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๕๒๒๐๒๐๕ : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
คําสําคัญ :  สถานภาพ/บทบาท/แม/อํานาจปตาธิปไตย 
  ทัดจันทร เกตุสิงหสรอย :การวิเคราะหสถานภาพแและบทบาทของแมในนวนิยาย  
"ลับแล, แกงคอย".  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  : อ.ดร.อารียา  หุตินทะ.  ๑๐๑ หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดประสงคเพื่อ ๑) วิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละครแมในนว
นิยาย “ลับแล, แกงคอย”  ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน ๒) วิเคราะห
กลวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตยและการประกอบสรางอัตลักษณของ
ตัวละครแม  
 
 ผลการศึกษาพบวา “แม” ถูกนําเสนอในบทบาทที่จํากัดอยูที่ความเปนเมียและแมตามกรอบ
จารีตประเพณีและมายาคติที่สังคมคาดหวังไว โดยไมไดรูสึกวาตนเองน้ันอยูในสภาวะท่ีตกเปนรอง 
หรืออยูใตอํานาจปตาธิปไตยของพอและลูกชาย แตในขณะเดียวกันก็ไดพยายามที่จะตอสูและ
ตอตานอํานาจปตาธิปไตยนั้นดวยกลวิธีตอบโตแบบทางตรงและทางออม  สะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางเพศที่เหลื่อมล้ําในระบบปตาธิปไตย และการพยายามตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตยตามแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน  
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52206305 : MAJOR : (THAI FOR CAREER DEVELOPMENT) 

KEYWORD :  ROLE/STATUS/MOTHER/PATRIARCHAL AUTHORITY 

 TADCHAN  KETUSINGHASOI : ROLE AND STATUS OF MOTHER IN "LUBLAE, 

KANG KOY". INDEPENDENT STUDY ADVISOR : INSTUCTOR AREEYA  HUTINTA, Ph.D.101 

pp. 
 
 

This independent study aims to analyze statuses and roles of the character 'Mother' in 

Lublae Kangkoy through a radical feminist approach. The theory is applied with this work in 

order to explore how the character negotiates her power and constructs her own identity.  

 

The result shows that patriarchy limits the roles of 'Mother' as a wife and a mother, 

entailed by traditional social norms and motherhood myth. It is evident that 'Mother' never 

realized that she was dominated by her husband and the son. Nevertheless, she directly and 

indirectly tried to resist the power. What the exemplary situation happens to the character 'Mother' 

illustrates the unequal relationships between men and women and an attempt to negotiate power 

of the woman in patriarchal society. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Department of Thai          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2011 

Student's signature ........................................ 

Independent Study Advisor's signature ........................................ 

 
 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การคนควาอิสระน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.อารียา หุติน

ทะ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ตลอดจนสละเวลาในการตรวจแกไขดวยความรักและเอาใจใส รวมถึงให
กําลังใจแกผูวิจัยตั้งแตเร่ิมทําวิจัยจนแลวเสร็จเปนรูปเลม รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศ
ทอง และอาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ที่กรุณาสละเวลามาเปนกรรมการในการสอบสารนิพนธ 
และอาจารยนันทวัลย สุนทรภาระสถิต ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหสารนิพนธเลมน้ีถูกตองและสมบูรณมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของคณาจารยทุกทานเปนอยางสูง 

 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานที่ใหความรูอันมีคาแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร งานวิจัย และ
เอกสารทุกเลมที่ชวยใหสารนิพนธเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณเพ่ือนรวมช้ันเรียนทุก
คนที่ใหความอบอุน แลกเปลี่ยนประสบการณ ใหคําแนะนําที่มีคาและกําลังใจเสมอมา 

 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่สาว และสมาชิกภายในครอบครัวทุกทานท่ีคอยใหการ
สนับสนุน คอยใหกําลังใจและกําลังทรัพยแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา และสุดทายน้ีขอขอบคุณญาติ
สนิท มิตรสหาย ตลอดจนเพ่ือนรวมงานทุกทาน ที่คอยถามไถและใหกําลังใจใหผูวิจัยมีแรงใจ
แรงกายในการทํางานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ และไดสําเร็จการศึกษาอยางที่หวังไว 
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บทท่ี ๑ 
       

     บทนํา 
       
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  รางวัลซีไรต S.E.A. WRITE หรือ รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 

(South East Asia Write Award) เปนรางวัลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนนักเขียนรุน
ใหมที่มีผลงานดีเดนในการสรางจิตสํานึกตอสังคม ถายทอดปญหาท่ีเกิดในสังคมดวยมุมมองและ
ความคิดที่มุงจรรโลงสังคม ภายใต ๓ แนวคิดหลัก คือแนวคิดดานสังคม แนวคิดดานการเมือง และ
แนวคิดดานปรัชญา  

 

รางวัลซีไรตในประเทศไทยกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยฝายกิจการและฝายจัดการ
โรงแรมโอเรียนเต็ล เปนผูมอบหมายใหสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยและสมาคมภาษาและ
หนังสือแหงประเทศไทย เปนผูคัดเลือกวรรณกรรม โดยพิจารณาวรรณกรรม ๓ ประเภท ไดแก   
นวนิยาย กวีนิพนธ และเร่ืองสั้น (ธนิกาญจน จินาพันธ  ๒๕๔๖) 

 

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ นวนิยายเร่ือง ลับแล, แกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล ไดรับรางวัลซีไรต
ของประเทศไทยดวยเสียงเปนเอกฉันทของคณะกรรมการท้ัง ๗ ทาน เหตุผลในการตัดสินของ
คณะกรรมการปรากฏในคําประกาศกิตติคุณ ดังนี้ 

  

“นวนิยายเรื่อง ลับแล,แกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล เสนอมิติอัน
ซับซอนของตัวตนมนุษยที่แยกไมออกจากรากเหงา ชาติพันธุ ชุมชน ความเช่ือ 
และเร่ืองเลา ผูเขียนเลาเร่ืองชีวิตมนุษยที่ตองเผชิญความคาดหวังซ่ึงไมอาจ
ตานทานไดและพยายามด้ินรนหาทางออก 

ผูเขียนใชกลวิธีการเลาเร่ืองอันแยบยล สรางตัวละครที่มีเลือดเน้ือ
และอารมณราวกับมีตัวตนจริง สรางฉากและบรรยากาศไดอยางมีชิวิตชีวา และ
ใชภาษาที่เรียบงายแตทรงพลัง แสดงจินตภาพกระจางและงดงาม 
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  ๒ 

 

นวนิยายเรื่อง ลับแล,แกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล จึงสมควรไดรับ
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน(ซีไรต)ของประเทศไทย 
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒” 

 
 หลังจากลับแล,แกงคอย ไดรับรางวัลซีไรตแลว นวนิยายเร่ืองน้ียังไดรับรางวัล ชนะเลิศ

ประเภทวรรณกรรม ‘เซเวนบุคอวอรด’ อีกดวย นอกจากน้ียังมีนักวิจารณวรรณกรรมที่วิจารณเร่ือง
ลับแล แกงคอยในประเด็นตางๆ มากมาย อาทิ ประเด็นการสรางอัตลักษณและปตาธิปไตยดังที่  
สุรเดช โชติอุดมพันธ (วารสารภาษาและหนังสือปที่ ๔๐,๒๕๕๒:๑๑๙) วิจารณวา 

 

ลับแลไดสรางภาพเหมารวมอันเปนตัวแทนของเพศทั้งสองที่
แตกตางกันโดยส้ินเชิง เปนการเช่ือมโยงพอเขากับโลกทางวิทยาศาสตรและ
เหตุผลและแมเขากับโลกทางไสยศาสตรและส่ิงลี้ลับ นอกจากการสรางชุดขั้วตาง 
อันเปนภาพเหมารวมแลว ลับแลยังทําใหคุณคาโลกของพอมากกวาแมเนื่องจาก
เห็นวาพอมีอํานาจมากกวา  
 

จากขอความขางตน ทําใหเห็นลักษณะการสรางอัตลักษณความเปนแมที่ลับแลเปนผู
กําหนดให โดยการสรางภาพเหมารวมท่ีเปนตัวแทนของเพศท้ังสองคือชายและหญิง และเช่ือวาเพศ
ชายนั้นมีอํานาจมากกวาจึงควรท่ีจะใหคุณคากับเพศชายมากกวาและยกใหบิดาเปนตัวแทนของ
ระบบปตาธิปไตยท่ีเขาเองพึงกระทําตาม 

 

สรณัฐ ไตลังคะ (๒๕๕๒ :๑๐๘) ไดวิจารณในประเด็นอํานาจของเร่ืองเลากับการทําลาย/
สรางตัวตนวา 

 

เราจะพบวาตัวตนในเร่ืองเลาคือ “ลับแล” (ภาพแทนของพอและ
ปตาธิปไตย)และตัวตน”แกงคอย”(ภาพแทนของการขบถตอปตาธิปไตย)ตอสูกัน
ตลอดเร่ือง อาทิ ในตอนท่ีผูเลาเร่ืองเลาถึงความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวเขา
กลาววา “ช่ัวแวบเดียวนั้นเอง พอตบฉาดเขาที่หนาแมจนทรุดไปกองลงกับพื้น ผม
ยืนอยูตรงนั้น พ้ืนบานที่ผมเหยียบอยูส่ันเทิ้ม รางผมด่ิงรวงกระแทกพื้นพรอมกับ
เสียงกังวานในสํานึกของผมวาพอตบแม” แตเม่ือเลาผานปากของ “แกงคอย” 
กลับมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง ไมมีคําพูดหรือน้ําเสียงท่ีแสดงความเกร้ียว 
กราดตอความรุนแรงของพอเหมือนกับตอนที่เลาผานแกงคอย 
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จากรางวัลที่ไดรับและคําวิจารณในหลายประเด็นแสดงใหเห็นความสําคัญของนวนิยาย
เลมนี้ไดเปนอยางดี อีกทั้งทําใหเห็นลักษณะของการสรางตัวตนของผูเลาเร่ืองภายใตระบบ 

ปตาธิปไตยท่ีผูเลาเร่ืองตองการถายทอดถึงระบบชายเปนใหญ  
 
ลับแล, แกงคอย เปนนวนิยายท่ีกลาวถึงเร่ืองราวของแกงคอยในวัย ๑๕ ปที่ถูกแมและพอ

บุญธรรมของเขาพามาอาศัยท่ีวัด เพราะคิดวาถูกผีเขา  แกงคอยจึงอาศัยอยูที่วัดกับเจาอาวาสและได
เลาเหตุการณทีเกิดขึ้นในชีวิตกอนหนาที่จะถูกนําตัวมาฝากที่วัดใหเจาอาวาสฟง  

 

แกงคอยเลาวาเขาเปนลูกชายคนที่สองท่ีเกิดจาก “ปใหม” และ “ทิพย” เขามีพี่ชายหนึ่งคน
ชื่อ “ลับแล” ซึ่งเปนลูกที่เกิดจากภรรยาคนแรกของพอที่ชื่อ “ลออ” แกงคอยเติบโตมาดวยความรูสึก
ที่วาพอของเขาน้ันรักพี่ชายและลออ มากกวาตัวเขาเองและทิพยซึ่งเปนแมของเขา 

 

ในวัยเด็ก แกงคอยเปนเด็กที่ไมคอยไดรับความรักจากผูเปนพอนัก จนเม่ือพี่ชายของเขา
ตาย เขาจึงไดพยายามสรางตัวตนของตัวเองใหมดวยการโยนความผิดท่ีเขาเคยทําในอดีตใหผูเปน
พี่ชายของเขาเอง ทั้งการไมยอมไปโรงเรียน ความกาวราวในจิตใจตอผูเปนแม และความผิดปกติ
ทางเพศ เร่ืองดําเนินเหตุการณจากปจจุบันยอนไปสูอดีต จากรุนบรรพบุรุษสูรุนพอและรุนตัวผู
ดําเนินเร่ืองเอง 

 

 เน้ือหาในเร่ืองลับแล, แกงคอยมีความโดดเดนในดานการเลาเร่ือง ประกอบไปดวยความ
เปนมา ถิ่นฐาน ตํานานเร่ืองเลาเก่ียวกับอําเภอลับแล  ความเชื่อเร่ืองการตั้งช่ือและไสยศาสตร คลาย
กับนวนิยายท่ีเลาถึงประวัติของบุคคลหนึ่งๆท่ัวไป แตแตกตางตรงท่ีเร่ืองเลาของแกงคอยนั้นมีการ
หักมุมในตอนจบ และมีการนําเสนอเร่ืองราวอยางซับซอนจากเสียงของผูเลาเอง  

 

นอกจากนี้นวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอยยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของสังคมแบบ
ปตาธิปไตยอันเปนลักษณะ ประการหน่ึงของสังคมไทยท่ีวา สังคมไทยยอมรับการท่ีใหระบบการ
ปกครองภายในครอบครัวเปนแบบ “ชายเปนใหญ” หมายถึง ผูชายมีโอกาสและไดรับการยอมรับ
ทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมมากกวา “ผูหญิง” ดังสุภาษิตและคําพังเพยที่
กลาวถึงเพศชายในลักษณะยกยอง อาทิ ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง หรือผูชายเปน
ผูนําผูหญิงเปนผูตาม แมกระทั่งสุภาษิตที่วา ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร เปนตน   
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สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ กลาวถึงสภาพสังคมปตาธิปไตย ในบทความ “อาหาร อารมณ 
และอํานาจของสตรี” วา  

 

“ในสังคมปตาธิปไตย บุรุษมีอํานาจ “เบ็ดเสร็จ” ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย และในครอบครัว อํานาจ “เบ็ดเสร็จ” จะสงผานจาก
บิดาไปยังบุตรชายซ่ึงจะเปนผูปกครองบานตอจากบิดา บุรุษมีหนาท่ีเปนสามี ลูก
ชาย และบิดา บุรุษเปนหัวหนาครอบครัว เปนผูที่ออกไปทํางานนอกบาน และ
เปนผูหาเลี้ยงภรรยาและบุตร สวนสตรีมีหนาท่ีอยูเฝาเรือน คอยปรนนิบัติสามี 
อบรมเล้ียงดูบุตร เปนแมบาน และเปนแมครัว” (สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ, ๒๕๕๒:

๒๔๖) 
 

การไมมีสิทธิ์ในการออกความเห็น การรับฟงคําสั่งจากผูเปนสามี การเลี้ยงดูบุตร ความ
เปนแมบานแมเรือนท่ีตองรับผิดชอบงานบานและจํากัดตัวเองอยูในครัวปรากฏในตัวละครหญิง
ในนวนิยาย ลับแล, แกงคอย ดวยเชนกัน กลาวคือ “แม” เปนฝายท่ีถูกกระทําจากพอ และลูก ซึ่งเปน
เพศชาย ดังตัวอยางตอนหน่ึงในหนังสือที่วา  

 
“บานหลังน้ีคือพอ บรรยากาศและอารมณทั้งหมดจะหนาแนนหรือ

ปลอดโปรงขึ้นอยูกับพอเพียงผูเดียวเทานั้น เมื่อพอเริ่มมีปากเสียงกับแม เราสองพ่ี
นองหาไดเอาใจชวยใครไม แตหงุดหงิดรําคาญใจเสมอเมื่อแมเริ่มตอปากตอคํา 
ทําใหเรื่องไมจบสักที …และหลังการทะเลาะ พอก็ฉลาดเหลือเกินท่ีเปลี่ยนบท
ผูรายของแมใหเปนเพียงตัวตลก ….เม่ือแมบังเกิดความทุกขและเปนฝายพายแพ 
จิตใจผมอาบลนความสุข (อุทิศ เหมะมูล,๒๕๕๒:๑๕๗-๑๕๘)” 

 
จะเห็นไดวาสําหรับลูก พอคือบานและตัวแทนของระบบปตาธิปไตยท่ีสามารถสั่ง และ

บงการความเปนอยู หรือแมแตความรูสึกของคนในบานใหเปนอยางไรก็ได ในขณะท่ีแมในสายตา
ของลูกนั้นไมตางอะไรกับตัวตลกท่ีอยูภายใตการควบคุมของพอ จากบทบาทตัวละครแมที่ปรากฏ
ในเร่ืองรวมท้ังแนวคิดที่ลูกซึมซับจากผูเปนพอสอดคลองกับสิ่งที่แนวคิดสตรีนิยมไดวิเคราะหไวถึง
ความสัมพันธระหวางหญิงและชายท่ีวาชายน้ันตองเปนใหญและหญิงตองอยูภายใตอํานาจเพียง
อยางเดียว การแสดงความสัมพันธระหวางตัวละครพอและแมเชนนี้ หากใชแนวคิดสตรีนิยมเปน
กรอบในการศึกษา จะชวยทําใหประเด็นในการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
๑. วิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละครแมในนวนิยาย “ลับแล, แกงคอย” ตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน     
๒. วิเคราะหวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตยและการประกอบ

สรางอัตลักษณของตัวละครแม 
 

๑.๓ สมมติฐานการศึกษา 
 

บทบาทของ “แม” ในนวนิยายเร่ืองลับแล แกงคอย สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
เพศท่ีเหลื่อมล้ําในระบบปตาธิปไตยและการพยายามตอรองกับอํานาจปตาธิปไตยตามแนวคิดสตรี
นิยมสายถอนรากถอนโคน 

 

๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา 
 

ผูวิจัยไดคัดเลือกนวนิยายท่ีไดรับรางวัลซีไรตประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ือง “ลับแล แกง
คอย” ซึ่งเขียนโดยอุทิศ เหมะมูล พิมพคร้ังท่ี ๑๐ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๒ จากแพรวสํานักพิมพ 
จํานวน ๔๔๘ หนา 

 

๑.๕ วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 ๑. ศึกษาลักษณะตัวบทนวนิยาย ความเกี่ยวของกันของตัวละครในนวนิยาย  และ

ภูมิหลังและประวัติของผูแตง 

 ๒. เก็บขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม ไดแก บทวิจารณ บทความ และสรุป
งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอย และแนวคิดสตรีนิยม 

 ๓ . รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  
 ๔. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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๑. ทําใหเห็นสถานภาพและบทบาทของตัวละครแมในนวนิยาย “ลับแล แกงคอย” 

ที่วิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน     
๒. ทําใหเห็นวิธีการตอรองเพื่อปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตยและการ

ประกอบสรางอัตลักษณของตัวละครแมในนวนิยายลับแล, แกงคอย 
๓. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละคร

หญิงในนวนิยายเร่ืองตอๆไป 

 

๑.๗ ขอตกลงเบื้องตน 
 
  เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ใชนวนิยายเร่ือง ลับแล, แกงคอย เปนตัวบทในการศึกษา

เพียงเร่ืองเดียว ดังนั้นการอางอิงถึงตัวบทจะใชวิธีการอางอิงถึงเลขหนาเพียงอยางเดียว ดังตัวอยาง 

  

แลวแมก็ปฏิบัติตามอยางวางาย อยางไมมีปากเสียง ผมรูสึกพอใจ
อยางประหลาดทุกคร้ังท่ีพอออกคําส่ังกับแม ผมกมหนาแลวแอบสงย้ิมใหพี่ชาย
หัวเราะกันคิกคักระหวางแมจัดแจงยกสํารับอาหารออกจากเบื้องหนาเราเขาไปใน
ครัวทายเรือน (๑๘) 
 
๑.๘ เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยมและความรูเร่ืองเพศสภาวะในอุษาคเนย 

 

ปราณี วงศเทศ “เพศสภาวะในอุษาคเนย”  
 

 แมอุษาคเนยจะขึ้นชื่อมาเปนเวลาชานานวาเปนดินแดนท่ีผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพสูง
แตทุกสังคมต้ังแตพมาจรดหมูเกาะอินโดนีเซียและฟลิปปนสตางก็ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีลักษณะของชายเปนใหญของจีน และอินเดียที่ยกยองเพศชายตามแบบอยางสังคม
ปตาธิปไตย เมื่อเปรียบเทียบบทบาทผูหญิงในอุษาคเนยกับผูหญิงในเขตเอเชียใต(อินเดียและ
ปากีสถาน) จะเห็นวาผูหญิงในแถบน้ันมีสถานภาพที่เทาเทียมผูชาย กลาวคืออุษาคเนยมีระบบ
สืบสายเครือญาติของท้ัง ๒ ฝายในขณะท่ีอินเดียและปากีสถาน บุตรท่ีเกิดมาจะนับหรือสืบสาย
เดียวกับพอ ทําใหผูหญิงมีสิทธิที่จะไดรับมรดกท่ีดินหรือตําแหนงตางๆ และยังสามารถควบคุม
ทรัพยสินนั้นไดแมแตงงาน เหตุผลที่ชาวตะวันตกมองวาผูหญิงในอุษาคเนยมีสถานภาพสูง  เพราะ
ผูหญิงจัดการและควบคุมเงินของครอบครัวและคาขาย  
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อุษาคเนย ผูหญิงมีฐานะสําคัญในการเปนญาติมากกวาในสถานะท่ีไดจากการแตงงาน คือ
การเปนภรรยา และเพราะในการแตงงานผูหญิงจะถูกมองวาเปนเพียงเพศหญิงท่ีเทากับเปนผลผลิต
ทางชีวภาพอยางหนึ่ง แตในบทบาทของความเปนเครือญาติ(พี่นอง) เธอจะถูกมองวาเปนผูมีบทบาท
ทางสังคมที่แตกตางกันออกไป ผูหญิงในอาคเนยมีอิสระทางเศรษฐกิจชีวิตทางสังคมและคอนขางมี
ความเสมอภาคมากอน จนเมื่อไดรับศาสนาจากภายนอก การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม
การเมืองท่ีไดรับอิทธิพลจากสังคมตะวันตก ความเสมอภาคของผูหญิงในอุษาคเนยก็เปลี่ยนแปลง
ไป สิ่งนี้เองทําใหพุทธศาสนาถูกตั้งคําถามวามีสวนในการสงเสริมระบบปตาธิปไตย เนื่องจากมีการ
กีดกันผูหญิงจากการบวช แตผูหญิงก็ไดมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะในกิจกรรม
การทําบุญ โดยผูหญิงที่มีทรัพยสามารถอยูในตําแหนงเปนผูอุปถัมภหรือผูสนับสนุนพิธีกรรม 

 

 ระบบปตาธิปไตยและลัทธิอาณานิคมที่ครอบงําชนช้ันปกครองในอุษาคเนยตลอดกวา
ศตวรรษไดสรางอุดมการณเกี่ยวกับเพศสภาวะแบบตะวันตกมาตลอดชวงเวลาดังกลาวจนถึง
ปจจุบัน ผนวกกับอุดมการณทางศาสนาที่ชนชั้นผูนํารับเขามาจากภายนอก ยิ่งจํากัดพ้ืนท่ีของผูหญิง
ใหมีบทบาทเปนเพียงผูสนับสนุนศาสนาท่ีเปนทางการของรัฐ แตทางเลือกของผูหญิงท่ีเคยมี
บทบาทสูงในศาสนาพื้นเมืองก็ไมไดหมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะศาสนาและพิธีกรรมที่มีผูหญิงเปน
ผูนํายังมีความสําคัญควบคูกับศาสนาหลักๆของสังคมอุษาคเนยอยู 
 

 อาจสรุปไดวา ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีผูนําเปนผูหญิงเปนพิธีดั้งเดิมของอุษาคเนย เชน 
การถือผีนัต ผีปูยา หรือผีฟา นิทานปรัมปราของภูมิภาค เชนนิทานเก่ียวกับผูหญิงพ้ืนเมืองท่ีเปน
นางพญาแหงอาณาจักรฟูนัน แมขวัญขาวและแมโพสพในคนลาว แมยานางของคนใต คุณลักษณะ
และความเชื่อที่มีตอผูหญิงในอุษาคเนย ทําใหผูหญิงมีบทบาทในการเปนผูนําในพิธีกรรม ในฐานะ 

คนทรงท่ีติดตอกับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ และมีอํานาจนอกปริมณฑลของศาสนาหลัก การมีบทบาทเปน
คนทรง และผูอบรมสั่งสอนธรรมะได 
 

 ในกลุมนักวิชาการสตรีศึกษา พุทธศาสนามักมองวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูหญิงมีฐานะ
ที่ดอยกวาผูชายในสังคมไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาสงคาผานทางคานิยมและขนบประเพณีตางๆ 
พยายามควบคุมพฤติกรรมของผูหญิง เชน เพศชายเทาน้ันที่สามารถบวชได ทําใหผูหญิงตองเพิ่ม
คุณคาทางศาสนาดวยการอุทิศตนใหกับการทําบุญและทํานุบํารุงศาสนาหรือสงเสริมการบวช เพื่อ
ทดแทนการสูญเสียโอกาสในการบวชดวยตนเอง  
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 จากกการศึกษาน้ีเอง จะเห็นไดวาหนังสือเลมน้ีชูประเด็นของความไมเทาเทียมกันของ
ผูหญิงวาอาจมีสวนมาจากศาสนาใหมที่เขามา การเขามาน้ีเองทําใหคุณคาของผูหญิงในอุษาคเนย 
ลดนอยลงเหลือเปนเพียงผูสนับสนุนศาสนา หรือผูนําในศาสนาทองถิ่นเทาน้ัน เราสามารถนํา
ประเด็นที่ไดมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชายในนวนิยายเร่ืองลับแล,แกงคอยได
เปนอยางดี  แมจะไมตรงกับเพศสภาวะทางตะวันตกตามท่ีปราณีไดวิพากษ แตเรายังสามารถนําขอ
วิพากษภายในหนังสือเลมนี้ มาใชวิเคราะหกลวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิป
ไตย กับการประกอบสรางอัตลักษณของ “แม” ที่ปรากฏ อีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะหสถานภาพและบทบาทของ “แม” ในนวนิยายเลมนี้อีกดวย 
 

วารุณ ีภูริสินสิทธิ์ “สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษท่ี ๒๐”  
 

หนังสือเลมน้ี กลาวถึงแนวคิดของสํานักสตรีนิยมในสายตางๆ เปนการอธิบายคําจํากัด
ความและพัฒนาการของสตรีนิยม โดยคําวาสตรีนิยม หรือ Feminism เปนการพูดถึงความไมเทา
เทียมกัน เปนความพยายามที่จะวิพากษวิจารณและปรับปรุงสภาพท่ีเสียเปรียบของผูหญิงจากระบบ
สังคมที่ไมเปนธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือคนหาหนทางท่ีจะเปลี่ยนแปลง อริสโตเติล กลาววา โดย
ธรรมชาติผูชายเหนือกวาและเปนผูปกครอง สวนผูหญิงดอยกวาและเปนผูถูกปกครอง ผูหญิงท่ีเปน
เมียมีหนาท่ีในการผลิตทายาท และชวยจัดการสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตดังทาส เพื่อที่ผูชายจะได
ทุมเทชีวิตใหกับการพัฒนาสติปญญาและจุดมุงหมายทางการเมือง  

 

ตามความเช่ือแบบตะวันตก ความเปนชายถูกจัดใหอยูในปริมณฑลของความเปนเหตุ เปน
ผลและความเปนหญิงอยูในปริมณฑลของธรรมชาติ โดยเพลโตไดเสนอวาธรรมชาติเปนสิ่งท่ีมีมา
กอนการเกิดเหตุผล ในขณะท่ีวัฒนธรรม หมายถึงการแปรเปลี่ยนหรือควบคุมธรรมชาติผานการใช
เหตุผล และภาษา การเช่ือมโยงกับธรรมชาตินี้เองทําใหผูหญิงถูกลดคา เพราะสังคมใหคุณคากับ
วัฒนธรรม (เทคโนโลยีและระบบความคิด)ความเหมือนและแตกตางระหวางเพศ เกิดจากการขัด
เกลาทางสังคมผานทางสถาบันตางๆทางสังคม สังคมเปนผูสรางความเปนหญิงหรือความเปนชาย 
มิลเลตไดเสนอวา อุดมการณชายเปนใหญกอใหเกิดความเช่ือที่วาความแตกตางทางรางกายทําให
เกิดความแตกตางในความเปนหญิงและความเปนชายนําไปสูความแตกตางในบทบาททางเพศท่ี
ผูชายมีความเหนือกวาและผูหญิงมีความดอยกวา และอุดมการณเหลาน้ีไดถูกถายทอดผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยผานทางสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ครอบครัว ศาสนา 
ความรูทางวิทยาศาสตร 
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ซีโมน เดอ โบวัวร เรียกรองใหผูหญิงเอาชนะตออุปสรรคทางชีวภาพเพื่อเขาไปอยูในโลก
ของเหตุผลและวัฒนธรรมของผูชายและต้ังคําถามตอบทบาทของผูหญิงในโลกสวนตัว โดยมองวา
บทบาทของแมและเมียขัดแยงกับบทบาทท่ีเปนอิสระของผูหญิงทําใหผูหญิงไมสามารถเขาไปอยู
ในโลกของผูชายได ประเด็นหลักๆที่นําเสนอ คือ ผูหญิงอยูในสภาพท่ีเปนผูอ่ืน โดยความเปนอ่ืนนี้
ไมไดเกิดข้ึนเพราะผูหญิงแตกตางทางรางกายจากผูชาย แตเพราะสภาพการณทางสังคมทําให
แตกตางดวยการสรางมายาคติ และผูหญิงก็รับเอามายาคตินั้นมาเปนความเช่ือของตัวเอง นอกจาก
มายาคติแลว การเปนเมียและแมก็เชนกัน การแตงงานทําใหผูหญิงถูกจํากัดแตในบาน การจํากัดอยู
ในบานน้ีเองทําใหเธอไมสามารถสรางความเปนตัวตนของเธอขึ้นมาได เธอจึงตองพึ่งพาสามี ทาง
เดียวที่จะหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยไดคือ เธอตองทํางานนอกบาน ประเด็นท่ีถูกวิจารณกันเปน
อยางมากคือ ซีโมนมองรางกายของผูหญิงในเชิงลบ เปนภาระนํามาซึ่งความทุกขทรมาน 

 

นอกจากการวิเคราะหความไมเทาเทียมระหวางเพศหญิงและเพศชายในประเด็นตางๆแลว 
หนังสือเลมน้ียังกลาวถึงแนวคิดของสํานักสตรีนิยมสายตางๆ อาทิ สตรีนิยมสายเสรีนิยม ( Liberal 

Feminism)  สตรีนิยมสายมารกซิสต (Marxist Feminism) สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical 

Feminism)  สตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Culture Feminism)  สตรีนิยมสายนิเวศ (Eco feminism) สตรี
นิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Feminism) 
และสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern Feminism)  

 

แนวคิดสตรีนิยมแตละสายจะวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผูหญิงตกเปนรองผูชาย และเสนอขอ
เรียกรองเพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ไมเทาเทียมดังกลาว ตาม
แนวทางที่สตรีนิยมแตละสายไดวิเคราะหเอาไว 

 

นอกจากอธิบายแนวคิดทางสตรีนิยมสํานักแนวคิดตางๆแลวหนังสือเลมน้ียังกลาวถึง
สังคมไทยกับสตรีนิยมในฐานะที่เปนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมอีกดวยวา ในอดีตเทาที่ปรากฏ 

หลักฐานมี ๒ กรณี คือกรณีอําแดงท่ีถูกพอแมบังคับใหแตงงาน ทั้งๆท่ีมีคนรักอยูแลว อําแดงได
ตอสูโดยการเขียนฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงตัดสินใหอําแดงตกเปนเมีย
ของนายริด คูรัก นอกจากนี้ยังประกาศใหผูหญิงในตระกูลต่ําเทานั้นท่ีมีสิทธิเลือกคูครองของตนเอง
ได ในขณะที่หญิงในตระกูลสูงน้ันยังคงตองเลือกคูครองผานพอแมเปนผูเลือกให ทั้งน้ีเพื่อปกปอง
ชื่อเสียงของวงตระกูลไว สะทอนใหเห็นความแตกตางในความหมายเร่ืองสิทธิของไทยท่ีแตกตาง
ของตะวันตกซึ่งจะเนนท่ีสิทธิของปจเจกบุคคลเปนหลัก 
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 กรณีที่ ๒ เปนกรณีที่ อําแดงจ่ันถวายฎีกาในเร่ืองท่ีสามีของตนขายตนใหกับคนอ่ืน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีดําริวาผัวจะขายเมียไดก็ตอเมื่อเมียยอมใหขาย โดยลง
ลายมือไวเปนหลักฐาน และใหมีพยานรูเห็นดวย หลังจาก ๒ เหตุการณนี้ ไดเกิดการเรียกรองสิทธิ
ของผูหญิงมากยิ่งข้ึน และไดกลายเปนขบวนการทางสังคม เชน การท่ีผูหญิงไดรับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งสวนใหญของผูรับการศึกษานั้น
เปนผูหญิงในชนช้ันสูง และหลักสูตรเกี่ยวกับความเชื่อที่วา หนาท่ีของผูหญิงคือ การเลี้ยงลูกและ
การดูแลบาน 

 

อยางไรก็ตาม ความแตกตางทางวัฒนธรรมของสตรีนิยมไทยกับแนวความคิดสตรีนิยม
ตะวันตกกอใหเกิดคําถามตอความคิดท่ีมาจากตะวันตก ซึ่งอาจไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชทําความ
เขาใจเก่ียวกับความสัมพันธหญิงและชายในสังคมไทย  เชนสตรีนิยมสายเสรีนิยม  ไดถูก
วิพากษวิจารณไววาเหมาะกับสตรีชนชั้นกลางผิวขาวชาวตะวันตกเทาน้ัน แตไมสามารถนํามา
อธิบายปรากฏการณความสัมพันธที่ไมเทาเทียมในสตรีภูมิภาคอ่ืนๆได  ปจจุบันจึงไมใครมีนักสตรี
นิยมคนไหนนําแนวคิดสายน้ีมาใชวิเคราะห และเร่ิมหมดความนิยมไปในท่ีสุด จึงอาจกลาวไดวา
สตรีนิยมในสายอ่ืนๆสามารถอธิบายความสัมพันธมีในสังคมไทยไดแตตองปรับใหสอดคลองกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น และควรทําความเขาใจทฤษฎีที่มีอยูใหหลากหลาย และนํามาปรับใชอยางจริงจังในการ
วิเคราะหปญหาผูหญิงในสังคมไทย 

 

จากหนังสือ สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษท่ี ๒๐ ทําใหเราเห็น
ภาพรวมของสตรีนิยมวามีทั้งสิ้นกี่สาย และแตละสายมีการวิพากษเชนไร และมีขอวิจารณอยางไร 
ทําใหเราเขาใจถึงภาพรวมของความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชาย นอกจากน้ีเรายังเห็นวา
แนวคิดสตรีนิยมท่ีเหมาะสมกับนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอย คือสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน 
โดยผูศึกษาจะไดนําทฤษฎีตางๆมาใชเพื่อวิเคราะหขอเรียกรองและวิธีการปลดปลอยจาก อํานาจ
ปตาธิปไตยของ “แม” ในนวนิยายเร่ืองนี้ตอไป 
 

 
   งานวิจัยแนวคิดท่ีเก่ียวกับผูหญิง 

 
เสาวลักษณ พลรัฐธนสินธิ์ ไดศึกษาเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงในนวนิยายของ “น้ําอบ” : 

การศึกษาเชิงวิเคราะห สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๑๑  
 

ผลการวิจัยบทบาทหนาท่ีของผูหญิงตามสถานภาพตัวละครและครอบครัวบทบาทใน
ฐานะแม ไดแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ มารดาท่ีมีความรับผิดชอบใหความรักลูก ดูแลเอาใจใส 
และมารดาที่ขาดความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการทํางานหาเลี้ยงครอบครัว  นอกจากน้ี
เสาวลักษณยังไดศึกษาบทบาทในฐานะภรรยาพบวา ภรรยาที่ดีตองรูจักหนาท่ีและปรนนิบัติรับใช
สามีดวยความซื่อสัตย แตถาสามียังมีคนอ่ืนไมซื่อสัตย ผูหญิงคนนั้นก็จะแยกทางและเร่ิมตนชีวิต
ใหมอันเปนพฤติกรรมที่ขัดแยงตอคานิยมของสังคมไทย 

 

จะเห็นไดวา จากงานวิจัยของเสาวลักษณนั้น สามารถนํามาวิเคราะหบทบาทความเปน
มารดาและความเปนภรรยาของนวนิยายเร่ือง ลับแล, แกงคอยได 

 

พรสวรรค สุวรรณธาดา (๒๕๕๒) เสนอวิทยานิพนธเร่ือง “นักเขียนนวนิยายสตรีกับการ
นําเสนอมโนทัศนสตรีนิยมในนวนิยายไทยรวมสมัย” สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

วิทยานิพนธเลมน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผูหญิงกับวรรณกรรมใน
สองประเด็น  คือ ภาพลักษณที่ถูกนําเสนอในวรรณกรรมกับการเขียนวรรณกรรมแบบผูหญิงเปน
อยางไร โดยใชการวิเคราะหนวนิยายไทยรวมสมัยตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยม  (Feminism) 

เพื่อวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขของการนําเสนอภาพผูหญิงในนวนิยายไทยรวมสมัยซึ่งแตงโดย
นักเขียนสตรี ศึกษาจากนวนิยายท่ีชนะการประกวด พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๔๗ จํานวน ๑๙ เร่ือง  

 

ผลการวิจัยพบวาในเพศวิถี พบวาท้ังผูหญิงท่ีมีสถานะสูงทางสังคมหรือผูหญิงระดับลาง
ตางตกอยูในสภาพบําเรอชาย อยูในสถานะวัตถุทางเพศและถูกพิพากษาโดยสังคมชายเปนใหญ 
ดานครอบครัวท่ีผูหญิงมีสถานะเปนแมและเมียยุคเกา  ผูหญิงยังยึดขนบเกาท่ียกสามีเปนเจานาย 

ผูหญิงท่ีเพียบพรอมคุณสมบัติแมศรีเรือน ยังคงเปนท่ีรักใครของสามีและคนใกลชิด แสดงใหเห็น
ถึงการใชมายาคติที่กําหนดโดยเพศชายในการควบคุมความประพฤติของผูหญิงวาผูหญิงดีตองเปน
เมียที่ซื่อสัตยเปนแมที่เสียสละ และตองเกงการบานการเรือน ทั้งนี้ก็เพื่ออํานวยความสะดวกและ 

ประโยชนใหกับเพศชายอีกทั้งยังเปนการยกระดับเพศชายใหอยูในสถานะท่ีเหนือกวา สวนผูหญิงท่ี
อยูในฐานะภรรยาก็จะอยูในสถานะที่ดอยกวา ดานการเมืองผูหญิงไมสามารถมีอิสระในการประสบ
ความสําเร็จทางการเมืองไดดวยตัวเอง  

 

จะเห็นไดวา จากงานวิจัยของพรสวรรคนั้น สามารถนํามาวิเคราะหสถานภาพและ
บทบาทของแมในนวนิยายลับแล,แกงคอยในแงของการพยายามหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๑๒  
 
จุไรรัตน รัตติโชติ (๒๕๕๓) เสนอวิทยานิพนธเร่ือง “ศึกษาสถานภาพและบทบาทของ

แมในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา” จํานวน ๓ เร่ือง คือ ดอกไมในปาแดด ทะเลฤาอ่ิม และ
พระจันทรสีน้ําเงิน ใน ๓ ประเด็น คือ กลวธีการประพันธ สถานภาพและบทบาทของแม และทัศนะ
ของผูแตงตอสถานภาพและบทบาทของแม โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

ในแงของสถานภาพและบทบาทของแมที่มีตอลูก พบวาแมมีบทบาทสําคัญรวมกับพอใน
การใหความรัก ความเอาใจใส และอบรมส่ังสอนนอกจากน้ียังมีบทบาทในการเปนคูคิด เปนผูเอาใจ
ใสดูแลสามี รวมถึงตองยอมลดทิฐิเพื่อไมใหครอบครัวเกิดความแตกราวอันจะกระทบตอลูก  

 

จะเห็นไดวาจากงานของจุไรรัตนนั้น สามารถนํามาวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของ
แมที่มีตอลูกและครอบครัวได 

  
บทความวิเคราะหเก่ียวกับลับแล, แกงคอย 
 
สุรเดช โชติอุดมพันธ (๒๕๕๒)ไดวิจารณลับแล, แกงคอย ในเร่ืองเลาและอัตลักษณ วา

ลับแล, แกงคอยไดเสนอสภาพความซับซอนของจิตใจมนุษย เร่ืองเลาของลับแลแสดงใหเห็นวาอัต
ลักษณสัมพันธกับเร่ืองเลาและเร่ืองเลาเองก็มีปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนความสัมพันธกับคนรอบขาง 
ถิ่นที่อยู และเร่ืองเลาอื่นๆที่มีมากอน 

 

สวนความเปนปตาธิปไตยน้ัน “ลับแล” คิดวาพอของเขาคือบานและเปนตัวแทนของ
ระบบปตาธิปไตยที่มีสิทธิสั่งการใหทุกคนในบานเห็นตามและไมมีใครในบานมีสิทธิ์ที่จะโตเถียง 
ในทางกลับกับลับแลไดมองแมวาเปนตัวแทนของโลกท่ีเหลือเชื่อในเร่ืองเหนือจริง ไรแกนสารและ
จําตองตกยากในการควบคุมของระบบปตาธิปไตย 

 
สรณัฐ ไตลังคะ (๒๕๕๒) ไดวิจารณลับแล, แกงคอย ในเร่ืองอํานาจของเร่ืองเลากับการ

ทําลาย/สรางตัวตนวา พอนั้นเปนผูมีอิทธิพลตอผูเลาเร่ือง และจากการเลาเร่ืองจะพบวาระบบ
ปตาธิปไตยที่เกิดขึ้นภายในบานน้ันพอเปนผูกําหนดและแมเปนผูทําตาม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๑๓  
 

นอกจากน้ียังพบวาเร่ืองเลาท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนการเลาตามท่ีไดฟงจากพอหรือไมก็เปนการ
มองโลกผานสายตาของพอ ทําใหตัวตนในเร่ืองเลาของ “ลับแล” นั้นเปนภาพแทนของพอและ
ปตาธิปไตย 

 
จากการศึกษาคนควางานวิจัยและบทวิจารณที่มีความสัมพันธกับแนวคิดสตรีนิยมนี้เอง

ทําใหผูศึกษาประสงคจะศึกษาสถานภาพและบทบาทความเปน “แม” ในนวนิยาย ลับแล, แกงคอย 
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน อีกทั้งยังศึกษาวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอย
ตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตยและการประกอบสรางอัตลักษณของตัวละครแมดวย 

 

๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะ 
 
มโนทัศนสตรีนิยม (A concept of feminism) คือ ความคิดโดยรวมในการเรียกรองสิทธิ

ที่สตรีพึงจะไดรับ ในฐานะสมาชิกผูหนึ่งในสังคม โดยมีพื้นฐานความคิดท่ีวา ชายและหญิงมี
ความสามารถเทาเทียมกัน (จงจิต อนันตคูศรี, ๒๕๔๖: ๑๖) 

 

แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) คือความพยายามวิพากษวิจารณ และปรับปรุงสถานภาพท่ี
เสียเปรียบของผูหญิงท่ีสัมพันธกับผูชายภายใตสถานการณทางวัฒนธรรมเฉพาะหนึ่งๆ เนื่องจาก
เชื่อวาผูหญิงจะถูกปฏิบัติอยางเลวรายและไดรับความทุกขทรมานจากระบบสังคมท่ีไมเปนธรรม 
เพียงเพราะเกิดเปนเพศหญิง จึงตองกระทําการบางอยางเพื่อแกไขสิ่งที่เปนอยูของผูหญิง (วารุณี   
ภูริสินสิทธิ์, ๒๕๔๕: ๒) 

 
ปตาธิปไตย (Patriarchy) หรือระบบชายเปนใหญ หมายถึงสังคมที่ผูชายเปนใหญ  

มีอํานาจเหนือผูหญิง เปนอํานาจท่ีแฝงเรนกวาอํานาจอ่ืนใด คืออํานาจท่ีผูชายโดยรวมมีเหนือผูหญิง 

ครอบงําผูหญิงไวใหเปนรองทําใหผูหญิงรูสึกวาบทบาทผูสนองความตองการของเพศชายน้ันเปน
สิ่งพึงปรารถนา นาภูมิใจทั้งนี้โดยยกยอง เชิดชูผูหญิงท่ีปฏิบัติเชนนั้นวา ดีงาม สูงสง ทรงคุณคา ใน
ภาพรวมมีลักษณะเปนโครงสรางครอบคลุม บทบาท พฤติกรรม วิธีคิด ทั้งของเพศชาย เพศหญิง 

และเพศอื่นๆ (พรสวรรค สุวรรณธาดา, ๒๕๕๒: ๑๓) 
 

บทบาท (Role) หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของสถานภาพ เชน เปนครู
บทบาทคือการสั่งสอนอบรมนักเรียน เปนแม บทบาทคือดูแล สั่งสอนบุตร เปนตน  

   ส
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       ๑๔  
 
สถานภาพ (Status) หมายถึง ตําแหนงท่ีไดจากการเปนสมาชิกของกลุม สถานภาพจะ

กําหนดวาบุคคลนั้นมีหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร เชน สถานภาพของทหาร, ตํารวจ, 
ภรรยา และแม เปนตน  

 
มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบ

เกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือวาเปนธรรมชาติ (นพพร ประชากุล, ๒๕๔๗: ๑๐) 
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บทท่ี ๒ 

 
ทฤษฎีสตรีนิยม 

 
นวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอย เปนนวนิยายที่กลาวถึงความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ

หญิงและเพศชายอยางเดนชัด ซึ่งกอนที่เราจะวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละคร “แม” 
ผูวิจัยขอใหความรูทางสตรีนิยมที่ใชเปนหลักในการวิเคราะหนวนิยายเร่ืองนี้ ดังน้ี 
 
ทฤษฎีสตรีนิยม 
 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (๒๕๔๕: ๑๘๔) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสตรีนิยมวา “สตรีนิยม
แมจะเปนคําท่ีถูกสรางจากสังคมตะวันตก แตความหมายไมไดจํากัดแคขอบเขตทางภูมิศาสตร
เทาน้ัน เพราะสังคมไทยมีประวัติการตอสูเพื่อสถานะที่ดีขึ้นของผูหญิงอยู ไมใชนอย สตรีนิยมจึง
ไมใชของแปลกปลอมสําหรับสังคมไทย หากเราจะแบงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีสตรีนิยม สวน
ใหญแบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี้ 

 

คลื่นลูกที่หนึ่ง (ชวงศตวรรษที่ ๑๗-๑๙ ถึงประมาณตนศตวรรษที่ ๒๐) ใหความสําคัญกับ
ความมีเหตุผลที่ผูชายมีแตผูหญิงไมมี การเรียกรองสิทธิความไมเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและ
เพศชาย ความมีอิสระของหญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูง การยอมรับในการแบงโลกสาธารณะและ
โลกสวนตัว และการเรียกรองใหผูหญิงทํางานนอกบาน 

 

คลื่นลูกที่สอง (เร่ิมศตวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๘๐) เรียกรองใหมีความเทาเทียมกันระหวาง
ผูหญิงและผูชาย และเพ่ือหาหนทางอธิบายถึงสาเหตุความเปนรองของผูหญิงและแนวทางในการ
จํากัดความเปนรอง เกิดเปนแนวคิดสตรีนิยมหลายสาย อาทิ แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยม
สายมารกซิสต สตรีนิยมสายสังคมนิยม  สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน  และสตรีนิยมสายจิต
วิเคราะห 

 

 

 

๑๕ 
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คลื่นลูกที่สาม (ชวงปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ จนถึงปจจุบัน) ไดรับอิทธิพลจากกระแส “หลัง
สมัยนิยม” เกิดการต้ังคําถามตอขอเสนอของแนวคิดท่ีสตรีนิยมสายตางๆ แนวคิดชวงน้ีให
ความสําคัญในเร่ืองของรางกาย โดยมองวารางกายที่แตกตางกันทําใหมีประสบการณแตกตางกัน 
ปฎิเสธการแบงแยกระหวางเพศทางชีวะ และเพศทางสังคม รวมท้ังใหความสนใจในความ
เฉพาะเจาะจง ความหลากหลาย และความแตกตางของผูหญิง ความขัดแยงทางอัตลักษณและ
สถานะความเปน “ผูอ่ืน”  

 

แมวาจะมีการแบงสตรีนิยมตามแนวคิดพ้ืนฐานหลักออกเปน 3 ชวงใหญ แตยังมีนักสตรี
นิยมรุนหลังไดนําแนวคิดนี้มาขยายความ ปรับแตงใหกลายเปนกรอบทฤษฎีที่กวางข้ึน ทําใหทฤษฎี
สตรีนิยมมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง เกิดเปนสํานักแนวคิดตาง ๆซึ่งสํานักคิด
แรกที่เกิดขึ้นในสตรีนิยมคือ 

 

แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)  
 

ถือเปนแนวคิดแรกเม่ือเกิดมีแนวคิดเร่ืองสตรีนิยมขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17 แนวคิดน้ีอธิบาย
วา ความไมเทาเทียมกันเปนผลมาจากการเรียนรูในเร่ืองบทบาทความเปนเพศ ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ความเช่ือและการปฏิบัติตามประเพณีนิยมท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน ทําใหผูหญิงถูกสังคมปฏิเสธ
โอกาสในดานตางๆ แนวคิดน้ีเชื่อวาผูหญิงและผูชายไมมีความแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเรียกรองให
ผูหญิงมีความเทาเทียมกับผูชายในทุกดาน ผูหญิงควรทําทุกอยางไดเชนเดียวกับผูชาย 

 

แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสต (Marxist Faminism) 
 
แนวคิดน้ีเสนอวาความไมเทาเทียมกันทางเทศ เปนผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในสังคม เมื่อทั้งระบบความเปนเพศและระบบเศรษฐกิจสัมพันธกันทําใหเกิดโครงสรางทาง
เศรษฐกิจที่ผูชายอยูในฐานะท่ีไดเปรียบ และผูหญิงอยูในฐานะเสียเปรียบ  การปลดปลอยทําไดโดย
การลมลางระบบทุนนิยม ใหผูหญิงเขาสูการผลิตสาธารณะ และใหรัฐเขามาดูแลในครอบครัว 
รวมท้ังการไดรับคาตอบแทนในงานบานที่ผูหญิงตองทํา 
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แนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศ (Ecofeminism) 
 
เปนอีกแนวคิดท่ีแตกออกมจากสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน แนวคิดน้ีเชื่อวาผูหญิงมี

ความแตกตางจากผูชายและดีกวาโดยธรรมชาติ เชน การใหกําเนิดลูก ทําใหผูหญิงมีความเชื่อมโยง
กับธรรมชาติ และปฏิเสธความเช่ือที่วาผูหญิงและธรรมชาติเปนปริมณฑลท่ีดอย 

 

แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism)  
 
เนนความสําคัญในการทําความเขาใจในพ้ืนที่สวนตัว ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

ชายและหญิง (อุดมการณชายเปนใหญ) รวมท้ังหนาที่ในการใหกําเนิดเด็ก และเสนอใหผลักดันโลก
สวนตัวของผูหญิงสูโลกสาธารณะ การปลดปลอยทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งสถาบันตางๆทาง
สังคมและนิสัยความเคยชินที่ฝงรากลึกในผูหญิงและผูชาย 

 
แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) 
 

แนวคิดนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน ใหความสนใจกับตัวตน
ของผูหญิงมากกวาระบบ เรียกรองใหรักษาความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายไว และนํา
คุณลักษณะที่ไมดีหรือดอยมาสรางคุณคาใหม เพื่อใหเกิดทัศนะใหม 

 

แนวคิดสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห (Psychoanalytic)  
 

แนวคิดน้ีใหความสนใจตอที่มาของกระบวนการอัตลักษณดอยวาเกิดข้ึนไดอยางไร โดย
ศึกษาถึงพัฒนาการชีวิตชวงตนๆ  ของเด็ก  เพราะเชื่อวาระยะนี้ เปนชวงท่ีสําคัญในการกอ
รูปอัตลักษณของความเปนเพศ เชน พิจารณาวาสิ่งท่ีเด็กเห็น ไดยิน หรือภาษาท่ีใชในการสื่อสาร มี
สวนในการสรางอัตลักษณทางเพศอยางไร แบงออกเปน ๒ แนวคิดยอย คือแนวของฟรอยด และ
แนวของลาคัง 

 

แนวคิดสตรีนิยมสายหลังสมัยนิยม (Postmodern Feminism) 
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เสนอวาวาทกรรมเกี่ยวกับเพศเปนแกนแทของอํานาจ อัตลักษณของผูหญิงไมได
ประกอบข้ึนจากความเปนเพศหญิง แตประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน ชาติพันธ ชนช้ัน เปนตน รวมถึง
การปฏิเสธความเปนสากลของผูหญิงอีกดวย 

 
แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical feminist) 
 
สายถอนรากถอนโคน เปนแนวคิดสตรีนิยมท่ีสัมพันธกับนวนิยายเร่ือง ลับแล, แกงคอย 

มากท่ีสุด ซีโมน เดอ โบวัวร อางถึงใน Simone de Beauvoir (ลักษณวัต เจริญพงศ ๒๕๔๔: ๒๗-

๓๓)ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงและความเปนเพศหญิงวา  
 

“ผูหญิงไมไดเกิดมาเปนผูหญิงแตแรก แตกลายเปนผูหญิงในภายหลัง” กระบวนการทาง
สังคมเปนผูขัดเกลาและอบรมเด็กหญิงและเด็กชายใหแตกตางกัน  กําหนดบทบาททางสังคมใหแต
ละเพศมีการแบงงานกันทํา ผลที่เกิดขึ้นคือ ผูหญิงและผูชายอยูในฐานะที่ไมเทาเทียมกันโดยผูหญิง 
จะตกเปนฝายที่ดอยกวาชายเสมอ ซีโมนมองวาสาเหตุที่ผูหญิงดอยกวาชายมีดังนี้ 
 

                  ๑.  ผูหญิงเปนผูถูกกระทําโดยผูชาย (passive) เชน ลักษณะออนแอ ตองพ่ึงพาผูอ่ืน ไม
เสรี ไมเทาเทียม ดอยกวา เปนรอง และตองตกอยูภายใตผูอ่ืน เพราะผูชายเปนผูกระทํา และควบคุม 

 

๒.  ผูหญิงถูกนิยามความเปนหญิงโดยผูชาย ใหความเปนอยูของเพศหญิงน้ันอยูภายใต
อํานาจของผูชาย ในขณะท่ีผูชายน้ันไมถูกนิยามและเปนอิสระในตัวเองโดยที่ไมจําเปนตองสัมพันธ
กับผูหญิงเลย 

 

๓.  ผูหญิงถูกผูชายมองวาเปนอ่ืน (the others) ไมมีแมแตโอกาสกําหนดความหมาย และ
เอกลักษณใหกับตัวเองในฐานะท่ีเปน ผูกระทําบาง ถูกลดฐานะลงเปน เพียงผูถูกกระทํา เปนวัตถุ
ทางดานเศรษฐกิจ จิตใจและทางเพศ ซึ่งมีผูชายเปนผูกระทําเสมอมา โดยที่ผูชายไดพัฒนาเสรีภาพ
ของเขาใหอยูเหนือฝายหญิงโดยปฏิบัติตอหญิงในฐานะผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  ดวยเหตุนี้ผูหญิงท่ีประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ จึงมักหนีไมพนปญหาท่ีเกิดจากภาวะความเปนสองเพราะมีฐานะเปนผูหญิง
กํากับอยู จึงตองจําใจทําตัวใหมีความเปนผูหญิง หรือเปนสิ่งท่ีไมมีบทบาทในสังคมชาย ที่สําคัญคือ
ไมสามารถปฏิเสธบทบาทท่ีสังคมกลาวหาวาเปนธรรมชาติของผูหญิงโดยไมใหเกิดปญหาถูกตําหนิ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๑๙  
 

หรือไมมีความขัดแยงกับคุณคาท่ีผูชายกําหนดไวไดเลย และการท่ีผูหญิงถูกลดทอนคุณคา
ทางสังคมลงนั้นมีสาเหตุสําคัญเบ้ืองตนจากสถาบันครอบครัว ดังนี ้

 

๑. รูปแบบความรักของผูหญิงและผูชาย ผูชายจะมองวาความรัก คือ หนาท่ีสวนผูหญิง
มองวาความรักคือชีวิตท้ังชีวิต จึงไมอยูบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แตอยูบนพ้ืนฐานการเอาเปรียบ
ผูหญิงเปนกับดัก และขออางท่ีใชอธิบายความยินดีถูกเอาเปรียบ  ความรักที่เทาเทียมจึงตองเปน
ความรักที่ตางฝายตางมีเสรีภาพทางความคิดและการกระทํา มีความเสมอภาคระหวางเพศทั้งสอง 

 

๒. การแตงงานและความเปนภรรยา เปนการสูญเสียความเปนอิสระท่ีแตละคนพึงมี และ
ทําใหชีวิตคูเปนเพียงเร่ืองของสิทธิ และหนาท่ีที่ชายและหญิงจะตองปฏิบัติ แทนที่จะเปนการรวม
ชีวิตระหวางผูที่เสมอภาค การแตงงานทําใหวิถีชีวิตผูหญิงปดตายอยูกับการดูแลบานและครอบครัว
ผูหญิงจะถูกจํากัดใหอยูกับความซ้ําซากจําเจ ชีวิตการแตงงานท่ีเทาเทียมจึงควรเปนการอยูรวมกัน
ดวยความรักเอ้ือเฟอซึ่งกัน ที่ตางฝายตางก็ไมสูญเสียความเปนอิสระที่จะพัฒนาตนเองและมีสิทธิ์มี
เสียงในการกําหนดความสัมพันธและวิถีทางชีวิต  

 

๓. การอบรมเลี้ยงดูลูกและความเปนแม แมจะเปนไปตามสภาพทางชีวภาพและเปาหมาย
ในทางสรีระของผูหญิง แตก็ไมไดเปนแกนท้ังหมดของชีวิตผูหญิงหรือหนาท่ีหลักเพียงหนาท่ีเดียว
ในชีวิต ผูหญิงควรสมัครใจที่จะมีอิสระในการตัดสินใจมีลูก สนับสนุนการคุมกําเนิด และใหผูหญิง
ที่ไมตองการมีลูกทําแทงอยางถูกกฎหมาย การเปนแมไมไดเปนสิ่งท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีดีเลิศท่ีสุด และ
การจะถือวาเปนมารดาเปรียบไดกับมงกุฎแหงชีวิตก็ไมใชเชนกันหากผูเปนแมไมมีความสุขไมได
เลือกที่จะเปนแมดวยความตองการของตนอยางแทจริง 

 

ซีโมน เดอ โบวัวร ไดสรุปการตอสูเพื่อความเสมอภาค และเสรีภาพสําหรับผูหญิง วา
ผูหญิงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการถูกกดขี่ไดเลย หากไมเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมใหผูหญิง
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเสมอภาคกับผูชาย  ดังน้ันผูหญิงจึงควรรวมตัว
กันเปนปกแผนเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชน สถานภาพ และบทบาทและปลดปลอยตัวเองจากความ
เปนรองดวยวิธีการตอไปนี้  

 

๑. จะตองมีอาชีพหรือทํางานนอกบาน เพราะถือเปนเงื่อนไขแรกของการที่จะทําให
บุคคลเปนอิสระทางเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ ตามมา การมีงานทําและมีรายไดจะทําใหผูหญิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๒๐  
 

สามารถพ่ึงพาตัวเองได เลี้ยงดูลูก และรับผิดชอบชีวิตตัวเองได ลักษณะเชนนี้ถือเปนการเปลี่ยน
โครงสรางสังคม 

 
๒. ยืนหยัดถึงความมีอิสระของตนเอง ในการนิยาม กําหนด ใหเอกลักษณ และ

ความหมายแกตนเองในฐานะท่ีเปนคนที่มีอิสระ โดยลุกข้ึนมาเคลื่อนไหวตอสูเปลี่ยนแปลงตนเอง
จากสภาพที่เปนเพียงวัตถุใหกลาย เปนมนุษยที่สมบูรณ เลือกทําในสิ่งท่ีผูชายสามารถทําไดมากกวา
เลือกทําตามธรรมชาติที่แทจริงตามสรีระของตนเองท้ังหมด ลักษณะเชนนี้คือ การเปลี่ยนการตก
เปนวัตถุสิ่งของในสังคมใหกลายมาเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 

ปจจัยท่ีทําใหผูหญิงดอยกวาชายคือมาจากครอบครัวและคานิยมในการทํางาน  ปญหา
ของผูหญิงจึงเปนการประสานหนาท่ีในการเปนแมเพื่อดํารงเผาพันธุมนุษย  กับการมีสวนในการ
เปนแรงงานท่ีสรางสรรคใหกลมกลืนกัน ในกรณีที่ไมสามารถทําไดผูหญิงก็จําตองเลือกเอาระหวาง
งานบานกับงานนอกบาน ตองเลือกเอาระหวางการรับใชครอบครัวกับการใชแรงงานเพ่ือสังคม  

 

สรุปคือ แนวคิดเก่ียวกับสตรีในทัศนะของ ซีโมน เดอร โบวัวร คือ ผูหญิงและผูชายมี
ความแตกตางทางสรีระเปนความแตกตางกันทางธรรมชาติ แตไมยอมรับวาธรรมชาติ “ความเปน 

หญิง”และ “ความเปนชาย” นั้นมีอยูจริงหรือติดตัวมาตั้งแตเกิด การอบรมเลี้ยงดูเด็กผูหญิง และ
เด็กผูชายใหแตกตางกันตางหาก ที่มีบทบาทในการกําหนด และสรางสภาพแหงความเปนหญิงกับ
ความเปนชาย สังคมมีอิทธิพลเหนือเด็กท้ังหญิงและชายอยางชัดเจน เพราะสังคมไดหลอหลอมเด็ก 

ๆ ตั้งแตวัยทารกใหเปนไปตามความประสงคของวัฒนธรรมในสังคม (วารุณี, ๒๕๔๕:๑๓) 
 
ความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายท่ีถูกหลอหลอมข้ึนมาน้ีเอง  เปนสาเหตุใหผูหญิง

ตองตกเปนฝายเสียเปรียบอยูตลอดเวลา การท่ีผูหญิงสวนใหญไมคิดท่ีจะตอสูเพื่อความเสมอภาค
นั้น เปนเพราะทัศนคติและคานิยมของสังคมไดฝงรากลึกมากจนทําใหผูหญิงยอมรับสถานภาพท่ีต่ํา
ตอยของตน สําหรับการตอสูเพื่อความเสมอภาคในทัศนะของซีโมน  ผูหญิงตองตอสูเพื่อผูหญิง
ดวยกันไมใชเพื่อเขาไปยึดตําแหนงหนาท่ีของผูชาย  แตเพื่อเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูหญิงสวน
ใหญเพ่ือใหการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ และการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงหมดไปจากสังคม ตลอดจน
เพื่อใหผูหญิงไดมีโอกาสในสังคมในฐานะมนุษยคนหน่ึงอยางเต็มภาคภูมิเทาเทียมกับผูชาย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๒๑  
 

สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนมองวาท่ีมาของการกดข่ีผูหญิง มาจากโครงสรางระบบชาย
เปนใหญ เน่ืองจากความเชื่อ คานิยมทางสังคม และบทบาททางการเมืองของชายท่ีอยูเหนือบทบาท
ของผูหญิงตลอดมาการครอบงําของเพศชายที่ไมไดหมายถึงการครอบงําในแงของปจเจกหรือกลุม
ผูชายเหนือผูหญิง แตเปนโครงสรางการครอบงําที่เปนระบบการใหคุณคาของลําดับขั้นสูง 

ต่ําท่ีฝงอยูในสังคม นั่นคือ การใหคุณคาแกสิ่งท่ีเกี่ยวของกับผูชาย และความเปนชายมากกวาสิ่งท่ี
เกี่ยวของกับผูหญิง และความเปนหญิงทั้งหมดทุกอยาง 

 

นอกจากน้ียังมีนักสตรีนิยมอีกหนึ่งคนที่ถือวาเปนบุคคลสําคัญของแนวคิดน้ี คือ เคท  

มิลเลต (๒๕๔๕: ๙๐) นักสตรีนิยมสายถอนรากถึงโคนที่เนนการศึกษา การเมืองเร่ืองเพศ เสนอวา
ระดับสูงต่ําของชาย และหญิงเกิดจากการเมืองเร่ืองเพศหรือความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ  

มีลักษณะดังตอไปน้ี คือ 

 

๑. การที่คนกลุมหนึ่งถูกควบคุมจากคนอีกกลุมหนึ่งใหดอยกวา 
๒. ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง สามารถควบคุมผูหญิงใหอยูภายใตความตองการทุก  ๆ 

ดาน 

๓. เสนทางอํานาจภายในสังคมอยูในมือของผูชายทั้งหมดอยางสมบูรณ 
การยอมรับของสังคมตอความสัมพันธทางเพศที่เลื่อมล้ําทางอํานาจเกิดจากกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมไปสูการเมืองแบบชายเปนใหญทั้งดาน บุคลิกลักษณะ บทบาทและสถานภาพ  

ความมีอํานาจสูงสุดของผูชาย และถึงที่สุดแลว การที่ผูชายเปนใหญนั้นไมไดอยูที่ความแข็งแรงทาง
สรีระแตอยูที่การยอมรับระบบคานิยม  ความแตกตางระหวางเพศที่เขาใจกันมีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมมากกวาชีวภาพ วัฒนธรรมดังกลาวคือ วัฒนธรรมระบบชายเปนใหญ 

 

วัฒนธรรมระบบชายเปนใหญ หรือ ปตาธิปไตย (Patriarchy) นั้น หมายถึงสังคมท่ีผูชาย
เปนใหญ มีอํานาจเหนือผูหญิง เปนอํานาจท่ีแฝงเรนกวาอํานาจอ่ืนใด คืออํานาจท่ีผูชายโดยรวมมี
เหนือผูหญิง ครอบงําผูหญิงไวใหเปนรองทําใหผูหญิงรูสึกวาบทบาทผูสนองความตองการของเพศ
ชายน้ันเปนสิ่งพึงปรารถนา นาภูมิใจท้ังน้ีโดยยกยอง เชิดชูผูหญิงท่ีปฏิบัติเชนน้ันวา ดีงาม สูงสง 

ทรงคุณคา ในภาพรวมมีลักษณะเปนโครงสรางครอบคลุม บทบาท พฤติกรรม วิธีคิด ทั้งของเพศ
ชาย เพศหญิง และเพศอื่นๆ (พรสวรรค สุวรรณธาดา ๒๕๕๒: ๑๓) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๒๒  
สรุปคือแนวคิดของ เคท มิลเลต เชื่อวาตนเหตุของการกดขี่ผูหญิงอยูที่ระบบชายเปน

ใหญและการยอมรับคานิยมทางสังคมที่เหลื่อมล้ําทางอํานาจเชนน้ี  ผานกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมของท้ังสองเพศตั้งแตเกิดสูการเมืองแบบชายเปนใหญ ความแตกตางของสถานภาพระหวาง
ชายและหญิงเปนผลมาจากการกําหนดบทบาททางเพศในสถาบันครอบครัวที่จะอบรมเลี้ยงดูคนท้ัง
สองเพศใหสอดคลองตรงตามบทบาท และบุคลิกภาพทางเพศที่ถือเปนสากล ใหเด็กผูชายและ
เด็กผูหญิงมีพฤติกรรมที่ถือวาถูกตองสําหรับแตละเพศ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการแบงบทบาททางเพศท่ีแตกตางกันของชายและหญิง  เคท มิลเลต เชื่อวา
เกิดจากสาเหตุตอไปนี้ คือ 

 

๑. บทบาทของเพศชาย จะเปนบทบาทตามประสบการณของมนุษยที่ไมวาจะกิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม สวนใหญแลวผูชายสามารถกระทําไดทั้งสิ้น ซึ่งไมมีบทบาทที่เกี่ยวของกับความเปนเพศ
ชายเทาน้ัน ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหเหมาะสมกับเพศโดยที่เด็กชายจะไดรับการฝก  

และหลอหลอมใหมีบุคลิกลักษณะของเพศชาย คือ กาวราว และอยูเหนือผูหญิง เปนตน 

 

๒. บทบาทของผูหญิงจะเปนประสบการณที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีตามเพศ และ
สรีระความเปนแมและเมียเทาน้ัน เชน ดูแลบาน เลี้ยงลูก หาอาหาร สวนการขัดเกลาทางสังคมเพศ
หญิงจะถูกหลอหลอมใหมีลักษณะออนแอ  และพ่ึงพาครอบครัวซึ่งเปนท้ังหนวยพื้นฐานและ
สถาบันหลักของสังคมแบบชายเปนใหญ หนาที่ในครอบครัวของผูหญิงถูกใชเปนเคร่ืองแบงแยก 

บทบาททางเพศและทําใหชายและหญิงมีระดับสูงตํ่า ในบทบาททางเพศนั้นๆ อยางชัดเจนจนกลาย
ที่ยอมรับวาเปนเร่ืองธรรมดา 
 

นอกจากน้ีมิลเลตยังไดเสนอวิธีการปลดปลอยผูหญิงจากการถูกกดข่ีโดยสามารถสรุปได
ดังนี ้คือ 

 

๑. ลมลางบทบาททางเพศ กลาวคือ ตองลมลางระบบชายเปนใหญโดยตองมีการปฏิวัติ
ทางเพศใหมทั้งหมด 

๒. สรางความสัมพันธชายหญิงรูปแบบใหม: นําความสัมพันธทางเพศรูปแบบใหมที่เนน
ความเสมอภาคระหวางเพศเขามาแทนที่รูปแบบความสัมพันธแบบเดิม ที่ถือเอาบทบาททางเพศเปน
เคร่ืองแบงแยก และกดขี่ผูหญิง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๒๓  
 

๓. ยกเลิกกฎเกณฑขอหามของผูหญิง: เปลี่ยนขอหามและกฎเกณฑที่กําหนดใหผูหญิง
กระทํามาเปนความสมัครใจ และใหอิสรภาพกับผูหญิงแทน 

 

นอกจากแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน จะทําใหเราเขาใจถึงความไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศหญิงและเพศชายมากยิ่งข้ึนแลว ยังมีนักสตรีนิยมอีกหนึ่งคนท่ีมีบทบาทตอแนวคิดใน
สายถอนรากถอนโคน นั่นคือ แอน โอกลี่ย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: ๙๔) ไดกลาวถึงความเปน
แมวาเปน “มายาคติ” ที่ตั้งอยูบนความเช่ือ ๓ อยาง ดังนี้  

 

   ๑. ผูหญิงทุกคนตองการเปนแม  ซึ่งเธอมองวาเปนเพียงสิ่งท่ีถูกสรางขึ้นผานทาง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  

๒. ผูหญิงทุกคนตองการลูกเปนของตัวเอง โดยบอกวาผูหญิงมี “สัญชาตญาณ” ความเปน
แม แตที่จริงไมมี สัญชาตญาณท่ีวาเปนเร่ืองที่วัฒนธรรมสรางขึ้น 

๓. เด็กทุกคนตองการแมของพวกเขา โอกลี่ยอางวาสิ่งที่เด็กตองการไมจําเปนตองเปนแม
ของพวกเขาเอง แตเด็กตองการใครก็ไดที่สรางความสัมพันธที่ใกลชิด ไวเนื้อเช่ือใจได  และใครที่
พวกเขาสามารถพึ่งพิง 

 

ฉะนั้นความเปนผูหญิงท่ีผูกติดกับความเปนแม ไมใชเร่ืองที่เกิดทางธรรมชาติ แตเปน
ความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นภายในสังคม เปนมายาคติที่สังคมสรางเพื่อใหผูหญิงปฏิบัติตาม สตรีนิยม แม
จะเปนคําท่ีถูกสรางข้ึนจากสังคมตะวันตก แตความหมายไมไดถูกจํากัดท่ีชาวตะวันตกเทาน้ัน 
สังคมไทยก็เชนกัน ในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอยน้ีเอง เปนเสมือนตัวแทนของรูปแบบอํานาจ
ปตาธิปไตยในสังคมไทย ซึ่งผูศึกษาจะนําทฤษฎีสตรีนิยมในสายนี้เปนแนวทางในการวิเคราะห
วิเคราะหนวนิยายในแงของสถานภาพและบทบาทของ “แม” ที่ปรากฏในนวนิยาย 
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บทท่ี ๓ 

 
การวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละคร “แม” ตามแนวคิดสตรีนิยมสายถอน

รากถอนโคน 
 

ในสังคมไทย “ครอบครัว” เปนสถาบันสังคมท่ีสําคัญที่สุด เปนหนวยของสังคมท่ีมี
ความสัมพันธและความรวมมือกันอยางใกลชิด ครอบครัวทําหนาท่ีในการใหตําแหนง ชื่อ-สกุล ซึ่ง
เปนเคร่ืองมือบอกสถานภาพและบทบาทในสังคมท่ีเรามีสวนเก่ียวของดวย ตลอดจนกําหนดสิทธิ
อํานาจหนาที่ที่สมาชิกมีตอกันในสังคม 

 

สังคมไทยในอดีตมีความเชื่อเกี่ยวกับครอบครัววา ผูชายเปน “เสาหลัก” ของครอบครัว 
เปน “ผูนํา” ของบาน สวนภรรยานั้นก็ตอง “เชื่อฟง” และ “ปรนนิบัติ” ตอสามีตามท่ีสามีตองการ 
และถามีลูกก็ตองทําหนาท่ีในการ “อบรมสั่งสอน” รวมท้ัง “ปกปองดูแล” ลูกและ “ดูแลบาน” ดวย
เชนกัน 

 

คุณสมบัติความเปนแมและเมียที่ไดกลาวมาน้ีเองเปนเสมือนคานิยมสําหรับผูหญิงท่ีฝงลึก
มาอยางยาวนานในสังคมไทย เห็นไดจากภาพเสนอผูหญิงในวรรณคดีโบราณ เชน ในขุนชาง
ขุนแผน จะเห็นวานางแกวกริยา นอกจากเปนภรรยาที่ดีแลว ยังเปนแมที่ดีอีกดวย นางซื่อสัตยตอ
ขุนแผนเสมอ แมยามท่ีมีเคราะหตองจําคุก นางก็ตามไปคอยปรนนิบัติดูแลจนพนคุก  หรือในเร่ือง
พระอภัยมณี  นางผีเสื้อสมุทร แมจะมีหนาตาอัปลักษณเปนท่ีรังเกียจ แตดวยคุณสมบัติเมียที่เคารพ 
ใหเกียรติ เชื่อใจสามี และแมที่ดีปกปองและเปนหวงแหนลูก ก็ทําใหพระอภัยมณียกยองนางวาทํา
หนาท่ีเมียและแมไดอยางไมมีขาดตกบกพรอง จะเห็นไดวาสังคมไทยในอดีตน้ันมุงเนนอบรมสั่ง
สอนใหผูหญิงทําหนาท่ีแมบาน  และใหศูนยรวมอํานาจอยูที่ผูชาย ดวยความเชื่อตามท่ีสังคมไดขัด
เกลาวาผูชายเปนหัวหนาครอบครัว 

 

นวนิยายลับแล, แกงคอย เปนนวนิยายที่บอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทย 
เน้ือหาสวนใหญเนนบทบาทและสถานภาพตัวละครเพศชายมากกวาเพศหญิง พิจารณาไดจากการ 

 

๒๔ 
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ใชคําสรรพนามที่ใชเรียกขานตัวละครเพศหญิง กลาวคือไมระบุชื่อของตัวละครเหมือนกับตัวละคร
เพศชาย แตจะใชเพียง “แม” แทนเทานั้น นอกจากน้ีการใหรายละเอียดถึงภูมิหลังของตัวละครก็เปน
อีกสวนหน่ึงท่ีสามารถนํามาพิจารณาไดเชนกัน กลาวคือผูแตงไดใหรายละเอียดภูมิหลังของตัว
ละครเพศชายละเอียดกวาภูมิหลังของตัวละครเพศหญิง ดังตัวอยาง 

 

“แมของพอหรือยาจู กับพอของพอหรือปูเจือ เปนชาวจีนอพยพหอบ
เส่ือผืนหมอนใบขามนํ้าขามทะเลจากจีนแผนดินใหญ ซ่ึงในขณะน้ันถูกรุกราน
จากญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองสูประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๔๘๔ ....
หลังจากเรือนทายสวนของปูกับยาเปนรูปเปนรางเหมือนเพิงหลังเล็กๆแลว ลุง
มาดผูดูแลสวนบอกกับปูเจือในสัปดาหที่สองวาเจาของสวนมะพราวมีบานอยูใน
เมืองพิชัย” (๑๙) 

 

ในขณะท่ีทิพยตัวละครหญิงของเลือกผูแตงเพียงกลาวถึงภูมิหลังอยางคราวๆ ดังตัวอยาง 

 

“แทจริงแลวคนที่ดูแลใกลชิดเด็กนอยแกงคอยตลอดวันคือสาวรุนอายุ 
๑๘ ปจากจังหวัดขอนแกน ซ่ึงมาทํางานที่บานปาสายหยุดไดดวยเปนญาติทางฝาย
สามีของปาสายหยุด .... ปาสายหยุดจึงให “ทิพย” เด็กสาววัย ๑๘ ปในขณะน้ันอยู
ชวยงานบานไปกอน และที่สุดแลวก่ีดูแลหนูนองแกงคอยทําใหทิพยไดคาจางจาก
น้ําจิตนํ้าใจของลออ” (๑๙) 

 
จากตัวอยางจะเห็นไดวาในนวนิยายลับแล, แกงคอย ผูแตงไดใหความสําคัญกับภูมิหลัง

ของตัวละครเพศชายมากกวาตัวละครเพศหญิง พิจารณาไดจากการเลาถึงประวัติของพอและแมของ
ปใหม (พอ) ในขณะท่ีฝายตัวละครเพศหญิงนั้นผูแตงเกร่ินนําดวย “หญิงสาววัย ๑๘” กอนจะเลาภูมิ
หลังเพียงแคการเดินทางเขามาอยูกับปาสายหยุด ไมไดเลาถึงพอและแมเหมือนกับตัวละครเพศชาย  
ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวานวนิยายลับแล, แกงคอยน้ันดําเนินเร่ืองดวยการเนนบทบาทของตัวละคร
เพศชายมากกวาตัวละครเพศหญิง 

 

นอกจากจะเนนบทบาทและสถานภาพของตัวละครเพศชายแลว ตัวละครเพศหญิงยังถูก
นําเสนอบทบาทของความเปนผูหญิงท่ีจํากัดอยูในความเปนเมียและแมอันดีงามตามกรอบจารีต
ประเพณี วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (๒๕๔๓: ๑๕๔) ไดกลาวถึง “ความเปนผูหญิงในสังคมไทย” ที่สังคม
คาดหวังวา “ความเปนผูหญิงไทยที่เปนที่รับรู คือ ผูที่ตองเคารพและเชื่อฟงสามี ตองปรนนิบัติและ 
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ซื่อสัตยแตเพียงฝายเดียว วานอนสอนงาย ไมมีปากเสียง” และนอกจากจะมีหนาท่ีในการเคารพเช่ือ
ฟงสามีแลว ความเปนผูหญิงไทยที่สังคมคาดหวังน้ันยังมีหนาท่ีในการผลิตทายาท และจัดหาสิ่งท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตเพ่ือท่ีผูชายจะไดทุมเทชีวิตในการพัฒนาสติปญญาและจุดมุงหมายทางการ
เมือง และเม่ือมีลูก ผูหญิงตองทําหนาท่ีของ “แม” ที่อบรมสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังอุทิศเวลาท้ังหมด
เพื่อทุมเทใหกับลูก  

 

สถานภาพ เปนตําแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกของกลุม เปนสิทธิและหนาท่ีทั้งหมดท่ีมี
อยูเกี่ยวของกับผูอ่ืน และสังคมสวนรวม สถานภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้นมีหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติ
ตอผูอ่ืนอยางไร สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะบุคคลทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน และมีอะไรเปน
เคร่ืองหมายของตนเอง เชน สถานภาพของทหาร ตํารวจ ภรรยา แม เปนตน โดยสถานภาพตางๆจะ
มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกัน เชน ความสัมพันธระหวางแมกับลูก  ครูกับนักเรียน เราสามารถบอกได
วาแตละคนมีหนาที่อะไรโดยอาศัยสถานภาพท่ีเขามีอยู โดยหนาที่ที่วาก็คือบทบาทนั่นเอง  

 

บทบาท (Role) คือ การปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของสถานภาพ เชน เปนครูบทบาทคือ
สั่งสอนอบรมนักเรียน เปนสามีบทบาทคือตองหาเลี้ยงภรรยาและลูก เราสามารถบอกไดวาแตละคน
มีหนาท่ีอะไรโดยอาศัยสถานภาพท่ีเขามีอยู และบุคคลแตละคนอาจมีบทบาทหลายอยางในเวลา
เดียวกันก็ได ดังในนวนิยายลับแล, แกงคอยจะเห็นไดวาตัวละคร “แม” ในเร่ืองนี้มี ๒ สถานภาพ คือ 
สถานภาพการเปนเมีย และสถานภาพการเปนแม ซึ่งมีบทบาทท่ีแตกตางกันไป ในบทน้ีจะพิจารณา
บทบาทของตัวละคร “แม” ในสถานะเมียและแม ตามลําดับ  

 

๑.สถานภาพและบทบาท “แม” ในฐานะภรรยา  
 

ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลที่มารวมกันโดยสายเลือด โดยการอุปถัมภ และโดยการ
สมรส การสมรสหรือการแตงงานเปนลักษณะทางชีววิทยาและทางสังคม หมายถึงการยินยอมให 
ชายและหญิงไดอยูรวมกันในสังคมอยางถูกกฎหมายและประเพณี การแตงงานเปนสัญลักษณอยาง
หนึ่งของสถานภาพ เมื่อชายและหญิงแตงงานกัน สถานภาพของผูหญิงจะถูกเปลี่ยนเปนภรรยาอยาง
สมบูรณแบบ ผูหญิงยินยอมแตงงาน เพราะมองวาเธอแตกตางจากเพศชาย ตั้งแตเด็กเธอถูกสังคม 

ขัดเกลามาใหเชื่อวาผูชายคือมนุษยที่เยี่ยมยอด ซึ่งเธอไมมีวันจะเทาเทียมได ดังน้ันถาเธอตองการ
เปนมนุษย จึงฝนที่จะหลอมรวมตัวเธอเขากับมนุษยที่เหนือกวาน้ัน ไมมีทางอ่ืนสําหรับเธอนอกจาก
ทําตัวเธอใหเปนสวนหนึ่งของเขาท้ังรางกายและจิตวิญญาณ (ซีโมน เดอ โบวัวร อางถึงใน วารุณี  
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ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: ๕๑) นั่นคือ การแตงงาน แตในแงของสตรีนิยม การแตงงานคือการท่ีผูหญิง
ยอมตกอยูภายใตอํานาจของเพศชาย และมีหนาที่ในการสนองความตองการของเพศชายเทานั้น 

 

ซีโมน เดอ โบวัวร ไดกลาววา การแตงงานไดทําใหผูหญิงอยูในสภาพที่ตองตัดขาดจาก
โลก เชื่อฟงผูชายและยอมจํานน การแตงงานทําใหชีวิตผูหญิงถูกจํากัดแตอยูในบาน โลกของเธอมี
เพียงสามีและลูก (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: ๕๑) ในนวนิยายลับแล, แกงคอย ตัวละคร “แม” กอน
จะเปลี่ยนสถานภาพเปน “แม” เธอเปนพ่ีเลี้ยงมากอน หลังจากแตงงานสถานภาพของเธอจึงเปลี่ยน
จากพ่ีเลี้ยงมาเปนภรรยา ตอมาไดใหกําเนิดลูกชายสถานภาพจึงเปลี่ยนเปน “แม” โดยสมบูรณ 
ตอไปนี้จะพิจารณาบทบาทและสถานภาพ “แม” ในฐานะภรรยากอน ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 

๑.๑ บทบาทในการดูแลบานและครอบครัว 

 

 สังคมไทยในอดีตมีความคาดหวังเก่ียวกับเพศชายหลังแตงงานวาจะตองเปนชาง
เทาหนา เปนหัวหนาครอบครัวทั้งในการตัดสินใจตางๆ และการปกครองคนในครอบครัว และยังมี
หนาที่สําคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวอีกดวย ดังน้ันเพศชายท่ีตองการจะแตงงานน้ัน มักมองหาเพศ
หญิงที่มีความเพียบพรอมในสิ่งท่ีเพศชายไมมี กลาวคือ ไมจําเปนตองมีงานทํานอกบาน เต็มใจเปน
แมบานแมเรือนทํางานบาน ทําอาหาร และใหกําเนิดบุตร กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เพศชายยกหนาท่ี
ทั้งหมดในการดูแลบานและครอบครัวใหตกเปนของเพศหญิงเพียงฝายเดียว 

 

 ในแงของสตรีนิยม สําหรับภรรยาที่มีหนาท่ีในการทํางานบานเ พียงอยางเดียว
เปรียบเสมือนทาสในเรือนเบ้ีย เพราะงานบาน เปนงานที่ไมไดรับคาจางตอบแทน เปนงานที่ไมได
รับเกียรติ และมักถูกมองวาเปนงานท่ีดอย ดังน้ันเพศหญิงท่ีทํางานบานและอยูบานเพียงอยางเดียว
นั้นเปนผูหญิงท่ีถูกกดข่ีอยูภายใตระบบทุนนิยมและระบบชายเปนใหญอยางสมบูรณแบบตาม
ทรรศนะของสตรีนิยมและประเด็นดังกลาวก็สะทอนใหเห็นในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอย 

 

   นวนิยายลับแล,แกงคอย “แม” เมื่อคร้ังยังไมแตงงานทําหนาท่ีเปนเพียงพ่ีเลี้ยง เธอ
ไดรับการยกยองจากลออเร่ืองการทําหนาที่เลี้ยงเด็กไดอยางดีเยี่ยม เหมาะกับอาชีพ และไดรับคาจาง
เปนคาตอบแทนในการทํางาน ดังตัวอยาง 
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       ๒๘  
 

“คืนหน่ึงลออเผยความพึงใจกับพอวา ทิพยมีพรสวรรคดานการ
เลี้ยงเด็ก ยังสาวยังแสอยูแทๆ แตทิพยดูมีความเปนแมและมีลักษณะที่เด็กอยู
ดวยแลวอบอุนใจ พอเห็นดีดวย ระหวางน้ันก็สังเกตพฤติกรรมของทิพยกับ
ลูกนอยมาตลอดระยะเวลาส่ีหาเดือนจนม่ันใจ แลววันหนึ่งพอก็ตอบรับ
ขอเสนอของลออที่วาจะไปขอทิพยกับปาสายหยุด ... นั่นเองกอนท่ีแกงคอย
จะอายุครบหนึ่งขวบ ทิพยก็ยายเขามาอยูดูแลหนูนอยอยางใกลชิดรวมชายคา
เดียวกันกับพอและลออ” (๖๖) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาเม่ือทิพยยังทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงน้ัน เธอไดรับการยกยอง
จากลออและปใหมวามีความสามารถในการดูแลเด็ก และไดขอทิพยกับปาสายหยุดใหมาอาศัยอยูที่
บานของเธอในลักษณะของการจางเปนอาชีพซึ่งเธอไดรับคาตอบแทนในการทํางานทุกเดือน แต
เมื่อทิพยแตงงานกับปใหม และเปลี่ยนสถานะจากพ่ีเลี้ยงเปนภรรยา และเปนแม ตามลําดับ การเลี้ยง
เด็กและการทํางานบานถูกมองวาเปนหนาที่ที่เมียและแมพึงกระทําอยูแลว ทิพยไมจําเปนตองไดรับ
คาจาง และไมไดรับความสําคัญ ดังตัวอยาง  

  

“บานหลังใหญของเรามีงานบานท่ีแมตองจัดการมากมาย 
โดยเฉพาะการกวาดบานและถูบานซ่ึงตองทําเกือบทุกวัน เพราะท้ังฝุน
ละอองและฝุนผงปูนพัดปลิวเขามาโรยตัวทับถมพอกหนาตามพ้ืนบานอยู
ตลอดเวลา ตอจากนั้นก็ซักชุดทํางานของพอท่ีเต็มไปดวยคราบนํ้ามันเคร่ือง 
แมตองแชชุดทํางานของพอไวกอนในตอนกลางคืน พอตอนสายของอีกวัน
ถึงจะใชแปรงซักผาออกแรงซักจนหัวส่ันหัวคลอน ไหนจะชุดสกปรกของ
พวกเราอีก แตแมก็จัดการงานบานไดอยางชํานิชํานาญจนเสร็จส้ินกอนสิบ
โมงเชา” (๑๕๔) 

 
จากตัวอยางจะเห็นไดวา “แม” ในนวนิยายลับแล, แกงคอยทําหนาท่ีในการดูแล

บานและครอบครัวแตเพียงผูเดียว แสดงใหเห็นสิ่งท่ีเมียและแมตองทําเปนกิจวัตรทุกวัน ทั้งซักผา
ของทุกคนภายในบาน และปดกวาดเช็ดถูฝุนผงท่ีมักโปรยลงมาทุกวันแมจะเปนงานท่ีหนักแตงาน
เหลานี้แมไมไดรับคาจางและไมไดรับการยกยองเหมือนตอนท่ีแมยังทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงเด็ก ยิ่งไป
กวาน้ันยังแสดงใหเห็นภาพของ “แม” ที่เลาผานมุมมองของแกงคอยอีกดวยดังเชนภาพ “ออกแรง
ซักจนหัวสั่นหัวคลอน” หรือ “แตแมก็จัดการงานบานไดอยางชํานิชํานาญจนเสร็จสิ้นกอนสิบโมง
เชา” จะเห็นวาทั้งภาพท่ีบรรยายและน้ําเสียงท่ีลูกเลา นอกจากจะไมแสดงความเห็นใจ “แม” แลว ยัง 
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รูสึกวานี่คือเร่ืองปกติที่แมตองทําเปนงานท่ี “แม” ทําไดดี และชํานาญ สะทอนใหเห็นวางานของแม
เปนงานท่ีเกิดขึ้นเปนประจําไมมีอะไรพิเศษและไมสมควรแกการยกยอง  

 

นอกจากสังคมจะมอบหมายเร่ืองการดูแลรับใชคนในครอบครัวใหกับ “แม” แลว 
ในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอยยังแสดงใหเห็นวาผูหญิงที่เปนเมียตองปรนนิบัติทุกคนในบานอยาง
เช่ือฟง ไมมีปากเสียง และมีบางพื้นที่เทาน้ันที่ผูชายจะอนุญาตใหผูหญิงเขารวมได ซึ่งสะทอน
ความสัมพันธเชิงอํานาจภายในครอบครัวที่ผูชายมีอํานาจมากกวาผูหญิงอีกดวย ดังตัวอยาง  

 

“พอยกเหลาท่ีผมเปนคนผสมขึ้นด่ืมอึกหนึ่ง  “ยังใชไมได” 
จากนั้นทานก็ดื่มจนเกลี้ยงแกว คราวน้ีทานย่ืนแกวที่มีแตน้ําแข็งเปลาสงให
พี่ชายเขาชงอยางชํานิชํานาญพลางยักคิ้วหลิ่วตามองผมเปนระยะ พอดื่ม
เหลาแกวที่พี่ชายผมชง “คอยดีขึ้นหนอย” ทานวางแกวเหลาลงขางตัวใช
สายตามองแมเหมือนแมเปนสวนเกินและวา “แมมึงไปลางจานไป” แลวแม
ก็ปฏิบัติตามอยางวางาย อยางไมมีปากเสียง ผมรูสึกพอใจอยางประหลาดทุก
ครั้งท่ีพอออกคําส่ังกับแม ผมกมหนาแลวแอบสงย้ิมใหพี่ชายหัวเราะกันคิก
คักระหวางแมจัดแจงยกสํารับอาหารออกจากเบื้องหนาเราเขาไปในหองครัว
ทายเรือน ”(๗๑) 

 
จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมียและแมตองทําหนาท่ีรับใชคนในครอบครัวอยู

ตลอดเวลาตามบทบรรยาย “อยางวางาย” และ “อยางไมมีปากเสียง” แสดงใหเห็นความเต็มใจ
ยอมรับใชคนในครอบครัวของแม นอกจากน้ีในตัวอยางยังชี้ใหเห็นการแบงแยกและการสงวนสิทธิ์
บางอยางเพื่อผูชายเทานั้น ดังเชนสิ่งที่พอกําลังสอนและถายทอดความเปนชายใหกับลูก โดยใช  
การชงเหลา เปนตัวแทนสัญลักษณ ทั้งนี้ เพราะเหลาถูกมองวาเปนสิ่งที่แสดงโลกของผูชายและสิ่งท่ี
ปลูกฝงความเปนลูกผูชาย ผูแตงบรรยายถึงกิจกรรมนี้อยางชัดเจนวาเปนเร่ืองของผูชาย ตามบท
บรรยายที่วา “ทานวางแกวเหลาลงขางตัว ใชสายตามองแมเหมือนแมเปนสวนเกิน” และลงทาย
ประโยคดวยการออกคําสั่งของพอวา “แมมึงไปลางจานไป”  การกระทําของพอ เปนการกีดกันคนที่
มีความแตกตางจากตัวเองและกลุมใหออกนอกกลุม ในนวนิยายจะเห็นวาท้ังพอ และลูกท้ังสองเปน
ผูชาย การที่แมถูกกันออกมาอาจเปนเพียงเพราะแมเปนผูหญิง และถูกจํากัดพ้ืนท่ีใหอยูในสวนเล็กๆ
ของบานอยาง “หองครัวทายเรือน”  และมีหนาท่ีแคทําตามคําสั่งของพอเทาน้ัน นอกจากงานบานท่ี
แมตองดูแลแลว หากวันใดที่บกพรอง หรือไมถูกตามที่สามีตองการ สามีสามารถใชอํานาจในทาง
กฎหมายและศีลธรรมเพ่ือตัดสินผูหญิงได กลาวคือ การแตงงานคือการตกลงอยูรวมกันภายใตการ 
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ยินยอมของท้ังสองฝายอยางถูกกฎหมายและศีลธรรม ในมุมของของสตรีนิยมคือการท่ีผูหญิง
ยินยอมที่จะอยูภายใตอํานาจของผูชายอยางเบ็ดเสร็จ ดังตัวอยาง  

 

“หลังจากใชเวลาอาบนํ้าแตงตัวเสร็จเรียบรอย แมเปดตูเส้ือผา
แลวควาเอากระเปาผารมซ่ึงเปนกระเปาเดินทางขนาดพอเหมาะออกจากตู 
จัดการลําเลียงเส้ือผาใสกระเปาเดินทาง ผมเห็นดังนั้นจึงเขาไปเลียบๆ เคียงๆ 
อยูใกลๆ 

“แมจะไปไหน” 

“กูสิกลับบาน กลับไปอยูกับอีพออีแม กูทนพอมึงบไหวแลว ไม
เอาแลว” แมแหวขึ้นเสียงดัง น้ําตาคลอหนวยรอบดวงตา 

“จะไปไดไง” ผมพูดเพียงเพื่อใหมีเสียง 

“ไปไดก็แลวกัน แมมึงคนเน้ียผานชีวิตมาเยอะแยะ กูก็เปนคนคือ
กัน จะไมยอมใหพอมึงมากดหัวเอาทุกวันๆแลว” ... 

“ถุย คิดอยางมึง ดีแลว กลับไปอยูกับบานมึงเถอะ แลวอยา
กลับมาใหเห็นหนาอีกนะ” 

“โวย กูไมพิศวาสมึงปานน้ันดอก ที่ผานมามึงทําอะไรใหกูบาง ดี
แตกดหัวใชเอาๆ ทํางานบานเหนื่อยสายตัวแทบขาด ไหนจะลูกเตาอีก มึง
เคยคิดบางมั้ยวาวันๆกูตองเจอกับอะไรบาง” (๓๔๐-๓๔๑) 

 
 จากตัวอยางเปนเหตุการณหลังจาก “แม”  ถูกตํารวจจับเพราะเลนไพ และพอไมได

ไปประกันตัวแมออกมาแตปลอยใหแมนอนคางคืนในคุก เมื่อ “แม” ออกมาจากคุกจึงไดตอวาและมี
ปากเสียงกับพอ จะเห็นไดวา “แม” ไดพูดถึงความคับแคนในใจ ที่ถึงแมวาแมจะทําหนาท่ีทุกอยาง
ตามท่ีผูชายตองการทั้งรับใชคนในครอบครัว ดูแลบานดูแลครอบครัวอยางเต็มความสามารถแลว 
แตถาพอไมพอใจก็สามารถตอวาแมได ในแงของสตรีนิยมไดมองวางานบานของผูหญิงเปน
กระบวนการ “ผลิตซ้ํา” สังคมทุนนิยมและสังคมแบบชายเปนใหญ นอกจากน้ียังเปนการสะทอน
ความสัมพันธที่ไมเทียมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง เพราะเมื่อ “แม” ใชเวลาทั้งหมดในแตละ
วันในการดูแลบานและครอบครัวนั้นทําใหไมสามารถออกไปทํางานนอกบานได และเม่ือไมมีงาน
ทําก็ตองพ่ึงพาเงินจากพอ การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจนี่เองเปนจุดท่ีทําใหผูหญิงตองพ่ึงพาเพศชายและ
ผูกตดิกับบทบาทท่ีเปนรองผูชาย ซึ่งจุดน้ีจะนําไปสูความตองการมีรายไดของ “แม” ในลําดับตอไป 

 
๑.๒ บทบาทในการเชื่อฟงผูนําครอบครัว  
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ตามความเช่ือของจารีตสมัยกอน สามี เปนบุคคลท่ีภรรยาตองใหความเคารพสูงสุด 
บอยครั้งที่เรามักไดยินคําบอกเลาจากคนโบราณถึงผูหญิงท่ีแตงงานแลว วาถาจะนอนตองนอนหลัง
สามี ตองกราบเทาสามีกอนนอนทุกคืน ซึ่งในสังคมไทยน้ันเทาถือเปนอวัยวะท่ีอยูต่ําสุดของรางกาย 
ดังนั้นการใหกราบเทาจึงเปนการใหความเคารพอยางสูง นอกจากความเชื่อแลววรรณกรรมตางๆยัง
สามารถสะทอนใหเห็นความคาดหวังของผูหญิงในฐานะภรรยาไดอีกดวย ดังตัวอยาง 

 

เมียดีดุจทาสรู การเรือน รอบแฮ 

อายแกสามีเหมือน ดั่งนอง 

เปนที่ปรึกษาเตือน ดัดดุจ มดายนา 
ยามเมื่อผัวเคืองของ อดกล้ันกลัวเกรงฯ 

  (โคลงโลกนิติ: ๔๒๔)  

 

จากวรรณกรรมที่ยกมาเปนตัวอยางจะเห็นความคาดหวังของสั งคมไทยที่วา 
ภรรยาท่ีดีตองรับใชสามีดุจทาส ทั้งเร่ืองการดูแลบาน และครอบครัว ตองปรนนิบัติไมใหบกพรอง 
เปนที่ปรึกษาท่ีดีเสมือนแม และยังตองมีความยําเกรงและเคารพตอสามีแมสามีจะทําผิดก็ตาม  
นอกจากน้ีตามความเช่ือของสังคมไทยในอดีตภรรยาเปรียบไดดั่งชางเทาหลังท่ีตองเชื่อฟงสามีผู
เปรียบดั่งชางเทาหนา ในนวนิยายเร่ืองน้ีจะเห็นบทบาท “แม” ในการเชื่อฟงผูนําครอบครัวเชนกัน 
ตอไปนี้เปนตัวอยางเหตุการณในนวนิยายลับแล, แกงคอย “แม” นําเงินที่พอใหใชจายภายในบาน
ไปซื้อหวยและถูกรางวัลท่ีสาม “แม” จึงนําเงินท่ีไดจากการถูกรางวัลซื้อสรอยทองมาใสทําใหพอ
เกิดความไมพอใจตอวาแม 

 
“เดี๋ยว” พอเรียก “แกถูกเทาไร” 

“เลขทายสามตัว แคนิดๆหนอยๆ เลนพอใหสุขใจเจาจะ
คาดคั้นเอาอะไรกับขอยนักหนา” แมอิดเอื้อน 

“อีลาวจอมกะลอน แลวที่คอแกน่ันอะไร” พอขึ้นเสียง เม่ือ
มองเห็นหลักฐานทนโทเปนสรอยคอทองคําหอยอยูที่คอแม 

“เออ กูถูกรางวัลท่ีสาม กูก็อยากไดอยากมีสรอยทองอยางใคร
อื่นเขาเหมือนกัน ไปไหนมาไหนจะไดไมอายคน ใครเขาก็รูวากูเปนเมีย
พอเศรษฐีหนาใหญมือเติบอยางมึงกันทั้งน้ัน” 

“อยามาขึ้นมึงกูแถวน้ีนะ ลูกๆ นั่งหัวโดอยูนี่ อายมันบาง” พอ
สงบลงเร่ิมใหม 

บานนี้ใครเปนหัวหนาครอบครัว ใคร...” 
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“ก็เจานั่นแหละ” 

“งั้นสิ เปนเมียก็ตองฟงผัว เปนลูกก็ตองอยูในโอวาทพอแม”
(๑๕๗) 

 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นความไมพอใจของพอท่ีแสดงออกตอการกระทําของ  

“แม” ทั้งการเลนพนันหวย การนําเงินที่ไดไปซื้อทองมาใสเปนของตัวเอง เร่ิมจากการมีปากเสียง 
เมื่อ “แม” เถียงความรุนแรงก็เพิ่มข้ึนตามลําดับเมื่อ “แม” ใชสรรพนามเรียกพอวา “มึง” และ “กู”  
ความไมพอใจดังกลาวทําใหพอใชอํานาจปตาธิปไตยกับ “แม” ดังคําบรรยาย “บานน้ีใครเปน
หัวหนาครอบครัว” และ “เปนเมียก็ตองฟงผัว”  

 

นอกจากการเคารพเช่ือฟงสามีที่แมตองกระทําแลว ตัวอยางยังแสดงใหเห็น
กระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมที่สงผานจากพอมายังลูกอีกดวยจากเหตุการณตอมา ดังนี้ 

 

“บานหลังนีค้ือพอ บรรยากาศและอารมณทั้งหมดจะหนาแนน
หรือปลอดโปรงขึ้นอยูกับพอเพียงผูเดียวเทานั้น เมื่อพอเริ่มมีปากเสียงกับแม 
เราสองพ่ีนองหาไดเอาใจชวยใครไม แตหงุดหงิดรําคาญใจเสมอเม่ือแมเริ่มตอ
ปากตอคํา ทําใหเรื่องราวไมจบสิน้สักที หากแมเงียบเสีย ทุกอยางจะจบเร็วขึน้ 
นั่นหมายความวาเราสองพ่ีนองจะไดดูการตูนหรือไมก็ไปเลนไหนๆได
สะดวกใจ แตถาแมไมเงียบ อารมณหนาแนนชวนอึดอัดจะปกคลุมยาวนาน”  
( ๑๕๗) 

 

จะเห็นไดวานอกจาก “แม” ตองเช่ือฟงสามีและลูกแลว ยังเห็นกระบวนการ 
“ผลิตซ้ํา” ทางวัฒนธรรมที่ถูกสงจากพอดังคําบรรยาย “หงุดหงิดรําคาญใจเสมอเมื่อแมเร่ิมตอปาก
ตอคํา” จะเห็นวาลูกชายท้ังสองคนน้ันมีความคิดตรงกับพอของเขา คือแมนารําคาญและผิดท่ีไม
เคารพเชื่อฟงพอนั่นเอง จากตัวอยางน้ีเองแสดงใหเห็นสถานภาพและบทบาทของ “แม”  ที่ตกอยูใน
สภาพเปนรอง ไมมีสิทธิ์มีเสียงในการโตแยงใดๆ จําเปนตองอยูภายใตอํานาจของพอเพียงผูเดียว  

 

ตอไปเปนตัวอยางอีกหนึ่งตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นสภาวะที่ “แม” ตกเปนรองใน
สถานการณที่ “แม” ควรมีอิสระมากท่ีสุด และไดรับการยกยองในระบบปตาธิปไตยมากท่ีสุดอยาง
การใหกําเนิดบุตรแต “แม” ก็ไมสามารถใชอํานาจใดๆได กลาวคือพอมีอํานาจในการบงการชีวิต
ของ “แม” ได ในขณะที่ “แม” นั้นก็อยูภายใตอํานาจพอ ยอมเปนชางเทาหลังโดยดุษณี ดังตัวอยาง 
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“ทิพยแตงงานเปนภรรยาของพอโดยสมบูรณเม่ือเดือนธันวาคม 
๒๕๑๘ พอลวงถึงเดือนมกราคม ป ๒๕๒๐ เธอไดใหกําเนิดบุตรชายคนท่ี
สองแกพอ แตเปนบุตรชายคนแรกของเธอเอง พอถือสิทธ์ิขาดในการต้ังช่ือ
โดยทิพยไมอาจโตแยงมีปากเสียง แมเธอจะเปนคนลําบากอุมทองอยูนานถึง
เกาเดือนก็ตาม (เหตุผลอีกอยางที่ทิพยพยายามคัดคานคือ ทั้งปาสายหยุดและ
เหลาเพ่ือนบานเร่ิมโหมกระพือเรื่องช่ือของแกงคอย อันเปนนามกาลกิณี 
แนนอน การตายจากไปของลออทําใหเรื่องน้ีดูมีน้าํหนักและนาพรั่นพรึงมาก
ขึ้น แตสุดทายหญิงสาวอายุเพียง ๒๑ ปอยางทิพยจะทัดทานความมุงม่ันของ
พอไดอยางไร”(๗๓) 

 

จะเห็นไดวาทิพย เมื่อใหกําเนิดลูก สถานภาพและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปทํา
ใหทิพยนั้นไมมีแมแตอิสรภาพและอํานาจในการต้ังช่ือลูกของตนเอง แมจะลําบากตั้งทองมาเกา
เดือนก็ตาม นอกจากน้ียังชี้ใหเห็นปจจัยดานอายุที่แตกตางกันระหวางแมและพออีกดวย กลาวคือใน
สังคมไทยมีการนับถือบุคคลดวยระบบอาวุโส พอมีอายุที่มากกวาแมหลายป ความอาวุโสจึงอาจจะ
เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหแมรูสึกเกรงใจและตองเคารพเช่ือฟงพอ  

 

การเชื่อฟงผูนําครอบครัวที่ “แม” ในนวนิยายลับแล, แกงคอย ปฏิบัตินี้เอง
เกิดข้ึนเพราะผลิตซ้ําจนกลายเปนเร่ืองธรรมชาติ อาจกลาวไดวา ระบบปตาธิปไตยไดสรางใหพอ
เปนผูบังคับบัญชาและสรางใหแมเปนผูที่อยูใตบังคับบัญชา โดยมีพอเปนผูถืออํานาจเบ็ดเสร็จไวแต
เพียงผูเดียว นอกจาก “แม” จะตองเช่ือฟงผูนําครอบครัวแลว ลูกก็ตองเช่ือฟงหัวหนาครอบครัว
เชนกัน ดังตัวอยาง 

 

“เมื่อพอเปลงประกาศอนาคตทางอาชีพการงานของเรา ยอมถือ
เปนคําเดด็ขาด คอมหัวรับคําบัญชาสถานเดียว เพราะแกนสําคัญทั้งหมดไมได
อยูที่อาชีพท่ีจะตองเปนตอไปในอนาคตของเราหากอยูที่เสียงซ่ึงปนเปนรูปคํา 
แลวกังวานผานปากของพอจะกําหนดใหเราเปนไปตามท่ีทานเห็นสมควร 
อยางไรก็ไดตางหาก” (๑๕๐) 

  

 จากตัวอยางเปนเหตุการณที่ลับแลไดเขาเรียนชั้นอนุบาล ๑ และแกงคอยอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ พอไดวางเปาหมายชีวิตของลูกท้ังสองคน เหมือนกับคร้ังหนึ่งท่ีเคยต้ังช่ือลูกๆ
ทั้งสองโดยไมฟงความคิดเห็นจากใคร และเม่ือพอไดพูดออกมาแปลวาทุกอยางจะเปลี่ยนแปลง
ไมได ตองเปนไปตามท่ีพอพูดเทานั้น จะเห็นไดวานอกจาก “แม” จะตองเช่ือฟงหัวหนาครอบครัว 
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แลว ลูกๆท่ีเปนสมาชิกภายในบานก็ยังตองเชื่อฟงพอ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัว นั่นแสดง
ใหเห็นวาทุกขั้นตอนของชีวิตลูกพอเปนคนกําหนด ในขณะท่ีแมเปนเพียงผูเลี้ยงและดูแลใหลูกโต
เทาน้ัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของระบบชายเปนใหญ ซึ่งนักสตรีนิยมในสายถอนรากถอนโคนมองวา
เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหผูหญิงถูกกดขี่ และเปนการกาวสูกรอบความคิดคูตรงขามท่ี “แม” ตองการ
จะหลบหนีเพื่อใหตนเองหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยดังที่จะกลาวตอไป  

 

๒. สถานภาพและบทบาท “แม” ในฐานะมารดา 
 

ในอดีตการเลี้ยงดูลูกไมไดเปนเร่ืองท่ีแมตองดูแลเพียงผูเดียว แตเปนหนาท่ีของญาติพี่
นองท่ีตองชวยกันดูแล และอบรมใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ แตในปจจุบันหนาท่ีในการ
เลี้ยงดูลูกตกอยูที่ผูเปนแม สาเหตุหนึ่งมาจากขนาดของครอบครัวเล็กลงจากครอบครัวขยายก็
กลายเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียง พอ แม และลูกเทาน้ัน หนาท่ีในการอบรมและเลี้ยงดูจึงตกอยูที่
แมแตเพียงผูเดียว ในขณะท่ีพอนั้นทําหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวเพียงอยางเดียวเชนกัน 

 

“แม” ถือเปนสถานภาพที่ไดรับการยกยองมากที่สุดในสังคมไทย ในฐานะที่เปนผูให
กําเนิดทารก สุพัตรา สุภาพ (๒๕๓๖:๖๑) ไดกลาวถึงบทบาทของ “แม” ที่สังคมคาดหวังวาจะตอง
กระทําไดแก การดูแลอบรมลูกใหมีเหตุผลโดยไมใชอารมณ เปนที่พึ่งของลูก ไมเปรียบเทียบลูก
ของตนกับลูกของคนอ่ืนไปในทางท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกเปนปมดอยหรือกระทบกระเทือนจิตใจ  

 

ในแงของสตรีนิยม ไฟรสโตน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: ๙๓) กลาวถึงหนาท่ีของ
มารดาวามีหนาท่ีในการสืบพันธุ การตองมีเลือดออกทุกเดือนหรือมีรอบเดือน การคลอดลูกที่
เจ็บปวด การใหนมหรือเลี้ยงลูก ทําใหผูหญิงตองพึ่งพิงผูชายเพื่อการมีชีวิตรอด และยังกลาวอีกวา
ผูหญิงมีหนาท่ีในการใหกําเนิดลูกและเลี้ยงดูเด็กเพื่อใหอิสระแกเพศชายใหไดอยูในโลกของธุรกิจ 

และเมื่อพิจารณาในตัวบทจะเห็นวาหนาที่ของมารดาในแงที่ไฟรสโตนกลาวไวมีดังตัวอยาง 

 
“อยูกับบานกับเรือนนะดีแลว จะตองดิ้นรนหาอะไรทําไม ตะลอน

ออกไปขายขาวแกงอยางน้ัน เดี๋ยวคนเขาก็เอาไปพูดกันวาผัวหาเงินไมพอเล้ียง 
ปลอยใหเมียกับลูกออกไปขายกับขาว อยูกับบานใหมันสมศักดิ์ศรีเปนหนา
เปนตาแทนผัว ครอบครัวเราไมไดลําบากยากจนขนาดนั้น บานก็หลังออก
ใหญ ที่ดินก็ตั้งสามไร มีอะไรใหคิดใหทําไดตั้งเยอะแยะ ชีวิตน้ีหากฉันยังไม
ตาย แกกับลูกๆไมมีวันลําบากหรอก รูม้ัย” 
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“อื้อ” แมตอบ 

“ทีนี้ก็ไปตักขาวมาสิ เอาตมจืดนี่ไปอุนดวย” 

แมยกชามตมจืดเดินผานพวกเราเขาไปในหองครัว เราสองคนเดิน
ตามเขาไปนั่งหยอนขาลงตรงปากประตูทางเขาหองครัว เรามองแมดวย
ความเห็นใจปนความรูสึกหวาดหว่ันวาพอจะทํารายแมอีก จนแมอุนตมจืด
เสร็จตักใสถวย แลวตักขาวใสจานใหมใหพอ วางของสองอยางใสถาด ยก
ดวยสองมือจนมาหยุดตรงหนาเรา “หลบสิลูก” แมบอก เราสองคนนั่งอยูคูกัน
จนบังประตูทางขึ้น ผมเบี่ยงตัวชิดมุมซาย พ่ีชายเบี่ยงตัวชิดมุมขวา เปดทางให
แมเดินผานออกไปได พอแมไปถึงหนาบานยกอาหารวางลงตรงหนาพอ
เรียบรอย และเตรียมตัวจะยอนกลับเขามาในบาน พอก็สงเสียง 

 

 

“เอา” พอยื่นเงินสําหรับคาใชจายในบานของเดือนถัดไปใหแม 
“แตนี้ไปเพิ่มใหอีกหารอย เปนเดือนละสามพันหา พอนะ” 

แมรับเงินจากพอไมไดพูดอะไร” (๑๗๖) 
 

จากตัวอยางเปนเหตุการณที่พอมีปากเสียงกับแมเพื่อหามไมใหแมขับจักรยานยนตออกไป
ขายกับขาวนอกบาน จะเห็นไดวาสิ่งท่ีพอคาดหวังในตัว “แม” คืออยากให “แม” อยูกับบาน ทํา
หนาท่ีแมบาน ดูแลครอบครัว ดูแลบาน ดูแลลูกชายทั้ง ๒ คนสวนตัวของพอเองนั้นจะทําหนาท่ีใน
การหาเงินเขามาเลี้ยงครอบครัว ดังคําบรรยาย “เดี๋ยวคนเขาก็เอาไปพูดกันวาผัวหาเงินไมพอเลี้ยง
ปลอยใหเมียกับลูกออกไปขายกับขาว” จากคําพูดของพอเปนการย้ําหนาท่ีวา “แม” ควรอยูกับบาน
ไมจําเปนตองออกไปหารายไดเพิ่ม ในแงของสตรีนิยม การที่ผูหญิงถูกจํากัดอยูกับหนาท่ีการเปนเมีย
และแม และถูกจํากัดพ้ืนท่ีใหอยูแตในบาน ทําใหผูหญิงตกอยูในสภาพชนช้ันทาส ที่ตองคงไวซึ่ง
เผาพันธุ และรับใชคนในครอบครัว 

 

นอกจากน้ีในแงของสตรีนิยม พออยูในฐานะผูทําหนาท่ีผลิตซ้ําวาทกรรมปตาธิปไตยอาจ
ตระหนักวาอิสรภาพทางเศรษฐกิจยอมนําไปสูอํานาจตอรองของผูหญิงในบาน การ เกิดข้ึนของ
อิสรภาพดังกลาวอาจสงผลอยางลึกซึ้งตอเพศสถานะ (gender) ทั้งของพอและแม ในฐานะผูทํางาน
หาเลี้ยงคนในครอบครัวและผูรับเงินจากการหาเลี้ยงนั้น การท่ีแมพยายามขายกับขาวสรางรายได
ของตน จึงเปนการฝาฝนเพศสถานะในดานการแบงงานกันทําตามหนาท่ีที่มีมาชานานในสังคมไทย 
(จรูญพร ปรปกษประลัย ๒๕๕๒: ๑๕๗)  
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ในหัวขอนี้ เราจะศึกษาสถานภาพและบทบาท “แม” ในฐานะมารดา คือจะวิเคราะห
บทบาท “แม” ในฐานะมารดาท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายลับแล, แกงคอย จากน้ันจะนําเสนอการวิเคราะห
สถานภาพและบทบาทของแมในมายาคติที่สังคมไดคาดหวังไวในหัวขอตอไป จากตัวอยางท่ีได
เกร่ินมาขางตน จะเห็นไดวาบทบาทของมารดาในความคาดหวังของสังคมไทยและในแงที่สตรีนิยม
ไดวิพากษนั้น ผูเปนมารดาจะตองมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 

 

๒.๑ บทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูลูก 

 

ผูหญิงเม่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนเมีย มีหนาท่ีในการผลิตทายาทและเลี้ยงดูบุตร 
แมวาปตาธิปไตยจะมองวา “แม” ถือเปนสถานะที่สูงท่ีสุด ควรยกยองเมื่อไดกําเนิดลูกเพราะเปน
การขยายเผาพันธุ แตในทางกลับกันเมื่อบุตรโตข้ึนแมก็ตองกลับมามีสภาพท่ีเปนรองอีกคร้ัง ในแง
ของสตรีนิยม การเปนแม หมายถึงการที่พวกเธอตองไดรับความทุกขทรมานจากระบบสังคมท่ีไม
เปนธรรมจากการเปนเพศหญิง เพราะหนาที่ในการเลี้ยงดูเปนการสรางความชอบธรรมในการจํากัด
พื้นท่ีใหอยูแตที่บาน บทบาทหนาท่ีในการเลี้ยงดูลูกนั้น ยังสามารถแบงปลีกยอยเปนบทบาทตางๆ
ไดอีก ดังนี ้

 

๒.๑.๑ บทบาทการใหความดูแลและเอาใจใส 
 

  การดูแลลูกนั้น ถือเปนหนาท่ีหลักที่ “แม” จะตองกระทํา การดูแล 
หมายถึง ความเอาใจใส ความเปนหวง ความรับผิดชอบ หรือความปรารถนาที่ดีที่จะทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งดวยความต้ังใจจริง ในนวนิยายเร่ืองนี้ “แม” ไดทําหนาที่ในการใหความดูแลและความเอาใจใส 
ดังตัวอยาง 

 

“ในชวงเวลาสองปที่แมขับรถมอเตอรไซคขายกับขาว ผมเคย
ตะลอนขอติดตามแมไปดวยอยูสองสามหน อันเปนชวงเวลาเดียวกับที่ผมเกเร
ไมยอมไปโรงเรียนดวยการสรางภาวะปวยไขใหตัวเอง .... และสําหรับแม แม
รูภายหลังวาผมแสรงปวย แมก็ยุงเกินกวาจะพาผมอาบน้ําแตงตัวแลวขับรถไป
สงผมที่โรงเรียน การตกลงกับแมจึงงายกวาทุกคนในบาน เพราะแมมักปลอย
เลยตามเลยเมื่อกลับจากตลาดแมจะอยูในหองครัว ปลอยผมเลนคนเดียวอยู
บนเตียงกับของเลนช้ินใหม ... แกงคอยตกลงกับแมเร่ืองการรับผิดชอบงาน 
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บาน นั่นคือตองถูบานกอนพอกลับ ... วิธีนี้พอจึงเห็นแกงคอยทํางานอยูทุก
เย็นเสมอๆ พอเอยชมเขามากมายท่ีชวยผอนเบาภาระใหแม(๑๖๗-๑๖๘) 

 
  จากตัวอยางนอกจากจะแสดงใหเห็นบทบาทหนาท่ีในการดูแลลูกของ 

“แม” ตั้งแตการอาบน้ําให แตงตัว และขับรถพาไปโรงเรียนแลว ยังแสดงใหเห็น “แม” ในสายตา
ของลับแล ลูกชายคนที่สองซึ่งขัดแยงกับบทบาทของมารดาตามความคาดหวังของสังคมที่วาตอง
เลี้ยงดูลูกใหไดดีที่สุด จะเห็นวา “แม” ถูกผูกติดไวกับความบกพรองในหนาท่ีที่พึงกระทําอยาง “แม
มักปลอยเลยตามเลย” ในขณะท่ีแมในสายตาของแกงคอย ลูกชายคนแรก “แม” คือสิ่งที่สามารถตก
ลงกันได จากคําพูดของลูกชายท้ังสองน่ีเองทําใหเราทราบวานอกจาก “แม” จะตกเปนรองตออํานาจ
ปตาธิปไตยที่เกิดกับพอแลว ยังตกอยูภายใตอํานาจปตาธิปไตยท่ีเกิดจากลูกชายทั้งสองอีกดวย  

 

 

 
๒.๑.๒ บทบาทในการอบรมสั่งสอน 

 

แมสถานศึกษาจะเปนสถานที่มอบการศึกษาใหแกเด็ก แตครอบครัวเปน
แหลงการอบรมเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุดเพราะเปรียบเสมือนครูในบาน  ที่มีความ
ใกลชิดและอยูกับเด็กนานท่ีสุดอีกดวย ในนวนิยายเร่ืองน้ี “แม” ไดสั่งสอนลับแล และแกงคอย อยู
บอยครั้ง ดังตัวอยาง 

 
“แม มันอยูไหน” แกงคอยถาม 

“เลิกเลนกันไดแลว เมื่อไหรจะถูบาน เลนทั้งวี่ทั้งวันไมรูจักจบจัก
ส้ิน” 

“บนอยูนั่นแหละ บอกมากอนดิวามันอยูไหน เดี๋ยวหนูจะถูบาน
ให” 

“ตอรองเกงจริงๆ รอใหพอเมิงกลับมากอนเถอะ” 

“โอยเบื่อ พึ่งอะไรไมไดเลย หาเองก็ได” แกงคอยยอน เลียนแบบ
คําพูดที่แมมักวาเราบอยๆ 

เขาเดินยองไปท่ัวบาน มุดใตเตียง เปดประตูเข าไปมองดูใน
หองน้ํา เสียงดังตึงตัง จากนั้นเขาก็มาหยุดอยูหนาตูเส้ือผาท่ีผมแอบอยูขางใน 
ผมเกร็งเทาไวมั่นรอถีบเขา 
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“กูนี่แหละพึ่งพวกสูไมไดกันจั๊กคน ไมชวยผอนเบางานบานจั๊กอยาง...”เสียง

แมดังขึ้นเหมือนยืนอยูตรงปากประตูหองครัว 

“ทําไมจะไมชวย ก็ถูบานไง” แกงคอยเถียงทันควัน 
“...ดูลูกยัยมณีสิ กลับจากโรงเรียนชวยงานแมมันทุกอยาง เวลา

ปดเทอมก็ไปหางานทําชวยแมมันทํามาหากิน พวกสูไมเอาอยางลูกยัยมณี
บาง” 

“ก็ไปเอาลูกยัยมณีมาเปนลูกเสียสิ” (๑๙๐-๑๙๑) 
 
  จากตัวอยางเปนเหตุการณที่ “แม” อบรมลูกชายท้ังสองท่ีมัวแตวิ่งเลน ไม

ยอมชวยงานบานซึ่งลูกท่ีฟงอยูนั้นคือแกงคอยลูกชายคนโต จะเห็นไดวาทุกคําพูดสั่งสอนที่ “แม” 
พูดออกมา แกงคอยไมไดแสดงทีทาวาเช่ือฟงสิ่งท่ีแมของเขาพูด มิหนําซ้ํายังเถียงกลับไปอีกดวย 
จากตัวอยางนอกจากจะเห็นบทบาทของ “แม” ในการอบรมสั่งสอนแลว ยังเห็นสิ่งท่ีลูกชายทั้ง ๒ 
ประพฤติตนตอ “แม” ของเขาเองดวย  

 

  นอกจากน้ียังมีประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อแมไมมีอํานาจ
พอท่ีจะสั่งสอนลูกชายทั้งสอง “แม” จะกลาวอางช่ือของพอขึ้นมาในบทสนทนา ดังตัวอยางในตอน
ที่แมดุแกงคอยที่ไมยอมถูบานให แตแกงคอยก็ตอรองกับแม จนแมตองบอก “ตอรองเกงจริงๆรอให
พอมึงกลับมากอนเถอะ”  ทําใหสามารถพิจารณาไดวา เมื่อ “แม” ไมสามารถสั่งสอนดวยตัวเองได ก็
จําเปนตองพ่ึงพาอํานาจจากพอซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวใหเปนผูอบรมแทน การพึ่งพาอํานาจจาก
เพศชายนี้เองในแงของสตรีนิยมไดมองวาผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ ไมมีสิทธิ์มีเสียงในฐานะ
การเมืองที่อยูภายในบานและนอกบานใดๆ จําตองอยูภายใตอํานาจของเพศชายเปนใหญเพียง
เทานั้น 

 

๒. ๑.๓ บทบาทในการเปนแบบอยางที่ดีของลูก 

 

“แม” เปนบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่งในครอบครัวที่ลูกมองเห็นและซึมซับ
เอาการวางตัวในสังคม การดํารงชีวิต รวมถึงนิสัยและพฤติกรรมบางอยางมาเปนของตัวเอง ซึ่ง
สังคมไดคาดหวังถึงบทบาทของสตรีที่สําคัญที่สุดคือการเปนแม ผูทําหนาท่ีในการใหกําเนิดทารก 
เพื่อสืบเผาพันธุและเลี้ยงดูลูกใหเติบโตขึ้นในสังคม อบรมใหรูจักกฎเกณฑ ซึ่งการอบรมทําไดโดย
การสั่งสอนหรือดุดาวากลาว และโดยการทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดี ( เก็บความจาก “สังคมวิทยา” 
สุพัตรา สุภาพ) แตในนวนิยายลับแล, แกงคอย “แม” เรามองไมเห็นการเปนแบบอยางท่ีดีไดอยาง
ชัดเจนจากตัวละครแม แตเราสามารถเห็นไดจากการกระทําของลูกและปใหม ดังตัวอยาง 
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“คุยกับลูกเปนภาษาลาว เดี๋ยวมันโตขึ้นมาก็พูดภาษากลางไมเปน
กัน” ในลักษณาการท่ีมารดานั่งหันหลังใหบิดา หนูนอยเพงพิศอาการตีหนา
ลอเลียนทวนคําพูดที่มารดาของเขามักแอบทําลับหลัง จนหนูนอยเห็นเปนเรื่อง
ขบขันและถึงขั้นหัวเราะอยางอารมณดี อาการลอเลียนน้ีก็แทรกซอนเขาไปใน
จิตใตสํานึกของหนูนอยอีกกระบวนหนึ่ง(ลับแล, แกงคอย ๒๕๕๒ : ๙๗) 

 
จากตัวอยางการพูดภาษาลาวไมไดเปนแบบอยางท่ีไมดีสําหรับลูก แตใน

สายตาของพอ การพูดภาษาถิ่นอีสานท่ีคนทั่วไปมักพูดวา “คนลาว” เปนภาษาที่พอไมไดใชใน
ชีวิตประจําวัน และดวยความคิดเจตคติกับคําวา “ลาว” นั้นทําใหแมตกอยูสภาวะที่เปนรอง และ
บอยครัง้ที่พอมักดูถูกแมในเร่ืองนี้ การที่แมนําเร่ืองที่พอดูถูกมาลอเลียนนั้นเปนการตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตยอยางหนึ่งที่ใชแทนการโตเถียงทางตรง โดยการพูดภาษาถิ่นอีสานของแมนั้น แมไมเห็น
วาจะเปนตัวอยางท่ีไมดีสําหรับลูกตรงไหน อีกทั้งยังไมใหเร่ืองสําคัญที่ลูกจะพูดภาษาถิ่นอีสานได
หรือไมไดอีกดวย  นอกจากน้ีเรายังสามารถมองเห็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีพอสงตอไปยัง
ลูกอีกดวย จากอาการของลูกท่ีขบขันและบางคร้ังหัวเราะกับสิ่งท่ีพอปฏิบัติตอ “แม” ผานการ
ลอเลียนของแม  

 

๒.๒ บทบาทและหนาที่ในการปกปองลูก 

 

การปกปองเปนสัญชาติญาณอยางหน่ึงของมนุษย มักเกิดข้ึนภายใตเหตุการณที่
อยูสภาวะกดดัน คับขัน หรือเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ในนวนิยายเร่ืองน้ี “แม” ไดแสดงบทบาทหนาท่ี
ในการปกปองลูกจากการทํารายของคนอ่ืน ดังตัวอยาง 

 
“ปาอุไรกมตัวควารองเทาแตะท่ีแกสวมใสมาไวในมือ จากนั้นก็

ฟาดลงที่หนาผมเปนพัลวัน 
แมเห็นดังนั้นก็รองเสียงหลง รี่เขามาจนถึงตัวผมแลวกระชากกลับ 

“อียัยอุไร เจามีสิทธิ์อะไรมาตบตีลูกขอยตอหนาชาวบานชาวชอง” 
แมเดือดบาง “มันเร่ืองอะไร พูดอยางมนุษยมนาดีๆไมไดรึไง ถือวาตัวเอง
ใหญแลว คับแลว ทําอะไรตามอําเภอใจก็ไดงั้นสิ” (๓๑๓) 

 

จากตัวอยาง เปนเหตุการณที่ลับแลและแกงคอยไดเลนพิเรนทรกับลูกสาวของ
อุไร และอุไรไดตามมาหาเร่ืองที่บาน โดยไดเรียกลับแลออกมาจากบานแลวใชรองเทาแตะฟาดท่ี 
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ใบหนาของลับแล เมื่อ “แม” เห็นดังน้ันจึงรีบเขามาปกปอง และดาทออุไรที่มาทํารายลูกของตน 
นอกจากปกปองลูกจากอันตรายท่ีเกิดจากภายนอกบานแลว “แม” ยังทําหนาท่ีปกปองลูกจากอํานาจ
ปตาธิปไตยจากพอดวย 

 

“รองไดรองไป ปะเด๋ียวไดรองสาแกใจมึงแน” 

จังหวะท่ีพอสวมรองเทาหัวเหล็ก ผมคลานเขาเขาไปขอความ
ชวยเหลือจากแม แมโอบเราสองไวพลางวา “แกจะทําอะไรลูก นี่ลูกนะ แกมี
ปญหาอะไรถึงไดมาลงเอากับลูก ทําไมตองทํากันขนาดนี้” 

พอใสรองเทาเสร็จหันมาปราดมาทางแม ใชไมกวาดช้ีหนา “ถอยไป 
เขาบานไป” พอกระตุกสายไฟซ่ึงลามเราไวจนเราสองเสียหลัก แมถอยกรูดเขา
บาน พอกระแทกประตูปดใสหนา จากนั้นก็ลากเราลงบันไดบาน(๓๒๑) 

 

จากตัวอยางเปนเหตุการณหลังจากท่ีอุไรไดนํารองเทาตบใบหนาลับแลแลวนํา
เร่ืองราวท้ังหมดมาบอกปใหม ปใหมไดเรียกลับแลและแกงคอยมาทําโทษ ลูกท้ังสองเมื่อรูวาพอจะ
ทําโทษก็ไดวิ่งไปขอความชวยเหลือจาก “แม” จะเห็นไดวา “แม” นอกจากจะปกปองลูกจากการทํา
รายของคนภายนอกครอบครัวแลว ยังปกปองลูกจากอํานาจปตาธิปไตยที่เกิดจากพอเปนผูกระทํา
อีกดวย 

 

ตัวอยางน้ีนอกจากจะไดเห็นการปกปองของ “แม” จากอํานาจปตาธิปไตยที่พอ
กระทําตอลูกแลว ยังช้ีใหเห็นสภาพการตกเปนรองของ “แม” จากประโยคที่วา “แมถอยกรูดเขาบาน 
พอกระแทกประตูปดใสหนา” กลาวคือ การท่ีพอสั่งให “แม” เขาบานและพอปดประตูใสหนาน้ัน
เปรียบเสมือนคําสั่งท่ีพอตองการบอก “แม” วาไมควรเขามามีสวนรวมในการกระทําของพอคร้ังน้ี 
การตกลงระหวางพอและลูกทั้งสองท่ีเปนเพศชายเหมือนกัน ประตูเปนเหมือนฉากที่กั้น “แม” ให
ออกจากกลุมของปตาธิปไตยและสยบยอมอยูในพ้ืนที่ที่พอเปนผูกําหนด  

 
๒.๓ บทบาทในการเสียสละเพื่อลูก 

 

 การเสียสละ เปนการแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว การยอมเสียผลประโยชน
สวนตนเพื่อผูอ่ืน หรือสังคมโดยรวมไดรับประโยชนจากการกระทําของตน ในนวนิยายเร่ืองนี้ 
“แม” ไดเสียสละเพื่อลูก ดังตัวอยาง 
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“สรอยคอแมหายไปไหน...” ผมถาม เดินวนเวียนพันแขงพันขาแม
เหมือนพนักงานสอบสวน “แลวเงินในกระเปาเส้ือแมมายังไง...” แมเงียบ “จะ
บอกมั้ย...” … ใครกันที่ตองการเงิน ใครกันแนที่แมตองยอมขายสรอยทอง พอ
...ไม พอไมเคยขอรองใหแมชวย แมเอง...ไม สรอยคอเสนน้ีเปนเสมือน
เคร่ืองประดับความมั่งมีของแม แมไมมีเรื่องจําเปนใดๆจะตองขายมันตอนน้ี 
(๔๐๐) 

 
จากตัวอยางเปนเหตุการณที่แกงคอยกลับมาขอเงินแมของเขาท่ีบานหลังจากท่ีได

หนีออกจากบานไป “แม” แมไมมีเงินในตอนนั้นไดนําสรอยคอที่ไดจากการถูกหวยเลขเด็ดท่ีไดจาก
ลับแลเมื่อคร้ังยังเด็กไปขายเพื่อนําเงินมาใหแกงคอย เมื่อลับแลกลับบานมาเห็น “แม” ของตนไมมี
สรอยคอคูกาย จงึไดคาดคั้นเอาความจาก “แม” และ “แม” ก็ไดบอกความจริงวาไดขายเพ่ือนําเงินมา
ใหแกงคอยนั่นเอง 

 

  จะเห็นไดวาแมทองจะเปนเคร่ืองประดับท่ีแมมีไวเพื่ออวดความม่ังมีตอหนาคน
อ่ืนๆ แตเมื่อลูกมาขอความชวยเหลือ “แม” ก็ยอมนําไปขายเพ่ือนําเงินมาใหลูกได ในตัวอยางน้ี
นอกจากจะเห็นถึงบทบาทในการเสียสละเพื่อลูกของ “แม” แลว ยังเห็นพฤติกรรมบางอยางของพอที่
ทําใหเห็นวาแมอยูในสภาวะที่ตกเปนรอง จากคําบรรยาย “พอไมเคยขอรองใหแมชวย” ที่แสดงให
เห็นวาพอน้ันไมเคยพึ่งพา หรือขอความชวยเหลืออะไรจาก “แม” เลยเพราะคิดเพียงวา “แม” นั้นดอย
กวาและไมมีความสามารถพอที่จะชวยเหลือ หรือมีคุณสมบัติพอท่ีพอจะพึ่งพาได 

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นบทบาทของ “แม” ในฐานะมารดาท่ีไดปฏิบัติตอลูกของ
เธอเอง ซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคม ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นบรรยากาศการกดขี่
ในระบบปตาธิปไตยท่ี “พอ” กระทําตอ “แม” ในสถานภาพของภรรยาและมารดาดวย  

 

นอกจากการทําตามความคาดหวังของสังคมแลว ในนวนิยายเร่ืองนี้ยังสะทอนใหเห็น
บทบาท “แม” ตามมายาคติที่สังคมคาดหวังไวดังตัวอยางท่ีจะยกมาพิจารณาตอไป  

 

มายาคติ (myth) หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูก 

กลบเกลื่อนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวใหถึงท่ีสุดไดวาเปนกระบวนการ
ของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง แตทั้งนี้มิไดหมายความวา มายาคติเปนการหลอกลวงแบบปนนํ้าเปน
ตัวหรือการโฆษณาชวนเช่ือที่บิดเบือนขอเท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุก 
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อยางปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากท่ีคุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามัน
เปนสิ่งประกอบสรางทางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่หลงคิดไปวาคานิยมท่ีเรายึ ดถืออยูนั้นเปน
ธรรมชาติ หรือเปนไปตามสามัญสํานึก (นพพร ประชากุล ๒๕๔๗ :๑๐) อาจกลาวไดวา มายาคติ 
เปนสิ่งท่ีประกอบสรางขึ้น และเรานํามายึดปฏิบัติจนเรารูสึกไดวาเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
ไมใชสิ่งที่สังคมเปนผูสราง 

 

แอน โอกลี่ย นักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (อางอิงในวารุณี ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: 

๙๔) ไดกลาวถึงความเปนแมวาเปนมายาคติ ที่ตั้งอยูบนความเช่ือ ๓ อยาง คือหนึ่ง ผูหญิงทุกคน
ตองการเปนแม สอง ผูหญิงทุกคนตองการลูกของตัวเอง และมีสัญชาตญาณความเปนแม และสาม 
เด็กทุกคนตองการแมของพวกเขา จากมายาคติขางตนนี้เอง หากพิจารณาท่ีตัวบทนวนิยายลับแล, 
แกงคอยแลวจะพบดังตอไปน้ี 

 

๑. ผูหญิงทุกคนตองการเปนแม 
 

ผูแตงไดสรางบุคลิกตัวละคร “ทิพย” ใหมีความปรารถนาจะเปนแมตั้งแตเมื่อคร้ัง
ที่ยังคงสถานภาพการเปนพ่ีเลี้ยง และตามท่ีไดกลาวไวขางตนวาทิพยมีพรสวรรคในการเลี้ยงเด็ก 
เธอจึงไดรับความไววางใจจากลออและปใหมใหเขามาอาศัยในบาน โดยทําหนาท่ีดูแลความ
เรียบรอยภายในบานและดูแลลูกชายของลออดวย เมื่อลออตายทิพยก็ยังคงทําหนาท่ีเดิม แตใน
ขณะเดียวกันก็แสดงอาการบางอยางท่ีชี้ใหเห็นถึงความตองการตามมายาคติ ดังตัวอยาง 

 

“มีบางวันทิพยตองอุมหนูนอยหนีมายังบานปาสายหยุด พอเห็น
วาอารมณพอนาจะเย็นลงทิพยก็อุมหนูนอยกลับเขาบานดังเดิม ชวงหลังพอ
ใหเงินทิพยไวจายตลาด วันไหนเหนื่อยจากทํางานมากๆ พอเห็นอาหารไมนา
กิน พอก็ตินั่นตินี่ เมื่อทิพยเริ่มตอปากตอคํา (เธอกลาตอปากตอคํากับพอ
เพราะชาวบานยุยงสงเสริม) พอก็ไลตะเพิดใหไปพนๆ ... ทุกคร้ังท่ีทิพยมา
บาน ปาสายหยุดจะอุมหนูนอยแกงคอยติดตัวมาเสมอ บางทีรูตัวบางทีก็ทําไป
โดยสัญชาตญาณ 

“มันเกงนักก็ใหมันเล้ียงลูกเอง” ... “มันทํากับมึงหย่ังกะคนใช” 
“เปนเมียนอยก็ไมปาน” “มันคงดามึงในใจวาอีโง อีดื้อดาน”  “อีเสือก” “ลูก
ผัวตัวเองก็ไมใชยังมาสะเออะอีก” .... 

  “อีหลา สูสิทนอยูกับมันเฮ็ดหยัง” ปาสายหยุดถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๔๓  
 

“ขอยหวง...” ทิพยเงียบไปอึดใจหน่ึง “ขอยหวง...บักหํานอยมัน” 

  “โอย...มันบใชลูกมึง” 

“นาน...นาน...เดี๋ยวมันก็วามึงเอาวา...” แลวชาวบานก็ประเด
ประดังถอยคําปลอบขวัญใสเธออีกครั้ง” (๗๑-๗๒) 

 

 จากตัวอยาง จะเห็นไดวาบทบาทหนาท่ีของทิพยภายหลังจากลออตายไปแลวนั้น 
เธอยังคงทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับแกงคอย ทําหนาท่ีในการเลี้ยงดู และทําอาหารใหกับปใหม
เหมือนเดิม แตปใหมนั้นหลังจากท่ีลออตาย เขามีอาการซึมเศรา ไมใสใจที่จะเลี้ยงดูลูก และละเลย
ในหนาที่และบทบาทพอที่เขาเคยเปนอยู หนาที่ในการใสใจและใหความรักแกงคอยจึงตกอยูที่ทิพย 
จากท่ีเคยทําเพราะเปนหนาท่ี ทิพยเร่ิมเคยชินกับการมอบความรัก จนในท่ีสุดเธอก็ตองการที่จะทํา
หนาท่ีแมของแกงคอยเสียเอง จากคําบรรยาย “ขอยหวง...หวงบักหํานอยมัน” แสดงใหเห็นความ
หวงใยท่ีทิพยมีตอแกงคอยนั่นเอง  

 

ในแนวคิดสตรีนิยมไดมีการวิพากษถึงหนาท่ีของสตรีผานทางกระบวนการขัด
เกลาของสังคม ที่วาเม่ือสตรีถึงวัยเจริญพันธุ จําตองไดรับการจับคู การจับคูที่วาน่ันคือการแตงงาน 
และเม่ือแตงงานแลว หนาท่ีของสตรีจะสมบูรณไดคือตองใหกําเนิดบุตรและเปลี่ยนสถานภาพของ
ตัวเองจากภรรยาเปนมารดา จึงจะถือวาเปนผูหญิงอยางสมบูรณแบบ จะเห็นไดวาสิ่งท่ีทิพยทําน้ัน
เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากมายาคติที่วาผูหญิงทุกคนตองการเปนแม ทิพยในฐานะพ่ีเลี้ยง 
เมื่อเห็นวาแมที่แทจริงของแกงคอยไดตายลง มายาคติที่สังคมไดปลูกฝงทิพยคือการอยากที่จะเปน
แมของแกงคอยนั่นเอง 

 
๒.ผูหญิงทุกคนตองการมีลูก  
 

มายาคติไดสรางใหผูหญิงทุกคนตองการมีลูก และตองการที่จะปฏิบัติหนาท่ีใหสม
กับที่ไดเปนแม ในนวนิยายลับแล,แกงคอย ผูแตงสรางใหทิพยถูกมายาคติดังกลาวเขาครอบงํา ทิพย
จากเดิมท่ีมีสถานะเปนเพียงพ่ีเลี้ยง เธอมีสัญชาติญาณความเปนแม ในการเลี้ยงลูก และยังมีความ
ปรารถนาลึกๆภายในที่อยากจะเปนแมเสียเอง จากตัวอยางท่ีไดยกมานี้ จะแสดงใหเห็นถึงหนทางท่ี
เปนแรงผลักดันใหทิพยทําตามมายาคติที่สังคมไดปลูกฝงไว ดังตัวอยาง 

  
“ลับแลที่อยูตรงหนาหลวงพอนี้คือลูกในไสของหนู กอนหนา

มันหนูมีลูกเล้ียงที่ติดมาจากเมียคนแรกอีกคน เขาช่ือแจงคอย หนูเลี้ยงเขามา 
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กับมืออยางกับแมแทๆ ไมคิดรังเกียจรังงอนและทํามิดีมิรายใดๆกับลูกเลี้ยง
คนนั้นเลย มันเปนอุบัติเหตุแทๆ หนูยอมรับท่ีหนูไมทันคิด ไมทันเฉลียวใจ 
มารูอีกทีก็สายไปแลว ใชที่สุด ครอบครัวเราเคยมีแจงคอย แตเขาก็ส้ินบุญ
ตอนอายุไดเพียงหาขวบกวาๆ...นี่คือฟามจิงที่สุดเลย” (๔๑๘) 

  

จากตัวอยางจะเห็นไดวาทิพยนั้นดูแลและเลี้ยงดูแกงคอยอยางดีเหมือนกับเปนลูก
ของตัวเอง ทั้งๆท่ีเปนเพียงแคลูกที่ติดมาจากลออ แตดวยความท่ีเปนลูกชายคนแรกของตระกูล และ
เปนลูกชายท่ีพอรักมากท่ีสุด ทิพยจึงรักและเลี้ยงดูเขาอยางดีที่สุด จะเห็นวาทิพยถูกมายาคติที่กลาววา
ผูหญิงทุกคนตองการมีลูกเปนของตัวเองเขาครอบงํา สิ่งที่ทิพยทํากับแกงคอยดังคําบรรยาย “หนูเลี้ยง
เขามากับมืออยางกับแมแทๆ ไมคิดรังเกียจรังงอนและทํามิดีมิรายใดๆกับลูกเลี้ยงคนน้ันเลย” เปน
เสมือนเคร่ืองยืนยันมายาคติที่สังคมไดวางไว นอกจากน้ียังแฝงมายาคติที่ทิพยอยากจะเปนภรรยา
ของพออีกดวย 

 

๓.ผูหญิงทุกคนมีสัญชาตญาณความเปนแม  
 

นอกจากทิพยจะมีความตองการเปนแมตามมายาคติและมีความตองการมีลูกเปน
ของตัวเองแลว เธอยังมีสัญชาติญาณความเปนแม ที่ตองทําหนาท่ีในการปกปองลูกต้ังแตคร้ังยังเปน
พี่เลี้ยงอีกดวย ดังตัวอยาง 

 

“บางวันแกงคอยรองไหกวนใจหนัก พอตะโกนดังล่ันจาก
ระเบียงบาน “เงียบโวย ถาไมเงียบจะเอาขี้เถายัดปากเดี๋ยวน้ีแหละ” ทิพย
พยายามทําทุกอยางเพื่อใหหนูนอยเงียบเสียง บางคร้ังยอมขังตัวเองกับหนู
นอยอยูในหองน้ําเพื่อไมใหเสียงรองไปรบกวนอารมณเลื่อนลอยของพอ   

อารมณเกรี้ยวกราดของพอบางครั้งกวนใจทิพย แตตองโอนออน
ยอมตามเพราะเห็นวาพออยูในชวงโศกเศรา และหนูนอยแกงคอยน่ันเอง ที่
ดึงพอไวใหอยูกับโลกของความเปนจริงในแตละวันดวยเสียงรองไหโยเย” 

( ๖๙) 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา ทิพยถูกมายาคติครอบงําใหเธอรูสึกวาตองการท่ีจะทํา
หนาที่แม ในขณะเดียวกันก็มีความคิดแฝงที่อยากจะเปนภรรยา กลาวคือ ทําหนาท่ีปกปอง และดูแล
ลูกใหพนจากอันตรายตางๆ ปใหมเมื่ออยูในชวงท่ีอารมณโศกเศรา เก็บตัวอยูแตกับตัวเอง ละท้ิงลูก 
เมื่อแกงคอยรองเสียงดัง ทําใหปใหมรูสึกฉุนเฉียวและหันมาดุดา สิ่งที่ทิพยทําคือการอุมแกงคอย 
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ออกจากหองท่ีปใหมอยูเพื่อที่เสียงรองจะไดเบาลงน่ันเอง ในมุมของสตรีนิยม สิ่งท่ีทิพยทํานอกจาก
จะเปนการยอมจํานนตออํานาจปตาธิปไตยแลว ยังแสดงใหเห็นบทบาทหนาท่ีของแมที่ผูหญิงทุก
คนตองกระทําอีกดวย    

 
๔.เด็กทุกคนตองการแม 
 

นอกจากผูหญิงทุกคนจะไดรับการปลูกฝงความเช่ือเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีในการ
เปนเมียที่ดีทําหนาท่ีแมผูใหกําเนิดลูกแลว สังคมยังปลูกฝงใหแมทุกคนตองเอาใจใสดูแลลูกของ
ตัวเองใหดีที่สุด และยังปลูกฝงใหรูซึ้งถึงความเปนแมที่สังคมยกยองวาเปนสิ่งท่ีดี ที่ลูกทุกคนตอง
ระลึกถึง ดังตัวอยางการยกใหวันท่ี ๑๒ สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ เปนตน การปลูกฝงเหลาน้ีเอง 
เปนมายาคติที่ทําใหผูหญิงทุกคนมีความคิดท่ีวานอกจากแมจะตองการมีลูกแลว ลูกก็ตองการแม
ของเขาเองดวยเชนกันในนวนิยายลับแล,แกงคอย ทิพยมีความคิดท่ีวาลูกชายทั้ง ๒ คนตองการแม
ของพวกเขา จากการแสดงอํานาจปตาธิปไตยของพอ ที่มีตอลูกชายทั้งสอง และจากบทสรุปของ
เร่ืองราวท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากบทสรุปของเร่ือง ดังตัวอยาง 

 
“เอา ทุกคนฟงไวนะ ไมมีแกงคอยแลว ไหน หนุมบอกพวก

เขาอีกทีซิวาตอไปหนุมจะประพฤติตัวยังไง” 

“ผมจะเปนลูกท่ีดีของแม จะไมทําใหใครเดือดรอน...” 

“โยมทิพยมีอะไรจะบอกลูกม้ัย อะไรท่ีไมเคยบอกแกกันก็
บอกเสียตอนนี้” 

“แมเปนหวงหนูนะลูก ทั้งหมดน้ีก็ทําเพื่อหนูคนเดียว หนูโต
เปนหนุมแลวนะ ตอไปภายภาคหนาหนูก็ตองยืนดวยลําแขงตัวเอง มีการมี
งานทํา มีชีวิตเปนของตัวเอง ตัวแมก็มีเทาน้ี ยืนอยูขางหลัง หนูไดดีแมก็
ภูมิใจ ลมเหลวหนูก็ยังมีแม แมไมไปไหนหรอก อยูเทาที่ยังมีลมหายใจอยู 
แมก็มีเทาน้ีแหละ อยางท่ีหนูเห็น แมมีความสุขแลว แมก็อยากใหหนูมี
ความสุขไปดวย...” 

แมกอดผม ทานเจาอาวาสขยับตัวเล็กนอย เหยียดลําตัวขึ้นน่ัง
หลังตรง ทานเร่ิมบทสวดอีกรอบ คราวนี้ตางไป แมนั่งอยูคูกับผม เราสอง
แมลูกรับบทสวดจากทานเจาอาวาส”(๔๓๓) 

 

 จากตัวอยาง เปนเหตุการณหลังจากท่ี “แม” พาแกงคอยไปฝากท่ีวัดครบ ๑ เดือน 
ในวันที่แมไปรับแกงคอยกลับบานนั่นเอง ไดเกิดเหตุการณที่ทําใหแกงคอยนึกวาตนเองน้ันถูกผี 
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เขาสิง เขาแสดงอาการไมอยากเขาใกลแมของเขาเอง เจาอาวาสจึงทําทีเปนสวดมนตไลผีออกให 
เหตุการณจึงไดคลี่คลาย บทสนทนาในตอนน้ีเปนจุดท่ีเฉลยเร่ืองราวทั้งหมดของนวนิยายเร่ืองลับ
แล,แกงคอย วาความจริงแลวเร่ืองราวท่ีดําเนินมาทั้งหมดเกิดจากความคิดของลับแล ที่ตองการจะ
เปนพี่ชายของเขาเอง โดยใหตัวแทนของแกงคอยเปนคนทําเร่ืองไมดีตางๆ และอยูฝงเดียวกับ
อํานาจปตาธิปไตยของพอ สวนตัวเขาเองน้ันอยูฝงท่ีตอตานระบบปตาธิปไตย จะเห็นไดวาเม่ือเจา
อาวาสไดสวดมนตแลว ลับแลไดรูสึกเหมือนกับวาตัวเองเปนอิสระตออํานาจปตาธิปไตยท่ี
ครอบงําและหลุดพนจากการสรางอัตลักษณตัวเขาเองใหเปนแกงคอย เขามีความตองการแม และ
ยอมรับผิดทุกอยาง ดังคําบรรยาย “ผมจะเปนลูกท่ีดีของแม จะไมทําใหใครเดือดรอน...”  รวมท้ัง
ยังยอมอยูใกลแมของเขาเองจากท่ีในชวงแรกกอนท่ีเร่ืองจะคลี่คลายมาถึงจุดน้ี ลับแลน่ังอยูฝงตรง
ขามแมของเขา ดังคําบรรยาย “ทานเร่ิมบทสวดอีกรอบ คราวน้ีตางไป แมนั่งอยูคูกับผม เราสองแม
ลูกรับบทสวดจากทานเจาอาวาส” จากตัวอยางนอกจากจะเห็นทาทีของลูกท่ียอมรับในตัวแมของ
เขาเองแลว ยังจะเห็นไดวาแมลูกจะทําผิดซ้ําแลวซ้ําเลา แมก็ยังยินยอมที่จะทําหนาที่แมตามมายาคติ
ที่สังคมไดคาดหวังไวอีกดวย 

  

จากตัวอยางท่ีไดยกมาศึกษา ทําใหเห็นสถานภาพและบทบาทของผูหญิงท่ีสังคมคาดหวัง 
อีกทั้งยังไดเห็นความตองการของผูหญิงที่ตองการทําตามมายาคติที่สังคมปลูกฝงไว โดยท่ีตัวผูหญิง
เองนั้นก็ไมไดรูสึกถึงสภาพการตกเปนรอง แตกลับรูสึกเหมือนเปนเร่ืองธรรมดา เปนสิ่งท่ีธรรมชาติ
ทําใหเธอตองมีบทบาทและสถานภาพเมียและแม ดังที่ นพพร ประชากุล (๒๕๔๒: ๓๑) ไดกลาววา 
“ทุกสิ่งที่อยูในโลกนี้เปนไปตามธรรมชาติ ผูหญิงตองออนแอ ผูหญิงตองใชอารมณมากกวาเหตุผล 
ซึ่งอาจไมรูสึกเลยวานี่เปนสิ่งประกอบสราง (Construct) เปนสิ่งที่วาทกรรมแบบปตาธิปไตย เปนตัว
สรางข้ึนมา” กลาวคือ นพพรกําลังกลาววามายาคติเปนสิ่งท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึน และมนุษยผูนั้นก็
คือ เพศชาย ผูชายสรางมายาคติใหผูหญิงเปนผูยินยอมท่ีจะตกอยูในสถานภาพแมและเมีย ยินยอมท่ี
จะตกเปนรอง และน่ันคือระบบปตาธิปไตย 

 

ตามท่ีกลาวมานอกจะเห็นบทบาทของแมตามท่ีสังคมไดคาดหวังไว และบทบาทของแม
ตามมายาคติที่ผูชายสรางแลว ยังเห็น “แม” ที่อยูภายใตการควบคุมของอํานาจปตาธิปไตยของพอ
และลูกชายท้ังสองดวย แตในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอยน้ีไมไดแสดงใหเห็นเพียงดานเดียว แต
ยังแสดงใหเห็นถึงวิธีการตอตานอํานาจปตาธิปไตย ที่ “แม” ตองการจะหลุดพนดังท่ีจะกลาวถึงใน
บทตอไป  
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บทท่ี ๔ 
 

กลวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอยตัวเองจากอํานาจปตาธิปไตย 
กับการประกอบสรางอัตลักษณของ “แม” 

 

การศึกษาบทบาทและสถานภาพของ “แม” ในฐานะภรรยา และในฐานะมารดา นอกจาก
จะทําใหเราทราบถึงบทบาท “แม” ในนวนิยายลับแล, แกงคอย ที่ครอบครัวคาดหวังใหเปนแลว ยัง
แสดงใหเห็น ความตองการของ “แม” ที่ทําตามมายาคติที่สังคมไดปลูกฝง อยางไรก็ตามแม “แม” 
จะถูกมายาคติของสังคมปลูกฝงอยางไร แตในอีกดานหนึ่ง “แม” ในนวนิยายเร่ืองน้ีก็มีความ
พยายามท่ีจะตอสูและตอตานสภาวะที่ตกเปนรองตออํานาจปตาธิปไตยท่ีพอปฏิบัติตอ “แม” ทั้ง
ทางตรงและทางออม ดังน้ัน ในบทน้ี ผูศึกษาจะช้ีใหเห็นถึงกลวิธีการตอรองเพ่ือปลดปลอยตัวเอง
ออกจากอํานาจปตาธิปไตยของ “แม” และการประกอบสรางอัตลักษณของ “แม”  

การวิเคราะหในบทท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา ซีโมน เดอ โบวัวร และเคต มิลเลต (อางถึง
ใน ลักษณวัต,๒๕๔๕:๒๗-๓๓) นักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับ
ผูหญิง และไดชี้ใหเห็นสาเหตุที่ทําใหผูหญิงดอยกวาผูชายไวหลายประการ 

นอกจากการวิเคราะหดังกลาวแลวยังไดเสนอทางออกไวใหผูหญิงท่ีตองการเปนอิสระ
จากการครอบงําของระบบปตาธิปไตยดังจะกลาวตอไปนี้ 

ซีโมน เดอร โบวัวร วิเคราะหวาสาเหตุสําคัญเบ้ืองตนที่ทําใหผูหญิงถูกลดทอนคุณคาทาง
สังคมนั้นมาจากสถาบันครอบครัวที่เปนผูกําหนดมายาคติใหกับผูหญิงน่ันเอง ซีโมนจึงได เสนอ
วิธีการตอสูเพื่อความเสมอภาค และปลดปลอยตัวเองจากความเปนรองจากผูชายดวยวิธีการตอไปน้ี 

คือ 

๑.   ผูหญิงจะตองมีอาชีพหรือทํางานนอกบาน  

๒. ผูหญิงตองยืนหยัดถึงความมีอิสระของตนเอง ในการนิยาม กําหนด ใหเอกลักษณ 
และความหมายแกตนเองในฐานะที่เปนคนท่ีมีอิสระ  
 

 

 
 

๔๗ 
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       ๔๘  
 

สวนเคท มิลเลต (Kate Millett) (อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์ ๒๕๔๕: ๙๐-๙๓) ได
กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหผูหญิงตกเปนรองตออํานาจปตาธิปไตย วาเกิดจากเสนทางอํานาจภายใน
สังคมอยูในมือผูชายอยางสมบูรณ กลาวคือ ผูชายเปนเพศที่ไดรับโอกาสทางการเมือง และเศรษฐกิจ
มากกวาผูหญิง ทั้งการลงสมัครเปนตัวแทนผูใหญบาน และการทํางานท่ีสําคัญ ในขณะท่ีผูหญิงเปน
เพียงผูสนับสนุนและผูไรอํานาจทางเศรษฐกิจ มิลเลตจึงไดเสนอวิธีการปลดปลอยผูหญิงจากการถูก
กดขี่ ดังนี ้

 

๑.  ตองลมลางบทบาททางเพศ  

๒. ตองสรางความสัมพันธชายหญิงรูปแบบใหม โดยเนนความเสมอภาคระหวางเพศ  
๓. ตองยกเลิกกฎเกณฑขอหามที่กําหนดใหผูหญิงตองกระทํา อยางการทําหนาท่ีภรรยา 

การแตงงานและการมีเพศสัมพันธ มาเปนการใหอิสระในการตัดสินใจกระทําดวยความสมัครใจ  

และใหอิสรภาพทางสังคมเทียบเทาผูชาย 

 

จากแนวคิดท่ีนักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนทั้ง ๒ คนไดวิพากษถึงสาเหตุที่ทําให
ผูหญิงดอยกวาผูชายและวิธีการปลดปลอยตนเองจากอํานาจปตาธิปไตยไวนั่นเอง เราสามารถสรุป
ถึงสาเหตุสําคัญและวิธีการปลดปลอยตนเองไดดังน้ี คือ ผูหญิงทุกคนถูกนิยามใหเปนผูหญิงโดย
ผูชาย เชน ตองเปนแมที่ดี ภรรยาท่ีดี ปรนนิบัติสามีและดูแลความเรียบรอยทุกอยางภายในบาน
เหมือนดั่งทาสที่ถูกจองจํา การจองจําน้ีเองท่ีทําใหผูหญิงไมมีเวลาที่จะออกไปหางานทํานอกบาน 
เมื่อไมมีงานก็ทําใหผูหญิงตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากเพศชาย และสิ่งนี้เปนการตอกย้ําถึงสถานภาพ
ที่ดอยกวาของเพศหญิง และเปดชองทางในการแสดงอํานาจของเพศชายที่เหนือกวาเพศหญิงใน
ทุกๆดาน 

 

นอกจากจะช้ีใหเห็นถึงสาเหตุที่ทําใหผูหญิงตกเปนรองผูชายแลว นักสตรีนิยมทั้ง ๒ ยัง
ไดเสนอวิธีการตอสูเพื่อความเสมอภาคและเพื่อปลดปลอยตนเองจากความเปนรองดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ คือ ผูหญิงตองมีอาชีพนอกบาน และผูหญิงตองสรางความสัมพันธระหวางผูหญิงและ
ผูชายในรูปแบบใหม โดยเนนความเสมอภาคระหวางเพศโดยเปดโอกาสใหผูหญิงมีอิสระในการ
นิยาม กําหนดเอกลักษณและใหความหมายแกตนเอง รวมถึงการยกเลิกกฎเกณฑขอหามตางๆท่ี
บังคับใหผูหญิงตองกระทําเปนการเปดโอกาสใหผูหญิงเลือกที่จะปฏิบัติดวยความสมัครใจหรือ
ปฏิเสธเม่ือไมอยากทํา 
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       ๔๙  
 

สถาบันครอบครัวไทยปกครองแบบชายเปนใหญ โดยผูเปนพอน้ันสามารถที่จะใชอํานาจ
โดยชอบธรรมกับสมาชิกภายในบานไดทุกอยางตามท่ีผูเปนพอตองการ ในนวนิยายเร่ือง ลับแล, 
แกงคอย ก็เชนกัน นวนิยายเร่ืองน้ีสะทอนรูปแบบการปกครองแบบชายเปนใหญหรือปตาธิปไตยท่ี
ชัดเจน เห็นไดจากการใชอํานาจของผูเปนพอกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะกับเมียของเขาเอง 
ความสัมพันธเชิงอํานาจในนวนิยายเร่ืองน้ี นอกจากจะทําใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธระหวาง
เพศที่ไมเทาเทียมกันแลว ยังแสดงใหเห็นความพยายามที่จะตอรองเพื่อใหหลุดพนจากอํานาจ
ปตาธิปไตยดวยวิธีการตางๆ ในนวนิยาย การกดขี่ของ “พอ” มีสาเหตุหลักๆมาจากการที่ “แม” ขาด
อิสรภาพทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากไมมีอาชีพ ไมมีรายได ทําให “แม” ตองพึ่งพาพอ การพ่ึงพานี้เองทํา
ใหพออยูในฐานะที่สูงกวาแม มีอํานาจในการกดขี่และตั้งกฎระเบียบตางๆภายในบาน สิ่งท่ีพอได
กระทําตอแมเปนการแสดงใหเห็นรูปแบบของความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชายตามท่ีสังคม
คาดหวัง 

 

เมื่อนําขอเสนอของซีโมนและมิลเลตมาวิเคราะหบทบาทและความสัมพันธของตัวละคร
ในนวนิยายลับแล,แกงคอย จะเห็นความพยายามของแมที่พยายามตอสูหรือตอรองกับระบบปตาธิป
ไตยซึ่งสอดคลองกับที่ซีโมนและมิลเลตไดวิพากษไว แตในบางสวนก็เปนความพยายามท่ีไดจาก
การศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร “แม” เอง ซึ่งจากการศึกษาเบ้ืองตนพบวามี ๒ วิธี คือ การตอบโต
ทางตรงและการตอบโตทางออม 

 

การตอบโตแบบทางตรงน้ันเปนการแสดงอาการไมพอใจดวยคําพูดและการกระทําเพ่ือ
หลุดพนและเพื่อตอรองตออํานาจปตาธิปไตยที่พอไดแสดงตอแม ในขณะที่การตอบโตแบบ
ทางออม เปนความพยายามท่ีจะกระทําบางอยาง อาทิ การนินทา การละเมิดกฎเกณฑ การพ่ึงพาสิ่ง
เหนือธรรมชาติ เพื่อนําหรือใชสิ่งเหลาน้ันเปนตัวแทนในการตอรองเพ่ือใหตนเองน้ันหลุดพนจาก
อํานาจปตาธิปไตย และเพ่ือใหเขาใจวิธีการตอรองตออํานาจปตาธิปไตยท่ีแมใชมากย่ิงข้ึน จะขอ
อธิบายอยางละเอียดดังน้ี 

 

๓.๑ กลวิธีการตอบโตทางตรง  
 
ในนวนิยายลับแล, แกงคอย เราจะเห็นภาพการใชอํานาจปตาธิปไตยของพอที่มีตอแม ทั้ง

การตอวา ตางๆนานาเมื่อพอรูสึกวาพฤติกรรมบางอยางของแมไมเปนไปตามท่ีพอและสังคมได
กําหนดนิยามความเปนผูหญิงเอาไว หลายคร้ังแมยอมจํานนตออํานาจของพอ แตในบางคร้ังแมมี 
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       ๕๐  
 

ความตองการท่ีจะหลุดพนจากอํานาจน้ัน ซึ่งกลวิธีที่แมเลือกใชคือการเผชิญหนาดวยคําพูดและดวย
การกระทํา 

 

๓.๑.๑ การตอบโตดวยคําพูด  
 
ในนวนิยายลับแล, แกงคอย ผูเขียนมักใหความสําคัญกับตัวละครชายมากกวาตัว

ละครหญิง โดยตัวละครที่ผูเขียนเนนมากเปนพิเศษ ก็คือตัวละคร “พอ” ผูเลาจะแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธในครอบครัวที่พอมีอํานาจและแสดงอํานาจน้ันเหนือแมตลอดเวลา โดยอธิบาย
ลักษณะ ความชอบ และไมชอบ รวมท้ังความคิด ความตองการของพอที่คาดหวังในตัวละคร “แม” 
เอาไวดวย บอยครั้งที่ “แม” ถูกพอใชอํานาจปตาธิปไตยเขากดขี่อันเกิดจาก “แม” ทําใหพอไมพอใจ 
และขัดกับสิ่งท่ีพออยากใหเปน พอมักจะใชคําพูดดาทอซึ่งมักจะจบลงที่แมก็เปนฝายยินยอมตอ
อํานาจปตาธิปไตยแทบทุกคร้ัง แตกอนที่ “แม” จะยินยอมตออํานาจ “แม” ไดใชคําพูดตอบโต
อํานาจของพอเพื่อหวังจะปลดปลอยตัวเองออกจากอํานาจปตาธิปไตย ดังตัวอยาง 

 

เปนอันวาพอไดหาความเอากับปาสายหยุดเร่ืองร้ัวบานเขาจนได 
ทั้งไดบวกรวมเอาความมักงายของแมเขาไปเปนเชื้อไฟโกรธาอีกโสดหน่ึง จึง
ดาสาดวาที่ปาสายหยุดเอาแผนไมกระดานมาปดขัดไวนั้น ทําอยางพวกมักงาย
ทํา ทําอยางลาว 

“เอะอะอะไรก็ลาว แกวาฉันดวยรึไง” แมเสียงแข็ง 

“เอา” แกไมเก่ียวจะรอนตัวทําไม “วาพลางพอเดินปงปงเขาบาน
ไปเปลี่ยนชุดทํางาน 

แมบอก แมรูวาตัวเองผิดท้ังน้ัน แตเรื่องความม่ัวซ่ัวโทษลาว
เพราะปากไวจนติดเปนนิสัย แมอยากใหพอสําเหนียกรูไว วาพอก็อยูกับเมีย
ลาวอยูทุกวัน (๑๐๔) 

 

จากตัวอยางเปนเหตุการณที่ลับแลลอดร้ัวสังกะสีเพื่อตามแกงคอยออกไปเลนนอก
บาน เมื่อแมของเขาเห็นเหตุการณ ลับแลจึงเรงรีบลอดร้ัวจนถูกสังกะสีบาดที่ขอเทา “แม” เห็น
ดังนั้นจึงรีบเขาไปชวยทําแผลและไดกลบเกลื่อนหลักฐานโดยใชไมกระดานมาปดไวเพื่อไมใหพอ
เห็น แตเมื่อพอสังเกตเห็นบาดแผลท่ีขาลับแลก็ถามความกับแม และไดทราบถึงสาเหตุที่ลับแลเปน
แผลที่ขอเทา พอโกรธมาก ที่แมไมดูแลลูกชายทั้ง ๒ ละทิ้งลูกใหเลนกันเองตามประสาเด็ก จนเกิด 
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       ๕๑  
อันตราย การกระทําของแมตามมายาคติที่สังคมไดคาดหวังไวถือเปนการบกพรองในหนาท่ี
ของความเปน “แม” พอจึงตอวาแมเพือ่ลงโทษแมที่ทําหนาที่ของความเปนแมไมสมบูรณ  

 

จากตัวอยาง นอกจากจะเห็นวิธีการลงโทษของพอที่แสดงตอแมดวยการตอวาแลว 
พอยังไดใชประเด็นเร่ืองชาติพันธุมากดใหแมตกอยูในสภาพที่ดอยกวาพอลงไปอีก โดยไดพูด
กระทบถึงปาสายหยุด เจาของบานเชาวาเปนพวกมักงายเหมือนคนลาว ซึ่งตรงน้ีเองท่ีทําให “แม” 
เกิดอาการไมพอใจ เพราะตัวแมเองน้ันเปนคนลาวโดยกําเนิด การท่ีพอวาปาสายหยุดวามักงาย
เหมือนคนลาว เทากับพอไดวาแมเปนคนมักงายดวยเพราะแมก็เปนคนลาวเหมือนกัน 

 

นอกจากเหตุการณขางตนที่ไดยกมาแลว ยังมีหลายเหตุการณที่พอใชอํานาจกับแม 
โดยยกเหตุผลที่วา “แม” ทําหนาท่ีความเปน “แม” และ “เมีย” บกพรอง ดังเหตุการณในตอนที่แม
แอบนําเงินที่พอใหและใชเวลาท่ีเหลือจากการทํางานบานไปเลนไพและแทงหวย ผูเลาพยายามให
เราเห็นวาการพนันเปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีพอไมชอบ และไมตองการให “แม” เขาไปของเก่ียวดวย  แต 
“แม” ก็มักแอบพอออกไปเลนการพนันอยางหวยและไพอยูเสมอ และเมื่อพอรูความจริงพอก็ไดตอ
วาแม ดังตัวอยาง 

 
ตกเย็นเม่ือพอกลับมา ยังเดินไมพนตนแหนดีพอก็รูแลววาแมถูก

หวยรางวัลที่สาม พอกลับถึงบานพอคาดคั้นเอาคําตอบจากแม ลําดับแรกพอ
วากลาวถึงการเลนหวย ถามวาไปไดเลขจากไหนมา     

“ไปขูดหายใตตนแหนรึเปลา งานการมีเยอะแยะไมทํา เอาแตเลน
หวย” 

“ทําไมจะไมทํา ทําอยูตัวคนเดียวจนสายตัวแทบขาด เบิ่งตาดูซิ” 
แมเถียง 

“เลิกนะ ถาไมเลิกเลนประเดี๋ยวกูนี่แหละจะโคนมันทิ้งเอง” พอวา 
ผมกับพี่ชายน้ันเหลือตัวนิดเดียว นั่งหมอบกมหนามองพ้ืนอยูตรง

กลางบานคั่นระหวางพอกับแม ฝงขวาแมยืนอยูปากทางเขาหองครัว ฝงซาย
พอยืนจังกาบังแสงที่สาดเขามาอยูตรงหนาประตูบาน แมจองพอเขม็งแตแลว
ก็สงบปากสงบคําเตรียมจะหันหลังเขาครัวไป (๑๕๖) 
 

จากตัวอยางเปนเหตุการณหลังจากที่ “แม” ถูกหวยที่ไดมาจากตนแหนท่ีขึ้น
บริเวณหนาบาน พอไมชอบใหแมเลนการพนันอยูแลวเมื่อรูวาแมเลนการพนันและถูกรางวัล พอจึง
ไดตอวาแมดวยการตอกย้ําหนาท่ีที่แมในฐานะ “ภรรยา” ควรกระทําดังคําบรรยาย “งานการมี
เยอะแยะไมทํา เอาแตเลนหวย” ในขณะท่ีแมก็ไดโตเถียงกลับ “ทําไมจะไมทํา ทําอยูตัวคนเดียวจน 
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สายตัวแทบขาด เบิ่งตาดูซิ” จะเห็นวาแมพยายามตอบโตดวยคําพูด เพราะตองการที่จะตอสูอํานาจ
ปตาธิปไตยแต การตอกกลับของพอกลับตอกย้ําใหเห็นถึงอํานาจท่ีเหนือกวาดังคําบรรยาย “เลิกนะ 
ถาไมเลิกประเดี๋ยวกูนี่แหละจะโคนมันทิ้งเอง” ซึ่งถือเปนการแกปญหาท่ีแสดงอํานาจแบบปตาธิป
ไตยไดอยางดีที่สุด เพราะนอกจากจะทําใหแมเลิกเลนหวยแลวยังเปนการทําลายท่ียึดเหน่ียวของแม
อีกดวย หลังจากสิ้นคําที่พอพูดแมก็กลับมายอมจํานนตออํานาจปตาธิปไตยเหมือนเดิม 

ดังท่ีซีโมน และมิลเลตเคยไดเสนอไวถึงเหตุผลที่ผูหญิงตกเปนรองผูชายนั้น 
สาเหตุหน่ึงเกิดจากการท่ีผูหญิงตองพ่ึงพาเพศชาย ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทําใหผูหญิงถูก
จํากัดพื้นที่ใหอยูภายในบานและตองพ่ึงพาผูชาย ทําใหผูหญิงมีอํานาจท่ีดอยกวาและถูกกดข่ีไดงาย 
ในนวนิยายลับแล แกงคอยก็แสดงภาพดังกลาวเชนกัน “แม” หลังจากเปลี่ยนสถานภาพจากพ่ีเลี้ยง
เปนภรรยาของพอ ก็ไมไดทําหนาที่ในการเปนพ่ีเลี้ยงอีก ทําใหเธอไมมีรายได จําเปนตองพ่ึงพาทาง
เศรษฐกิจจากผูเปนพอเพียงอยางเดียว การพึ่งพาน้ีทําใหเธอรูสึกว าตนเองตกเปนรองพอ ทําใหพอ
สามารถใชอํานาจกดข่ีอะไรก็ได “แม” จึงตองการสรางรายไดใหกับตัวเอง เพื่อใหตัวเองไมตอง
พึ่งพาพอ โดยการไปเรขายกับขาวแตพอกลับไมพอใจในการกระทําของแม และไดตอวา ดัง
ตัวอยาง 

  
แลววันหนึ่งตอนกินขาวเย็นพอก็เปดเผยความในใจ 

“ฉันวาแกหยุดขายกับขาวกอนเถอะ” 

“ทําไม ทําไมตองหยุด ขอยก็ขายของขอยดีๆอยูแลว จะตองหยุด
ทําไม” แมคาน 

“มันไมมีประโยชนหรอก ไอทําอยางแกมีแตจะเสียงแรงเปลา” 

“ทําไมจะบมีประโยชน ในเมื่อขอยมีรายไดมาจับขาวจับปลาทํา
กินอยูทุกว่ีวัน” 

“เฮย ก็มันไมมีหลักการนะสิ แกทํากับขาวงกๆตะลอนตากแดด
ตากลมออกไปขาย มันจะไดสักเทาไหร ถึงหนาฝนแกจะทํายังไง ถาแกรัก
เรื่องคาๆขายๆจริงฉันก็จะแนะนําให...” 

“โอย ขอยบไดรักดอก ทําแกเซ็งไปงั้นเอง” 

“นั่น นั่น ดูแมมึงพูดเขา” พอหันมาหากําลังเสริมจากพวกเรา 

และแลวในทันที แกงคอยสนองรับ “แมก็ฟงพอกอนดิ จะมัวเถียง
อยูทําไม” 

“เห็นมั้ย ลูกมันยังรูเลย แกนะหัดฟงเสียบาง” พอหยุดครูหนึ่งเพ่ือ
จิบเหลา “ทําอะไรมันตองมีหลักการ มีการวางแผน ฉันเห็นแกทําแลวขัดหูขัด
ตา ที่วาบอกใหหยุดนั้นไมใชใหเลิก แตใหรอไปกอน” (๑๗๐) 
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จากตัวอยาง เราจะเห็นความพยายามในการหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยท่ีแม
ตองการจะทํา นั่นคือการสรางรายไดใหกับตัวเอง เพื่อที่ตนเองน้ันจะไดไมตองพ่ึงพารายไดจากพอ
แตฝายเดียว แตเมื่ดอพอรู พอก็ไดตักเตือนแมใหเลิกทํา โดยใหเหตุผลวาการขายของแบบที่แมทําอยู
เปนการกระทําโดยไมมีหลักการ หากรักงานน้ีก็ควรทําเปนหลักเปนแหลงไมใชเปนการขับรถ
ออกไปตระเวนขายของแบบน้ี หลังจากท่ีพอตักเตือนใหแมเลิกขับรถมอเตอรไซคตระเวนขายของ 
แมก็ยังคงขับรถออกไปขายของตามเดิม เม่ือพอเห็นวาแมไมไดเคารพเช่ือฟงคําสั่งของพอ พอจึงได
ตอวาแมอีกครั้ง ดังตัวอยาง 

 

“ฉันทําอะไรแกไมมีสิทธิ์บน ฉันเปนหัวหนาครอบครัว เปนคนหา
เลี้ยงแกกับลูกๆ แกเคยคิดบางมั้ยวาฉันทํางานงกๆอยูคนเดียว เพื่อใหพวกแกมี
ที่ซุกหัวนอน” 

“แลวเจาคิดวาขอยไมทํางานบานงกๆรึไง เจาคิดวาขอยสุขสบาย
นักสิ ที่บานนี่อะไรขาด อะไรเสีย ใครจะเจ็บจะปวย ก็ขอยทั้งน้ันแหละทีท่ํา
อยูคนเดียว” 

“ก็มันหนาที่แก เมียก็ตองดูแลผัว ดูแลลูกเตา ดูแลบานชอง แกจะ
บนหาหอกอะไร” 

“เออ” แมกระแทกเสียง ประหน่ึงจะยอนคํา ‘จะบนหาหอกอะไร’ 
กลับคืนพอ 

“เถียงคําไมตกฟากนะมึง อยากงอยากินมันเลย” พอลุกขึ้นยืน ควา
จานขาวเขว้ียงออกไปนอกตัวบาน ไดยินเสียงจานหลนแตกบนพืน้ 

“เจา...เจาทําอะไร” แมรองเสียงส่ันปนสะอื้นไห .... 
“ฟงไวนะ ตอแตนี้ไปหามเด็ดขาด หากแกยังรั้นตะลอนออกไป

ขายกับขาว เดี๋ยวคอยดูวาฉันจะทาํอะไรกับแกไดบาง เตือนไวแลวนะ รูรึ
เปลา” 

“ทําไม เจาสิเฮ็ดหยังขอย ลองขนืทําเจาไดเลี้ยงลูกเองแน” แมพูด
หลบเสียง 

“รูรึเปลา” พอไมฟงคํา “รูรึเปลา ตอบมา” พอคาดค้ัน 

“รูแลว” แมตอบเสียงออย 

“พูดรูเรื่องแบบนี้ตัง้แตแรกก็หมดเรื่อง ตองใหขึน้เสียงทุกทีสินา” 
(๑๗๔) 

 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นความพยายามในการสรางรายไดของแม ที่ถึงแมวาพอ
จะหามปรามไปแลว แมก็ไมไดเลิกลมความต้ังใจท่ีจะมีอาชีพ เมื่อพอเห็นวาแมไมทําตามท่ีตนเคย
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ออกคําสั่งก็ไมพอใจและตอวาแม ดวยการอางถึงหนาที่ของพอในการหาเลี้ยงครอบครัว จะเห็น
วาแมพยายามโตกลับคํากลาวอางของพอดวยการอางถึงงานบานท่ีแมตองรับผิดชอบเหมือนกัน 
ทวาในความคิดของพอ สิ่งท่ีแมทําไมใชสิ่งท่ีมีคุณคาเทียบเทากับสิ่งท่ีพอทําซึ่งถือเปนงาน เพราะ
แมเพียงแคทําตามหนาท่ีเมียซึ่งพอถือเปนเร่ืองธรรมชาติ ตัวอยางน้ีจบลงท่ีเมื่อแมพยายามโตตอบ
ดวยคําพูดตอไป พอจึงใชวิธีที่รุนแรงกวาเดิม คือเร่ิมปาขาวของ เปนการแสดงอํานาจดวยการ
กระทํา และทําใหแมตองสยบยอมตออํานาจของพอในที่สุด เปนไปไดวาสิ่งท่ีพอพยายามทําน้ัน
สอดคลองกับสิ่งท่ีซีโมนไดเสนอไว คือหากผูหญิงตองการจะหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยตอง
เลิกพึ่งพารายไดจากผูชาย และมีอาชีพ ดังน้ันสิ่งท่ีพอทํากับแมก็เปนเสมือการกระทําเพ่ือปองกัน
การสูญเสียอํานาจในการควบคุมแม จึงตองบังคับใหแมเลิกขายของเพ่ือแมจะไดไมมีรายไดและ
ตองพึ่งพาเศรษฐกิจจากพอดังเดิม 

 

จากหัวขอท่ีไดนําเสนอมาแลวนั้น แสดงใหเห็นถึงกลวิธีการตอบโตอํานาจ
ปตาธิปไตยแบบทางตรง อันไดแก การแสดงคําพูดหรือการเถียง ซึ่งเปนการแสดงพฤติกรรมแบบ
ตอหนา นอกจากแมจะแสดงการตอบโตดวยคําพูดแลว บางคร้ังแมก็ใชวิธีการตอบโตดวยการ
กระทําอีกดวยดังจะกลาวในหัวขอตอไป  

 

๓.๑.๒ การตอบโตดวยการกระทํา  
 
การตอบโตดวยการกระทํา เปนการแสดงอาการไมพอใจตออํานาจปตาธิปไตยของ

แมที่มีตอพอ แบงออกเปนการหนีเพื่อหลบออกจากสถานการณและการใชอาวุธเพ่ือเปนสิ่งตอรอง 
ซึ่งในนวนิยายลับแล,แกงคอยน้ี การเดินหนีของแมนั้น เราสามารถมองได ๒ แงมุม คือเปนการเดิน
จากสถานการณเพราะตองการยุติการใชอํานาจปตาธิปไตยของพอแบบชั่วคราว กับการเดินจาก
สถานการณเพราะตองการหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยแบบถาวร และเมื่อการหนีของแมไมเปน
ผล แมจึงจําเปนตองใชอาวุธเขาเปนขอตอรองในการตอสูกับอํานาจเพิ่มข้ึน การตอบโตดวยการ
กระทํา สามารถพบไดในเหตุการณชวงระยะเวลาตั้งแตแมเขามาอยูกับพอในฐานะพี่เลี้ยงของ 

แกงคอยจนถึงไดเปลี่ยนสถานภาพเปนเมีย และแมตามลําดับ ดังตัวอยางตอนเม่ือคร้ังแมยังเปนพี่
เลี้ยงของลับแล แมถูกพอกดข่ีดุจทาส เพียงหนูนอยรองงอแงพอก็ดุดาแมได บอยคร้ังท่ีแมตองหนี
ออกมาจากสถานการณที่พอใชอํานาจ แตเมื่อถึงท่ีสุด แมก็ไมอาจทนอยูกับอํานาจของพอได จึงได
กลับไปยังบานเกิดตน เม่ือแมหนีกลับบานทําใหพอรูใจตนเองวารักแม จึงเดินทางไปตามแมกลับมา
เพื่อมาอยูดวยกันในสถานภาพและบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือจากพ่ีเลี้ยงกลายเปนเมีย 
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โดยสวนใหญพอโวยวายเพราะหนูนอยรองงอแง จากนั้นก็พาลไป
ถึงทิพยมีบางวันทิพยตองอุมหนูนอยหนีมายังบานปาสายหยุด พอเห็นวา
อารมณพอนาจะเย็นลงทิพยก็อุมหนูนอยกลับเขาบานดังเดิม ...  วันไหน
เหนื่อยจากงานมากๆ พอเห็นอาหารไมนากินก็ตินั่นตินี่ เม่ือทิพยเริ่มตอปาก
ตอคํา (เธอกลาตอปากตอคํากับพอเพราะชาวบานยุยงสงเสริม) พอก็ไลตะเพิด
ใหไปพนๆ (...)เธอยอมพอทุกอยางชนิดท่ีวาไมมีใครเขาใจวาเธอคิดอะไรอยู 
จนวันหนึ่งคนที่ทนไมไดทีต่องเห็นทิพยมานั่งรองไหบอยๆคือปาสายหยุด แก
ยื่นเงินใหทิพยสองรอยบาทแลววา 

“กลับไปดูใจพอกับแมสูบางเถิด อีคําหลา”... 
เมื่อทิพยจากไป พอรูแนแกใจตนวาคือการสูญเสียเชนกัน พอใช

เวลาคิดทบทวนอยูสองสามวัน พอถึงสุดสัปดาหพออุมหนูนอยไปฝากไวกับ
ลุงเสริฐ จากนั้นก็จับรถเดินทางมุงสูปญจาคีรีทันที 

ทิพยเดินทางจากขอนแกนกลับสูแกงคอยอีกครั้งอยางสงางามใน
ฐานะภรรยาใหมของพอ (๗๑-๗๓) 

  

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการหนีออกจากสถานภาพและบทบาทท่ีเปนอยูภายใต
อํานาจของพอในตอนนั้น แมไดรับชัยชนะจากการตอบโตอํานาจดวยการหนี เพราะนอกจากจะทํา
ใหพอยอมรับในสถานการณที่วาพอไมอาจใชอํานาจกับแมไดอีกตอไปแลว พอยังตองกลับไปสูขอ
แม และยังไดเปลี่ยนสถานภาพที่สูงข้ึนใหกับแมอีกดวย จากเหตุการณนี้เองท่ีทําใหแมเขาใจเอาเอง
วาถาตอบโตอํานาจพอดวยการหนีแลวจะตองไดรับชัยชนะเหมือนที่เคยได จึงไดพยายามทําวิธีนี้
อีกคร้ังเม่ือพอตอวาแมแรงมากข้ึนจากเหตุการณที่พอไมพอใจที่แมเอาแตเลนการพนันจึงไดแจง
ตํารวจใหมาจับแมไป เมื่อแมกลับมาบานในเชาวันรุงข้ึน แมเดินทางกลับมาบานและตัดสินใจที่จะ
เก็บเสื้อผาหนีไปอยูที่บานเกิด ดังตัวอยาง 

 

แมกลับมาถึงบานประมาณสิบโมงเชาของอีกวันดวยเส้ือผาชุดเดิม 
ใบหนามันแผล็บและดูอิดโรย พอนั่งอานหนังสือพิมพอยูหนาบาน ชายตา
มองอยางคมกราวระหวางแมเดินขึ้นบันไดมา แมไมไดมองพอ แตเดินตรงเขา
ไปในบานเลย พอเองก็หลบเลี่ยงท่ีจะพบหนาแมจึงเดินลงบันไดไปยังสวน
หลังบาน หลังจากใชเวลาอาบนํ้าแตงตัวเสร็จเรียบรอย แมเปดตูเส้ือผาแล ว
ควาเอากระเปาผารมซ่ึงเปนกระเปาเดินทางขนาดพอเหมาะออกจากตู จัดการ
ลําเลียงเส้ือผาใสกระเปาเดินทาง ผมเห็นดังนั้นจึงเขาไปเลียบๆเคียงๆอยูใกลๆ 

“แมจะไปไหน” 
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“กูสิกลับบาน กลับไปอยูกับอีพออีแม กูทนพอมึงบไหวแลว ไม
เอาแลว” แมแหวขึ้นเสียงดังนํ้าตาคลอหนวยรอบดวงตา 

“จะไปไดยังไง” ผมพูดเพียงเพื่อใหมีเสียง 

“ไปไดก็แลวกัน แมมึงคนเน้ียผานชีวิตมาเยอะแยะ กูก็เปนคนคือ
กัน จะไมยอมใหพอมึงมากดหัวเอาทุกวันๆแลว แมขยุมเส้ือผาใสกระเปา
เดินทางอยางกระแทกกระท้ัน “เอาหลา ไปแตงตัว แมเก็บเส้ือผาใหหนูแลว” 

“แตหนูไมอยากไป” ผมรอง 

“ไปอยูกับตากับยายไมดีรึลูก ไปอยูกับแม ครั้นมึงอยูนี่มีแตพอมึง
จะเอามึงปางตายเทานั้น พอมึงไมใชคน มันเปนยักษมาร ปลอยมึงไวมีแตตาย
ลูกเดียว” (๓๔๐) 

 

การที่พอไมยอมเดินทางไปประกันตัวแมออกจากคุกนั้นเปนการใชอํานาจ
ปตาธิปไตย อยางหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นวาพอไมไดเดือดรอน หรือมีความพยายามท่ีจะชวยเหลือแม
ใหพนจากคุกและตองการลงโทษท่ีแมฝาฝนคําสั่งของพอที่หามไมใหแมเลนการพนัน ในอีกแงหนึ่ง
การไมชวยเหลือของพออาจเปนการแสดงใหเห็นถึงการไมยอมจํานนตอสตรี ตามแบบฉบับของ
ครอบครัวแบบปตาธิปไตย เมื่อแมกลับมาและเห็นวาพอไมไดกระวนกระวายใจหรือรูสึกผิดกับการ
กระทําของตนเอง แมไดตัดพอตอวาและตัดสินใจท่ีจะเดินหนีจากสถานภาพเมียและแมที่เปนอยู 
โดยหวังวาเหตุการณจะเปนเหมือนคร้ังที่ผานมา คือพอยอมจํานนและปฏิบัติตัวกับแมในทางท่ีดีขึ้น 
ดังตัวอยาง  

 

“มึงมันดีแตทําทาวาตัวเองโอบออมอารี แตกับลูกเมียนี่อาหารดีๆ
สักมื้อยังไมเคยตกถึงปากเลย ไอคนใจปลาซิว ดูเอาเองแลวกัน ชาวบานชาว
ชองเขารูกันไปทั่วแลววากับเมียแทๆมันยังแจงตํารวจมาจับได ยัง ยังไมพอ 
มันยังปลอยใหเมียนอนในคุกในตะราง น้ําใจสักหยดที่มันจะโผลหัวมา
ประกันยังไมมีเลยมึงรูมั้ย ตาแหวงผัวยัยมะลิมันก็ไมชอบใหเมียมันเลนไพคือ
กัน แตพอเขาตาจนมันก็ไปเอาตัวเมียมันออกมา นานเห็นมั้ย มึงเบ่ิงตาดูเถิด กู
ออกจากคุกมาไดนี่ก็เพราะตาแหวงหรอก...แลวอยางน้ีกูยังจะหนาทนอยูกับ
มึงอีกทําไม” 

พูดจบแมก็รูดซิปกระเปาเดินทางเสร็จพอดี แมยันกายลุกขึ้นพลาง
วา  

“กูจะดูน้ําหนาพวกสู วาหากินกันเองจะไดสักกี่น้ํา”พูดแลวพุง
ปราดไปหนาประตูซ่ึงพอยืนขวางทางอยู (๓๔๑) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๕๗  
 

จากตัวอยางจะเห็นการเผชิญหนาตอบโตของแม โดยแมโตแยงถึงเหตุผลที่แม
ตองหนี แสดงใหเห็นสิ่งท่ี “แม” พยายามทําเพ่ือใหตัวเองหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตย ดวยการ
เรียกรองการดูแลสมาชิกในครอบครัวตามหนาท่ีที่ผูเปนพอควรทํา ดังคําบรรยาย “มึงมันดีแตทําทา
วาตัวเองโอบออมอารี แตกับลูกเมียนี่อาหารดีๆสักมื้อยังไมเคยตกถึงปากเลย” จะเห็นไดวาสิ่งท่ี 
“แม” ทํานั้นเพียงอยากท่ีจะใหพอดูแลและใสใจสมาชิกภายในบานบาง ไมใชดูแลแตสมาชิกท่ีอยูใน
สังคมเดียวกับพอเพียงเทาน้ัน นอกจากน้ีแมยังไดยกตัวอยางครอบครัวของตาแหวงข้ึนมาเพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นวาพอเปนสามีที่บกพรอง เพราะไมมีน้ําใจชวยเหลือหรือคุมครองยามท่ีภรรยาตก
ทุกขไดยาก  

 

 จากตัวอยางทําใหเห็นถึงความแตกตางของ ๒ ครอบครัวอยางเห็นไดชัด แม
หัวหนาครอบครัวจะไมชอบที่ภรรยาของตนออกไปเลนไพ แตเมื่อถึงคราวเขาตาจน ครอบครัวของ
ตาแหวงก็เลือกที่จะประกันตัวเมียของเขาออกมา ซึ่งตางจากพอที่ไมยอมทําอะไรเลย ทําใหแมรูสึก
คับแคนใจและพยายามหนีจากพอใหได แตพอไมยินยอมใหแมหนีไป เพราะหากแมออกไปจาก
ชีวิตพอ ความนับหนาถือตาท่ีคนในชุมชนมีใหพอจะลดนอยลง และอาจทําใหพอสูญเสียอํานาจท่ีมี
อยู ดังน้ันพอจึงไมยอมใหแมไป ความตองการที่ขัดแยงกันทําใหเกิดการตอบโตที่มีระดับความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ดังตัวอยาง 

 

“หลีกไป มึงกักขังกูบไดดอก” แมเสียงแข็ง 

เปนคร้ังแรกท่ีผมไดยินน้ําเสียงเด็ดขาดอยางย่ิงของแม ทวาเม่ือ
พอไมยอมขยับเขยื้อนออกไปจากหนาประตู เสียงส่ังของแมกลับดูทดทอ 
“หลีกไป เจาจะหนวงขอยไวทําไม” จากน้ันนํ้าเสียงแมกลับมาเปนการยืนคํา
ขาดอีกครั้ง “หลีกไป กูเตือนแลวนะ” 

และน่ันเอง มีดปอกผลไมก็ปรากฏอยูในมือแมเมื่อใดไมอาจ
ทราบได...เมื่อพอเห็นมีด ทานไมมีอาการหวาดกลัวใดๆเลย อกของทาน
เหมือนดึงดูดดวยอันตรายอันแสนเยายวนเมื่อมันตอบสนองดวยการแอนรับ 
(๓๔๒) 

 

สิ่งท่ีแมทําเปนการตอบโตอํานาจปตาธิปไตยดวยการกระทําคือการหนี นา
สังเกตวา ผูเขียนบรรยายใหเห็นอารมณไมแนนอนของแมจากคําบรรยาย “เสียงสั่นของแมกลับดูทด
ทอ” การบรรยายเชนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความไมเชื่อมั่นในตนเองอันเปนผลมาจากการยอม
จํานนตออํานาจปตาธิปไตยของแมที่ดําเนินมาอยางยาวนาน ในเหตุการณที่ยกมาความอัดอ้ันตันใจ 
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นั้นมาถึงขีดสุดจนทําใหแมตั้งใจท่ีจะหลุดพนจากสูอํานาจของพอใหได เมื่อพอมายืนขวาง แมจึงได
หาวิธีในการตอบโตใหมดวยการใชอาวุธ แตการกระทําของแมกลับเปนการกระทําท่ีสูญเปลา 
เพราะเมื่อแมใชอาวุธขูจะทํารายพอ พอเพียงแคใชความแข็งแรงที่เหนือกวาของเพศชายเขาจัดการ
จนแมไรทางสู ดังตัวอยาง 

 

แมยืนกวัดไกวมีด ส่ันเทิ้มไปทั้งตัว ที่จริงมีดเลมน้ันเปนเพียงแค
ใบเบิกทางสุดทายกอนจะหลุดพนออกจากชายคานี้ มีดที่จําใจฉวยออกมาจาก
ที่ใดสักแหง....อาวุธทําหนาที่เพียงขู ไมตายสุดทายแมก็ทําหนาท่ีไดแคเพียงขู
เทานั้น .... แตพอกลับเลือกตบผัวะเขาที่มือแมจนมีดหลุดกระเด็นลงพ้ืน ... ช่ัว
แวบเดียวนั้นเอง พอตบฉาดเขาที่หนาแมจนทรุดไปกองกับพื้น (๓๔๒) 

 

จากตัวอยางท่ียกมาเราจะพบวาตัวละครแมไดพยายามใชวิธีการตอบโตทางตรง 
ทั้งการใชคําพูดและดวยการกระทํา ทั้ง ๒ กลวิธีนี้ บางคร้ังไดผล แตสวนมากจะใชไมไดผล 
มิหนําซ้ําพอยังหาวิธีการมาโตกลับแมและสามารถควบคุมแมใหอยูภายใตอํานาจของพอตอไปได
อีกดวย ดวยเหตุนี้เอง แมจึงตองพยายามหาวิธีการใหมในลักษณะวิธีการทางออมเพ่ือตอบโตอํานาจ
ปตาธิปไตยของพอ ดังจะกลาวอยางละเอียดในหัวขอตอไป   

 

๓.๒ กลวิธีตอบโตอํานาจปตาธิปไตยแบบทางออม  
 

การแสดงออกตอการหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตยดวยวิธีนี้ที่ไมใชการปะทะโตแยง
ดวยวาจาหรือแสดงปฏิกิริยาขัดขืนโดยตรงแตจะแสดงออกดวยวิธีการอ่ืนๆ อันแสดงใหเห็นวาตัว
ละครแมไมปฏิบัติตามอํานาจหรือคําสั่งของพอ วิธีการดังกลาวไดแก การนิ่งเงียบ การละเมิด
กฎเกณฑ การนินทาลับหลัง และการพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนี้ 

 

๓.๒.๑ การน่ิงเงียบ 
 
การแกปญหาอยางหนึ่งในการยุติการมีปากเสียงระหวางแมและพอคือการนิ่งเงียบ 

นาสังเกตวาในการน่ิงเงียบของแมนั้น ไมไดหมายถึงการยอมจํานนตออํานาจของพอ แตเปนการ
เงียบเพื่อแมจะไดมีโอกาสกลับมาคิดวิธีหลุดพนจากอํานาจของพอดวยวิธีอ่ืนและเพื่อใหพอรูสึกวา
แมไมพอใจ ที่พอแสดงอํานาจตอแม ดังตัวอยาง 
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“แมเงียบฟงไมออกความเห็น ความเงียบนัน้พอเขาใจดีวาแมรูสึก
เชนไร ธรรมดาหากมีการผิดใจกันสักเล็กนอยเกิดขึน้ระหวางพอกับแม ไมแม
ก็พอคนใดคนหน่ึงจะใชวิธีหันหลังแลวเดินจากไป (สวนใหญพอกอเรื่อง แต
แมเปนคนเดินจากไป) พอไมเคยงอ ไมเคยเอาใจ ไมเคยเอยคําขอโทษ ปลอย
ใหเวลาทําใหส่ิงนั้นเลือนจาง แลวพอรุงขึ้นหลังจากกลับมาจากโรงงานพอจะ
เอยขึ้นวา “เฮย...ซ้ือขาวตมปลามาฝากแนะ” เทานั้นเอง สองสามคร้ังตอมาแม
จึงเขาใจเอาวานั่นคือคําขอโทษ” (๑๐๖) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวาการน่ิงเงียบของแมนั้น ดูคลายจะเปนการยอมจํานนตอ
อํานาจปตาธิปไตย แตความจริงแลวการเงียบคือการแสดงอาการตอบโตอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวา
แมไมพอใจตอการแสดงอํานาจปตาธิปไตย แตเลือกใชวิธีนิ่งเงียบเพื่อระงับปญหาและหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนาโดยตรง โดยท่ีไดแสดงความรูสึกใหพอไดรูดวยวาไมไดพอใจกับการกระทําของพอ วิธี
ดังกลาวไดผล เพราะในเวลาถัดมา พอจะเปนฝายท่ีเขาหาแมดวยคําพูดท่ีดีและอาการท่ีนุมนวลข้ึน 
คลายกับยอมลดอํานาจตัวเองลงมาเพ่ือใหแมกลับไปพูดคุยดวยเหมือนเดิมนั่นเอง 

 

๓.๒.๒ การละเมิดกฎเกณฑ  
 

การตอรองทางออมกับอํานาจปตาธิปไตยที่แมใชอีกวิธีหนึ่ง คือการละเมิด
กฎเกณฑ หมายถึง การที่แมไมทําตามขอตกลงที่พอไดเปนผูกําหนดไว ในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกง
คอย จะเห็นแมแสดงการละเมิดกฎท่ีพอต้ังไวหลายคร้ังดวยกัน แบงออกเปนการแอบละเมิด และ
การละเมิดโดยตรง ดังตัวอยางสถานการณที่แมแอบนําวิทยุของพอมาฟงทุกวันในชวงเวลาที่พอ
ออกไปทํางานแลว และทุกคร้ัง แมจะเปลี่ยนคลื่นที่พอไดตั้งเอาไว และเมื่อฟงจนหมดวันก็จะ
เปลี่ยนกลับเปนคลื่นที่พอตั้งไวดังเดิม ดังตัวอยาง 

 

“ที่จริงวิทยุทรานซิสเตอรเครื่องนี้พอหวงแหนมันประหน่ึงเปนลูก
คนที่สาม ... ดังนั้นเมื่อแมหยิบยืมวิทยุพอมาลอบฟงในชวงของวัน ฟงหมอลํา
บาง เพลงลูกกรุงบาง และไปท้ิงคางท่ีละครวิทยุกอนแมจะหลับชวงกลางวัน
หน่ึงตื่น เมื่อแมตื่นขึ้นมาตอนบายสาม แมก็หมุนคล่ืนไปยังสถานีเดิมท่ีพอฟง
ตอนเชาแลวนําวิทยุไปตั้งไวยังที่เดิม” (๑๖๒-๑๖๓) 
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จากตัวอยางแสดงใหเห็นวาพอหวงแหนวิทยุมาก ไมยอมใหใครมาแตะตอง แตแม
ก็ยังลอบหยิบยืมมาฟง การลักลอบของแมนั้น แสดงใหเห็นการพยายามละเมิดกฎเกณฑเล็กๆที่พอ
ไดตั้งไวแมจะเปนการกระทําท่ีไมกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ กลาวคือ ไมสามารถตอสูกับการวาง
กฎเกณฑของพอโดยตรง แตสิ่งท่ีแมทํานอกจากจะแสดงใหเห็นความพยายามตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตยแลว เหตุการณนี้ยังอาจพิจารณาไดวาเปนการทาทายอํานาจของแมตออํานาจปตาธิป
ไตยที่พอไดต้ังไวดวย  

 

นอกจากการละเมิดกฎเกณฑแบบทางออมแลว การตอรองของแมยังมีการละเมิด
กฎเกณฑในแบบทางตรง ไดแกเหตุการณตอนท่ีแมเลนหวยและตอนขายกับขาว เหตุการณในตอน
ขายกับขาวนั้นคือ ในแตละวันหลังจากสงลูกชายทั้งสองไปโรงเรียนแมจะมีเวลาวางเหลืออยู แมคิด
ทํากับขาวขายเพื่อหารายไดใหตัวเอง แตแมไมไดขออนุญาตจากพอและใชวิธีเอากับขาวไปเรขาย 
เมื่อพอรูก็หามไมใหแมออกไปขาย โดยไดตักเตือนแมหลายคร้ัง แตแมก็ยังยืนยันท่ีจะออกไปขาย
กับขาว การหามของพอนั้นพอไมไดใชวิธียื่นคําขาด เพียงแตใชวิธีหามทางออมโดยอางวาอยากให
แมหยุดขายและรอใหพอสรางรานใหเปนหลักแหลงเสียกอน แลวแมถึงคอยมาขายตอ แต แมก็
ไมไดหยุดขายตามที่พอขอ  

 

“นี่ เปนปญหาคาใจแมนับตั้ งแตพอขอใหหยุดตะลอนขับ
มอเตอรไซคขายกับขาว เพื่อรอพอสรางรานรวงใหแลวเสร็จเสียกอน จากน้ัน
มาในทุกวัน พอหาเร่ืองเหน็บแนมแมเรื่อยมา .... แมวางเฉยทําเปนไมรูไมใส
ใจคําเหน็บแนมของพอแตถอยคําเหลาน้ันก็ไมไดหมายความวาแมจะไมได
ยิน มันเขาไปนอนหมักหมมรอวันระเบิดตัวออกมา เชนเดียวกับคําเหน็บแนม
ของพอที่ไมไดแคแกลงยั่วเลน แตหมายความตามเปาหมายเดิมคือใหแมหยุด
ขายกับขาวจริง” (๑๗๒-๑๗๓) 

  

จากตัวอยาง จะเห็นไดวาพอไดแสดงความจํานงอยางชัดเจนวาไมอยากใหแมขับ
รถออกไปขาย ถาอยากขายก็รอใหพอสรางรานใหเสร็จเสียกอน แตแมก็ยังละเมิดกฎเกณฑของพอ
ดวยการตระเวนขายของตามปกติ การละเมิดกฎน้ีเองท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามท่ีจะตอสู
อํานาจปตาธิปไตยที่พอเปนผูสรางไว เมื่อพอเห็นดังน้ันก็ไดโตกลับความพยายามตอสูอํานาจของ
แมและควบคุมแมใหอยูภายใตอํานาจของพอตอไป หลังจากนั้นไมนานปาอุไรก็ไดสรางรานขาย
ของชําและขายขาวแกงไวบริเวณหนาบาน ทําใหโครงการขายของของแมเปนอันตองยุติลง 
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ในแงสตรีนิยม จากสถานการณเร่ืองการขายกับขาวของแมนั้น หากเรานํามา
วิเคราะหเร่ืองความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสามีและภรรยาจะเห็นวา สตรีที่ไมมีงานทํา ทําให
ตองพ่ึงพาสามี การพึ่งพาสามีนั่นเองท่ีทําใหผูหญิงมีสภาพท่ีดอยกวา และตกเปนรองของผูชายได
งาย วิธีการที่จะทําใหผูหญิงมีอํานาจเหนือกวาเพศชาย นั่นคือการประกอบอาชีพ การกระทําของแม
ในนวนิยายลับแล, แกงคอย ที่พยายามหาหนทางสรางรายไดใหกับตัวเองเปนเสมือนการกบฏตอ
ระบบปตาธิปไตย การไมยอมจํานนตออํานาจและการพยายามตอสูเพื่อใหหลุดพนจากภาวะการตก
เปนรอง การตอสูหรือตอรองของสตรีผูเปนภรรยากับอํานาจของสามีในระบบปตาธิปไตย ไม ใช
เร่ืองงาย ดังจะเห็นวา พอไดหาวิธีการโตกลับเพื่อใหแมยังคงอยูภายใตอํานาจดังที่กลาวไปขางตน  

 

๓.๒.๓ การนินทาลับหลัง  
 
วิธีการน้ีหมายถึงวิธีการที่แมใชรับมือกับพอเพื่อสรางตัวตนใหมขึ้นมา โดยใชการ

นินทาเพ่ือละท้ิงอัตลักษณที่เปนอยูหรือบิดเบือนอัตลักษณเดิมซึ่งเปนอัตลักษณที่ไมพึงปรารถนา
ไปสูอัตลักษณใหมเพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในสังคม การนินทาของแมมักเกิดข้ึนหลังจากมี
เหตุการณปะทะกันระหวางพอและแม เน่ืองจากแมไมสามารถจะตอรองกับอํานาจของพอได แมจึง
ใชวิธีการนินทาพอลับหลัง ในนวนิยายลับแล, แกงคอย เราสามารถพบเห็นการนินทาลับหลังของ
แมหลายคร้ัง และแทบทุกคร้ังเร่ืองที่แมเลาน้ันเปนเร่ืองเลาในสวนที่ดีของตัวแมเอง หรือเลาใน
ทํานองเอาเร่ืองท่ีดีใสตัวเอง เพื่อใหตัวเองเปนคนสําคัญในบาน และครอบครัวในสายตาของเพ่ือน
บาน  ดังเหตุการณตอนที่แมไดนํารูปถายของแมเองกับของลออ ภรรยาคนแรกของพอ มา
เปรียบเทียบใหเพื่อนบานดู โดยรูปของลออที่แมเลือกเปนรูปท่ีถายไรการปรับแตงภาพ ในขณะท่ี
รูปของตัวแมเองน้ันเปนรูปที่ถายในสตูดิโอท่ีมีทั้งการใชไฟ การแตงหนาและฉากเพ่ือใหรูปดูดี  ดัง
ตัวอยาง 

 

“แมเปดกระเปาใบนั้นแลวเลือกหยิบภาพถายใบหน่ึงออกมา ยื่น
ใหสมาชิกวนดูกับครบวง … นั่นละ ลออ เมียเกาพอสู … แมหยิบภาพถายอีก
ใบขึน้มาเทียบรูปภาพเปรียบเทียบทั้งสองใบน้ีถูกวนไปรอบวงอีกคร้ัง ... ผมมี
ความรูสึกวาแมชางไมยุติธรรม ภาพถายของลออเปนภาพที่ถายขณะอยูกับ
เหยากับเรือนในอริิยาบถสบายๆ ทุกอยางดูดิบและเปนธรรมชาติ แตภาพของ
แมถายในหองถายภาพ ซ่ึงหลังจากกระบวนการน้ันยังมีการเขียนแตงลงไปใน
ภาพถายเพ่ิมเติมอีกดวย” (๘๑)  
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เหตุการณนี้เกิดหลังจากท่ีพอไดเลาเร่ืองราวในชีวิตหนุมใหฟงถึงการแตงงานกับ
ลออซึ่งเปนภรรยาคนแรกของพอ โดยไดนํามาเปรียบเทียบกับทิพย ทําใหทิพยตองหยิบภาพถาย
ขึ้นมาแกปมที่อยูในใจเพ่ือทําใหตัวเองดูดี เร่ืองราวของลออที่ผานการบรรยายของผูเขียนนั้นทําให
เห็นลักษณะทางกายภาพ หนาที่การงาน นิสัยใจคอ ตลอดจนทัศนคติของลออ ดังตัวอยาง 

 
ลออเปนหญิงสาวท่ีดูประหน่ึงจะเพียบพรอมไปเสียทุกอยาง ทั้ง

เร่ืองอาชีพการงานก็ไดรับความนับถือไววางใจจากบรรดาครูและผูปกครอง 
มากไปกวาน้ันทุกคนพรอมจะชวยเหลือแบงปน  ดานรูปรางหนาตาก็ถือวา
สละสลวย มีบุคลิกนาคบหา จิตใจน้ันงดงาม ไมเคยวารายกลาวโทษยุยงใคร
ใหแตกคอกัน สําหรับนักเรียน ลออคือคุณครูใจดี และสําหรับผูปกครอง
ละแวกน้ัน ครูลออคือไมบรรทัดของชุมชนเล็กๆในตรอกซอย ซ่ึงใหทั้งขอคิด 
และดําเนินชีวิตเปนแบบอยางแกคนในชุมชนได 

 ลออกับพอตางมุมานะทํางานกันอยางขยันขนัแขง็ สรางเนื้อสราง
ตัวดวยกันทั้งคูเพื่อทด แทน เวลาที่มีใหกันในแตละสัปดาหอนันอยนิด (๕๘)  

  

ในขณะท่ีทิพย ผูเขียนสรางภาพใหแตกตางอยางชัดเจน ทั้งหนาท่ีการงาน 
ลักษณะทางกายภาพ ดังตัวอยาง 

 

ในวัยสาว ๑๗ ป ใชวาแมจะไมมีไอหนุมมาคบหา แมในเรือนราง
สูง ๑๖๕ เซนติเมตร และดูอวบนิดๆ แตแมมีผิวพรรณขาวสะอานผิดจากผู
สาวแถวบานที่ผิวคล้ําเกรียมแดด แมอุปนิสัยดี อีกท้ังขยันขันแข็ง ชวยงานพอ
เฒาเหล่ียมและแมเฒาจุลศรีทอผาซ่ินใตถุนเรือน คุณสมบัติขยันขันแข็งดูแล
บานชองนี้เปนที่หมายปองของไอหนุมมากหนาในหมูบานและแมยังบอกอีก
วาแมมีญาณทิพยพิเศษ ... หลายๆครั้งแมนอนละเมอสะระตะ ชวงหลังๆแม
นอนละเมอถึงส่ิงท่ีไดทําในตอนกลางวัน บอกเลาเร่ืองราวตางๆใหกลางคืน
ไดรับรู บอกอีกดวยวาไอหนุมนัดพบแมที่ทานํ้า ที่วัด หรือท่ีนาของใคร ดวย
เหตุเหลาน้ีดวยกระมัง พอเฒาเหล่ียมซ่ึงเปนพยานรับรูถอยคาํหลับใหลของลกู
สาวคนเล็กจึงตัดสินใจสงแมไปชวยงานปาสายหยุดท่ีแกงคอย...แมไดอยู
อาศัยในหองเล็กๆทายเรือน มีที่นอน มีขาวกิน ชวยงานเรือนทุกอยางโดย
ไมไดรับคาตอบแทน ... แตเม่ืออยูมาไดระยะหน่ึง ความรูสึกเกรงอกเกรงใจ
บังเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจแม ดังนี้เองแมจึงไดเขามาดูแลหนูนอยแกงคอย แลว
เงินคาจางที่แมไดงวดแรก สวนหนึ่งก็แนบไปกับจดหมายสงใหพอเฒาแมเฒา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๖๓  
 

ทางบาน อีกสวนหนึ่งเพ่ือความสบายใจของแมโดยตรง แมยื่นใหปาสายหยุด
เพื่อเปนคาที่อยูอาศัยและอยูกิน แมจะเปนเงินจํานวนนอยนิดก็ตาม (๗๖-๗๙)  

 

จากท้ัง ๒ ตัวอยางจะเห็นไดวาผูเขียนไดสรางภาพของทิพยและลออ ใหแตกตาง
กันอยางชัดเจน ดานหนาท่ีการงานทิพยเปนผูใชแรงงาน รับจางทํางานแลกเงิน ในขณะท่ีลออเปน
ครูผูมีทั้งเกียรติ และความนับหนาถือตาในสังคม การเปรียบเทียบเชนน้ี นอกจากจะทําใหเห็นภาพ
ที่แตกตางแลว จากมุมมองของสตรีนิยม ยังสะทอนใหเห็นโอกาสในการเสี่ยงตอการถูกกดขี่ของ
เพศชาย จากฐานะและสภาพทางสังคมที่ดอยกวา ซึ่งพอไดใชขอไดเปรียบนี้ดูถูกแมเพื่อใหแมตกอยู
ในสถานภาพที่เปนรองอยูบอยครั้ง และทุกคร้ังแมจะหาวิธีเพื่อโตกลับพอเสมอ และวิธีการตอบโต
ทางออมที่แมใชนั่นก็คือการนินทาลับหลังในลักษณะของการแยงคําพูดของพอดวยการสรางตัวตน
ขึ้นมาใหมเพื่อลบปมที่ตนเองนั้นถูกพอมองวาดอยกวามาตลอด ดังเหตุการณเร่ืองรูปถายของลออที่
แมนํามาใหเพื่อนบานดูเปรียบเทียบกับรูปของแมนั้นเอง เปนท่ีนาสังเกตอยางหน่ึงวาการนินทาน้ัน
เกิดขึ้นในตอนที่พอไมอยูบาน  

 

นอกจากตัวอยางท่ีไดยกมาขางตน ยังมีเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาการนินทาคือ
การสรางตัวตนใหมของแม คือเหตุการณที่เกี่ยวกับชาติกําเนิดของแม กลาวคือ พอชอบดูถูกกําพืด
ของแมที่เปนคนลาว และมักจะพูดภาษาลาว และทุกคร้ังแมไมสามารถโตตอบอะไรพอไดเลย 
จนกระทั่งแมไดมีโอกาสฟงเร่ืองราวตระกูลของพอ แมจึงเกิดความสงสัยและสอบถาม แตพอกลับดุ
ดาแม แมจึงเก็บเอาความสงสัยนั้นมาเลาใหคนอื่นฟง ดังตัวอยาง 

 
“แมไมเช่ือวาพอมีเช้ือสายเปนคนจีน หมายรวมไปถึงนองทุกคน

และปูกับยาดวย ... แมอางวาเทาท่ีสังเกตมาคนจีนสวนใหญไมวายากดีมีจน 
พวกเขาไมลืมบรรพบุรุษ ความเชื่อ และการไหวเจาตามเทศกาลตางๆประจําป 
แมยกเอาเถาแกขายขาวสารในตลาดแกงคอยใหดูเปนตัวอยาง แตกับพอของ
ผม พอไมเคยมีสวนรวมใดๆกับเรื่องราวเหลาน้ันเลย ... พอแมถามเซาซ้ีในทุก
ชวงเทศกาลบอยเขา (แมสังเกตและพูดคุยกับเกาแกขายขาวสารในตลาด พอ
ตกค่ําก็เอามาเลาใหพอฟง) พอก็ตอกกลับ “อยากจะอวดรํ่าอวดรวยกับเขานิ ที่
เปนอยูนี่ก็ดีถมถืดแลว” แมโมโหมากท่ีพอดูถูกเอาจึงเลาอยางออกอารมณวา 
“ขอยอยากเห็นมันตายแลวกลับไปอยูกับโคตรเหงาของมัน อยากจะอวดร่ํา
อวดรวยที่ไหน เมื่อกอนขอยน้ีจน แตขอยไมเคยลืมกําพืดของตัว มันเวาจั้งซ่ี
หาญนํ้าใจขอยนัก”(๘๒) 
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จากตัวอยางจะเห็นไดวาแมสงสัยในเร่ืองของบรรพบุรุษของพอมาโดยตลอด และ
เมื่อถามเอาความกับพอ กลับถูกพอตอวา ทําใหแมรูสึกคับแคนใจที่ถูกพอตําหนิ มิหนําซ้ํายังตอก
กลับดวยการดูถูกกําพืดของแมดวย แมจึงเก็บเอาความสงสัยนี้มานินทากับเพื่อนบานของแมเอง 
การนินทาเปนการระบายความคับแคนใจที่ตัวแมโดนตําหนิและถูกดูถูกเร่ืองชาติกําเนิด การนินทา
ของแมจึงเปนเสมือนความพยายามท่ีจะตอสูกับอํานาจปตาธิปไตยโดยวิธีการแกเผ็ดเลาเร่ืองท่ีไมดี
เกี่ยวกับชาติกําเนิดของพอตอเพ่ือนบาน ทําใหในสายตาของเพื่อนบาน พอเองก็ไมไดมีชาติกําเนิดท่ี
ดีไปกวาแม เราอาจตรวจสอบวา การนินทาลับหลังเปนการสรางอัตลักษณใหมใหกับแม และสราง
ความพึงพอใจใหกับแมไดมากเพียงไรโดยดูจากปฏิกิริยาของเพื่อนบานในวงนินทาเม่ือแมนินทา
พอ และเพื่อนบานของแมก็มักเห็นดีเห็นงามไปกับคํานินทานั้น ดังตัวอยาง 

 

แมเริ่มเลาเร่ืองเม่ือคืนใหเพื่อนบานของแมฟงและจงใจใหผมได
รับรูไปในตัว โดยเฉพาะในสวนของความรักครั้งแรกของพอ แมเล าวาลออ
เหมือนคนมอญมากกวาจะเปนคนไทย โดยเฉพาะความสะสวยที่พอบรรยาย
ไวเลิศเลอเม่ือคืนกอน แมก็ตั้งคําถามเอากลางวงวา “ไหน สวยที่ตรงไหน”  
“พี่ทิพยดูสวยกวา” เพื่อนในกลุมฉอเลาะแม แมยิ้มพออกพอใจ อีกคนวา 
“สวยคนละแบบ เมียคนแรกสวยแบบไทยแท เมียคนปจจุบันดูสวยแบบขาว
เนียน” เทานั้นเอง แมหัวเราะจนแทบหงายหลังเหมือนมีใครเอาน้ิวไปจี้สะเอว 
“สวยแทสวยทอ สวยกะดอสวยกะเด้ีย” แมเขิน”(๘๐)  

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวานอกจากเร่ืองชาติกําเนิดที่แมโตกลับพอแลว ในเหตุการณ
ที่พอไดเลาถึงเร่ืองราวของลออและยกยองวาดีกวาแมที่เปนคนลาว แมไดโตกลับแบบลับหลังดังคํา
บรรยาย “แมเลาวาลออเหมือนคนมอญมากกวาจะเปนคนไทย” จะเห็นวาในสายตาของแมสิ่งท่ีพอ
เคยดูถูกชาติกําเนิดแมที่แมเปนลาว หากเปรียบเทียบกับภรรยาคนแรกที่พอยกยองคือลออ แม
มองเห็นวาลออก็ไมไดมีความเปนไทยท่ีเหนือกวาแมเลย แมกับลออจึงมีสถานะที่ไมแตกตางกัน 
การนินทาดวยการสรางตัวตนขึ้นมาใหมนี้เอง ทําใหแมรูสึกเปนที่ยอมรับในหมูแมบานดวยกัน
เพราะภาพของพอในขณะท่ีแมเลาทําใหเกิดความรูสึกรวม เนื่องจากทุกครอบครัวในสังคมไทย
สวนใหญปกครองดวยระบบปตาธิปไตยที่มีผูชายเปนใหญทั้งสิ้น การที่แมนินทาพอในลักษณะที่
แมเปนฝายท่ีเหนือกวาน้ัน ทําใหแมดูมีอํานาจในการสรางและควบคุมเร่ืองเลาใหเปนไปตามท่ีตน
ตองการ และทําใหไดรับการยอมรับจากผูหญิงดวยกันเอง และเมื่อแมไดรับการยกยอง แมรูสึกได
ถึงชัยชนะที่เหนือกวาพอขณะท่ีอยูในพ้ืนที่สาธารณะ  
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๓.๒.๔ การพ่ึงพาส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  
 
ในแงของปตาธิปไตยผูชายถูกจัดใหอยูกับความเหตุเปนผล และผูหญิงถูกจัดใหอยู

ในความไรเหตุผล ความเชื่อมโยงน้ีเอง วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (๒๕๔๕:๑๐-๑๑)ไดกลาววา  
 

ตามความเช่ือแบบตะวันตก ความเปนชายถูกจัดใหอยูปริมณฑล
ของความเปนเหตุผลและความเปนหญิงอยูในปริมณฑลของธรรมชาติซ่ึงถือ
วาเปนฐานทางปญญาหลักอันหน่ึงในการครอบงําผูหญิงในวัฒนธรรม
ตะวันตก ... ขอบเขตของความเปนชาย หมายถึง ชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงขัดแยงกับขอบเขตความเปนหญิงท่ีเปนเรื่อง
สวนตัว ชีวิตในบาน และการสืบพันธุ และความเปนหญิงถูกใชเปนตัวแทน
ของธรรมชาติและปจเจกบุคคล ซ่ึงตรงขามกับความเปนชายท่ีเปนสังคมและ
วัฒนธรรม  

  

จากบทวิเคราะหของวารุณี เราจะเห็นวิธีคิดแบบปตาธิปไตยในสังคม
ตะวันตกที่คอนขางชัดวา ผูชายถูกจัดใหอยูฝายของความเปนวิทยาศาสตร เร่ืองราวของสังคม
และวัฒนธรรม ในขณะท่ีผูหญิงอยูในฝายของความเปนธรรมชาติ ปจเจกบุคคล เร่ืองของ
ความเชื่อดั้งเดิมหรือศาสนาพ้ืนเมือง ดวยวิธีคิดเชนน้ีโดยปกติเพศชายจึงมักถูกจัดใหอยูใน
ฝายท่ีมีอํานาจเหนือกวาเพศหญิงเสมอมา เพราะสังคมประเมินคาวาระบบเหตุผลหรือวิธีคิด
แบบวิทยาศาสตรมีความเหนือกวาธรรมชาติ หรือวิธีคิดท่ีไมเปนวิทยาศาสตร อาทิเชนเร่ือง
เกี่ยวกับความเชื่อ ภูตผีปศาจหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ก็จะถูกมองวาเปนเร่ืองงมงาย ไรสาระ  

 

อยางไรก็ตามสตรีนิยมไดเสนอวา ผูหญิงมีความแตกตางและดีกวาผูชายตาม
ธรรมชาติ และโดยเงื่อนไขทางชีวภาพ เชนการที่ผูหญิงเปนผูใหกําเนิดทารก ทําใหผูหญิงเช่ือมโยง
กับธรรมชาติ และโลก มีขอบเขตอยูที่เร่ืองสวนตัว ชีวิตในบาน และการสืบพันธุ สวนผูชายถูกจัด
ใหอยูในปริมณฑลของความเปนเหตุผล โลกของวิทยาศาสตรและมีขอบเขตในชีวิตสาธารณะ การ
ผลิต สังคมและวัฒนธรรม นักสตรีนิยมบางทานเสนอวาในบางพ้ืนท่ีอยางในสุวรรณภูมิ ระบบ
เหตุผลหรือศาสนาท่ีมาจากภายนอกก็ไมไดมีอํานาจเหนือกวาศาสนาพ้ืนเมืองเสมอไป ในสังคม
อุษาคเนยนี้เราจึงสามารถพบผูหญิง คือ เพศท่ีเปนใหญในพิธีกรรม มีบทบาท อํานาจ และเปนผูนํา
ทางวัฒนธรรม รองรอยการยกยองนับถือศาสนาผีดั้งเดิมท่ีมีเพศหญิงเปนผูควบคุม เชน ผีฟา ผีปูยา 
(ปรานี วงษเทศ  ๒๕๔๙) 
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ในนวนิยายเร่ือง ลับแลแกงคอย เราจะเห็นการปะทะกันของชุดความคิดท่ีวา ชาย

คือวิทยาศาสตรและหญิงคือไสยศาสตร และเห็นความพยายามตอรองกับความสัมพันธเชิงอํานาจท่ี
ฝายหญิงคือแมใชสิ่งเหนือธรรมชาติอยางเร่ืองราวทางไสยศาสตร และความเช่ือ เขามาตอรอง
เพื่อใหตนเองนั้นหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตย ซึ่งสิ่งเรนลับน้ีเปนสิ่งท่ีพอไมเคยเชื่อ และพยายาม
ลบหลู ดังตัวอยางเก่ียวกับตนแหนที่อยูหนาบานของพอและแม ดังนี้ 

 

บริเวณติดถนนหนาปากทางเขาบานของผม มีไมยืนตนสูงใหญ
ตนหน่ึงผิดแผกจากพรรณไมนานาท่ีดกด่ืนในบริเวณแถบน้ีซ่ึงสวนใหญเปน
ตนหางนกยูงและตนกามปู มันจึงกลายเปนจุดสังเกตโดดเดนใหจดจําสําหรับ
แขกไปใครมา ไมยืนตนที่วาคือตนสมอพิเภก หรือที่คนแถวนี้เรียกวาตนแหน 
เขาใจวาเปนไมตระกูลเดียวกันกับสายพันธุตนหูกวาง ทวามีรูปรางใหญโต
โอฬารกวากันหลายเทานัก ... 

ในสายตาญาติพี่นองท้ังฝายพอและฝายแม ตนแหนเปนจุดบอก
ตําแหนงสําคัญอันเปนท่ีตั้งของบานผม สําหรับคนขับรถทั่วไปมันเปนจุด
สังเกตการณกอนถึงโรงปูนตราชาง และตองเปลี่ยนเกียรต่ําเพ่ือพารถคบืคลาน
ขึ้นตีนเขาสูเขตชุมชนของตําบลทับกวาง ตนแหนเปลี่ยนสถานะจากจุด- 

สังเกตสําคัญกลายเปนที่จดจําและเลาลือภายในระยะเวลาเพียงไมกี่ป ดวย
สถิต ิ

ที่วารถยนตหลายคันมาเสียหลักพุงชนตนแหนแหงน้ีหลายคร้ังคราว บาดเจ็บ
ก็มาก คนตายก็มี .... 

 เลาลือกันตอมาวามีวิญญาณแมเฒาเจาท่ีสถิตอยู ณ ที่ตรงนั้น แม
เช่ือเรื่องเหลาน้ีอยางสุดจิตสุดใจ แอบไปขูดหวยใตโคนตนไมกับผูคน
ชาวบานอยูหลายคร้ังหลายครา สวนพอผมไดแตสายหนารองยี้ ตนไมก็คือ
ตนไม จะเปนอื่นไปไมได อยางมากท่ีสุดก็คอยคุมกะลาหัวสกัดก้ันไมใหรถ
แฉลบออกนอกเสนทางพุงเขามาทับแมใหคอหักตายคาบาน พอประชดแม
อยางน้ี ตนแหนคงมองเห็นพฤติกรรมตางกันสุดขั้วของพอกับแมที่กระทําตอ
มันอยูทุกคืนค่ํา ชวงปแรกๆที่ครอบครัวเรายายมาอยูที่นี่ พอยังคงเขากะเชา
เย็นและเลิกงานหลังเท่ียงคืน ตนแหนนี้มักเปนจุดหยุดพักใหพอปลดทุกขเบา
กอนกลับเขาบานเสมอมา มันเปนเวลาคลาดเคล่ือนเพียงเล็กนอยเพราะกอน
หนานี้แมเพิ่งมาขูดหวยขอเลข”(๑๓๗-๑๓๘)  

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาตนแหนมีความสําคัญตอคนในตําบลทับกวางและคนใน
ครอบครัวเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนจุดบอกตําแหนงสําคัญอันเปนที่ตั้งของบานแลว ยัง 
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เปนจุดสําคัญของคนท่ีสัญจรไปมาในฐานะท่ีเปนจุดบอกเสนทางอันตราย  ที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู
บอยครั้ง จนเกิดการกลาวขานวามีวิญญาณแมเฒาท่ีสิงอยู และแมก็เชื่อเร่ืองน้ี บอยคร้ังท่ีแมแอบไป
ขูดหวยใตโคนตนไมกับชาวบาน สวนพอนั้นนอกจากไมเชื่อเร่ืองน้ีแลว ยังไดลบหลูความเชื่อของ
ชาวบานและแมดวยการปสสาวะรดโคนตนไมทุกคืน  

 

วิธีคิดของ “พอ” กับ “แม” เกี่ยวกับตนแหนแสดงใหเห็นการปะทะกันระหวางชุด
ความคิดแบบปตาธิปไตยกับชุดความคิดแบบอ่ืนที่ไมใชแบบปตาธิปไตยไดดี เห็นไดชัดวาพอคือ
ตัวแทนของวิทยาศาสตรเพราะพอไมเพียงแตไมเชื่อในคําอธิบายเ ร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของตนแหน 
เพราะเม่ือชาวบานชอบมาขูดหวยแตพอสายหนารองยี้ ตนไมคือตนไมจะเปนอ่ืนไปไมไดอีกท้ัง พอ
ยังลบหลูโดยการปลดทุกขเบาใสกอนกลับเขาบานเสมอ สวนแมคือตัวแทนของไสยศาสตรหรือ
ความเชื่อพื้นบานเพราะแมเพิง่มาขูดหวยขอเลข 

 

ความนาสนใจของเร่ืองตนแหนนอกจากจะแสดงใหเห็นวิธีคิดท่ีแตกตางกันอยาง
สุดขั้วระหวางพอและแมแลว ยังเปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นความพยายามในการตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตยของแม ตัวอยางตอไปนี้จะเปนเหตุการณในตอนที่แมถูกผีเจาแมตนแหนเขาสิงเน่ืองจาก
ไมพอใจท่ีพอลบหลูสิ่งท่ีแมนับถือดวยการปลดทุกขใสและประกาศวาจะโคนตนแหนท้ิงหากหาม
แมเร่ืองเลนหวยไมสําเร็จ หลังจากน้ันแมก็ถูกผีเจาแมตนแหนสิง แลวเรียกรองใหพอทําพิธีขอขมา
ตอเจาแม (ซึ่งความจริงก็คือรางของแม) 

  

“เบื้องหนาทานคือรางของแม คือรางของเมียทานทวานํ้าเสียงและ
กิริยาโฉดทรามหาญหาวท่ีประ จักษ อยูนี้มิใชเมียของทาน และการท่ีรางน้ัน
เอาธุระในท่ีลับของทานมาประจานตอหนาลูกบานทุกคน ความรูสึกอับอาย
อยางประหลาดเขากัดกินใจทาน ราวกับวาระหวางกันและกันถูกแปรสภาพ
ใหเปนธุระและความคาดหวังของคนอื่นๆไปดวย คนอ่ืนๆซ่ึงพอ ‘ไวหนา’มา
ตลอด”.... 

“เอาอยางน้ีดีกวาแมเฒา”พอรวบรวมสติแลวกลาวอยางสํารวม 
“คืนนี้แมเฒาออกไปกอน แลวเดี๋ยววันรุงขึ้นผมจะไปขอขมาอยางเปนพิธีการ
ใตตนแหน จะทําใหถูกหลักถูกการ แลวทําใหยิ่งใหญสมฐานะของแมเฒาเลย
เอา เดี๋ยวผมจะสรางศาลใหดวย พอใจม้ัยแมเฒา” 

รางน้ันน่ิงงันอยูเปนครู คลายลังเลใจ 

“เอานะแมเฒา เอาอยางย่ิงใหญไปเลยดีกวา ใหชาวบานชาวชอง
เขารับรูโดยทั่วกัน ขอขมาตอนน้ีมันไมไดอะไรขึ้นมาหรอก” พอชักจูง 
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“มึงจําขี้ปากของมึงไวนะไอป อยาใหกูตองเตือนมึงอีกซํ้าสอง” 

กลาวจบรางน้ันก็รวงผล็อยอยางไรกระดูกกระเดี้ยวแผหลาลง 
สงผลใหศีรษะกระแทกพ้ืนเต็มแรง” (๓๕๑-๓๕๓) 

 

จากตัวอยางเปนเหตุการณที่แมถูกผีเจาแมตนแหนเขาสิง ทําใหการพูดจาของแม
เปลี่ยนไป จากท่ีเคยอยูภายใตอํานาจปตาธิปไตยของพอ เมื่อถูกผีเจาแมตนแหนเขาสิง แมกลายเปน
คนอ่ืนที่สามารถโตแยง ดุดา พอไดโดยไมตกอยูภายใตอํานาจของพอ การท่ีแมถูกผีเขาผูเลาไดจัด
ใหพออยูฝงของความเปนเหตุเปนผลที่ไมเชื่อเร่ืองผีในขณะท่ีแมเชื่อเร่ืองนี้อยางไมมีเหตุผล 
อยางไรก็ตามวิธีการท่ีแมใชโดยทําเหมือนวาตัวแมเองถูกผีแมเฒาเขาน้ัน เปนการตอสูโดยใชไสย
ศาสตรเขาคัดคานกับระบบปตาธิปไตย แมพอจะไมเชื่อเร่ืองลี้ลับ แตการท่ีแมถูกผีเขาสิงแลวปาว
ประกาศถึงการกระทําของพอใหชาวบานท่ัวไปไดรูนั้น ก็ทําใหพอเสียหนาและวิธีที่จะรักษาหนา
ของพอน่ันก็คือการยอมลดอํานาจของตัวเองลง โดยตองรับปากวาจะทําตามขอเรียกรองท่ีแมในราง
ของเจาแมตนแหนตองการ 

 

จะเห็นไดวาสังคมของแมถูกผูกติดกับโลกไสยศาสตรและสิ่งลี้ลับ ในขณะท่ีพอ
ถูกผูกติดไวกับโลกของวิทยาศาสตร การที่แมถูกผีเขาสิงนี้เอง สอดคลองกับแนวคิดสตรีนิยมที่วา
ผูหญิงตกเปนรอง เพราะอยูในโลกของไสยศาสตรมากกวาโลกของความเปนวิทยาศาสตร แตใน
กรณีนี้วิธีการท่ีแมใชไสยาศาสตรเขาตอรองกับวิทยาศาสตรโดยมีพอเปนตัวแทนกลับไดผล และ
การที่พอยอมจํานนตอแมอาจไมใชเพราะเกรงกลัวตออํานาจท่ีแมใชเพื่อตอรอง แตเปนการยินยอม
เพื่อรักษาหนาและกอบกูเอาศักดิ์ศรีของตนเอง จากการท่ีตองเสียหนาในพื้นท่ีสาธารณะเพราะถูกผี
แมเฒาตอวา หากเปนเชนน้ันก็อาจกลาวไดวาแมเองก็เขาใจดีวาการตอรองโดยใชไสยาศาสตรเขา
จัดการกับพอ มีความสัมพันธกับพื้นที่เพราะวิธีที่แมใชไดผลเมื่อทั้งพอและแมอยูในพ้ืนที่สาธารณะ 

  
๓.๒.๕ การใชบุคคลที่สาม  
 
การใชบุคคลที่สามในนวนิยายลับแล, แกงคอย เปนการใชบุคคลอ่ืนเปนตัวกลาง

ในการตอรองกับอํานาจปตาธิปไตย ซึ่งการปะทะโดยตรงไมสามารถทําได ในนวนิยายเร่ือง ลับแล,
แกงคอย ไมสามารถเห็นการตอรองโดยใชบุคคลที่สามจากความสัมพันธระหวางแมและพอ
โดยตรง แตจะสามารถเห็นไดจากความสัมพันธระหวางแมกับลูก คือ ตัวลับแล ซึ่งเปนผูสืบทอด
อํานาจจากพอโดยตรง ในระหวางที่พอมีชีวิตอยูลูกชายของเขาไดรับการปลูกฝงเลี้ยงดูในแบบที่พอ 
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เปนหัวหนาครอบครัวมาโดยตลอด เมื่อพอเสียชีวิตลง เขาจึงตองการที่จะสืบทอดระบบการ
ปกครองน้ีตอไป ดังตัวอยาง  

 

ผมรูสึกวาไมเพียงผมเปนลูกชายคนเดียว แตยังเปนหัวหน า
ครอบครัวดวย ผมตองขึ้นมารับตําแหนงน้ีแทนพอ ดังน้ันการที่แมตัดสินใจ
จะขายท่ีดินโดยไมปรึกษาหรือถามความเห็นของผมกอนถือเปนเร่ืองที่ยอม
ไมได ... 

เอาเถอะ ตอนนั้นผมก็ทําไดแคปกปองมันอยางลมๆแลง ปกปอง
ใหตัวเองมีจุดมุงหมาย แถมการปกปองน้ันยังสอแววชัดเจนวาผมกับแม
แตกตางกัน ผมประกาศกราววา ตอไปน้ีจะใชช่ือวา ‘แกงคอย’ บังคับแมให
เรียกผมวาแกงคอย ในนามสัญลักษณแหงการตอตาน ผมเปนลูกชายของพอท่ี
ออกมาจากมดลูกของลออ ผมประกาศตอไปวา หากแมยังต้ังใจจะขายท่ีดิน
ของพอ ผมจะไปอําเภอแลวแจงเปลี่ยนชื่อตัวเองอยางจริงๆจัง (๓๗๐-๓๗๑) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางแมกับลูกนั้นไมไดแตกตางไปจาก
ความสัมพันธระหวางแมกับพอนัก  เพราะลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวระบบชายเปนใหญ โดยมี
พอเปนหัวหนาครอบครัวเปนแบบอยาง และทําหนาท่ีสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวปรับและ
ปฏิบัติตามอุดมการณแบบชายเปนใหญ เมื่อพอเสียชีวิตลงดูเหมือนวาแมจะเปนอิสระจากการถูกกด
ขี่จากอํานาจปตาธิปไตยท่ีเกิดจากพอ แตในขณะเดียวกันเมื่อลูกผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
ลูกก็เปนเหมือนตัวแทนที่ทําหนาท่ีกดขี่แมใหอยูภายใตอํานาจแบบปตาธิปไตยตอไป วิธีการตอบ
โตของแมจึงเปนการพยายามใชบุคคลที่สามเขามาตอรองกับอํานาจน้ัน ดังเหตุการณที่สัมพันธเขา
มาเพื่อจีบแมของลับแล สัมพันธพาแมและลับแลยายจากทับกวางและอยูกินฉันสามีภรรยากับแม  
ลับแลไมชอบสัมพันธเพราะรูสึกไดวาเม่ือสัมพันธเขามาอํานาจท่ีพอและเขาสรางข้ึนเพื่อปกครอง
แมจะตองสูญหายไป เขาจึงพยายามทําทุกอยางเพื่อตอตานอํานาจของสัมพันธ ดังตัวอยาง 

 

นี่คือกิจกรรมในทุกค่ําคืนท่ีผมทาํตลอดหน่ึงเดือนมานี ้จนเม่ือสอง
สัปดาหที่แลวนี้เอง แมคงรูวาผมมายืนยามอยูตรงปลายเตียงแม ... แมเลาถึง
ความไมมั่นคงทางจิตใจในกลางดึกที่นัดพบกันบนชายบานตามปกติ แลวคืน
นั้นขณะผมยองยางเขาไปในหองนอนของแมอยางท่ีเคยทํามาตลอด ผมเห็น
ไอพันผัวใหมของแมนอนอยูบนเตียงหลังน้ันรวมกับแม มันสะดุงต่ืนรอง
เอะอะเหมือนเห็นผี มันเลิกมุงออกมาเจอผมตรงปลายเตียง ในตอนนั้นแม ก็
สะดุงต่ืนตามมันเชนกัน ผมมองมันจองเขม็งแลวบอกวา มันไมมีสิทธิ์เขามา 
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นอนกับเมียของพอผมในหองนี้ มันตอบกลับอยางเดือดดาลวา นี่เปนบานของ
มัน มันหาบานใหแมและผมไดอยูอาศัยซุกหัวนอน... 

และไมนานนัก ทามกลางนํ้าตาของผมกับเสียงกรีดรองของแมลง
กลางคืน ผมรูสึกถึงแผนไมที่ออนยวบลงตรงปลายเตียง ปรากฏรางไอพันยืน
เปนเงาดําทะมึนพรอมกับเงารางของแมยืนแอบอยูขางหลังมัน...ไอพันเอย
ดวยน้ําเสียงที่ผานการตรึกตรองและปรึกษาหารือกันมาแลววา 

“มึงอยูที่นี่ไมไดหรอก สันดานอยางมึงตองไปอยูที่อื่น” (๙-๑๐) 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาลับแล พยายามทําทุกอยางเพ่ือรักษาอํานาจปตาธิปไตย
ของพอเขาไว ทั้งการยืนเฝามองท่ีปลายเตียง หรือแมแตการปะทะอารมณตอหนา ซึ่งหลังจากการ
ปะทะน้ีเอง จะเห็นไดวาลับแลพายแพตอสัมพันธ ลับแลพยายามรักษาอํานาจปตาธิปไตยของพอให
คงอยู แตในเม่ือแมเขาเองพรอมที่จะเชื่อฟงสัมพันธซึ่งเปนตัวแทนของอํานาจปตาธิปไตยใหมเขา
มา ชุดอํานาจปตาธิปไตยเดิมที่เกิดจากพอและลับแลจึงพายแพ ความพายแพนี้ทําใหลับแลถูกสงตัว
ไปอยูกับหลวงพอที่วัด เปนเวลา ๑ เดือน เพื่อใหหลวงพอขัดเกลาพฤติกรรมของลับแลใหคลาย
ความกาวราวและลดการตอตานแมและสามีใหมของแมลง  เมื่อครบตามกําหนด แมเดินทางไปรับ
ลับแลกลับบาน ระหวางนั้นแมก็ไดพูดคุยกับหลวงพอโดยการถามอาการของลับแลดังตัวอยาง   

  

พอถามไถสารทุกขสุกดิบกันเปนท่ีเรียบรอย แมเริ่มเขาเร่ืองดวย
อาการส่ันเทานอยๆจากการเปยกฝน 

“หลวงพอวาลูกชายของหนูเปนยังไงบางคะ เขาดีขึ้นรึยัง” 

“โยมทิพยถามลูกดูเถอะ” หลวงพอเพยิดหนาอยางภูมิใจและ
รับรองมาทางผม “อาตมาวาเขาเปนผูเปนคนขึ้นเยอะเชียวละ” 

“เปนไงลูก อยูกับหลวงพอทาน หนูทําตัวดีใชมั้ย” แมหันมาถาม
ผม ผมนิ่งสงบไมตอบคํา พรอมมองกวาดไปยังเหลาคนแปลกหนาท่ีอยูขาง
หลังแม แมหันหนาไปพ่ึงหลวงพออีกครั้ง 

“หนุมน่ีเปนเด็กดี แมจะด้ืออยูบาง แตเม่ือพูดคุยดวยเหตุดวยผล 
เขาก็รับฟงและเขาใจดี วางกรอบเกณฑใหเขาเดินเสียบาง กําหนดกฎระเบียบ
ไวให เขาก็ปฏิบัติตามนะ สําคัญอยูที่โยมทิพยกับลูกตองรับฟงและเอาใจเขา
ใจเรามาแบงปนกันใหมากกวาน้ี ไมมีอะไรตองกังวลนะโยม ไมคอขาดบาด
ตายอยางที่โยมทิพยเขาใจหรอก ... 

“ลูกไมคอยจะฟงหนูนะสิหลวงพอ” แมวา “บอกอะไรก็ไมฟง ให
ทําอะไรก็ไมเอา คนเปนแมเนี่ยอกจะแตกตาย สรรหาแตส่ิงดีๆใหทั้งน้ันแต
เด็กคนนี้ไมยอมเอาสักกะอยาง หนูละเหน่ือยใจ” แมสายศีรษะ” 
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“เดี๋ยวน้ีเขาเขาใจอะไรๆแลว”  
“กิงหรือคะหลวงพอ” แมดูลังเลใจ “วาลูกของหนูเนี่ยจะไม

กระโชกโฮกฮากใสแมมันอีก ไมทําตาขวางอยางกับจะกินเลือดกินเน้ือใสแม
บังเกิดเกลาอีก...หนูบอกใหหลวงพอฟงรึยังคะ วาลูกของหนูมีอาการเหมือน
โดนของเขา แตกอนตอนเปนเด็กเขาเปนเด็กดีมากเลย เช่ือฟงพอแมทุกอยาง 
อยูในโอวาทมาตลอด เปนเด็กนารัก ไมคอยพูดคอยจา ไมสรางเร่ืองสรางราว 
จนเขาโตขึ้น ก็สรรหาแตเรื่องใหเดือดเน้ือรอนใจ ยิ่งเม่ือพอของเขาเสีย เขาก็
เหมือนคนไมเต็มบาท สรางแตเรื่อง ไมยอมเขาใจอะไรท้ังน้ัน พอหนักเขาก็
ไปเกะกะระรานคนอ่ืน...” 

ใครคนหน่ึงสะกิดแมและวา “เจาวาไปสิวาลูกเจาเฮ็ดจังไดกับศาล
เจาที่” 

“อาตมารูเรื่องแลว หนุมเขาเลาใหฟงแลว” หลวงพอแทรก แวบ
หน่ึงแมแสดงสีหนาฉงนใจ (๔๑๒-๔๑๓) 

 
จากตัวอยางเปนเหตุการณที่ทิพยไปรับตัวแกงคอยกลับจากวัด หลังจากฝากใหเจา

อาวาสดูแลเปนระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม แกงคอยยอมลดความกาวราวลงแตไมทั้งหมด ดังจะเห็นไดวา
ในชวงแรกแกงคอยยังคงแสดงความกาวราวตอแมของเขาเอง ดังคําบรรยาย “ผมน่ิงสงบไมตอบคํา 
พรอมมองกวาดไปยังเหลาคนแปลกหนาที่อยูขางหลังแม” ตัวอยางดังกลาวนอกจากจะแสดงใหเห็น
วาแกงคอยยังไมยอมลดความกาวราวท่ีมีตอแมเขาลงแลว ยังแสดงใหเห็นถึงการใชบุคคลที่สามซึ่ง
คือเจาอาวาสในการตอบโตกับอํานาจปตาธิปไตย ดังคําบรรยาย “แมหันหนาไปพ่ึงหลวงพออีก
คร้ัง”  

 

ในเหตุการณนี้ แมคิดวาแกงคอยน้ันยังไมมีทีทาวาจะหายจากการถูกผีรายเขาสิง 
กลาวคือ แมโยงเร่ืองของแกงคอยเขากับเร่ืองของไสยศาสตรตามความเช่ือของแม แมจึงขอรองให
เจาอาวาสชวยไลวิญญาณช่ัวรายออกจากรางของแกงคอย ซึ่งสัมพันธก็ไดรวมขอรองดวย และ
หลังจากท่ีเจาอาวาสไดสวดมนตเพื่อขับไลวิญญาณช่ัวรายเสร็จสิ้น แกงคอยก็มีทาทีที่เปลี่ยนไป ดัง
ตัวอยาง 

 

“ดีๆ...ทีนี้โยมทิพยเขยิบมานั่งใกลๆลูกซิ ประคองลูกไว หนุมเขา
ออนลามากแลว” 

“ตายแลวลูก ตัวรอนจี๋เลย” 
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“เอา ทุกคนฟงไวนะ ไมมีแกงคอยแลว ไหน หนุมบอกพวกเขาอีก
ทีซิวาตอไปหนุมจะประพฤติตัวยังไง” 

“ผมจะเปนลูกท่ีดีของแม จะไมทําใหใครเดือดรอน...” 

“แมเปนหวงหนูนะลูก ทั้งหมดน้ีก็ทําเพ่ือหนูคนเดียว หนูโตเปน
หนุมแลวนะ ตอไปในภายภาคหนาหนูตองยืนดวยลําแขงตัวเอง มีการมีงาน
ทํา มีชีวิตของตัวเอง ตัวแมก็มีเทาน้ี ยืนอยูขางหลัง หนูไดดีแมก็ภูมิใจ 
ลมเหลวหนูก็ยังมีแม แมไมไปไหนหรอก อยูเทาท่ียังมีลมหายใจอยู แมก็มี
เทาน้ีแหล อยางท่ีหนูเห็น แมมีความสุขแลว แมก็อยากใหหนูมีความสุขไป
ดวย...” 

แมกอดผม ทาเจาอาวาสขยับตัวเล็กนอย เหยียดลําตัวขึ้นนั่ งหลัง
ตรง ทานเร่ิมบทสวดอีกรอบ คราวน้ีตางไป แมนั่งคูกับผม เราสองแมลูกรับ
บทสวดจากทานเจาอาวาส (๔๓๓) 

 
จากตัวอยางจะเห็นไดวาหลังจากที่แกงคอยไดฟงท่ีเจาอาวาสสั่งสอนและสวดมนต 

เพื่อขับไลวิญญาณแลว แกงคอยมีทาทีที่ดีขึ้น เขายอมใหแมของเขาเองมาน่ังใกลๆและประคองกอด 
ซึ่งแตกตางกับลักษณะของแกงคอยกอนหนาน้ี การเขาหาพระของแมจึงเปนเพียงชองทางเดียวท่ีจะ
ลบลางอํานาจปตาธิปไตยชุดเดิม เจาอาวาสน้ันเปนบุคคลท่ีสามท่ีแมใชในการตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตยอยางไดผล นอกจากน้ีแลวหากเราพิจารณาดานความหมายโดยนัย จะเห็นวา “พระ” นั้น
แทนอํานาจของปตาธิปไตยที่สูงท่ีสุด กลาวคือ พระ มีสถานภาพและบทบาทท่ีเพศชายดวยกันเอง
นับถือและยกยองวาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีผีที่สิงแกงคอยน้ัน อาจหมายถึงอํานาจทางปตาธิปไตยของ
พอที่แกงคอยยึดเปนแบบอยาง การที่แมขอรองใหเจาอาวาสขับไลวิญญาณชั่วราย ความหมาย
โดยนัยเราอาจตีความไดวา แมขอรองใหเจาอาวาสท่ีมีอํานาจปตาธิปไตยสูงสุดในระบบปตาธิปไตย
เปนผูโคนลมอํานาจปตาธิปไตยเดิมของพอนั่นเอง 

 
จากการวิเคราะหขางตนนี้เอง ผูศึกษาไดใชแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน

เขามาชวยในการทําความเขาใจความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันของผูหญิงและผูชาย ทําใหพบวา
ภายใตสังคมแบบชายเปนใหญตัวละครหญิงตระหนักและเขาใจถึงความรุนแรงท่ีผูชายกระทําตอ
เธอ และไดพยายามตอสูเพื่อใหตนเองนั้นหลุดพนจากอํานาจปตาธิปไตย ทั้งทางตรงและทางออม 
แตจนทายที่สุดแลว เพศหญิงก็ยินยอมที่จะอยูภายใตบทบาทของความเปนเมียและแมตอไป 
กลาวคือ ตัวบทไดชี้ใหตัวละครเพศหญิงเห็นความโหดรายของอํานาจปตาธิปไตย เพื่อใหผูหญิงลุก
ขึ้นมาตอสูกับอํานาจน้ัน และตั้งคําถามถึงบทบาทและสถานภาพของเมียและแมที่ตนเองนั้นแบกรับ 
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อยู และช้ีใหเห็นวาภายใตการแข็งขืน และตอสูตออํานาจปตาธิปไตย ผูหญิงก็กลับยอมสยบตอ
อํานาจของผูชายตอไป ดวยความผูกพัน ความรัก และสถานภาพที่ตองพึ่งพาผูชายน่ันเอง  
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บทท่ี ๕ 
 

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุป 
 

การศึกษาวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของตัวละคร “แม” ในนวนิยายเร่ืองลับแล, แกง
คอย มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหบทบาทของ “แม” ในฐานะของภรรยา และมารดา และการวิเคราะห
การประกอบสรางอัตลักษณของแมกับวิธีการตอรองเพื่อปลดปลอยตัวเองออกจากอํานาจปตาธิป
ไตย ตามแนวคิดสตรีสายถอนรากถอนโคน  

 
 ผลการศึกษาพบวา นวนิยายลับแล, แกงคอย เปนนวนิยายท่ีบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวในสังคมไทย เนื้อหาสวนใหญเนนบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายมากกวาตัว
ละครหญิง เห็นไดจากสรรพนามที่ผูเลาเร่ืองใชเรียกตัวละคร หากเปนตัวละครเพศชาย ผูเลาเร่ืองจะ
เรียกดวยชื่อเฉพาะ ในขณะท่ีผูเลาจะเลาถึงตัวละครเพศหญิงโดยใชสรรพนามเรียกแทนช่ือวา “แม” 
เพียงเทานั้น นอกจากน้ีผูเลาเร่ืองยังใหรายละเอียดหรือภูมิหลังของตัวละครเพศชายมากกวาภูมิหลัง
ตัวละครเพศหญิงอีกดวย 

 

 นอกจากน้ีตัวละครเพศหญิงในนวนิยายเร่ืองลับแล,แกงคอยยังถูกนําเสนอในบทบาทท่ี
จํากัดอยูที่ความเปนเมีย และแมตามกรอบจารีตประเพณีอันไดแก การเคารพเช่ือฟง การปรนนิบัติ 
สมาชิกในครอบครัว  การซื่อสัตยและไมมีปากเสียง ทั้งน้ีตัวละครในเร่ืองมี ๒ สถานภาพที่ตอง
พิจารณา นั่นคือ สถานภาพการเปนเมียและสถานภาพการเปนแม ดังนี้ 
 

๑. “แม” ในฐานะภรรยา  มีบทบาทในการดูแลบานและครอบครัว  นอกจากแมตองดูแล
สามีและลูกแลว ความเรียบรอยภายในบานก็เปนหนาท่ีที่แมไมมีสิทธิ์ปฏิเสธเชนกัน เพราะถาหาก
แม 
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โตเถียง แมตองถูกสมาชิกภายในบานโดยเฉพาะพอซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวตําหนิถึงหนาท่ีที่แม
บกพรองไป นอกจากน้ียังมีการแบงแยกและสงวนสิทธิ์บางอยางเพ่ือผูชาย เชน เหลา หรือพื้นท่ี
บริเวณกลางบานท่ีเปนศูนยกลางของคนภายในครอบครัว ใหเปนท่ีเฉพาะผูชายท่ีมีจํานวนมากกวา 
และใหพื้นที่ของครัวเปนพื้นที่ของแม 

 

 ตามแนวคิดสตรีนิยม ภรรยาที่มีหนาที่ในการทํางานบานเพียงอยางเดียว เปรียบเสมือนทาส
ในเรือนเบี้ย เพราะงานบานเปนงานท่ีไมไดรับคาจางตอบแทน เปนงานท่ีไมไดรับเกียรติ และถูก
มองวาเปนงานท่ีดอยกวา อีกท้ังการทํางานอยูบานเพียงอยางเดียวทําใหผูหญิงไมมีรายได ทําให
ผูหญิงตองพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากผูชายและผูกติดกับบทบาทท่ีเปนรอง 

 

ดานการเชื่อฟงผูนําครอบครัว  ในนวนิยายลับแล, แกงคอย  ระบบปตาธิปไตยไดสรางให
พอเปนผูบังคับบัญชาและสรางใหแมเปนผูอยูใตบังคับบัญชา ไมมีสิทธิออกเสียงหรือโตเถียงใดๆ 
นอกจากพอจะเปนผูถืออํานาจเบ็ดเสร็จแลว  ลูกชายทั้ง ๒ คนยังไดรับรูปแบบอํานาจของพอมาใช 
แสดงเห็นภาพของกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมอีกดวย ตามแนวคิดของสตรีนิยมการอยูใต
อํานาจของพอนี้เองเปนสาเหตุหลักที่ทําใหแมถูกกดขี่ และอยูในสถานภาพที่เปนรอง 

 

๒. สถานภาพและบทบาท “แม” ในฐานะมารดา   สถานภาพการเปนมารดาหรือแมเปน
สถานภาพที่ไดรับการยกยองมากท่ีสุด เพราะเปนผูใหกําเนิดทารก โดยบทบาทท่ีสังคมไดคาดหวัง
นั้น อาทิ การดูแลอบรมลูก การเปนท่ีพึ่ง และการเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับลูก ในศักยภาพและ
บทบาทเชนนี้ตามแนวคิดของสตรีนิยม ผูหญิงถูกทําใหมีหนาท่ีในการสืบพันธุและเลี้ยงดูบุตร 
หนาท่ีเหลาน้ีเองทําใหผูหญิงไมมีอิสระจําเปนตองพ่ึงพิงผูชาย ในนวนิยายลับแล, แกงคอย เราจะ
เห็นบทบาทของมารดาในความคาดหวังและในแงที่สตรีนิยมไดวิพากษไวดังนี้  

 

แมมีบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงลูก  บทบาทดังกลาวไดแกบทบาทในการดูแลเอาใจใส การ
อบรมสั่งสอน และการเปนแบบอยางท่ีดีของลูก จะเห็นไดวา ในนวนิยาย แมทําหนาท่ีดูแลลูกต้ังแต
อาบนํ้า, แตงตัว, พาไปสงโรงเรียน, รับกลับบานและซักเสื้อผา การปรนนิบัติตอลูกทุกอยางน้ีเองทํา
ใหแมอยูในสถานภาพที่เปนรอง 

 

ดานบทบาทในการอบรมสั่งสอน จะเห็นไดวาแมไดอบรมสั่งสอนลูกชายท้ังสองอยูเสมอ
ตลอดทั้งเร่ือง แตลูกชายท้ังสองกลับไมยอมเชื่อฟงแมของเขา จนบางคร้ังแมตองใชวิธีอางชื่อพอ 
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ของเขา  ลูกๆจึงยอมรับฟง   การพ่ึงพิงอํานาจจากพอนี้เองเปนการยํ้าใหเห็นชัดเจนตามแนวคิดสตรี
นิยมไดวิพากษถึงระบบชายเปนใหญวาผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอ ตองพ่ึงพิงเพศชาย เพราะแมแต
บทบาทของแมที่จะอบรมลูกก็ยังไมสามารถสรางการยอมรับจากลูกได 

 

ดานบทบาทในการเปนแบบอยางท่ีดีของลูก ในนวนิยายลับแล, แกงคอย เราจะเห็นภาพ
ของการเปนแบบอยางของแมผานมุมมองของผูเปนพอ ที่ตัดสินแมในทางตรงกันขาม อาทิ การพูด
ภาษาลาวของแม ที่เปนภาษาท่ีพอไมไดใช พอจึงถือวาเปนภาษาท่ีดอยกวาของพอ หรือแมเอาแต
เลนการพนันนีท้ี่พอไมชอบ เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งในทุกครั้งที่พอตําหนิแมเร่ืองบทบาทในการเปน
แบบอยางท่ีดีตอหนาลูก ลูกๆทั้งสองก็กลับเห็นดีเห็นงามไปดวย แสดงใหเห็นถึงกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมจากพอที่มีตอลูก และทําใหลูกชายสืบทอดวิธีคิดแบบปตาธิปไตยเพ่ือจะพยายาม
ปกครองแมในภายหลัง 

 

นอกจากบทบาทในการเลี้ยงดูลูก  แมยังมีบทบาทและหนาที่ในการปกปองลูก  การปกปอง
เปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งของมนุษยที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติเมื่อเกิดเหตุการณที่คับขัน ในนวนิยาย 
เราจะเห็น “แม” มีบทบาทและหนาที่ในการปกปองลูกหลายคร้ัง แมบางคร้ังเหตุการณที่ปกปองน้ัน
จะเปนเหตุการณที่ลูกชายท้ังสองเปนผูกระทําผิดก็ตาม นอกจากแมจะปกปองลูกชายจากคนอ่ืนแลว 
กับอํานาจปตาธิปไตยท่ีพอมีตอลูก “แม” ก็เขามาปกปองดวย  แตไมวาแมจะพยายามปกปองลูก
เพียงใด แมก็ยังตกอยูภายใตอํานาจปตาธิปไตยของพอเชนกัน  

 

บทบาทหนาที่ของแมอีกประการหน่ึงในนวนิยายเร่ืองลับแล,แกงคอยคือบทบาทหนาท่ีใน
การเสียสละเพ่ือลูก จะเห็นไดวาในนวนิยายลับแล, แกงคอย  มีเหตุการณที่ทําใหแมตองตัดสินใจ
เสียสละเพื่อลูก เมื่อลูกตองการความชวยเหลือ แมสิ่งน้ันจะเปนสิ่งท่ีแมหวงแหนมากท่ีสุดก็ตาม 
การเสียสละนี้เองทําใหเราเห็นภาพของแมที่สังคมไดคาดหวังไว นอกจากน้ียังสะทอนใหเห็น
บทบาทของ “แม” ตามายาคติที่สังคมไดตั้งไวอีกดวย โดยมายาคติหมายถึงคติความเชื่อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถูกสรางขึ้น และเรานํามาปฏิบัติจนรูสึกไดวาเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติไมใชสิ่ง
ที่สังคมสรางข้ึน  ในนวนิยายเราจะเห็นมายาคติที่สังคมคาดหวังในตัวผูหญิง ในประเด็นตางๆ
ดังนี้คือ 

 

  ๑. ผูหญิงทุกคนตองการเปนแม จะเห็นวาผูแตงสรางบุคลิกให “ทิพย” มีความ
ปรารถนาที่จะเปนแมมาตลอดต้ังแตเม่ือคร้ังยังเปนพี่เลี้ยงใหกับลออ กลาวคือทิพยมีพรสวรรคใน 
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การเลี้ยงเด็กท่ีดีเยี่ยม และแมลออจะตายไปทิพยก็ยังคงทําหนาท่ีพี่เลี้ยงอยู และมีทาทีที่เปนหวง
เสมือนแกงคอยเปนลูกของตน ซึ่งตรงกับสิ่งท่ีสตรีนิยมไดวิพากษถึงหนาท่ีของสตรีไววา เมื่อสตรี
ถึงวัยเจริญพันธ สตรีจําเปนตองแตงงาน และเม่ือแตงงานหนาท่ีจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อใหกําเนิด
บุตร และเปลี่ยนสถานภาพของตนเองจากภรรยาเปนมารดา 
 

  ๒. ผูหญิงทุกคนตองการมีลูก จะเห็นไดวาผูแตงสรางใหทิพยถูกมายาคติเขา
ครอบงํา จากที่เคยเปนเพียงพ่ีเลี้ยง หลายคร้ังทิพยมีความปรารถนาที่อยากจะเปนแมเสียเอง และเม่ือ
ทิพยไดแตงงานกับปใหม ทิพยจึงต้ังทองและมีลูกชายเปนของเธอเอง นอกจากมีลูกเปนของตัวเอง
แลว เธอยังไดสิทธิ์ในการเปนแมของแกงคอยหลังจากที่ลออไดเสียชีวิตอีกดวย 

  ๓. ผูหญิงทุกคนมีสัญชาติญาณความเปนแม จะเห็นไดวาทิพยทําหนาท่ีในการ
ปกปองลูกใหพนจากอันตรายตางๆ ตั้งแตเมื่อคร้ังที่ยังเปนเพียงพ่ีเลี้ยงเด็ก 

 

  ๔. เด็กทุกคนตองการแม จะเห็นไดวาแมในนวนิยายลับแล, แกงคอย ผูแตงจะ
สรางภาพใหลูกชายอยูขางเดียวกับพอของเขาน่ันคืออํานาจปตาธิปไตย แตในท่ีสุดแลวผูแตงก็สราง
ใหลูกชายกลับมารักและเช่ือฟงแมของเขาตามท่ีมายาคติไดต้ังไว 
 

  จากการวิเคราะหนี้เองทําใหเห็นสถานภาพและบทบาทของผูหญิงท่ีสังคมคาดหวัง 
อีกทั้งยังไดเห็นความตองการของผูหญิงท่ีตองการทําตามายาคติที่สังคมไดสรางไว โดยท่ีตัวเธอเอง
ไมไดรูสึกถึงสภาพการตกเปนรอง หรืออยูภายใตอํานาจปตาธิปไตยของพอและลูกชายท้ังสองของ
เธอแตอยางใด แตในนวนิยายเร่ืองน้ีไมไดแสดงใหเห็นเพียงดานเดียว แตยังแสดงใหเห็นถึ งวิธีการ
ตอรองกับอํานาจปตาธิปไตยท่ี “แม” พยายามท่ีจะตอสูและตอตานสภาวะท่ีตกเปนรองท้ังการตอบ
โตทางตรงและทางออม ดังนี้ 
 

 กลวิธีการตอบโตทางตรง  แบงออกเปนการตอบโตดวยคําพูด ดวยสถานภาพท่ีทําใหแมตก
เปนรองอันไดแก การไมมีรายได ทําใหแมตองหาทางใหตนเองหลุดพนจากอํานาจ ไมวาจะเปนการ
สรางรายได ดวยการพนัน การขายกับขาว ซึ่งเปนสิ่งท่ีพอไมพอใจ เมื่อพอไมพอใจ  พอจะตอวาแม 
และแมเปนผูยินยอมทุกคร้ัง แตกอนที่จะยินยอมตออํานาจปตาธิปไตย แมไดพยายามตอบโตดวย
คําพูดหรือการเถียง ซึ่งเปนการแสดงพฤติกรรมตอหนา และเมื่อการตอบโตดวยคําพูดใชไมไดผล 
“แม” จึงตองใชกลวิธีการตอบโตดวยการกระทํา ซึ่งจากการวิเคราะหทําใหเราสามารถมองเห็นได 
๒ แงมุมคือการกระทําของแมทําขึ้นเพ่ือยุติอํานาจปตาธิปไตยของพอแบบช่ัวคราว หรือแบบถาวร  
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ซึ่งการตอบโตที่ไดกลาวมาท้ัง ๒ กลวิธีนี้ บางคร้ังไดผลแตบอยครั้งใชไมไดผล แมจึงตองหาวิธีการ
ทางออมเพ่ือตอบโตอํานาจปตาธิปไตยของพอ 

 

 กลวิธีการตอบโตอํานาจปตาธิปไตยทางออม  เปนการแสดงออกตอการหลุดพนจากอํานาจ
ปตาธิปไตยดวยวิธีการอ่ืนท่ีไมใชการปะทะโดยตรง อาทิการน่ิงเงียบ เมื่อแมไมพอใจตออํานาจ
ปตาธิปไตยของพอ การละเมิดกฎเกณฑที่พอไดตั้งไว อาทิ การแอบฟงวิทยุของพอ และการแอบ
ขายกับขาว ซึ่งลวนแตเปนสิ่งท่ีพอไมชอบท้ังสิ้น นอกจากน้ียังมีการนินทาลับหลังใหเพื่อนบานฟง 
ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากเหตุการณที่แมไดทะเลาะกับพอ โดยแมจะเลาสวนที่ดีของตนเอง หรือการสราง
ตัวตนขึ้นมาใหมเพื่อลบปมท่ีตนเองถูกพอมองวาดอยมาตลอด เพื่อใหตัวเองเปนศูนยกลางภายใน
บานและครอบครัว และเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับในหมูแมบานดวยกันเอง  
 

การพ่ึงพาสิ่งเหนือธรรมชาติก็เปนอีกวิธีที่ “แม” ใชเปนกลวิธีในการตอรองจากอํานาจ
ปตาธิปไตย โดยในแงของปตาธิปไตยผูหญิงจัดใหอยูในโลกของความไรเหตุผล ความเปน
ธรรมชาติ ในขณะที่ผูชายถูกจัดใหอยูในโลกของวิทยาศาสตรและความมีเหตุผล จะสังเกตไดวาผู
แตงสรางใหแมผูกพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติตั้งแตเมื่อคร้ังยังเปนวัยรุน  และใหพออยูฝงตรงกันขาม
กับแมและความเช่ือของผูคนในชุมชน แมพอจะไมเช่ือเร่ืองสิ่งลี้ลับ แตการปาวประกาศถึงการ
กระทําอันเปนการลบหลูของพอท่ีกระทําตอสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ทําใหพอเสียหนา
และลดอํานาจของตัวเองลง นอกจากน้ียังมีการใชบุคคลที่สามเปนตัวกลางในการตอรองกับอํานาจ
ปตาธิปไตย ซึ่งในนวนิยายตัวกลางที่วาคือสัมพันธ สามีใหมของแม และเจาอาวาส จะสังเกตไดวา
ตัวกลางท่ีแมใชในการตอรองนั้นเปนเพศชายเชนเดียวกับพอ การใชเพศชายเหมือนกัน เปนการ
ตอสูกันของชุดอํานาจปตาธิปไตยดวยกันเอง ซึ่งพระน้ันถือเปนอํานาจปตาธิปไตยท่ีสูงสุด การใช
พระมาเปนตัวกลางในการตอสูกับอํานาจปตาธิปไตยของพอ อาจตีความไดวาแมไดใชชุดอํานาจ
ใหมเขามาโคนลมชุดอํานาจปตาธิปไตยชุดเดิม 

 

จากการวิเคราะหขางตนนี้เอง ผูศึกษาไดใชแนวคิดทางสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนเขา
มาชวยในการทําความเขาใจความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและเพศชาย ทําให
พบวาภายใตสังคมไทยเพศหญิงเปนเพศที่ถูกกดข่ี และถูกทําใหอยูในสภาวะท่ีตกเปนรองอยู
ตลอดเวลา และย่ิงตกเปนรองมากยิ่งข้ึนเมื่อผูหญิงไดเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทเปนเมียและแม
ตามลําดับ และแมวาจะมีการพยายามตอรองและตอสูกับอํานาจปตาธิปไตยเชนไร ผูหญิงก็ยัง
ยินยอมที่จะตกอยูภายใตอํานาจปตาธิปไตยน้ัน ทางเดียวที่จะทําใหผูหญิงไมอยูภายใตอํานาจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       ๗๙  
 

ปตาธิปไตยจากผูชาย คือการทําความเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงเสียใหม และลบลาง
ความเช่ือ คานิยมที่เปนมายาคติเดิมท้ิงไป ซึ่งทําไดยากเมื่อสังคมไทยถูกปลูกฝงความคิดในเร่ืองนี้
มาอยางยาวนาน  
 

อภิปรายผล 
 

ความเปนแมในสังคมไทยน้ัน อาจพูดไดวาเปนสถานภาพและบทบาทท่ีไดเปรียบมากกวา
เพศชาย สวนหน่ึงเปนเพราะวาสังคมไทยตองการทายาทในการสืบเผาพันธุ และแมเปรียบเสมือน
ปจจัยหลักในการผลิตทายาท นอกจากน้ีแมยังตองทําหนาท่ีเปนผูเลี้ยงดูอีกดวย แตจากกการศึกษา
นวนิยายลับแล, แกงคอย เราจะเห็นไดวาตัวละครหญิงในเร่ืองอยาง “ทิพย” ไมไดรับการยกยองจาก
ตัวละครเพศชาย เมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวละครหญิงที่อยูภายใตบทบาทและสถานภาพเมียและแม
ทั้ง ๒ ตัวอยางลออ ภรรยาคนแรก และทิพย ภรรยาคนท่ีสองของปใหม จะเห็นวาสาเหตุที่ทําใหการ
ตอรองของแมไมไดผลเกิดจากปจจัยหลายอยางดังนี้   
 

ดานการศึกษา ผูแตงใหภาพของลออเปนผูหญิงท่ีมีการศึกษาสูง ซึ่งแตกตางจากทิพยที่เปน
สาวชาวบานท่ีไมมีการศึกษา ดานอาชีพลออมีอาชีพครู ซึ่งเปนอาชีพที่มีหนาท่ีการงานท่ีดี อีกทั้ง
ไดรับการนับหนาถือตาจากบุคคลในสังคมอีกดวย ซึ่งแตกตางจากทิพยที่มีอาชีพเปนเพียงแมบาน 
และพ่ีเลี้ยงเด็ก ดานการใชชีวิตคู ลออเร่ิมพบรักกับปใหมดวยความชอบพอจนกลายเปนความรัก 
และการแตงงาน ในขณะท่ีทิพยกับปใหมการใชชีวิตคูไมไดเร่ิมท่ีความรัก แตเร่ิมท่ีความจําเปนที่
ทิพยตองทําหนาท่ีพี่เลี้ยง และปใหมไมสามารถท่ีจะเลี้ยงลูกได และหลังจากท่ีเพื่อนบานเร่ิมครหา
ถึงการอยูกินของท้ังคู  ปใหมจึงแตงงานกับทิพยอยางเสียไมได  

 

การท่ีทิพยมีภูมิหลังท่ีแตกตางจากลออน้ีเอง ทําใหวิธีการใชชีวิต กริยาทาทาง หรือแมแต
ความคิดอานมีความแตกตางกัน และเมื่อเทียบกับปใหม เราจะเห็นไดวาปใหมอยูในสถานภาพและ
บทบาทที่เปนรองกวาลออ กลาวคือ ไมมีการศึกษา และมีอาชีพเปนเพียงคนขับรถสิบลอ แตใน
ขณะเดียวกันปใหมไมไดพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากลออ เพราะตางฝายตางมีอาชีพ สวนทิพยนั้นไมมี
งานทําจําเปนตองพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจจากปใหม การพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจนี้เองทําใหทิพยตกอยูใน
สถานภาพที่เปนรอง และไมมีวุฒิภาวะ หรือ คุณสมบัติมากพอที่จะตอรอวกับอํานาจปตาธิปไตย 
ฉะน้ันแลวทางเดียวที่จะทําใหทิพยหลุดจากอํานาจปตาธิปไตยไดก็คือ เธอตองมีการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
 

๑. ควรมีการศึกษานวนิยายเร่ืองอื่นโดยใชแนวคิดสตรีนิยมเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห   
๒. นวนิยายเร่ืองลับแล.แกงคอยยังมีแงมุมอ่ืนใหศึกษาอีกมากเชนการศึกษาดานผูเลาเร่ือง

หรือดานองคประกอบตางๆในบันเทิงคดี  
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ประวัติผูแตง 
 

ประวัติ 
 
อุทิศ เหมะมูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

 

การศึกษา 
 

 อุทิศเขาเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแสงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียน
แกงคอย จากนั้นเขาเรียนศิลปะท่ีแผนกศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  อยู ๔ ป กอนจะตัดสินใจเอนทรานซเขาคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ) กรุงเทพฯ  และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในระยะเวลา ๕  ป ซึ่งเกินกวาที่หลักสูตรกําหนดไว ๑  ป 

 

ประสบการณและชีวิตการทํางาน  

 

ระหวางท่ีศึกษาอยูและหลังจบการศึกษา อุทิศมีความสนใจในศิลปะหลากหลายแขนง
สาขา ทั้งวรรณกรรม ภาพยนตร และดนตรี เคยทํางานเปนดีเจ ทําภาพยนตรสั้น ผูกํากับศิลป
ภาพยนตไทย และแสดงงานทัศนศิลปเปนระยะๆ ปจจุบันอุทิศ ยังคงทํางานเขียนและประกอบ
อาชีพเปนผูพิสูจนอักษรอยูอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันอุทิศแตงงานและอาศัยอยูที่กรุงเทพฯรวมกับ
ภรรยาของเขาเอง 

 

อุทิศเคยไดรับคัดเลือกใหเปนหน่ึงในบุคคลสําคัญของไทยโดย CNN และไดรับเลือกจาก
แจแปน ฟาวนเดชั่น กรุงโตเกียวใหเดินทางไปบรรยายดวยการสนับสนุนของ Takeshi Kaiko 

Memorial Asian Writers Lecture Series คร้ังที่ ๑๙ จากนวนิยายเร่ืองลับแล, แกงคอย 
 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล 
 

๑.  ปริมาตรรําพึง  ไดรับการเสนอช่ือเขาชิงรางวัลซีไรต รอบ ๒๐ เลมสุดทาย ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ผลงานท่ีผานมา 
 
ประเภทภาพยนตรขนาดสั้น และยาว 

 

  ๑. พิภพบรรฑูรย  หนังสั้นเร่ืองแรกที่ไดรวมงานกับฟลมไวรัส (ดวงกมลฟลมเฮาส) จัดฉาย
หนังตามสถานศึกษาตางๆ  ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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สัปดาหวิจารณ หลังเขียนบทความทางภาพยนตรใหกับนิตยสาร Movie Time ในปพ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. มานหมอก เร่ืองสั้นเร่ืองท่ีสอง ไดรับการตีพิมพจากสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ในป 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. ไมยอนคืน รวมเร่ืองสั้นไดรับการตีพิมพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ประเภทนวนิยาย 

 
๑. ระบําเมถุน นวนิยายเร่ืองแรกที่ไดรับการตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. OUTSIDER IN CINEMA  รวมบทวิจารณภาพยนตรไดรับการตีพิมพ ในปพ.ศ. 
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๓. Japan and I ญ่ีปุนในกาลคร้ังหน่ึง งานเขียนไดรับการตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๕๔   
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นอกจากน้ียังมีบทความและเร่ืองสั้นท่ีอุทิศ เหมะมูลไดรวมเขียนกับนักเขียนคนอ่ืนๆอีก 
ดังน้ี On Literature คนชํารุดหรือมนุษยโรแมนติก, 151 Cinema รวมเขียนกับ สนธยา ทรัพยเย็น 
และ ธเนศน นุนมัน, Outsider in Cinema ภาพยนตรอันเปนที่รักของคนดูหนังนอกกระแส  และ 
เสียงเลาเร่ืองจากเคร่ืองฉาย รวมเขียนกับ ๖ นักเขียน ปราบดา หยุน,อนุสรณ ติปยานนท, ภานุ ตรัย
เวช, ๑๐ เดซิเบล และ กิตติพล สรัคคานนท 
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เร่ืองยอ 

 
“ลับแล” ถูกแมของเขาเอง พามาฝากไวที่วัดปา โดยมีสัมพันธ ทองศรีมา สามีใหมของแม

เปนผูขับรถ เนื่องจากแมของเขาน้ันคิดวาเขาถูกผีเขา  อันเกิดจากพฤติกรรมแปลกๆของลับแลที่
เกิดข้ึนเปนประจําทุกคืน เมื่อลับแลมาอาศัยอยูที่วัด เจาอาวาสไดฝากใหพระจันเปนผูดูแล และได
เรียกลับแลขึ้นไปพบทุกวันในตอนเย็น และไดสอบถามถึงชีวิตของลับแล ลับแลไดเลาเหตุการณ
ตางๆที่ผานมาในชีวิตของเขาใหกับเจาอาวาสฟงวาเดิมที กอนจะช่ือลับแลเขาไดชื่อแกงคอยมากอน
และมีพอชื่อ “ปใหม” สวนแมชื่อ “ทิพย” 

 
ปใหมเปนชายรูปรางสูงผอม ผิวคล้ํากํายํา ผมหยักศก เปนลูกชายคนโตของยาจูและปูเจือ 

เดิมทีทั้งคูเปนชาวจีนอพยพ ตอมาไดรับความชวยเหลือจาก “ลุงมาด” ผูดูแลสวนมะพราวใหอาศัย
อยูในสวนมะพราว และทํางานชวยเหลือภายในสวน 

 

ลุงมาดไดพาปูเจือเขาหา “เถาแกซง” เจาของสวน เถาแกใหทํางานเปนคนขับรถสงของ
ภายในสวน และไดใหยาจูคอยดูแลสวนมะพราวคูกับภรรยาของลุงมาด ปูเจือจึงตัดสินใจตั้งรกราก
อยูอยางถาวร และภายหลังยาจูไดใหกําเนิดลูกท้ังสิ้น 5 คน คือ ปใหม อรุโณทัย ไขศรี มีสุข และ
นิคม 

 

ปูเจือ มีนิสัยเปนนักเลง ไมยอมคน เดิมทีไมชอบเร่ืองไสยศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตเมื่อ
ยายมาต้ังรกรากอยูอําเภอลับแล ก็ไดมาติดใจในเร่ืองของขลัง วิชาอาคม และไดลองวิชากับชาย
ฉกรรจที่พูดจาดูหม่ินคนจีนในตลาด สงผลใหปูเจือตองจบชีวิตลงจากอาการเลือดตกในตายจากการ
โดนชายฉกรรจเหลานั้นทุบต ี

 

เมื่อปูเจือเสียชีวิตลง เถาแกซงก็เดินทางมาที่สวนมะพราวอีกคร้ัง เพื่อขอใหปใหมและ
อรุโณทัยเขาไปชวยงานในตัวเมืองพิชัย และไดยื่นขอเสนอที่จะใหลูกๆอีกสามคนไดเขาเรียน
หนังสือ ยาจูยินยอมแตโดยดี ปใหมจึงไดเดินทางเขาทํางานในเมืองพิชัยในฐานะคนขับรถสงของ
และไดพบกับ “เสริฐ” 

 

ที่ตัวเมืองพิชัยอรุโณทัยทํางานเก่ียวกับบัญชีในโรงงานของเถาแก สวนปใหมทํางานเปน
คนขับรถสงของ และไดมีโอกาสไดรูจักกับเสริฐท่ีทําหนาท่ีเปนเด็กคุมทายรถ จนเมื่อปใหมอายุ
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ครบ 20 ปก็ไดเขารับการเกณฑทหารที่จังหวัดลพบุรี และเมื่อหมดประจําการท้ังคูก็ไดกลับมา
ทํางานตามเดิม ระหวางทางกลับบานน้ันเองเสริฐไดพาปใหมเยี่ยมพอและแมที่จังหวัดสุโขทัย และ
ปใหมไดพบรักกับ “ลออ” นองสาวของเสริฐ 

 

หลังกลับจากสุโขทัย ปใหมก็ไดเขียนจดหมายหาลอออยางสม่ําเสมอ ในลักษณะ
ความสัมพันธแบบครูกับลูกศิษยโดยท่ีเสริฐไมไดลวงรูเลย จนวันหนึ่งท้ังคูไดถูกวาจางใหขับรถสง
ของ ระหวางทางน้ันเองรถสงของเกิดคางเต่ิงอยูบนทางรถไฟ  และรถไฟไดแลนทับรถสงของพัง
ยับเยิน เสริฐและปใหมจึงไดแยกยายเพื่อหนีความผิด โดยปใหมใหสัญญาวาจะกลับมาเจอเสริฐอีกที่
สุโขทัย คําสัญญาทําใหเสริฐรูวาปใหมไดลอบคบหากับลออ 

 

ปใหมกลับมาบานเพื่อกราบลายาจูยายไปต้ังรกรากอยูที่แกงคอยโดยไดรับการชวยเหลือ
จากลออ ที่นั่นเสริฐและปใหมไดรับจางขับรถสงของเหมือนเดิม  3 ปหลังจากน้ันปใหมก็เก็บเงิน
กลับไปสูขอลออกับพอแมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อแตงงานไดไมนานลออก็ตั้งทอง และปใหมก็ไดรับ
บรรจุเปนพนักงานโรงปูนตรานกอินทรี 

 

เมื่อลออใหกําเนิดลูกชาย ปใหมไดตั้งช่ือลูกชายคนแรกของเขาวา “แกงคอย” การคลอด
ลูกทําใหลออเจ็บปวยออดๆแอดๆ จนตองหยุดสอนหนังสือบอยคร้ัง และทุกคร้ังท่ีปว ยหนัก
ภาระหนาท่ีในการเลี้ยงแกงคอยจะตกไปอยูที่ “ทิพย” เด็กสาววัย 18 หลานปาสายหยุดท่ีอาศัยอยู
ละแวกบานเชา ลออปวยกระเสาะกระแสะไดไมนานก็ตายดวยอาการของโรคมะเร็งรังไข 

 

 เมื่อลออเสียชีวิตลง ทิพยจากท่ีตองคอยดูแลแกงคอยอยูแลวนั้น กลับตองมาดูแล 
งานบานและชีวิตปากทองของปใหมดวย เพราะปใหมเมื่อกลับจากทํางานก็ดื่มแตสุรา มีอารมณ
เกร้ียวกราดมากข้ึน โมโหงาย ไมสนใจส่ิงใดแมแตลูกชายตนเอง และทุกคร้ังท่ีอารมณเสียก็จะมาลง
ที่ทิพยอยู เสมอ การตองคอยอยูคอยดูแลแกงคอยและปใหมทําใหชาวบานพากันนินทาถึง
ความสัมพันธอันคลุมเครือของทิพยและปใหม และเมื่อปใหมขึ้นเสียงดุดาทิพยชาวบานก็พากันยุยง
ใหทิพยหนีไป แรกๆทิพยยังยอมทนดุดาเพราะสงสารแกงคอย แตเมื่อถูกวามากขึ้นทิพยจึงไดหนี
กลับขอนแกน 

 

การหนีของทิพยทําใหปใหมไดรูถึงหัวใจตัวเองวาจริงๆแลวรูสึกอยางไรตอทิพย และได
ออกเดินทางสูขอนแกนเพื่อขอใหทิพยกลับมาดูแลแกงคอย และสูขอใหทิพยกลับมาในฐานะภรรยา 
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คนที่สอง เมื่อทิพยอายุครบ 20 ป ปใหมพาทิพยไปพบยาจู ทิพยไดรับการยอมรับ

จากครอบครัวของปใหม และการไดลบคําสบประมาทของชาวบาน 

 

หลังจากแตงงานไดไมนาน ทิพยก็ใหกําเนิดลูกชายคนที่สอง และปใหมก็ถือสิทธิ์ขาดใน
การต้ังช่ือเชนเดิมวา “ลับแล” เมื่อปใหมเห็นวาครอบครัวมีขนาดใหญขึ้น จึงไดยายจากหองเชาเดิม
ไปอยูตําบลทับกวาง ละแวกบานของเสริฐและอุไร 

 

แกงคอย และลับแล มีอายุตางกัน 4 ป ทั้งคูในวัยเด็กตางก็เปนเพื่อนเลนกัน และเมื่อโต
ขึ้นก็เร่ิมเลนแผลงขึ้น จนบอยคร้ังปใหมตองทําโทษ และวิธีการทําโทษจัดวาโหดรายท้ังสิ้น อาทิ 
การบังคับใหลูกทั้งสองกินตุกตาทหาร การผูกลูกชายไวกับตนแหนใหญหนาบานเพื่อทําโทษ และ
การกระทําทั้งหมดน้ีไมมีใครสามารถหยุดปใหมไดเลย 

 

นอกจากปใหมจะใชอํานาจเผด็จการกับลูกชายทั้งสองแลวกับทิพยปใหมก็ใชอํานาจเผด็จ
การกับเธอดวยเชนกัน ดวยความท่ีทิพยเปนคนตางจังหวัด ไมมีการศึกษา บอยคร้ังทิพยมักถูก
เปรียบเทียบกับลออ ทําใหทิพยเกิดความนอยเน้ือต่ําใจวาปใหมนั้นรักลออมากกวาตนเอง 

 

ปใหมมักมีปากเสียงกับทิพย เมื่อทิพยตั้งทาจะเถียงก็จะถูกปใหมดุดามากกวาเดิมทุกคร้ัง 
และทุกคร้ังท่ีทะเลาะกันลูกชายทั้งสองก็ไมเคยเห็นใจทิพย มีแตจะเห็นดีเห็นงามไปกับการกระทํา
ของปใหม ที่ไมอยากใหทิพยขี่จักรยานยนตออกไปขายของ อยากใหทิพยอยูบานทําหนาท่ีแมบาน 
ดูแลความเรียบรอย ทํางานบาน และดูแลลูก แตทิพยตองการหารายไดเล็กๆนอยๆ ไวใชเองโดยไม
ตองพ่ึงพาเงินของสามี และจะไดไมตองอยูบานเฉยๆ นั่นเองที่ทําใหทั้งคูทะเลาะกัน และปใหมได
ลงไมลงมือกับทิพยเปนคร้ังแรก 

 
ตั้งแตปใหมลงไมลงมือกับทิพย ทั้งคูก็ทะเลาะกันเสมอ และทุกคร้ังจะเปนทิพยเองท่ีเงียบ 

และไมโตตอบอีก ทิพยจํากัดพื้นที่ตัวเองอยูในครัว หองนอน ในท่ีที่ปใหมจะไมเขาไป ในท่ีที่ไมใช
กลางบานท่ีปใหมอยู ปใหมก็ไมสุงสิงกับทิพยเชนกัน จนเมื่อทิพยเกิดอาการแปลกๆคลายคนถูกผี
เขา 
 

ทิพยแสรงทําเปนถูกผีเจาแมตนแหนเขาสิง เสียงโวยวายทําใหชาวบานละแวกน้ันมาดู
เหตุการณ เปนหนึ่งแรงกดดันที่ทําใหปใหมตองขอโทษเจาแมที่ไดปสสาวะรดใตตนแหน แตปใหม
นั้นไมมีความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร หรือสิ่งลี้ลับ จึงแครับปาก และยังคงปสสาวะใตตนแหนทุกวัน 
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เหมือนเดิม แมจะพิสูจนไมไดวาจริงหรือไมจริง แตในทายท่ีสุดแลวปใหมก็ไดเสียชีวิตลงดวย
อาการเจ็บปวดและทุรนทุรายอยางที่แพทยก็หาโรคมารองรับไมได 

 
เมื่อปใหมเสียชีวิตลง ลับแลก็ตั้งตัวเปนผูดูแลรับผิดชอบทุกอยางภายในบาน ลับแลใน

ตอนนั้นไดเลาถึงพี่ชาย”แกงคอย” วานับตั้งแตปใหมเสียชีวิตลงก็ไมเคยคิดจะกลับมาบานอีก ลับแล
ไมนับถือพี่ชายและยังเกลียดพ่ีชายที่มักทําแตเร่ืองไมดีใหที่บานตองเสียใจ เหมือนกับท่ีไมศรัทธา
ในความเปนแมของทิพยนั่นเอง 

 

หลังจากปใหมเสียชีวิตลง ทิพยก็มีผูชายคนใหม เขาในชีวิต สัมพันธเปนนักธุรกิจที่
เดินทางมาจากสระบุรีเพื่อมาหาเสริฐท่ีภายหลังไดรับแตงต้ังใหเปนผูใหญบาน ทิพยเปนคนมีมนุษย
สัมพันธดีจากการไดพบกันคร้ังแรกทําใหสัมพันธชอบและหาโอกาสมาหาบอยคร้ังขึ้น จนในท่ีสุดก็
ไดขอเชาหองดานลางของตัวบานเพื่ออาศัย 

 

แมจะไมไดมาอยูทุกวัน แตสัมพันธก็จายคาเชาหองทุกเดือน และทุกคร้ังท่ีมาหาก็มักซื้อ
ของติดไมติดมือมาฝากทิพยเสมอ การเอาใจใสและทําดีของสัมพันธนี้เองทําใหทิพยใจออน เร่ิม
ชอบพอกับสัมพันธ แตลับแลกลับไมชอบสัมพันธ และไมตองการใหใครมาแทนท่ีปใหมพอของ
เขา เขาเฝามองการนัดพบทุกคืนของทิพยและสัมพันธ จนคืนหนึ่งท่ีสัมพันธจับได สัมพันธจึงเกิด
อาการไมพอใจ ดุดาและตบตีลับแล ทําใหทิพยตองหาทางออกดวยการสงลับแลมาอาศัยท่ีวัด 

 

เร่ืองที่ลับแลเลาใหเจาอาวาสฟงนั้นจบเพียงเทานี้  หลังจากลับแลไดอาศัยอยูกับเจาอาวาส
ครบหน่ึงเดือนทิพยก็เดินทางกลับมารับลับแล และไดไถถามถึงอาการผีเขาของลับแล และน่ันก็ทํา
ใหความจริงบางอยางปรากฏ 

 

ทิพยไดเลาใหเจาอาวาสฟงวา ลับแล ในวัยเด็กนั้นมักเปนคนเก็บตัว ไมสุงสิงกับผูอ่ืน 
และมักคิดเสมอวาพอนั้นไมรักตนเอง รักแตแกงคอย เพราะเปนลูกที่เกิดจากทิพยซึ่งเปนเมียคนที่
สอง เปนคนไมมีความรู และมักสรางแตปญหามาใหเสมอๆ อีกท้ังยังเปนคนติดการพนัน และเชื่อ
ในไสยศาสตรสิ่งลี้ลับอีกดวย 

 

สวนแกงคอยนั้นไดเสียชีวิตลงจากบาดทะยักเมื่อลับแลอายุได 5 ขวบ เมื่อแกงคอยตาย
ลับแลจึงไดสรางตัวตนเองข้ึนมาใหม โดยสมมติวาตนเองเปนแกงคอย แกงคอยในความคิดที่ลับแล 
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สรางขึ้นมานั้น เปนเด็กผูชายท่ีอวดดี ชอบแกลงนองชาย ขี้ประจบและมักไดทุกอยางตามท่ีขอจากผู
เปนพอ นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมที่แปลกจากคนอ่ืนๆ เชนชอบเลนพิเรนทรในปากับพวกเพื่อนๆ
ของเขา อาทิการตกปลา การแอบเอาหนังสือโปมาดู และการเลนละครลามก รวมทั้งมีความ
เบี่ยงเบนทางเพศดวย 

 

ทิพยไดเลาใหเจาอาวาสฟงวาแทจริงแลวลับแลเปนเด็กดีไมคอยพูด ไมคอยสรางเร่ือง 
เรียนเกง ฉลาด และปใหมก็ไดวางแผนชีวิตไวใหแลววาอยากจะใหเรียนอะไรจะไดจบมาทําอะไร 
แตลับแลกลับชอบที่จะขีดเขียนมากกวา การถูกบังคับใหอยูในกรอบนี้เองที่ทําใหลับแลมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไป 

 

ลับแลกลายเปนคนที่ชอบสรางเร่ือง มีอยูคร้ังหน่ึงไดหลอกลูกสาวของเสริฐและอุไรมา
เลนละครลามก จนทําใหผูใหญทั้งสองฝายตองทะเลาะกันจนมองหนากันไมติด อีกทั้งยังมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศอีกดวย และเม่ือทิพยและพอรูลับแลก็หนีออกจากบานและไดกลับมาอีก
คร้ังเมื่องานศพของปใหม โดยปใหมไดตายลงเน่ืองจากผลขางเคียงอันเกิดจากอุบัติเหตุรถคว่ํา  

 

หลังจากปใหมตายลับแลก็กลับมาอยูบาน และเฝาแตโทษวาทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจาก
ทิพยเปนผูทําท้ังหมด และเม่ือทิพยดุดาก็ไประบายความโกรธดวยการปสสาวะรดศาลใตตนแหน 
และเร่ิมมีพฤติกรรมแปลกๆตั้งแตนั้นมา นี่เองท่ีทําใหทิพยคิดวาลับแลถูกผีเขา 

 

เจาอาวาสหลังจากไดฟงความจริงจากทิพยก็ไดถามลับแลถึงสาเหตุของการหลอกลวง
นั้น ซึ่งลับแลไดปฏิเสธและยืนยันวาตนเองคือแกงคอย และนั่นเองท่ีทําใหทิพยยิ่งยืนยันวาลับแลถูก
ผีเขา เจาอาวาสจึงไดสวดมนตทําทีเหมือนทองคาถาไลผีไปที่ลับแล  

 

ลับแลเมื่ออยูในพิธีกรรมและบทสวดก็ไดสารภาพความจริงวาแทจริงแลวนั้นตนเองคือ
ลับแล และไดสรางตัวตนแกงคอยข้ึนมา เพื่อรับเร่ืองเลวรายตางๆท่ีเกิดข้ึน ซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งท่ี
ตัวเขาเองไมตองการนั้นใหกับแกงคอยทั้งหมด ทั้งท่ีความจริงแลวแกงคอยไดเสียชีวิตลงต้ังแตอายุ 
5 ขวบ 
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การที่ลับแลไดมาอยูวัดกับเจาอาวาส ทําใหลับแลยอมรับตัวตนของตัวเองมากย่ิงข้ึน 

เขาเรียนศิลปะจนจบปริญญา มีงานทําและเปนลูกที่ดี และยอมรับการตัดสินใจของทิพยในการ
เร่ิมตนชีวิตคูใหมอีกครั้งกับสัมพันธ 
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