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“แม่” กับนิยามที่หลากหลาย

ดูเหมือนว่าค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “แม่” ในยุคนี้   จะไม่ได้มีแค่เพศหญิง
หรือหมายถึงผู้ที่ให้ก�ำเนิดเท่านั้น เรามักจะได้ยินค�ำว่า “แม่” เป็นค�ำพูดติดปากจาก
โลกออนไลน์อยูบ่ อ่ ยครัง้   ซึง่ ค�ำว่า “แม่” มักจะใช้ลงท้ายประโยค หรือใช้ตอบรับ เช่น  
แม่มาแล้ว, ได้เลยแม่, มากแม่  ทัง้ ที่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้พูดกับแม่ หรือกล่าวถึง
แม่ในความหมายทีเ่ ราคุน้ เคยแต่อย่างใด ท�ำให้ชวนสงสัยว่าค�ำว่า แม่ หมายถึงอะไรกันแน่
ค�ำทีไ่ ม่พดู ถึงไม่ได้กค็ งจะหนีไม่พน้ ค�ำว่า “ตัวแม่” มีความหมายในเชิงเหนือ
ชั้น  มีความโดดเด่นในเรื่องนั้น ๆ หรือหากท�ำแล้วเป็นต้นแบบก็อาจจะมีคนท�ำตาม  
และความหมายก็อาจจะเป็นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ  เช่น  ตัวแม่ของวงการบันเทิง
หรือวงการนางแบบ ก็อาจจะหมายถึงดารา นักแสดง หรือนางแบบที่มากความ
สามารถ  ครบเครื่องรอบด้าน ทั้งหน้าตา และฝีมือการแสดงจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถ้า
เราพูดถึงตัวแม่ในวงการบันเทิง ก็อาจจะนึกถึงชื่อของ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ, แอน
ทองประสม, พลอย เฌอมาลย์ บุญศักดิ์ เป็นต้น เมื่อสมาชิกในสังคมมีความหลาก
หลายมากขึ้น ภาษาของแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่
เป็นเพศทีส่ ามทีใ่ ช้คำ� ว่า “แม่” กันอย่างคุน้ หู  ซึง่ ค�ำว่า แม่  จะใช้เรียกคนอายุมากกว่า
และแสดงถึงความเคารพนับถือในกลุม่ เดียวกัน ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้วา่ อารมณ์ความรูส้ กึ
ที่แฝงไปกับการใช้ค�ำว่า “แม่” อาจจะไม่จ�ำเป็นต้องให้ความรู้สึกในแง่ของการเป็นผู้
ให้ก�ำเนิดเท่านั้น แต่เป็นการสร้างบทบาทและการแสดงออกแบบผู้หญิง ท�ำให้เชื่อม
โยงกับมิติทางเพศ หรือเพศวิถีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยปริยาย  
การใช้คำ� ว่าแม่เรียกขานกันอย่างคุน้ หูอาจจะเต็มไปด้วยความรูส้ กึ ในเชิงบวก
เช่น ความภูมิใจ และยังอาจแฝงนัยยะของการสร้างตัวตนเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางสังคม
ของเพศที่สาม   ค�ำว่า แม่ จึงเปรียบเสมือนการแสดงตัวตนว่าฉันคือผู้หญิงโดยที่ไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกาย ค�ำว่าแม่ จึงอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เพศหญิงหรือผู้ที่
ให้ก�ำเนิดอย่างเดียว แต่เป็นปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ตามความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสาร โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
ในยุคที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ  หรือสามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นพื้นที่ในการน�ำ
เสนอตัวตนในแง่มุมต่าง ๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การใช้สื่อออนไลน์ก็เป็นอีกช่อง
ทางหนึง่ ในการสือ่ สารความเข้าใจทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม หรือสร้างความหมายใหม่
ต่อตัวตนทางเพศที่ในโลกความเป็นจริงอาจถูกจ�ำกัดสิทธิ์บางประการ  แต่สามารถ
แสดงออกหรือปรากฏตัวได้อย่างเต็มทีใ่ นโลกออนไลน์ ซึง่ ถือว่าเป็นพืน้ ทีท่ มี่ เี สรีภาพใน
การสื่อสารที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันหากปฏิกิริยาตอบรับเป็น
ไปในเชิงบวก หรือถูกรับฟัง หรือถูกยอมรับมากขึ้น การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
ก็จะเป็นแรงเสริม หรือ
น� ำ ไปสู ่ มุ ม มองใหม่ ๆ
ประเด็นตัวตนทางเพศ
ที่ ใ ห้ ม องเห็ น ถึ ง ความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ใ นตั ว คนนั้ น
มากกว่ า การมองที่ เ พศ
สถานะ
ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว
การเคารพและเข้ า ใจ
ตั ว ตนที่ ห ลากหลาย
ของผู้คนที่อยู่ในสังคม
เดียวกัน อาจท�ำให้เรา
อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่าง
มีความสุข
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เสาหลักที่สี่ของอาเซียน
ดูเหมือนว่าระยะเวลาหลังในช่วงไม่กปี่ มี านี้ มนุษย์จะตืน่ ตัว
กับปัญหาสิง่ แวดล้อมกันมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ เร็ว ๆ นีม้ กี ระแส
นักอนุรกั ษ์ตวั น้อยอย่าง เกรต้า ธันเบิรก์ ทีห่ ยุดเรียนทุก ๆ วันศุกร์
เพื่อไปประท้วงเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่อาคารรัฐสภา
สวีเดน ออกมาเรียกร้องให้ผคู้ นหันมาใส่ใจกับปัญหาสิง่ แวดล้อม
อย่างจริงจังเสียที เหตุการณ์นี้เองจึงปลุกกระแสสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ้นทั่วโลก

ภาพข่าวจากเว็บไซต์

ในเมืองไทยเองก็มีข่าวใหญ่เรื่องของ “มาเรียม” พะยูนน้อย
ก�ำพร้าแม่แสนน่ารักทีค่ รองใจคนไทยในช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่เพียงไม่
กีเ่ ดือนมาเรียมก็จากคนไทยไปด้วยสาเหตุถงุ พลาสติกอุดตันล�ำไส้
จนท�ำให้ล�ำไส้อักเสบ น�ำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด กระทั่ง
ช็อกและจากไปในที่สุด เรื่องราวสะเทือนใจของมาเรียมนี้เองที่
ช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องขยะ หน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนทัว่ ไปพร้อมใจกันรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก
กันอย่างจริงจังมากขึ้น
ทว่ า เรื่ อ งของขยะในทะเลไม่ ไ ด้ เ ป็ น ภั ย ร้ า ยแรงส� ำ หรั บ
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วย เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีอาณาเขตเชื่อม
ต่อกันทางทะเล ขยะที่ถูกทิ้งแล้วออกสู่ทะเลและก็ลอยไปลอยมา
ขยะในบ้านเราอาจไปเกยอยู่ที่ชายฝั่งประเทศอื่น ขณะเดียวกัน
ขยะจากประเทศอื่นอาจมาเกยฝั่งที่ประเทศไทยของเราก็ได้
นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ ง
ของการน� ำ เข้ า ขยะ
จากประเทศพั ฒ นา
แล้ว แต่ไร้การจัดการ
ที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ท� ำ ใ ห ้ เ กิ ด ป ั ญ ห า
มลพิษภายในประเทศ
แม่น�้ำที่เต็มไปด้วยขยะในบารังไกย์ บากัมบายัน ทางตอนเหนือของ
จังหวัดนาโวตัส (Navotas) ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้คนที่อาศัยตามแนว
แม่น�้ำและแนวชายฝั่งทะเลที่ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย
และเวียดนาม ต่างอาศัยอยู่ท่ามกลางผลกระทบมลพิษพลาสติก

เมื่ อ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการประชุ ม
อาเซียนที่เกิดขึ้นล่าสุดในประเทศไทย กลุ่มภาคประชาชน
อาเซียนจึงเสนอให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเสาหลักที่ ๔ ของ
อาเซียน นอกเหนือจาก ๓ เสาหลักคือ ประชาคมการเมือง ความ
มัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
แม้ ว ่ า ในขณะนี้ ค วามพยายามนั้ น จะยั ง ไม่ ป ระสบผล
ส�ำเร็จ แต่กท็ �ำให้ได้เห็นถึงความใส่ใจของมนุษย์ตอ่ สิง่ แวดล้อม
ทีจ่ ริงจังมากขึน้ และได้แต่หวังว่าจะส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อมของ
โลกมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

