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 วทิยานิพนธ์เรืองนีมุ่งศึกษานวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย และศึกษาวา่  
นวนิยายประเภทใหม่นีมีการปรับเปลียนลกัษณะการสร้างตวัละครหญิงและชายจากนวนิยายโร-
มานซ์และนวนิยายระทึกขวญัอยา่งไร โดยศึกษาจากนวนิยายไทยทีมีการใชเ้รืองโรมานซ์และเรือง
ระทึกขวญัมาผกูเรืองร่วมกนั ตงัแต่ พ.ศ. 2520-2555 จาํนวน 40 เรือง 
 ผลการศึกษาพบว่านวนิยายแนว Romantic Suspense เป็นนวนิยายประเภทย่อยใหม่ที
ปรากฏในวงวรรณกรรมไทย งานเขียนแนวนีเป็นการผสมผสานโครงเรืองแบบโรมานซ์กบัระทึก
ขวญัเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระบบ โดยโครงเรืองแบบโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัตอ้งมีบทบาทต่อการ
ดาํเนินเรืองและมีความสัมพนัธ์กนัในฐานะโครงเรืองหลกัอยา่งเท่าเทียม อนัสามารถแบ่งช่วงของ
พฒันาการหรือทิศทางการก่อรูปนวนิยาย Romantic Suspense ในประเทศไทยได ้3 ช่วงคือ ยุค
แรกเริม ยคุพฒันา และยคุเฟืองฟู 
 นอกจากนียงัพบอีกว่าการผสมผสานนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญัเขา้ดว้ยกนั
จนเกิดเป็นงานเขียนแนวใหม่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลียนจากขนบหรือแบบฉบบัเดิมของทงันว
นิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั โดยเฉพาะด้านตวัละครซึงผูป้ระพนัธ์สร้างตวัละครทีมี
ลกัษณะละเมิดเรืองเพศสถานะตามแนวคิดกระแสหลกัในสังคมไทย ซึงเห็นไดจ้ากตวัละครเอกและ
ตวัละครรองจาํนวนหนึงในนวนิยาย Romantic Suspense ทีมีพฤติกรรมในเชิงต่อรอง ตงัคาํถาม ทา้
ทาย หรือตอบโตก้บัแนวคิดชายเป็นใหญ่ การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจึงแสดงให้เห็นว่าสังคมไทย
มองบทบาททางเพศอยา่งเปิดกวา้งมากขึน 
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 This research has studied characteristics of Thai romantic suspense novels and how they 

adapt the creation of female and male characters from romantic novels and suspense novels. Data 

were collected from 40 Thai novels published between 1977 and 2012 containing a mix of 

romance and suspense subgenres. 

 The study shows that Thai romantic suspense novel is a new subgenre of Thai literature, 

which is a systematic combination of romantic novels and suspense novels in which romantic and 

suspense storylines are related and equally play an important part as a major plot. The 

development of romantic suspense novels in Thailand is divided into three period: the beginning 

period, the developing period, and the booming period.  

 Furthermore, combining the two subgenres to form romantic suspense novels induced 

adaptation and alteration from conventional romantic novels and suspense novels, particularly 

regarding character creation. According to the research finding, writers of some romantic 

suspense novels created characters that violated existing gender conventions of Thai society; a 

number of protagonists and deuteragonists in Thai romantic suspense novels questioned, 

challenged, or countered a concept of patriarchy, which indicated substantial changes in opinions 

about women and gender role in Thai society. 
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