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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่องภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ 
ผลการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย จากบทบรรยายและบทสนทนาระหว่าง 
ตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครหลัก ตัวละครรอง และตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษา พบภาพสะท้อนสังคม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพสะท้อนสังคม ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และวัฒนธรรม พบมากที่สุด 108 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.59 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านความเชื่อที่สังคมไทยนับถือ 
งูใหญ่ในฐานะบรรพบุรุษและเป็นผู้ปกปักษ์ 2) ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ พบรองลงมา 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.18 
กล่าวคือ สังคมชนบทได้รับอิทธิพลจากสังคมเมือง ท าให้เกิดความกลมกลืน และไม่อาจจ าแนกระหว่างความเป็นสังคมชนบท
และสังคมเมืองได้อย่างชัดเจน และ 3) ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา พบน้อยที่สุด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.23 โดยค่านิยม
ของสังคมไทยเชื่อว่าการศึกษาระดับสูงเป็นการยกสถานะทางสังคม และเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัว ผลการศึกษา 
ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยดังกล่าว เป็นการสะท้อนโลกทัศน์ที่ผู้ประพันธ์ได้ 
จากประสบการณ์ และเหตุการณ์ รวมถึงค่านิยมส่วนหน่ึงของสังคม  จึงน ามาสู่ข้อสรุปที่ว่า นวนิยายซึ่งเป็นวรรณกรรม 
ประเภทหน่ึงที่สามารถเป็นภาพสะท้อนสังคมได้ 
ค าส าคัญ: ภาพสะท้อน, เมขลา, แม่เบี้ย 
 

Abstract 
The purpose of this study was to present the results of a study on social reflections from characters 

of Mekkhala in the novel, “Mae Bia”  appearing in narratives and conversations between Mekkhala and 
other main characters and other human and nonhuman characters.  The results are presented in a form of 
analytical description.  The study found three types of social reflection as follows. 1) Social reflections on 
customs, traditions and culture were most frequently found at 108 times or 70.59 percent, especially the 
a belief among Thais who had respect for a large snake or serpent as their ancestor and protector, followed 
by   2)  Social reflections on lifestyle found at 37 times or 24.18 percent, reflecting that rural society was 
influenced by urban society which made them so similar to each other and difficult to clearly distinguish 
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between them; and the least frequently found was  3)  Social reflections on education at 8 times or 5.23 
percent, especially Thai social value and belief that to be well-educated was to upgrade one’s social status 
and to enhance family’s reputation.  The study showed social reflections that resulted from the author’s 
worldviews acquired from his own experiences, and partially from happenings as well as social values.  
Hence, it can be concluded that novels are a type of literature that can provide social reflections .  
Keywords: Reflection, Mekkhala, Mae Bia 
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1. บทน า 
นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึงที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสังคม โดยผู้แต่งหยิบยกเรื่องที่เกิดขึ้นจริง 

หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมาผสมผสานกับจินตนาการ ความรู้สึกนึกคิดและทัศนะของผู้แต่งดังที่ รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ 

(2530, น. 1 - 3 อ้างถึงใน วิมล  แข็งขัน, 2547, น. 2) กล่าวถึงนวนิยายว่า นวนิยายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด

เพราะผู้เขียนวรรณกรรมกระท าบทบาทพร้อมกันอยู่ 2 อย่าง กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ผลิตวรรณกรรมและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม 

แม้ว่านวนิยายจะเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของผู้เขียน แต่ผู้เขียนได้ถ่ายแบบมาจากบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 

ค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้นวนิยายจะเป็นงานเขียนที่เกิดจากจินตนาการ แต่ผู้แต่งก็ได้น าเรื่องราว

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบสร้างนวนิยายเรื่องน้ัน ๆ  เพราะผู้แต่งเป็นสมาชิกหน่ึงของสังคม  

นวนิยายจึงต้องอาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและน าประสบการณ์ของผู้แต่งที่ได้พบเจอมาสร้างเป็นเรื่องราวน้ัน ๆ ดังน้ัน 

แนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายจึงสะท้อนความจริงของสังคมออกมาให้เห็นภาพชีวิตของมนุษย์ สังคมที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ทั่วไป 

และค่านิยมของสมาชิกในสังคม นวนิยายจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี 

นวนิยายเรื่องแม่เบี้ย ของ วาณิช  จรุงกิจอนันต์ (2530) เป็นนวนิยายที่มีการร้อยเรียงเรื่องราวที่ผสานเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน มีการบอกเล่าเรื่องราวที่โยงใยอยู่ระหว่างสายน้ า ความหลัง ชายหนุ่ม หญิงสาว และงู ดังค าโปรยหน้าปก 
ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นไทยได้อย่างลุ่มลึก แม้นวนิยายเรื่องน้ี เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2530 แต่ยังคงเป็นที่
กล่าวถึงจนได้รับการหยิบยกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวทีที่สะท้อนให้เห็นภาพในแง่มุมต่าง ๆ   
ที่มีอยู่จริงในสังคม นอกจากน้ี ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครหญิงอย่าง “เมขลา” เป็นตัวละครเอกที่มีบทบาทโดดเด่น 
ในการด าเนินเรื่องไปสู่เป้าหมายได้อย่างน่าติดตาม 

ด้วยเหตุที่นวนิยายเรื่องแม่เบี้ยสะท้อนสั งคมทั้ง เห ตุการณ์ทั่วไป และค่านิยมในชีวิตจิตใจของตัวละคร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการศึกษา อันเป็นช่องทางหน่ึงที่ท าให้
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่านนวนิยายได้รับรู้ และเข้าใจสภาพสังคมในช่วงเวลาหน่ึง จึงเป็นที่มาของศึกษาภาพสะท้อนสังคม
จากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา”ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย” ใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ในประเด็นวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม (ตรีศิลป์  บุญขจร, 2542, น. 5 – 6) ที่ว่า
วรรณกรรมสะท้อนสังคมทั้งด้านรูปธรรม คือ เหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม และด้านนามธรรม คือ ค่านิยมในชีวิตจิตใจของ
คนในสังคม 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย มีขั้นตอนดังน้ี 
4.1 คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาภาพสะท้อนสังคม คือ นวนิยายเรื่องแม่เบี้ย ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ จ านวน 1 เล่ม 

602 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2530 เน่ืองจากเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียง และถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ 3 ครั้ง กล่าวคือ 
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2544 และครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 และน าเสนอในรูปแบบละครเวทีเมื่อปี 
พ.ศ. 2555 

4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมในลักษณะวรรณกรรมเป็นภาพ
สะท้อนของสังคม เพ่ือท าความเข้าใจ และเพ่ือน ามาประกอบในการท าวิจัยครั้งน้ี 

4.3 รวบรวมบทบรรยายและบทสนทนาของ “เมขลา” กับตัวละครต่าง ๆ ที่ “เมขลา” มีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
4.4 วิเคราะห์โดยจ าแนกภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ตามแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ

สังคม ในประเด็นวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม (ตรีศิลป์  บุญขจร, 2542, น. 5 - 6) 
4.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์ 
4.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” โดยใช้รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย” พบผลการวิจัยตามแนวคิดเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ในประเด็นวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 ภาพสะท้อนสังคมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์และจ าแนกภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยด้านขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม ได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อ ด้านการแต่งกาย และด้านศีลธรรมและจารีต ดังน้ี 
5.1.1 ภาพสะท้อนด้านความเช่ือ 

ภาพสะท้อนด้านความเชื่อ หมายถึง การสะท้อนการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นเรื่องจริง โดยไม่ไม่ได้ยึดหลัก
ความจริงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ไสยศาสตร์ โชคลาง อ านาจลึกลับ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ 

ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเชื่อว่างูว่าเป็นต้นบรรพบุรุษของ
มนุษย์ในปัจจุบัน ต้องให้ความเคารพ และกตัญญู ดังตอนที่งูเห่ามุ่งท าร้ายชนะชล เพราะชนะชลมาหาเมขลาและมีเพศสัมพันธ์ 
กับเมขลาทั้งที่ชนะชลมีคู่ครองอยู่แล้ว เมลขลาจึงปกป้องชนะชลโดยการจับงูเห่าทิ้งน้ า ทั้งที่งูเห่าพยายามปกป้อง เมขลา 
จากการกระท าผิดศีลธรรมอันดีในฐะนะบรรพบุรุษผู้คอยปกปักษ์รักษา การกระท าของเมขลาจึงเป็นการไม่เคารพ และ
อกตัญญู ดังตัวอย่างที่ 1 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 1 

และดูเหมือนจะเป็นวาระน้ี ที่เธอรู้สึกตัวว่าได้ท าอะไรลงไป เมขลาตัวสั่นใจหวิว น่ีเป็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสร่างของ
เขา เจ้างูเห่าบรรพบุรุษ เธอโหดร้ายกับเขามากทีเดียว เธอรู้สึกเสียใจ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะท าได้ เธอกล้าถึงขนาดจับ
เขาทิ้งน้ าเชียวหรือน่ี เธอกล้าที่จะจับตัวเขาได้อย่างไรกัน แล้วท าไมเขาไม่ท าร้ายเธอท าไมเขาไม่ฉกกัดเธอสักแผล   
(วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 252) 
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ตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลานต้องให้ความ
เคารพนับถือ ด้วยเชื่อว่าบรรพบุรุษเปรียบเหมือนผู้ที่คอยดูแลและควบคุมพฤติกรรมของลูกหลานให้อยู่กรอบของศีลธรรม  
การที่ลูกหลานไม่ให้ความเคารพบรรพบุรุษแสดงให้เห็นถึงความอกตัญญู 

นอกจากน้ี นวนิยายเรื่องน้ีสะท้อนให้เห็นภาพด้านความเชื่อเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นของงูที่มีต่อผู้ที่ท าร้าย  
ดังตอนที่พจน์ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสุพรรณบุรีและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเมขลา หึงหวงเมขลาที่ใกล้ชิดและสนิทสนม  
กับชนะชล และนึกแค้นงูเห่าที่เคยกัดเขา จึงน าปืนไปยังบ้านไทยของเมขลาเพ่ือยิงงูเห่า ดังตัวอย่างที่ 2 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 2 

“วันน้ีคุณมาท าร้ายเขา ต่อไปเขาจะเป็นฝ่ายท าร้ายคุณ” 
“มันเคยท าร้ายผมมาแล้ว” 
“น่ันไม่ได้หมายความว่าเขาจะท าร้ายคุณอีกหนไม่ได้ ถ้าโดนครั้งใหม่คุณจะไม่รอดเหมือนครั้งที่แล้ว ฉันรู้สึกอย่าง

น้ัน และไม่อยากให้คุณเสี่ยง ไม่จ าเป็นหรอก เราจัดการกันเอง ถึงอย่างไรก็ขอบใจละนะ” (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, 
น. 402) 

 
ตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นของงูโดยเฉพาะงูเห่าของคนโบราณ

ที่ว่า หากผู้ใดลงมือฆ่างูแต่งูไม่ตาย งูจะเกิดความอาฆาตและกลับมาท าร้ายจนผู้น้ันต้องตาย อย่างไรก็ตาม งูเห่าในเรื่องแม่เบี้ย   
ยังเป็นสัญลักษณ์ของความประพฤติที่ชอบธรรมว่าด้วยเรื่องกามารมณ์ เน่ืองจากงูมักปรากฏเมื่อเมขลามีผู้ชายมาหาที่บ้านไทย
แและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายเหล่าน้ัน เสมือนหน่ึงคอยตักเตือนห้ามปรามไม่ให้ประพฤติมิชอบในกาม 

5.1.2 ภาพสะท้อนด้านการแต่งกาย 
ภาพสะท้อนด้านการแต่งกาย หมายถึง การสะท้อนลักษณะการตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

ต่าง ๆ 
ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายอย่าง

สังคมตะวันตก กล่าวคือ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ออกแบบอย่างทันสมัย และตัดเย็บอย่างเสื้อผ้าส าเร็จรูป ดังตอนที่เมขลามี
บทบาทเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เธอแต่งกายอย่างสมัยนิยมด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด รุ่มร่าม กรุยกราย และมี
เน็คไท รวมถึงผ้าโพกหัว เป็นเครื่องประดับที่ดูเด่น สะดุดตา ดังตัวอย่างที่ 3 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 3 

เธอผู้น้ีเป็นมัคคุเทศก์ในการน าเที่ยวสุพรรณบุรีวันน้ี เขาไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรด้วยซ้ า ได้ยินแต่ใคร ๆ เรียกเธอว่า 
“คุณเม” นึกค่อนอยู่ในใจว่าดัดจริตชื่อเป็นฝรั่งทั้งที่ผิวออกคล้ า การแต่งตัวของเธอน้ันเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เขาหมด  
ความสนใจที่จะมองซ้ าสังเกตส่วนอื่น ๆ แม้จะรู้สึกว่าเธอค่อนข้างจะเป็นคนสวย ทั้งเสื้อและกางเกงที่เธอสวมดูใหญ่หลวม
โคร่งเคร่ง เสื้อตัวนอกที่สวมทับเป็นสีแดงใหญ่หลวมดูรุ่ยร่ายรุงรัง ยังจะเน็คไทเส้นโตที่ผูกไว้หลวมจนดูเหมือนผ้าคล้องคอ 
แล้วยังจะผ้าลายโพกหัวน่ันอีก (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 12) 

 
ตัวอย่างที่ 3 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การแต่งกายของเมขลาเป็นการแต่งกายแบบอย่างตะวันตก สมัยนิยม 

กล่าวคือ เมขลาสวมเสื้อตัวใหญ่และทับด้วยเสื้อตัวนอกขนาดใหญ่อีกชั้นหน่ึง ทั้งยังผูกเน็คไท และสวมผ้าลายโพกหัว แม้ว่า
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สิ่งแวดล้อมที่เมขลาอยู่คืออ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และพฤติกรรมการแต่งกายดังกล่าวไม่ได้เหมาะกับภูมิอากาศ
และไม่ได้กลมกลืนกับวิถีชีวิตที่เธอใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์น าเที่ยว รวมถึงการแต่งกาย 
ของผู้คนรอบกาย ดังบทบรรยายตอนหน่ึงที่ว่า “หญิงสาวผู้มีนามว่า “เม” ก้าวลงจากตลิ่งเดินลุยน้ าไปหน้าตาเฉย เธอดึง 
กราบเรือให้เทียบชายฝั่ง ท้ายเรือมีชายชราผิวคล้ าผมออกสีดอกเลารูปร่างเต้ียล่ า แกสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวขุ่น ๆ  และนุ่งกางเกง
ขาสั้นสีกากี จากรูปร่างและข้อล าที่แสดงว่าแกคงจะตรากตร างานหนักมาทั้งชีวิต” (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 19) 

นอกจากน้ี ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย สะท้อนให้เห็นภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดไทย ว่า
ไม่ได้ปรากฏในสังคมทั่วไป แต่มักเป็นค่านิยมการแต่งกายเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของหน้าที่การงานหรือวาระพิเศษ ดังตอน
ที่เมขลาน าลูกค้าของบริษัทท่องเที่ยวมายังเรือนใหญ่ด้ังเดิมที่สร้างมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เธอได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  
แบบสมัยนิยมเป็นนุ่งผ้าโจงกระเบนและห่มสไบ ดังตัวอย่างที่ 4 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 4 

เสียงดังจากด้านหลัง เขาหันกลับมา เธอผู้น้ันยืนอยู่ตรงหน้า ยิ้มให้ ชนะชลไม่ได้ยิ้มตอบในทันที เขาแทบจะจ าเธอ
ไม่ได้ในวินาทีแรกที่เห็น เพราะเธอดูราวกับไม่ใช่สาวสมัยคนเดิมที่น่ังรถมาด้วยกัน เธอนุ่งผ้าโจงกระเบนและห่มสไบ ปล่อย
ผมสยายยาวเลยไหล่ ข้างแก้มมีดอกจ าปีสองสามดอกห้อยติดผมเคลียอยู่ด้วย (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 26) 

 
ตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นการแต่งกายของเมขลาในวันที่ต้อนรับแขกที่มาเยือนบ้านไทยแตกต่าง  

จากการแต่งกายขณะน าเที่ยวโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะที่แต่งกายแบบสมัยนิยม กล่าวคือ เมขลาแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าโจง
กระเบนและห่มสไบแทนการแต่งกายอย่างสมัยนิยม 

5.1.3 ภาพสะท้อนด้านศีลธรรมและจารีต 
ภาพสะท้อนด้านศีลธรรมและจารีต หมายถึง กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของสังคมที่คนในสังคมต้องปฏิบัติ 

อย่างเคร่งครัด โดยถือให้ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีงามเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของจิตใจ 
ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย สะท้อนให้เห็นภาพสังคมด้านศีลธรรมและจารีตที่สังคมไทย

ก าหนดขึ้นมา โดยเฉพาะค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเน่ืองจากการชิงสุกก่อนห่าม ดังตอนที่ลุงทิมเล่าว่างูเห่าเริ่มหายไปเมื่อ
มารดาของเมขลาเสียชีวิต แต่แล้ววันหน่ึงงูเห่าก็กลับมา เมขลาจ าได้ว่างูเห่าเริ่มกลับมาในวันที่เธอมีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นครั้ง
แรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมขลายังอยู่ในวัยเรียน ดังตัวอย่างที่ 5 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 5 

เรื่องเกิดที่กรุงเทพฯ ตอนน้ันเธอยังเรียนอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นน้ันต้องตามใจเธอปรารถนาและอิ่มเอมวาบหวานเหมือน
ดังส่วนลึกของความรู้สึกคาดหวังและแสวงหาเธอเลือกสรร และเมื่อพบใจก็พร้อม จึงมิได้มีสิ่งหน่ึงสิ่งใดแปรเปลี่ยนเธอไป
จากเธอที่เคยเป็น ไม่ว่าจะในเรื่องจิตใจหรือสภาวะทั่วไปในส่วนที่เธอเกี่ยวข้อง (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 71) 

 
ตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เมขลาประพฤติตนผิดจากจารีตที่สังคมก าหนดขึ้น เพราะเมขลา 

มีเพศสัมพันธ์กับพจน์ก่อนเวลาอันควร ซึ่งการชิงสุกก่อนห่ามเป็นเรื่องที่คนในสังคมมองว่าผิดหลักจารีต 
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นอกจากน้ี นวนิยายเรื่องน้ีสะท้อนให้เห็นภาพสังคมด้านศีลธรรมและจารีตที่พบพฤติกรรมการผิดศีลธรรม
เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลที่มีคู่ครองแล้ว ดังตอนที่ไหมแก้วผู้เป็นภรรยาของชนะชลมาประกาศตัวว่าเป็น
เจ้าของชนะชล และหวงห้ามไม่ให้มีความเกี่ยวข้องระหว่างเมขลากับชนะชลอีก ดังตัวอย่างที่ 6 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 6 

อยากให้เป็นแค่ฝันร้าย ... แต่ไม่ใช่หรอก มันเป็นเรื่องจริง ถ้อยค าของ “เจ้าของ” ของเขาทุกค ายังก้องอยู่ในจิตใจ
และความรู้สึก ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวดรวดร้าว เยาะหยันตัวเองว่าแสนจะหน้าไม่อาย ไปลุ่มหลงของของคนอื่นให้เจ้าของเขา
ตามมาทวงถามต่อว่า (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 493) 

 
ตัวอย่างที่ 6 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เมขลามีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม กล่าวคือ เมขลามีเพศสัมพันธ์  

กับชนะชลทั้งที่ชนะชลมีภรรยาอยู่แล้ว ท าให้ครอบครัวของชนะชลแตกแยก การประพฤติตนเช่นน้ีเป็นการกระท าที่ผิดไปจาก
ศีลธรรมที่สังคมก าหนดขึ้น 

5.2 ภาพสะท้อนสังคมของเมขลาด้านความเป็นอยู่ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยด้านด้านความเป็นอยู่ ซึ่งหมายถึง 

การสะท้อนวิถีชีวิต การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการประกอบอาชีพของคนในสังคม 
ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย สะท้อนให้เห็นสังคมด้านชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องการประกอบอาชีพของ

คนในสังคมอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก การท านา และท า
สวน ดังตอนที่เมขลาเป็นมัคคุเทศน์น าลูกค้าท่องเที่ยว ดังตัวอย่างที่ 7 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 7 

“เข้าเขตบางปลาม้าแล้วนะคะ อันที่จริงถ้าหากว่ามีเวลาสักนิดเราน่าจะได้เลยไปทางเก้าห้อง ไปมะขามล้ม ไปดู
บ่อเลี้ยงปลา เขาเลี้ยงปลาดุกกันนะคะ น่าสนใจมากเลย ไปดูแล้วจะได้รู้ว่าปลาดุกที่เรากิน ๆ กันน่ะ เขาเลี้ยงยังไง เอ๊ะ ... 
หรือว่าไม่เคยกินปลาดุก กินไม่ได้เหม็นคาว กินได้แต่แซลม่อน ...” 

เธอเน้นค าว่า “แซลม่อน” พลางช าเลืองดูเขายิ้มอยู่ในหน้า เขาไม่แน่ใจว่าเธอยิ้มให้เขาหรือว่ายิ้มให้คนอื่น เพราะ
ในขณะที่พูดน้ัน สีหน้าของเธอก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาอยู่แล้ว …. 

“… บางปลาม้าท านาแยะด้วยนะคะ ตอนน้ีหน้าน้ าเดือนสิบเอ็ด น้ านองเดือนสิบสอง น้ าทรง ตอนน้ีเป็นเดือนสิบ
สอง อีกไม่นานก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะ ใครจะมาลอยกระทงกับสาวสุพรรณคนน้ีบ้าง …” 

มีเสียงหนุ่ม ๆ น่ังข้างหน้าสองสามคนขานรับพร้อมกับเสียงหัวเราะเฮฮา 
“… มาซีคะ แล้วจะส่งตัวลงกระทงลอยตามแม่คงคาไปเลย เห็นนาไหมคะ ที่เห็นเป็นทุ่งเขียว ๆ น่ันแหละค่ะ เขา

เรียกว่านา …” เธอมองมาทางเขาอีกและดูจะยิ้ม เขาเริ่มรู้สึกว่ารอยยิ้มน้ันเป็นยิ้มเชิงหยอกแกมหมิ่น เธออาจจะรู้มาจาก
เพ่ือนเขาหรือใครก็ได้ว่าเขาอยู่เมืองนอกมาต้ังแต่เด็ก     

“… นานะคะ นาที่ชาวนาปลูกข้าวให้เรากินน่ะค่ะ มีเพลงเกี่ยวกับชาวนาไงคะ อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสี 
เอาผืนนาเป็นที่พ านักพักพิงร่างกาย เป็นชาวนาก็อย่างน้ีแหละค่ะ มีแต่คนดูถูกว่าเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องรู้ราว เปิบข้าวทุก
คราวค าจงสูจ าเป็นอาจิณนะคะ เหง่ือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคน …” (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 13) 
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ตัวอย่างที่ 7 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนในชุมชนบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 
และเลี้ยงปลาดุก 

นอกจากน้ี นวนิยายเรื่องแม่เบี้ยยังสะท้อนให้เห็นภาพสังคมด้านความเป็นอยู่ของสังคมอ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรีว่า ผู้คนมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย นิยมปลูกบ้านอาศัยอยู่ตามริมน้ าซึ่งรอบล้อมไปด้วยต้นไม้มากมาย และ  
รับเทคโนโลยีประเภทไฟฟ้าเข้ามาใช้เพ่ือความสะดวกในการด าเนินชีวิต ดังตอนที่เมขลาเดินไปยังห้องพักส่วนตัว และคิดว่า  
ในห้องและบ้านไทยหลังน้ีแทบไม่มีอะไรเป็นของใหม่ และเมขลาปฏิเสธการใช้ไฟฟ้าเพ่ือไม่ต้องมีการเดินสายไฟให้รกตา ดัง
ตัวอย่างที่ 8 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 8 

บนโต๊ะแต่งตัวมีตะเกียงลานดวงหน่ึงต้ังอยู่ เป็นตะเกียงเก่าที่ยังใช้ได้ดี และเธอใช้มันอยู่เสมอ เพราะบ้านน้ีไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ตลอดทั้งย่านน้ีดูเหมือนจะไม่มีบ้านไหนแล้วที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะไฟฟ้ามาถึงเมื่อเจ็ดแปดปีก่อน ช่วงน้ันเป็นช่วงที่
เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยและพักอยู่ในกรุงเทพฯ ที่บ้านมีแต่ลุงทิมกับป้าทับซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวและไม่กล้าตัดสินใจ เมื่อเธอ
กลับมา และเจ้าพนักงานการไฟฟ้าคนหน่ึงแสดงวาจาให้เธอรู้สึกว่ายโสและเรียกร้องบุญคุณ เธอจึงปฏิเสธการใช้ไฟฟ้าไป
เฉย ๆ  ซึ่งจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ออกจะวิปริตในสายตาของคนทั่วไปแต่ถึงวันน้ีเธอรู้สึกพอใจที่บ้านใหญ่โบราณหลังน้ีไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ไม่ต้องมีสายไฟมาเดินให้เห็นรกตา เธอไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนที่ไม่มีโทรทัศน์ พัดลม หรือตู้เย็น เธอมีสิ่งเหล่าน้ัน
พร้อมพรั่งอยู่แล้วที่กรุงเทพฯ ป้าทับและลุงทิมก็ดูจะไม่เดือดร้อน บ้านน้ีมีตะเกียงลาน ตะเกียงรั้ว รวมทั้งตะเกียงเจ้าพายุ
หลายดวง (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 60) 

 
ตัวอย่างที่ 8 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า บ้านเรือนของสังคมอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเป็นอยู่

กลมกลืนระหว่างวิถีชีวิตแบบชนบทและการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าแบบใหม่อย่างกลมกลืน อย่างไรก็ตาม ผู้คนในชนบทบางส่วน
ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทและด าเนินชีวิตได้ตามปกติแม้ไม่รับเอาเทคโนโลยีไฟฟ้ามาใช้ก็ตาม 

5.3 ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ด้านการศึกษา 
ภาพสะท้อนด้านการศึกษา หมายถึง การสะท้อนระดับการศึกษาที่มีผลต่อการใช้ชีวิตต่อคนในสังคม เช่น สังคมมี

ค่านิยมที่เชื่อว่าบุคคลที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ คือ บุคคลที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี นอกจากน้ีสังคมยังให้เกียรติและ
เกรงขามบุคคลที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศและและบุคคลที่ได้รับการศึกษาระดับสูงอีกด้วย 

ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลจะได้รับการศึกษาจากต่างประเทศน้ัน ต้องอยู่ใน
ครอบครัวที่มีฐานะดี ดังตอนที่เมขลาไปรับประทานก๋วยเต๋ียวที่ร้านของอาเต๊าชาวจีนร่างเล็กที่เคยเห็นเมขลามาต้ังแต่สมัยที่เธอ
ยังเด็ก ลูกค้าในร้านต่างก็รู้จักเมขลา ยิ้มทักทาย และขยับตัวหลีกทางให้ ด้วยรู้ว่าครอบครัวของเธอมีฐานะดี และเธอจบ
การศึกษาจากต่างประเทศ จึงเชื่อว่าเธอเป็นบุคคลที่ทันสมัย ไม่เกรงกลัวใคร และมักไม่ยอมสมรส ดังตัวอย่างที่ 9 

 
ตัวอย่างที่ 9 

ขณะน้ันมีลูกค้าอาเต๊าอยู่บนแพสองสามคนเป็นชาวบ้านแถวน้ี ทุกคนยิ้มให้เมขลาและขยับตัวหลีกทางให้ เพราะรู้
กันทั่วไปในแถบน้ีว่า เธอคือลูกบ้านใหญ่วัดกลาง เป็นคนรวยเป็นนักเรียนนอก เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ทันสมัยห้าวหาญไม่กลวั
ใคร เป็นผู้หญิงเจ้าชู้ ไม่ยอมแต่งงานหรือหาผัวไม่ได้สุดแต่จะนินทากันไป แต่ไม่เคยมีใครเคยพูดให้เมขลาได้ยิน   
(วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 80) 
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ตัวอย่างที่ 9 ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เมขลาเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีฐานะดีและเรียนเก่ง จึงได้ไปศึกษายัง
ต่างประเทศ และจบการศึกษาระดับสูง ทั้งสังคมยังมองว่าบุคคลที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เป็นบุคคลที่ทันสมัย  
ไม่เกรงกลัวใคร และมักไม่ยอมสมรส 

นอกจากน้ี ตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยสะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อบุคคลที่ได้รับ
การศึกษาสูง ดังตอนที่เมขลาไปรับประทานก๋วยเต๋ียวเรือที่ร้านของอาเต๊าชาวจีนร่างเล็กที่เคยเห็นเมขลามาต้ังแต่สมัยที่เธอยัง
เด็ก และถามอาเต๊าถึงเหตุผลของการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างแม่เลี้ยงกับมารดาของเธอ อีกทั้งบิดาของเธอที่มีเธอตอนอายุ 
80 ปี จึงเป็นที่เล่าขานกันในสังคมอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องราวที่อาเต๊าท าให้เธอรู้สึกโชคดีที่พ่ีชายต่างมารดา
ทุกคนเอ็นดูเธอเหมือนน้อง และค่อนข้างเกรงใจเธอ เน่ืองจากเธอเรียนเก่ง และได้รับการศึกษาสูง ดังตัวอย่างที่ 10 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 10 

เมขลายังคิดอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นโชคดีของเธอ ที่ก่อนที่เธอจะเกิดขึ้น บรรดาเมีย ๆ ของพ่อต่างก็ล้มหายตายจากไป
หมด ทิ้งไว้แต่ลูก ๆ ของคนน้ันบ้างคนน้ีบ้าง พ่ีชายต่างแม่คนโตน้ัน อายุมากกว่าแม่เธอด้วยซ้ า พ่ีชายทุกคนต่างมีหลักฐาน 
แยกบ้านไปร่ ารวยกันทุกคน ที่ออกจะดีอีกอย่างคือทุกคนเอ็นดูเธอเหมือนน้อง และค่อนข้างเกรงอกเกรงใจเธออยู่มาก 
อาจเป็นด้วยเมขลาเรียนเก่งและเรียนสูง แม้จะได้ชื่อว่าปากร้ายและก้าวร้าว แต่เธอก็ให้ความเคารพนอบน้อมกับพ่ี ๆ ทุก
คน (วาณิช  จรุงกิจอนันต์, 2530, น. 82) 

 
ตัวอย่างที่ 10 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า สังคมรวมถึงครอบครัวในสังคมไทยให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา และให้

เกียรติเกรงขามผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง แม้จะมีวัยวุฒิอ่อนกว่า ดังที่พ่ีชายบางคนอายุมากกว่ามารดาของเมขลา แต่เมขลา
ก็ได้รับความเอ็นดูจากพ่ีชายที่ปฏิบัติกับเธออย่างน้องสาวคนหน่ึง และยังให้เกียรติและเธอ ด้วยเหตุที่เธอเรียนเก่งและได้รับ
การศึกษาระดับสูง 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย พบภาพสะท้อนสังคม 3 ด้าน ได้แก่  
1) ภาพสะท้อนด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านความเชื่อ ด้านการแต่งกาย และด้านศีลธรรมและ
จารีต 2) ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ และ 3) ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา ดังน้ี 

1. ภาพสะท้อนด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ ด้านการแต่งกาย และศีลธรรมและ
จารีต ดังน้ี 

1.1 ด้านความเชื่อ การศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย 
พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ในสังคมเขมร (ชาญชัย  คงเพียรธรรม, 2559, น. 117, 120) ที่ว่าสังคมไทย
ใกล้ชิดกับสังคมเขมรซึ่งเชื่อว่างูเป็นบรรพบุรุษของตน ความเชื่อเรื่องการนับถืองูใหญ่ในฐานะบรรพบุรุษได้เข้ามาผสมผสานกับ  
ความเชื่อเรื่องนาคในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในที่สุด นอกจากน้ี สังคมไทยยังใกล้ชิดกับสังคมลาวและสังคมอินเดีย  
ในเชิงได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาเช่นเดียวกัน โดยเชื่อว่างูคือผู้ปกปักษ์ (นิวัฒน์  อ่ าแสง, 2560) ดังน้ัน งูจึงเป็น
สัญลักษณ์แห่งการปกปักษ์ดูแลรักษา กระทั่งเป็นภาพสะท้อนของความอาฆาตแค้นเมื่อมีบุคคลท าร้ายงูซึ่งคอยปกปักษ์
คุ้มครองสมาชิกในบ้านเรือน 
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1.2 ด้านการแต่งกาย การศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านการแต่งกายจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยาย 
เรื่องแม่เบี้ย พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดในบทความเรื่องการแต่งกายแบบไทย ... ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม (ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2559) ที่ว่าในอดีตคนไทยนิยมแต่งกายด้วย เสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างง่าย เน้ือผ้า 
เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แต่ด้วยวิวัฒนาการเครื่องจักรที่ทันสมัยและการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามาในประเทศไทย ผู้หญิงไทยจึงนิยมใส่เสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการออกแบบทันสมัยตามยุคตามกระแส นอกจากน้ี คนไทยจะ
แต่งกายด้วยชุดพ้ืนบ้านหรือชุดไทยที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเมื่อมีโอกาสพิเศษที่ต้องการให้สอดคล้องกับบริบทหรือบรรยากาศ 
ของงานและสถานที่ 

1.3 ด้านศีลธรรมและจารีต การศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านศีลธรรมและจารีตจากตัวละคร “เมขลา”  
ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย พบว่าพฤติกรรมของเมขลาขัดแย้งกับค่านิยมทางเพศในวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ เมขลาเป็นภาพแทน
ของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแตกต่างไปจากความเป็นหญิงในอุดมคติ  ที่สังคมก าหนดให้ผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี  
มีกิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน รักนวลสงวนตัว ประพฤติตนในกรอบบรรทัดฐานของสังคมและศีลธรรม  
(สุพัชริณทร์  นาคคงค า, 2556, น. 136 - 173) 

2. ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ การศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่จากตัวละคร “เมขลา”  
ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย พบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยชุดสังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร: บทสังเคราะห์  
องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นภาพร  อติวาณนิชยพงศ์ กนกวรรณ  ระลึก  
และกนกวรรณ  แซ่จัง, 2556, น. 5) ที่ว่าเส้นแบ่งระหว่างความเป็นชนบทกับความเป็นเมืองใกล้เคียงกันกระทั่งไม่อาจจ าแนก
ได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากความเจริญทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ภาพสะท้อนด้านการศึกษา การศึกษาภาพสะท้อนด้านการศึกษาจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย 
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องค่านิยมทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ประดิษฐ  ศิลาบุตร, 
ม.ป.ป., น. 1) กล่าวคือ ในอดีตการศึกษาเป็นการยกสถานะทางสังคม แสดงถึงความมีหน้ามีตาของวงศ์ตระกูล ปัจจุบัน
การศึกษามีความส าคัญและมีความจ าเป็นมากขึ้น เพ่ือบุคคลด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข น อกจากน้ี ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจมีผลต่อการศึกษาเพราะเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 

ผลการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า 
“ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ” เน่ืองจากผู้ประพันธ์เป็นพลเมืองของสั งคม  
(วิทย์  ศิวะศริยานนท์, 2514, 185 อ้างถึงใน ตรีศิลป์   บุญขจร, 2542, 4) จึงสะท้อนประสบการณ์ชีวิตและเหตุการณ์ของ
สังคมในยุคสมัยของผู้ประพันธ์อันมีความจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ (ตรีศิลป์  บุญขจร, 2542, 4 - 5) 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1 ควรศึกษาแนวคิดและกลวิธีการน าเสนอแนวคิดของผู้ประพันธ์เรื่องแม่เบี้ย 
7.2 ควรศึกษาความขัดแย้งภายนอกและความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นกับตัวละคร “เมขลา” ในเรื่องแม่เบี้ย 

7.3 ควรศึกษารูปสัญญะและความหมายสัญญะของงูเห่าที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวละคร “เมขลา” ในเรื่องแม่เบี้ย 
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