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บทคัดย่อ
 บทความวจิยัเรือ่งความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ มวีตัถปุระสงค์
เพือ่น�าเสนอผลการวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ โดยรวบรวม
จากบทบรรยาย และบทสนทนาระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ งเูห่า และสังคมแวดล้อม 
ตามแนวคิดเรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซ่ึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี และน�าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ประกอบการอรรถาธิบายตัวอย่าง ผลการศึกษาพบความขัดแย้ง 
4 รูปแบบ ได้แก่ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” พบมากที่สุด 53 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.75 ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น พบรองลงมา 32 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 28.83 ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า พบรองลงมา 15 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.51 และความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม พบน้อยที่สุด 
11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.91 ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งอันเป็นโครงเรื่อง 
ที่ผู ้ประพันธ์ประสงค์น�าเสนอเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” ทีเ่กดิจากกเิลสตณัหา กล่าวคอื เมขลาชงิสกุก่อนห่าม 
กับพจน์ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชล ซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว ทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง และ
ส่งผลสัมพันธ์ต่อไปยังความขัดแย้งกับตัวละครอื่น งูเห่า และสังคมแวดล้อมในที่สุด
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Abstract
 The purpose of this research article was to present the analysis results of 
conflict of “Mekkhala”, the main charater in the novel, “Mae Bia”. The analysis  
was on conflict appearing in narratives and conversations between Mekkhala and 
other characters, a cobra, and environmental society based on the concept of 
creating conflict which is an element of fiction. The study results are presented in  
percentages and explanations of examples. Four types of conflict were found:  
Conflict within the mind of “Mekkhala” was most frequently found at 53 times or 
47.75 percent; followed by conflict between “Mekkhala” and other characters was 
found at 32 times or 28.83 percent; followed by conflict between “Mekkhala” and 
the cobra was found at 15 times or 13.51 percent; and conflict between “Mekkhala” 
and the environmental society was found the least frequency at 11 times or 9.91 
percent. The results of the study reflect conflicts which were the plot that the author 
aims to present important causes of the events, especially conflict in the mind of  
the character, “Mekkhala” caused by lust. “Mekkhala” had sexual relationships  
before marriage with Poj, and she also had sexual relationships with Chanachon, 
a married man, even though she knew it was wrong. Ultimately, these resulted 
in conflict with other characters, the cobra, and the environmental society.

Keywords:  Conflict, Mekkhala, Mae Bia

ที่มาและความส�าคัญ
 นวนยิายเป็นบันเทงิคดรูีปแบบหนึง่ทีสั่งคมไทยรับมาจากตะวนัตก  มลีกัษณะส�าคญัประการหนึง่  
คือ มีความสัมพันธ์กับสังคม กล่าวคือ ผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของประชากรในสังคมรุ่นนั้น 
ย่อมได้รบัอิทธพิลแวดล้อมของสงัคม  และสะท้อนประสบการณ์ออกมาเป็นเรือ่งราวอย่างตรงไปตรงมา 
หรืออาจเป็นสัญญะทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า นวนิยายเป็นภาพสะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม และค่านิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2542)
 นวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ของวาณชิ  จรงุกจิอนนัต์ เป็นนวนยิายท่ีสะท้อนให้เหน็ค่านยิมด้านความรัก 
ของสังคมไทยที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม จึงก่อให้เกิดความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตวัละคร “เมขลา” ทีท่ัง้ชงิสกุก่อนห่าม และมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัชายทีม่คีูค่รองแล้ว นอกจากนี้  
ยังสะท้อนค่านิยมด้านความเช่ือเก่ียวกับงูบรรพบุรุษท่ีเป็นสัญญะแห่งราคะ (วิกิพีเดีย, 2561)  
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ของตัวละคร “เมขลา” กล่าวคือ งูเห่ามักจะปรากฏให้ตัวละคร “เมขลา” และตัวละครอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับตัวละคร “เมขลา” เห็นพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวของตัวละคร “เมขลา” 
ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น งูเห่า สังคมแวดล้อม 
และความรู้สึกในใจ ซึ่งเป็นการผูกปม (Complication) ให้ตัวละคร “เมขลา” ต่อสู้ (Struggle)  
ตามโครงเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวละคร อันเป็นองค์ประกอบหน่ึง 
ของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)
 จากลักษณะส�าคัญของนวนิยายท่ีเป็นภาพสะท้อนสังคม และนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยสะท้อน
ให้เหน็ภาพสงัคมไทยด้านความรกัทีไ่ม่อยูใ่นกรอบของศลีธรรมอนัดงีามจากพฤตกิรรมของตวัละคร 
“เมขลา” ซึง่เป็นตวัละครฝ่ายหญงิทีม่พีฤตกิรรมแตกต่างไปจากความเป็นหญงิในอดุมคตขิองสงัคม
ไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความขัดแย้งภายในของตัวละครที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมขัดแย้ง
ภายในจิตใจของตนเอง ความขัดแย้งกับตัวละครอื่น ความขัดแย้งกับงูเห่า และความขัดแย้งกับ 
สังคมแวดล้อม อันเป็นการสะท้อนให้เห็นและเข้าใจปัญหาของสังคมด้านความรักที่ไม่อยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์
 เพ่ือวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ทีส่ะท้อนออกมาเป็น 
พฤติกรรม ดังนี้
 1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา”
 2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น
 3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า
 4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม

นิยามศัพท์
 ความขดัแย้ง หมายถงึ ข้อขดัแย้งหรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์
ในเรื่องที่ท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง ตัวละครอื่น 
งูเห่า และสังคมแวดล้อม
 ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 
กับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องท่ีท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง
 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่  หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรค
ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์ในเรือ่งทีท่�าให้ตวัละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กบัอารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครอื่น ได้แก่ ชนะชล พจน์ ไหมแก้ว อาเต๊า และลุงทิม
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 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบังเูห่า หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 
กับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องที่ท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์ และ
ความรู้สึกของตัวละครสัตว์ ได้แก่ งู
 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรค 
ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์ในเรือ่งทีท่�าให้ตวัละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กบัอารมณ์
และความรู้สึกของสังคมแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านค่านิยมเรื่องความรักที่ไม่อยู่ในกรอบ 
ของศีลธรรมอันดีงาม

ขอบเขตของการวิจัย
 ศกึษาความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ของวาณชิ  จรงุกจิอนนัต์ 
จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จ�านวน 602 หน้า ตามแนวคิดเรื่องการสร้างข้อ 
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)

วิธีการศึกษา
 วิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย ของวาณิช  จรุงกิจ
อนันต์ จ�านวน 1 เล่ม 602 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2530 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบทบรรยาย และบทสนทนาที่ตัวละคร “เมขลา” 
สมัพนัธ์กบัทัง้กบัตวัละครอืน่ งเูห่า และสงัคมแวดล้อม แล้ววเิคราะห์โดยปรบัใช้ขอบเขตความหมาย 
ที่ว่าความขัดแย้ง หมายถึง ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องที่ท�าให้ 
ตัวละคร “เมขลา” ต่อสู้ ตามแนวคิดเรื่อง การสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
เรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534) ท่ีว่าการต่อสู้อาจเกิดขึ้นระหว่างตัวละครมนุษย์กับ 
ตวัละครมนษุย์ ตวัละครมนษุย์กบัตวัละครสตัว์ ตวัละครมนษุย์กบัสงัคมแวดล้อม หรอืตวัละครมนษุย์
กับความรู้สึกในใจของตัวละครมนุษย์เอง กล่าวคือ ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้ทั้งกับจิตใจตนเอง 
ตวัละครอืน่ งเูห่า และสงัคมแวดล้อม จากนัน้น�าเสนอในรปูแบบสถติร้ิอยละประกอบการอรรถาธบิาย
ตัวอย่าง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 โดยทั่วไป ความขัดแย้ง หมายถึง “ความไม่ลงรอยกันหรือการขัดกันระหว่าง 2 กลุ่มขึ้นไป 
ที่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน เพื่อป้องกันหรือรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเอง ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิด 
ความขดัแย้ง ได้แก่ ความขดัแย้งจากข้อมลู ความขดัแย้งจากผลประโยชน์ ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง 
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และความขัดแย้งด้านค่านิยม” (ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, 2558)
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 ด้วยเหตุที่นวนิยายแต่ละเรื่องมีโครงเรื่องเป็นองค์ประกอบส�าคัญ การสร้างนวนิยายให้มี 
ความสนุกต้องมีการสร้างความขัดแย้งขึ้น เพื่อให้การด�าเนินเรื่องน่าติดตามมากขึ้น ดังนั้น แนวคิด
เกี่ยวกับความขัดแย้งจึงได้รับการหยิบยกมาสะท้อนในเชิงวรรณกรรม ตามขอบเขตความหมายที่ว่า  
ความขัดแย้ง คือ การต่อสู้ระหว่างอ�านาจสองฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กันในโครงเรื่องของบทละคร 
หรือบันเทิงคดี ส่วนใหญ่ความขัดแย้งก่อให้เกิดความน่าสนใจ ความระทึกใจ และความเครียด  
อ�านาจที่เป็นปฏิปักษ์กันน้ี ฝ่ายหน่ึงมักจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ หรือส่ิงไม่มีชีวิตที่สมมุติว่า 
มคีวามรูส้กึนกึคดิอย่างมนษุย์ ซึง่มกัเป็นตวัเอกทีเ่ผชญิกบัความขดัแย้งดงักล่าว (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2539)
 ความขดัแย้งทีป่รากฏในวรรณคดไีทยและวรรณกรรมปัจจบุนั จ�าแนกได้ 4 รปูแบบ (สายทพิย์ 
นกุลูกจิ, 2534) ได้แก่ 1. ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ 2. ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสตัว์  
3. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมแวดล้อม และ 4. ความขัดแย้งภายในใจของมนุษย์เอง 
 นอกจากนี ้ผูว้จิยัศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิาย 
เรื่องแม่เบี้ย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย และความขัดแย้งในวรรณกรรม 
ดังนี้
 งานวจิยัเร่ือง “ภาพแทนสตรไีทยในนวนยิายอโีรตกิของนกัเขยีนชาย” (สพุชัรณิทร์ นาคคงค�า, 
2556) อภิปรายว่า ไหมแก้วจากนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นหญิงและ
ภรรยาในอุดมคติของสังคมไทย ขณะที่เมขลาเป็นภาพแทนของสตรีที่ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจาก
มีพฤติกรรมทางเพศไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม นอกจากนี้ ยังแตกต่างและขัดกับค่านิยม
ความเป็นหญิงของสังคมที่สะท้อนผ่านการแต่งกาย รวมถึงวิถีการด�าเนินชีวิต
 ส่วนประเดน็ด้านความขดัแย้ง หากมองในลกัษณะของวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนชวีติและ
สงัคม อาจจ�าแนกประเดน็ความขัดแย้งทางสงัคมได้ถึง 7 ลกัษณะ ตามผลการศกึษาของงานวจิยัเรือ่ง 
“ความขัดแย้งทางสังคมในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล” (วรางคณา ทวีวรรณ, 2552) ได้แก่ 
ความขัดแย้งด้านครอบครัว ความขัดแย้งด้านศาสนา ความขัดแย้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความขัดแย้งด้านการเมืองการปกครอง ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งด้านชนช้ัน และ
ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ
 อย่างไรกต็าม ขอบเขตการศกึษาด้านองค์ประกอบของนวนยิาย และแนวคดิเรือ่งความขดัแย้ง 
ตามบริบทของตัวละคร ย่อมมีมิติที่แตกต่างกัน ตัวละคร “เมขลา” ไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ด�าเนิน
เรื่องราวเท่านั้น หากยังเป็นท้ังภาพสะท้อนหรือภาพแทนสตรีในยุคปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลส่ิงเร้า 
จากบริบทรอบตัว กระทั่งแสดงตัวตนที่ผิดจากความเป็นหญิงตามอุดมคติของสังคมไทย
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 เมื่อศึกษาประเด็นเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย และความขัดแย้งในวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัย 
จึงพิจารณาเห็นว่าแนวคิดเรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงของเรื่องบันเทิงคดี  
(สายทิพย์  นุกูลกิจ, 2534) เหมาะกับการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยาย
เรื่องแม่เบี้ย จึงน�ามาปรับใช้ และได้ผลการวิเคราะห์ตามล�าดับต่อไปนี้

ผลการศึกษา
 การวิจัยเรื่อง “ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย” ผู้วิจัยพบ 
ความขดัแย้งทัง้สิน้ 4 รปูแบบ ได้แก่ 1. ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” 2. ความขดัแย้ง 
ระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ 3. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบังเูห่า และ 
4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม ตามล�าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา”
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” มากที่สุด 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
47.75 กล่าวคือ เมขลาเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งภายในจิตใจ อันเกิดจากกิเลสตัณหาที่ต้องการ 
มีสัมพันธ์กับชนะชลซึ่งมีคู่ครอง ทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องผิด และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หากแต่เมขลา 
ยงัดงึดนักระท�าผดิซ�า้แล้วซ�า้อกี ท�าให้งเูห่าปรากฏตวับ่อยครัง้ขึน้ตามความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีเนือ่งจาก
งูเห่าคอยเตือนสติให้เมขลากลับตัวให้มีความประพฤติอยู่ในท�านองคลองธรรม เมขลาจึงสับสน 
ในความคิดของตนเองอยู่บ่อยครั้ง ดังตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

 หวนคิดเรื่องแต่งงานขึ้นมาอีก นึกขันพจน์ที่เขาจะขอแต่งงานกับเธอขึ้นมาอย่างไม่มีปี่
ไม่มขีลุย่ เธอไม่มวีนัแต่งงานกบัพจน์ได้ ไม่ว่าเขาจะหย่าเมยีเรยีบร้อยแล้วหรอืจะยงัไม่มเีมยีกต็าม 
เพราะเธอไม่เคยคิดจะแต่งงาน และไม่มีวันที่จะแต่งงานจริงหรือ... ถ้าเป็นเขาล่ะ ถ้าหากเป็น 
ชนะชลเล่า ไม่มีวัน ... เธอจะไม่ยอม ไม่มีวันที่เธอจะพรากลูกพรากพ่อหรือพรากผัวพรากเมียใคร
เป็นเด็ดขาด ชนะชล ... ถ้าหากเขายังโสด หรือว่าเขาหย่าเมียเป็นพ่อหม้ายอยู่เล่า เธอจะแต่งงาน
กับเขาไหม

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่1 แสดงให้เหน็ว่าความคดิเรือ่งแต่งงานของเมขลาเป็นความสบัสนภายในใจตนเอง 
เนื่องจากเมขลาไม่เคยมีความคิดที่จะแต่งงาน และเคยตั้งมั่นว่าจะไม่แต่งงาน แต่เมื่อนึกถึงภาพของ
ชนะชลขึ้นมาท�าให้เมขลาเกิดความสับสนต่อค�ามั่นที่ได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกันเมขลาไม่อาจท�าตาม 
สิ่งที่ปรารถนานั้นได้



บท
คว

าม
ที่ 

5
150     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ตัวอย่างที่ 2

 โง่เอง หลงไปเอง แต่ ... กถ็กูต้องตามทีค่วรจะเป็น ดงัเช่นทีเ่ธอเจตนาแล้วไม่ใช่หรอืไร ... ใช่แล้ว  
เธอเพียงแต่ต้องการจะสนกุกับเขา ต้องการเพยีงแต่จะล้อหลอกหยอกเล่นกบัเขา เหมอืนกบัทีเ่คยท�า
กบัผูช้ายคนอืน่ ๆ  เหมอืนอย่างทีเ่ธอเคยรูส้กึสนกุสนานกบัใครต่อใคร รวมทัง้พจน์ ถ้าเพยีงแต่เขา
จะเหมือนผู้ชายคนอื่นๆ แต่เขาไม่เหมือน เธอไม่เคยแม้แต่จะคิดเหยียดหยันอาการลุ่มหลงพะวง
ตัวเธอเหมือนที่เคยคิดกับผู้ชายคนอื่นๆ เขาไม่เหมือนใคร เขาสอนให้เธอได้ตระหนักถึงความจริง 
สิ่งหนึ่ง คือ ความรักผูกพัน ... ท่ีเธอไม่เคยมีให้ผู้ชายคนไหนมาก่อนในชีวิต ไม่มีแม้กระทั่ง 
คนที่เธอเรียกเขาว่า ... พ่อไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องอาวรณ์อาลัยผู้ชายคนไหน

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่2 แสดงให้เหน็ว่า ความขดัแย้งทีเ่กิดข้ึนภายในจติใจของเมขลาเกดิจากความต้องการ
และอารมณ์ปรารถนาลุ่มหลงชนะชล เมขลาไม่เคยรัก และผูกพันกับผู้ชายคนอื่นๆ แต่กับชนะชล 
กลับรู้สึกรัก ผูกพัน และอาลัยอาวรณ์ ความรู้สึกภายในใจของเมขลาขัดแย้งกับความถูกต้อง เพราะ
ชนะชลมีภรรยาอยู่แล้ว เมขลาไม่อาจท�าตามอารมณ์ที่ปรารถนาจะครอบครองชนะชลไว้ได้

2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น รองลงมา 32 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.83 กล่าวคอื เมขลาเป็นตวัละครทีถ่กูเชือ่มโยงให้ขดัแย้งกบัตวัละครหลัก และตวัละครรอง 
อย่าง ชนะชล และไหมแก้ว ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นน้ันมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความขัดแย้ง 
ระหว่างเมขลากับชนะชล ในตัวอย่างที่ 3 ที่เมขลาต้องการยุติความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่ผิดธรรมนอง 
คลองธรรมกับชนะชล เพื่อให้ชนะชลกลับไปด�าเนินชีวิตร่วมกับไหมแก้วซึ่งเป็นภรรยาอย่างถูกต้อง 
ตามบรรทัดฐานของสังคม และความขัดแย้งระหว่างเมขลากับไหมแก้วซึ่งเป็นภรรยาของชนะชล 
ในตวัอย่างที ่4 ทีเ่มขลาพยายามชีแ้จงเรือ่งราวเกีย่วกบัการยตุคิวามสมัพนัธ์กบัชนะชล และไม่ยุง่เกีย่ว 
กับชนะชลอีก แต่ไหมแก้วไม่เชื่อวาจาของเมขลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 3

เมขลาเกลือกใบหน้าเปียกชุ่มน�้าตาของเธอกับอกอุ่นเปล่าเปลือยนั้น
 “ท�าไมคุณต้องไปจากผม” ชนะชลถาม
 “รู้มานานแล้วค่ะ รู้ตั้งแต่วันแรกที่เจอว่าวันหนึ่งจะต้องไป”
 “ท�าไม”
 “คุณมีเจ้าของ เจ้าของเขามาทวงคืนแล้ว”
 “ผมจะต้องท�าอย่างไรที่จะให้คุณอยู่”
 “ท�าอะไรไม่ได้เลย ไม่ต้องท�าอะไรเลย กลับไปหาเจ้าของของคุณเท่านั้นเอง เรื่องของเรา
จบแล้ว”
 “ผมไม่ใช่คนมีเจ้าของ ผมไม่ได้เป็นของใคร”
 “อย่าเกเรค่ะ คุณมี”
 “ไม่มี” 
 “มีค่ะ”
 “ขอเวลาผมนิดได้ไหม แล้วผมจะไม่มี”
 “ไม่ได้ค่ะ ไม่ให้ทั้งเวลา ไม่ให้ทั้งโอกาส อย่าท�าอย่างนั้นนะคะ”

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่3 แสดงความขดัแย้งระหว่างเมขลากบัชนะชลทีเ่กดิจากความต้องการทีแ่ตกต่างกนั 
กล่าวคือ เมขลาประสงค์จะยุติความสัมพันธ์กับชนะชล และให้ชนะชลกลับไปดูแลครอบครัว 
แต่ชนะชล ไม่ต้องการยุติความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพราะหลงรักเมขลา และไม่ได้รักไหมแก้วอีกต่อไป 
ชนะชลจงึขอเวลาเมขลาเพือ่ไปจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างเขากบัไหมแก้ว แต่เมขลาไม่เหน็ด้วย 
กับการกระท�าของชนะชล จึงท�าให้ทั้งสองเกิดความขัดแย้งกัน

ตัวอย่างที่ 4

 “มาไกลนะคะ มาถึงสุพรรณฯ เชียว” เมขลายิ้มนิดหนึ่ง
 “เสยีดายทีเ่ขากลบัไปก่อน ต้องการจะมาดใูห้เหน็กบัตา อยากจะเหน็ คนท�าชัว่กนัต่อหน้า
ต่อตา” ไหมแก้วเสียงเครียด เธอมองเมขลาด้วยความชิงชังราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
 “อย่าใจร้ายกับสามีของคุณนักเลยค่ะ เกิดความผิดพลาดบางประการ ดิฉันอยากให้คุณ
เข้าใจเขาบ้าง สิ่งที่ดิฉันรับปากคุณไป ก็จะเป็นไปตามนั้น อย่ากังวลเลยนะคะ”
 “ตอแหล คุณมันตอแหล โกหก ฉันไม่มีวันจะเชื่ออีกแล้ว”
 (วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)
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 ตวัอย่างที ่4 แสดงให้เหน็ว่า ก่อนหน้านีไ้หมแก้วได้ขอร้องให้เมขลายตุคิวามสมัพนัธ์กบัชนะชล  
แต่ก็ไม่เป็นผล กล่าวคือ เมขลากับชนะชลยังคงพบ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ท�าให้ไหมแก้ว 
ไม่พอใจและตามมาต่อว่าเมขลาด้วยถ้อยค�าที่หยาบคายถึงบ้านของเมขลาที่อ�าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี ท�าให้ทั้งคู่เกิดความขัดแย้งกัน

3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า รองลงมา 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
13.51 กล่าวคือ เมขลาเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ คือ งูเห่า ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปธรรม 
จับต้องได้แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับอ�านาจลี้ลับหรือสิ่ง 
เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่คอยปกปักษ์รักษาคนในบ้าน และงูเห่า 
ในเรื่องแม่เบี้ยนี้ มักจะปรากฏตัวเมื่อเมขลาหรือคนในบ้านท�าผิดศีลธรรมเพื่อเตือนสติให้สมาชิก 
ในบ้านหลีกหนีจากความประพฤติผิด จึงเป็นท้ังสัญลักษณ์แทนจารีตประเพณี กิเลสตัณหา สติ  
รวมถึงตราบาปในจิตใจของเมขลาอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ 5 และตัวอย่างที่ 6 ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5

 ชนะชลกลับไปแล้ว เมขลาล้มตัวลงนอน รู้สึกอ่อนเพลียทั้งร่างกาย และจิตใจ หวนคิด
เคียดแค้นชิงชังเจ้างูเห่าใหญ่ตัวนั้น คืนที่ผ่านมาควรจะเป็นคืนที่เธอสุขสันต์ช่ืนบาน และวันน้ี 
กค็วรจะเป็นวนัทีเ่ธอจดจ�าความดืม่ด�่ามาร�าลกึนกึถงึ ถ้าเพยีงแต่เจ้างเูห่าตวัร้ายจะไม่ปรากฏกาย
มาให้เกิดเรื่อง

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 5 แสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่เมขลามีความสัมพันธ์สวาทกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพจน์
หรือชนะชลที่บ้านเรือนไทย งูเห่าจะปรากฏตัวขึ้น และจ้องมองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเมขลา 
เมื่อเมขลาเห็นงูเห่า ท�าให้เมขลาแสดงอาการและท่าทีไม่พอใจ กระทั่งอยากก�าจัดงูเห่าน้ันออกไป
จากชีวิต ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ภายในใจของเมขลานั่นเอง
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ตัวอย่างที่ 6

 “อย่ามายุง่กบัหนไูด้ไหม บอกกีค่รัง้แล้วว่าหนโูตแล้ว แล้วนีม่นักเ็รือ่งของหน”ู เสยีงของเธอ 
สัน่ด้วยอารมณ์โกรธงิเูห่าตวัใหญ่นัน้ชหูวัข้ึนในทนัททีีต่ัง้ตวัได้จากแรงไถล แม่เบีย้แผ่แบนกว้างส่าย
ไปมาน้อย ๆ  ดูท่าทางว่าโกรธจัด เมขลาหันตรงเข้าเผชิญหน้า แม่เบี้ยนั้นอยู่ห่างจากเธอเพียงหนึ่ง
ช่วงแขน ดูเหมือนว่าถ้าหากฉกลงมาก็จะถึง

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 6 แสดงให้เห็นว่างูเห่าปรากฏตัวเพื่อเตือนสติเมขลาถึงการประพฤติผิดในกาม  
แต่เมขลาดึงดันที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชนะชล และไม่พอใจงูเห่า กระชากเสื้อของตนเองที่ชนะชล 
เป็นผูถ้อดออก กระทัง่งไูถลไปตดิกบัผนงัห้อง ซ่ึงพฤตกิรรมความรนุแรงดงักล่าวเกดิขึน้เพราะเมขลา
กระดากใจนั่นเอง

4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม น้อยที่สุด 11 ครั้ง  
คดิเป็นร้อยละ 9.91 กล่าวคอื เมขลาเป็นตวัละครเอกฝ่ายหญงิทีม่พีฤตกิรรมผดิไปจากบรรทดัฐาน
ของสังคมที่ได้ยึดถือไว้ เมขลาแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความขัดแย้งกับกรอบจารีตของสังคม 
ในตอนที่เมขลามีอารมณ์ปรารถนาทางเพศ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายหลายคนอย่าง
ผิดศีลธรรม พฤติกรรมของเมขลาเช่นน้ีถือเป็นการละเมิดจารีตของสังคมที่ยึดถือกันเพื่อควบคุม 
ความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในหลักท�านองคลองธรรมที่ถูกต้อง หากบุคคลใดละเมิดจารีต 
ของสังคมจะถูกประณาม และการท่ีเมขลามีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างอิสระ ไม่ผูกมัดกับชนะชล  
ท�าให้ไหมแก้วภรรยาของชนะชลประณามเมขลาว่าเป็นผู้หญิงแพศยา ชอบยั่วยวน คบหาผู้ชาย 
หลายคน และชอบยุง่เกีย่วกบัผูช้ายทีม่คีรอบครวั จนท�าให้ครอบครวัชนะชลแตกแยก ดงัตวัอย่างที ่7  
นอกจากนี ้การวางตวัของเมขลาขณะร่วมโต๊ะรบัประทานอาหารกบัชายจ�านวนมาก เธอไม่ไว้ตวั และ
ต่อปากต่อค�ากับชายที่กระเซ้าอย่างไม่เขินอาย ผิดจากความเป็นหญิงตามกรอบของสังคมที่ก�าหนด
ให้เพศหญิงรักนวลสงวนตัว สุภาพ กิริยาเรียบร้อย ดังตัวอย่างที่ 7 ต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 7

 “ผูห้ญงิอย่างคณุมนัดอกทอง หน้าด้าน แย่งผวัคนอ่ืน ชอบแย่งผัวคนอืน่ อย่านกึว่าไม่รูน้ะ  
ว่าคุณน่ะ ท�าให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันมาแล้วเท่าไหร่”
 เมขลาหยุดเดิน หันกลับมาช้า ๆ สีหน้าเข้มขึ้นอย่างโกรธจัด แต่เสียงของเธอยังคงรักษา
ระดับเดิมไว้
 “คุณไหมแก้ว คุณท�าให้ฉันโกรธขึ้นมาจริง ๆ แล้วนะ อะไรกันนี่ ท�าไมคุณต้องมาด่าฉัน
เสีย ๆ หายๆ อย่างนี้”
 “คนอย่างคุณน่ะ แค่ด่าไม่พอหรอก มันต้องสาปแช่ง ...”

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 7 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเมขลาถูกประณาม จึงท�าให้เมขลายุติความสัมพันธ์กับ
ชนะชลเพราะรู้สึกผิด นอกจากนี้เมขลายังมีพฤติกรรมหลุดไปจากกรอบความเป็นผู้หญิงในอุดมคติ
ของสังคมไทย กล่าวคือ สังคมไทยคาดหวังว่าผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน มีกิริยาที่สุภาพ
อ่อนหวาน ในขณะที่เมขลาเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่เข้าสังคม มีความมั่นใจในตัวเอง การที่เมขลาสนิท
กับเพศตรงข้ามจึงเป็นเรื่องปกติส�าหรับเมขลา แต่สังคมมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะ 
ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว

ตัวอย่างที่ 8

 มเีสยีงสนทนาเอะอะ เฮฮา ยัว่เย้า กระเซ้าแหย่ตวัเธอ ท�าให้บรรยากาศการสนทนาทีศ่าลา
ท่าน�้านั้นครึกครื้น บทสนทนาสลับด้วยวาจาแทะโลมเสนอตัวเข้าใกล้ชิดของหนุ่ม ๆ สองสามคน 
ที่มาด้วย เธอตอบรับการแทะโลม ลดเลี้ยว เก้ียวพาโดยวาจานั้นอย่างเริงรื่น ไม่มีจังหวะ 
การเคลื่อนไหวทางร่างกาย หรือวาจาขณะใดที่จะแสดงว่าเธอเขินอายหรืออึกอักอ้อมแอ้ม

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเมขลาได้แสดงพฤติกรรมขัดแย้งกับกรอบความเป็นผู้หญิง 
ในอดุมคตขิองสงัคมไทย กล่าวคอื เมขลาแสดงพฤตกิรรมหยอกล้อกบัผูช้ายแบบไม่เขนิอาย ซึง่เป็นเรือ่ง 
ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงในอุดมคติของสังคมไทยควร “รักนวลสงวนตัว และ 
หาคูค่รองทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพยีงหนึง่เดยีว ตลอดจนการห้ามใจทีจ่ะม ี“เสน่หา” หรอืการมเีพศสมัพนัธ์” 
(ปัณณพร เทพพานิช, 2559)
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สรุปผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่อง แม่เบี้ย พบความขัดแย้ง
ของตัวละครเมขลาทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” 
2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ 3. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” 
กบังเูห่า และ 4. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม ตามล�าดบั ดงัรายละเอยีด 
ต่อไปนี้
 1. ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” พบมากทีสุ่ด 53 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 47.75  
เกิดจากการที่เมขลารู้ว่าการชิงสุกก่อนห่าม และการมีเพศสัมพันธ์กับชนะชลซ่ึงมีคู่ครองอยู่แล้ว  
เป็นความประพฤติมิชอบทางกาม แต่ยังคงกระท�าทั้งที่กระดากใจ
 2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ พบรองลงมา 32 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ  
28.83 เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง ท�าให้เมขลา 
มีปากเสียงกับไหมแก้วผู้เป็นคู่ครองของชนะชล และท�าให้ขัดแย้งกับชนะชลเพราะต้องการหยุด
ความสมัพนัธ์หลงัจากทีไ่หมแก้วแสดงตวัว่าเป็นคูค่รองของชนะชล และต้องการให้ยตุคิวามสมัพนัธ์
ระหว่างเมขลากับชนะชล
 3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า พบรองลงมา 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
13.51 เนื่องจากงูเห่าปรากฏตัวอย่างเตือนสติมิให้เมขลาประพฤติมิชอบในกามเสมอเมื่อเมขลา 
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับพจน์อย่างชิงสุกก่อนห่าม และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชล 
ซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว ท�าให้เมขลาแสดงความรุนแรงกับงูเห่าท้ังด่าทอ เกรี้ยวกราด และท�าร้าย 
ให้ได้รับบาดเจ็บ
 4. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม พบน้อยทีสุ่ด 11 ครัง้ คิดเป็น 
ร้อยละ 9.91 กล่าวคือ เมขลามีพฤติกรรมขัดแย้งกับความเป็นหญิงตามอุดมคติของสังคมไทย  
ที่เพศหญิงควรรักนวลสงวนตัว และรักเดียวใจเดียว

อภิปรายผล
 การวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย โดยใช้แนวคิด 
เรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)  
เป็นเกณฑ์การวเิคราะห์จากบทบรรยายและบทสนทนา ผลการวเิคราะห์พบความขดัแย้งภายในจติใจ
ของตวัละคร “เมขลา” มากทีส่ดุ 53 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 47.75 และพบความขดัแย้งระหว่างตวัละคร 
“เมขลา” กับสังคมแวดล้อม พบน้อยที่สุด 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.91 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
“ความขัดแย้งในวรรณกรรมแปลเรื่องทไวไลท์” (อมรา ทองใส, 2554) ในประเด็นรูปแบบ 
ความขัดแย้งที่พบมากที่สุดและน้อยที่สุด อีกทั้งความขัดแย้งของตัวละครเมขลาที่พบดังกล่าว  
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มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัเรือ่ง “ภาพแทนสตรไีทยในนวนยิายอโีรตกิของนกัเขยีนชาย” (สพุชัรณิทร์ 
นาคคงค�า, 2556) ในประเด็นที่เมขลาเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมต่างไป จากความเป็น 
ผู้หญิงในอุดมคติที่สังคมคาดหวัง
 เหตุผลที่พบความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” มากที่สุด เนื่องจากเมขลา 
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชลซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการถูกหล่อหล่อม 
มาจากโกสุมผู้เป็นมารดาที่ยึดมั่นขนบธรรมเนียม รักษาความเป็นไทย หวงแหนบ้านเรือนไทย และ 
รักเดียวใจเดียว (Siamdara, 2558) โกสุมเลือกปลิดชีวิตตนเองด้วยเหตุที่สามีเจ้าชู้ ความเจ็บปวด 
ของโกสมุส่งต่อมายงัเมขลา ส่งผลให้เมขลาด�าเนนิชวีติด้วยการใช้เสน่ห์ และมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศ
อย่างอสิระโดยไม่คดิผกูมดั ทัง้ทีขั่ดแย้งกบัอดุมคตคิวามเป็นหญงิของสงัคมไทย ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ี
จึงไม่ลงรอยกับพฤติกรรมที่เธอท�า
 ส่วนงเูห่าซึง่เป็นทัง้ตวัละครสตัว์ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูธรรมจบัต้องได้แล้ว ยงัเป็นสัญญะ กล่าวคือ 
งเูห่าปรากฏตวัขึน้เมือ่เมขลามคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัพจน์อย่างชิงสุกก่อนห่าม และมคีวามสัมพนัธ์ 
กับชนะชลซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว การปรากฏตัวของงูเห่าน้ี เป็นไปเพื่อขัดขวางอารมณ์ปรารถนา 
ด้านกามารมณ์ของเมขลา หากตีความเชิงวรรณกรรม งูจึงเป็นทั้งสัญลักษณ์ของจารีต ประเพณี 
กิเลสตัณหา สติ และตราบาปภายในใจของเมขลา (Haemanurux, K., 2558) อันสัมพันธ์โยงใยกับ 
ความขัดแย้งภายในจิตใจของเมขลาด้วย
 ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย เกิดจากการผูกปม  
(Complication) ซึง่กค็อืการสร้างข้อขดัแย้ง (Conflict) ให้เกดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” หรอืเหตกุารณ์ 
ในเรือ่ง เพือ่ท�าให้เกดิการต่อสู ้(Struggle) ระหว่างเมขลากบัจติใจของตนเอง ตวัละครอืน่ งเูห่า และ
สงัคมแวดล้อม โดยก�าหนดให้มอีปุสรรค (Obstacles) มาขดัขวางเพือ่มใิห้เรือ่งด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ 
และอุปสรรคนี้เองที่ท�าให้ผู้อ่านสนุก เข้าถึงอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร (สายทิพย์ นุกูลกิจ,
2534) ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ท้ายทีส่ดุก่อให้เกดิโศกนาฏกรรม 
เป็นการสะท้อนสังคม ให้แง่คิดในการด�าเนินชีวิตแก่ผู้อ่านโดยผ่านประสบการณ์ และโลกทัศน ์
ของผู้ประพันธ์

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละครจากนวนยิายประเภทเดยีวกนัของผูแ้ต่งทีห่ลากหลาย 
เพือ่ให้เหน็ความขดัแย้งทัง้ภายใน และภายนอกของตวัละครอนัเป็นภาพสะท้อนสงัคมได้หลากหลาย 
มิติ ตามที่ผู้ประพันธ์น�าเหตุการณ์ในสังคมส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในยุคของผู้ประพันธ์มาน�าเสนอ ซ่ึงเป็น
แนวทางในการด�าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมได้
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 2. ควรวิเคราะห์รูปสัญญะ และความหมายสัญญะของงูเห่าตามแนวคิดสัญวิทยา และ 
การสร้างความหมาย อันเป็นระบบความคิด และโลกทัศน์ของผู้ประพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอิทธิพล 
ค่านิยม และความเชื่อของสังคมได้
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