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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหลักษณะและท่ีมาของความ
ขัดแยงระหวางแมและลูกสาว จากบริบทในวรรณกรรมเร่ือง The Kitchen God’s Wife ของ 
Amy Tan 2) ศึกษาถึงทางออกเพ่ือท่ีจะคล่ีคลายและประสานความขัดแยงซ่ึงจะชวยสงเสริมใหเกดิ
ความเขาใจอันดีระหวางกนัในสังคมวงกวางท้ังผูท่ีเปนแม ผูท่ีเปนลูกสาว รวมไปถึงผูท่ีเปนลูกสาว
ท่ีกําลังจะกลายเปนแมในอนาคต  

 
งานคนควาฉบับนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชกรอบความคิดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามา

อธิบายสาเหตุและลักษณะของความขัดแยงระหวางแมและลูกสาว การวิเคราะหไดแบงออกเปน
สองสวน สวนแรกมุงศึกษาถึงสาเหตุแหงความขัดแยงท่ีพบในความสัมพันธระหวางแมและลูกสาว 
และในสวนท่ีสอง ศึกษาถึงทางออกท่ีชวยคล่ีคลายปมขัดแยง 

 
ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงระหวางแมและลูกสาวท่ีพบจากบริบทในนวนยิายเร่ืองนี้มา

จากปจจยัตางๆซ่ึงสามารถแบงออกไดเปนสามประการหลักๆคือ ประการแรก ปมความขัดแยงทาง
จิตวิทยาท่ีมีมาโดยธรรมชาติระหวางแมและทารก อันเปนข้ันตอนหนึ่งในการพัฒนาการของมนุษย 
ซ่ึงปมนั้นควรจะคล่ีคลายไปตามข้ันตอน แตหากบุคคลใดไมสามารถคล่ีคลายปมนั้นได ปมนั้นๆก็
จะติดตัวไปตลอดแมจะเติบโตเขาสูวัยผูใหญแลวกต็าม ท้ังนี้ ยังรวมไปถึงความเกี่ยวของสัมพันธ
ระหวางมารดาและทารกซ่ึงเปนพื้นฐานการพัฒนาความรูสึกไวใจหรือไมไวใจส่ิงตางๆในโลก หาก
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เด็กมีประสบการณวาตนไดรับรางวัลหรือผลสําเร็จตามประสงคเนื่องจากการตอบสนองของมารดา
จะทําใหเดก็เกดิความไวเนื้อเช่ือใจในมารดาและผูอ่ืนดวย ในทางตรงขาม หากเดก็ขาดการ
ตอบสนองหรือความชวยเหลือจากมารดา เด็กจะเกดิความรูสึกไมไวใจมารดาและผูอ่ืน ประการท่ี
สอง ความแตกตางของอายรุะหวางแมและลูกสาวท่ีทําใหท้ังสองฝายมีบุคลิก ทัศนคติ ความคิดเหน็ 
ความตองการ และการแสดงออกท่ีแตกตางกัน ความแตกตางเหลานี้ลวนนําไปสูความขัดแยง
ระหวางแมและลูก ซ่ึงสงผลใหสัมพันธภาพของท้ังคูเปนไปในทางลบ หากท้ังสองฝายไมพยายาม
ทําความเขาใจถึงความแตกตางท่ีมีในแตละบุคคล และประการสุดทาย ปจจัยทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจากท้ังสองฝายเติบโตและถูกเล้ียงดูมาในคนละสภาพสังคม 
ภาษา และวัฒนธรรม 

 
งานวิจยันีแ้สดงใหเห็นวา ความขัดแยงระหวางแมและลูกสาวนี้เกดิข้ึนได และก็มีหนทางท่ี

จะสมานความขัดแยงได นัน่คือการท่ีลูกสาวไดเรียนรูถึงชีวิตในอดีตของแม เร่ืองราวในอดีตของแม
ยอมเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวติท่ีผานมาจากหลายบทบาทตางๆกันคร้ังท่ียังไมไดมีบทบาทแม 
ยกตัวอยางเชน เร่ืองราวตอนท่ีแมเปนเด็กซน หรือตอนท่ีแมเปนวัยรุนวัยคะนอง หรือชวงเวลาท่ีเคย
ลําบากในอดีตเปนตน การทีฝ่ายลูกไดรับรูเร่ืองราวของแมเหลานี้ทําใหเกิดความตระหนักวาแมของ
ตนก็เปนมนุษยผูหนึ่งเหมือนกับตน เปนผูหญิงคนหนึ่งเหมือนกับตน มีความคิดความรูสึก เคยทํา
ความดีหรือความผิดไดเหมือนกับตน แม มิไดมีบทบาท “แม” แตเพียงบทบาทเดียวอยางท่ีเคยเขาใจ 
เนื่องจากมุมมองท่ีมองแมไดเปล่ียนขยายกวางข้ึนจึงสงผลชวยใหสมานรอยราวหรือความบาดหมาง
ท่ีมี และกระชับความสัมพันธของท้ังคูใหแนนแฟนข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 

The study aimed to: 1) investigate the possible influences that form conflicts 
in the mother-daughter relationship based on the reflection in Amy Tan’s The Kitchen 
God’s Wife from the point of view of both parties; 2) study how to solve the conflicts 
in the mother-daughter relationship in order to help the society as a whole, not just 
those who are daughters, or mothers of daughters, and those who are going to be 
mothers, to understand the differences of each individual and to live harmoniously 
together.  

 
The study is conducted through psychological and sociological frameworks. 

The discussions are done to investigate the types of mother-daughter relationships 
characterized by the two mentioned frameworks and the possible causes that create 
such conflicts. The study is analyzed in two parts. The first part is the discussion of 
the causes of conflicts in relationships between mother and daughter which are 
explored in three areas; the psychological, psychosocial, and sociological causes, age 
difference, and cultural differences. The other part is the possible solution for solving 
mother-daughter conflicts. 

 
The results of the investigation made from the context of The Kitchen God’s 

Wife are that mother-daughter conflicts are characterized by three factors. Firstly, the 
conflict is caused psychologically. At the early developmental stage, infant daughters 
naturally experience an Oedipus complex with their mothers. During their 
development to other stages, this complex is resolved naturally. For those who do not 
completely resolve this complex continues into their later lives as adults. In addition, 
psychosocially, the relationship between mother and child is a source of the child’s 
development of trust or mistrust of everything in the world. Human personality is a 
result of how that person has been raised and socialized by the mother at an early age 
in life. If the baby receives a complete response to his/her basic needs, it will feel 
happy and safe and develop trust in its mother and others. Secondly, the age 
difference between mother and daughter creates different characters, attitudes, needs, 
and expressions between the two, and it also leads to the conflict between mother and 
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daughter. Thirdly, the different cultures that mother and daughter were raised in and 
experienced lead to conflicts in their bond. 

 
This research demonstrates that there is way to resolve mother-daughter 

conflicts. The way to solve the conflicts is the daughter’s learning about what 
happened in the mother’s past. Daughter’s experience of the mother’s life through the 
unseen angles such as the childhood experience of the mother, the relationships of the 
mother to her own parents, the mother’s work, the mother’s family and marriage 
experiences, and the mother’s personal interest, broadens daughter’s perspective 
towards her mother’s role as a person, and as a woman, not only the role of “mother”. 
When the daughter discovers the mother’s history, the daughter’s perception towards 
the mother is widened and changed into a positive way which mends their broken 
relationship and also enhances it in the end. 


