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บทคัดยอ
สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว เปนละครชุดอเมริกันที่นําเสนอเรื่องเพศโดยเฉพาะสตรีเพศไดเปนอยางดี
(Bignell, 2008) ถึงแมเนื้อเรื่องจะเนนไปที่ตัวละครหญิง แตทวาตัวละครเหลานั้นตองฝาฟนอุปสรรคของสตรี
เพศ เชน การลดอํานาจ ขอจํากัดตาง ๆ การถูกกดขี่เปนตน ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกรองสิทธิ
สตรีใหมีความเทาเทียมทั้งในดานสิทธิและโอกาสและมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูหญิงในสังคม แตละครชุด
เรื่องนี้กลับนําพาตัวละครหญิงกลับไปยังบทบาทดั้งเดิม ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะ
ศึกษาและวิเคราะหบทบาทของสตรีที่ถูกนําเสนอผานตัวละคนหลักหญิงทั้ง 4 คนคือ กาเบรียล โซลิส ลินเน็ต
สโกโว บรี แวน ดี แคมปและซูซาน เมเยอร ละครชุดเรื่องสมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยวตอนแรก pilotถูกนํามา
เปนตัวบทในการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีสตรีนิยมมาเปนกรอบทฤษฎี ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบทบาทสตรี
ถูกนําเสนอออกมาผานตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน อีกทั้งทฤษฎีสตรีนิยมไดสะทอนใหเห็นถึงการกดขี่ การสืบ
ทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ ความเชื่อเรื่องปตาธิปไตยและการแสดงบทบาททางเพศอีกดวย
คําสําคัญ: สตรีนิยม ผูห ญิง บทบาท สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว
Abstract
Desperate Housewives was a series that presented the gender issues, especially
feminism clearly (Bignell, 2018). Although the focus of the series was on the female
protagonists, they still had struggled with the gender issues such as the discrimination, the
restriction and the oppression. Despite the occurrence of feminist movement requesting for
equal rights and opportunities and the changing of women’s roles in the society, this series
brought the female protagonists back to the traditional roles. Therefore, the objective of this
research was to study and analyze the women’s roles that displayed through the four
female protagonists, Gabrielle Solis, Lynette Scavo, Bree Van De Kamp, and Susan Mayer.
The Pilot episodes was used as a text to be analyzed by using feminist perspective as a lens.
The result revealed that women’s roles were presented through the four female
protagonists. Moreover, feminist theory reflected the oppression, the gender-role
socialization,the belief of patriarchy and the gender performance clearly.
Keywords: feminism, women, role, Desperate Housewives
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บทนํา
หากจะพู ดถึง ละครชุด ที่โ ด ง ดัง ของอเมริก าในช วงที่ ผานมาคงไม พนที่ จ ะกลาวถึง ละครชุดเรื่อ ง
Desperate Housewives หรือ สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว ที่ฉายทางชอง ABCเนื้อเรื่องเนนไปที่ตัวละคร
หลักหญิงทั้ง 4 คน คือ บรี แวน ดี แคมป (Bree Van De Kamp) ลินเน็ตสกาโว (Lynette Scavo) กาเบรียล
โซลิส (Gabrielle Solis)และซูซานเมเยอร (Susan Mayer)ละครชุดเรื่องนี้ไดถูกกลาวถึงในวงกวางเนื่องดวย
เปนละครชุดที่ทําออกมาตามรูป แบบของละครคุณภาพที่พูดถึง ประเด็นของสตรีในยุคหลัง สตรีนิยมและ
นําเสนอเรื่องเพศโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของสตรีผานทางโทรทัศน (Bignell, 2008)ตัวละครหลักสี่ตัวตองตอสู
ดิ้นรนกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสังคมพรอมกันกับเผชิญหนาความลับ อาชญากรรมและเงื่อนงํา
เบื้องหลังประตูที่แสนสมบูรณแบบของเพื่อนบานแถบชานเมืองหากมองผิวเผินจะเห็นวาละครเรื่องนี้เนนไปที่
ชีวิตของผูหญิงสมัยใหม แตทวาตัวละครหลักหญิงทั้งสี่คนกลับตองเผชิญกับการลิดรอนอํานาจ การจํากัดสิทธิ์
การกดขี่และความยากลําบากในการสวมบทบาทศรีภรรยาและแมใหเ ปนไปตามบรรทัดฐานของสัง คม
(Coward, 2006; Richardson, 2006; Morgan, 2007;Bignell, 2008; Salomaa, 2010) ดังนั้นเพื่อที่จะทํา
ความเขาใจในละครชุดและผูหญิงในเรื่องนี้ทฤษฎีทางเพศภาวะและสตรีนิยมจึงนํามาเปนกรอบในการวิเคราะห
ครั้งนี้
ทฤษฎีเพศภาวะเปนประเด็นที่นาสนใจทั้งในทางดานภาษาศาสตรและทางดานสังคม ยิ่งคนความาก
เทาไหรความนาสนใจก็เ พิ่ม มากขึ้นเทานั้น (Corbett, 1991) การนิยามเพศภาวะขึ้นอยูกับ เงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและสังคมซึ่งตางกันไปในแตละสมัยและสถานที่นั้น ๆ ผูชายและผูหญิงนั้นถูกมองวาแตกตางกันทั้ง
ทางกายภาย ลักษณะนิสัย ความสามารถและในดานอื่น ๆ ของพฤติกรรมมนุษย (Schaffer, 1981) ดวยความ
แตกตางนี้จึงกอใหเกิดบทบาททางเพศหรือบรรทัดฐานของพฤติกรรมและสังคมซึ่งกําหนดใหกับผูชายและ
ผูหญิงไดปฏิบัติตาม (Zanden, 1996) ผูหญิงไดรับบทบาทความเปนลูกสาว ภรรยาและแมที่ทํางานในบานซึ่ง
สวนใหญจะถูกแยกออกและลดคุณคา ในขณะที่ผูชายไดรับบทบาทใหออกไปทํางานนอกบานหรือปริมณฑล
สาธารณะ (public sphere) ซึ่งไดรับเงินเกียรติยศและอํานาจ (Begum, 1992; Daniel, 1987; Ferree,
1990; Kessler-Haris, 1990 อางอิงใน Zanden, 1996) Goffman (1959) และ Butler (1990) มองวาผูชาย
และผูหญิงนั้นตางแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตนและแสดงบทบาทนั้นออกมาตลอดเวลาซึ่งบทบาทนี้
มีการถายทอดจากการเลี้ยงดู เรียกวา การสืบทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ (Peirce, 1995) ผูหญิงตอง
ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมซึ่งคุมโดยผูชาย การกีดกันผูหญิงในการเขาถึง
สิทธิ เกียรติยศและอํานาจภายใตปตาธิปไตยกลายเปนเรื่องทั่วไปในหลายสวนของโลก (Bryjak & Soroka,
2001) จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมสตรีนิยมในชวงศตวรรษที่ 19
การเคลื่อนไหวของสตรีนิยมเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 สตรีนิยมคลื่นลูกแรกเรียกรองสิทธิทางกฎหมาย
เชน สิทธิในการเลือกตั้งของผูหญิงและสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของผูหญิง และจบลงหลังจากไดรบั สิทธิ
มากขึ้นในอเมริกาเหนือ (Sanders, 2001) คลื่นลูกที่สองเนนไปที่การกีดกันในที่ทํางานและทางสังคม พวกเขา
เรียกรองตอสูเพื่อความเทาเทียมกันในดานสิทธิ การไดรับเงินเดือนคาจางและตอตานการขมขืน ความรุนแรง
ภายในครอบครัว สื่อลามกและการกีดกันทางเพศในสื่อตาง ๆ (Thornham, 2001; Rampton, 2005) คลื่น
ลูก ที่ส ามเกิดขึ้นในชวงป 1990 คลื่นลูกนี้ขยายเปาหมายออกไปโดยมุง เนนไปที่การลางความคาดหวัง ใน
บทบาททางเพศ ปกปองงานบริการทางเพศ สื่อลามก เปนตน พวกเขาตองการที่จะเปลี่ยนการเหมารวมที่
ตอตานผูหญิง ภาษาที่นิยามความเปนผูหญิงและการนําเสนอความเปนผูหญิงในสื่อตาง ๆ (Fisher, 2001;
Rampton, 2015)
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ทุกวันนี้ผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพมายิ่งขึ้น แตปตาธิปไตยยังคงปรากฏใหเห็นและซอนตนเองอยูในรูปแบบ
ตาง ๆ ในสังคมของเรา เชน ภาพยนตร รายการโทรทัศน หนังสือ นิตยาสาร โฆษณาและละครชุด ในการนี้
ละครชุดเรื่อง สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยวจึงถูกนํามาเปนตัวบทในการวิเคราะหโดยเนนที่บทบาทสตรีของตัว
ละครหลักหญิงสี่คนและนําทฤษฎีสตรีนิยมมาเปนแวนขยายในการที่จะมองใหลึกลงไปในใบหนาทีเ่ ปอ นรอยยิม้
ของแมและภรรยา โดยมีคําถามคือ บทบาทสตรีของตัวละครหลักหญิงทั้งสี่คนปรากฏบทบาทใดบางในละคร
ชุดเรื่องนี้และทฤษฎีสตรีนิยมสะทอนละครชุดนี้อยางไรบาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนีต้ องการจะศึกษาและวิเคราะหเชิงวิพากษบทบาทสตรีในละครชุด
เรื่อง สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว โดยใชมุมมองของสตรีนิยม
ขอบเขตการวิจัย
สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว ตอนที่ 1 ชื่อตอนวา “บทนํา” ไดนํามาใชเปนตัวบทในการวิเคราะหเนื่อง
ดวยละครชุดนี้ไดสะทอนและนําเสนอภาพของผูหญิงและบทบาทในสังคมรวมสมัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
ทางผูวิจัยไดทําการชมละครชุดเรื่อง สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว ตอนที่ 1 ชื่อตอนวา “บทนํา” ครั้ง
แรกเพื่อจะดูภาพรวม และชมอีกรอบอยางละเอียดและอยางวิพากษ โดยในขณะที่กําลังชมนั้นไดมีการจด
รายละเอียดเหตุการณและบทบาทของตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน จากนั้นไดนําบันทึกนั้นมาอานและวิเคราะห
เพื่อคัดเลือกฉากที่สะทอนทฤษฎีสตรีนิยมที่ชัดเจนออกมา
ในการวิเคราะหขอมูลนั้นมีการใชทฤษฎีสตรีนิยมเปนกรอบทฤษฎีเพื่อใชวิเคราะหและสะทอนฉากใน
ละครเพื่อคนหาบทบาทสตรีและผลสะทอนจากการใชทฤษฎีที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ทุกวันนี้ผูหญิงมีความสําเร็จในหนาที่การงานและมีสิทธิที่เพิ่มมากขึ้น (Lindsey, 1994) แตทวาละคร
ชุดเรื่อง สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว หรือ Desperate Housewives กลับทําใหตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน
ยอนกลับไปสวมบทบาทสตรีแบบดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่ง
บทบาทแรกที่จะกลาวถึงละครชุดเรื่องนี้คือบทบาทของการเปนภรรยา ตัวละครหลักหญิงทั้งสี่คนได
นําเสนอบทบาทสตรีในดานของการเปนภรรยาออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยตัวละครแรกที่จะกลาวถึง
คือ ลินเน็ต สกาโว ผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและกําลังจะไดรับการเลื่อนขั้นแตตองผันตัวมา
เปนแมบาน เนื่องจากทองและสามี ซึ่งก็คือ ทอม สกาโว ไดใหคําแนะนําหลังจากที่ทราบวาภรรยาของตนทอง
วา “Why not quit your job?Kids do betterwith stay-at-home moms.It would beso much less
stressful. (ทําไมไมลาออกจากงานซะละ เด็กจะดีนะถาอยูกับแม ตลอดเวลา มันจะไดเครียดนอยลงดวย)"
(เวลา 03.08) ลินเน็ตตอบตกลงออกจากงานและมาเปนคุณแมเลี้ยงลูกแบบเต็มเวลา การตัดสินใจมาเปนคุณ
แมแบบเต็มเวลานั้นไมไดเกิดจากการตัดสินใจของตัวเธอเอง แตเปนของทอม สามีของเธอ สิ่งที่นาสนใจในการ
กระทําและการตัดสินใจเชนนี้มาจากอิทธิพลของปตาธิปไตยในเรื่องของบทบาททางเพศของผูชายและผูหญิง
อีกทั้งยังสอดคลองกับคํากลาวของ Friedan (1979) ที่วา การเปนแมศรีเรือนและการเปนผูหญิงที่สรางและ
กําหนดขึ้นมาจากความเชื่อในเรื่องของปตาธิปไตย โดยเปาหมายและหนาที่ของผูหญิงในสังคมคือการเปนแมที่
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คอยอยูที่บาน ยิ่งไปกวานั้น การสืบทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ (gender-role socialization) ของ
Peirce (1995) ที่เชื่อวาบทบาททางเพศสามารถสงตอมายังรุนตอรุน ดวยความเชื่อเหลานี้สงผลมายังทอม ซึ่ง
ปรากฏอยูในคําพูดของเขาที่วาการเปนแมที่อยูบานจะสงผลดีตอเด็กและความเครียดก็จะลดลงอีกดวย เขา
มองวาการออกไปทํางานนอกบานของลินเน็ตนั้นเปนการกระทําที่ ไมเหมาะสมกับ ผูหญิงและสง ผลใหเกิด
ความเครียดแกผูหญิงอีกดวย ทางดานลินเน็ตนั้นก็ไดรับความเชื่อนี้มาในการปฏิบัติตนของภรรยาที่ดีที่ตองเชื่อ
ฟงสามี และทําตามคําแนะนํา เธอจึงตกลงยอมออกจากงานมาเปนแมเ ลี้ยงลูกอยูที่บานอีก ตัวอยางหนึ่ง ที่
นาสนใจของลินเน็ตในฐานะภรรยาคือ ตอนที่ทอมนั้นกลับมาจากทํางานที่ตางประเทศ ทอมนั้นมีความตองการ
ทางเพศจึงบอกใหลูกออกไปเลนขางนอกและก็รีบพาลินเน็ตไปที่หองนอน ดวยความที่ลินเน็ตตองรับภาระเลีย้ ง
ดูลูกทั้งสี่คนจึงทําใหไมมีแรงและอารมณรวมไปกับสามีของเธอดังคําพูดของเธอที่วา “I'm exhausted. I look
terrible. I'm covered in peaches…Well, is it okay if I just lie here?(ฉันเหนื่อย ฉันไมสวย พีชเต็มตัว
ไปหมดเลย…เปนอะไรไหมถาฉันจะนอนเฉยๆ)” (เวลา 31.06)
หากจะมองดูผิวเผินก็เหมือนกับวาเปนการแสดงความรักของคูรักชายหญิงที่เปนเรื่องทั่วไป แตทวา
ความจริงแลวนั้นทอมซึ่งไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปตาธิไตยอยางไมรูตัวไดกระทําการที่มองเห็นลินเน็ตเปน
ที่ระบายอารมณของเขา ลินเน็ตซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูลูกและทํางานบานก็ไดบอกใหทอมทราบและขอ
นอนเฉย ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่ง ความเชื่อของปตาธิปไตยนั้นไดนิยามผูหญิงใหเปนสมบัติชิ้ นหนึ่ง
ของผูชายซึ่งถูกครอบครองและควบคุมดวยผูชายเอง การนิยามเชนนี้จึงทําใหผูหญิงนั้นกลายเปนวัตถุชิ้นหนึ่ง
เทานั้น (Kant, 1963; MacKinnon, 1989; Nussbuam, 1999 cited in Shrage, 2005) ลินเน็ตเองก็ยอมที่
จะเปนวัตถุที่เปนที่ระบายอารมณใหกับสามีของเธอเนื่องมาจากความเชื่อที่ถูกปลูกฝงเมื่อครั้งยังเปนเด็ก ดังคํา
กลาวของ Friedan (1979) ผูหญิงไดรับการเลี้ยงดูตั้งแตเด็กเพื่อใหเปนผูหญิงที่ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทาง
สังคมในการเปนภรรยาและแม
ตัวละครถัดมาคือ กาเบรียล โซลิส อดีตนางแบบชื่อดังที่นิยมในของแพงรวมไปถึงตองการที่จะมีสามีที่
ร่ํารวยจึงตกลงปลงใจแตงงานกับ คาลอส โซลิส นักธุรกิจหนุมในการเดตครั้งที่สามของพวกเขา ชีวิตแตงงาน
ของพวกเขานั้นเต็มไปดวยความเย็นชา เนื่องดวยคาลอสนั้นมองวาภรรยาของตนเปนของสิ่งของสําหรับนํามา
ไวโชวเหมือนตุกตาหนารถเพื่อไวใชอวดความร่ํารวยและใชเปนตัวชวยในการทําธุรกิจของเขา ตัวอยางที่ชัดเจน
ที่สุดเห็นไดจากคําพูดของเขากับภรรยาขางลางนี้
กาเบรียล: No. no, no, no. I'm not going.(ไม ไม ฉันไมไป)
คาลอส: It's business.Tanaka expects everyoneto bring their wives.
(มันเปนธุรกิจ ทานากะใหทุกคนพาภรรยาไปดวย)
กาเบรียล: Every time I'm around that man,he tries to grab my ass.
(ทุกครั้งที่ฉันอยูใกลผูชายคนนั้น เขาพยายามที่จับกนฉันตลอด)
คาลอส: I made over $200,000doing business with himlast year.If
he wants to grab your ass,you let him.
(ฉันไดเงินจากการทําธุรกิจกับเขาสองแสนดอลลาเมื่อปกอน ถาเขา
อยากจับก็ใหเขาจับ)
(เวลา 17.30)
การกระทําของคาลอสนั้นเปนการบั่นทอนคุณคาของกาเบรียลโดยไมสนใจความรูสึกของกาเบรียลใน
ตอนที่ถูกชายอื่นจับอวัยวะในรางกายซึ่งสื่อไปในทางเพศเปนสวนใหญ คาลอสเห็นกาเบรียลเปนเพียงวัตถุหรือ
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เปนสมบัติชิ้นหนึ่งของเขาที่เขาครอบครองและสามารถควบคุมไดอันเปนผลมาจากการนิยามความเปนผูหญิง
ภายใตความเชื่อในเรื่องของปตาธิปไตย (Kant, 1963; MacKinnon, 1989; Nussbuam, 1999 cited in
Shrage, 2005)
ตัวละครที่สามที่แสดงบทบาทความเปนภรรยาหรือแมศรีเรือนไดอยางชัดเจนคือ บรี แวน ดี แคมป
บรีนั้นเปนที่เลื่องลือในละแวกบานวาเปนแมศรีเรือนที่สมบูรณแบบไมวาจะทําอาหารเกง เย็ บเสื้อผาเอง จัด
สวน ซอมเครื่องใชในบานดวยตัวเอง ทุก คนจึงขนานนามเธอวาเปนแมศรีเรือนที่แสนสมบูรณแบบ แตทวา
ครอบครัวของเธอนั้นกลับไมมองเปนเชนนั้น สามีของเธอเร็กซ (Rex Van De Kamp) ตองการที่จะหยากับ
ภรรยาของเขาในตอนที่ไปทานอาหารนอกบานดวยกัน โดยให เห็นผลวา “I want a divorce. I just can't
live in this... This detergent commercial anymore.(ผมอยากจะหยา ผมไมสามารถที่จะใชชีวิตแบบ
โฆษณาผงซักฟอกแบบนี้ไดอีกตอไปแลว)”(เวลา 27.19) บรีไดฟงดังนั้นจึงตกใจแตพยายามเก็บอารมณไวแลว
เดินไปตักสลัดแลวนํามาใหสามีของเธอรับประทาน แตสามีของเธอกลับมีอาการแพอาหารอยางรุนแรงและ
ตองนําตัวไปสงที่โรงพยาบาล ในตอนหนึ่งของคําพูดสามีของบรีนั้นกลาวไววา
“It means I'm sick of you being so damn perfect all the time…where's
the woman I fell in love with who used to burn the toast and drink milk out
of the carton and laugh? I need her not this cold, perfect thing you've
become. (ที่ผมตองการจะสื่อคือผมเบื่อคุณที่สมบูรณแบบแบบนี้ตลอดเวลา...ผูหญิงคนที่
ผมเคยรัก คนที่เคยปงขนมปงไหม คนที่เคยดื่มนมจากกลองและหัวเราะ เขาหายไปไหน ผม
ตองการผูหญิงคนนั้น ไมใชผูหญิงที่เย็นชาและสมบูรณแบบอยางที่คุณเปนอยูทุกวันนี้)”
(เวลา 32.03)
บทบาทความเปนภรรยาของบรีนั้นแสนที่จะสมบูรณแบบในสายตาของคนอื่น ๆ ในสังคม แตทวาใน
สายตาของสามีของเธอนั้นกลับเต็มไปดวยความเย็นชาและความสมบูรณแบบที่มากจนเกินไป จากคําพูดของ
ของเร็กซทําใหเห็นวาบรีนั้นแตกอนเคยเปนผูหญิงที่ไมไดสมบูรณแบบมากอน แตดวยบทบาทของผูหญิงที่ถูก
ตั้งบรรทัดฐานจากสังคมนั้นกอใหเกิดบรี ศรีภรรยาที่สุดแสนจะสมบูรณแบบอยางเชนทุกวันนี้ Friedan (1979)
ไดกลาวไววาผูหญิงนั้นถูกกรอบของบรรทัดฐานทางสังคมที่กําหนดบทบาทมาใหวาควรจะเปนอยางไรกดทับ
ความเปนตัวตนที่แทจริงของตนเอาไว ผูหญิงตองคอยกดอารมณ ความตองการของตนเพื่อที่จะเปลี่ยนบทบาท
มาเปนแมศรีเรือนตามที่สังคมคาดหวัง การเปลี่ยนบทบาทเชนนี้ทําใหบรีผูหญิง ที่เคยไมสมบูรณแบบมากอน
ผูหญิงธรรมดาทั่วไปไดคอย ๆ หายไปตามกาลเวลาและการกดทับความเปนตัวตนของตนเองไวจนกลายมาเปน
แมศรีเรือนที่สมบูรณแบบแตกลับเย็นชาและไมเปนธรรมชาติดังคําพูดของสามีเธอที่กลาวไว
ตัวละครสุดทายคือ ซูซาน เมเยอร หญิงหมายลูกติดที่หยารางกับสามีเนื่องจากสามีไดหนีไปอยูกับชูรัก
ซึ่งเปนเลขา คําบอกเลาถึงซูซานที่พูดถึงเธอในฐานะภรรยาเกี่ยวกับความสามารถในดานการทําอาหารของเธอ
ที่วา “Her husband Carl alwaysteased her about her macaroni,saying it was the only
thingshe knew how to cook,and she rarely made it well. (สามีของเธอคารลชอบลอเธอเกี่ยวกับมัก
โรนีเปนประจําวาเปนสิ่งเดียวที่รูวาทําอยางไรและเธอก็ทําออกมาไดดีนั้นก็เปนเรื่องยาก)”(เวลา 06.27) ทําให
เห็นวาความเปนแมศรีเรือนของซูซานตามบรรทัดฐานทางสังคมนั้นอยูในเกณฑต่ําจนถูกสามีลอเป นประจํา
บทบาทความเปนภรรยาของซูซานนั้นยังไมชัดเจนเหมือนตัวละคนอื่น ๆ แตทวาซูซานนั้นมีความคิดที่จะหา
ผูชายมาอยูเ คียงขางกาย ดังคําบอกเลาที่วา “A year had passedsince the divorce.Susan had
started to thinkhow nice it would beto have a man in her life… (ผานไปไดหนึ่งปหลังจากการหยา
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ซูซานก็มีความคิดวามันจะดีแคไหนหากเธอจะมีผูชายเขาในในชีวิตของเธอ...)” (เวลา 06.56) จากความคิดนี้
ของซูซานสะทอนใหเห็นวาตัวเธอเองนั้นไมสามารถที่จะยืดหยัดอยูในสังคมไดดวยตนเอง เธอมองวาผูหญิงนั้น
จะตองรับบทบาทภรรยา เธอจึงมีความคิดและความรูสึกที่วามันคงดีถามีผูชายเขามาในชีวิตของเธอ ความคิด
ของเธอไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กจากกระบวนการสืบทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ (gender-role
socialization) (Peirce, 1995)ที่ปลูกฝงใหผูหญิงนั้นตองเปนภรรยาและเปนแมซึ่งสอดคลองกับความคิดของ
Friedan (1979) ที่พูดถึงบทบาทของผูหญิงดวยเชนเดียวกัน
บทบาทความเปนแมไดถูกนําเสนอผานตัวละครหลักหญิง3 คน อันไดแก บรี แวน ดี แคมป ลินเน็ต
สกาโวและซูซาน เมเยอร สําหรับ บรี แวน ดี แคมปนั้น จากที่ไดกลาวไปในตอนตนวาบรีไดรับสมญานามวา
เปนภรรยาที่สมบูรณแบบและเปนสุดยอดคุณแมจากคนในละแวกบาน แตความเปนจริงแลวความสัมพันธแม
ลูกในครอบครัวของบรีนั้นกลับดูหางเหิน ดัง ตัวอยางจากฉากรับประทานอาหารเย็นที่บานที่บ รีไดทุมเท
แรงกายในการเตรียมอาหารเย็นอันหรูหราใหกับครอบครัวของเธอถึงสามชั่วโมงแตทวาลูกของเธอกลับไมรสู กึ
ปลาบปลื้มกับอาหารนั้นเลย ซึ่งเห็นไดจากคําพูดของลูกสาวเธอ แดเนียล ที่ อยากจะทานซุปแบบคนอื่น ๆ
ทั่วไป และแอนดรูที่ใหความเห็นเกี่ยวกับอาหารที่แมเขาทําวา
บรี:
How's the osso buco?(ออสโว บูโคเปนอยางไรบาง)
แอนดรู: It's okay. (ก็ดคี รับ)
บรี:
It's okay?Andrew, I spent three hourscooking this
meal.How do you think it makes me feel when you say
"it's okay" in that sullen tone?
(ก็ดีเหรอ แอนดรู แมใชเวลาสามชั่วโมงในการทําอาหารนี้ คิดวาแมจะ
รูสึกอยางไรตอนที่ลูกพูดวา ก็ดีครับ ดวยน้ําเสียงที่เฉยชาอยางนี)้
แอนดรู: Who asked you to spend three hours on dinner?
(ใครใชใหแมใชเวลาทํามื้อเย็นสามชั่วโมงละครับ)
(เวลา 20.12)
ลูกสาวและลูกชายของบรีนั้นตางไมรูสึกยินดีกับบทบาทของแมที่บรีไดแสดงออกมา เนื่องจากพวกเขา
รูสึกอึดอัดและอยากจะมีแมห รือครอบครัวที่เ หมือนกับ คนทั่วไปในการเถียงนั้นลูก ของบรีตางยกตัวอยาง
ครอบครัวอื่นวาทานอาหารแบบงาย ๆ ไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมายเชนนี้ จากฉากนี้ทําใหเห็นวาบทบาท
ความเปนแมของบรีนั้นตรงตามบรรทัดฐานของสังคมทุกอยาง เฉกเชนกับบทบาทภรรยาที่ไดกลาวถึงมากอน
หนานี้ บรีไดกดทับตัวตนของบรีและเปลี่ยนตนเองเพื่อใหเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม (Friedan, 1979)
จึงทําใหเกิดการทะเลาะกันบนโตะอาหารและความสัมพันธในครอบครัวที่หางเหิน ลูกชายของเธอไดพูดถึงคํา
หนึ่งที่วา “Stepford” ซึ่งเปนหนังที่พูดถึงสุดยอดภรรยาและแมที่เย็นชาและเปรียบเหมือนหุนยนต นั่นคือ
ความคิดของลูกที่มีตอบรีในฐานะของแม
ตัวละครถัดไปคือลินเน็ต สกาโว คุณแมที่มีลูกถึงสี่คน ลูกชายสามคนที่อยูในวัยกําลังซนและลูกสาวที่
ยังแบเบาะอยู ฉากในงานระลึกถึง แมรี่ อลิซ ยัง ที่ลินเน็ตตองพาเด็ก ๆ ไปเขารวมงาน ลินเน็ตตองใชวิธีการติด
สินบนกับลูกของเธอโดยการอางถึงซานตา ครอสวา ถาทําตัวไมดีจะบอกซานตาวาอยากไดถุงเทาเปนของขวัญ
วันคริสมาสต เพราะเธอไมอยากรูสึกขายหนาตอหนาเพื่อนบานของเธอจากการกระทําของลูกของเธอ จากการ
ติดสินบนลูกๆของเธอในครั้งนี้ หากวิเคราะหใหลึกลงไปถึงเหตุผลที่แทจริงนอกจากไมอยากรูสึกขายหนานั้น
ลินเน็ตเองไมอยากที่จะโดนตําหนิในเรื่องของการเลี้ยงดูลูก เนื่องจากคนที่จะถูกตําหนินั้นคือตัวของแมซึ ่งมี
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หนาที่เลี้ยงดูลูกโดยตรง การเปนแมนั้นเปนเรื่องยากจึงกอใหเกิดอารมณที่มากมายไมวาจะเปนความกลัว ความ
ขุนเคือง ความไมพอและความโกรธจากการที่จะตองแมในอุดมคติตามที่สังคมตั้งบรรทัดฐานเอาไว (Friedan,
1979) ลินเน็ตจึงตองพยายามทําใหลูกมีพฤติกรรมดี ไมดื้อซน ในงานระลึกถึงคนที่ตายไปแลวนั่นเอง แตท วา
ลูก ๆ ของเธอกลับทําใหเธอรูสึกอับอายเนื่องจากไดลงไปเลนในสระวายน้ําในบานที่จัดงานนั้นเสียงดัง ทํ าให
ผูคน เพื่อนบานที่รวมงานตางมองดูเด็ก ๆ พอลินเน็ตมาเห็น เธอก็ไดมองไปที่สายตาของผูคนที่จับจองเธอและ
ลูก ๆ ของเธอ เหมือนเปนการประเมินวาเธอนั้นถูกตําหนิหรือไม เธอรูสึกอับอายจากการที่ลูกชายของเธอไม
ขึ้นจากสระน้ํา เธอจึงหมดความอดทน กระโจนลงไปในน้ําและพาตัวพวกเขาขึ้นมาพรอมกับพยายามรักษาสี
หนาใหเปนปกติพรอมกับขอตัวออกจากงานอยางสุภาพ จะเห็นวาลินเน็ตนั้นรูสึกเครียดจากการเลี้ยงดูลูก
เพื่อใหเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคมที่ตั้งไวและเพื่อไมใหโดนตําหนิจากคนรอบขางของเธอ อีกตัวอยางนึงที่
เห็นไดชัดในบทบาทความเปนแมของลินเน็ตคือ ตอนที่เธอไปซื้อของที่หางสรรพสินคาและเธอไดพบกับเพื่อน
รวมงานเกาของเธอ
เพื่อน:
How's domestic life?Don't you just love being a mom?
(ชีวิตครอบครัวเปนยังไงบาง เธอชอบการเปนแมไหม)
บรรยาย: And there it was...The questionthat Lynette always
dreaded.Well, to be honest...For those who asked it,only
one answer was acceptable,so Lynette respondedas she
always did.She lied.
(และนั่น คําถามทีล่ ินเน็ตหวาดหวั่นมาโดยตลอด หากพูดตามตรงแลว
คนที่ถามคําถามเชนนี้ มีเพียงคําตอบเดียวเทานั้นที่ยอมรับได ดังนั้น
ลินเน็ตจึงทําอยางที่เธอเคยทํามาตลอดคือ โกหก)
ลินเน็ต:
It's the best job I've ever had.
(มันเปนงานที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมาเลยละ)
(เวลา 22.33)
จากคําพูดของลินเน็ตนั้นสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสตรีในดานความเปนแมที่ชัดเจนวามันเปนงาน
ที่ผูหญิงนั้นควรที่จะภูมิใจและยินดีในการที่จะเปนแม การแบงบทบาทตามเพศของคนในสังคมและการเปนแม
นั้นเปนที่สุดของประสบการณของผูหญิง (Kirk and Okazawa-Rey, 2003) ลินเน็ตจากผูหญิงที่ทํางานนอก
บานตองมาทํางานเปนแมแบบเต็มเวลาภายใตการยอมรับความเชื่อทางปตาธิปไตยซึ่งไดรับการปลูกฝงมาจาก
การสืบทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ (Peirce, 1995) ที่วา ผูชายตองออกไปทํางานนอกบานสวนผูหญิง
นั้นตองทํางานเปนแมอยูที่บาน จะเห็นไดวาบทบาทความเปนแมนั้นตองใชพลังงาน ความสามารถและความ
อดทนเปนอยางมาก
ตัวละครสุดทายที่แสดงบทบาทความเปนแมในอีกรูปแบบหนึ่งคือซูซาน เมเยอร ลูกสาวของซูซานชื่อ
วา จูลี่ จูลี่นั้นพยายามที่จะชวยแมของเธอใหมีความสุข โดยวางแผนเพื่อไปสืบขอมูลของผูชายที่ยายเขามาใหม
และดูเหมือนจะชอบแมของเธอ ซูซานในบทบาทความเปนแมนั้นดูจะกลับตาลปตรกับลูกสาวของเธอ เพราะซู
ซานชอบที่จะแชรเรื่องราวตาง ๆ และขอความคิดเห็นจากลูกสาวของเธอในการที่จะไปขอเดตกับชายหนุมคน
นั้น เหมือนกับวาจูลี่นั้นตองทําตัวเปนแมของแมเธอเสียเองในการใหคําแนะนํากับซูซานในเรื่องตาง ๆ บทบาท
ความเปนแมของซูซานจึงผิดแผกไปจากตัวละครตัวอื่น
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นอกเหนือจากบทบาทสตรีที่เห็นไดจากตอนแรกในละครชุดเรื่องนี้แลวนั้น สิ่งหนึ่งที่สะทอนออกมาให
เห็นอยางเดนชัดในการนําเสนอของตัวละครหลักหญิง ในเรื่องนี้คือ การแสดงบทบาททางเพศ (Gender
Performance)Goffman (1959) มองวาบทบาททางเพศนั้นมันคือการแสดงที่ชายและหญิงจะแสดงบทบาท
ของตนออกมาใหเหมาะสม เชนเดียวกับ Butler (1990) ที่มองวาการแสดงบทบาททางเพศนั้นถูกกําหนดมาไว
ตั้งแตตนแลวโดยบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนมาจากตัวละครของ บรี แวน ดี
แคมป หลังจากที่สามีของเธอเขาโรงพยาบาลและไดกลาวถึงบรีคนเดิมที่หายไป บรีรูสึกเสียใจเปนอยางมากแต
พยายามระงับอารมณและขอตัวไปเติมน้ําใหกับดอกไมในหองน้ํา ภายในหองน้ํานั้นบรีไดรองไหออกมาดวย
ความเสียใจและความอัดอั้นตันใจจากปญหาตาง ๆ และคําพูดของสามีของเธอ เธอเลี่ย งที่จ ะมารองไหใน
หองน้ําเพื่อที่จะไมแสดงตัวตนที่แทจริงของตนเองออกมาตอหนาสามีของเธอ เธอรองอยูเปนเวลา 5 นาที
หลังจากนั้นเธอก็พยายามระงับสติและอารมณพรอมกับแสดงบทบาทของศรีภรรยาที่ยิ้มแยมแจมใสออกมา
จากหองน้ํา จากการกระทําของบรีนั้นสามารถสะทอนถึงทฤษฎีของ Goffman (1959) และ Butler (1990)
ออกมาไดอยางชัดเจนที่สุดวาบทบาทความเปนภรรยาของบรีนั้นเปนการแสดง เฉกเชนเดียวกับการแสดงละคร
บนเวที เธอแสดงบทบาทความเปนภรรยาออกมาตอหนาสามีของเธอ เธอแสดงบทบาทความเปนแมออกมาตอ
หนาลูกของเธอ เธอแสดงบทบาทความเปนผูหญิงของเธอออกมาใหกับเพื่อน ๆ และคนในละแวกบานจนไดรับ
สมญานามวา เปน ศรีภรรยาและแมศรีเรือนที่สมบูรณแบบ โดยคําวาสมบูรณแบบที่วานี้คือตรงตามบรรทัด
ฐานของสังคมที่ไดมีการตั้งไวใหกับคนในสังคมไวใชเปนเกณฑในการตัดสินคนอื่น ๆ วาตรงตามเกณฑนี้หรือไม
บรีซึ่งแสดงบทบาทออกมาไดอยางสมบูร ณแบบจึงไดรับความชื่นชมจากเพื่อน ๆ และคนในละแวกบานที่
เปรียบเสมือนผูชมซึ่งมาชมการแสดงของบรีนั่นเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหบทบาทสตรีโดยใชทฤษฎีสตรีนิยมมาเปนแวนขยายเพื่อสองดูตัวละคร
หลักหญิงทั้ง 4 คนในละครชุดเรื่อง สมาคมแมบานหัวใจเปลี่ยว ในตอนแรก หรือ บทนํานั้น ไดเผยใหเห็นวาตัว
ละครหลักหญิงทั้งสี่คนนั้นไดนําเสนอบทบาทของสตรีในดานบทบาทความเปนภรรยาและบทบาทความเปนแม
ออกมาไดไดอยางชัดเจน ยิ่งไปกวานั้นทฤษฎีสตรีนิยมไดสะทอนใหเห็นวาการกดขี่การสืบทอดทางสังคมของ
บทบาททางเพศ ความเชื่อเรื่องปตาธิปไตยและการแสดงบทบาททางเพศนั้นมีการนําเสนอออกมาในละครชุด
เรื่องนี้ดวยเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับละครเรื่องนี้คือ ควรที่จะศึกษาละครชุดเรื่องนี้ทุกตอนตั้งแตซีซนั่
1 จนถึงซีซั่น 8 เพื่อดูบ ทบาทในดานตาง ๆ เชน บทบาทความเปนลูก ซึ่งไมพบในการศึก ษาครั้งนี้ ศึ กษา
พัฒนาการบทบาทสตรีของตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน หรือตัวละครอื่น ๆในละครชุดเรื่องนี้ ทางดานตัวภาษา
ควรจะศึกษาคําพูดที่เกิดขึ้นในละครชุดเรื่องนี้ เนื่องดวยบางคําพูดนั้นมีความหมายเปนนัยอยูในแตละคําพูด ซึ่ง
เปนสิ่งที่นาสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาความหมายที่แทจริงในการพูดคํานั้น ๆ หรือวิเคราะหบริบทและวัฒนธรรมที่
สงผลใหตัวละครพูดออกมา
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