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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง      
ของทว ีชูโรจน์ กับนวนิยายลูกชาวนา ของเชาวลิต ขันค า  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ได้แสดงให้เห็นภาพสะท้อน
สังคม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นอยู่ มีการน าเสนออาชีพการท านา สภาพชีวิตที่ยากล าบาก มีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียงและใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ 2) ด้านครอบครัว มีการน าเสนอวิธีการอบรมส่ังสอน
บุตรให้รู้จักผิดชอบชั่วดี และวิธีการเลือกคู่ครอง 3) ด้านการศึกษา มีการน าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 4) ด้านเศรษฐกิจ มีการน าเสนอปัญหาความ
ยากจนของคนส่วนใหญ่ที่เป็นเหตุให้มีหน้ีสิน ส่วนภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องลูกชาวนา ได้แสดงให้
เห็นภาพสะท้อนสังคม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นอยู่ มีการน าเสนอรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ การประกอบอาชีพท าไร่ท านา 2) ด้านครอบครัว มีการน าเสนอความรักความผูกพัน
ระหว่างคนในครอบครัวและต่อเครือญาติ การเลือกคู่ครอง 3) ด้านการศึกษา มีการน าเสนอเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 4) ด้านเศรษฐกิจ มีการน าเสนอ
ปัญหาความยากจนของคนส่วนใหญ่ที่เป็นเหตุให้มีหน้ีสิน จากการเปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยาย
ทั้งสองเรื่อง พบว่า มีการน าเสนอภาพสะท้อนที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะภาพสะท้อนด้านการศึกษาและด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนภาพสะท้อนด้านความเป็นอยู่และครอบครัว มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น 
รายละเอียดการประกอบอาชีพ การสร้างที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ  
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนสังคม นวนิยายบ้านทุ่งเมืองลุง นวนิยายลูกชาวนา  
 
1. บทน า 
 
 นวนิยายเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ซ่ึงมนุษย์เป็นผลผลิตของสังคม เราจึงสามารถศึกษา
สังคมได้จากนวนิยาย นวนิยายจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่สะท้อนภาพทางสังคมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงนวนิยาย
แต่ละเรื่องมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ดังนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ เป็นนวนิยาย 
ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในวัยเยาว์ของตัวผู้เขียนเองตลอดทั้งเรื่อง ส่วนนวนิยายเรื่องลูกชาวนาของ
เชาวลิต ขันค า มีความโดดเด่นไม่ต่างไปจากนวนิยายบ้านทุ่งเมืองลุง เพราะเน้ือเรื่องในนวนิยายเรื่อง 
ลูกชาวนา ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเด็กชายน้อย ลูกชาวนาที่อยู่ชายแดนทางภาคตะวันออก 
ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเขมร 
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 นวนิยายเรื่อง บ้านทุ่งเมืองลุง เป็นเรื่องที่ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตจริงของทวี ชูโรจน์  
(2558) ที่สามารถท าให้ผู้อ่านเห็นภาพ วิถีชีวิต ธรรมชาติ ของบ้านทุ่งเมืองใต้ จังหวัดพัทลุงอันแสนสดชื่น
และอุดมสมบูรณ์เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ซ่ึงชีวิตเด็กเมืองลุงในหมู่บ้านเล็ก ๆ ต้องช่วยพ่อแม่ท านาไปด้วยเรียน
ไปด้วย เล่นและเที่ยวตามต้นไม้ ท้องทุ่ง และสายน้ า ซ่ึงภายในเล่มได้เล่าย้อนความทรงจ าตอนเป็นเด็กชาย
วัยประถม เสนอเกร็ดความรู้ซ่ึงแฝงไว้ในการท ามาหากินตามอัตภาพอย่างพอเพียงโดยเฉพาะการท านาข้าว 
ให้คุณได้สัมผัสชีวิตซ่ือ ๆ ของผู้คน สัตว์เลี้ยง เครื่องมือท ามาหากิน วิถีชีวิต ความปรองดอง ซ่ึงความเจริญ
ทางวัตถุยังไม่กล้ ากราย ทั้งวิธีการท านา การตกปลา พืชพรรณ อาหาร ขนม การละเล่น เป็นบรรยากาศ
สดชื่นรื่นรมย์  
  นวนิยายเรื่อง ลูกชาวนา เป็นนวนิยายอีกเล่มหน่ึงที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิต เป็นบันทึก
เหตุการณ์จากชีวิตจริงของผู้เขียน ที่ครอบครัวของเขาซ่ึงอยู่ติดชายแดนไทย - เขมร ต้องเผชิญกับความ
หวาดกลัว และความยากล าบากในยามสงคราม จากการสู้รบระหว่างเขมรแดงกับเขมร เฮง สัมริน จึงท า
ให้ชีวิตของคนภาคกลางในอดีตต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้าง 
ท านาข้าว แต่เมื่อหมดฤดูท านาข้าว คนภาคกลางก็ยังมีอาชีพเสริม คือ การขุดหาหน่อไม้สดเพ่ือน ามาแปร
รูปไว้รับประทานและน าไปจ าหน่าย อีกทั้งยังสามารถน าไม้ไผ่มาสานเป็นตะกร้าไว้ใช้สอยในครัวเรือน และ
เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย ซ่ึงในช่วงแห่งความทุกข์ยากน้ันก็คละเคล้าไปด้วยความสุข ความ
สวยงามของความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ท ามาหากินไปตามวิถีแห่งชาวนา ชาวป่า ท่ามกลางท้องทุ่งนาชนบท ซ่ึงแทบจะหาไม่ได้อีกแล้วใน
สังคมยุคปัจจุบันน้ี (เชาวลิต ขันค า, 2557) 
 จากนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ (2558) และนวนิยายเรื่องลูกชาวนา ของเชาวลิต 
ขันค า มีเน้ือหาที่มีความโดดเด่นท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกส านึกรักบ้านเกิด ท าให้เห็นภาพมุมมองความต่าง 
ซ่ึงบางส่ิงบางอย่างไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราผู้เป็นคนอ่านเลย บางคนหรือบางส่ิงอาจจะอยู่ใกล้จนไม่ทันได้
สังเกต ซ่ึงนักเขียนทั้งสองท่านน้ี ก็ได้หยิบยกมาเขียนในแง่ของประสบการณ์ชีวิตจริงที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง 
มาถ่ายทอดเล่าเรื่องย้อนอดีตตั้งแต่วัยเยาว์ในการด ารงชีวิต นวนิยายทั้งสองเรื่องที่กล่าวถึงมาน้ัน มีเน้ือหา
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในบางส่วน ส่วนที่คล้ายคลึงกัน คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
อุปนิสัยของคนในหมู่บ้านที่ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน คือ การตั้งถ่ิน
ฐานที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงในขณะที่ด ารงชีวิตอยู่น้ันก็ต้องเผชิญกับความยากล าบาก 
เพราะผู้คนโดยส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นของตนเอง จึงต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพ่ือน ามาเช่าที่ดิน
ในการท าเกษตรกรรม และน ารายได้มาเลี้ยงชีพ ซ่ึงนอกจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ถูกถ่ายทอด
ผ่านนวนิยายแล้ว ผู้เขียนยังมีวิธีการเขียนเล่าเรื่องให้เป็นไปตามล าดับเหตุการณ์ โดยส่ือให้ผู้อ่านจินตนาการ
เป็นภาพตามเรื่องราวที่อ่าน เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องสะท้อนชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างน่าสนใจ  
 ความน่าสนใจของเรื่องที่ เกิดขึ้น ดังที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง 
“เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยายลูกชาวนา             
ของเชาวลิต ขันค า” โดยจะศึกษาในประเด็นของภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนวนิยายทั้งสองเรื่องน้ี 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยาย 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนสังคม  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยาย  
ลูกชาวนาของเชาวลิต ขันค า 
  3.2 เพ่ือเปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยาย
ลูกชาวนาของเชาวลิต ขันค า 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนสังคม  

4.2 ศึกษานวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์ จ านวน 1 เล่ม พิมพ์โดยส านักพิมพ์ 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ ปี พ.ศ. 2558 ความยาว 160 หน้า และนวนิยายเรื่องลูกชาวนา ของเชาวลิต ขันค า 
จ านวน 1 เล่ม พิมพ์โดยส านักพิมพ์บรรณกิจ ปี พ.ศ. 2557 ความยาว 248 หน้า    

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบที่ก าหนด โดยปรับกรอบแนวคิดมาจากการศึกษาของชัยวัฒน์ ไชยสุข 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี ”       
และงานวิจัยของพัชรินทร์ บูรณะกร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมของ 
งามพรรณ เวชชาชีวะ” ได้กรอบการวิเคราะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ 
   1. ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ 
   2. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว 
   3. ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา 
   4. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ 

4.4 น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม พร้อมยกตัวอย่าง 
4.5 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 5.1 ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี  ชูโรจน์ 
(2558) กับนวนิยายลูกชาวนาของเชาวลิต ขันค า (2557)” ในครั้งน้ี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

ผลการวิจัยเปรียบเทียบความสอดคล้อง และความแตกต่างของนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง          
กับนวนิยายลูกชาวนา พบ 4 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ 
ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ 

นวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง นวนิยายเรื่องลูกชาวนา 
มีการน า เสนออาชีพการท านา สภ าพชี วิตที่
ยากล าบาก มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง และใช้
ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ 
 
   …จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน สายน้ า
หล่อเลี้ยงข้าวกล้าจากเทือกเขาไหลลงสู่ทะเล
ยังผลให้ผลให้ต้นข้าวเติบใหญ่ เขียวขจีปกคลุม 
ทั่วท้องทุ่ง น้ าในล าคลองหนองบึงเต็มเปี่ยม พืชน้ า
หลายชนิดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นที่อาศัย 
และเป็นอาหารให้เหล่ากุ้ง หอย ปู ปลานานาชนิด
ที่มาแพร่พันธุ์ และเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ผักริ้น 
ผักกะเฉด ผักบุ้ง แตกยอดอวบอ้วนอยู่ในนา และ
หนองน้ าทั่วทุ่งน่ีคือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของ
คนบ้านทุ่ง แถมชาวนายังหาปลา กุ้ง หอย ไปขาย
ตามตลาดนัดได้อีกด้วย สร้างรายได้เสริมในฤดูน้ า 
ฤดูนา แก่คนทั้งต าบลได้อีกทางหน่ึง… 

             
(ทวี ชูโรจน์, 2558 : 9) 

มีการน าเสนอรูปแบบการสร้างที่ อยู่ อาศัยให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ มีการประกอบอาชีพท าไร่
ท านา 
 
   …บริเวณเถียงนาด้านทิศตะวันตก มีกอไผ่ 
กอใหญ่อยู่กอหน่ึง และถัดกันไปเป็นโพนนาที่มีกอไผ่
ขึ้นติดกันเป็นพืดจนถึงนาทิดลักษณ์ ในฤดูฝนเมื่อมี
ลมแรงพัดมาก็จะปะทะกอไผ่ก่อนที่จะถึงเถียงนา 
พ่อเคยบอกผมว่าไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีราก
แข็งแรงยึดติดดินแน่นหนา ไม่ว่าลมจะแรงมากมาย
เพียงใด ไผ่ก็ล้อเล่นลมได้อย่างสบาย หากแรง
ปะทะผ่านต้นไผ่ก็จะยืนต้นตรงอย่างมั่นคงต่อไป 
แล้วนางก็หิ้วตะกร้าไม้ไผ่ที่สานโดยฝีมือแม่ เดินตาม
ผมที่แบกเสียมตรงเข้ายังกอไผ่ข้างเถียงนา วันน้ัน
พ่อหาบหน่อไม้เต็มก าลัง พ่อพาผมบุกน้ าลุยโคลน 
เดินฝ่าก้อนขี้ ไถ เดินตกต่ าขึ้นสูง ข้ามล าคลอง  
ปีนคันนาใหญ่ เหน่ือยล้าจนแทบถอดใจ แต่เมื่อเห็น
พ่อกับแม่ไม่บ่นสักค า ผมจึงกัดฟันเดินตาม…  
 

  (เชาวลิต  ขันค า, 2557 : 59) 
 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นเปรียบเทียบให้เห็นว่า ภาพสะท้อนด้านความเป็นอยู่ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง 
“บ้านทุ่งเมืองลุง” ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยายเรื่อง “ลูกชาวนา” ของเชาวลิต ขันค า สะท้อนภาพสังคม 
ด้านความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ การด าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละภูมิภาคจะมี
ความสอดคล้องและแตกต่างกัน คนภาคกลางและภาคใต้จะประกอบอาชีพที่คล้ายกัน คือ อาชีพท านาแต่
เมื่อในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว คนภาคกลางและคนภาคใต้ก็จะมีอาชีพเสริมที่ต่างกัน คนภาคใต้ส่วนใหญ่จะ
ตั้งถ่ินฐานใกล้บริเวณแม่น้ า ซ่ึงสามารถท าอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวข้าว คือ การดักจับสัตว์ เช่น กุ้ง 
หอย ปู ปลา เป็นต้น ส่วนคนภาคกลางก็มีการน าไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นส่ิงของเครื่องใช้ในครัวเรือน และน าไป
ขายเป็นรายได้เสริม เช่น ตะกร้า กระจาดที่สานโดยไม้ไผ่ เป็นต้น นอกจากน้ีจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ของคนภาคใต้และคนภาคกลางในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญขึ้น เช่น การตัดถนนเข้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ท าให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนไม่จ าเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมน้ า  แต่สามารถตั้งบ้านเรือนให้
กระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ได้มากขึ้นและสามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว 
 

ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว 
นวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง นวนิยายเรื่องลูกชาวนา 

มีการน าเสนอวิธีการอบรมส่ังสอนบุตรให้รูจ้ักผดิ
ชอบ ชั่วดี และวธิีการเลือกคู่ครอง 
   …คนในหมู่บ้านดอนปริง (ออก) เป็นญาติกัน
แทบทุกครอบครัว ที่ไม่ใช่ญาติก็มีความสัมพันธ์กัน
เหมือนญาติ เพราะอยู่ร่วมกันมา 2-3 ชั่วอายุคน
แล้วในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงก็มีความใกล้ชิดสนิท
สนมกันเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากมีการแต่งงานกับ 
คนต่างหมู่บ้านอยู่เสมอจึงมีสายสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติกันอยู่แทบทุกหมู่บ้าน ทางด้านสังคมบ้านดอน
ปริง (ออก) ของผมจึงเป็นบ้านทุ่งที่ผู้คนมีความรัก
ใคร่ปรองดอง ไม่ค่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนับ
แต่เริ่มจ าความได้จนถึงวัยรุ่นผมไม่เคยเห็นใครโดน
ฆ่าตายในหมู่บ้านหรือกลางทุ่งนาผืนน้ี…. 
 

             (ทวี ชูโรจน์, 2558 : 11) 
 

มีการน าเสนอความรักความผูกพันต่อเครือญาต 
การเลือกคู่ครอง 
   ...คืนน้ีพ่อไปอยู่เวรยามที่หมู่บ้านชายแดนอีก
เหลือ ถึงแม้ว่าพวกเราย้ายมาอยู่นาดงกันนานแล้ว 
แต่ก็ยั งไปมาหาสู่เพ่ือน ๆ และญาตมิตรที่ อยู่
ชายแดนเสมอ พ่อจึงได้รับหน้าที่เป็นเวรของหมู่บ้าน
เหมือนชายฉกรรจ์คนอ่ืน ๆ เมื่อพ่อไม่อยู่ ภายใน
เถียงนาก็จะมีเพียงแม่และลูก ๆ เพียงล าพังในคืน
เดือนมืดเช่นน้ี แต่ละเถียงนาจะมีแสงวับแวมของ
ตะเกียงเท่าน้ันที่พอจะใช้ส่ือสารกันได้บ้าง... 
 

(เชาวลิต ขันด า, 2557 : 73) 

  
 จากตัวอย่างข้างต้น เปรียบเทียบภาพสะท้อนด้านครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “บ้านทุ่งเมืองลุง” 
ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยายเรื่อง “ลูกชาวนา” ของเชาวลิต ขันค า แสดงให้เห็นว่าภาพสะท้อนด้านครอบครัว
ของภาคกลางและภาคใต้น้ันมีความสอดคล้องกัน เพราะในอดีตครอบครัวมีความยากล าบาก ต้องอาศัย
ความเพียรพยายาม อดทนในการหาเลี้ยงชีพที่ต้องอาศัยแรงตนเองเป็นหลัก ทุกครอบครัวอยู่กันด้วย 
ความรัก สามัคคี มีความสุข มีความปลอดภัย ผู้คนผูกพันอยู่กับผืนนา ต้นข้าว วัวควาย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปัจจุบันแล้ว คนภาคใต้กับคนภาคกลางก็ยังคงยึดหลักการด ารงชีวิตแบบเดิมเป็นหลัก คือยังมีการพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน แต่ก็อาจมีบ้างบางครอบครัวที่ใช้ชีวิตต่างไปจากเดิม อาจจะเกิดจาก
สภาพสังคมที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดจากความสะดวกสบายในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือหรือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามส่ิงหน่ึงที่ท าให้คนภาคใต้และคนภาคกลางไม่เคยทอดทิ้งกัน
น่ันก็คือ ความรักใคร่ปรองดองต่อกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา 
 

ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา 
นวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง นวนิยายเรื่องลูกชาวนา 

มีการน าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรยีน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศกึษา 
 
    ….คนพัทลุงจะส่งให้บุตรหลานเรียนหนังสือกัน
แทบทุกครอบครัว แม้มีฐานะยากจนก็ยอมขายนา 
ขายสมบัติให้ลูกได้เรียนหนังสือ… 

(ทวี ชูโรจน์, 2558 : 13) 

มีการน าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรยีน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศกึษา 
 
   …ลูกเอ๋ยให้ตั้งใจอย่างน้ีตลอดไปนะ พ่อเอง 
มีปัญญาหาที่ท ากินให้ลูกทุกคนได้เหมือนป้า ๆ  
ลุง ๆ มีส่ิงเดียวที่พ่อท าได้ คือ สนับสนุนให้ลูกได้
เรียนหนังสือน่ีแหละ ถึงจะยากจนข้นแค้นอย่างไร- 
ก็ตาม ขอให้น้อยตั้งใจเรียนให้ดีนะลูก… 

                                              
(เชาวลิต ขันค า, 2557 : 123) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้น เปรียบเทียบให้เห็นว่าภาพสะท้อนด้านการศึกษาที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง     
“บ้านทุ่งเมืองลุง” ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยายเรื่อง “ลูกชาวนา” ของเชาวลิต ขันค า แสดงให้เห็นว่า 
ภาพสะท้อนด้านการศึกษาของคนภาคกลาง และภาคใต้มีการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ คนในสมัยก่อน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจากในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ขาดโอกาส
ทางด้านการศึกษา ไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนจึงท าให้ต้องดิ้นรน สู้ชีวิต เพ่ือเลี้ยงชีพ เมื่อมี
ครอบครัว มีลูก มีหลาน ก็จะส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือเพ่ืออนาคตข้างหน้าจะได้ไม่ล าบาก 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 

ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ 
นวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง นวนิยายเรื่องลูกชาวนา 

การน าเสนอปัญหาความยากจนของคนส่วนใหญ่ที่
เป็นเหตุให้มีหน้ีสิน 
 
    …ส าหรับค่าจ้างนวดข้าวน้ันเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ ราว ๆ พ.ศ. 2510 ราคาจ้าง 
ปี๊ปละ 50 สตางค์ อีก 2- 3 ปีต่อมาปรับราคาเป็น 
3 ปี๊บ 2 บาท ครั้งหลังสุดราคาปรับเป็นปี๊ บละ  
2 บาท จนกระทั่งราว ๆ พ.ศ. 2520 ก็มีเครื่องนวด
ข้าวแบบใบพัดหมุนด้วยแรงเครื่องยนต์มาแทน
แรงงานคน การนวดข้าวจ้างด้วยแรงคนก็หมดไป… 
 
                              (ทวี ชูโรจน์ : 28) 

มีการน าเสนอปัญหาความยากจนของคนส่วนใหญ่ที่
เป็นเหตุให้มีหน้ีสิน 
 
    …ท าไมต้องเย็บให้เสร็จตั้งแต่เช้าละพ่อ ผม
ถามพ่อทันทีที่โผล่หน้าออกมาจากบ้านฟาง เดี๋ยวเขา
จะมาเก็บค่าเช่านา และเจ้าหน้ีก็จะมาเอาดอกหน้ี
ด้วย พ่อพูดเสียงเศร้า ๆ อ้าว จะมีคนมาเอาข้าวเรา
ด้วยหรือพ่อ ผมตกใจผมคิดว่าข้าวตั้งมากมายอย่าง
น้ีคงกินไม่หมด และคงจะน าไปขายได้เงินมาก ๆ 
แน่นอน มีค่าเช่าลุงสน ค่าดอกที่กู้มาให้พ่อไปหา
หมออีกลูก น้ าเสียงของพ่อยิ่งเศร้าลงไปอีก พ่อหลบ
ตาผมที่จ้องมองอย่างไม่เข้าใจ… 
                                                         
                          (เชาวลิต ขันค า : 156) 
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จากตัวอย่างข้างต้น เปรียบเทียบให้เห็นว่าภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง       
“บ้านทุ่งเมืองลุง” ของทวี ชูโรจน์ กับนวนิยายเรื่อง “ลูกชาวนา” ของเชาวลิต ขันค า แสดงให้เห็นว่า 
ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจของคนภาคกลาง และภาคใต้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน คือ รายรับ 
ไม่พอกับรายจ่าย เพราะส่วนใหญ่ผู้คนจะได้รับค่าจ้างแรงงานจากการนวดข้าวจ้าง จากการท านาซ่ึง 
การท างานในลักษณะแบบน้ีจะได้เงินเป็นก้อนแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการท านา ไม่เหมือนกับพ่อค้า แม่ค้า 
ที่ได้รายรับรายจ่ายทุกวัน 

 
5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์          

กับนวนิยายลูกชาวนา ของเชาวลิต ขันค า” ผู้วิจัยจะน าเสนอการอภิปรายผล โดยก าหนดกรอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 2 ประเด็น ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนวนิยายทั้งสองเรื่องและเปรียบเทียบ 
ภาพสะท้อนที่ปรากฏในเรื่อง ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ดังน้ี  

ภาพสะท้อนสังคมที่พบมากที่สุด คือ ด้านความเป็นอยู่ มีการน าเสนออาชีพ สภาพชีวิตความเป็นอยู่  
และบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ยกสูง หลังคามุงจาก สร้างอยู่ใกล้ ๆ บริเวณปลายคันนา รองลงมาพบ
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว มีการน าเสนอครอบครัวแต่ละครอบครัวมีวิธีการอบรมส่ังสอนบุตรให้รู้จัก
ผิดชอบ ชั่วดี โดยท าหน้าที่อบรมสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในสังคมและวิธีการเลือกคู่ครอง รองลงมาพบภาพสะท้อนสังคมด้าน
การศึกษา มีการน าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พ่อแม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนหนังสือ ได้เรียนโรงเรียนที่ดี ๆ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ชาวชนบท
ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและฐานะยากจน จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว จึงท าให้
เด็ก ๆ ในชนบทบางคนไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและพบภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด คือ  
มีการน าเสนอปัญหาความยากจนท าให้คนเป็นหน้ีสิน โดยผู้คนได้รับความล าบาก เพราะมีรายได้น้อยแต่ต้อง
ใช่จ่ายทุกวัน จึงท าให้เป็นสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการว่างงาน 
ค่าแรงตกต่ า ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนและเป็นหน้ีสิน 

เปรียบเทียบนวนิยายทั้งสองเรื่อง พบว่า มีการน าเสนอภาพสะท้อนที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ 
ภาพสะท้อนด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ ส่วนภาพสะท้อนด้านความเป็นอยู่และครอบครัว มีรายละเอียด
บางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น รายละเอียดการประกอบอาชีพ การสร้างที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติ  

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าภาพสะท้อนสังคม เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของชัยวัฒน์        
ไชยสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดี ของมกุฏ        
อรฤดี” มีความสอดคล้องกันในภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ ภาพสะท้อนด้านการศึกษาและภาพสะท้อน 
ด้านครอบครัว และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชิ, เหว่ยหง (2558) ที่ศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อน
สังคมไทยในวรรณกรรมของงามพรรณ เวชชาชีวะ” มีความสอดคล้องกันในภาพสะท้อนด้านความเป็นอยู่ 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของปิ่นอนงค์ อ าปะละ (2548) ศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยาย
ของโบตั๋น ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์” มีความคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ชนชั้นกลาง 
ในสังคมเมืองหลวงภายใต้เศรษฐกิจฟองสบู่ ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการบริโภคเพ่ือยกระดับฐานะทางสังคม 
นอกจากน้ีสถานภาพของชนชั้นกลางยังเกี่ยวข้องกับสภาวะครอบครัวซ่ึงเป็นปัจจัยที่ก าหนดระดับการศึกษา 
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อาชีพ และวิถีชีวิตของคนในสังคมให้แตกต่างกันตามค่านิยมอันเกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
ปรับใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมให้ทันสมัย  
 
6. บทสรุป 
 
 การศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุง ของทวี ชูโรจน์          
กับนวนิยายลูกชาวนา ของเชาวลิต ขันค า”  ในครั้งน้ีผู้วิจัยสามารถสรุป ได้ดังน้ี 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว 
ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา และภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ มีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสังคม
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต การสร้างที่อยู่อาศัย อาชีพ การศึกษาเล่าเรียนของผู้คนในอดีตที่ต้อง
เผชิญกับความยากล าบาก ความขยันหมั่นเพียร ต่อสู้กับอุปสรรค รู้จักสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต เพราะในอดีตน้ันผู้คนเหล่าน้ีจะต้องใช้ชีวิตเพ่ือให้อยู่รอดปลอดภัยได้ โดยความเจริญทางวัตถุ
น้ันยังไม่กล่ ากราย ซ่ึงจะแตกต่างกับปัจจุบัน ผู้คนโดยส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเหตุมา
จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ส่ือ อุปกรณ์ ความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้คนเกิด
การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ดั่งนวนิยายเรื่องบ้านทุ่งเมืองลุงและนวนิยายเรื่องลูกชาวนา 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 
ชัยวัฒน์  ไชยสุข. (2558). กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ  
  อรฤดี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เชาวลิต  ขันค า. (2557). ลูกชาวนา. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ. 
ทวี  ชูโรจน์. (2558). บ้านทุ่งเมืองลุง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
ปิ่นอนงค์  อ าปะละ. (2548). ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายของโบตั๋น ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์.  
 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พัชรินทร์  บูรณะกร. (2558). ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมของงามพรรณ เวชชาชีวะ. 
  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง, มหาวิทยาลัย 
  หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
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ชื่อผลงานวิจัย  วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวแจ่มศรี ปรีชะฎา    
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฬารัตน์ เสง่ียม 
อีเมลผู้วิจัย  loveinamist584@gmail.com 
สถาบันการศึกษา   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็ก ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมืองจังหวัด
พังงา ในด้านรูปแบบ เน้ือหา คุณค่า และภาพสะท้อน จ านวน 46 เพลง 
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบของเพลงกล่อมเด็ก ฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่มีส่ีบาท วรรคแรกมี 3 ค า 
4 ค า มีค าว่า “เอ้อ” อยู่ท้ายวรรค วรรคแรกนิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “เคย” วรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า “เอ้อ” 
ไม่เคร่งครัดสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพทั่วไป ด้านเน้ือหาของเพลงกล่อมเด็ก สามารถจัดประเภทตามเน้ือหา
ของเพลง ได้แก่ วิถีชีวิต การเลือกคู่ครอง การอบรมส่ังสอน การแสดงความรัก และการใช้กุศโลบาย 
เพ่ือให้เด็กกลัว ด้านคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก ท าให้เข้าใจวิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ วิธีการอบรมส่ังสอน 
รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็ก และด้านภาพสะท้อนของเพลงกล่อมเด็ก พบภาพสะท้อนทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  
1) ภาพสะท้อนด้านการด ารงชีวิต เป็นการน าเสนอสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกิน ส่ิงของเครื่องใช้  
2) ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ เป็นการน าเสนออาชีพหาของป่า อาชีพท านา 3) ภาพสะท้อนด้านครอบครัว 
เป็นการน าเสนอความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว การเลือกคู่ครอง 4) ภาพสะท้อนด้านความเชื่อ  
เป็นการน าเสนอด้านไสยศาสตร์และความเชื่อตามหลักศาสนา 5) ภาพสะท้อนด้านค่านิยมเป็นการน าเสนอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การพ่ึงพาอาศัยกัน และ 6) ภาพสะท้อนด้านจริยธรรม เป็นการน าเสนอความ
ซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ และความเมตตากรุณา จากการเพลงกล่อมเด็กแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ต าบลล าภี ที่ส่ือถึงวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป  
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ  คณุค่า  เน้ือหา  ภาพสะท้อน  เพลงกล่อมเด็ก 
 
1. บทน า 
 

ต าบลล าภี เป็นต าบลที่เก่าแก่ต าบลหน่ึง ในอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ล้อมรอบด้วย
ธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลและเกาะต่าง ๆ ทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่าง 
โอบอ้อมอารี ด ารงชีวิตเรียบง่ายแบบสังคมเกษตรกรรมที่พ่ึงพาธรรมชาติ ถ่ายทอดและปลูกฝังเรื่องราว 
ต่าง ๆ ของท้องถ่ิน ผ่านวรรณกรรม เช่น นิทานพ้ืนบ้าน ความเชื่อ เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น 

เพลงกล่อมเด็กของชาวต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีลักษณะเน้ือหาของเพลง 
ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ครอบครัว ความเชื่อ ค่านิยมของชาวบ้าน จริยธรรมในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น จากความคิดและจินตนาการของมนุษย์ที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งน้ีเพลงกล่อมเด็ก ยังเป็นเพลงที่ขับกล่อมให้เด็กได้นอนหลับ ซ่ึงเป็นการอบรมส่ังสอน
ให้เด็กเป็นคนที่มีคุณธรรมสอดแทรกไว้ในเน้ือเพลง ทั้งยังเป็นการบันทึกภาษาถ่ินด้วยการใช้ภาษาไทยถ่ินใต้ 
ในบทเพลงที่ใช้ร้องกล่อมอีกด้วย 
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 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็ก ต าบลล าภี อ าเภอ     
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” ทั้งน้ี เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะรูปแบบ เน้ือหา คุณค่า และภาพสะท้อนที่มีในบท
เพลง ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในท้องถ่ินที่ควรค่าแก่สืบทอดไว้เป็นมรดกสืบไป 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาเรื่อง วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงา อ าเภอท้ายเหมือง ต าบลล าภี ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กับวรรณกรรมท้องถ่ิน ในเรื่องของเพลงกล่อมเด็ก ที่ประกอบไปด้วยความหมาย ที่มา รูปแบบ เน้ือหา 
คุณค่าและศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ครอบครัว ด้านความเชื่อ ด้านค่านิยม และด้านจริยธรรม  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็ก ในต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในด้านรูปแบบ เน้ือหา 
คุณค่า และภาพสะท้อน  
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 ศึกษาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นความรู้พ้ืนฐานในการก าหนดหัวข้อวิจัย การก าหนด
แหล่งข้อมูล ผู้บอกภาษา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวิจัย รวบรวมเพลงกล่อมเด็กในต าบลล าภี อ าเภอ    
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 และน าบท
เพลงทั้งหมดที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ด้านรูปแบบ เน้ือหา คุณค่า และภาพ
สะท้อน โดยปรับกรอบมาจากงานวิจัยของสุวรรณี ทองรอด ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อม
เด็กต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร” 
 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

5.1 ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กใน ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา”  
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 ด้านรูปแบบ 
 เพลงกล่อมเด็กในต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาที่ปรากฏน้ันมีรูปแบบไม่เคร่งครัด
สัมผัสเหมือนกลอนสุภาพทั่วไป ใช้ถ้อยค าที่เรียบง่าย ความยาวของเพลงแต่ละเพลงไม่เท่ากัน ก าหนด
แน่นอนไม่ได้ ฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่มี ส่ีบาท วรรคแรกมี 3 ค า 4 ค า มีค าว่า “เอ้อ” อยู่ท้ายวรรค วรรคแรก
นิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “เคย” วรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า “เอ้อ” ดังตัวอย่างรูปแบบเพลงกล่อมเด็ก 
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         เพลง พร้าวตั้งโคน 
      เคยน้อง เอ้อ           เคยพร้าวตั้งโคน 
 หญิงน้ีใจโจร        เล่นชู้สองฝ่าย 
 ชู้ใหม่ชู้เก่า           ชู้เอ้อ มันแทงกันตาย 
 เล่นชู้สองฝ่าย           มันโยกชายใหแ้ทงกัน เอ้อ    

(เขม กองแก้ว) 
 

เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีวรรคแรกนิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “เคย” วรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า “เอ้อ” 
ฉันทลักษณ์มี ส่ีบาท วรรคแรกมี 3 ค า วรรคที่สองมี 4 ค า 
 

ด้านเนื้อหา 
จากการเก็บข้อมูลเพลงกล่อมเด็กของต าบลล าภีจ านวน 46 เพลง พบว่าเน้ือหามีความแตกต่างกัน

ดังต่อไปน้ี 
 1. เน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นการแสดงถึงการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม การท ามาหากิน  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท ซ่ึงจัดเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาช้านาน  พบจ านวน 11 เพลง ได้แก่ เพลง 
ขึ้นเขา เพลงหมากอ่อน เพลงนางนกเปล้า เพลงยามเย็น เพลงอย่าไปนาน เพลงอาบน้ าบ่อทราย เพลง 
ขึ้นโหนด เพลงควายขาว เพลงขึ้นเขาตัดหวาย เพลงขึ้นหัวตอ และเพลงฟ้าลั่น ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 
          
        เพลง ฝนฟ้า 
    ฟ้าลั่น เอ้อ  ลั่นมาคึกคึก 
   ลั่นตื้นหรือลั่นลึก   ลั่นฟ้าหรือลั่นฝน 
   พ่ีมาเดี่ยวน้ี   หน้าตาราศีสาชอบกล 
   ลั่นฟ้าหรือลั่นฝน   มาโทษคนท านาล้า เอ้อ    

 (ชม ปรีชะฎา, 2561 : สัมภาษณ์) 
เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   

ด้านการประกอบอาชีพท านา ซ่ึงเป็นอาชีพที่ต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ต้องอาศัยน้ าฝนในการปักด าข้าวกล้า  
ถ้าใครท านาไม่ทันตามฤดูกาลก็จะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร นอกจากน้ียังกล่าวถึงความช่างสังเกตของชาวล าภี 
เกี่ยวกับฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนก็จะสังเกตลักษณะของเสียงฟ้าร้อง ที่บ่งบอกถึงลักษณะของฝนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  
 2. เน้ือหาเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง เป็นการแสดงถึงวิธีการเลือกคู่ที่เหมาะสม ทั้งด้านการใช้ชีวิต 
ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน พบจ านวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงฟ้าลั่น เพลงผูกเปล
เพลงเดือนขึ้น เพลงขี่เปล เพลงพร้าวรอกเจาะ และเพลงพร้าวทางตาก ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 
 
      เพลง ฟ้าลั่น 
   ฟ้าลั่น เอ้อ   ลั่นมาผ่าไม้ที่ใช้ใส่  

 พ่ีชายตัวด าเหมือนถ่านไฟ    ตัวน้องไม่เอามาเป็นผัว  
 เงินทอง น้องยัง เหมือนแต่แรกแต่ไหร น้องไปไถ่ที่มาไว้ท าควาญววั 
 ตัวน้องไม่เอามาท าผัว   หน้ีชายชั่วติดเงินถมเอ้อ        

(เขม  กองแก้ว, 2561 : สัมภาษณ์) 
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เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับค่านิยมในการเลือกคู่ครองของชาวต าบลล าภี อ าเภอ 
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเลือกจากลักษณะบุคลิกลักษณะภายนอกคือไม่ นิยมผู้ชายที่มีผิวด า                
และเลือกจากบุคลิกภายในคือไม่นิยมผู้ชายที่มีนิสัยไม่ดี เล่นการพนัน มีหน้ีสิน โดยเปรียบคนลักษณะน้ีว่า
เป็นได้เพียงควาญวัวเท่าน้ันไม่เหมาะสมที่จะเลือกมาเป็นคู่ครอง 

3. เน้ือหาเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอน เป็นการอบรมหรือส่ังสอนเด็กในทางอ้อม โดยผ่านเพลง 
กล่อมเด็ก ซ่ึงเน้ือหาเป็นเรื่องของ การสอนให้เด็กผู้หญิงรู้จักรักนวนสงวนตัว การรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เป็นต้น ซ่ึงจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่ามีจ านวน 17 เพลง ได้แก่ เพลงพร้าวเสเก เพลงนกเขา เพลง 
รอยช่าง เพลงขึ้นควน เพลงกล้วยพองลา เพลงเคยส้มชั่วชุก เพลงขึ้นต้นโหนด เพลงหนุนหนัง เพลงใต้ถุน 
ห้องข้าว เพลงนกคูด เพลงขึ้นไปตัดหวาย เพลงพร้าวตั้งโคน เพลงลูกอาทัญ เพลงตัดหัว เพลงอ้อยด า 
เพลงเดือนขึ้น และเพลงนางนกจอก ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 
                                  เพลง พร้าวเสเก 
   เคยพร้าวเอ้อ            เคยพร้าวเสเก 
  ลูกหล่นลงเล              ลอยไปเกาะแก้ว 
  เยื่อมันน้ ามัน               ท่านฉันเสียแล้ว 
  ลอยไปเกาะแก้ว          กลับมาแต่ พรกเปลา เอ้อ  

(ถนอม ปรีชะฎา, 2561 : สัมภาษณ์) 
 

  เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนของชาวต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา โดยเป็นการสอนผู้หญิงในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม  

4. เน้ือหาเกี่ยวกับการแสดงความรัก เป็นการแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงพบทั้งที่เป็นความรัก 
ของหนุ่มสาว ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นต้น จากการวิจัยครั้งน้ีพบ จ านวน 8 เพลง ได้แก่ เพลง 
ของฝาก เพลงนกคุ้ม เพลงนางนกขาไกร เพลงผูกเปล เพลงผูกเปล เพลงนางนกเขา เพลงปลูกรัก และ
เพลงฟ้าลั่นโครมโครม ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 

เพลง นางนกเขา 
   เคยน้อง เอ้อ   เคยนางนกเขา     
  อาบน้ าป้อนข้าว           พ่ีรักษาเจ้าไม่ให้หมอง 
  ให้กินเครื่องถม            นอนในกรงทอง 
  พ่ีรักษาเจ้าไม่ให้หมอง   นางน้องนวลนกเขา เอ้อ        

(ชม  ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก โดยเปรียบกับ 
การเลี้ยงดูนกเขาในกรงที่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ในเรื่องอาหารการกิน การอาบน้ าแต่ งตัว ให้นอน
หลับในที่ที่สบาย 

5. เน้ือหาการใช้กุศโลบายเพ่ือให้เด็กกลัว เป็นการอบรมหรือส่ังสอนเด็กในทางอ้อมที่ใช้จิตวิทยา 
ด้วยการบอกเล่าถึงสัตว์ที่น่ากลัว ดุร้าย หรือการกระท าอันน่าหวาดเสียว เพ่ือขู่ให้เด็กเชื่อฟังและนอนหลับ
ง่ายจากการวิจัยครั้งน้ีพบจ านวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงไก่อุ เพลงไก่ขัน เพลงนกคุ้ม และเพลงฝนตก 
ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 
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          เพลง ไก่ขัน 
  ไก่ขัน เอ้อ                   ขันมาแจ้ว ๆ  
 ลับมีดด้ามแก้ว                 ไว้เชียดคอไก ่
 ไก่ทองร้องว่า                    เชียดคอฆ่าน้องไซ 
 ลับมีดไว้เชียดคอไก่      ให้เลือดไหลตามคมมีด เอ้อ             

(ถนอม ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเป็นการขู่เพ่ือให้เด็กกลัว ว่า ลับมีดให้คมเพ่ือที่จะจับไก่ 
เชือดคอ โดยไก่เมื่อก าลังถูกเชือดก็จะมีเสียงร้องที่เจ็บปวดทรมาน  น่าหวาดเสียว และมีเลือดไหลออกมา
ตามมีดที่ก าลังเชือด ซ่ึงเพลงน้ีก็เป็นเพลงที่มีเน้ือหาที่ขู่ให้เด็กกลัวเพ่ือหวังให้เด็กนอนหลับเร็วขึ้น  

 
  ด้านคุณค่า 
  1. ท าให้เข้าใจวิถีชีวิต เพลงกล่อมเด็กในต าบลล าภี ท าให้เห็นและเข้าใจถึงสภาพวิถีชีวิตในเรื่อง 
ของการท ามาหากิน ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา การท าสวน  
การเลี้ยงสัตว์ และขึ้นเขาหาของป่า  ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 
 

      เพลง ฝนตก 
     ฝนตก เอ้อ    ตกมาหาใหญ ่
  สงสานลูกไก่               ขึ้นร้านไม่รอด 
  ตัวนึงปีกหัก                ตัวนึงตาบอด 
  ขึ้นร้านไม่รอด             ตาบอดเที่ยวงมอยู่ เอ้อ         

(เขม  กองแก้ว) 
 

  เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีคุณค่าท าให้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ซ่ึงประกอบอาชีพกสิกรรมและมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ ในฤดูฝน ชาวบ้านจะสังเกตเห็นลูกไก่ที่เลี้ยง
ไว้ป่วยเปน็โรค ตาบอดและตายบ่อยครั้ง 

2. บทบาทหน้าที่ เพลงกล่อมเด็กในต าบลล าภี ท าให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนเองในปัจจุบันและวัน
ข้างหน้า เช่น บทบาทหน้าที่ของการบวชเรียน การท างาน เป็นต้น  ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 

      เพลง ควายขาว 
                      ควายขาว เอ้อ          หางยาวเลื้อยน่อง 
  สองตัวพ่ีน้อง              เข้าสวนนางงาม 
  ต่อเช้าไปขาวเห้อ          พ่ีติไปตาม 
  เข้าสวนนางงาม            พ่ีตามแต่เช้ามืด เอ้อ           

           (ชม ปรีชะฎา) 
 

     เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีคุณค่าท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของชาวต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน เช่น  
วัว ควาย ถ้าหลุดเข้าไปในสวนของคน ผู้ที่เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบและรีบไปตามกลับมา 
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3. วิธีการอบรมส่ังสอนและวิธีการเลี้ยงดูเด็ก เป็นเพลงที่ท าให้เข้าใจในเรื่องของลักษณะการเลี้ยงดู
เด็ก เพราะในเน้ือร้องมีการสอดแทรกคติสอนใจทั้งคติทางธรรม และคติทางโลกรวมอยู่ด้วย เช่น สอนให้
เป็นคนดี สอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 
      เพลง ขึ้นต้นโหนด 
   ขึ้นโหนดเอ้อ             อย่าขึ้นให้สูงหนัก  

พลัดลงขาหัก                หามีใครชว่ยเจ้าไม ่    
 เช็ดหน้าบุหรี่                 คลุมผีเจ้าไว ้
 หามีใครชว่ยเจ้าไม่     นอนตายใต้โคนโหนด เอ้อ  

      (ชม ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีมีคุณค่าท าให้เข้าใจวิธีการอบรมส่ังสอนและวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ของชาวต าบล
ล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซ่ึงคนในหมู่บ้านมักจะห้ามลูกหลานไม่ให้ปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนต้นไม้ 
เพราะอาจจะเกิดอันตรายตกลงมาบาดเจ็บ หรืออาจเสียชีวิตได้ 
 
  ด้านภาพสะท้อน 
  1. ภาพสะท้อนด้านการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น การกินอยู่  การแต่งกาย              
การท างาน กิจวัตรต่าง ๆ เป็นต้น พบภาพสะท้อนด้านการด ารงชีวิตจ านวน 42 เพลง เช่น ภาพสะท้อน
เกี่ยวกับอาหารการกิน ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 
 
      เพลง ไปเหนือ 
     ไปเหนือ เอ้อ               ไปหาลูกเขือขี้พร้า 
   ไปเอามาแกงพุงปลา    ขี้พร้ามาแกงไก ่
         หัวมันพริกขี้หนู     ไว้แกงหมูกบัปลาไหล 
  ขี้พร้ามาแกงไก ่                 ซาวข้าวถ้าไว้ก่อน เอ้อ    

(ถนอม  ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านการวิถีชีวิตเกี่ยวกับอาหารการกิน กล่าวได้ว่าชาวบ้าน
ต าบลล าภีเห็นประโยชน์ของธรรมชาติ คือ น าพืชผัก และสัตว์มาใช้เป็นอาหารการกิน เช่น ลูกมะเขือ ฟัก
เขียว หมูและปลาไหล โดยกล่าวถึงการน ามะเขือมาประกอบอาหารในแกงไตปลา และน าฟักเขียวมา
ประกอบอาหารในแกงไก่กับฟักเขียว หัวมันกับพริกขี้หนู ซ่ึงชาวใต้นิยมใส่หัวมันในแกงพริก เช่น แกงไตปลา
กับหัวมัน แกงพริกไก่กับหัวมัน ส่วนพริกขี้หนูชาวใต้ใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารประเภทแกง 
น้ าพริก เป็นต้น 
 2. ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การจ าหน่ายแจกจ่าย และการบริโภคใช้สอยต่าง ๆ 
ของชาวบ้านต าบลล าภี พบภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 4 เพลง เช่น อาชีพหาของป่า ดังตัวอย่าง
เพลงกล่อมเด็ก 
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      เพลง ขึ้นเขา 
    ขึ้นเขา เอ้อ          ไปตัดหวายเอามาสองเส้น 
 ผูกเปลเวเล่น            เปลนอก เปลใน 
 เปลหน่ึงรับแขก        เปลหน่ึงรับไทย  
 เปลนอกเปลใน         เรือนใหญ่ฝาลายสองเอ้อ       

(ชม  ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านการประกอบอาชีพหาของป่า นอกจากน้ียังสะท้อนให้
เห็นว่าภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาต้นไม้และสัตว์ป่าต่าง ๆ ซ่ึงชาวบ้านมักจะนิยมขึ้นไปบนเขา
เพ่ือหาของป่า เช่น ตัดหวาย น ามาจักสานเป็นส่ิงของเครื่องใช้จ าพวก ตระกร้า หรือภาชนะต่าง ๆ  เป็นต้น        

3. ภาพสะท้อนด้านครอบครัว จากการศึกษาพบภาพสะท้อนด้านครอบครัว จ านวน 8 เพลง เช่น 
การเลือกคู่ครอง ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 
                  เพลง ขี่เปล 

     อ้อยด า เอ้อ             สองล ามวนเมียน 
 รูปหงส์พ่อทรงเหมียน      นอโมไม่รู้สักตัว 
 ดินสอหาไม ่                 ซ้ือไปให้พ่ีชายตัดหัว 
 นอโมไม่รู้สักตัว         ไอ้ตัดหัวร้อยพันท่อน เอ้อ   

(เขม กองแก้ว) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านการเลือกคู่ครอง ของชาวต าบลล าภี ซ่ึงผู้ใหญ่มักจะ
นิยมเลือกคู่ครองให้บุตรสาว โดยนิยมเลือกผู้ชายที่มีรูปงาม มีความรู้หรือได้เรียนหนังสือ และรับราชการ 
และรังเกียจผู้ชายที่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

4. ภาพสะท้อนด้านความเชื่อ จากการศึกษาพบภาพสะท้อนด้านความเชื่อจ านวน 7 เพลง เช่น  
ด้านไสยศาสตร์ ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 
เพลง นกคุ้ม 

     เคยน้อง เอ้อ   เคยนางนกคุ้ม              
 ยาแฝดเข้าชุม   พ่อทุ่มไปเสีย           

พ่อทุ่มทั้งลูก     พ่อทุ่มทั้งเมีย                  
 พ่อทุ่มไปเสีย                   พ่อไปมีเมียอื่น เอ้อ            

(เขม  กองแก้ว) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านไสยศาสตร์ ซ่ึงชาวบ้านต าบลล าภี ในสมัยก่อนหาก
หมายปองผู้ใดหรือแอบรักเขาฝ่ายเดียว มักจะมีการท าเสน่ห์ยาแฝด ส่วนมากมักจะเป็นฝ่ายหญิงท าให้ฝ่าย
ชายหลงรัก คนที่โดนยาแฝดจะขาดความร่าเริง หลงใหลอยู่แต่ผู้ที่ท าเสน่ห์ แก้ไขโดยการอาบน้ ามนต์  
กินยาแก้หรือท าพิธีเกิดใหม่ บวชใหม่ เป็นต้น 
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5. ภาพสะท้อนด้านค่านิยม จากการศึกษาพบภาพสะท้อนด้านค่านิยมจ านวน 35 เพลง เช่น 
ค่านิยม ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 

      เพลง ผูกเปล 
  ผูกเปล เอ้อ             ผูกไว้ใต้ต้นหนุนเอน 
 พ่ีสึกแต่เณร                ขอนางร้อยจุก 
 เดือนส่ีเดือนห้า             พ่ีท างานให้หนุก 
 ขอนางร้อยจุก            ให้หนุกสักวันเดียว เอ้อ           

(ชม ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านค่านิยมยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีการบวช      
ซ่ึงชาวบ้านต าบลล าภีจะนิยมให้บุตรหลานที่มีอายุครบบวชได้บวชในพระพุทธศาสนา เมื่อสึกออกมาพ่อแม่ก็
จะจัดการขอเมียให้ ซ่ึงชาวใต้นิยมให้ลูกชายบวชเรียนก่อนแต่งงาน เพราะเชื่อว่าพ่อแม่จะได้บุญมาก  
เมื่อตายไปแล้วจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ และเมื่อผ่านการบวชแล้วจะเป็นคนที่สมบูรณ์  
มีความคิดรอบคอบ รู้ผิดชอบชั่วดี จะสามารถเป็นผู้น าครอบครัวได้ 

6. ภาพสะท้อนด้านจริยธรรม จากการศึกษาพบภาพสะท้อนด้านจริยธรรมจ านวน 23 เพลง เช่น 
ด้านความรับผิดชอบ การครองเรือน เป็นต้น ดังตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก 

 

              เพลง พ่ีไป 
    พ่ีไปเอ้อ                      อย่าไปให้นานนัก 

ท ารั้วคาไว้               ควายเอ้อ มันจะเข้ากินผัก 
อย่าไปให้นานนัก           ผักล่าหาเครืออ่ืน เอ้อ        

(ถนอม ปรีชะฎา) 
 

 เพลงกล่อมเด็กเพลงน้ีปรากฏภาพสะท้อนด้านจริยธรรมของชาวบ้านต าบลล าภี ในเรื่องของการ
ครองเรือนว่าผู้ชายควรท าหน้าที่เป็นผู้น าครอบครัว และผู้หญิงมีหน้าที่เป็นผู้ตามที่ดี ไม่นอกใจกัน โดย
เปรียบเทียบการที่ผักทอดยอดขึ้นเครืออ่ืนน้ันกับผู้หญิงที่นอกใจสามีไปติดพันชายอ่ืน 
 

5.2 อภิปรายผล 
      จากการศึกษา “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็ก ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 ด้านลักษณะรูปแบบของเพลงกล่อมเด็กของต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซ่ึงมีค าว่า 
“เอ้อ” อยู่ท้ายวรรค วรรคแรกนิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “เคย” วรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า “เอ้อ” ซ่ึงมีลักษณะ
แตกต่างกับเพลงกล่อมเด็กต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ของสุวรรณี ทองรอด (2552) 
ที่พบว่า มีค าขึ้นต้นว่า (เอยหนอ) และมีค าลงท้ายหลายค า เช่น เอย เอ๋ย เอเอ้ โอละเห่ เป็นต้น ด้านเน้ือหา
ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก ของต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
การเลือกคู่ครอง การอบรมส่ังสอน การแสดงความรัก การใช้กุศโลบายเพ่ือให้เด็กกลัว ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาเพลงกล่อมเด็ก ต าบลมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกมล บุญเขต (2546) พบว่า 
ลักษณะเน้ือหาในเพลงกล่อมเด็ก ต าบลมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้เน้ือหาที่เหมือนกัน
คือ 3 ด้าน คือ การแสดงความรัก การขู่เพ่ือให้เด็กกลัว และวิถีชีวิต ด้านคุณค่าที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก 
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ของต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีคุณค่าในเรื่องของ การเข้าใจถึงวิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ 
และวิธีการส่ังสอนอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึงเป็นคุณค่าอย่างหน่ึงที่คนในต าบลล าภีได้เรียนรู้และเข้าใจของบทเพลง
ที่ได้ร้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสานต่อภูมิปัญญาของชาวบ้าน และด้านภาพสะท้อน ของเพลงกล่อมเด็กของ
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่พบมากที่สุด คือ ด้านวิถีชีวิต  
 
6. บทสรุป 
 

การวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผู้วิจัยสามารถ
สรุป ได้ดังน้ี ด้านรูปแบบของเพลงกล่อมเด็ก ฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่มีส่ีบาท วรรคแรกมี 3 ค า 4 ค า มีค าว่า 
“เอ้อ” อยู่ท้ายวรรค วรรคแรกนิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “เคย” วรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า “เอ้อ” ไม่เคร่งครัด
สัมผัสเหมือนกลอนสุภาพทั่วไป  ด้านเน้ือหาของเพลงกล่อมเด็ก พบเน้ือหา 5 ด้าน ได้แก่ เน้ือหาเกี่ยวกับ
การอบรมส่ังสอน พบมากที่สุด จ านวน 17 เพลง รองลงมาเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต จ านวน 11 เพลง  
รองลงมาเน้ือหาการแสดงความรัก จ านวน 8 เพลง รองลงมาเน้ือหาเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง จ านวน 6 
เพลง และพบเน้ือหาเกี่ยวกับการใช้กุศโลบายเพ่ือให้เด็กกลัวน้อยที่สุด จ านวน 4 เพลง ด้านคุณค่าของเพลง
กล่อมเด็ก ท าให้เข้าใจวิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ วิธีการอบรมส่ังสอน รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ด้านภาพสะท้อน
ของเพลงกล่อมเด็ก พบภาพสะท้อนทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต เป็นการน าเสนอสภาพ
ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ส่ิงของเครื่องใช้ พบมากที่สุด จ านวน 42 เพลง รองลงมาภาพสะท้อนด้าน
ค่านิยมเป็นการน าเสนอขนบธรรมเนียมประเพณี การพ่ึงพาอาศัยกัน จ านวน 35 เพลง รองลงมาภาพ
สะท้อนด้านจริยธรรม จ านวน 23 เพลง รองลงมาภาพสะท้อนด้านครอบครัว เป็นการน าเสนอความสัมพันธ์
ของบุคคลในครอบครัว การเลือกคู่ครอง จ านวน 8 เพลง รองลงมาภาพสะท้อนด้านความเชื่อ เป็น 
การน าเสนอด้านไสยศาสตร์และความเชื่อตามหลักศาสนา จ านวน 7 เพลง และภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ 
เป็นการน าเสนออาชีพหาของป่า อาชีพท านา พบน้อยที่สุด จ านวน 4 เพลง 
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อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัชราภรณ์  คชินทร์  
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สถาบันการศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่ือความหมายด้านภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงมาร์ช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพ่ือศึกษาวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายของบทเพลงมาร์ชมหา
วิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 37 สถาบัน จ านวน 37 เพลง  
 ผลการวิจัยพบว่า การส่ือความหมายด้านภาพพจน์ในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏปรากฏ
ภาพพจน์ทั้งส้ิน 9 ชนิด เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ 1) อติพจน์ 2) อนุนามนัย 3) นามนัย           
4) อุปลักษณ์ 5) อาวัตพากย์ 6) ปฏิรูปพจน์ 7) อุปมา 8) บุคลาธิษฐาน และ 9) อุทาหรณ์ ด้านวัจนกรรม
หรือเจตนาในการส่ือความหมาย ปรากฏ 15 วัจนกรรม เรียงล าดับจากมากที่ สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่  
1) เพ่ือให้ส านึกในพระคุณของสถาบันที่ได้ร่ าเรียน 2) เพ่ือโน้มน้าวใจให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี 3) เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสถาบันของตน 4) เพ่ือสร้างความรู้ สึกรักและผูกพันในสถาบันของตน  
5) เพ่ือสร้างความรู้สึกรักและสามัคคีในหมู่นักศึกษา 6) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถและ
หน้าที่ของตน 7) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่มีจุดหมาย 8) เพ่ือสร้างความรู้สึกรักชาติ 9) เพ่ือปลุกใจ
ให้เกิดความอดทน 10) เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 11) เพ่ือสร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจในประเทศชาติ 12) เพ่ือปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญ 13) เพ่ือปลุกใจให้เกิดความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 14) เพ่ือให้ส านึกในพระคุณของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และ 15) เพ่ือโน้มน้าวใจให้เกิดความ
เสียสละ ผลการวิจัยข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
นอกจากจะเป็นบทเพลงที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราว และส่ือความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันแล้ว ยังท า
หน้าที่ส่ือความหมายในด้านต่าง ๆ โดยผ่านรูปแบบการใช้ภาพพจน์และวัจนกรรมในการส่ือความหมาย  
ท าให้เกิดความงาม ความไพเราะและสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษารู้สึกรักและภาคภูมิใจในสถาบัน 
ของตน ช่วยดึงความสนใจให้นักศึกษา ตระหนักถึงการพัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่ยอมรับของผู้คน
ในสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย ดังน้ันบทเพลงมาร์ชจึงมีบทบาทในการ
น ามาใช้ส่ือสารความคิดให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : การส่ือความหมาย  ภาพพจน์  วัจนกรรม  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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1. บทน า 
 
 บทเพลงมาร์ชมีก าเนิดขึ้นในโลกเป็นเวลานานหลายปี จนถึงปัจจุบันบทเพลงมาร์ชก็ยังเป็นที่นิยม
อย่างมาก คาดว่าจะได้รับความนิยมต่อไปในอนาคต เพราะมีประโยชน์ในการกระตุ้นใจให้ฮึกเหิมและท าให้
เกิดความพร้อมเพรียงในการเดิน ประณต มีสอน (2538 : 4) ได้ให้ความส าคัญของบทเพลงมาร์ชสรุปได้ว่า
บทเพลงมาร์ชมีความส าคัญต่อสังคมในการใช้เป็นเพลงปลุกใจ เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของ
วัฒนธรรมหลาย ๆ อย่าง ทั้งในส่วนที่เป็นการแสดงความแข็งแกร่งของมนุษย์ การปลุกใจให้เกิดความ 
ฮึกเหิม รักชาติ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงส่ิงต่าง ๆ ที่เล่าผ่านบทเพลงมาร์ชโดยตรง  
 จากความคิดดังกล่าว บทเพลงมาร์ชจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือความหมาย มีการสร้างสรรค์ค า
ในการถ่ายทอดความคิดท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงมาร์ชสามารถ 
ส่ือความหมายให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมอุดมการณ์ มีความรักและศรัทธาในสถาบันดังที่ จุไรรัตน์ 
ลักษณะศิริ (2550 : 56) ได้กล่าวถึงภาพพจน์สรุปได้ว่า ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือ 
ชั้นเชิงในการเรียบเรียงถ้อยค าให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านจนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้าใจ
ลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้อยค าที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
 นอกจากภาพพจน์แล้ว ในบทเพลงมาร์ชยังปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายที่ช่วย
ให้ผู้ฟังเข้าใจเน้ือหาในบทเพลงเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่ามหาวิทยาลัยน้ัน นอกจากจะมีตราสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ และสีประจ ามหาวิทยาลัย  
เป็นส่ิงบ่งบอกความเป็นเฉพาะเจาะจงของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ส่ิงส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่ไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยใด ๆ ก็ล้วนจะขาดไม่ได้ น่ันคือ บทเพลงมาร์ชประจ ามหาวิทยาลัย   
 บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ แนวคิด
และทัศนคติของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ียังส่งเสริมสถาบันการศึกษา พัฒนาระบบความคิดที่มีต่อสถาบันและยัง
บ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงการส่ือความหมายใน       
บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกของ
นักศึกษาต่อหน้าที่และสังคม เป็นส่ือที่ช่วยกล่อมเกลานักศึกษาให้เกิดความรักในสถาบันของตน อีกทั้งบท
เพลงมาร์ชมีบทบาทในการน ามาใช้ส่ือสารความคิดให้แก่นักศึกษามากขึ้น  
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษา “การส่ือความหมายในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี  
 ภาพพจน ์
 การใช้ถ้อยค าหรือภาษาอย่างมีชั้นเชิงเพ่ือให้เกิดความงาม ความหมายโดยนัยเพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกต่อข้อความที่ได้อ่านหรือได้ฟังอย่างลึกซ้ึงกว่าการเขียนตรงไปตรงมา มีหลาย
ประเภท ซ่ึงดวงใจ ไทยอุบุญ (2550 : 75-85) ได้กล่าวถึงภาพพจน์ที่ควรรู้จักมีดังน้ี 
 1. อุปมา (simile) คือ การเปรียบเทียบส่ิงที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน  
 2. อุปลักษณ์ (metaphor) คือ การเปรียบส่ิงหน่ึง โดยใช้ค าว่า เป็น เท่า คือ เปรียบของสองส่ิงว่า
เท่ากัน    แทนกันและกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน 
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 3. บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต (personification) คือ การสมมติให้เป็นบุคคล สมมติส่ิงที่ไม่ใช่คน 
ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณ ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ให้เป็นเหมือนส่ิงมีชีวิตท ากิริยาอาการ ท าให้ส่ิงที่ไม่มีชีวิตมีชีวิต
ขึ้น ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพมีอารมณ์ มีความรู้สึกและส่ือความรู้สึกของผู้ส่งสารได้ 
 4. นามนัย (metonymy) คือ การกล่าวถึงส่ิงหน่ึงโดยใช้ค าอ่ืนแทนแต่ค า ๆ น้ันต้องเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป เพราะเมื่อเอ่ยถึงย่อมจะรู้ว่าหมายถึงใคร ส่ิงใด 
 5. อนุนามนัย (synecdoche) คือ การน าส่วนเด่น ๆ ส่วนหน่ึงมาใช้เพ่ือให้มีความหมายคลุมหมดทุก
ส่วน เช่น ขอแรงหน่อย มีหน้ามีตา เป็นปากเป็นเสียง 
 6. อติพจน์ (hyperbole) คือ การใช้ค าเกินจริง เพ่ือเน้นความรู้สึกท าให้ข้อความน้ันมีน้ าหนักหรือเกิด
ความซาบซ้ึงซ่ึงผู้อ่านผู้ฟังทราบดีว่าถ้อยค าหรือข้อความน้ันไม่จริงเห็นภาพพจน์ได้ง่าย 
 7. ปฏิพจน์หรือปฏิภาคพจน์ (paradox) คือ ค าที่ให้เกิดความหมายขัดแย้งกันและเกิดความรู้สึก
ตรงกันข้ามกับแนวความคิดของคนอ่ืน เป็นส านวนค าพูดหรือเป็นค าคมชวนให้คิด 
 8. สัทพจน์ (onomayopocia) คือ การเปรียบเทียบที่เลียนเสียงหรือแสดงลักษณะอาการต่าง ๆ ท า
ให้รู้สึกเหมือนได้เห็นได้ยินเสียงของน้ัน ๆ จริง 
 9. ปฏิวาทะ (oxymoron) คือ การน าค าที่มีความหมายขัดแย้งกันมารวมกันเพ่ือให้เกิดค าซ่ึงมี
ความหมายใหม่ มีความหมายที่ให้ความรู้สึกกินใจ หรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
 10. อาวัตพากย์ (synesthesia) คือ โวหารที่ให้ความรู้สึกที่ผิดไปจากธรรมดา ซ่ึงเป็นผลของการ
สัมผัสที่ควรจะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส แต่กลับเป็นการใช้ค าใช้โวหารแทน 
 11. อธิพจน์ (overstatement) คือ การกล่าวเชิงโอ้อวด เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน 
 12. ปฏิรูปพจน์ (allusion) คือ การน าเรื่องราว เหตุการณ์ หรือพฤติกรรม ของบุคคลที่รู้จักกันดีมา
เปรียบเทียบ หรืออ้างถึง เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 13. ปฏิปุจฉา (rhetorical-question) คือ การถามที่ไม่ต้องการค าตอบโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษา
เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านเกิดแนวคิด หรือเพ่ือให้เกิดความสนใจมากกว่าจะได้รับค าตอบจากผู้อ่านหรือผู้ฟังแม้จะได้รับ
ค าตอบก็จะเป็นค าตอบปฏิเสธ หรืออาจเป็นค าถามที่ให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง คิดหาค าตอบเอาเอง 
 14. อุทาหรณ์ (analogy) คือ การเปรียบเทียบส่ิงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์  ความคิดหรือ
เรื่องราว ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบน้ัน  

วัจนกรรมหรือเจตนาในการสื่อความหมาย 
 ชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (2544 : 10) ได้ให้ความหมายของวัจนกรรมสรุปได้ว่า การใช้ภาษาที่แสดง
ถึงวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร ซ่ึงมีรูปแบบทางภาษาที่หลากหลายตามแต่สถานการณ์และทัศนคติของผู้ ส่ง
สารที่มีต่อเรื่องราวน้ัน ๆ เช่นการขอร้อง การออกค าส่ังและการขอโทษ เป็นต้น สามารถท าให้ผู้ฟังได้ทราบ
ความหมายและเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้พูด 
 อัจฉราพร ใครบุตร และวิไลศักดิ์ กิ่งค า (2559 : 61) ได้กล่าวถึงความหมายของวัจนกรรมสรุปได้
ว่าเป็นการใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมายหรือแนวคิดที่บ่งบอกถึงเจตนาในการส่ือสาร ซ่ึงต้องค านึงถึงความ
หลากหลายของรูปแบบทางภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งความรู้สึกนึกคิด
และทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อเรื่องราวต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการกระท าโดยเจตนาของผู้พูดซ่ึงแสดงออกในรูปของ
ค าพูด เช่น การขอร้อง การออกค าส่ังและการขอโทษ เป็นต้น และยังสามารถที่จะช่วยให้ผู้ฟังได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของความหมาย เกิดความเข้าใจในความหมายของค าพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาได้เป็นอย่างดีและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเป็นเจตนา
ของผู้ส่งสารในการส่ือสารประโยคใดประโยคหน่ึงไปสู่ผู้รับสาร เพ่ือให้เมื่อได้รับสารแล้วผู้รับสารและผู้ส่ง
สารเกิดความเข้าใจตรงกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาการส่ือความหมายด้านภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 2. เพ่ือศึกษาวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายของบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ
ไทย 37 สถาบันเท่าน้ัน จากทั้งหมด 38 สถาบัน จะไม่ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เน่ืองจากมีผู้
ศึกษาไว้แล้ว เรื่อง “การส่ือความหมายในเพลงประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”  ของปณิธาน 
บรรณาธรรม (2558) น าบทเพลงมาร์ชที่ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน มาวิเคราะห์การส่ือความหมาย
ด้านภาพพจน์ โดยใช้กรอบแนวคิดของดวงใจ ไทยอุบุญ (2550 : 75-85) และวิเคราะห์ด้านวัจนกรรมหรือ
เจตนาในการส่ือความหมาย โดยใช้กรอบแนวคิดของชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (2544) เรื่อง “การส่ือ
ความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย” 
 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

การศึกษา “การส่ือความหมายในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย” ผู้วิจัยจะ
น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

 

 1. ภาพพจน์ 
            ผลการวิจัยพบว่า การส่ือความหมายด้านภาพพจน์ในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏปรากฏ
ภาพพจน์ทั้งส้ิน 9 ชนิด ซ่ึงผู้วิจัยจะน าเสนอภาพพจน์ตามล าดับจากมากไปน้อย 5 ชนิด ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
      1.1 อติพจน์  

…เหล่าเลือดแสดขาวตั้งสัตย์ปฏิญาณ พระภูมิบาลเราเทิดไว้สุดชีว ี
 จะมุ่งฝึกฝนอดทนพร้อมผจญใฝ่ด ี  ชีวิตยอมพลีสร้างไทยให้เกริกไกร… 

 (มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร) 
 

      จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นจะเห็นได้ว่าในวรรคที่ 12 คือ ชีวิตยอมพลีสร้างไทยให้เกริกไกร การ
ยอมพลีชีวิตของตนเพ่ือสร้างชาติ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

      1.2 อนุนามนัย 
แดนดงพงเพริศพราย  แดงเหลืองทองร่วมใจ   

  มีสายธารแควใหญ ่   เป็นสายใยเชื่อมใจพวกเรา  
  แควใหญ่ไม่เคยแห้งหาย  ดวงใจไม่เคยอ่อนล้า 
  มุ่งมั่นฟันฝ่า    จุดเทียนใจส่งไปทั่วไทย… 

(มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี) 
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      จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นจะเห็นได้ว่าในวรรคที่ 2 คือ แดงเหลืองทองร่วมใจ เป็นการใช้สี
ประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือบอกให้ทราบถึงความสามัคคีของนักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น วรรคที่ 5 คือ แควใหญ่
ไม่เคยแห้งหาย เป็นการกล่าวถึงชื่อสถานที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี คือแม่น้ าแควที่เป็นสถานที่เด่น 
ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีแสดงให้เห็นถึงดวงใจที่มุ่งมั่น ไม่อ่อนล้าของนักศึกษา ที่ไม่เคยแห้งหายอย่างเช่น
แม่น้ าแคว 
   
      1.3 นามนัย  
  …เราทุกคนลูกกรมท่า-เขียว   รวมก าลังดั่งใจเดียวยิ่งใหญ ่
  …ร่มยูงทองแห่งนี้สุขสันต์  เรารักกันเช่นฉันท์น้องพ่ี 
  ร่วมจิตคิดจรรโลงเทพสตรี  ให้ทวีเกรียงไกรชัยชโย 

(มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี) 
 
      จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นจะเห็นได้ว่าในวรรคที่ 5 คือ เราทุกคนลูกกรมท่า-เขียว เป็นการใช้
นามนัยของสีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สีกรมท่า-เขียว เพ่ือให้ทราบถึงสมาชิกนักศึกษาทั้งหมด 
ในวรรคที่ 13 คือ ร่มยูงทองแห่งน้ีสุขสันต์ ในที่น้ีกล่าวให้เห็นถึงสถาบันที่มีความสุข สนุกสนาน ภายใต้ร่ม 
ยูงทอง คือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่สมาชิกทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี 
 
      1.4 อุปลักษณ์  

สถาบันมีชื่อเลื่องลือนาม  ราชภัฏคือข้าราชบริพาร   
  พระคือมิ่งขวัญสถาบัน   ขอจงรักภกัดีแด่องค์ราชา 
  จะตั้งใจศกึษาเล่าเรียน    ยึดมั่นศาสนาประเพณี… 

(มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา) 
 
      จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นจะเห็นได้ว่าในวรรคที่ 2 คือ ราชภัฏคือข้าราชบริพาร เป็นการเปรียบ
ให้ชาวราชภัฏเป็นข้าราชบริพาร กล่าวคือคนที่ถวายตัวเป็นข้าของกษัตริย์ ในวรรคที่ 3 คือ พระคือมิ่งขวัญ
สถาบันพระในที่น้ีคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้พระองค์เป็น
ที่เคารพนับถือของชาวสถาบันราชภัฏ 
 
      1.5 อาวัตพากย์   

ขอเทิดทูนมหาวิทยาลัย   ด้วยดวงใจด้วยรักและศรัทธา … 
  …เขียว-เหลืองผูกสัมพันธ์น้องพ่ี   ท าดีได้ดตีราไว้ในดวงจินต์  
  กตัญญคูรูอาจารย์อาวรณ์ถวิล   ร่มตาลเป็นถ่ินวัฒนธรรมน าหลักชัย 

(มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี) 
 

     จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นจะเห็นได้ว่าในวรรคที่ 2 คือ ด้วยดวงใจด้วยรักและศรัทธาให้
ความรู้สึกรักและศรัทธามหาวิทยาลัยด้วยดวงใจอย่างแท้จริง ในวรรคที่ 10 คือ ท าดีได้ดีตราไว้ในดวงจินต์ 
กล่าวคือ การท าดีย่อมได้ดี ส่ิงดี ๆ ตราตรึงอยู่ในหัวใจอย่างลึกซ้ึง 
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          2. วัจนกรรมหรือเจตนาในการสื่อความหมาย  
       ผลการวิจัยพบว่า การส่ือความหมายด้านวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายในบท
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพบ 15 ด้าน ซ่ึงผู้วิจัยจะน าเสนอตามล าดับจากมากไปน้อย 5 ด้าน  
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
       2.1 เพ่ือให้ส านึกในพระคุณของสถาบันที่ได้ร่ าเรียน  
   …พัฒนาก้าวไกล   ขอสร้างชื่อให้ปวงชนจดจ าไว้ 
  ด้วยภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

(มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี) 
  
       จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเพ่ือให้ส านึกใน
พระคุณของสถาบันที่ได้ร่ าเรียน ในวรรคที่ 24-26 คือขอสร้างชื่อให้ปวงชนจดจ าไว้ ด้วยภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงให้เห็นว่านักศึกษาภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
สถาบันแห่งน้ี และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วย่อมสร้างชื่อเสียงท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่าง
แน่นอน 
 
       2.2 เพ่ือโน้มน้าวใจให้ปฏิบัติตวัเป็นคนดี   
  …เป็นแบบอย่างหนทางแห่งความดี   เป็นเครื่องชี้สร้างสรรค์ทางปัญญา 
  พิกุลทองกรองแสงที่แรงร้อน   ได้พักผ่อนหย่อนใจใต้พฤกษา 

(มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี) 
 
       จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเพ่ือโน้มน้าวใจให้
ปฏิบัติตัวเป็นคนดี ในวรรคที่ 11-12 คือ เป็นแบบอย่างหนทางแห่งความดี เป็นเครื่องชี้สร้างสรรค์ทาง
ปัญญา แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนเป็นคนดี และสามารถสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีต่าง ๆ ด้วย
สติปัญญา 
 
       2.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสถาบันของตน  
   …มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  สร้างความส าเร็จมั่นคง 
  ศิษย์มีคุณธรรมด ารง    ยิ่งยงยึดมั่นกตัญญ ู

(มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต) 
 
       จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสถาบันของตนในวรรคที่ 21 – 22 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้าง
ความส าเร็จมั่นคง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสถาบัน สามารถสร้างความส าเร็จและความมั่นคงให้แก่
นักศึกษาได้ 
 

       2.4 เพ่ือสร้างความรู้สึกรักและสามัคคใีนหมู่นักศึกษา  
   …ราชภัฏนครปฐมรื่นรมย ์  แหล่งอุดมภูมิปัญญา 
  ศรัทธามั่นในสามัคคี   เฟ่ืองฟ้าดอกงามวิไล… 

(มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม) 
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       จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกรักและสามัคคีในหมู่นักศึกษา ในวรรคที่ 9-10 คือ ศรัทธามั่นในสามัคคี เฟ่ืองฟ้าดอกงามวิไล 
แสดงให้เห็นถึงการใช้ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ ดอกเฟ่ืองฟ้า ซ่ึงเป็นดอกไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยแทนความสามัคคี ความเป็นหน่ึงเดียวกันในหมู่นักศึกษา  
 

       2.5 เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถและหน้าที่ของตน  
 

   …ดั่งปัญญาอุดม    ราชภัฏพระนครผองเรารว่มใจ 
  และก้าวต่อไปรับใช้สังคม   หมั่นศึกษาสามัคคีเกลียวกลม… 

(มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 
 

       จากบทเพลงมาร์ชข้างต้นปรากฏวัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายเพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจในความสามารถและหน้าที่ของตน ในวรรคที่ 13-14 คือ และก้าวต่อไปรับใช้สังคม หมั่นศึกษา
สามัคคีเกลียวกลม แสดงให้เห็นถึงนักศึกษาพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของผู้คนในท้องถ่ิน และนักศึกษามุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จ 
       ผู้วิจัยจะน าเสนอการอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี  
       ภาพพจน์ที่ปรากกฎในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบการใช้ภาพพจน์
ชนิดต่าง ๆ ถึง 9 ประเภท การใช้ภาพพจน์เป็นความเปรียบด้วยถ้อยค าที่ให้ความหมายลึกซ้ึง เพราะการ
กล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาจส่ือความหมายได้ไม่ลึกซ้ึงเท่าความเปรียบ ทั้งน้ีผลการวิจัยพบภาพพจน์แบบ 
อติพจน์มากที่สุด น้ันเป็นเพราะภาพพจน์อติพจน์เป็นการใช้ค าเกินจริง เพ่ือเน้นความรู้สึกให้น้ าหนักหรือเกิด
ความซาบซ้ึงในบทเพลงมาร์ชได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อจะกล่าวถึงความสวยงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ใดแห่งหน่ึง ย่อมใช้ค าเปรียบที่เกินจริงท าให้ผู้อ่านเห็นความสวยงามอลังการของมหาวิทยาลัยน้ันได้ดียิ่งขึ้น 
หรือการกล่าวถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ การใช้ภาพพจน์อติพจน์ที่ให้ความรู้สึกเกินจริงน้ัน ท าให้ทราบ
ได้ถึงความสามัคคีของหมู่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนภาพพจน์ที่พบรองลงมาคืออนุนามนัยและนามนัย 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของปณิธาน บรรณาธรรม (2558) เรื่อง “การส่ือความหมายในเพลง
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ที่ศึกษาการส่ือความหมายด้วยศิลปะการใช้ถ้อยค าด้านภาพพจน์ 
พบ 8 ชนิด ที่พบมากที่สุด คือ นามนัย รองลงมาคือ อธิพจน์ อุปลักษณ์ อนุนามนัย ปฏิปุจฉา อุปมา อาวัต
พากย์ และปฏิภาคพจน์ ตามล าดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (2544) 
ที่ศึกษาเรื่อง “การส่ือความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย” ที่พบว่ามีการส่ือความหมายโดยใช้
ถ้อยค าสร้างภาพพจน์ประเภทอนุนามนัยมากที่สุด รองลงมาคือนามนัยและอติพจน์       
      วัจนกรรมหรือเจตนาในการส่ือความหมายในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย         
ผลการศึกษาพบว่าแตกต่างกับการศึกษาของปณิธาน บรรณาธรรม (2558) เรื่อง “การส่ือความหมายใน
เพลงประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ที่ศึกษาสาระส าคัญที่ปรากฏในเน้ือเพลงที่พบว่า เพลงประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนใหญ่น าเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับสถานที่สวยงาม อาจเป็นเพราะสวนสุนัน
ทาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีความรื่นรมย์เป็นสวนสวยงาม ท าให้การถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวผ่านเน้ือ
เพลงให้ชาวสวนสุนันทาที่ได้ยินเพลงน้ีเกิดความภาคภูมิใจใน เรื่องความร่มรื่นสวยงามน้ี แต่จะสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (2544) ที่ศึกษาเรื่อง “การส่ือความหมายและอุดมการณ์ในเพลง
มหาวิทยาลัย” ที่พบว่ามีการใช้วัจนกรรมที่แสดงความรู้สึกและบรรยายเพ่ือสร้างความรู้สึกรักและผูกพันใน
มหาวิทยาลัย  
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6. บทสรุป 
 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย นอกจากจะเป็นบท
เพลงที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวและส่ือความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันแล้ว ยังท าหน้าที่ ส่ือ
ความหมายในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาในข้างต้น โดยผ่านรูปแบบการใช้ภาพพจน์และวัจนกรรมในการส่ือ
ความหมาย ท าให้เกิดความงาม ความไพเราะ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษารู้ สึกรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบันของตนช่วยดึงความสนใจให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่
ยอมรับของผู้คนในสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย ดังน้ัน บทเพลงมาร์ช 
จึงมีบทบาทในการน ามาใช้ส่ือสารความคิดให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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อีเมลผู้วิจัย   siriporn63922703@gmail.com 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ THE 
REPPER ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง Workpoint 23 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ตอน รวมทั้งหมด 44 เพลง 
 ผลการวิจัยพบว่า มีกลวิธีการเล่าเรื่อง 5 ประเด็น เรียงตามล าดับที่พบ ได้แก่ 1) การถ่ายทอด
เรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น มีการน าเสนอให้ เห็นถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในด้ านการท างาน 
เพ่ือหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง การท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เน่ืองจากเกิดมาในครบครัวที่ไม่สมบูรณ์  
2) การถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก มีการน าเสนอเรื่องราวความรักที่แตกต่างกันของคนสองกลุ่ม กลุ่ม
แรกเป็นความรักของวัยรุ่นที่มองความรักเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อไปด้วยกันไปไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันและกลุ่มที่
สองเป็นความรักของวัยหนุ่มสาวที่มองความรักเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อเจอปัญหาต้องหาวิธีแก้ไข เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันไปตลอดชีวิต 3) การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม มีการน าเสนอให้เห็นถึง 
การเสียดสีสังคม ระบบการศึกษา การเมือง การทุจริต 4) การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต มีการน าเสนออุดม
คติของวัยรุ่นชายที่มีการวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง และเส้นทางการด าเนินชีวิตเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย  
และ 5) การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศ มีการน าเสนอเรื่องราวทางเพศที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางร่างกาย
และทางวาจา  
 
ค าส าคัญ : กลวิธีการเล่าเรื่อง  การร้องแร็ป  รายการ THE REPPER 
 
1. บทน า  
 
 วรรณกรรมเพลงเป็นการส่ืออารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ าเสียง ซ่ึงเพลงแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 
เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงไทยเดิม เพลงป๊อบ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีเพลง
อีกประเภทหน่ึงที่มีการร้องคล้ายเสียงพูด มีการใช้ค าคล้องจองกัน ผู้ร้องใช้น้ าเสียงและลักษณะ 
การร้องเป็นจังหวะเร็วเพ่ือการเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม เพลง
ประเภทน้ีเรียกว่าเพลงฮิปฮอป (Hiphop) โดยวิธีการร้องที่คล้ายการพูดที่มีจังหวะที่เร็วประกอบดนตรี
เรียกว่า การร้องแร็ป  
 ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีคนสนใจเพลงร้องแร็ปมากขึ้น เห็นได้จากส่ือออนไลน์อย่างช่องยูทูป  
รายการ rep is now ที่มีการแข่งขันเพลงแร็ปค้นหาผู้ชนะ ซ่ึงได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นจ านวนมาก 
หลังจากน้ันไม่นานส่ือโทรทัศน์จึงได้มีการผลิตรายการเกี่ยวกับเพลงแร็ปขึ้น เพ่ือน าเสนอบทเพลงแนวใหม่ที่
ทุกคน ทุกช่วงอายุ สามารถเข้าถึงและเข้าใจเพลงแร็ปมากขึ้น เช่น รายการ show me the money thailand 
รายการ THEREPPER เป็นต้น 
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  รายการ THE REPPER เป็นรายการประกวดร้องแร็ป แนวฮิปฮอป (Hiphop) ที่มีการแข่งขันเพ่ือ
ค้นหาสุดยอด RAPPER รุ่นใหม่ของเมืองไทย ซ่ึงรายการน้ีได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวด เอเชียน
เทเลวิชั่นอวอร์ด 2018 ครั้งที่ 23 ประเภท Best General Entertainment Programme และได้รับความ
นิยมจากคนรุ่นใหม่ โดยเห็นได้จากผู้ เข้ าสมัครจ านวนมากที่ เข้าสมัครเพ่ือล่าความฝัน ตามอุดมคติและ 
ท้าทายความสามารถตัวเอง ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20.15-21.45 น. ทางช่อง เวิร์คพอยท์ 23 โดยเริ่ม
ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 การแข่งขัน แบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่ รอบ Audition รอบ 
Battle รอบ Play Off และรอบ Final Rhyme ในรอบ Audition ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องแร็ป คนละ 1 เพลง 
โดยที่มีกรรมการ หรือโค้ช จ านวน 4 คน ได้แก่ ณั ฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้ งฮี โร่ ) จิรายุทธ  
ผโลประการ (UrboyTJ) พิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์) และพิทวัส พฤกษกิจ (โต้ง TWOPEE SouthSide) 
คัดเลือกเข้าทีมโดยเหยียบคันเร่ง หากโค้ชเหยียบคันเร่งเพียงคนเดียว ผู้เข้าแข่งขันจะได้อยู่ทีมน้ันทันที   
แต่หาก ไม่มี โค้ ช เหยียบคัน เร่ง ผู้ เข้ าแข่งขันจะตกรอบและหากมี โค้ ชเหยียบคันเร่ง ตั้ งแต่  2 คนขึ้นไป  
อภิสิทธิ์ โอภาสเอ่ียมลิขิต (โจอ้ีบอย) และขันเงิน เน้ือนวล (ขันเงิน ไทเทเน่ียม) โปรดิวเซอร์ของรายการ 
จะเป็นผู้เลือกว่าจะส่งมอบผู้เข้าแข่งขันให้ไปอยู่กับทีมใด เพ่ือรอแข่งขันในรอบต่อไปตามล าดับ 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “กลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ                  
THE REPPER” โดยจะศึกษากลวิธีการเล่าเรื่อง เพ่ือจับใจความส าคัญของเพลงว่าต้องการส่ือเรื่องใด 
โครงเรื่องแก่นเรื่องและมุมมองการเล่าเรื่องเป็นแบบใด ซ่ึงจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเน้ือหาและความหมายของ
เพลงได้ดียิ่งขึ้น  
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของเพลงแร็ปโดยสาริตา สวัสดิก าธร 
(2549 หน้า 76-149) ได้อธิบายลักษณะของลักษณะเน้ือหาเพลงแร็ปไว้ดังน้ี 
 1. การถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น หมายถึง เพลงที่มีเน้ือหาถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
วัยรุ่นที่กล่าวถึงเรื่องราวการปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการดื่มเหล้าเข้าสังคม การท่องเที่ยวกลางคืน  
การท่องราตรี เสพยาเสพติด โดยการถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่นในเน้ือหาเพลงแร็ปเกิดขึ้นจากชีวิต
จริงของศิลปินที่พบเจอในชีวิตและน ามาถ่ายทอดผ่านบทเพลง 
 2. การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม หมายถึง เพลงที่มีเน้ือหาเรื่องการสะท้อน 
สะท้อนให้เห็นความวุ่นวายในสังคม โดยการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาด้วยการวิพากษ์ วิจารณ์สังคม 
นอกจากน้ียังกล่าวถึงการเสียดสีสังคม การไม่ยอมรับกฎกติกาในสังคม ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ความสับสนวุ่นวายในสังคมเหตุการณ์ก่อการร้าย จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความ
แตกต่างระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียม ส่งผลให้เกิดความยากจน นอกจากกน้ียังมีความขัดแย้งระหว่าง
ต ารวจประชาชน ความโปร่งใสของประชิปไตยและนโยบายต่าง ๆ ของนักการเมือง ที่ขัดแย้งกับความเป็น
จริงในสังคม 
 3. การถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ผิดหวัง ซ่ึงเป็น
ความรักเกี่ยวกับการผิดหวังอกหักหรือเสียใจในความรัก เน่ืองจากการถูกคนรักทอดทิ้งหรือทิ้งไปมีคนใหม่ 
โดยมีการน าเสนอแบบพรรณนา หรือการตัดพ้อต่อว่าอย่างไม่ค่อยพอใจ นอกจากน้ียังมีในเรื่องของความรัก
แบบสมหวัง ความรักในระยะที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความสนิทสนมถึงขั้นเล้าโลม หรือเป็นของกันและกัน 
ความรักแบบชั่วคราว การมีสัมพันธ์ทางเพศในระยะอันส้ันหรือแค่เพียงคืนเดียว โดยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง
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เสียหายไม่จ าเป็นต้องแคร์ใคร บางครั้งอาจจะมองว่าเป็นค่านิยมที่ดีที่มีคู่นอนไม่ซ้ าหน้า ถือว่าเป็นส่ิงที่
ยอมรับในหมู่วัยรุ่น 
 4. การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต หมายถึง การเกิดมาใช้ชีวิตให้คุ้ม การท าชีวิตให้มีความสุข เพราะ
ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าน้ันจะเป็นเช่นไร การตามหาความฝันในชีวิต การเดินทางหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัว
ศิลปินเอง ท าให้เป็นการจุดประกายเพ่ือความส าเร็จในชีวิตกับแฟนเพลง โดยให้มองหาอุดมการณ์ หรือ
จุดยืนในชีวิตเพ่ือการค้นพบตัวเอง เน้ือหาของเพลงน้ัน อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ฟัง หรือแฟนเพลงมี
ก าลังใจและสามารถมองหาประสบการณ์หรือจุดมุ่งหมายชีวิตได้อย่างชัดเจน 
  5. การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศ หมายถึง เพลงที่มีเน้ือหาเป็นการเชื้อเชิญให้มีเพศสัมพันธ์กัน 
ระหว่างเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน โดยการใช้ค าพูดที่เน้นพฤติกรรมทางเพศ และใช้ค าหยาบคายต่าง ๆ 
หรือใช้ศัพท์สแลง ซ่ึงมีไว้ในบทเพลง หรือการใช้การเล่นค า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ 
ในหมู่วัยรุ่นว่า เป็นเรื่องที่ดี ไม่เสียหาย และน่าเลียนแบบ 
 จากลักษณะเน้ือหาเพลงแร็ปข้างต้น เห็นได้ว่าส่ือความหมายชัดเจน โดยมุ่งประเด็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ                 
ที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับคนในปัจจุบัน ซ่ึงผู้วิจัยได้น าลักษณะของเน้ือหาเพลงแร็ป                                         
ที่สาริตา สวัสดิก าธร (2549 หน้า 76–149) เป็นกรอบในการวิจัยครั้งน้ี 
 
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ THE REPPER 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1. ส ารวจข้อมูลรายการย้อนหลังจากยูทูป โดยเลือกศึกษาตอนที่ออกอากาศระหว่างวันที่  9  
เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ตอน รวมทั้งหมด 44 เพลง 

2. น าข้อมูลได้มาถอดเทปเน้ือร้องการร้องแร็ป แล้วน าเน้ือร้องการร้องแร็ปทั้งหมดมาวิเคราะห์  
 

5. ผลการด าเนินงาน 
 

จากการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ THE REPPER” สามารถ
น าเสนอผลการด าเนินงานได้ดังน้ี 
 1. การถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น มีการน าเสนอให้เห็นถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของวัยรุ่น
ในด้านการท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง การท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เน่ืองจากเกิดมาใน
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พบจ านวน 12 เพลง เช่น  
 

เพลง ไม่เคย ศิลปิน 25Hours 
     (การร้องแร็ป) 
    ต้องออกจากบ้าน ไปหางานท าต่างที่  
   ตอนพ่ีไม่อยู่ ฝากดูแลแม่แทนพ่ี คิดถึงแม่และคิดถึงมึง  
   เหน่ือยแทบแย่ แต่ก็ท าเพ่ือเงิน 
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   ค่าหาบ้านและก็หาค่าไฟ ค่านู่นค่าน่ีค่าอะไรก็ว่าไป 
   น่ังกินมาม่าประจ า แม่ถามทุกวันกินข้าวหรือยังลูก 
   บอกแม่ว่าอยู่สบาย ได้กินบุฟเฟต์เอ็มเค ทุกวันหยุด 
   โกหกทุกวันทุกครั้งที่คุย หาคุยแต่เรื่องที่สนุก 
   ท างานสบายโกหกหน้าตาย ทั้งที่หลังกูแทบจะหลุด 
   ท าทุกอย่างเพ่ือปากกับท้อง ไม่เคยจะลืมว่าท าทุกอย่างเพ่ือแม่กับน้อง 
   แม่โทรมาร้องไห้ บอกว่าต้องเสียน้ าตา 
   มือถือที่เพ่ิงส่งมา น้องเอาไปแลกกับยา 
   ไม่เป็นไรครับแม่ใจเย็น ๆ ไม่เป็นไรครับแม่ 
   เดี๋ยวเราพาน้องไปบ าบัด วัยรุ่นติดยา 
   พวกเขาถนัด คงยังไม่สาย 
   ไม่นานก็คงจะหายดี อยากคุยกับมัน 
   ไม่ได้เจอกันมาหลายปี แม่บอกว่ามันไม่ง่ายเลย มันไม่ง่าย  
    อยากท าแต่ก็ท าไม่ได้หรอก น้องไม่ฟังเพราะมันฟังไม่ได้ 
   ตอนน้ีชื่อเอ็งมันยังจ าไม่ได้เลย มันช็อกเข้าขั้นโคม่า 
   ตื่นมามนัก็เพ้อเหมือนกับคนบ้า หัวเราะได้สักพัก 
   แล้วก็นอนร้องไห้ โวยวายเหมือนว่าจะโดนฆ่า  
    และหมอบอกมาว่าหมดปัญญา หมอบอกมาว่าหมดเวลา 
   หมอบอกน้องไม่มีทางกลับมา อยากหลับตาภาวนา 
   ให้ย้อนเวลาเป็นเด็กสัก ๗ ขวบ อย่างน้อยก็ไม่มีเรื่องแบบน้ี 
   มาท าให้เจ็บปวด 

(Jahrom, ออกอากาศวันที่ 16/04/2561) 
   
   โครงเรื่อง 
   เรื่องราวของชีวิตวันรุ่นชายที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของตัวเอง ถึงภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบ การเป็นหัวหน้าครอบครัว และหน้าที่การงาน เพ่ือส่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้านโดย
ผ่านการท างานที่ล าบาก การอดทนต่อความเหน่ือย ชีวิตความเป็นอยู่เพ่ือให้ได้เงิน และน าเงินที่ได้ ส่งให้แม่
กับน้องใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างสุขสบาย แต่ตัวเองอยู่กับความล าบาก 
  ตัวละคร 
   1. แม่ ผู้ให้ก าเนิดลูกชาย ๒ คน ลูกชายคนโตออกไปท างานต่างที่  และให้แม่อาศัยอยู่กับ
น้องชาย 
   2. น้องชาย น้องชายที่ฝากให้ดูแลแม่ แต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับยาเสพติด 
   3. พ่ีชาย หัวหน้าที่ครอบครัวที่ต้องดูแลแม่และน้อง  
  มุมมองการเล่าเรื่อง 
   ตัวศิลปินได้น าเสนอเรื่องราวของชีวิตของตัวเอง เล่าผ่านบทเพลงโดยบอกถึงหน้าที่การ
ท างาน ชีวิตความเป็นอยู่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
  แก่นเรื่อง 
   แก่นความคิดหลักในเพลงน้ีเป็นการเสนอเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นปัจจุบันเกี่ยวกับการท างาน
เพ่ือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากทางบ้าน และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ ถึงแม้ต้องใช้ชีวิตล าบาก 
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มีวินัยในการอดออมเพ่ือส่งเงินกลับไปให้ที่บ้าน และด้านยาเสพติดที่ก าลังเป็นปัญหาต่อวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน 
โดยเน้ือหาส่ือให้เห็นว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องถนัดของวัยรุ่น 
  สรุป 
   สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวที่ต้องเจอกับความล าบากทางด้านการเงิน และภัยของยา
เสพติดที่ส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน  
 
 2. การถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก มีการน าเสนอเรื่องราวความรักที่แตกต่างกันของคนสอง
กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นความรักของวัยรุ่นที่มองความรักเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อไปด้วยกันไปไม่ได้ก็ต้องแยกทางกัน 
และกลุ่มที่สองเป็นความรักของวัยหนุ่มสาวที่มองความรักเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อเจอปัญหาต้องหาวิธีแก้ไข 
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิต พบจ านวน 10 เพลง เช่น  
 

เพลง จริง ๆ มันก็ดี ศิลปิน Gena Desouza 
     (การร้องแร็ป) 
   กับบางอย่างควรรอ  หรือบางอย่างควรพอ 
  ที่ผ่านมาน้ัน  เรายังคงผูกพันไม่มากพอ 
  ฉันอยากจะร้องไห้เป็นครั้งสุดท้าย  ไม่ต้องเสีย ไม่ต้องดาย ไม่ต้องอาย 
  พอกันทีกับความรู้สึกแบบน้ี  จบได้สักทีที่จะมาเครียดอย่างเน้ีย 
  เชื่อว่าไม่มีเธอมันก็เป็นส่ิงที่ดี  ในที่สุดก็ได้บทเรียนแล้วแหละ BABY  
  ถึงฉันจะคิดผิด คิดผิด   ก็ไม่เคยจะท าผิด ท าผิด 
  กลับมาคิดอีกทีนะ  ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ 
  แต่ไม่อยากคิด  เธอไม่ผิด เธอไม่ผิด 
  เราเป็นแค่คนสนิท  ก็ดีที่ไม่มีเธอ BABY  
  ทุก ๆ อย่างที่ผ่านมา  ก็ลบมันไป ALREADY 
  ไม่ได้สนใจ  เพราะฉันหาได้ดีกว่าน้ี 
  I’M SORRY BABY   I’M NOT LIKE CURRY 

(NANA, ออกอากาศวันที่ 16/04/2561) 
 

  โครงเรื่อง 
   การพูดถึงความรักที่จบลงของหนุ่มสาวคู่หน่ึง โดยฝ่ายหญิงไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เน่ืองจากไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายชายประพฤติตัวไม่ดี ถือว่าความรักครั้งน้ีเป็นบทเรียนที่หลงผิด  หลังจากน้ีทุก
อย่างจบลงด้วยดี  
  ตัวละคร 
   1. หญิงสาวที่มีจิตใจเข้มแข็ง 
   2. ชายหนุ่มที่ไม่ซ่ือสัตย์ต่อความรัก 
  มุมมองการเล่าเรื่อง 
   ตัวศิลปินน าเสนอเรื่องราวของความรักของวัยรุ่น ในเรื่องของการเข้มแข็งต่อความรักที่ไม่
ซ่ือสัตย์ ให้กับผู้หญิงในสังคมไทย 
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  แก่นเรื่อง 
   แก่นความคิดหลักในเพลงน้ีเป็นการเสนอเรื่องราวความรักในปัจจุบันเกี่ยวกับการนอกใจ                
การไม่ซ่ือสัตย์ ความรู้สึกที่ผู้หญิงกระท าหลังจากที่ความสัมพันธ์จะต้องจบลง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของ
ผู้หญิง 
  สรุป 
   สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ซ่ือสัตย์ต่อความรักของผู้ชาย ผลลัพธ์ของความรักครั้งน้ีจึงจบลง
ด้วยการยุติความสัมพันธ์ ท าให้ผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งด้วยตนเอง ถึงแม้จะไม่มีผู้ชายที่เป็นคนรักเดิน
เคียงข้าง 
 
 3. การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม มีการน าเสนอให้เห็นถึงการเสียดสี
สังคม ระบบการศึกษา การเมือง การทุจริต พบจ านวน 8 เพลง เช่น  
 

เพลง คุณครูครับ ศิลปิน พลับ           
    (การร้องแร็ป) 
    อ่อ คนโกงท านาบนหลังคน  คนจนต้องทนบนหลังควาย 
   ที่ตายก็กลายเป็นคนดี ไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ตาย 
   โคตรน่าละอายบูชารักแท้ แต่แพ้แบงค์เทา  
   บอกเด็กโตไปไม่โกง แต่ในสภาเอาแต่แก๊งเรา 
   กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์พอ  จะไปดักจับพวกแก๊งแว้นเมา  
   โลกจริงมีแต่ทรราช ไม่มีเปาบุ้นจิ้นหรือจั่นเจา  
   ค าถามมากมาย มาเป็นนิคมอุตสาหกรรม  
   แต่ผมไม่เจอค าตอบ ในหน้าต าราเรียนสารบัญ 
   คุณครูจะตอบไหมครับ คุณครูจะตอบไหมครับ 
   ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิด แล้วคุณครูจะตอบไหมครับ  
   คุณครูจะท าไหมครับ  เปลี่ยนถูกเป็นผิดเปลี่ยนด าเป็นขาว 
   แล้วถ้าคุณครูจะท าไหมครับ  อยากเอาคนเลวไปเททิ้งที่คลองประปา  
   สังคมมันห่วยเพราะมีคนง่ังน่ังในสภา  เด็กปุจฉาผู้ใหญ่ไม่ยอมวิสัชนา 
   ผมแค่อยากได้ค าตอบ ไม่ใช่ค าด่าจากวัยชรา 
   อย่าพ่ึงโกรธา อย่าหาว่าผมก้าวร้าว 
   โลกน้ีจะพัฒนา ต้องมีคนกล้าก้าวเท้า 
   ฟาดง้าว ฟาดง่วง  แล้วควงพระแสงเลเซอร์   
   สังคมมันถึงจะเปลี่ยนแปลง thank you teacher   

   (หมวดเวน, ออกอากาศวันที่ 16/04/2561) 
 

  โครงเรื่อง 
   ส่ือให้เห็นถึงการทุจริตของรัฐบาลในรัฐสภา ที่มีการกระท าความไม่โปรงใสต่อกฎหมาย ท า
ให้ส่ือให้เห็นถึงกระบวนการของรัฐบาล หรือนักกการเมืองที่บริหารประเทศด้วยความไม่ชอบธรรมโดยไม่
คาดคิดว่าประชาชนหรือเยาวชนจะมองเห็นส่ิงที่ท าผิด เมื่อเกิดการตั้งค าถาม กลับไม่ตอบค าถามน้ัน แล้ว
ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร 
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  ตัวละคร 
   1. เด็ก เยาวชนที่เติบโตและเห็นความผิดปกติในสังคม 
   2. เปาบุ้นจิ้น ตัวละครเอก จากเรื่องเปาบุ้นจิ้น รับบทเป็นข้าราชการชาวจีนในรัชสมัย
จักรพรรดิเหรินจง ที่มีความยุติธรรมสูงสุด ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นกับทรราช ที่เป็นผู้ปกครอง
บ้านเมืองที่ใช้แต่อ านาจ    
        3. จั่นเจา ตัวละคร จากเรื่องเปาบุ้นจิ้น รับบทเป็นองครักษ์ประจ าตัวของ “ท่านเปาบุ้นจิ้น”                
ขุนนางตงฉินผู้ผดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนและบ้านเมือง โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้กับอ านาจของใครหน้า
ไหน 
   4. คุณครู ผู้ส่ังสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน และเป็นผู้ที่ต้องตอบค าถามที่ตนไม่ได้ท า 
  มุมมองการเล่าเรื่อง 
   ตัวศิลปินได้น าเสนอเรื่องราวการเมืองที่ประชาชนทุกคนสามารถมองเห็นได้ แม้อาจจะไม่
ชัดเจน แต่ส่ือให้เห็นถึงการทุจริตของรัฐบาลและนักการเมือง ผ่านการตั้งค าถามของเด็ก หรือเยาวชน ที่
ถามคุณครู  
  แก่นเรื่อง 
   แก่นความคิดหลักในเพลงน้ีเป็นการสะท้อนให้ เห็นปัญหาสังคม ด้านการทุจริต ล้วนแต่ เป็น 
การน าเสนอความจริงและส่ิงที่น าเสนอไปน้ัน เป็นเรื่องที่คนในสังคมสามารถพบเห็น หรือสามารถรับรู้ได้อยู่
เป็นประจ า ซ่ึงเป็นเรื่องราวที่ประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ จึงท าให้เด็กมองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น 
และตั้งค าถามมากมายต่อการกระท าน้ัน ๆ และน ามาถามคุณครูในโรงเรียน แต่กลับไม่ได้ค าตอบเพราะ
คุณครูไม่ได้เป็นผู้กระท า จึงตอบค าถามน้ันไม่ได้ ด้านค าสอนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า โตไปไม่โกง กลับ
เชื่อไม่ได้ เมื่อในรัฐสภาเป็นคนที่รู้จักและเป็นพวกพ้องเดียวกัน ที่ทุจริตเห็นแก่ตนเองเหมือนกัน 
  สรุป 
   สะท้อนให้เห็นถึงการวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม และสะท้อนปัญหาสังคมที่พบเห็นและเป็น
ความจริง โดยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ีได้ หากในรัฐสภายังคงมีพวกพ้อง และไม่ยอมก้าวเท้าไปข้างหน้า  
 
 4. การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต มีการน าเสนออุดมคติของวัยรุ่นชายที่มีการวางเป้าหมายชีวิตของ
ตนเอง และเส้นทางการด าเนินชีวิตเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย พบจ านวน 7 เพลง เช่น 
 

เพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก ศิลปิน P2Warship 
    (การร้องแร็ป) 
    ความฝันจะทิ้งมันก็ไม่ควร ถ้าหากวันไหนถึงเป้าหมาย  
   จะหาว่าฉันน่ะไม่ชวน เหมือนดอกไม้ที่งดงามอยู่ในสวน  
   ไม่มีดอกไหน ไม่ผ่านร้อนและฝนแมลงรบกวน 
   ความล้มเหลว มันไม่ใช่เรื่องสนุก  
   แต่ความฝันใช่ไหม ที่จะคอยเตือน 
   ทุกเช้าที่มันจะคอยมาปลุก แม้ตื่นมาพบความผิดหวัง 
   ดีกว่าไม่เคยท าอะไร บางคนเขาล้มแล้วเลิก 
   แต่ว่าคุณต้องล้มแล้วลุก เหมือนทานตะวัน 
   ที่อยากให้ดวงอาทิตย์หันมาใส่ใจ อย่ามัวแต่ก้มหน้าแบมือ 
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   ขอรับความเห็นใจจากใคร มันอาจจะล้มมันเหน่ือยมันล้า 
   มันอาจเหมือนแทบขาดใจ แต่ว่าคุณต้องเลือก 
   จะจุดไฟเผาตัวเอง หรือมอดดับไป 
   No, who care?  จะเดินช้าแค่ไหน 
   ตราบที่ยังไม่หยุดเดิน I Hope you don’t mind 
   Cuz’ I don’t believe failure อย่างน้อยไม่ได้ชนะ 
   ไม่ได้ที่หน่ึง ก็ขอให้ถึงเส้นชัย 
   อีกเมื่อไหร่จะถึงฝั่งฝัน ต้องขอไปตามใจสักวัน 
   ออกตามฝันสักที  

(October, ออกอากาศวันที่ 16/04/2561) 
 

 โครงเรื่อง 
   การท าตามความฝันของวัยรุ่นผู้ชายที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ว่าระหว่างทางจะเป็นอย่างไรแต่ก็
ไม่หยุดพยายามที่จะล่าความฝันเพ่ือให้ถึงเป้าหมาย 
 ตัวละคร 
   1. October ตัวศิลปินที่แต่งการร้องแร็ป โดยบอกเล่าการเดินทางของตนเอง 
 มุมมองการเล่าเรื่อง 
   ตัวศิลปินได้น าเสนอเรื่องราวของชีวิตของตัวเอง โดยเล่าผ่านการร้องแร็ปที่บอกเส้นทางที่
ท าตามความฝันของตนเอง  
 แก่นเรื่อง 
   การบอกถึงเรื่องราวเส้นทางการท าตามความฝันของตนเอง ที่วางไว้ตามเป้าหมาย  
ถึงแม้ว่าจะต้องผ่านอะไรมากมายก็จะไม่ทิ้งความฝันน้ัน โดยเปรียบตัวเองเหมือนดอกไม้ในสวน ต้องผ่านร้อน
ผ่านฝนมาทุกดอก และต้องไม่มองว่าความล้มเหลวคือเรื่องตลก ให้เราคิดว่าพรุ่งน้ีตื่นมาในเช้าวันใหม่ 
สามารถเริ่มต้นลงมือท าใหม่อีกครั้งได้ เพ่ือไปให้ถึงเส้นเส้นของตนเอง 
 สรุป 
    การท าตามความฝันให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ อาจจะมีการล้มบ้างแพ้บ้าง แต่เราก็ต้องลุก
ขึ้นมาสู้ใหม่ จนกว่าเราจะไปถึงฝันให้ได้และพยายามออกตามความฝันตามใจตัวเอง หากไปไม่ถึงความฝันก็
ขอแค่ให้ถึงเส้นชัยที่เราวางไว้ก็เพียงพอแล้ว 
 
 5. การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศ มีการน าเสนอเรื่องราวทางเพศที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทาง
ร่างกายและทางวาจา พบจ านวน 7 เพลง เช่น  
 

เพลง กระแซะเข้ามาซิ ศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
    (การร้องแร็ป) 
    สวยแซ่บเบอร์น้ัน  ฮอตเบอร์น้ี 
  ใจคอมันเริ่มไม่ดีแล้วเน่ีย  สักแป๊บนะมันน่าหมั่นเขี้ยว  
  เทจากทางนู้น   เซมาทางน้ี  
   มามะเดี๋ยวพ่ีจะพาไปเปรี้ยว   สักแป๊บก็ให้พอจะเสียว  
   ก็ตัวรักเขา  เฝ้าแต่มองตา 
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   ห่างตั้งวาสองวา  อู้  ยังขาส่ัน 
   เกิดมาเป็นชาย  ถ้ามัวอายกันอีก 
   กี่วันจะได้เจาะไข่แดง   เขยิบเข้ามาชิด สักกะนิด กะนิด  
   มันแค่จั๊กจี้นิด ๆ   เดินเข้ามากระซิบ 
   เอาแบบมุ้งมิ้ง  ฟังแล้วดูตะมุตะมิ 
   กูมาเฟ้ียว ไม่ใช่มาเฟีย  no idol มีแต่ idea  
   เอ็นดูพ่ีนะเซียน ๆ   แต่ถ้าน้องดูเอ็นน้องคงเอนเอียง 
   ใช้ชีวิตแบบโลโซ no lambo  baby ได้โปรดอย่า say no say no  
   อย่ามัวแต่ชักช้า   มาหาป๊ะป๋า 
   ดูเหมือนโอปป้า  แต่น่ีมัน poppa น่ะ  
   ไม่ได้โม้ ถ้าหนูจ๊ะจ๋าไม่จิ๊จ๊ะ  พ่ีจะพาไปขึ้นคอนโด   
   โจ๊ะพรึมโจ๊ะพรึม ๆ เฮ้ 

(poppa, ออกอากาศวันที่ 30/04/2561) 
 

 โครงเรื่อง 
  การจีบสาวโดยพฤติกรรมทางวาจาที่พูดเมื่อเจอหญิงสาวที่ถูกใจ ซ่ึงเป็นค าพูดที่ส่ือถึงเรื่องราว
ทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ตัวละคร 
  1. ชายหนุ่ม หนุ่มวัยรุ่นที่เที่ยวและเจอหญิงสาวที่สวย แซ่บ จึงใช้ค าพูดที่ ส่ือถึงทางเพศใน 
การจีบสาว 
  2. สาวแซ่บ หญิงสาวผู้มีรูปร่างสวยงาม แซ่บ โดนใจผู้ชาย 
  3. poppa ตัวศิลปินที่แต่งการร้องแร็ปท่อนน้ี 
 มุมมองการเล่าเรื่อง 
  ตัวศิลปินได้น าเสนอเรื่องราวที่ไปพบเจอกับสาวแซ่บ จึงท าการจีบสาวที่เพ่ิงเจอ ด้วยค าชม
เกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา และเชื่อเชิญให้ไปคอนโด เพ่ือมีเพศสัมพันธ์  
 แก่นเรื่อง 
  แก่นความคิดหลักในเพลงน้ีเป็นการเสนอเรื่องราวทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากเป็นการเจอ
เพียงครั้งแรกและอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย จึงพูดจาด้วยค าพูดหวาน ๆ เป็นการชมหญิงสาวเพ่ือให้เกิด
ความชอบ และตกลงปลงใจกัน เพราะหากช้าไปกว่าน้ี ผู้ชายคนอ่ืนจะคว้าไปก่อน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่แสดง
ถึงทางเพศอย่างสูง 
 สรุป 
  สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ถูกลวนลามทางวาจาได้โดยง่าย ซ่ึงพบเห็น
บ่อยในผู้หญิงที่มีหน้าตาสวย รูปร่างดี จึงตกเป็นกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  
 
6. อภิปรายผล  

จากการศึกษา “กลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ THE REPPER” ผู้วิจัยพบว่า กลวิธี 
การเล่าเรื่องโดดเด่นมากที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือให้ส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึก จนท าให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตาม 
และเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการส่ือถึงการถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น การถ่ายทอด
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เรื่องราวของความรัก การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคมสะท้อนปัญหา การถ่ายทอดอุดมการณ์ การถ่ายทอด
เรื่องราวทางเพศ ตามล าดับ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

งานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เห็นถึงกลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ป ดังที่ได้กล่าวสรุปไว้ข้างต้น เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของสาริตา สวัสดิก าธร (2549) ศึกษาเรื่อง “เน้ือหาเพลงและอัตลักษณ์ 
แฟนเพลง ฮิปฮอปในประเทศไทย” ซ่ึงมีการวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในเพลงแร็ปทั้งหมด 5 ด้าน คือ  
1) การบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น 2) การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม  
3) การบอกเล่าเรื่องราวของความรัก 4) การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต 5) การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศ 
โดยผู้วิจัยได้ปรับมาใช้ทั้ง 5 ด้านตามข้างต้น ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ป น้ันมี
ประเด็นหลักที่พบมากที่สุด คือ 1) การถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น 2) การถ่ายทอดเรื่องราวของ
ความรัก 3) การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม 4) การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต และ  
5) การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ สาริตา สวัสดิก าธร (2549) 
ตามสังคมที่ช่วงเวลาที่เปลี่ยน จึงท าให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน 

จากการอภิปรายผลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ปของรายการ THE 
REPPER เป็นรายการที่มีกลวิธีการเล่าเรื่องในการร้องแร็ป เป็นการน าเสนอเรื่องราวของสังคมในปัจจุบัน
อย่างตรงไปตรงมา เน้ือหาหรือความหมายของเพลงจึงค่อนข้างแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเพลงแร็ป 
ในยุคก่อน  
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ชื่อผลงานวิจัย     ความเป็น “เมีย” ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018 
ชือ่ผู้วิจัย  นางสาวอารียา ดาวเรือง   
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ 
อีเมล์ผู้วิจัย    dowreungza2540@gmail.com 
สถาบันการศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นเมียและเปรียบเทียบความเป็นเมียที่ปรากฏใน 
นวนิยายเรื่องเมียหลวง ของกฤษณา  อโศกสิน และละครเรื่องเมีย 2018 ที่ออกอากาศตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม  2561 จ านวน 28 ตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นเมียของตัวละคร “วิกานดา” ในนวนิยายเรื่องเมียหลวง และ “อรุณา” 
ในละครเรื่องเมีย 2018 มีความสอดคล้องกัน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ก่อนการเป็นเมีย พบว่าตัวละครทั้ง  
2 ตัวมีความคล้ายคลึงกันทั้งบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน 2) การเป็นเมีย พบว่าตัวละครทั้ง  
2 ตัวมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการมอบความรัก และความซ่ือสัตย์ต่อสามี 3) การเป็นแม่ของลูก พบว่า
ตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการให้อาหารลูก การดูพัฒนาการของลูก การดูแลเมื่อลูก
เจ็บป่วย และการให้การศึกษา และ 4) การจัดการทรัพย์สิน พบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความคล้ายคลึงกัน
ในเรื่องการจัดการรายได้และรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน และการจัดการรายจ่ายประจ า ด้านความแตกต่าง
พบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การเป็นเมีย พบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความแตกต่างกันในด้านการดูแลสามีและ
การมีเพศสัมพันธ์ 2) การเป็นแม่บ้านแม่เรือน พบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความแตกต่างกันในเรื่องการ
ประกอบอาหารส าหรับครอบครัวและการท างานบ้าน  
 
ค าส าคัญ : ความเป็นเมีย  นวนิยายเรื่องเมียหลวง  ละครเรื่องเมีย 2018 
 
1. บทน า 

 
 ในสังคมไทยปัจจุบัน สิทธิความเป็นคนของสตรีถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหน่ึงบนพ้ืนฐานของ

ความคิดทางความแตกต่างระหว่างเพศ ทั้งในทางด้านชีวภาพหรือทางด้านสังคม ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ความเป็นผู้หญิงหลายอย่าง เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีล้วนนับเป็นภาวะทางเพศอย่าง
หน่ึงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ท าให้ผู้หญิงส่วนใหญ่มักเป็นฝ่ายที่ต้องเสียเปรียบ เน่ืองจากผู้ชายมีสิทธิในการใช้
ชีวิตอย่างอิสระมากกว่า ซ่ึงบางครอบครัวอาจเคยประสบปัญหาเหล่าน้ีมาแล้ว โดยผู้ชายมีความอยากมีบ้าน
เล็กบ้านน้อยจึงแอบภรรยามีผู้หญิงคนใหม่ และท าให้ครอบครัวเกิดความขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้งขึ้น 
เพราะความไม่พอของผู้ชายและในปัจจุบัน เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาก็ได้น ามาสร้างเป็น
วรรณกรรมทั้งในรูปแบบของนวนิยายและละคร เพ่ือเป็นคติสอนใจไม่ให้เกิดการเอาเปรียบระหว่างสิทธิ
มนุษยชน โดยนวนิยายบางเรื่องอาจมีการน าไปสร้างเป็นบทละครและส่ือผ่านออกมาในรูปแบบของส่ือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับชมอย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในการแต่งนวนิยายหรือสร้างละครในแต่ละครั้ง
ต่างก็มีความแตกต่างที่น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเขียนว่าจะมีความสามารถในการถ่ายทอด
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ออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้อย่างสมจริงสมจังมากเพียงใด นอกจากน้ี ยังมีนักเขียนที่มากความสามารถอย่าง
กฤษณา  อโศกสิน นักเขียนที่แต่งนวนิยาย เรื่องเมียหลวง ซ่ึงได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกประมาณ พ.ศ. 2537 
และน ามาท าเป็นละครโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2552 ทางช่อง 7 โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและภรรยา
ครอบครัวหน่ึง ที่เพียบพร้อมไปด้วยฐานะ หน้าตาและชื่อเสียง แต่มีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
ความรักของเขา จึงท าให้เรื่องน้ีเกิดปมต่าง ๆ ขึ้น และหลายปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2560 ละครเรื่อง เมีย 
2018 ได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยเรื่องราวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องเมียหลวง ซ่ึงเป็นเรื่องราวของมือที่สามที่
อาจเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว หากสามี ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้เริ่มผูกปม ที่เขียนบทโทรทัศน์โดย 
เนปาลี (วรรธนา วีรยวรรธน) ก ากับโดยสันต์ ศรีแก้วหล่อ ทั้งน้ี ตัวละครเอกทั้ง 2 เรื่อง มีความโดดเด่นในด้าน
ของการเป็นภรรยาที่แตกต่างกันออกไป เพราะตัวละครเอกทั้ง 2 ตัว ต่างมีบทบาทความเป็นเมียที่แตกต่าง
กัน จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องความเป็นเมียเป็นอย่างมาก โดยมีการยืนยันจาก
ยอดผู้รับชมที่รับชมละครเรื่องเมีย และยอดจ าหน่ายนวนิยายเรื่องเมียหลวง ที่กฤษณา  อโศกสิน แต่งขึ้น
เป็นจ านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบันน้ี ยังมีการแปรสภาพของนวนิยายจากรูปแบบหนังสือมาเป็นรูปแบบของ 
E-book ซ่ึงอยู่ในเว็บไซต์ www.mebmarket.com และในละครเรื่องเมีย 2018 ก็ได้รับการยืนยันจากเว็บไซต์
ออนไลน์ของประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2561) ว่า มีจ านวนผู้เข้ารับชมมากกว่า 400 ล้านวิว 
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง ความเป็น “เมีย” ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง 
เมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018 โดยผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับก่อนการเป็นเมีย การเป็นเมีย การเป็นแม่
ของลูก การเป็นแม่บ้านแม่เรือน และการจัดการทรัพย์สินของตัวละครที่เป็นเมียหลวงจากนวนิยายและละคร 
เพ่ือให้เข้าใจถึงความเป็นเมียที่แตกต่างกันระหว่างยุคอดีตและปัจจุบัน 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาเรื่องความเป็น “เมีย” จากละครเรื่อง เมียหลวง และเมีย 2018 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารเกี่ยวข้องกับความเป็นเมียไว้ 5 ประเด็น คือ ก่อนการเป็นเมีย การเป็นเมีย การเป็นแม่ของลูก  
การเป็นแม่บ้านแม่เรือน และการจัดการทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี 
 วรางคณา  สุขม่วง (2560) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายในของตัวละคร 
ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวในการวิเคราะห์ประเด็นก่อนการเป็นเมียดังน้ี 
 1. บุคลิกภาพภายนอก หมายถึง รูปลักษณ์ ส่ิงที่เราสามารถเห็นได้ในตัวบุคคลหน่ึง ตั้งแต่ศรีษะจรด
ปลายเท้า  
 2. บุคลิกภาพภายใน หมายถึงการกระท า การแสดงออกโดยพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นด้านที่แสดงออกทางสีหน้า สายตา อากัปกิริยาอาการ รวมถึงมารยาททางสังคม  
 สุธิดา  สองสีดา (2559) ได้กล่าวถึงความเป็นเมีย ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวในการวิเคราะห์
ประเด็นการเป็นเมีย การเป็นแม่ของลูก การเป็นแม่บ้านแม่เรือน และการจัดการทรัพย์สิน สรุปได้ดังน้ี 
 1. การเป็นเมีย เป็นภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องปฏิบัติ และอยู่ภายในความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในครัวเรือนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับสามี 
 2. การเป็นแม่ของลูก เป็นบทบาทส าคัญของผู้หญิงในครัวเรือน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่แม่จะต้องคอย
เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตไม่ทอดทิ้ง และเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ 
 3. การเป็นแม่บ้านแม่เรือน เป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงจะต้องกระท า เช่น ในเรื่องการท าอาหาร เป็นต้น ซ่ึง
เป็นพ้ืนที่ของผู้หญิงที่เป็นภรรยาพึงกระท า 
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 4. การจัดการทรัพย์สิน เป็นหน้าที่ส่วนหน่ึงที่ผู้หญิงที่เมื่อแต่งงานแล้ว ต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สิน 
รักษาทรัพย์สินได้ และหมายรวมไปถึงรายได้และรายจ่ายในรายวันและรายเดือน 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการส่ือถึงการเป็นภรรยา การเป็นแม่ของลูก การเป็นแม่บ้าน
แม่เรือน รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินภายในครอบครัว ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องปฏิบัติและพึงมี
อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นหญิง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นเมียของนวนิยายเรื่องเมียหลวง 
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นเมียของละครเรื่องเมีย 2018 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นเมียที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมียหลวงและเมีย 2018 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอ่านนวนิยายเรื่องเมียหลวง จากส านักพิมพ์ meb mobile 
e-books จ านวน 1 เล่ม และถอดบทละครเรื่องเมีย 2018 จาก www.youtube.com ตั้ งแต่วันที่  28 
พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ านวน 28 ตอน และน าบทละครและบทโทรทัศน์ทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ความเป็นเมีย ในประเด็นต่าง ๆ ของตัวละคร 2 ตัว คือ วิกานดา ในนวนิยายเรื่องเมียหลวง 
และอรุณา ในละครเรื่องเมีย 2018 โดยปรับกรอบแนวคิดมาจากการศึกษาของสุธิดา สองสีดา (2559) 
เรื่อง “การสร้างตัวตนที่สยบยอมของผู้หญิงในระบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครัวเรือน”  
 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 การศึกษาเรื่อง ความเป็น “เมีย” ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018 ใน
ครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 จากผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องหรือความคล้ายคลึงกันของนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละคร
เรื่องเมีย 2018 พบ 4 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ประเด็นก่อนการเป็นเมีย 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความคล้ายคลึงกันทั้งบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพ
ภายใน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประเด็นก่อนการเป็นเมีย 
 

วรรณกรรม 
ตัว

ละคร 
การสะท้อนลักษณะของคน 

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 
นวนิยาย 
เรื่อง เมีย
หลวง 
 

วิกานดา ผู้หญิงหน้าตาดี สวย สุภาพเรียบร้อย 
บุคลิกภาพดี ฐานะร่ ารวย ความรู้ดี 
การศกึษาสูง มีความสามารถ มีอาชีพ
เป็นด็อกเตอร์ทางวิชาการศกึษา 

ซ่ือสัตย์ต่อความรัก  
อดทน มีเหตุผล เข้าใจผู้อ่ืน 
ตัดสินใจเด็ดขาด  
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วรรณกรรม 
ตัว

ละคร 
การสะท้อนลักษณะของคน 

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 
ละคร 
เรื่อง เมีย 
2018 

อรุณา ผู้หญิงหน้าตาดี สวยหุ่นดี สุภาพ
เรียบร้อย บุคลิกภาพดี ฐานะค่อนข้าง
ร่ ารวย มีอาชีพเป็นพิธีกร เซลล์ขายรถ 

ซ่ือสัตย์ต่อความรัก จริงใจ  
มีเหตุผล เข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน 
ตัดสินใจเด็ดขาด 

  
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความสอดคล้องในประเด็นก่อนการเป็นเมีย พบว่าบุคลิกภาพภายนอก
ของตัวละครที่เป็นเมียหลวงทั้ง  2 ตัว มีลักษณะบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดี สวย 
สุภาพเรียบร้อย อาชีพการงานดี และบุคลิกภาพดี ส่วนบุคลิกภาพภายใน พบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพที่
คล้ายคลึงกัน คือ ซ่ือสัตย์ต่อความรัก อดทน มีเหตุผล เข้าใจผู้อ่ืน และตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ดังน้ัน ตัว
ละครทั้ง 2 ตัว จึงมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นก่อนการเป็นเมียอย่างชัดเจน 
 
 ประเด็นการเป็นเมีย 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการมอบความรักอย่าง
ชัดเจน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของนวนิยายเรื่อง เมียหลวง และละครเรื่อง เมีย 2018 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประเด็นการเป็นเมยี 
 

นวนิยายเรื่อง เมียหลวง ละครเรื่อง เมีย 2018 
เหตุการณ์ น้ี เกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่อนิรุทธิ์ตื่น และ   
วิกานดาก็ได้ชงกาแฟให้ เขาด้วยตนเอง ดังบท
สนทนาต่อไปน้ี 
“…เขามีลักษณะบุรุษเจ้าส าราญ ชอบกินของแปลก
รสใหม่ เบื่อความซ้ าซากจ าเจของชีวิตประจ าวัน 
ทุกด้าน… ‘ปิดเทอมน้ีผมจะไปป่าสักหน่อย ล่าสัตว์
พอเพลิน ๆ ’ เขาเอ่ยขึ้นเมื่อถึงกาแฟหลังอาหารที่
ฉันผสมให้ด้วยมือตนเอง…” 

(กฤษณา อโศกสิน, 2537 : 47-48) 

เหตุการณ์ น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่ธาดาก าลังจะนอน  
แต่อรุณายังไม่ได้นอน จึงเอ่ยปากถามธาดาเกี่ยวกับ
อาหารในมื้อเช้า ดังบทสนทนาต่อไปน้ี  
อรุณา : พรุ่งน้ีคุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะ 
ธาดา : โห ณา ผมเพ่ิงกินข้าวเย็นไปไม่ถึง 10 นาที  
        เลยนะคุณถามถึงมื้อเช้าแล้วเหรอ 
อรุณา : ก็จริงด้วย วัน ๆ ณาก็เอาแต่คิดเรื่องพวกน้ี 
        จริง ๆ อะค่ะ 
ธาดา : ไม่ต้องคิดมากหรอก เอาไรง่าย ๆ บ้างก็ได้  
         กาแฟ ขนมปังอะไร แบบเน่ียอ่ะ 

(เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรต์. 2561 : เว็บไซต์) 
 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความสอดคล้องในประเด็นการเป็นเมีย พบว่าตัวละครที่เป็นเมียหลวง
ทั้ง 2 ตัว มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการมอบความรัก เน่ืองจากตัวละครทั้ง 2 ตัวเป็นผู้หญิงที่ชอบดูแลเอา
ใจใส่สามีของตนอยู่ตลอด ตั้งแต่เรื่องอาหารการกินตลอดจนหน้าที่ที่ผู้หญิงทุกคนจะท า และมักเลือกอาหาร
พิเศษให้กับสามีของตนอยู่เสมอ ซ่ึงวิกานดาจะรู้ว่าสามีตนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรจ าเจ ตนจึงชงกาแฟที่ผสม
ด้วยมือของตนให้สามีรับประทานหลังทานอาหารเสร็จ และอรุณาจะรู้ว่า สามีของตนชอบกินอะไรและมักท า
อะไรพิเศษ ๆ ให้สามี และชอบเอาใจใส่สามีทุกเรื่อง ดังน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัว จึงมีความคล้ายคลึงกันใน
เรื่องการมอบความรักอย่างชัดเจน 
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 ประเด็นการเป็นแม่ของลูก 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการดูพัฒนาการของลูก
อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของนวนิยายเรื่อง เมียหลวง และละครเรื่อง เมีย 2018 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเด็นการเป็นแม่ของลูก 
 

นวนิยายเรื่อง เมียหลวง ละครเรื่อง เมีย 2018 
เหตุการณ์ น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่ อนงค์น ารถมาหา 
ว ิกานดา และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กข้างบ้านเธอ
ที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ่ง ดังบทละครต่อไปน้ี 
    “...เมื่อไหร่ลูกจะโตเสียทีหนอ ฉันได้แต่ภาวนา 
ทีลูกคนอ่ืนท าไมเขาโตวันโตคืน มาดูลูกเรามั่งไม่
ค่อยกระเตื้องไปถึงไหน” 
 

                           (เมียหลวง, หน้า 70) 

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่อรุณากลับมาจากคยุธุระ
เรื่องงานที่ตนจะท ากับวศิน เมื่อกลับมาถึงก็อุ้มลูก 
และหอมแก้มลูกอย่างเอ็นดู ดังบทสนทนาต่อไปน้ี 
อรุณา : หู้ย ตวัหนักขึ้นนะเราเน่ีย 
นุดา : คุณแม่ไปไหนมาอ่ะคะ 
อรุณา : คุณแม่ไปธรุะกับเพ่ือนมาอ่ะค่ะขอโทษด้วย
นะคะกลบัช้าไปหน่อย 
 

(ตอนที่ 9, 2561 : เว็บไซต์) 
 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความสอดคล้องในประเด็นการเป็นแม่ของลูก พบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัว 
มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการดูพัฒนาการของลูก เพราะตัวละครที่เป็นเมียหลวงอย่างวิกานดา ก็ได้ดูว่า 
เมื่อไหร่ลูกของตนจะโตขึ้นสัก มองกี่ที ๆ ก็ตัวเท่าเดิม ซ่ึงในขณะเดียวกันที่อรุณาเองก็ได้สังเกตน้ าหนักของ
ลูกเช่นกันว่ามีการเพ่ิมขึ้น เพราะตัวหนักขึ้น ดังน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัว จึงมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ
การพัฒนาการของลูกอย่างชัดเจน 
 

 ประเด็นการจัดการทรัพย์สิน 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการจัดการรายได้และ
รายจ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของนวนิยายเรื่อง เมียหลวง และละครเรื่อง  
เมีย 2018 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประเด็นการจัดการทรัพย์สิน 
 

นวนิยายเรื่องเมียหลวง ละครเรื่อง เมีย 2018 
เหตุการณ์น่ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่วิกานดา อนิรุทธิ์ และ    
อรอินทร์พาลูก ๆ ออกไปเที่ยว และลูก ๆ ได้ขอซ้ือ
ตุ๊กตา วิกานดาจึงเป็นคนจ่ายค่าของเล่นให้ ดังบท
ละครต่อไปน้ี 
 
“…นุ่นเลือกได้ตุ๊กตาตัวโต ขนสีด าสนิท มีโซ่โลหะ 
สีขาว แขวนด้วยลูกกระพรวนคล้องอยู่รอบคอ ส่วน
น่ิมเลือกได้รถถังเล็ก ๆ ที่มีปืนสองกระบอกยิงได้

เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่อรุณาคิดมากเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้าน ดังบทสนทนาต่อไปน้ี 
อรุณาก าลังลิสต์รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายใน
บ้าน เลยไม่รู้ว่า จะเอาที่ไหนไปจ่าย ธารีมาหาพอดี 
ธารี : น่ีคือชัวร์ว่าจะเลิก คือแยกกันอยู่สักพักอ่ะ 
เก็ทนะเว้ย แต่ถ้าหย่ากันเลยจริง ๆ อ่ะ มันอีกสเต็ป 
นึงเลยนะแก 
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นวนิยายเรื่องเมียหลวง ละครเรื่อง เมีย 2018 
ด้วยแรงแบตเตอรี่ เวลายิงมีไฟแลบออกมาเป็น
ระยะ ๆ…” 

(เมียหลวง, หน้า 423) 

อรุณา : ฉันไหวน่า 
ธารี : นิ ค่านู้นน้ีรวมกันอ่ะ ก็ 20000 กว่า ๆ แล้ว
นะถ้าจะเอาให้พอเน่ีย มันก็ต้องมี 30,000-40,000 
แล้วเงินเดือน 30,000-40,000 ของคนอายุปูนแก
เน่ียใครจะจ้างสมการน้ีไม่ไหวป่ะวะ  

(ตอนที่ 14, วันที่ 10 กรกฎาคม 2561) 
  
  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความสอดคล้องในประเด็นการจัดการทรัพย์สิน พบว่าตัวละครทั้ง  
2 ตัว มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการจัดการรายได้และรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากตัวละครที่เป็น
เมียหลวงอย่างวิกานดา ซ้ือของเล่นให้กับลูก โดยไม่คิดมากหรือคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เพราะก่อน
หน้าน้ีเคยเป็นหน้าที่ของอนิรุทธิ์ผู้เป็นสามี แต่ในขณะเดียวกันที่อรุณา ผู้ซ่ึงเคยอยู่กับสามีมาก่อนก็ได้คิดมาก
เกี่ยวกับการวางแผนหลังจากที่ต้องอยู่คนเดียว แต่ตนก็พยายามคิดหาทางออกให้ได้ เพราะทั้ง 2 ได้คุยกัน
ไว้แล้วและวางแผนเอาไว้หมดแล้ว ดังน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัวจึงมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง การจัดการ
รายได้และรายจ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างชัดเจน 
 

 จากผลการวิจัยที่มีความแตกต่างกันของนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018 พบ  
2 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 ประเด็นการเป็นเมีย 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีความแตกต่างกันในเรื่องของการดูแลสามีและการมี
เพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่อง เมีย 2018 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประเด็นการเป็นเมีย 
 

นวนิยายเรื่อง เมียหลวง ละครเรื่องเมีย 2018 
เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่วิกานดา และอนิรุทธิ์
พาลูก ๆ ไปเที่ยวทะเล พร้อมกับอรอินทร์และหนู
น่ิม แต่วิกานดา และอนิรุทธิ์ต่างก็ไม่ให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันอีกแล้ว เน่ืองจาก 
วิกานดาเห็นว่า สามีของตนแอบไปคบชู้กับหญิงอ่ืน
อีกหลายคน ดังบทละครต่อไปน้ี 
“…คืนน้ันเรานอนหันหลังให้กัน บรรยากาศที่ควร
จะอบอุ่น ณ ชายทะเล กลายเป็นบรรยากาศที่เต็ม
ไปด้วยรอยร้าว ฉันรู้ว่ามี ‘บางส่ิง’ หรือ ‘หลายส่ิง’ 
เกิดขึ้นมากมายในใจของอนิรุทธิ์ จนท าให้เขาไม่อาจ
เป็นคนเก่าขี้เล่น เจ้าเสน่ห์ได้อีกต่อไป หัวคิ้วของ
เขาขมวด ริมฝีปากเม้มสนิท แม้แต่ท่าทางโอบกอด 
ก็เป็นไปโดยมารยาทราวกับฝรั่ง …” 

(เมียหลวง, หน้า 302) 

เหตุการณ์ น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่ธาดากลับมาจาก
ท างาน และเกิดภาพหลอนเห็นอรุณาเป็นกันยา  
จึงเข้าไปกอดอรุณาและจูบ หอมอรุณา พร้อมมี
อะไรกัน อรุณาขัดขืน แต่ก็ต้องยอมให้โดยดี เพราะ
น่ันคือหน้าที่ของภรรยา ดังบทสนทนาต่อไปน้ี 
อรุณา : คุณคะณาวางผลไม้ไว้ที่หัวเตยีงแล้วนะคะ 
ง้ันเดี๋ยวณาลงไปท ากับข้าวต่อนะคะ 
ธาดา : ผมไม่หิว (พร้อมกับจบัอรุณามากอด แล้ว
จูบหอมทั่วตัว แต่อรุณาวิ่งหนี ตนจึงรีบคว้ากลบัมา 
และหอมจูบเหมือนเดิม เกิดภาพหลอน เห็นอรุณา
เป็นกันยา และมีอะไรกันในคืนน้ัน) 

(ตอนที่ 7, วันที่ 18 มิถุนายน 2561) 
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 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความแตกต่างในประเด็นการเป็นเมีย พบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัวมีความ
แตกต่างกันในเรื่องการดูแลสามีและการมีเพศสัมพันธ์ เน่ืองจากตัวละครที่เป็นเมียหลวงอย่างวิกานดาไม่ได้
ปฏิเสธที่จะหลับนอนกับสามี เพียงแต่ไม่ยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีของตน เน่ืองจากรู้ว่าสามีข องตน 
ไม่ได้มีตนแค่คนเดียว ส่วนตัวละครที่เป็นเมียหลวงอย่างอรุณายอมให้สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วย ต่อให้ตนจะไม่
ยอมก็ตาม เน่ืองจากรู้ว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องปรนนิบัติให้สามีและไม่อยากให้เกิดความบกพร่อง 
ต่อหน้าที่ของภรรยาที่ดี ดังน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัว จึงมีความแตกต่างกันในเรื่องการดูแลสามีและการมี
เพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
 
 ประเด็นการเป็นแม่บ้านแม่เรือน 
 จากการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดการประกอบอาหาร
ส าหรับครอบครัวอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของนวนิยายเรื่อง เมียหลวง และละครเรื่อง เมีย 2018 
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบประเด็นการเป็นแม่บ้านแม่เรือน 
 

นวนิยายเรื่องเมียหลวง ละครเรื่องเมีย 2018 
เหตุการณ์น้ี เกิดขึ้นในเช้าอีกวันหน่ึงที่บ้านของอนิ
รุทธิ์ และวิกานดา ดังบทละครต่อไปน้ี 
“…ฉวีเพ็ญกลับไปแล้ว สักครู่เขาก็ตื่น ฉันคุมคน 
ให้จัดอาหาร เที่ยงแล้ว จึงร่วมรับประทานอาหาร
ด้วยกัน ตลอดเวลาฉันลอบมองดูท่าทีของเขา  
แต่อนิรุทธิ์ก็ยังเหมือนเดิม คือกินไปคุยไปด้วยเรื่อง
ร้อยแปด…” 

(เมียหลวง, หน้า 46) 

เหตุการณ์น้ี เกิดขึ้นตอนที่ อรุณาไปส่งธาดาท างาน
ในตอนเช้า ซ่ึงก่อนไปส่งน้ัน อรุณา ได้ท าเกี๊ยวน้ าให้
ธาดารับประทานเป็นอาหารเช้า แต่ตนเองน้ันดื่ม
กาแฟอย่างเดียวในตอนเช้า ดังบทสนทนาต่อไปน้ี 
ธาดา : น่ี ทีตัวเองนะ กินกาแฟอย่างเดียวได้ พอ
คนอ่ืนนะ โห ไข่ลวก น้ าส้ม เกี๊ยวน้ า น่ีจุกเลยนะ    
อรุณา : น่ีเป็นห่วง หรือว่าบ่นกันแน่เน่ีย หา    
ธาดา : ก็ทั้งสองอย่างน่ันแหละ  

(ตอนที่ 1, วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 
 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันตามความแตกต่างในประเด็นการเป็นแม่บ้านแม่เรือน พบว่าตัวละครทั้ง 2 
ตัวมีความแตกต่างกันในเรื่อง การประกอบอาหารส าหรับครอบครัว เน่ืองจากตัวละครที่เป็นเมียหลวงอย่าง 
วิกานดา ไม่จ าเป็นต้องเข้าครัวไปท าอาหารเอง เพราะมีคนรับใช้คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ เน่ืองจากทางบ้านมี
ฐานะที่ร่ ารวย แต่ตนยังคงท าหน้าที่ในการคอยคุมคนจัดโต๊ะอาหารเพ่ือให้สามีและลูกของตนได้รับประทาน 
แต่ในขณะเดียวกันที่ตัวละครอย่างอรุณาต้องท าอาหารให้สามีและครอบครัวทานด้วยฝีมือของตนเองอยู่ เป็น
ประจ า เน่ืองจากที่บ้านไม่มีคนคอยรับใช้ ซ่ึงตนยังเป็นคนที่ชอบท าอาหารและชอบเข้าครัวอยู่แล้ว จึงท าให้
อรุณามีคุณสมบัติในการเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่สมบูรณ์ ดังน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัว จึงมีความแตกต่างกันใน
เรื่องการประกอบอาหารส าหรับครอบครัวอย่างชัดเจน 
 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปราย ได้ดังน้ี ความเป็น “เมีย” ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมีย
หลวง และละครเรื่องเมีย 2018 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ เพ่ือศึกษาความเป็นเมียในนวนิยายเรื่องเมียหลวง 
เพ่ือศึกษาความเป็นเมียในละครเรื่องเมีย 2018 และเพ่ือศึกษาเปรียบความเป็นเมียที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
เมียหลวงและละครเรื่องเมีย 2018 ใน 5 ประเด็น คือ ก่อนการเป็นเมีย การเป็นเมีย การเป็นแม่ของลูก 
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การเป็นแม่บ้านแม่เรือนและการจัดการทรัพย์สิน พบว่า มีความสอดคล้องกัน 4 ประเด็น คือ 1) ก่อนการ
เป็นเมีย 2) การเป็นเมีย 3) การเป็นแม่ของลูก และ 4) การจัดการทรัพย์สิน และความแตกต่างกัน 2 
ประเด็น คือ 1) การเป็นเมีย และ 2) การเป็นแม่บ้านแม่เรือน 
 จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า ประเด็นก่อนการเป็นเมีย เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
วรางคณา  สุขม่วง (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสังคมผ่านภาพยนตร์ไทย”  
มีความสอดคล้องกันในการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน และประเด็นการเป็นเมีย 
การเป็นแม่ของลูก การเป็นแม่บ้านแม่เรือนและการจัดการทรัพย์สิน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 
สุธิดา สองสีดา (2559) ที่ศึกษาเรื่อง “การสร้างตัวตนที่ต้องสยบยอมของผู้หญิงในระบบความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในครัวเรือน” มีความคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการปฏิบัติตนของผู้หญิงใน
ครัวเรือนจะต้องคอยเป็นทั้งภรรยาที่ดี แม่ที่ดีและผู้หญิงที่ดีต้องคอยท าหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ให้
ขาดตกบกพร่องพร่องและในแง่ของความเป็นแม่ และความเป็นเพศหญิงน้ัน ตัวละครทั้ง 2 ตัว ยังคงมีความ
คล้ายคลึงกัน เน่ืองจากตัวละครทั้ง 2 ตัว มีลูก และต้องดูแลลูกของตนเพ่ือให้เติบใหญ่ขึ้นมา และดูแล
ตัวเองได้ แต่จะมีแตกต่างกันในแง่ของความเป็นเมีย เน่ืองจากตัวละครอย่างวิกานดาไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็น
แม่บ้านแม่เรือนอย่างสมบูรณ์ เพราะตนยังมีคนรับใช้คอยช่วยเหลือ แต่อรุณามีความเป็นเมียที่สมบูรณ์ใน
เรื่องของการท าอาหาร และท างานบ้านอย่างสมบูรณ์ 
 
6. บทสรุป 
 
 การศึกษาเรื่อง ความเป็น “เมีย” ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018  
ในครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถสรุป ได้ดังน้ี 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ความเป็นเมีย ความเป็นแม่ ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน และความเป็น
เพศหญิงน้ัน เปรียบเสมือนวัตถุทางเพศ และเป็นบทบาทที่สตรีทุกคนพึงมีเอาไว้เพ่ือคอยสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สามีของตน จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์และควรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพราะเป็นส่ิงที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นได้และหากมีการแต่งงานออกเรือนและมีลูกไปแล้ว ยิ่งไม่ควรละเลยความเป็น
เมียและความเป็นแม่ไปได้เลย เน่ืองจากเป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงจะต้องดูแลทุกส่ิงอย่างภายในครอบครัว ตั้งแต่
เรื่องอาหารการกินตลอดจนเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่สามี อีกทั้งคนเป็นเมียยังต้องมี
บทบาทในการมีเพศสัมพันธ์กับสามีซ่ึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ รวมทั้งการประพฤติตนในการเป็นแม่ที่ดีที่
จะต้องคอยดูแลลูกในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนการให้การศึกษา ซ่ึงในปัจจุบันการที่เพศ
หญิงหรือสตรีมีความสมบูรณ์ในการเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีน้ันเป็นผลดียิ่งนักที่จะท าให้สามีของตนรัก 
และรู้สึกเสียดายหากเมื่อมีการสูญเสียส่ิงน้ันไป สุดท้ายส่ิงที่จะเจ็บปวดไปมากกว่าน้ัน คือ การที่ไม่ได้คนรัก
กลับหวนคืนมา ดั่งตัวละครเมียหลวงจากนวนิยายเรื่องเมียหลวง และละครเรื่องเมีย 2018 
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ชื่อผลงานวิจัย  โครงสร้างการเล่าเรื่องและภาพสะท้อนชายรักชายจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก 
(Love by Chance) 

ผู้วิจัย    นายฐิติพงศ์ จิตราวุธ   
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ 
อีเมลผู้วิจัย  Kopmerley@hotmail.com 
สถาบันการศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง และภาพสะท้อนที่ปรากฏในละครซีรีส์เรื่อง
บังเอิญรัก (Love by Chance) ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 จ านวน  
14 ตอน  
 ผลการวิจัย ด้านโครงสร้างการเล่าเรื่อง พบว่า 1) การเริ่มเรื่อง ตอนที่ 1 มีการเริ่มเรื่องด้วยการ
แนะน าตัวละคร สถานที่ และรายละเอียดส าคัญในการด าเนินเรื่อง ส่วนตอนอ่ืน ๆ เริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึง
เหตุการณ์ส าคัญของตอนก่อนหน้าที่ส่งผลมาถึงตอนปัจจุบัน 2) การพัฒนาเหตุการณ์ มีการด าเนินเรื่อง
ต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ในตอนก่อนหน้าน้ี และกล่าวถึงประเด็นปัญหาที่เริ่มเพ่ิมความรุนแรง สร้างความ
ยุ่งยากต่อการใช้ชีวิตของตัวละคร 3) ภาวะวิกฤต มีการด าเนินเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจในการแก้ไขความ
ขัดแย้งในการใช้ชีวิตของตัวละคร 4) ภาวะคลี่คลาย มีการปรับความเข้าใจระหว่างตัวละครหลังจากผ่าน
ภาวะวิกฤต แต่ประเด็นปัญหาอาจจะไม่ส้ินสุดในเรื่องน้ัน และ 5) การยุติเรื่องราว เป็นการส้ินสุดเรื่องราว
ทั้งหมดโดยเรื่องจะจบลงด้วยความผิดหวังและมีการทิ้งประเด็นไว้ให้คิดในตอนต่อไป ด้านภาพสะท้อน 
พบว่า 1) ด้านความรัก เป็นภาพสะท้อนที่พบมากที่สุด พบ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความรักแบบต่างเพศ และ
ความรักแบบเพศเดียวกัน โดยพบลักษณะความรัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรักแบบการแอบรัก ความรักแบบ
ที่ท าให้ผิดหวังเสียใจ ความรักแบบความห่วงใยในรูปแบบที่ไม่ต้องการการสัมผัสปราศจากความเสน่หาหรือ
อยากครอบครองกันและกัน และความรักแบบการแสดงความห่วงใยในรูปแบบที่ต้องการการสัมผัสด้วย
ความเสน่หาหรืออยากครอบครองกันและกัน 2) ด้านสังคม พบมากเป็นล าดับรองลงมา พบ 2 ลักษณะ 
ได้แก่ ภาพสะท้อนด้านการใช้ความรุนแรงด้านร่างกายและจิตใจ และภาพสะท้อนการด้านการหมกมุ่นทาง
เพศ การล่วงเกินในเชิงชู้สาว และการมีเพศสัมพันธ์ และ 3) ด้านครอบครัว พบเป็นล าดับสุดท้าย พบ 2 
ลักษณะ ได้แก่ ภาพสะท้อนปัญหาในครอบครัวการไม่ยอมรับการเป็นเพศที่สามของสมาชิกในครอบครัว  
และภาพสะท้อนความห่วงใยและความหวังดีของคนในครอบครัว  
 
ค าส าคัญ : การเล่าเรื่อง, ภาพสะท้อน, ซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก  
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1. บทน า 
 

กลุ่มชายรักชายในปัจจุบันได้มีการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นซ่ึงจะเห็นได้จากบทบาททางสังคมหรือส่ิง
รอบตัวเรา เช่น นักแสดง นักร้อง ดารา หรือนักวิชาการ รวมไปถึงผู้น าต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้ออกมายอมรับ
ต่อหน้าสาธารณชนที่สังคมอยากให้มีการยอมรับและมีสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามประเทศ
ไทยยังไม่ให้สิทธิ์เปิดกว้างและไม่เปิดพ้ืนที่ให้กับพวกเขาเหล่าน้ัน จนบางทีมีการน าไปสู่การดูถูก เหยียด
หยาม ขับไล่ แม้กระทั่งไร้ที่ยืนในสังคม ซ่ึงจะเห็นได้จากข่าวในต่างประเทศที่หยิบประเด็นน้ีมาน าเสนอทาง 
วิทยุ ส่ิงพิมพ์ สังคมออนไลน์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดของคน
ในสังคมจากที่ไม่ยอมรับให้หันมาเปิดใจยอมรับมากยิ่งขึ้น  
 ละครประเภทซีรีส์เป็นละครประเภทหน่ึงที่มักจะน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มชายรักชาย ซ่ึงได้รับความ
นิยมและความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากท าให้หลาย ๆ สถานีมีการผลิตละครประเภทซีรีส์ออกมาแข่งขัน
กันเป็นจ านวนมากและต่อเน่ืองโดยลักษณะของละครประเภทซีรีส์จะมีรูปแบบการน าเสนอเป็นตอน ๆ และ 
มีความต่อเน่ืองกันตลอดทั้งเรื่องผ่านนักแสดงกลุ่มเดิมที่เป็นตัวละครเด่นของเรื่องเพียงไม่กี่ตัวละคร ซ่ึงมักจะ
มีการออกอากาศเป็นรายสัปดาห์และเน้ือเรื่องส่วนใหญ่จะมีการสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงใน
สังคมไทยในปัจจุบันหรืออาจจะแต่งเสริมให้เกินจริงบ้างเพ่ือให้ได้อรรถรสในการรับชม แต่อย่างไรก็ตามเน้ือ
เรื่องก็ยังสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ไว้มากมาย เพ่ือต้องการสะท้อนความจริงของมนุษย์และสังคมใน
ปัจจุบัน โดยหน่ึงในเน้ือหาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องของชายรักชาย 
 ละครประเภทซีรีส์ที่สะท้อนความจริงของสังคมปรากฏอยู่ในเรื่องคือละครประเภทซีรีส์ เรื่องบังเอิญ
รัก (Love by chance) ออกอากาศตอนแรกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 และ ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ  
9 พฤศจิกายน 2561 แสดงน าโดย เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร แสดงเป็น เอ้ และ เซ้นต์ ศุภพงษ์  
อุดมแก้ว แสดงเป็น พีท ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.25-23.25 น. ทางช่อง GMM25 ซ่ึงมีการยืนยัน
ความนิยมของคนในสังคมจาก LINE TV ว่าเป็นละครประเภทซีรีส์ที่มีจ านวนการรับชมย้อนหลังทาง 
YouTube มากถึง 88,159,495 ครั้งในปี พ.ศ. 2561 จนกระทั่งมีกระแสเรียกร้องให้ทางทีมงานสร้างซีซ่ัน 2 
ต่ออีกด้วย 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่องโครงสร้างและภาพสะท้อนที่ปรากฏในละครซีรีส์
เรื่องบังเอิญรัก (Love by Chance) โดยผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสะท้อน 
ให้เห็นภาพสะท้อนด้านต่าง ๆ ไว้หลายด้าน เช่น ในส่วนของการเล่าเรื่องก็จะมีองค์ประกอบไว้ดังน้ีเช่น  
โครงเรื่อง ประกอบด้วย การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤติ ภาวะคลี่คลาย การยุติของ
เรื่องราว เป็นต้น และในส่วนของภาพสะท้อนด้านสังคม ภาพสะท้อนด้านครอบครัว และภาพสะท้อนด้าน
ความรัก เป็นต้น 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากวรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ 
(2551 : 10-16) ได้กล่าวถึงโครงสร้างการเล่าเรื่องในละครมีองค์ประกอบดังน้ี   
  1. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีจุดหมายปลายทาง 
กล่าวคือ มีช่วงต้น ช่วงกลางและตอนจบของเรื่องการวางโครงเรื่องคือการวางแผนหรือก าหนดเส้นทางของ
ตัวละครภายในเรื่องที่จะมีทั้ง ปัญหา อุปสรรค การกระท า ทางเลือกและบทสรุปของตัวละครแต่ละตัววา่จะ
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เป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่า เป็นลักษณะของชุดเหตุการณ์ที่น ามาต่อร้อยเรียงกันตั้งแต่ต้น
เรื่องไปจนจบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น โครงเรื่องมีส่วนส าคัญในการน าเสนอเน้ือหาที่มีทั้งการวางโครงเรื่อง
แบบเรียบง่ายและแบบซับซ้อนน่าติดตาม โดยการล าดับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง หรือขนบของการเล่าเรื่อง 
(Narration Convention) มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1.1) ขั้นการเปิดเรื่อง (Exposition) เป็นขั้นตอนแรกของการ
เริ่มต้นการเล่าเรื่อง เป็นการชักจูงใจความสนใจของผู้ชมให้ติดตามเรื่องราวและเป็นการแนะน าตัวละครแต่
ละตัวการเปิด สถานที่รวมถึงรายละเอียดที่ส าคัญในการด าเนินเรื่องราว การเริ่มเรื่องไม่จ าเป็นต้อง 
เรียงล าดับเหตุการณ์ อาจะเป็นเรื่องที่เกิดตอนกลางเรื่องหรือเริ่มด้วยฉากจบของเรื่อง เพ่ือย้อนไปจุดเริ่มต้น
ก็ได้ ซ่ึงจะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร 1.2) ขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising 
Action) การที่เรื่องราวด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองจากการเปิดเรื่องไว้ตอนต้น โดยปมปัญหาหรือความขัดแย้ง
ต่างๆของตัวละคร จะเริ่มมีการทวีความรุนแรง ความยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเริ่มประเด็นที่น าไปสู่
ความขัดแย้งท าให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้ว่าตัวละครหรือเรื่องราวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเกิดความ
อยากที่จะติดตามต่อไป 1.3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดเมื่อเรื่องราวด าเนินไปจนถึงจุดแตกหักขัดแย้ง
อย่างรุนแรงของตัวละครแต่ละตัว เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจ มีความอึดอัดใจ หดหู่หรือเป็นช่วง
ตกต่ าพลิกผันของตัวละครบางตัว ในตอนน้ีเรื่ออาจะปรากฏอยู่ในลักษณะหักมุม ไม่คาดคิดว่าเรื่องด าเนินมา
อย่างดีในต้อนต้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ี 1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เป็นสถานการณ์
หลังจากผ่านจุดวิกฤติมาแล้ว เง่ือนง าประเด็นต่างๆ เริ่มได้รับการเปิดเผยไปในทิศทางที่ดีขึ้นความขัดแย้ง 
จะถูกขจัดให้หมดไปแต่อาจไม่ใช่การส้ินสุดของเรื่องเหล่าน้ัน เพราะท้ายที่สุดก็อาจเปิดประเด็นใหม่ เพ่ือให้
ผู้ชมได้น าไปคิดต่อเป็นเหมือนคติเตือนใจในตอนจบของเรื่อง 1.5) ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending) คือการ
ส้ินสุดของเรื่องราวทั้งหมด โดยเรื่องอาจจะจบลงอย่างมีความสุข หรือโศกเศร้าสูญเสีย หรือเป็นการทิ้ง
ประเด็นไว้ให้คิดต่อเป็นการจบแบบมีภาคต่อก็ย่อมจะเกดิขึ้นได้ ซ่ึงการจบเรื่องราวนับเป็นศิลปะอย่างหน่ึงของ
กระบวนการเล่าเรื่อง เป็นเหมือนบทสรุปว่าผู้ชมจะได้ข้อคิดสาระอะไรจากเรื่องเรื่องน้ัน และยังสร้างให้เกิด
อารมณ์ร่วมความซาบซ้ึงต่อเรื่องน้ัน 
 
3. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 1. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องจากซีรีส์ชายรักชายที่ปรากฏในละครซีรีส์เรื่ องบังเอิญรัก 
(Love by Chance) 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนที่ปรากฏในละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by Chance) 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ละครประเภทซีรีส์ที่สะท้อนความจริงของสังคมปรากฏอยู่ในเรื่องคือละครประเภทซีรีส์ เรื่องบังเอิญ
รัก (Love by chance) ออกอากาศตอนแรกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 และ ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ  
9 พฤศจิกายน 2561 แสดงน าโดย เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร แสดงเป็น เอ้ และ เซ้นต์ ศุภพงษ์  
อุดมแก้ว แสดงเป็น พีท ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.25-23.25 น. ทางช่อง GMM25 โดยถอดเทป
ทั้งหมดจ านวน 14 ตอนแล้วน ามาวิเคราะห์ตามขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้  
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5. ผลการวิจัย 
 
 1.การวิเคราะห์ทางด้านโครงสร้างการเล่าเรื่องจะวิเคราะห์ในทุกตอนด้วยประเด็นต่อไปน้ี ซ่ึงพบว่า 
1) การเริ่มเรื่อง ตอนที่ 1 มีการเริ่มเรื่องด้วยการแนะน าตัวละคร สถานที่ และรายละเอียดส าคัญในการ
ด าเนินเรื่อง ส่วนตอนอ่ืน ๆ เริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคัญของตอนก่อนหน้าที่ส่งผลมาถึงตอน
ปัจจุบัน 2) การพัฒนาเหตุการณ์ มีการด าเนินเรื่องต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ในตอนก่อนหน้าน้ี และกล่าวถึง
ประเด็นปัญหาที่เริ่มเพ่ิมความรุนแรง สร้างความยุ่งยากต่อการใช้ชีวิตของตัวละคร 3) ภาวะวิกฤติ มีการ
ด าเนินเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจในการแก้ไขความขัดแย้งในการใช้ชีวิตของตัวละคร 4) ภาวะคลี่คลาย มีการ
ปรับความเข้าใจระหว่างตัวละครหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ แต่ประเด็นปัญหาอาจจะไม่ส้ินสุดในเรื่องน้ัน และ 
5) การยุติเรื่องราว เป็นการส้ินสุดเรื่องราวทั้งหมดโดยเรื่องจะจบลงด้วยความผิดหวังและมีการทิ้งประเด็น
ไว้ให้คิดในตอนต่อไป 

2. ภาพสะท้อนด้านความรัก จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by 
chance) ผู้วิจัยพบภาพสะท้อนด้านความรักรวมทั้งหมด 19 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนที่มีจ านวนมาก
ที่สุดและสามารถแบ่งภาพสะท้อนด้านความรักออกเป็น 1 ประเด็น คือ ความรักแบบต่างเพศ ซ่ึงพบ 4 
รูปแบบ ได้แก่ การแอบรัก ความรักที่ท าให้ผิดหวังเสียใจ การแสดงความรักความห่วงใยในรูปแบบที่ไม่
ต้องการการสัมผัสปราศจากความเสน่หาหรืออยากครอบครองกันและกัน และการแสดงความรักความ
ห่วงใยในรูปแบบที่ต้องการการสัมผัสด้วยความเสน่หา หรืออยากครอบครองกันและกันดังน้ี คือ ความรัก
แบบเพศเดียวกัน จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by chance) ผู้วิจัยพบ 
19 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นลักษณะตัวละครที่มีความรักในรูปแบบที่ไม่สนใจในเพศตรง
ข้าม หรือการท าตัวเป็นเพศตรงข้าม คือผู้ชายชายมีพฤติกรรมแบบผู้หญิง จึงเกิดเป็นการรักร่วมเพศซ่ึงเกิด
จากความรู้สึกที่มีความขัดแย้งและความกดดันในใจ จึงหันมาสนใจรักเพศเดียวกันแทน 

3. ภาพสะท้อนด้านสังคม จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by 
chance) ผู้วิจัยพบภาพสะท้อนด้านสังคมรวมทั้งหมด 6 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนที่พบมากในล าดับที่
สองรองจากภาพสะท้อนด้านความรัก และสามารถแบ่งภาพสะท้อนสังคมออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
3.1 เรื่องการใช้ความรุนแรง จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by 
chance) ผู้วิจัยพบ 4 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นลักษณะตัวละครที่ใช้ความรุนแรงแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท าให้เกิดการขัดแย้งระหว่างกัน เช่น การท าร้ายร่างกายกัน เป็นต้น 3.2 เรื่องการหมกมุ่น
ทางเพศ จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by chance) ผู้วิจัยพบ 2 
เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นลักษณะตัวละครที่มีอาการความต้องการอยากมีเพศสัมพันธ์  
และหมกมุ่นทางเพศโดยไม่สนใจว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ใดก็ตาม เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เช่น การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักศึกษาวัยรุ่น เป็นต้น 

4. ภาพสะท้อนด้านครอบครัว จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love 
by chance) ผู้วิจัยพบภาพสะท้อนด้านครอบครัวรวมทั้งหมด 5 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนที่มีจ านวน
น้อยที่สุดและสามารถแบ่งภาพสะท้อนด้านครอบครัวออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 4.1 เรื่องปัญหาใน
ครอบครัว จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by chance) ผู้วิจัยพบ 2 
เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เช่น ปัญหาระหว่างสามีภรรยา 
ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พ่ีกับน้อง พ่อกับลูกหรือแม่กับลูก ปัญหาการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ความไม่เข้าใจกัน เป็นต้น 4.2 เรื่องความห่วงใย และความหวังดีของ
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คนในครอบครัว จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์ เรื่องบังเอิญรัก (Love by chance) ผู้วิจัยพบ 
3 เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นการแสดงออกถึงความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เปิดเผย เห็นอก
เห็นใจ และไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดการล าดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องและสามารถแบ่งเป็นประเด็น 

ไว้ 5 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การเริ่มเรื่อง “การปรากฏตัวของเอ้และพีท” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การปรากฏตัวของเอ้และพีท 
 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเริ่มเรื่องด้วยตัวละครสองตัวชื่อ พีทและเอ้ ซ่ึงพีทน้ันก าลังเล่น
โทรศัพท์ขณะเดินก าลังจะออกมาที่ริมถนนหน้าตึกคณะ ส่วนเอ้ก าลังขี่จักรยานมาอีกฝั่ง แต่บังเอิญมีรถยนต์
คันหน่ึงก าลังขับมาด้วยความเร็วได้ขับเบียดเอ้ซ่ึงก าลังขี่มาตรงข้ามกันท าให้เอ้เสียหลักแล้วชนพีทจนล้มลง
หลังจากน้ันทั้งคู่ก็ได้สนทนากันต่าง ๆ นานา และท าให้พีทน้ันเริ่มรู้สึกดีต่อเอ้เป็นต้นมา ซ่ึงสอดคล้องกั บ 
วรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ (2551 : 10-16) ได้กล่าวถึงโครงสร้างการเล่า
เรื่องในละครมีองค์ประกอบของการเริ่มเรื่องโดยมีการชักจูงความสนใจให้ติดตาม เรื่องราว ตลอดจนมีการ
แนะน าตัวละคร แนะน าฉากหรือสถานที่ อาจมีการเปิดประเด็น ปัญหา หรือเผยปมขัดแย้งเพ่ือให้เรื่องชวน
ติดตาม  

2. การพัฒนาเหตุการณ์ “การแอบชอบคือความสุขของพีท” 
 

 
  
 
  
 
 
 
  

ภาพที่ 2 การแอบชอบคือความสุขของพีท 
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จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการพัฒนาเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่พีทโดนรถที่เฉ่ียวเอ้ชนจนได้รับ
บาดเจ็บเอ้เลยอาสาพาพีทไปศูนย์พยาบาลเพ่ือท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ดูเหมือนเหตุการณ์ในครั้งน้ัน
จะท าให้ทั้งคู่เริ่มมีสนิท มีความรู้สึกดี ๆ ให้กันหรืออาจจะเป็นพีทที่คิดไปเองฝ่ายเดียวเพราะพีทคงคิดว่ า 
เอ้คือผู้ชายแท้ ๆ จึงไม่กล้าคิดเกินเลยไปมากกว่าน้ัน แต่ในขณะที่พีทน้ันก็ได้มีความรู้สึกชอบเอ้น้ันเข้ามาบ้าง
แล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ วรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ (2551 : 10-16) ได้
กล่าวถึงโครงสร้างการเล่าเรื่องในละครมีองค์ประกอบของการพัฒนาเหตุการณ์ว่าเป็นการที่เรื่องราวน้ัน
สามารถด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  
ตัวละครอาจมีความ ล าบากใจ และสถานการณ์ก็อยู่ในช่วงยุ่งยาก   

3. ภาวะวิกฤติ “อุปสรรคครั้งส าคัญของพีท” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 อุปสรรคครั้งส าคัญของพีท 
 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเกิดภาวะวิกฤติเมื่อเบื้องหลังของพีทน้ันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด
เพราะว่าเกิดเรื่องระหว่างพีทกับท็อป คนที่พีทเคยรู้สึกดีแต่พีทกลับโดนท็อปหลอกเพียงเพราะท็อปน้ันแอบ
ถ่ายคลิประหว่างที่ทั้งคู่น้ันได้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน จึงท าให้พีทเกิดความกลัวต่อท็อปเพราะท็อปน้ันได้ เอาคลิป
มาเป็นข้ออ้างในการไถ่เงินพีท หากพีทไม่ให้ก็จะน าคลิปน้ีไปฟ้องแม่ของพีทว่าพีทน้ันเป็นเกย์ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
วรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ (2551 : 10-16) ได้กล่าวถึงโครงสร้างการเล่า
เรื่องในละครมีองค์ประกอบของภาวะวิกฤติอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บีบบังคับ
ทั้งหลายเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวก าลังถึงจุดแตกหักของตัวละคร  

4. ภาวะคลี่คลาย “การตัดสินใจของพีท” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การตัดสินใจของพีท 
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 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเกิดภาวะที่จะหาหนทางคลี่คลายปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่าง 
พีทกับพ่ีท็อป พีทเองตัดสินใจไม่ถูกว่าตนควรจะท าอย่างไรดี แต่สุดท้ายเองแล้วคนที่เข้ามาคอยช่วยชี้แนะให้
พีทท าในส่ิงที่ถูกต้องคือเอ้ เอ้ได้เข้ามาแนะน าให้พีทบอกเรื่องทั้งหมดที่เกิดกับตัวพีทต่อแม่ด้วยตัวพีทเอง  
ซ่ึงสอดคล้องกับวรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ (2551 : 10-16) ได้กล่าวถึง
โครงสร้างการเล่าเรื่องในละครมีองค์ประกอบของภาวะคลี่คลายคือสภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นจาก
เหตุการณ์ที่ท็อปมาขอเงินจากพีทไปแล้ว เง่ือนง าและประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับ
การจัดออกไป โดยในเหตุการณ์น้ีจะมีตัวละครอีกคนเข้ามช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วย  

5. การยุติเรื่องราว “เหมือนทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เหมือนทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี 
 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการยุติเรื่องราวในช่วงหน่ึงที่พีทได้ตัดสินใจท าตามที่เอ้บอกว่าเรื่องน้ีพีท
ต้องบอกให้แม่รับรู้ว่าส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย และพีทก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ความรู้สึกน้ีจึง
เกิดขึ้นขึ้นระหว่างแม่กับลูกที่ได้ปรับความเข้าใจกันในระหว่างที่แม่ก าลังท ากับข้าว และเป็นอาหารโปรดของ
พีท ยิ่งท าให้พีทรู้อีกว่าคนที่รักเขา และไม่เคยมองเขาเป็นอย่างอ่ืนใดไปน่ันก็คือแม่คนเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับ 
วรางคนา สุขม่วง (2560 : 15-20) และวรัทพร ศรีจันทร์ (2551 : 10-16) ได้กล่าวถึงโครงสร้างการเล่า
เรื่องในละครมีองค์ประกอบของการยุติของเรื่องราว คือ การส้ินสุดของเรื่องราวทั้งหมด การจบอาจ
หมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุข หรือทิ้ งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้ แต่ในเหตุการณ์ตอนน้ีจะจบ
เหตุการณ์โดยการปรับความเข้าใจกันระหว่างบุคคลที่มีความผูกพันธ์ทางสายเลือดน่ันคือพีทและแม่ท าให้เป็น
การยุติเรื่องราวที่สมบูรณ์  

ในการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ภาพสะท้อนชายรักชายจากละคร ซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love 
by Chance) ที่มีตัวละครหลักส่ือถึงคนรักเพศเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์การสะท้อนความรัก ด้านสังคม และ
ด้านครอบครัว ดังต่อไปน้ี 
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ภาพสะท้อนด้านความรัก 
เป็นการสะท้อนเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในเรื่องความรักของเพ่ือนที่มีให้เพ่ือน ความรัก

และความหวังดีที่อาจารย์มีให้แก่ลูกศิษย์ และความรักในเชิงชู้สาวของวัยรุ่น  มีทั้งสมหวัง ผิดหวัง และการ
แย่งชิง ฯลฯ รวมถึงปัญหาในเรื่องความรัก ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปน้ี 

 
 เอ้  :  กลับบ้านไหวเปล่าวะ  

   พีท  : น่าจะไหวครับ 
   เอ้  : คุณชายชิบหาย กูอยากให้มึงบอกแม่มึงว่ะ ยังไงมึงก็เป็นลูกเขา ท่านไม่ 
     โกรธมึงหรอก คนอ่ืนเขารับได้ และที่ส าคัญกูอยากให้แม่รู้จากปากมึง  
     เชื่อนะเว้ย มันจะผ่านไปได้ด้วยดี 

(27 พฤษภาคม 2561) 
 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนด้านความรักที่ตัวละครชื่อ เอ้ ที่แสดงถึงความห่วงใยเพ่ือนว่า
จะเจอกับเหตุการณ์อย่างที่แล้วมาอีกเลยตัดสินใจอยากให้บอกความจริงทุกอย่างที่ เกิดขึ้นกับแม่ แต่ความ
ห่วงใยที่เอ้แสดงออกไปน้ันแสดงออกไปในความห่วงใยที่มีต่อเพ่ือน ซ่ึงสอดคล้องกับ สัตกร วงศ์สงคราม 
(2552 : 25) เรื่องความรักแบบเพ่ือน ในวัยรุ่นความรักระหว่างเพ่ือนดูจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ เพราะ
วัยรุ่นต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน เป็นวัยที่ใฝ่ฝันอยากมีเพ่ือนที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นเพ่ือนกันตลอดไป 
เพ่ือนคือผู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดต่อกันได้โดยไม่มีเง่ือนไข ไม่หัวเราะเยาะหรือมีปฏิกิริยาทาง
ลบต่อความคิดของเรา แต่บางครั้งความรักระหว่างเพ่ือนต่างเพศก็อาจจะงอกงามเป็นความรักแบบคู่รักได้ 

 

ภาพสะท้อนด้านสังคม 
การสะท้อนทางด้านสังคมเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวและสามารถที่จะสะท้อนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะ

เป็นทางด้านการกระท า อารมณ์ และความรู้สึก เป็นต้น ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปน้ี 
 

   ท็อป  :  มันจะเป็นยังไงนะ ถ้าแม่น้องพีทรู้ว่าลูกชายสุดที่รักคนเดียวของเขาเน้ียเป็น 
     เกย์ ถ้าไม่อยากให้แม่รู้เน่ียะ ก็อาเงินมาแลกซิครับน้องพีท 

 พีท  : พ่ีท็อปท าแบบน้ีท าไมอะครับ 
 ท็อป  :  ก็เงินไงน้องพีท เงินไง น้องพีทเอาเงินมาให้พ่ี เอาเงินมา  
 พีท  :  ผมไม่ให้ 
 ท็อป  :  จะลองดีใช่ไหมน้องพีท (เอ้เดินมาเห็นเหตุการณ์) 
 เอ้  :  เห้ย ไอ้พีท 
 ท็อป  :  ได้ (ต่อยพีท) 
 เอ้  :  เห้ย พีทเป็นไรเปล่าวะ เป็นไรของมึงวะ  

   ท็อป    :       อ๋อน่ีผัวใหม่น้องพีทหรอ รสนิยมต่ ากว่าเดิมเยอะเลยนะน้องพีท ส่วนมึง  
     (ชี้หน้าเอ้) อยากมีเรื่องกับกูหรอไอ้เตี้ย หะ 
   เอ้  :  ถ้ามึงแน่จริงก็เข้ามาเลยอย่าดีแต่เห่า (เอ้ต่อยท็อป) เตี้ยอย่างกูจะซัดหน้า 
     มึงได้แล้วกัน 

 ท็อป  :  ฝากไว้ก่อนเหอะมึง น้องพีทคืนน้ีแม่น้องพีทเห็นคลิปน้ีแน่ 
(ตอนที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 
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จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนด้านสังคมเรื่องการใช้ความรุนแรง ฉากน้ีสะท้อนให้เห็นว่า
การใช้อารมณ์ หรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ไม่ได้เกิดผลดีกับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีแต่จะท าให้
สถานการณ์ยิ่งแย่ลง เน่ืองจากหลังจากบทสนทนาน้ีจบลง ตัวละครมีการใช้ก าลัง ลงไม้ลงมือกันน่ันเอง 
สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบันวัยรุ่นมีความใจร้อน และใช้ก าลังตัดสิน แก้ไขปัญหากันมากขึ้น และง่ายขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ศรัญญา อิชิดะ (2553 : 25) ได้กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดโดยวัยรุ่นซ่ึงเป็นวัยที่อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 10-29 ปี เป็นความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจน ตั้งแต่มีความรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิตและไม่ถึง
แก่ชีวิต เช่น การต่อสู้โจมตีกัน การข่มขืน การท าลายส่ิงของ รูปแบบการใช้ความรุนแรงตั้งแต่ใช้อวัยวะของ
ร่างกาย เช่น การใช้มือต่อยตี ใช้เท้าเตะถีบ หรือใช้อาวุธ เช่น ไม้ มีด ไปจนถึงการใช้ปืน จึงเป็นปัญหาที่ท า
ให้เกิดการตายก่อนวัยอันควร และการบาดเจ็บ ความรุนแรงในวัยรุ่นไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะกับ
เหยื่อที่ถูกใช้ความรุนแรงเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวเพ่ือนและชุมชนด้วย 
 ภาพสะท้อนด้านครอบครัว 

เป็นการสะท้อนเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ในครอบครัวของสังคมไทย เช่น การอบรมส่ัง
สอนลูก การเลี้ยงลูก การให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปน้ี 
 

   พีท  : ถ้าพีทบอกไปแล้วพีทขออย่างหน่ึงได้ไหมครับ แม่อย่าเกลียดพีทได้ไหมครับ  
     แม่จะโกรธพีทก็ได้แต่แม่อย่าเกลียดพีทได้ไหม 
   แม่  :  วันน้ีเป็นอะไรเน่ียะ พีทแป็นลูกแม่ แม่ไม่มีทางเกลียดลูกของแม่ 
   พีท  :  แม่ครับ ถ้าพีทไม่เหมือนกับคนอ่ืน แม่จะรับได้ไหมครับ ถ้าพีทไม่ได้ชอบ 
     ผู้หญิงพีทชอบผู้ชาย แม่จะเกลียดพีทไหมครับ พีทไม่ได้อยากเป็นแบบน้ี  
     พีทแค่อยากจะชอบผู้หญิงเหมือนคนอ่ืนเขา พีทก็ไม่รู้ว่าท าไมพีทต้องเป็น 
      แบบน้ี 
   แม่  :  พีทหิวไหมลูก กินไรมาละยัง แม่ท าของโปรดไว้ให้ด้วยนะ พีทนะไม่ว่า 
     พีทจะชอบใคร รักใคร เพศอะไร แต่พีทจะเป็นลูกรักของแม่เสมอนะ 
   แม่  :  แม่บอกพีทแล้วไง ไม่ว่าพีทชอบใคร รักใคร ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน พีทก็คือ 
     ลูกชายที่แม่รักมากที่สุดเสมอ และแม่จะอยู่ตรงน้ี อยู่แบบน้ี ไม่ว่าพีทจะ 
     เลือกทางไหนก็ตาม ไม่เป็นไรนะ  

(ตอนที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 
 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนด้านครอบครัวที่ลูกได้ท าในส่ิงที่ถูกต้องที่สุดและเป็นผลอัน
ประสบความส าเร็จที่ สุดเมื่อส่ิงที่ลูกต้องการจะส่ือสารกับแม่น้ันไม่ถูกกีดกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ สัตกร  
วงศ์สงคราม (2552 : 51) เรื่องสัมพันธภาพความรักและความห่วงใยภายในครอบครัว ในฉากน้ีจะสะท้อน
ให้เห็นว่าการแสดงออกถึงความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เปิดเผย เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
ระหว่างแม่ที่มีต่อลูก จนท าให้เขาน้ันจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ความคิดเห็นของตัวเองมีความส าคัญ และใน
ท านองเดียวกันก็เห็นคุณค่าและความส าคัญของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงไม่มีลักษณะที่สมาชิกคนใดคนหน่ึง
ในครอบครัวมีอ านาจทางความคิดเหนือผู้อ่ืน สมาชิกครอบครัวมีความอิสระที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ แม้กระทั่งบางครั้งอาจน ามาซ่ึงความขัดแย้งก็ตาม ทุกคนในครอบครัวสามารถที่
จะริเริ่มและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจ บทบาทของพ่อแม่ในครอบครัวแบบน้ีจะไม่เป็นแบบเผด็จการ 
การแสดงความคิดเห็นและการต่อรองของลูก ๆ ถือเป็นเรื่องปกติ ดังน้ันจึงไม่เกิดบรรยากาศในลักษณะของ
การเอาชนะกันระหว่างพ่อแม่และลูก 
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บทสรุป 
จากการศึกษาเรื่อง “โครงสร้างการเล่าเรื่องและภาพสะท้อนชายรักชายจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญ

รัก (Love by Chance)” จ านวน 14 ตอน ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษา
โครงสร้างการเล่าเรื่องไว้ 5 ด้าน คือ โครงเรื่อง ซ่ึงประกอบด้วย การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะ
วิกฤติ ภาวะคลี่คลาย และการยุติของเรื่องราว เป็นต้น ด้านภาพสะท้อนไว้ 4 ประเด็น คือ ภาพสะท้อนด้าน
ความรัก ภาพสะท้อนด้านสังคม และภาพสะท้อนด้านครอบครัว ดังที่ได้กล่าวสรุปไว้ข้างต้น ผลการศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนจากละครซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก (Love by Chance) ผู้วิจัยพบภาพสะท้อนด้านความรัก 
มากที่สุด รองลงมาคือภาพสะท้อนด้านสังคม และภาพสะท้อนด้านครอบครัวตามล าดับ ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังน้ี  ซีรีส์เรื่องน้ีผู้วิจัยได้เห็นถึงลักษณะของโครงสร้างการเล่าเรื่องบังเอิญรัก (Love by 
Chance) ดังที่ได้กล่าวสรุปไว้ข้างต้น เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ การศึกษามาจากงานของ 
วรางคนา สุขม่วง (2560) เรื่อง “ภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสังคมผ่านภาพยนตร์ไทย”ซ่ึงมีการ
วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ทั้งหมด 6 ด้าน คือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก 
มุมมองในการเล่าเรื่อง ความขัดแย้ง โดยผู้ศึกษาได้ปรับมาใช้ 4 ด้าน คือ 1. โครงเรื่อง ซ่ึงประกอบด้วย 
การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤต ภาวะคลี่คลาย และการยุติของเรื่องราว เป็นต้นส่วนภาพ
สะท้อนจากการศึกษามาจากการศึกษาของ วาสนา ดอนจันทร์ทอง (2546) เรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมไทยใน
เรื่องส้ันจากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ช่วงพ.ศ.2536 – 2544” ซ่ึงมีการวิเคราะห์ภาพสะท้อนทั้งหมด  
8 ด้าน คือ ภาพสะท้อนด้านสังคม ภาพสะท้อนด้านการเมืองการปกครอง ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ ภาพ
สะท้อนด้านการศึกษา ภาพสะท้อนด้านครอบครัว ภาพสะท้อนด้านศาสนา ภาพสะท้อนด้านส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ และภาพสะท้อนด้านความรัก โดยผู้ศึกษาได้ปรับมาใช้ 2 ด้าน คือ ภาพสะท้อนด้านสังคม ภาพ
สะท้อนด้านครอบครัว และผู้วิจัยได้ปรับกรอบการศึกษาภาพสะท้อนด้านความรักมาจากงานของ สัตกร 
วงศ์สงคราม (2552) เรื่อง “การศึกษาความรักของวัยรุ่น” ซ่ึงมีการวิเคราะห์ความรักทั้งหมด 3 ด้าน คือ 
ด้านความใกล้ชิดสนิทสนม ด้านความเสน่หา และด้านความผูกพัน 
 จากการอภิปรายผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องบังเอิญรัก (Love by 
Chance) เป็นซีรีส์ที่มีทั้งโครงสร้างในการเล่าเรื่องและภาพสะท้อนด้านสังคม , ครอบครัว และความรัก ซ่ึง
เป็นการน าเสนอเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน เน้ือหาที่ได้ชมจึงเป็นเน้ือหาที่ค่อนข้าง
รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบในยุคก่อน และเป็นการน าเสนอที่มุ่งประเด็นหลักไปที่เรื่องราวชีวิตของวัยรุ่น  
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