะดุดแตเธอก็ประคองชีวิตใหดําเนินตอไปในทางที่ดีงามได  
สวนหนึ่งเปนเธอมีแมอยางประคอง  แมที่ไมมีปากไมมีเสียง  ไมมีกําลังทางเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
ได  แตแมอยางประคองไดพยายามสูชีวิตโดยไมรองของความเห็นใจจากใคร  แมอยางประคองแมจะไม
เปนผูนําที่จะแกปญหาชีวิตใหลูกไดแตก็เปนแบบอยางของความอดทนทําใหคลายเดือนและนอง ๆ มี
มานะที่จะสูชีวิต  มีทิฐิที่จะไมขอใหพอกลับมา  แมมีสวนสรางวุฒิภาวะใหลูก ๆเปนผูใหญ  เขมแข็งและ
รวมกันแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับครอบครัวใหลุลวงไปได   

ความเปนแมทําใหประคองเปนผูหญิงที่ “ทุกลมหายใจเขาออกของแมมีแตความหวงใยครอบครัว  
นึกถึงแตความสุขของพอ  ความสุขของลูก ๆ สวนความตองการของตัวเองเปนอันดับสุดทาย  หรือไมมี
อันดับเอาเสียเลย”4  นี่คือมายาคติของความเปนแมที่สังคมคาดหวัง  เมื่อสามีทิ้งไปเธอเขมแข็งและ
ประคับประคองชีวิตครอบครัวที่ปราศจากพอใหอบอุนได  แตแทที่จริงแลวประคองคือผูจัดการของครอบ
ครัวมาโดยตลอด  ดวยความอดทนและเสียสละทําใหลูกเห็นน้ําใจของแมและชวยกันดํารงความเปนครอบ
ครัวที่ไมมีพอ  พอจึงเปนผูไมพึงปรารถนาของครอบครัวนี้ไป  จะเห็นไดวา ว.วินิจฉัยกุลผูเขียนไดแยกความ
เปนเมียออกจากความเปนแม  และความเปนแมทําใหครอบครัวเปนครอบครัวอยูได  เมื่อพอคือผูทําราย
ครอบครัว  แมคือผูรักษาครอบครัวดวยคุณสมบัติอดทนและเสียสละ 

นวนิยาย เร่ืองของหนู และมณีราว เราไดเห็นความอดทนของแมอันเปนมายาคติที่คงที่พรอมกับ
การตั้งคําถามกลายวาเหตุใดแมตองเปนฝายอดทนและเสียสละ  ปฏิกิริยาที่มีตอความเปนพอในแตละ
เร่ืองแตกตางกันไปทั้งปวดราว  คับของใจ  ไมแยแสจนถึงเฉยเมย  ในตอนจบของเรื่องผูเปนแมจะเขาใจ
และมีทิศทางในการอดทนและเสียสละชัดเจนขึ้น  หากพิจารณาปริบททางสังคมประกอบไปดวยก็อาจได
คําตอบวาความอดทนและเสียสละของแมแปรเปล่ียนจาการนับรวมเอาความเปนเมียเขาไปดวย  หรือแยก
ความเปนแมกับความเปนเมียไวคนละสวน 
2.แมคือผูทนทุกข 

2.1 ดาวพระศุกร : ความเปนแมที่ตองชดใช 
ระหวางดาวพระศุกรกับศศิประภาผู เขียนทําใหผูอาน”เห็น”ความดี”ของดาวพระศุกรมาก

กวา ”เห็นใจ”ศศิประภาที่อยูในฐานะกลืนไมเขาคายไมออก  ทุกขที่ดาวพระศุกรเจอเปนทุกขทางรูปธรรมที่
ชัดกวาความทุกขใจของศศิประภา  ศศิประภาผูปฏิเสธความเปนแมสมควรแลวที่จะตองชดใชดวยความ

                                                           
4 เร่ืองเดียวกัน, หนา 40. 
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ทุกขจากความรูสึกผิดที่ตองปดปงความเปนแมและทุกขจากการสูญเสียคุณคาของสตรีสูงศักดิ์เมื่อความ
เปนจริงปรากฏ  และดวยมือที่”ดีงาม”กวาของดาวพระศุกรก็ยังมาพยุงมารดาจนทุกฝายยอมรับและให
อภัยศศิประภาในที่สุด 

๒.๒ อันธการ : แมผูยอมจํานน  
ทมยันตี  ผูเขียนเรื่องนี้ไดใชความสัมพันธทางเพศเปนการประกาศถึงอํานาจที่เหนือกวาผูหญิง  

อันธการถูกผูชายใชความสัมพันธทางเพศกดใหศิโรราบทั้งในรูปของความรัก  การขืนใจ  ทําใหชีวิตของผู
หญิงที่ยอมจํานนตอระบบชายเปนใหญมืดมน  อันธการไมเรียกรองความรับผิดชอบจากสาม ี ไมแจงความ
เอาผิดคนราย  ไมจัดการกับปญหาการอยูรวมสังคมกับผูอ่ืนของลูกชายผูบกพรองทางสติปญญาดวยเหตุ
ผลวาเธอรักลูกจนไมอาจทนใหใครพรากลูกไปจากเธอได  ชะตากรรมของอันธการชี้ใหเห็นวาถาผูหญิงยัง
คงยอมจํานน  เธอก็จะตกเปนเหยื่อซ้ําแลวซ้ําเลาจากผูที่มีเพศชาย  ไมเวนแมแตลูกชายของเธอที่ความ
เปนแมที่ดีตามอุดมการณยอนกลับมาทํารายเธอเองในที่สุด  ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาในเพศชายมีความ
ดิบ  เถื่อน  ใชกําลังกับเพศหญิง  ลูกชายของอันธการจึงเปนภาพแทนของผูชายที่จองจะใชอํานาจกดขี่ย่ํายี
ผูหญิงและตระหนักในฐานะผูเหนือกวา   

ชื่อ อันธการ จึงเปนการสงสัญญาณจากผูเขียนใหเห็นทั้งปญหาของผูหญิงที่ดํารงความเปนแมแต
ไมมีใครมองเห็นปญหานั้น  และผูหญิงที่ยอมอยูในความมืดแทนที่จะหาแสงสวางหรือทางออกของปญหา
นั้น  แม ในเรื่องอันธการคือผูหญิงที่ถูกกระทําย่ํายีจากผูชายในระบบชายเปนใหญ  หากยอมจํานนเทากับ
วาผูหญิงตองตกเปนทาสไปตลอดกาล  คําถามมีอยูวาถาผูหญิงเลือกเองวาจะทนทุกข  เธอมีเสรีในการตัด
สินใจเลือกเชนนั้น  หรือเธอถูกกรอบดวยความเปนแมลอมปดความทุกขใหคงอยูกับตัวเธอ 

2.3 เนื้อใน : ฉันไมใชผูหญิงของเธออีกตอไป 
นวนิยายเรื่อง เนื้อใน จึงเปนการตอบโตมายาคติของครอบครัวดวยการสรางอุดมการณความเปน

แมที่ดีจนทําใหผูหญิงเปนทนทุกขตอความเลวรายในชีวิต  ทายที่สุดของการทนทุกข  ผูหญิงจะตองมีทาง
ออก  ขอเพียงมีสติรูเทาทันปญหา  รูเหตุรูผล  ประมาณตนและประเมนสถานการณเธอก็จะสามารถปลด
เปลื้องทุกขนั้นดวยตัวเอง 

 
นวนิยายเรื่อง ดาวพระศุกร และ อันธการ  ตั้งคําถามวาในกรอบของความเปนแมผูหญิงตองทน

ทุกข  ไมวาเธอจะเลือกเปนแมที่เลวหรือดีก็ตาม  สวนเรื่อง เนื้อใน ไดมองการทนทุกขในฐานะเมียกับแมวา
ตองแยกออกจากกัน  เพียงแตเธอละทิ้งความเปนเมียเธอก็จะปลดเปลื้องความทุกขได  ความเปนแมก็นา
จะเปนพลังใหผูหญิงเกิดความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต 
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3. แมคือผูใหประสบการณที่มีคา 
3.1 หนามดอกไม : ชีวิตของแมคือประสบการณมีคาของลูก 
ใน หนามดอกไม พอมีสวนขัดขวางความเปนแมดวยความเคียดแคนชิงชังภรรยา  มุงจะใหลูกยอม

รับพอคนเดียว  ทําใหลูกเกลียดแม  พอจึงมีสรางบุคลิกภาพที่บิดเบี้ยวและเพาะลักษณะที่ไมพึงปรารถนา
ใหแกลูก  ทําใหลูกเปนคนกราวกระดางและไมรักใครนอกจากตัวเอง  นวนิยายเรื่องนี้จึงย้ําภาพผูชายที่
ทําลายชีวิตผูหญิงไมวาจะเปนเมียหรือลูกดวย  

3.2 ดอกไมปลายสวน : นิยามใหมของแมและครอบครัว 
เร่ือง ดอกไมที่ปลายสวน จึงมองความเปนแมที่ไมไดหมายรวมเฉพาะการใหกําเนิดและเลี้ยงดู  

กําเนิดลูก  สิริมา  อภิจาริน ผูเขียนนิยามการเปนแมที่แยกการใหกําเนิดและเลี้ยงดูออกจากกัน  ดวงดอม
จึงเปน”ลูกนอกไส”ของเจือทองที่เลี้ยงดวงดอมมาดวยความรักไมไดหวังอะไรตอบแทนเหมือนกับเปนแม
คนหนึ่ง  ความอดทนและเสมอตนเสมอปลายของเจือทองแมจะไมสมรัก  ความสุขของดาราที่ไดเลือกทาง
เดินชีวิตของตนใหม  ความภักดีของสุดาที่มีตอยงยุทธ  และความแข็งแกรงพึงพาตัวเองไดจุลลา  บรรดา”
แม”เหลานี้ลวนใหประสบการณที่สอนดวงดอมเขาใจชีวิตและเคารพในการใชชีวิตของผูอื่น  ทําใหดวงดอม
เติบโตเปนผูหญิงที่มีความมั่งคงทางอารมณ  พึ่งพาตัวเองได  และเปนที่พึ่งใหคนอื่นได  โดยไมจําเปนตอง
แตงงานหรือใชสถานภาพคงามเปนภรรยาหรือแมกําหนดอัตลักษณใหตัวเอง  
4. แมคือผูหญิงที่มีเลือดเนื้อ 

4.1 ความรักครั้งสุดทาย : ชีวิตที่หลอเลี้ยงดวยแรงปรารถนา   
ประเด็นที่นาสนใจในความรักครั้งสุดทายคือนวนิยายเรื่องนี้ไมแสดงความขัดแยงระหวางคุณ

ความดีที่ผูเปนแมตองรักษากับการไขวควาหาความรักตามความปรารถนาของผูหญิง  ความเปนแมไมได
วางไวในฐานะที่เปนปรปกษกับความเปนหญิงที่มีเลือดเนื้อและความปรารถนา  เมื่อรสตองเลือกระหวาง
อยูกับลูกกับเดินทางตามชิดเชื้อไปตางประเทศ  รสยังตัดใจที่จะทิ้งลูกๆได  ตะขิดตะขวงอยูบางตรงที่ชิด
เชื้อไมรักลูกของเธอ  เทากับเขาไมยอมรับความเปนแมซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เปนตัวตนของเธอ  ดังนั้นเมื่อเธอ
สูญเสียลูกไปพรอม ๆกับชิดเชื้อ(ซึ่งยังไมทราบขาวการเสียชีวิตของลูก ๆเธอ)สารภาพมาในจดหมายวาเขา
ไมอาจจะยอมรับลูก ๆ ของเธอได  แทนที่ทุกอยางจะลงตัวเพราะเธอสามารถเดินทางไปอยูกับชิดเชื้อแลว
บอกเขาวาไมตองกังวลเพราะเธอไมไดเปนแมแลว  การสูญเสียลูกไปทําใหเธอตระหนักวาเธอไมอาจทน
ความเห็นแกตัวของชิดเชื้อได  และเธอจะตองสูญเสียตัวตนไปถาตัดสินใจใชชีวิตรวมกับผูชายคนนี้  ชิดเชือ้
ที่เธอเกือบใชชีวิตรวมกับเขาเปนเหมือนคนแปลกหนาโดยสิ้นเชิง  เธอไมอาจหวนกลับไปหาเขาอีก  เมื่อรส
ตระหนักวาชีวิตที่ดําเนินไปตามแรงปรารถนาและการไขวควาหาความรักที่อบอุนอยุในภาวะที่ไมอาจควบ
คุมหรือจัดการใด ๆ ได  สถานภาพแมที่เธอสุญเสียไปพรอม ๆ กับความตายของลูกทําใหเธอหมดความ
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หวังใด ๆ ในชีวิต  การดํารงความเปนแมที่เปนสถานภาพที่ทําใหรสมีความสุขที่สุด  เธอจึงเลือกตายตาม
ลูกของเธอ 

ความรักครั้งสุดทายจึงเปนนวนิยายที่ดูเหมือนจะปลดเปลื้องมาตรฐานทางศีลธรรมที่ผูหญิงถูก
กําหนดใหละทิ้งความปรารถนาทางเพศเพื่อคงความเปนแมที่ดี    แตแลวทายที่สุดชะตากรรมของรสก็ดู
เหมือนจะบอกวาไมมีอะไรที่จะเปนความสุขแทจริงของผูหญิงและดํารงความเปนผูหญิงทีไดรับการยอมรับ
ไดดีเทากับการเปนแม  และเมื่อลูกเปนทุกอยางในชีวิตของแม  ลูกจึงเปนเหตุผลที่แมมีชีวิตอยู 

แมสุวรรณี  สุคนธาจะสรางรสใหเปนผูหญิงสมัยใหมที่ใหอิสระแกตัวเองในเรื่องเพศ  แตก็ยังไม
ออกไปไกลจากกรอบความคิดที่วาชีวิตของแมคือลูก  และเพราะไมหลุดจากกรอบความคิดนี้รสจึงตองตาย 

4.2 ลูกแม : แมผูคนพบความปรารถนาของตนเอง 
นวนิยายเรื่องนี้พยายามชี้ใหเห็นขั้วตรงขามที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงของผูหญิงกับผูชายที่มีมาแต

กําเนิดในทางจิตวิทยา  ทัศนะของโบตั๋น ผูเขียนนวนิยายเรื่องนี้สะทอนวาสัญชาตญาณของเพศชายยอม
ปรากฏในความเปนชาย  ผูหญิงจะตองเรียนรูและยอมรับความแตกตางระวางหญิงและชาย  ตองแยกแยะ
ความเลวและความดี ออกจากเพศ  เพศจึงไมอาจไมเครื่องบงชี้ความดีความเลวได  กําไลไดเรียนรูผูชาย
ผานลูกชายของเธอ  การเรียนรูนั้นทําใหเธอมองเห็นและยอมรับปญหาของตนเอง  ตอบรับความปรารถนา
ของตนที่เปนผูหญิงที่มีความตองการดวยมิใชมุงจะเปนแมแตเพียงอยางเดียวจนละเลยที่จะตรวจสอบตัว
ตนของตนเอง 
5.แมคือผูสูกับระบบ 

 5.1 ลา : แมผูสูแบบหลังชนฝา
นวนิยายเรื่อง ลา จึงแสดงความเปนแมในสองมิติที่เหลื่อมซอนกัน  นั่นคือ”แมผูแสนดี”ตามที่

สังคมคาดหวัง  กับ “ผูหญิงที่โหด  ดิบ  เถื่อน”ไมตางจากผูชาย  ในเร่ืองนี้ผูชายถูกวางไวในฐานะการเปนผู
ประดิษฐสราง”ความเปนแม”และเอาเปรียบกับ”ความเปนแม”ที่ผูชายไดสถาปนาขึ้น  เมื่อจนตรอกผูหญิง
ลุกขั้นมาตอบโตกับการเอาปรียบที่สรางอุสรรคใหกับ”ความเปนแม”  แตไมอาจทําลายความเปนแมที่ผู
ชายไดประดิษฐสรางขึ้น  แตก็ทิ้งคําถามใหขบคิดวาความเลวรายที่ผูหญิงลุกขึ้นมาตอบโตกับการถูก
กระทํานับเขาเปนสวนหนึ่งของความเปนแมหรือไม  ความเปนแมตองคูกับความดีและยอมจํานนเสมอหรือ 

5.2 โซสังคม : แมผูตอบโต
หากนวนิยายเรื่อง ลา ของทมยันตีคือการหันหลังสูกับผูชายแบบ”เอาคืน”โดยยังพะวงถึงภาพที่ดี

งามของ”แม”  หากนวนิยายเรื่องอันธการ คือการชี้ใหเห็นวาการยอมจํานนจะทําใหผูหญิงตองตกเปนทาส
ในสังคมระบบชายเปนใหญอยางไมมีวันหลุดพน  นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ใหผูหญิงเลือกระหวางความเปน
แมตามอุดมการณกับการโตกลับโดยจําตองวางภาพแมที่แสนดีไว  นวนิยายเรื่อง โซสังคม ก็ถือเปนอีกกาว
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ของทมยันตีที่แสดงใหเห็นวาสามารถวางความเปนแมตามอุดมการณโดยไมตองพะวงถึงความดีงาม   ถึง
เวลาแลวที่ผูหญิงจะไมยอมจํานนตอการเอาเปรียบของผูชายอีกตอไป 

เร่ือง โซสังคม  ทมยันตีตองการผลักดันใหผูหญิงลุกขึ้นสู  ผูหญิงจะตองสูแมทายสุดจะไมเหลือ
อะไรเลย  อยางนอยก็เปนการสูเพื่อประกาศสิทธิของตน  แตการที่ผูหญิงจะตอสูกับระบบไดเธอจะตอง
ปลดวางภาระทั้งหมด  ผูหญิงไมจําเปนตองผดุงความดีงามในฐานะแมที่สังคมใหเพื่อตอกรกับความเห็น
แกตัวและเอาเปรียบของผูชายเพราะเธอถูกทําใหเปนฝายยอมเสียเปรียบอยูรํ่าไป  การจะตอสูกับระบบผู
หญิงจึงไมจําเปนตองรักษาความดีที่ผูชายเปนผูมอบใหผูหญิงรักษา   
 แมในตอนจบของเรื่อง โซสังคม จะยังคลุมเครือเพราะความตายของเขมวรรณไมชัดเจนวาในที่สุด
ผูหญิงจะตองสูกับความอยุติธรรมโดยเอาชีวิตเขาแลกหรืออยางไร  ทมยันตีอาจตองการเพียงเสนอวาผู
หญิงจะตองสู  ความเปนแมมีสวนผลักดันใหผูหญิงสู  และการตอสูนั้นก็เพื่อเรียกรองสิทธิที่จะเปลี่ยน
แปลงระบบที่ผูชายเอาเปรียบผูหญิงตลอดมา 
6.ผูหญิงที่มีความสุขในหนาที่แม 
 6.1 คือหัตถาครองพิภพ  และ คือหัตถาครองพิภพจบสากล : ลูกคือความสุขของแม 

ลูกสาวของสะบันงาสองคนสืบทอดอุดมการณที่เชื่อวาความสุขของผูหญิงคือการเปนแม  แพรว
พรรณรายประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวกับสามีและลูก ๆ ทั้งสี่คน  ดวยความเปนแมเธอจึงสุขุม ไม
วูวามเมื่อรูวาสามีนอกใจไปมีความสัมพันธทางเพศกับผูหญิงอื่นเมื่อหางเธอ  เธอรักษาความรักความอบ
อุนในครอบครัวเอาไวได  สวนแพรวพิลาสมีลูกแตลูกของเธอตองตายดวยความไมทันยั้งคิดของลูกเลี้ยง  
เธอปกปองลูกไวไมทันแตเธอก็พยายามปกปองลูกของศีลสามีที่เกิดกับเมขลาภรรยาเกาดวยหนาที่ของ
ความเปนแม 

นวนิยายทั้งสองเรื่องเสนอชีวิตของผูหญิงที่เห็นความสุขของการไดเปนแม  ชีวิตของพวกเธอดํารง
ความเปนแมอยางมีความสุขและภาคภูมิใจในหนาที่นี้  แตชีวิตของผูหญิงที่ปฏิเสธความเปนแมเชนคุณ
หญิงศรี(เมื่อยังสาว)  และเมขลาภรรยาเกาของศีลเปนชีวิตที่ไรสุข  และไมมีแกนสาร   จะมียกเวนก็แตพร้ิม
เพราลูกสาวคนโตของสะบันงาที่เลือกบวชเปนชีในพุทธศาสนา  พร้ิมเพราไดพบกับความสุขสงบในโลกของ
ธรรมะ  และทําหนาที่ของผูทรงศีลในการเผยแพรธรรมะ  ความสุขของเธอเปนหนทางที่ไมไดปฏิเสธความ
เปนแม  หากเราจะตีความความเปนแมใหครอบคลุมถึงการโอบออม  เอื้ออาทร  เมตตา  และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ืน 

 
นวนิยายทั้งสิบสามเรื่องที่เลือกมาศึกษาในเบื้องตนแบบเจาะประเด็นลงที่จุดเดนของความเปนแม

ในแตละเรื่องไดเห็นอุดมการณความเปนแมที่คงที่ในเรื่องของความรักที่มีตอลูก  ความเสียสละ  และผูมี
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พระคุณอันยิ่งใหญ  อุดมการณเร่ืองความรักของแมและแมเปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญจะไมถูกตั้งคําถาม
มากนัก  เพราะในสังคมไทยอุดมการณนี้เปนวาทกรรมที่เปนสัจธรรม  ความรักของแมยิ่งใหญเสมอไมวา
แมจะแสดงความรักนั้นออกมาหรือไมหรือในเงื่อนไขของสถานการณใด  แมคือผูที่รักลูกเสมอ  ความรัก
ของแมไมมีขีดขั้นและอยูเหนือกาลเวลา  แตก็ยอมรับวาแมไดเสียสละมากมาย  ความเสียสละของแมชวย
รักษาครอบครัวเอาไวได  แตอุดมการณความเสียสละก็ถูกตั้งขอสงสัยอยูบางวาแมควรเสียสละมากนอย
เพียงใด  ควรมีขีดขั้นอยางไร  แตอยางไรเสียเราไมอาจเปลี่ยนอุดมการณความเสียสละของแมใหเปนอยาง
อ่ืนนอกจากตระหนักในพระคุณแมที่กลาวไวในนิยายหลายเรื่องวาแมเปนผูมีพระคุณนับต้ังแตใหชีวิตและ
การอุมทองมาเปนเวลาเกาเดือน  นวนิยายเหลานี้ลวนแตบอกวาเราไมตองสงสัยในความรักของแม  แม
อาจจะไมเลี้ยงดูลูก แตการใหชีวิตแกลูกนั่นคือความเปนแมแลว 

สวนการแปรเปลี่ยนในอุดมการณความเปนแมที่ไดพบคือความพยายามที่จะแยกความเปนเมีย
ออกจากความเปนแม  เพื่อใหแมแบกทุกขไวนอยลง  ไมจําเปนตองอดทนรักษาความเปนเมียเพื่อดํารง
ความเปนแมไวแมสถานภาพแมของชนชั้นกลางที่ปรากฏในนวนิยายจะรับรองความเปนแมที่ถูกตองภาย
หลังจากการสมรส  ความเปนแมมีศูนยกลางอยูที่ลูก  ดังนั้นแมจําเปนตองพึ่งพาตัวเองไดและเปนที่พึ่งแก
ลูกโดยไมจะเปนตองงอพอของลูกอีกตอไป  ยิ่งไปกวานั้นความเปนแมซึ่งเปนอุดมการณที่ถูกผลิตซ้ําเพื่อ
รักษาระบบชายเปนใหญอาจนํามาใชเปนอุดมการณที่สรางกระแสตอตานระบบ  เพราะเมื่อผลอันหนัก
หนวงจากการกดผูหญิงตกอยูกับความเปนแม  ผูหญิงจึงสรางตัวตนในปริบทของความเปนแมไดโดยไม
ตองอิงกับสามีและลูกอีกตอไป 

การศึกษาเชิงสํารวจนวนิยายในเบื้องตนไดขอสังเกตวาอุดมการณความเปนแมที่ปรากฏในนว
นิยายเหลานี้ทุกเรื่องจะเห็นความพยายามที่จะตอบโตวาทกรรมที่มีมากอนหนานี้ในหลาย  ๆ รูปแบบ  เชน
ตั้งคําถาม  เสนอทางเลือกอื่น  คัดคาน  และตอตานในกระบวนการของการสืบทอดอุดมการณความเปน
แม  ความเปนแมตามอุดมการณจึงถูกทบทวนทุกครั้งในการผลิตซ้ํา  และคอยปรับคอยเปลี่ยนอุดมการณ
ความเปนแมไปตามปริบททางสังคมและวัฒนธรรม  แตก็ยังเห็นความจําเปนที่จะตองรักษาอุดมการณ
เหลานี้เอาไว  การศึกษาความคงที่และการแปรเปลี่ยนของความเปนแมในนวนิยายไทยชวงสามทศวรรษ
จึงทําใหมองเห็นความเคลื่อนไหวของกระแสสตรีนิยมในวงวรรณกรรมไทย 
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