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53202216 : สาขาวชิาภาษาไทย 
คาํสาํคญั : นวนิยายโรมานซ์/นวนิยายระทึกขวญั/ประเภทวรรณกรรม/เพศสถานะ 
  สิขรินทร์ สนิทชน : นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย. อาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : อ.ดร.อารียา หุตินทะ. 234 หนา้. 
 
 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. 

 

 

 

 

 

Department of Thai                                        Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                               Academic Year 2014 

Thesis Advisor's signature ........................................ 



                                                                             ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณาของอาจารย ์ดร.อารียา หุตินทะ อาจารย์
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูเ้ป็นมากกวา่ทีปรึกษาทางวิชาการ หากเป็นทีพึงพิงทางความรู้สึกให้แก่ศิษย์
ตลอดระยะเวลาการศึกษา เด็กนอ้ยผูเ้ยาวปั์ญญาสามารถเติบโตทงัความคิดและจิตใจไดเ้พราะความ
เขา้ใจและสองมือทีคอยประคบัประคอง ความเมตตาของครูเป็นดงัไฟนาํทางในวนัทีเหมือนหา
ทางออกไม่พบ ความรู้และความเขม้แข็งจึงบงัเกิดไดด้ว้ยพระคุณครู นบัเป็นความโชคดีของศิษยที์
ไดรั้บสิงดีงามเหล่านนั “รักครูครับ” 
 กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวฒัน์ อินทรพร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีมอบคําแนะนําเพือปรับปรุงให้งานวิชาการชินนีสําเร็จด้วยดี ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ ผูท้รงคุณวุฒิทีชีแนะและมอบความรู้อนัมีค่าแก่ผูศึ้กษาเพือ
เพิมเติมให้วิทยานิพนธ์นีสมบูรณ์มากยิงขึน และอาจารย ์ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ครูคนแรกผู ้
เปิดโลกวชิาการแก่ผูศึ้กษานบัแต่สารนิพนธ์เมือครังปริญญาตรี กระทงัวทิยานิพนธ์ชินนี ครูยงัคงให้
โอกาสและความเมตตาแก่ศิษยเ์สมอ 
 กราบขอบพระคุณอาจารยน์นัทวลัย ์สุนทรภาระสถิตย ์ทีมอบขอ้คิดและขอ้สังเกตอนัเป็น
ประโยชน์ จากโครงร่างงานวิจัยจึงสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ และรองศาสตราจารย์นัทธนัย 
ประสานนาม ผูใ้ห้ความรู้อยา่งเต็มใจเมือผูศึ้กษาติดขดักบัแนวคิดและทฤษฎีจากตะวนัตก ทงัยงัให้
คาํอธิบายจนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นวทิยานิพนธ์นี 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาควิชานาฏศาสตร์ คณะ
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีให้ความรัก ความรู้ และหล่อหลอมศิษยใ์ห้เติบใหญ่
เช่นทุกวนันี ทุกคาํไต่ถาม ทุกความห่วงใยเป็นแรงกระตุน้ใหศิ้ษยมี์พลงัสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 กราบขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรสําหรับทุนอุดหนุนการวิจยัและ
สร้างสรรค ์
 กราบขอบพระคุณครอบครัวสนิทชน ทีมอบความเขม้แข็งและสอนให้เขา้ใจความเป็นไป
ของโลก หลายสิงทีเกิดขึนในชีวิตตอ้งใช้ความรัก ความไวใ้จ และศรัทธามากเพียงไรเพือกา้วขา้ม
ขอ้จาํกดัของชีวิต ขอบพระคุณทีชีให้เห็นว่าการต่อสู้เพือให้ได้มาซึงความสําเร็จแมจ้ะตอ้งลม้ลุก
คลุกคลานแต่ดอกผลของมนังดงามนัก ยิงไปกว่านันผูศึ้กษาสํานึกในพระคุณอย่างยิงทีสอนให้
เขา้ใจวา่ ความผดิหวงั ความโดดเดียว ไม่อาจทาํร้ายเราไดห้ากเรียนรู้ทีจะยอมรับและแกร่งพอ 



ช 
 

 กราบขอบพระคุณครอบครัวกุลดิลก ทีแมจ้ะไม่ใช่สายเลือดแต่คอยดูแลและห่วงใยด้วย
ความรักตลอดมา โดยเฉพาะในช่วงทีผูศึ้กษารู้สึกหมดกาํลงัเผชิญปัญหา หากนาํจิตนาํใจทีไดรั้บก็
ฉุดดึงใหผู้ศึ้กษากา้วเดินต่อไดอี้กครัง 
 ขอบพระคุณคุณบุษยมาส สองเมือง คุณพชรวรรณ สุขหมืน คุณพชัรศร น้อยพนัธ์ และ  
คุณนรเศรษฐ์ ศรียมก  ทีช่วยแปลและตรวจสอบความถูกต้องแก่ผู ้ศึกษาเมือต้องอ่านตํารา
ภาษาองักฤษ คุณกชกร จนัทร์พุธ ทีช่วยจดัทาํภาคผนวก และคุณยลชนก โยธีจรัสศรี ผูต้รวจทาน
วิทยานิพนธ์ ทุกคนคือส่วนสําคญัทีทาํให้วิทยานิพนธ์นีสําเร็จ แมว้่าจะมีภาระหนกัหนาแต่ต่างให้
ความช่วยเหลืออยา่งดีเยยีม  
 ขอบคุณเพือนปริญญาโทรุ่นปี 53 ทีอยูเ่คียงขา้งกนัจนถึงวนันี และรักษาสัญญาทีวา่จะเดิน
ไปดว้ยกนั ใครถึงเส้นชยัก่อน-หลงัไม่สําคญั แต่พวกเราจะจบัมือกนัเสมอ น้องรุ่นปี 54 ทีเป็นห่วง
และช่วยเหลือตลอดมา ยนิดีอยา่งยงิทีไดรู้้จกัทุกคน 
 ขอบคุณพี เพือน และนอ้ง คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเฉพาะรุ่นนอ้งเอก
นาฏศาสตร์รุ่น 42 ทีให้กาํลงัใจเสมอ ทงัยงัเป็นไม่กีกลุ่มคนทียอมรับในตวัตนของกนัและกนัอยา่ง
เต็มใจและไร้ขอ้แม้ ถึงเราจะไม่ไดพ้บปะหรือพูดคุยเช่นเคย แต่ผูศึ้กษาสัมผสัไดถึ้งความรักและ
ความคิดถึงทีเรามีต่อกนั ขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆ 
 ขอบคุณทุกคนทีผา่นเขา้มาในชีวติและอยูใ่นความทรงจาํ แมจ้ะไม่ไดเ้อ่ยชือ แต่ผูศึ้กษารู้สึก
ขอบคุณในนาํใจอยา่งแทจ้ริง ขอบคุณทุกรอยยมิทีมอบใหแ้ละขอบคุณทุกรอยยาํทีทาํใหเ้ติบโต 
 สุดทา้ย หากวิทยานิพนธ์เล่มนีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอื้นแมแ้ต่เพียงน้อย ผูศึ้กษาขอ
มอบเป็นเครืองบูชาพระคุณครอบครัวและครูบาอาจารยทุ์กท่าน 
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บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1 ทมีาและความสําคัญของปัญหา 
 

 ในวงวรรณกรรมศึกษา ผูศึ้กษาวรรณกรรมส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญักบังานเขียนทีเรียกวา่ 
“นวนิยายสร้างสรรค์” เนืองจากงานกลุ่มนีกล่าวถึงมนุษยใ์นประเด็นต่างๆ อนัสะทอ้นภาพความ
เป็นไปในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งลุ่มลึกและมีชนัเชิง ยิงไปกว่านนัสมาคมหรือองค์กรทีเกียวขอ้งกบั
วรรณกรรมยงัมีรางวลัเพือเชิดชูผลงานกลุ่มนีด้วย เช่น รางวลัของสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทย รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยียมแห่งอาเซียน (S.E.A. write) รางวลัศิลปะเพือ
เยาวชนไทยในเครือมูลนิธิเอสซีจี หรือรางวลันายอินทร์อวอร์ด เป็นตน้ นวนิยายสร้างสรรคเ์หล่านีจึง
มีทีทางในวงวรรณกรรมอย่างมนัคง แม้ว่าโดยมากจะมีเนือหาค่อนข้างหนัก จริงจัง เครียด ชอบ
นาํเสนอภาพชีวิตและปัญหาสังคม บางเล่มมีวิธีการนาํเสนอซับซ้อนเข้าใจยาก กลุ่มผู้ อ่านจาํกัดตัวอยู่
ในกลุ่มคนแคบๆ1ก็ตาม  

ในขณะทีงานเขียนอีกประเภทหนึงคือ “นวนิยายยอดนิยม” ถูกจดัให้เป็นเพียงงานเขียนชนั
รองเพราะมีแต่เรืองผจญภยัโลดโผน หรือเรืองรักใคร่ของหนุ่มสาว ดว้ยเหตุนีเองนวนิยายยอดนิยมจึง
ถูกวพิากษว์จิารณ์วา่เป็นงานทีมอมเมาผูอ่้าน ดงัทรรศนะของจิตร ภูมิศกัดิ ทีกล่าววา่ 

ภาพยนตร์ เพลง ละครวิทยุ วรรณกรรมต่างๆ ทีแสดงภาพชีวิตอนัน่าพิสมยั
เกษมสําราญของพวกเจา้ของบริษทั นายหน้าของนายธนาคาร ของชนชันกลางที
ฟุ้ งเฟ้อดว้ยรถเก๋งคนังาม คฤหาสน์หลงัโอ่โถง เด็กสาวทีร่าเริงแจ่มใสแก่นกลา้ ซุกซน
แสนงอน ชายหนุ่มทีรูปร่างสมาร์ทหนา้โก ้ทระนงรํารวย มีชีวิตอยู่เพียงในอุทยานของ
ความใคร่โดยไม่แตะกบังาน ฯลฯ เหล่านี เป็นศิลปะทีรับใช ้หรือ มีผลสะท้อนส่งไป
รับใช้ชีวิตของนายทุน และนายทุนขนุนางทังสิน ทงันีเพราะมนั มอมเมา ใหป้ระชาชน

                                                        

   1 ชูศกัดิ ภทัรกุลวณิชย,์ “ทศวรรษหนา้ของนวนิยายไทย” ใน อ่าน (ไม่) เอาเรือง (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545) : 23. 
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และเยาวชนมัวหลงชมชอบกับรูปแบบชีวิตในฝัน ระเริงสุขอยู่แต่ในชีวิตทาง 
กามารมณ์2 

 

หรือทีเจือ สตะเวทิน  กล่าวถึงเนือหาทีปรากฏในงานยอดนิยมว่าซําซาก  โดยกล่าว
เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือน “พายเรือในอ่าง” และต่อมาได้พูดให้กระชับยิงขึนว่า “วรรณกรรมนาํเน่า”3

อนัเป็นการปรากฏใช้คาํว่าวรรณกรรมนาํเน่าครังแรกใน พ.ศ. 2514 แมว้่างานเขียนกลุ่มนีช่วยให้
ผู้ อ่านสามารถไขว่คว้าความมีชีวิตชีวาจากเรืองราวในหนังสือเพือผ่อนคลายความเคร่งเครียดทาง
จิตใจ4 แต่กลบัไม่มีพฒันาการและหยดุนิงกบัทีจนกลายเป็น “วรรณกรรมนาํเน่า” ในทีสุด 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากคาํทีใช้เรียกประเภทงานเขียนจะพบว่านวนิยายยอดนิยม
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านไดดี้และกวา้งกวา่กลุ่มสร้างสรรคม์าก ดงัทีชูศกัดิ ภทัรกุลวณิชย ์นกัวิชาการ
ดา้นวรรณกรรมกล่าววา่ 

 

นวนิยายกลุ่มนีจะมีหลายประเภท ทงันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ นวนิยายรัก 
นวนิยายเกียวกบัชีวิตครอบครัว นวนิยายบู๊ […] ผูอ่้านนวนิยายกลุ่มนีจะเป็นคนทีมี
การศึกษาตงัแต่ดีพอสมควรจนถึงดีมาก ประเภทจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกเมืองนา
แลว้ยงัชอบอ่านกมี็เป็นจาํนวนมาก5 

 

นอกจากนีวรรณกรรมยอดนิยมยงัเป็นลักษณะงานเขียนทีกลุ่มนักคิดแบบหลังสมยัใหม่ 
(post-modernism) นิยมนาํมาใชเ้พือเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านกลุ่มใหญ่ ดงัวา่ 

 

ลกัษณะอีกประการหนึงทีนกัเขียนหลงัสมยัใหม่นาํมาใชคื้อการใชรู้ปแบบ
วรรณกรรมยอดนิยม (popular form) ทงันีเพือตงัคาํถามและโตแ้ยง้กบัวฒันธรรมทาง
ศิลปะแบบสมยัใหม่ทีมองศิลปะเป็นผลงานชนัสูงและเขา้ถึงไดด้ว้ยปัญญา และมอง

                                                        

   
2
 จิตร ภูมิศกัดิ, ศิลปเพอืชีวติ ศิลปเพือประชาชน (กรุงเทพฯ : ชมรม “โดม-ทกัษิณ มธ.”, 2518), 170-171. 

    3 เจือ สตะเวทิน อา้งถึงใน รืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, “หน่วยที 6 วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2475-2516,” ใน พัฒนาการ
วรรณคดไีทย หน่วยที 1-7 สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533), 
481. 

  4 ศุภร จารุจรณ, “ลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหว่างปีพุทธศกัราช 2480-2516,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๑, ๓. 

  5 ชูศกัดิ ภทัรกลุวณิชย,์ “ทศวรรษหนา้ของนวนิยายไทย” ใน อ่าน (ไม่) เอาเรือง : 22-23. 
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วรรณกรรมประชานิยมทงังานเขียนประเภทสืบสวนสอบสวน ลึกลบัสยองขวญั รัก โร
แมนติก หรือนิยายวิทยาศาสตร์ เป็นวรรณกรรมมวลชน เขา้ถึงไดง่้าย ไม่มีคุณค่าทาง
ศิลปะ ในทางตรงขา้ม นักเขียนหลงัสมยัใหม่มองว่าวรรณกรรมยอดนิยมเป็นงานที
อ่านกนัอย่างแพร่หลาย การใช้รูปแบบวรรณกรรมยอดนิยมจึงมีความสําคญัในการ
เขา้ถึงผูอ่้าน โดยอาศยัรูปแบบและประเภทของวรรณกรรมเป็นพาหะในการนาํพา
ความคิดไปสู่ผูอ่้าน ไม่ว่าจะเป็นการตงัคาํถามหรือโตแ้ยง้เรืองของศิลปะวรรณกรรม
เองหรือหลกัการแนวคิดแบบสมยัใหม่6 

 

จากการทีงานยอดนิยมเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านไดม้าก จึงเป็นไปไดว้า่วิธีคิดหรือความคิดความเชือ
บางประการทีปรากฏอยูใ่นงานยอดนิยมน่าจะสอดคลอ้งกบักระบวนการคิดของคนอ่านไม่มากก็นอ้ย 
เพราะหากมองตวับททีอ่านในฐานะผลผลิตทางสังคมจะพบวา่ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรคห์รืองาน
ยอดนิยม ผูป้ระพนัธ์ต่างหยิบยืมหรือใช้มายาคติหรือความคิดความเชือชุดต่างๆ ทีไหลเวียนอยู่ใน
สังคมมาประกอบสร้างเพือใหเ้ป็นงานเขียนขึน ดงัทีเสนาะ เจริญพร กล่าวถึงงานยอดนิยมไวว้า่ 

 

สถานการณ์สมมติอนัฝันเฟืองใน นายกหญิง ของทมยนัตี หรือเรืองรักๆ 
ใคร่ๆ ในนิยายต่างแดนอย่าง เสราดารัล ของกิงฉัตร สามารถบอกอะไรมากมาย
เกียวกบัผูห้ญิงจริงๆในสังคมไทย หากเปลียนมามองเสียใหม่ว่าวรรณกรรมเป็นสิง
ประกอบสร้างทางวรรณกรรมทีอดัแน่นไปดว้ยตรรกะเชิงสัญลกัษณ์ และสัมพนัธ์กบั
วาทกรรมโดยรวมของยุคสมยั เราก็จะตระหนกัชดัว่า วรรณกรรมคือพืนทีแห่งการถกั
ทอคติความเชือ การใหค้วามหมายและคุณค่ารวมถึงความคาดหวงัทีผูค้นมีต่อสิงต่างๆ 
ในสงัคม ทาํใหเ้ห็นภาพของสงัคมทงักวา้งขึนและลึกขึน7  

 
ดงันนั การศึกษางานยอดนิยมจึงอาจแสดงให้เห็นความคิดความเชือของคนในสังคมไดเ้ฉก

เช่นงานสร้างสรรค ์

นวนิยายกระแสหลกัของนวนิยายยอดนิยมคือนวนิยายโรมานซ์ (Romance) ทีมีการสร้างงาน
อยา่งต่อเนืองนบัตงัแต่ทีประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลดา้นการเขียนจากตะวนัตก กล่าวคือ  

 

                                                        

   
6
 เสาวณิต จุลวงศ,์ “ความซบัซ้อนของการเล่าเรือง : ลกัษณะหลงัสมยัใหม่ในบนัเทิงคดีร่วมสมยั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 49. 
   

7
 เสนาะ เจริญพร, ผู้หญิงกบัสังคมไทยในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 290. 
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นับตังแต่แม่วนั หรือหลวงสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) แปลนิยายแบบ
ตะวนัตกแบบโรมานซ์เรืองแรก คือ เรือง ความพยาบาท จากเรือง Vendetta ของ แมรี 
คอเรลลี (Marie Corelli) ก็ไดมี้การแปลนิยายโรมานซ์เรืองอืนๆ ตามมาอีกหลายเรือง
หลงัจากบนัเทิงคดีประเภทดงักล่าวไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านเป็นอย่างมาก เช่น เรือง
เตล็มา และ แอบแซงซ์8  

 

นอกจากนีงานเขียนแนวโรมานซ์ยงัมิไดห้ยุดอยูก่บัทีหากมีการพฒันาเนือหาและรูปแบบอยู่
ตลอดเวลาเพือให้เขา้กบัยุคสมยัทีเปลียนแปลง ดงัจะเห็นไดว้า่จากเรืองความรักระหวา่งหนุ่มสาวทีมี
ชนชนัแตกต่างกนั เรืองราวของตวัละครทีปลอมตวัเพือตามหารักแทใ้นช่วงแรก นกัเขียนต่างพยายาม
สรรหาแนวทางใหม่เพือนําเสนอเรืองราว เช่น การนําแนวคิดเรืองปัญหาสังคมอย่างปัญหาทาง
การเมืองเขา้มาเป็นประเด็นเพือผกูเรือง เช่น เสราดารัล ของกิงฉตัร ทีกล่าวถึงปัญหาของชนกลุ่มนอ้ย
ทีตอ้งการเป็นอิสระจากการถูกครอบงาํของเจา้อาณานิคม หรือปัญหาของผูห้ญิง เช่น ลับแลลายเมฆ 
ของปิยะพร ศกัดิเกษม ทีกล่าวถึงความรุนแรงต่างๆ ทีเกิดกบัผูห้ญิง เป็นตน้ หรือการนาํกลวิธีทีแปลก
ใหม่มาใช้ เช่น แสงดาวฝังทะเล ของกิงฉัตร ทีนาํลกัษณะการเล่าเรืองเชิงสารคดีท่องเทียวมาใชเ้พือ
บรรยายสถานทีต่างๆ เป็นตน้  

กลวิธีสร้างงานให้แปลกใหม่อีกวิธีหนึงทีน่าสนใจคือ การนาํกลวิธีการผูกเรืองให้มีความ
ลึกลบั ซ่อนเงือนและน่าตืนเตน้แบบงานสืบสวนสอบสวน นบัเป็นกลวิธีใหม่ทีเพิงไดรั้บความนิยม
ในช่วง พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา จากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ผูศึ้กษาพบว่านวนิยายทีมีการสร้างงานใน
ลกัษณะเช่นนี เป็นการผสมผสานวรรณกรรม 2 ประเภทใหญ่ (genre) รวมกนัคือ นวนิยายโรมานซ์
และนวนิยายระทึกขวญั (Suspense) มาผูกเรืองรวมกันจนเกิดเป็นงานเขียนแนวเรืองย่อยใหม่ 
(subgenre) ทางตะวนัตกเรียกงานประเภทนีวา่ Romantic Suspense โดยอธิบายไวว้า่ 

 

Romance suspense is a blending of the two. There must be a 

relationship that ongoing, developing relationship we expect between the 

                                                        

   
8
 อนัญญา วารีสอาด, “อตัลกัษณ์กบับริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวขา้มภพชาติของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2553), 1-2. 
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covers of a romance novel. There must be an unknown -- a suspicion, a 

mystery, a danger that we expect between the covers of a suspense novel. […] 9 
 

กล่าวคือนวนิยาย Romantic Suspense เป็นนวนิยายทีเกิดจากการผสมผสานวรรณกรรม 2 

ประเภทเขา้ดว้ยกนั โดยจะตอ้งมีการพฒันาความสัมพนัธ์ของตวัละครทีเห็นไดจ้ากงานโรมานซ์และ
จะตอ้งมีเรืองลึกลบั ความน่าสงสัย และความอนัตรายทีจะเห็นไดจ้ากงานระทึกขวญั 

ดงัทีกล่าวไปแลว้ว่านวนิยายแนว Romantic Suspense ของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มี
การบญัญติัศพัทเ์ป็นภาษาไทย อีกทงัยงัไม่ไดร้ะบุหรือศึกษาว่าเป็นงานเขียนทีมีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
แม้จะมีการกล่าวถึงลักษณะการสร้างงานอยู่บ้างแต่ก็ยงัไม่ชัดเจน เช่น เป็นการผสมเรืองของ
อาชญากรรมกบัความรักเขา้ดว้ยกนัอยา่งแนบเนียน ทาํให้ความรุนแรงจากคดีอาชญากรรมนนัดูเบา
บางลง10 หรือกล่าวว่าเป็นความพยายามของนกัเขียนทีแสวงหากลวิธีใหม่เพือนาํเสนอนวนิยายแนว 
โรมานซ์ให้แปลกต่างออกไป อยา่งไรก็ตามหากยึดคาํอธิบายลกัษณะนวนิยาย Romantic Suspense 

ของตะวนัตกเป็นเกณฑ์จะพบว่า นวนิยายไทยจาํนวนหนึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวนนั เช่น 
นวนิยายเรือง รําเพยดอกสุดท้าย ของนายา ทีกล่าวถึงตวัละครเอกหญิงทีพยายามช่วยเหลือหญิงสาว
คนหนึงจากสามีทีหลอกใหม้าเป็นโสเภณี แต่สามีของหญิงสาวกลบัหวัใจวายฉบัพลนัและเสียชีวิตต่อ
หน้าตวัเอกหญิงโดยทีเธอยงัไม่ไดข้อ้มูลอะไรนอกจากดอกรําเพยทีอยูใ่นกระเป๋าเสือของเหยือ และ
ระหว่างทีเธอกาํลงัสืบคน้ก็เกิดเหตุการณ์ซาํรอยคือ มีเหยือหัวใจวายฉบัพลนัและมีดอกรําเพยอยู่ใน
เสืออีก 2 ราย หลกัฐานและพยานวตัถุชีไปทีครอบครัวของตวัละครเอกชายทาํให้ตวัละครเอกหญิง
ตอ้งเขา้ไปพวัพนัจนทงัสองเกิดประทบัใจซึงกนัและกนั หากเธอก็ไม่อาจแสดงออกไดอ้ย่างเต็มที
เพราะตวัละครเอกชายเป็นหนึงในผูต้อ้งสงสัย แต่ทา้ยทีสุดตวัละครเอกชายก็พน้มลทินและจบลงดว้ย
ความสมหวงั 

ยงิไปกวา่นนั เมือผูศึ้กษาสํารวจขอ้มูลจากนวนิยายจาํนวนหนึงทีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัคาํ
จาํกดัความของนวนิยายแนว Romantic Suspense ในเบืองตน้พบวา่ การนาํวรรณกรรม 2 ประเภทนี

                                                        

   9 Nora Roberts. Crafting Romantic Suspense  [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ 30 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงจาก 
http://writingcorner.com/fiction/plot/romanticsuspense.htm 

   10  ปาริฉตัร ภูพนัธ์.“อาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550” , 13. 
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มารวมกันก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทงัในด้านของขนบการสร้างวรรณกรรมและแนวคิดบาง
ประการต่อทงันวนิยายแบบระทึกขวญัและนวนิยายโรมานซ์ดว้ย 

ด้วยเหตุผลทังหมดทีกล่าวมานี ผู ้ศึกษาจึงสนใจทีจะศึกษาว่านวนิยายแนว Romantic 
Suspense ของไทยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เพราะยงัไม่มีการศึกษาหรือนิยามลกัษณะของนวนิยายแนว
นีอย่างชดัเจน และเพือพิจารณาว่าความแตกต่างทงัหลายทีเกิดขึนภายในตวับทเมือเปรียบเทียบกบั
งานแนวระทึกขวญัและโรมานซ์แบบขนบนนัมีนยัสาํคญัทางความคิดหรือไม่อยา่งไร 

 

 1.2 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 

 จากการรวบรวมงานวิจยัทีเกียวขอ้งพบว่า ยงัไม่มีวิจยัชินใดทีศึกษาเกียวกบันวนิยายแนว 
Romantic Suspense โดยเฉพาะ จะมีแต่การศึกษาทีเจาะจงศึกษางานแนวระทึกขวญัหรือสืบสวน
สอบสวน รวมทงังานแนวโรมานซ์เท่านนั อนัสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้ดงันี 
 

 1.2.1 งานวิจัยทีศึกษาเกียวกับนวนิยายแนวระทึกขวัญหรือสืบสวนสอบสวน  มีผูศึ้กษาไว ้
ดงันี 
 

 องัคณา สุขวิเศษ11 ศึกษาเรือง “นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอค 
โฮล์มส์ทีมีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน” มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงลกัษณะของนวนิยายแนว
สืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิกและอิทธิพลของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ 
ทีมีต่อนวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน และศึกษาลกัษณะเฉพาะตนของนวนิยาย
ชุดปัวโรต์และนิทานทองอินด้วย ซึงการศึกษาพบว่านวนิยายสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิกตอ้ง
ประกอบไปดว้ยเรืองราวสองเรือง คือ อาชญากรรมทีเกิดขึน และการสืบสวนสอบสวนเพือคลีคลาย
คดีของนกัสืบ นอกจากนีนวนิยายชุดปัวโรต์ยงัไดรั้บอิทธิพลจากชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ ในดา้นโครง
เรือง ตวัละครและกลวิธีการเล่าเรือง ส่วนนิทานทองอินรับอิทธิพลทงัดา้นโครงเรือง ตวัละคร ฉาก

                                                        

   11
 องัคณา สุขวิเศษ, “นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ทีมีต่อชุดปัวโรตแ์ละนิทานทอง

อิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544) 
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และกลวธีิการเล่าเรืองมาใช ้อยา่งไรก็ตามนวนิยายชุดปัวโรตแ์ละนิทานทองอินต่างก็เป็นนวนิยายทีมี
ลกัษณะเฉพาะตวัสูง เพราะผูแ้ต่งสามารถนาํอิทธิพลทีไดรั้บมาผสมผสานเขา้กบัประสบการณ์และ
ความรู้ดา้นต่างๆ ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 เพ็ญวิษา  วฒันปรีชานนท์12 ศึกษาเรือง “กลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายแนวสืบสวน
สอบสวนของกิงฉตัร” เพือศึกษาและหาลกัษณะเด่นจากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของกิงฉัตร 
ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายแต่ละเรืองกิงฉัตรจะนาํเสนอปมอาชญากรรมทีหลากหลาย การดาํเนิน
เรืองสนุกสนานเร้าใจ ขณะเดียวกนัยงัสามารถผสมผสานเรืองรักไดอ้ยา่งเหมาะสมกลมกลืน ฆาตกร
มกัเป็นคนทีคาดไม่ถึงหรือไม่คาดคิดว่าจะเป็นฆาตกรได ้บางเรืองนาํเสนอตวัละครทีมีบุคลิกแปลก
กว่าคนธรรมดาหรือมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ ตลอดจนบางเรืองก็มีวิญญาณของผูที้ถูก
ฆาตกรรมเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินเรือง นอกจากนีกิงฉัตรยงันาํเสนอแนวคิดทีมีสาระและเป็น
ประโยชน์ไวใ้นเรืองอีกดว้ย 
  

 ไกรสิทธิ จามรจนัทร์สาขา13 ศึกษาเรือง “ลกัษณะเด่นของอาชญนิยายของวสิษฐ เดชกุญชร” 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาลกัษณะเด่นดา้นแนวเรือง แนวคิดของเรือง การสร้างเรือง และกลวิธีการ
ประพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่เมือพิจารณาแนวเรืองตามลกัษณะโครงสร้างของเรืองเล่าแลว้ นวนิยาย
ของวสิษฐ เดชกุญชร สามารถจาํแนกได ้2 ประเภทคือ นวนิยายมืดและนวนิยายระทึกขวญั ขณะทีเมือ
พิจารณาตามลกัษณะการสืบสวนสามารถจาํแนกได ้2 ประเภทเช่นกนั คือ แนวเรืองนกัสืบและแนว
จารกรรม-สายลับ ต่อมาคือแนวคิดประกอบด้วยแนวคิดเกียวกับสํานึกในการปฏิบติัหน้าที และ
แนวคิดเกียวกับสาเหตุแห่งอาชญากรรม ลักษณะเด่นในการสร้างเรืองพบ 3 ประการ คือการใช้
อาชญากรรมประเภทยาเสพติดเป็นอาชญากรรมหลกั การใชอ้งค์กรอาชญากรรมเป็นรูปแบบการก่อ
อาชญากรรม และการนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชป้ฏิบติังาน และสุดทา้ยลกัษณะเด่นดา้น
กลวิธีการประพนัธ์ คือ การตงัชือเรือง การเรียงร้อยเรืองดว้ยความรัก การใช้โครงเรืองแบบ Freytag 

Pyramid การพฒันาทศันคติและพฤติกรรมของตวัละครเอก และการสร้างความสมจริง 
                                                        

   12
 เพญ็วิษา วฒันปรีชานนท์, “กลวิธีการประพนัธ์ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของกิงฉัตร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) 
   

13
 ไกรสิทธิ จามรจนัทร์สาขา, “ลกัษณะเด่นของอาชญนิยายของวสิษฐ เดชกุญชร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553) 
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ปาริฉัตร ภูพนัธ์14 ศึกษาเรือง “อาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550” โดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาองค์ประกอบด้านเนือหาและองค์ประกอบด้านตวัละครในอาชญนิยาย ผลการศึกษาพบว่า 
โครงสร้างของอาชญนิยายไทยตอ้งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือทาํร้ายร่างกายหรือการทาํผิดกฎหมาย
อย่างใดอย่างหนึง ทาํให้มีการสืบหาความจริงในเรืองราวทีเกิดขึนจนคลีคลาย ขอ้มูลทีใช้มีความ
หลากหลายโดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ ตวัละครในเรืองจะมีตวัละครหลกั 4 บทบาทคือ เหยือ ผูสื้บ
หาความจริง ผูร้้ายหรือฆาตกร และผูมี้ส่วนร่วมในการเปิดเผยความจริง กล่าวไดว้า่อาชญนิยายไทยยุค
นียงัคงลกัษณะสําคญัของอาชญนิยาย คือ โครงสร้างและการสร้างบทบาทหลกัของตวัละคร และมี
พฒันาการทีเพิมขึนในดา้นโครงเรือง ปมปัญหา ขอ้มูลทีใชใ้นการประพนัธ์ บุคลิกของตวัละครและ
เรืองราวความรัก 
 

 งานวิจยัทังสีเรืองนีทาํให้ทราบถึงพฒันาการของนวนิยายแนวระทึกขวญัหรือสืบสวน
สอบสวนตงัแต่ยุคแรกเริมรับอิทธิพลตะวนัตก จนปัจจุบนัทีนกัเขียนไทยสามารถสร้างงานเขียนใน
วฒันธรรมของตนเองได ้นอกจากนียงัทาํให้ทราบสูตรโครงสร้างของการสร้างนวนิยายแนวดงักล่าว
อีกดว้ย ขณะเดียวกนังานวจิยัเหล่านนัยงัแสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงหรือความพยายามของนกัเขียน
ทีจะสร้างสรรคง์านทงัในเชิงเนือหาและกลวธีิขึนใหม่เพือใหบ้ทประพนัธ์มีความน่าสนใจมากยงิขึน  

 อยา่งไรก็ตามการศึกษาทงัสีเรืองพิจารณางานเขียนภายใตก้รอบของงานแนวระทึกขวญัหรือ
สืบสวนสอบสวนเท่านนั ยงัไม่มีการศึกษาใดทีวเิคราะห์ถึงการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้
ดว้ยกนั รวมถึงการกา้วขา้มสูตรหรือขนบต่างๆ ทีเกิดขึนภายในตวังานเขียน ซึงเป็นวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาในครังนี  
 

 

 

 

 

                                                        

   14
 ปาริฉตัร ภูพนัธ์, “อาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554) 
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1.2.2 งานวจัิยทีศึกษาเกยีวกบันวนิยายแนวโรมานซ์ มีผูศึ้กษาไวด้งันี 
 

ศุภร จารุจรณ15
 ศึกษาเรือง “ลักษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหว่าง

พุทธศกัราช 2480-2516” เพือให้ทราบวา่กลวิธีการสร้างตวัละครเป็นอยา่งไรและมีลกัษณะแบบฉบบั
อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าตวัละครเอกทงัชายและหญิงมีลกัษณะเชิงอุดมคติของไทย คือ มีทงัรูป
สมบติั คุณสมบติั และทรัพยส์มบติั ส่วนตวัละครรองทงัหญิงและชายก็มีลกัษณะตามอุดมคติเช่นกนั 

แต่จะดอ้ยกวา่ตวัละครเอก สําหรับกลวิธีการสร้างตวัละครพบวา่ นิยมสร้างปมขดัแยง้จากสถานภาพ
ของตวัละครเอกและใชก้ลวิธีสร้างตวัละครแบบแบน  คือ มีลกัษณะทีคงที นอกจากนียงัพบวา่สภาพ
ของสังคมส่งผลต่อการสร้างตวัละครใหเ้ป็นแบบฉบบัอีกดว้ย 

 

นิชนนัท ์พานิชพงศ์16 ศึกษาเรือง “ลกัษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเทียวของไทย” เพือ
ศึกษาและกาํหนดลกัษณะเฉพาะของนวนิยายแนวท่องเทียว รวมทงัศึกษากลวิธีการนาํเสนอขอ้มูลเชิง
สารคดีการท่องเทียวในนวนิยายรักแนวท่องเทียว ผลการศึกษาพบวา่ นวนิยายรักแนวท่องเทียวจาก
กลุ่มตวัอยา่งมีองคป์ระกอบของนวนิยายอยา่งครบถว้นและยงัคงมีคุณค่าในฐานะนวนิยาย กล่าวคือ 

ให้ความสนุกเพลิดเพลินและนาํเสนอแนวคิดแก่ผูอ่้าน นอกจากนีผูเ้ขียนยงัสร้างให้องค์ประกอบ
ของนวนิยายมีความสัมพนัธ์กบัการท่องเทียวโดยตลอด ส่วนในดา้นกลวิธีการเขียนพบวา่ ผูเ้ขียนใช้
ทงัรูปแบบการเขียนนวนิยายทวัไปและรูปแบบการเขียนจดหมายซึงสามารถถ่ายทอดเรืองราวไดเ้ป็น
ธรรมชาติ กลวิธีทีสําคญัคือการผสมผสานขอ้มูลเชิงสารคดีผา่นผูเ้ล่าเรืองในรูปของบทสนทนาและ
บทบรรยาย บางเรืองยงัใชเ้ชิงอรรถทา้ยบทเพือนาํเสนอขอ้มูลเชิงสารคดีเพิมดว้ย นอกจากนีนวนิยาย
รักแนวท่องเทียวส่วนหนึงยงันาํภาพสถานทีมาประกอบลงในนวนิยายเพือใหผู้อ่้านเห็นภาพและสร้าง
ความน่าเชือถือใหแ้ก่งานดว้ย 

 

                                                        

   15
 ศุภร จารุจรณ, “ลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหว่างปีพุทธศกัราช 2480-2516” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541) 
   16

 นิชนันท์ พานิชพงศ์, “ลกัษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเทียวของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548) 
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อนญัญา วารีสอาด17 ศึกษาเรือง “อตัลกัษณ์กบับริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวขา้มภพ
ชาติของไทย” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัลกัษณ์ของตวัละครกบับริบทสังคมที
เปลียนไปในแต่ละช่วงเวลา เนืองจากวาทกรรมชุดต่างๆ มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดความคิดและ
พฤติกรรมของตวัละครและบริบทสังคมยงัมีบทบาทในการตดัสินใจดว้ยวา่อตัลกัษณ์ทีผลิตขึนมานนั
ไดรั้บการยอมรับเพียงใด ผลการศึกษาพบวา่ นิยายขา้มภพชาติของไทยเผยให้เห็นการเปลียนแปลง
ของบริบทสังคมทีมีอิทธิพลต่อการสร้างอตัลกัษณ์ของตวัละครและสถานะการเป็นทียอมรับ และเป็น
เงือนไขทีส่งผลต่อความสมหวงัของตวัละคร กล่าวคือ ในภพอดีต ความเขม้งวดเรืองชนชัน เพศ
สถานะ และชาติพนัธ์ุ เป็นอุปสรรคสาํคญัทีทาํใหค้วามรักของตวัละครไม่ไดรั้บการยอมรับและถูกกีด
กนั แต่เมือถึงภพปัจจุบนั อิทธิพลของทุนนิยมและแนวคิดประชาธิปไตยทาํให้ความเขม้งวดนนัคลาย
ลง ส่งผลใหค้วามรักของตวัละครทีเกิดขึนบนความแตกต่างสามารถประสบความสาํเร็จได ้
 

จากงานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัสามเรืองทาํใหท้ราบถึงลกัษณะการสร้างนวนิยายโรมานซ์ทงัในแง่
ของลกัษณะตวัละครทีมกัปรากฏซาํจนเป็นลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครเอกทงัหญิงและชายในนว
นิยายโรมานซ์ของไทย ซึงเป็นการศึกษาเฉพาะองคป์ระกอบทางวรรณกรรม  และทาํให้ทราบถึงแนว
ทางการสร้างสรรค์แบบใหม่ทีนาํวิธีการเล่าเรืองเชิงสารคดีมาใช้ในนวนิยายโรมานซ์ รวมถึงบริบท
สังคมทีส่งผลต่อการสร้างงานอีกดว้ย 

อนึง การศึกษาทงัสามเรืองยงัดาํรงอยูภ่ายใตข้นบของการสร้างงานแบบโรมานซ์ ยงัไม่มีงาน
ชินใดทีศึกษาเกียวกบังานเขียนทีมีนาํเสียงของการต่อรองกบัความคิดความเชือแบบปิตาธิปไตยใน 

นวนิยายโรมานซ์อยา่งชดัเจน รวมถึงยงัไม่มีการศึกษาใดทีวิเคราะห์ถึงการผสมผสานวรรณกรรมต่าง
ประเภทเข้าด้วยกัน รวมถึงการก้าวข้ามสูตรหรือขนบต่างๆ ทีเกิดขึนภายในตวังานเขียน ซึงเป็น
วตัถุประสงคข์องการศึกษาในครังนี  

 

                                                        

   
17

 อนญัญา วารีสอาด, “อตัลกัษณ์กบับริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวขา้มภพชาติของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2553) 
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ดงันันจากการรวบรวมงานวิจยัทีเกียวข้องทาํให้เห็นว่ายงัไม่มีผูใ้ดกล่าวถึงนวนิยายแนว 

Romantic Suspense อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ รวมถึงการศึกษาทีเกียวกบัการผสมผสานวรรณกรรมต่าง
ประเภททีมีความแตกต่างกันอย่างนวนิยายโรมานซ์ซึงเป็นงานเขียนทีเชือกันว่าเป็นของผูห้ญิง 
และนวนิยายระทึกขวญัทีเชือกนัวา่เป็นงานของผูช้ายว่าเมือรวมเขา้กนัแลว้ก่อให้เกิดผลอย่างไรบา้ง
ทงัในเชิงวรรณกรรมและเชิงความคิดทางสังคม การศึกษาครังนีจึงอาจเป็นส่วนเติมเต็มให้วง
วรรณกรรมของไทยไดอี้กทางหนึง 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพือศึกษาลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย 

 2. เพือศึกษาความหมายของการปรับเปลียนลกัษณะการสร้างตวัละครเอกหญิงและชาย      
จากนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญัสู่นวนิยายแนว Romantic Suspense 

 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 

 1. นวนิยายแนว Romantic Suspense ใชก้ลวิธีการดาํเนินเรืองภายใตก้รอบของนวนิยายแนว
โรมานซ์เป็นหลกั และใช้ลกัษณะความตืนเตน้ของนวนิยายแนวระทึกขวญัมาสร้างความขดัแยง้ใน 
นวนิยาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความบนัเทิงทีแตกต่างไปจากนวนิยายโรมานซ์และนวนิยาย
ระทึกขวญั 

2. การสร้างตวัละครเอกหญิงและชายในนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยส่วน
หนึงละเมิดลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครหญิงและชายในอุดมคติของนวนิยายโรมานซ์ และลกัษณะ
แบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายแนวระทึกขวญั 

 3. การปรับเปลียนลักษณะของตัวละครเอกหญิงและชายในนวนิยายแนว  Romantic 

Suspense ของไทยส่วนหนึงเปิดโอกาสให้ตวัละครหญิงและชายไดล้ะเมิดบรรทดัฐานเรืองบทบาท
ทางเพศตามกรอบแนวคิดแบบปิตาธิปไตยในสังคมไทย  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1. นวนิยายสร้างสรรค์ 

  ชูศกัดิ ภทัรกุลวณิชย ์อธิบายความหมายของนวนิยายสร้างสรรคไ์วว้า่18 คืองานเขียน
ทีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปของพอ็กเกตบุก๊ นอ้ยชินจะเป็นงานทีตีพิมพเ์ป็นตอนๆ ในนิตยสารมาก่อน ส่วน
ใหญ่มีเนือหาค่อนขา้งหนกั จริงจงั เครียด ชอบนาํเสนอภาพชีวติ และปัญหาในสังคม บางเล่มมีวิธีการ
นาํเสนอซับซ้อน อ่านเขา้ใจยาก พฤติกรรมการเสพงานนวนิยายในกลุ่มนีจะมุ่งเน้นไปทีตวังานเป็น
สําคญั ผูอ่้านจะไม่ยึดติดกับประเภทงานหรือผูเ้ขียน นวนิยายในกลุ่มนีจะไม่ถูกจาํกัดด้วยกรอบ
ประเภทงานหรือสไตลเ์ฉพาะตวั แต่ตอ้งนาํเสนอสิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่อาจหยดุนิงอยูก่บัที 

  จะเห็นว่าขณะทีนวนิยายสร้างสรรค์ต้อง “แหวกแนว” จากกรอบเดิม นวนิยาย
ชาวบา้นและนวนิยายยอดนิยมกลบัตอ้งอยูใ่นกรอบของตนเอง ในทาํนองเดียวกนั ขณะทีนกัเขียนนว
นิยายสร้างสรรค์ตอ้งสลดัตวัเองให้หลุดพน้จากตวัตนเดิม นกัเขียนนวนิยายแนวยอดนิยมกลบัตอ้ง
สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัผูเ้ขียนใหช้ดัเจน 

 2. นวนิยายยอดนิยม 

  นวนิยายประเภทนีชูศกัดินิยามไวว้่า19 วรรณกรรมยอดนิยม คือ นวนิยายทีเขียนลง
เป็นตอนๆ ตามหนา้นิตยสารผูห้ญิง เช่น สกุลไทย ขวญัเรือน และโลกนวนิยาย หรือตามหนา้นิตยสาร
ผูช้ายอย่าง บางกอก และความทีเขียนลงเป็นตอนๆ ต่อเนืองกนั การดาํเนินเรืองจะตอ้งทาํให้ผูอ่้าน 
“ติด” จนตอ้งตามซืออ่านทุกอาทิตย ์นกัเขียนนวนิยายกลุ่มนีนอกจากจะสร้างงานให้เขา้กบัประเภท
ของนวนิยายแลว้ ยงัตอ้งสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในงานเขียนเพือสร้างแฟนประจาํดว้ย ทีเรียกกลุ่มนี
ว่านวนิยายยอดนิยม เพราะนวนิยายกลุ่มนีจะมีผูอ่้านกวา้งขวางและมีจาํนวนมากทีสุดกว่ากลุ่มอืน 
นอกจากจะตามอ่านเป็นตอนๆ แลว้ เมือพิมพร์วมเล่มออกจาํหน่ายก็ยงัขายดีมากกว่ากลุ่มอืน และมี
การพิมพซ์าํบ่อยครังกวา่ 

 

 

                                                        

   18
 ชูศกัดิ ภทัรกุลวณิชย,์ “ทศวรรษหนา้ของนวนิยายไทย” ใน อ่าน (ไม่) เอาเรือง : 23-24. 

   19
  เรืองเดียวกนั, 23. 
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 3. นวนิยาย Romantic Suspense 

 นวนิยาย Romantic Suspense หมายถึง นวนิยายทีผสมผสานเรืองโรมานซ์เข้า
ดว้ยกนักบัเรืองระทึกขวญั กล่าวคือ เป็นนวนิยายทีเกียวขอ้งกบัความลบั หรือเหตุการณ์ซ่อนเงือนที
ส่งผลกบัความสัมพนัธ์ของตวัละครเอก โดยระหวา่งทีความสัมพนัธ์กาํลงัพฒันาอยูน่นั ความลบัหรือ
ความอันตรายก็จะค่อยๆ พฒันาไปพร้อมกัน ไม่สามารถแยกโครงสร้างเรืองของความรักกับ
โครงสร้างเรืองของความลบัออกจากกนัได ้เมือเรืองดาํเนินมาถึงตอนจบตวัละครจะไดค้รองคู่กนัและ
ความลบัทงัหลายจะถูกเปิดเผยในทีสุด 

 4. สัญนิยม 

 ราชบณัฑิตไดบ้ญัญติัความหมายไวใ้นพจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมว่า20 หมายถึง
กลวิธีการประพนัธ์ หลกัการ วิธีการดาํเนินการ หรือรูปแบบซึงผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน (หรือผูช้ม) ยอมรับ
กนั ผูอ่้าน (หรือผูช้ม) ยอมให้ผูเ้ขียนมีอิสระบางประการและมีขอ้จาํกดับางประการ ลกัษณะสัญนิยม
จะมีปรากฏในวรรณกรรมไทยทุกประเภท เช่น ในวรรณกรรมไทยรุ่นเก่าจะมีบทชมโฉม บทแต่งองค์
ทรงเครือง บทชมนกชมไม ้ตลอดจนบทอศัจรรย ์เป็นตน้ 
 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ศึกษานวนิยายของไทยทีมีลกัษณะเขา้ข่ายกบัความเป็น Romantic Suspense คืองานเขียนทีมี
การใชเ้รืองโรมานซ์ผกูเรืองกบัเรืองระทึกขวญั โดยจะศึกษาในภาพรวม เพือให้ทราบถึงลกัษณะการ
สร้างงาน พฒันาการ รวมทงัลกัษณะเด่นของนวนิยายประเภทนี จาํนวน 40 เรือง ไดแ้ก่  
 

1. ลมหวน (2521)   ของ   โสภาค สุวรรณ 

2. ดงัไฟใตน้าํ (2541)   ของ  กิงฉตัร 

3. มนตจ์นัทรา (2541)   ของ  กิงฉตัร 

4. รอยพรหม (2543)   ของ  กิงฉตัร 

5. พุดสามสี (2544)    ของ  นายา 
6. วงัวารี (2544)   ของ  โสภี พรรณราย 

                                                        

   20
 ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมองักฤษ-ไทย (กรุงเทพ : อรุณการพิมพ,์ 2545). 115-116. 



14 

 

7.   สืบลบัรหสัรัก (2545)   ของ  กิงฉตัร 

8.   ทรายกระซิบ (2546)   ของ  นายา 

9.   รหสัหวัใจ (2546)   ของ  กิงฉตัร 

10. รําเพยดอกสุดทา้ย (2547)  ของ  นายา 

11. รอยรักเรไร (2548)   ของ  นายา 

12. ปฏิบติัการล่าตามหาหวัใจ (2549) ของ  ณารา 

13. มือปราบหวัใจ (2549)   ของ  ณารา 

14. ภารกิจลบักบัดกัใจ (2549)  ของ  ณารา 

15. เลือมพรายลายรัก (2550)  ของ  ดวงตะวนั 

16. มาลยัทีปลายทาง (2550)  ของ  นายา 

17. หนา้ต่างในเงาเมฆ (2550)  ของ  นายา 

18. เล่ห์ร้อยรัก (2550)   ของ  อรพิม 

19. ฤๅสวรรคล์วง (2551)   ของ  ณารา 

20. รอยแคน้ดินแดนรัก (2551)  ของ  ศตรัศมิ 

21. เลือมมุกลายมงักร (2552)  ของ  ลีฬวรา 

22. ศาสตร์รักนกัอ่านใจ (2552)  ของ  ศตรัศมิ 

23. ทะเลไฟ (2553)   ของ  ณารา 

24. จากศตัรูสู่หวัใจ (2553)  ของ  ศตรัศมิ 

25. มุกเหลียมเพชร (2553)  ของ  อรพิม 

26. รักทรยศ (2553)   ของ  อิสยา่ห์ 

27. แผนรักพญาเหยยีว (2553)  ของ  อุมาริการ์ 
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28. คลืนรักทะเลปรวน (2553)  ของ  ไอศิยา 

29. รุ่งอรุณ (2554)   ของ  กิงฉตัร 

30. นกัสืบ รัก ลวง พราง (2554)  ของ  ชาครียา 

31. แสงตะวนัพระจนัทร์แรม (2554) ของ  ณารา และ ซ่อนกลิน 

32. รักลายเพลิง (2554)   ของ  ศตรัศมิ 

33. แผนลวงบ่วงมารยา (2554)  ของ  อุมาริการ์ 

34. สายลบัรุกฆาต (2554)   ของ  อุมาริการ์ 

35. สายลบัล่าหวัใจ (2554)  ของ  อิสยา่ห์ 

36. มาสคอตสือรัก (2555)  ของ  ธารใส 

37. คลืนใตส้ายธาร (2555)  ของ  ม.มธุการี 

38. นาฏกรรมอาํพราง (2555)  ของ  เรณี 

39. เงือนสอดรัก (2555)   ของ  ศตรัศมิ 

40. เลือมร้อยเล่ห์  (2555)   ของ   ศตรัศมิ   
 

จากนนัศึกษานวนิยายแนว Romantic Suspense จาํนวน 6 เล่ม ทีมีการนาํเสนอภาพของตวั
ละครหญิงและชายทีแตกต่างออกไปจากขนบของนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั โดย
คดัเลือกมาจากนวนิยาย 40 เล่มทีนาํมาศึกษาประเภทของนวนิยาย ดงัรายชือต่อไปนี 

 

1. รหสัหวัใจ   ของ  กิงฉตัร 

2. รําเพยดอกสุดทา้ย  ของ  นายา 
3. เลือมพรายลายรัก  ของ  ดวงตะวนั 

4. รอยแคน้ดินแดนรัก  ของ  ศตรัศมิ   

5. นกัสืบ รัก ลวง พราง  ของ  ชาครียา    

6. เงือนสอดรัก  ของ  ศตรัศมิ  
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1.7 วธีิดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจยัใน
รูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยแบ่งการศึกษาตามขนัตอน ดงันี 

1.  กาํหนดโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
2.  สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา 
3.  ศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.  วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคที์กาํหนด 

5.  สรุปผลการวจิยั เรียบเรียงและเขียนนาํเสนอผลงานในรูปแบบของวทิยานิพนธ์ 

 

1.8  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทาํใหท้ราบลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย 

2. ทาํให้เขา้ใจความหมายของการปรับเปลียนลกัษณะการสร้างตวัละครเอกหญิงและชาย 
จากนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญัสู่นวนิยายแนว Romantic Suspense 
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บทท ี2 

ความรู้ทวัไปเกียวกบันวนิยายโรมานซ์ นวนิยายระทกึขวัญและนวนิยายแนว Romantic Suspense 
 

 การศึกษาการรวมประเภทของวรรณกรรมทีมีความแตกต่างกนั จาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งเขา้ใจ
ลกัษณะของวรรณกรรมทงั 2 ประเภท เพือให้ทราบถึงทีมาและพฒันาการ ก่อนทีจะนาํไปพิจารณาวา่ 
เมือเกิดการผสมผสานกนัแลว้ วรรณกรรมประเภทใหม่ทีเกิดขึนนนัมีความเหมือนหรือแตกต่างกบั
วรรณกรรมตน้ทางอย่างไรบา้ง ดงันนั ในทีนีจึงจะกล่าวถึงลกัษณะของนวนิยายโรมานซ์ นวนิยาย
ระทึกขวญั และนวนิยาย Romantic Suspense ตามลาํดบั อนัเป็นแนวทางทีแสดงให้เห็นถึงพฒันาการ
ต่างๆ ในภาพรวมไดดี้ยงิขึน 

 

2.1 นวนิยายโรมานซ์ 

 

นวนิยายโรมานซ์ยงัคงเป็นวรรณกรรมทีมีข้อถกเถียงถึง “ลักษณะความเป็นประเภท
วรรณกรรม” อยา่งกวา้งขวาง ฝังตะวนัตกวพิากษว์จิารณ์งานโรมานซ์โดยกล่าวถึงในเชิงประเมินค่าวา่
วรรณกรรมโรมานซ์เหมาะควรทีจะจดัให้เป็นประเภทวรรณกรรมหนึงหรือไม่ แต่เมือศึกษาลกัษณะ
ความเป็นโรมานซ์ยอ้นกลบัไปยุคคลาสสิกจนถึงปัจจุบนัจะพบวา่ แมร้ะยะเวลาทียาวนานและบริบท
ทางสังคมทีแปรเปลียนจะส่งผลให้โรมานซ์มีการเปลียนแปลงเรือยมาเมือนบัจากจุดเริม หากยงัมี
ลกัษณะร่วมบางประการทีทาํใหผู้อ่้านทราบไดว้า่สิงนนัคือวรรณกรรมประเภทโรมานซ์ 

เรืองเล่าในยุคคลาสสิกนันมีทังทีเป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์อันพฒันามาจากตาํนาน
ปรัมปรา เรืองพืนถินต่างๆ แต่ผลงานทีนกัวิจารณ์หรือผูศึ้กษาวรรณกรรมโรมานซ์ยกให้เป็นตน้ทาง
หรือตานาํพุของโรมานซ์คือเรือง โอดิสซี (Odyssey) ของ โฮเมอร์ (Homer) เนืองจากในยุคคลาสสิก
ยงัไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีการจดัแบ่งประเภทวรรณกรรม (genre) ดงันนัผูที้ศึกษาประเภทวรรณกรรม
จึงมกัประสบปัญหาเกียวกบัการจดัแบ่งงานเขียนคลาสสิกเพือให้สอดคลอ้งกบักรอบคิดร่วมสมยั 



18 

 

เพราะการวิเคราะห์โรมานซ์คลาสสิกหมายถึงการนาํแนวคิดเรืองการจดัลกัษณะประเภทวรรณกรรม
ทีเกิดในภายหลงัเขา้ไปพิจารณา  

มหากาพยเ์รือง โอดิสซี เป็นเรืองราวต่อจากมหากาพย ์อีเลียด (Iliad) คือหลงัจากสงครามกรุง
ทรอยทีกินเวลาถึงสิบปีสินสุดลง ตวัละครชือโอดิสซุส (Odysseus) จึงไดเ้ดินทางกลบับา้นเกิดของตน 
แต่ระหวา่งทางตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคมากมายทีขดัขวาง และตอ้งใชเ้วลาอีกสิบปีตวัละครจึงได้กลบั
ถึงบา้น กลวธีิเช่นนีจดัเป็นลกัษณะแบบโรมานซ์ ดงัวา่ 

 

The strategy that we see here in the Odyssey comes to be one of the primary 

features of romance : the dilation or postponement of  the object of desire rather than 

its achievement.1 
    

ลกัษณะกลวิธีทีพบในโอดิสซีไดก้ลายมาเป็นลกัษณะของโรมานซ์ทีให้ความสําคญักบัการ
ยืดระยะเวลา หรือการเลือนเวลาทีจะได้พบสิงทีปรารถนาออกไป มากกว่าจะให้ความสําคญักับ
ความสาํเร็จในการพบเจอหรือไดค้รอบครองสิงนนั 

ความเป็นโรมานซ์ทีปรากฏในงานยุคคลาสสิกจึงหมายถึงการทีผูเ้ขียนขยายเรืองเล่าของตวั
ละครวีรบุรุษให้เผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภารกิจจากพระเจา้ การเอาตวัรอดจากแม่มดหรือสัตว์
ประหลาด เป็นตน้ อุปสรรคทีขดัขวางการเดินทางของตวัละครจนส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือตอ้ง
เลือนเวลาไปออกไปจากความตอ้งการทีแทจ้ริงของตวัละคร  อาจกล่าวได้ว่างานโรมานซ์ในยุค
คลาสสิกมีลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ 

 

These strategy consist of the complication or delay of the linear quest; first, 

by the successive deployment of obstacles to progress, where eros can function 

either as an impediment to the quest or as its very goal, and, second, by the 

circularity of the narrative, expressed both in the importance of revelations, returns, 

and restorations and in the doubling or flashback or the narratives themselves.2 

 

                                                        

   
1
 Fuchs, Barbara. Romance (New York : Routledge, 2004), 15. 

   
2
 Ibid., 36. 
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กลวิธีเหล่านีประกอบด้วย หนึง การทาํให้เกิดความซับซ้อนหรือการทาํให้ภารกิจนันเกิด
ความล่าชา้ โดยใชอุ้ปสรรคทีเกิดขึนอยา่งต่อเนืองเพือขดัขวางการดาํเนินเรือง ซึงความรักหรือความ
ใคร่ (eros) สามารถทาํหน้าทีเป็นไดท้งัอุปสรรคหรือจุดหมายของภารกิจนนัก็ได ้และสอง การเล่า
เรืองวนซาํ ซึงถูกแสดงออกมาในลกัษณะการเนน้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยเรืองทีถูกปิดบงั การหวน
กลบัคืน และการฟืนฟู รวมถึงการเล่าซาํ หรือการเล่าเรืองยอ้น 

อย่างไรก็ตาม นกัวิจารณ์กล่าวว่าในยุคคลาสสิกนนั โรมานซ์ยงัไม่อาจจดัให้เป็นกลุ่มหรือ
ประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัวา่ 

 

[…] the occurrence of the romance in classical texts can hardly be limited 

to the handful of “Greek romances” traditionally identified as the entire genre. If, as 

I have suggested here, we focus on romance strategies, it becomes possible to map 

romance across a wide range of text, from an epic poem like the Odyssey to several 

kinds of texts that were not even presented to their readers as fiction per se.3 

 

การเกิดขึนของลกัษณะแบบโรมานซ์ในวรรณกรรมคลาสสิกนนัไม่อาจจาํกดัให้เป็นทงัหมด
ของประเภทวรรณกรรมโรมานซ์ไดจ้ากงานยคุกรีกเพียงจาํนวนหนึง แต่การเจาะจงไปทีกลวิธีแบบโร
มานซ์จะทาํให้สามารถเห็นลกัษณะโรมานซ์ไดจ้ากวรรณกรรมหลากหลายประเภท ตงัแต่มหากาพย์
โอดิสซี ไปจนถึงวรรณกรรมอีกหลายประเภททีโดยตวัเนือหาไม่ได้ถูกนําเสนอแก่ผูอ่้านว่าเป็น
บนัเทิงคดีดว้ยซาํ 

อาจกล่าวไดว้า่โรมานซ์คลาสสิกเหมาะทีจะจดัให้เป็นกลวิธีการเขียนทีแทรกอยูใ่นงานเขียน
ต่างๆ ซึงเป็นตน้ทางให้กบัโรมานซ์ในยุคต่อมา มากกว่าทีจะสรุปว่าวรรณกรรมประเภทโรมานซ์มี
ลกัษณะเช่นไร เพราะการมองเช่นนีจะสามารถพิจารณาทิศทางการก่อรูปและพฒันาการของโรมานซ์
ในสมยัต่อมาไดอ้ยา่งครอบคลุมยงิขึน 

ต่อมาคือยุคกลาง ด้วยเหตุทีโรมานซ์ยุคกลางได้รับอิทธิพลการเขียนมาจากงานในยุค
คลาสสิก จึงทาํให้ลกัษณะของโรมานซ์ยุคกลางมิไดแ้ตกต่างไปจากคลาสสิกมากนกั เนือเรืองยงัคง

                                                        

    
3
 Ibid., 36.  
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เนน้ไปทีการเดินทาง การผจญภยัและทาํภารกิจเพือพิสูจน์ความสามารถของตวัละคร หรือการตามหา
สิงของมีค่าทีตอ้งถูกขดัขวางทาํให้ล่าชา้ออกไป การเล่าเรืองอืนแทรกเรืองหลกั รวมทงัการเนน้ไปที
วีรกรรมของผูช้ายก็ยงัคงปรากฏอยู่ แต่สิงทีเริมเปลียนแปลงคือสถานะของตวัละคร จากตวัละคร
วีรบุรุษจะกลายเป็นตวัละครกษตัริยก์บัราชินีหรืออศัวินกบัเลดี The characters of romance are the 

same members of the secular court: kings and queens, knights and ladies4 สันนิษฐานไดว้า่เกิดจาก
บริบททางสังคมทีเริมเปลียนไป ทาํให้บุคคลในฐานะวีรบุรุษค่อยๆ เสือมความนิยมลง และหัน
กลบัมาใชต้วัละครทีมีสถานะจริงในสังคมดงัวา่  

กระนนั นกัวิจารณ์ก็ได้จดัแนวทางการเขียนโรมานซ์ในยุคกลาง อย่างชดัเจนมากขึน โดย
อธิบายวา่ 

 

The genre of medieval romance is conventionally defined as a group of 

narratives in the vernacular that emerge around 1150 in the court of  Henry II and 

Eleanor of Aquitaine in England (where Anglo-Norman, a form of French, was the 

elite language) and tell stories of love and adventure. Although generally situated in 

a distant classical or Arthurian past, the stories feature all the trappings of 

contemporary court and chivalric culture, so that, for example, Greek and Roman 

“knights” skirmish in patently medieval tournament. The primary source for this 

literature are Greek and Roman legends5  
 

ประเภทของโรมานซ์ในยคุกลางนนัไดถู้กนิยามไวว้า่ เป็นกลุ่มของเรืองเล่าในภาษาพืนบา้นที
เริมมีขึนในปี ค.ศ. 1150 ในสมยัของกษตัริยเ์ฮนรีที 2 และราชินีเอเลเนอร์แห่งอควิเทนต ์ในประเทศ
องักฤษ (ซึงในขณะนนัภาษาแองโกล-นอร์แมน เป็นรูปแบบหนึงของภาษาฝรังเศสอนัเป็นภาษาของ
ชนชนัสูง) เป็นเรืองเล่าของความรักและการผจญภยัทีโดยทวัไปนนัจะดาํเนินเรืองในยุคคลาสสิกหรือ
ยุคกษตัริยอ์าเธอร์ และประกอบไปดว้ยวฒันธรรมลกัษณะต่างๆ ในสมยันัน เช่น การต่อสู้กนัของ
อศัวนิกรีกและโรมนั โดยเรืองทงัหมดในวรรณกรรมมีตน้กาํเนิดมาจากตาํนานกรีกโรมนั  

                                                        

   
4
 Ibid., 39. 

   
5
 Ibid., 39. 



21 

 

คาํจาํกดัความนีบ่งว่าโรมานซ์ในยุคกลางมิไดเ้ป็นเพียงลกัษณะการเขียนทีแทรกอยู่ในงาน
เขียนอืนเท่านัน แต่ถูกจดักลุ่มอย่างเป็นระบบมากขึน กล่าวคือ เป็นงานเขียนทีใช้ภาษาตระกูลโร
มานซ์และมีเนือหาเกียวกบัอศัวิน ยงิไปกวา่นนัโรมานซ์ยงัไดรั้บความนิยมไม่ใช่เพียงกลุ่มผูใ้ชภ้าษา
ตระกลูโรมานซ์ แต่ยงัไดรั้บความนิยมมากในองักฤษและแพร่กระจายทวัยโุรป  

นอกจากโรมานซ์จะไดรั้บการจดัประเภทให้เป็นเรืองเล่าประเภทหนึงแลว้ ยงัมีการกล่าวถึง
โรมานซ์ในแง่ของกลวธีิดว้ย ดงัวา่ 

 

It suggest that even for this period we may posit romance as a set of mobile, 

adaptable strategies for making texts pleasurable. Idealization, narratives delays, 

multiple obstacles to teleological drives, spectacular reversal fortune, constant use of 

the marvelous, a more pronounced role for eros: these romance strategies make their 

appearance in a wide variety of medieval genres, even in chronicle histories that are 

not “romance” or translated in to vernacular. 6 
 

ในยุคนีอาจกล่าวไดว้่าโรมานซ์สารมารถจดัให้เป็นกลวิธีทีปรับเปลียนและเลือนไหลทีมีไว้
เพือทาํให้เนือหามีความบนัเทิงมากขึน การสร้างอุดมคติ การทาํให้ล่าช้าด้วยวิธีเล่าเรือง การใช้
อุปสรรคหลากหลายเพือขัดขวางการเดินทาง ความผนัแปรของโชคชะตา การเกิดขึนของสิง
มหัศจรรย์ และการเน้นบทบาทของความรักความใคร่ กลวิธีของโรมานซ์เหล่านีปรากฏใน
วรรณกรรมยคุกลางหลายประเภท แมแ้ต่ในหนงัสือประวติัศาสตร์ทีไม่ไดจ้ดัเป็นวรรณกรรมโรมานซ์
หรือไม่ไดถู้กแปลเป็นภาษาดงัเดิม 

ในแง่กลวิธี โรมานซ์ไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะของวิธีทีมีความยืดหยุ่นและสามารถนาํมา
ปรับใชเ้พือให้งานเขียนมีความสนุกมากขึนได ้กลวิธีแบบโรมานซ์จึงปรากฏไดใ้นงานเขียนประเภท
ต่างๆ อนัแสดงให้เห็นว่ากลวิธีแบบโรมานซ์กลายเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพทีสามารถนาํไป
ผสมผสานในบนัทึกประวติัศาสตร์กบัทงังานแฟนตาซีก็ได ้ดงัทีวา่ romance becomes a particularly 

effective tool for intermingling history and collective fantasy7 

                                                        

   
6
 Ibid., 58. 

    
7
 Ibid., 65. 
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แนวคิดลกัษณะความเป็นโรมานซ์ของยุคกลางนีเองทีนกัวิชาการไทยรับมาเพือบญัญติัศพัท์
คาํว่า Romance ใช้ในประเทศไทย โดยราชบณัฑิตยสถานบญัญติัความหมายของคาํว่า Romance     

ไวว้า่ 
 

romance นิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ คาํนีเดิมใชเ้รียกวรรณกรรมทีเขียนเป็น
ภาษาฝรังเศสเก่า และเนืองจากวรรณคดีภาษาฝรังเศสเก่าส่วนใหญ่จะเป็นเรืองเกียวกบั
อศัวินและวีรกรรมของอศัวินเหล่านนั คาํวา่นิยายวีรคติจึงกลายมาเป็นคาํทีใชเ้รียกเรือง
ทาํนองนีไม่วา่จะเขียนเป็นภาษาใดกต็าม  […]  เมือกล่าวถึงรูปแบบของบนัเทิงคดีสมยั
ปัจจุบนั ในการใชโ้ดยทวัไปคาํนีหมายถึงวรรณกรรมทีมีตวัละครผิดไปจากบุคคล
ธรรมดา ใชส้ถานทีอยู่ห่างไกลและต่างแดน ใชเ้หตุการณ์ทีตืนเตน้และกลา้หาญอย่าง
ยงิยวด มีความรักรุนแรง หรือมีประสบการณ์เร้นลบัเหนือธรรมชาติ8 

 
 

จากคาํนิยามขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ความหมายของนิยายโรมานซ์ทีราชบณัฑิตบญัญติัขึนนนั
มีความหมายถึงงานเขียนยคุกลางทีใชภ้าษาตระกูลโรมานซ์ซึงพฒันามาจากภาษาละติน เช่น ฝรังเศส 
อิตาลี และสเปน เป็นตน้ เล่าถึงเรืองราวการผจญภยัของวีรบุรุษและอศัวิน ทงัยงัเกียวขอ้งกบัความรัก
ระหว่างอศัวินและเจา้หญิงหรือเป็นเรืองต่างแดน เรืองทีเน้นอารมณ์ความรู้สึกทีรุนแรง แต่ปัจจุบนั
ความหมายของโรมานซ์มิไดห้มายถึงเฉพาะเรืองดงักล่าวเท่านนั ซึงผูศึ้กษาจะกล่าวต่อไปในประเด็น
ของโรมานซ์ในยคุหลงัเรอเนซองซ์ 

ในยุคเรอเนซองซ์ รูปแบบการเขียนแบบนวนิยาย (Novella) ทีถือกาํเนิดขึนก็ไดรั้บลกัษณะ
การสร้างงานมาจากยคุกลาง ดงัวา่ 

 

The novella tradition, from Boccaccio to his multiple imitators, builds on a 

number of romance strategies and provides many plots for Renaissance drama. 

Central figures such as Ariosto, Spencer, Tasso, and Cervantes elaborate on the 

tradition of medieval romance.9 
 

                                                        

  8 ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมองักฤษ-ไทย (กรุงเทพ : อรุณการพิมพ,์ 2545), 371. 

   
9
 Fuchs, Barbara. Romance, 66. 
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กล่าวคือลกัษณะการเขียนนวนิยายของบอคคาชิโอ (Boccaccio) รวมถึงนกัเขียนอีกหลายคน
ทีทาํตามอยา่งเขานนัประกอบขึนมาจากกลวธีิแบบโรมานซ์ และเป็นวตัถุดิบในการสร้างโครงเรืองได้
อยา่งหลากหลายใหแ้ก่งานเขียนสมยัเรอเนซองซ์ นกัเขียนมีชือหลายคนก็ประพนัธ์นวนิยายทีเป็นการ
นาํลกัษณะงานโรมานซ์ยคุกลางมาต่อยอด 

ในขณะเดียวกนัลกัษณะเรืองและกลวิธีแบบโรมานซ์จากยุคกลางทียงัคงปรากฏในงานเขียน
สมยัเรอเนซองซ์ก็ถูกตงัขอ้สังเกตวา่  

 

Thus the romances of chivalry become longer and more complex, without 

necessarily achieving any greater sophistication. […] the reader can easily see 

through the limited variations, but does not necessarily find this a failing. Chivalric 

romance becomes, in sense, the first mass genre, purveying quantities of prose to a 

literature but relatively undereducated audience in search of comforting familiarity. 

A central set of topoi are endlessly repeated : a historically and often geographically 

remote setting, the mysterious origins of the hero, separation and reunion, disguise 

and recognition, magic and enchantments. 10 

 

จากตวัอย่างทียกมาจะเห็นว่างานโรมานซ์ถูกตงัขอ้สังเกตว่ามีความยาวและซับซ้อนมาก
ยงิขึน แต่ไม่ไดมี้ความลึกซึงเพิมขึนแต่อยา่งใด ผูอ่้านสามารถเห็นการใชก้ลวิธีโรมานซ์แบบต่างๆ อนั
เป็นไปอยา่งจาํกดั หากผูอ่้านก็ไม่ไดม้องสิงเหล่านนัว่าเป็นขอ้ผิดพลาดของนวนิยาย เพราะโรมานซ์
ยุคกลางไดก้ลายเป็นวรรณกรรมประเภทแรกทีเขา้ถึงคนหมู่มาก โดยการทาํให้วรรณกรรมมีปริมาณ
มากเพือเข้าถึงผูอ่้านทีอ่านออกเขียนได้แต่ก็ยงัด้อยการศึกษา ผูที้แสวงหาความคุน้เคยเพือให้การ
เขา้ถึงเนือเรืองเป็นไปไดโ้ดยง่าย ลกัษณะหลกัแบบโรมานซ์เป็นลกัษณะทีถูกใชซ้าํอยา่งไม่สินสุด ทงั
เรืองทีเกิดในสถานทีห่างไกลในแง่ของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ทีมาอนัลึกลบัของตวัละครหลกั 
การพลดัพรากและการหวนกลบัมาพบเจอ การซ่อนและการคน้พบ เวทมนตร์และอาคมต่างๆ 

เนืองจากในสมยันีเริมหวนกลบัคืนสู่แนวคิดแบบแผน ดาํเนินชีวิตดว้ยระบบความคิดและ
เหตุผล (intellectual) ซึงความคิดนีส่งผลต่องานเขียนประเภทโรมานซ์ ผูค้นบางกลุ่มจึงเริมมีทศันคติ
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 Ibid., 79. 
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วา่โรมานซ์คือเรืองทีไม่มีแก่นสาร ขาดเหตุผล และเป็นงานเขียนสําหรับชนชนัล่างหรือคนสามญัทีมี
ความรู้นอ้ย ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้เกิดงานเขียนเรือง Don Quijote โดย Miguel de Cervantes ทีเล่าเรือง
เกียวกบัอศัวินทีผจญภยัและผ่านภารกิจต่างๆ มามากมายแต่สุดทา้ยกลบักลายเป็นเพียงคนเสียสติ
เท่านนั ภาพของวีรบุรุษผูมุ้่งมนั เก่งกลา้สามารถจึงถูกลดคุณค่าลงเป็นแค่คนแก่ มิไดแ้สดงถึงความ
ยงิใหญ่อนัเป็นตาํนานเช่นเคย แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่โรมานซ์เป็นวรรณกรรมร้อยแกว้ทีเป็นที
นิยมมากทีสุด โรมานซ์จึงถูกเรียกว่าแกนกลางแห่งวรรณกรรมทีได้รับความนิยมในสมยันี ดงัว่า      
as the popular prose romances were sometimes known, were the “core of popular literature” in the 

period11 

ต่อมาคือยุคหลงัเรอเนซองซ์ งานโรมานซ์ทีพฒันามาจากยุคสมยัเรอเนซองซ์ก็ยงัคงเป็นงาน
เขียนทีไดรั้บความนิยมอยู่ แมว้่าจะมีกระแสของงานประเภทอืนเขา้มาก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความ
เลือนไหลของโรมานซ์ทีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัไดอ้ยา่งดี และยงัเป็นประเภทวรรณกรรมที
ทรงพลงัดว้ย ดงัวา่ 

 

Despite its vicissitudes, romance survived marked changes in literary 

fashion. As in the Renaissance, ancient romance continued to be published side by 

side with new fiction. […] this popularity reflects how romance manage to adapt to 

the new fashion for “natural” or “orderly” narrative […] Romance continues to be 

powerful cultural force,12 
 

แมว้า่จะมีการเปลียนแปลงต่างๆ แต่โรมานซ์ก็ยงัคงอยูร่อดและผา่นการเปลียนแปลงทีสําคญั
ต่อโลกวรรณกรรมมาได ้ดงัเช่นในยคุเรอเนซองซ์ โรมานซ์แบบโบราณก็ยงัคงไดรั้บการตีพิมพค์วบคู่
ไปกบันวนิยายใหม่ ความนิยมเหล่านีสะทอ้นให้เห็นการทีโรมานซ์สามารถปรับตวัให้เขา้กบัแนว
ทางการเล่าเรืองแบบต่างๆ ไดก้บัทงัยงัคงเป็นงานทีมีพลงัทางวฒันธรรมอนัทรงประสิทธิภาพอยู ่

ขณะเดียวกัน ในช่วงหลังเรอเนซองซ์ยงัเกิดเปลียนแปลงทางสังคมทีส่งอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วรรณกรรมโดยรวมด้วย  กล่าวคือ  สืบเนืองจากการปฏิว ัติอุตสาหกรรมในช่วง
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 Ibid., 97. 
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 Ibid., 99-100. 
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คริสตศ์ตวรรษที ๑๘ ทาํให้คนในสังคมหนัมายึดระบบเหตุผลเป็นแนวคิดหลกัทงัยงัใชเ้ป็นกฏเกณฑ์
ต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตอนัหมายรวมถึงวรรณกรรมดว้ย งานทีมิไดเ้ขียนบนหลกัความจริงและขาด
เหตุผลรองรับ โดยเฉพาะงานแนวโรมานซ์จะถูกประเมินค่าวา่เป็นงานทีไม่มีประโยชน์ ดว้ยเหตุนีจึง
ทาํให้ศิลปินทีให้ค่าต่อจิตวิญญาณและอารมณ์ความรู้สึกลุกขึนมาตงัคาํถามต่อวิธีคิดแบบคลาสสิก
ใหม่ถึงความสาํคญัของการให้อภิสิทธิต่อการใชเ้หตุผล ดงัวา่ By the mid-eighteenth century, literary 

scholar in Germany, France, and England were reacting to the dictates of neoclassicism, 

questioning its privileging of reason, order, and proportion.13 กล่าวคือ ช่วงกลางศตวรรษที 18 เหล่า
นักปราชญ์ด้านวรรณกรรมในเยอรมนั ฝรังเศส และองักฤษ กาํลงัให้ความสนใจเกียวกบัแนวคิด
แบบนีโอคลาสสิก และมีการตงัคาํถามเกียวกบัสิทธิพิเศษของเหตุผล ระเบียบ และความสําคญัต่างๆ
ของแนวคิดนี ซึงการเคลือนไหวนีเองทีทาํให้เกิดแนวคิดวรรณกรรมแบบโรแมนติก (Romanticism) 
อนัเป็นปรากฏการณ์หนึงของงานเขียนทีมุ่งเนน้ไปทีอารมณ์และความรู้สึกมากกวา่เหตุผล ทงัยงัตงั
คาํถามต่อระบบเหตุผลดว้ยวา่กาํลงัทาํลายจิตวญิญาณของความเป็นมนุษย ์

โดยปกติแล้วคนทวัไปมกัจะมองว่าวรรณกรรมแนวโรแมนติกกับโรมานซ์คืองานเขียน
ประเภทเดียวกนั แมจ้ะปฏิเสธไม่ไดว้่างานเขียนทงัสองมีความสัมพนัธ์กนัอยู่บา้งในเชิงความคิดที
เน้นอารมณ์ความรู้สึก แต่เมือพิจารณาต่อไปจะพบความแตกต่างคือ โรแมนติก เป็นการเคลือนไหว
ทางความคิด (movement) ทีเกิดขึนเพือปฏิเสธระบบเหตุผลและหลกัเกณฑ์ทีเป็นแบบแผนและงาน
แบบคลาสสิกใหม่ทีเนน้ความจริงแทอ้นัสมบูรณ์ ทงัยงัวพิากษส์ังคมและการเมืองในขณะนนัดว้ย ซึง
ต่างจากโรมานซ์ทีเติบโตมาจากเรืองเล่ามุขปาฐะและมหากาพยต์งัแต่ยุคคลาสสิก และค่อยๆ พฒันา
จนกลายเป็นเรืองเล่าทีมีรูปแบบของตนเองโดยมีไวเ้พือความบนัเทิงเป็นหลกั แมว้่าโรมานซ์มิไดมี้
แนวคิดเชิงขบถเช่นนันแต่ก็ปรากฏว่ากลวิธีแบบโรมานซ์ถูกใช้เป็นเครืองมือต่อรองอย่างหนึงทาง
วรรณกรรมทีนกัเขียนสายโรแมนติกนาํมาใชใ้นรูปของวรรณกรรมกอธิก  (gothic) ดงัวา่ 

 

                                                        

    
13

 Ibid., 117-118. 
    วรรณกรรมกอธิกเป็นงานทีมุ่งเนน้อาํนาจของความตอ้งการหรือแรงปรารถนาอนัไร้เหตุผล ความสบัสนอลม่าน ความ
ปันป่วนของธรรมชาติอนัเนืองมาจากการละเมิดกฎตามทีสมควรเป็น ทงัหมดนีไม่ไดใ้ชฉ้ากร่วมสมยัหากแต่ยอ้นกลบัไปในยคุกลาง มี
การดาํเนินเรืองในปราสาทหรือสถาปัตยกรรมแบบกอธิกซึงมีมุมซ่อนเร้น ลึกลบัและแฝงไวด้ว้ยความน่าสะพรึงกลวั (อ่านเพิมเติมได้
ใน การละเมิดกรอบจารีตสังคมในวรรณกรรมกอธิกไทย : กรณศึีกษาชนชันและเพศสถานะใน ปราสาทมืด) ซึงต่างจาก Romantic 

Suspense ทีดาํเนินเรืองดว้ยการสืบหาความจริงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ทีเป็นเหตุผล ให้อารมณ์ลุน้ระทึกจากความตืนเตน้   
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Two important developments in the history of romance follow the gothic 

revival […] First, the last decades of the eighteenth century see the introduction of  a 

distinct new genre that quickly achieves great popularity : the Gothic romance, 

which self-consciously revives “medieval” motifs in often sensational tales. Second, 

the privileging of the imagination over reason, and thus the revindication of  

romance form, becomes one of the hallmarks of the movement we now know as 

Romanticism. 14 
 

พฒันาการทีสําคญัสองประการในประวติัศาสตร์ของโรมานซ์ในยุคฟืนฟูกอธิกนนั ประการ
แรกคือ ในช่วงทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษที 18 ไดมี้การเขา้มาของงานประเภทใหม่ทีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากในเวลาอนัรวดเร็ว คือ นวนิยายแนวกอธิก อนัเป็นความตงัใจทีจะนาํลกัษณะสําคญัใน
การเขียนวรรณกรรมจากยุคกลางกลบัมาใช้ และประการทีสอง คือ การทีจินตนาการเขา้มามีสิทธิ
พิเศษเหนือเหตุผลจนก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงของนวนิยายโรมานซ์อีกครัง ซึงไดเ้ป็นกา้วสําคญัต่อ
งานทีปัจจุบนัเรียกวา่วรรณกรรมแนวโรแมนติก 

จากคาํกล่าวขา้งตน้ทาํให้ทราบว่าวรรณกรรมกอธิกเป็นพฒันาการอนัโดดเด่นรูปแบบหนึง
ของวรรณกรรมแนวโรมานซ์ในช่วงปลายศตวรรษที 18 วรรณกรรมกอธิกเป็นการหวนกลบัไปสู่
จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ปฏิเสธกฎเกณฑ์และกรอบของเหตุผล ซึงวรรณกรรมกอธิก
กลายเป็นวรรณกรรมประเภทใหม่ทีไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว นอกจากนัน กระแสกอธิกยังไม่ได้
จาํกัดตัวอยู่ เพียงแค่ในประเทศอังกฤษเท่านัน หากแต่ได้ขยายพรมแดนไปยังประเทศอืนๆ ในทวีป
ยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกา15 

แต่หลงัจากแนวคิดแบบโรแมนติกเริมเสือมความนิยมลงในตอนกลางคริสตศ์ตวรรษที 19  

โรมานซ์ก็เกิดการเปลียนแปลงอีกครังหนึง คือ 
  

The main strategy is the postponement of the union between lovers. Unlike 

the Greek version, however, in which the two separate by outside obstacles after 
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 Ibid., 119. 

    
15

 สุรเดช โชติอุดมพนัธ์, การละเมิดกรอบจารีตสังคมในวรรณกรรมกอธิกไทย : กรณีศึกษาชนชันและเพศสถานะใน 
ปราสาทมืด (กรุงเทพฯ : คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 4-5. 
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they recognize their love for each other, romance novels focus primarily on the 

heroine’s gradual, […] The largely internalized dilemma of her recognition of her 

own feelings replaces the externalize  threats of pirates and bandits.16 

 

 วรรณกรรมโรมานซ์ในช่วงนียงัคงมีกลวิธีหลกัคือการเลือนระยะเวลาในการพบกนัของคน
รักออกไป แต่แตกต่างจากแบบกรีกทีคู่รักจะถูกขดัขวางจากอุปสรรคภายนอกหลงัจากทีทงัสองตก
หลุมรักซึงกนัและกนัแลว้ แต่โรมานซ์ในยุคนีจะเน้นไปทีความรู้สึกของตวัละครหลกัอนัเป็นภาวะ
กลืนไม่เขา้คายไม่ออกทีเกิดภายในจิตใจของตวัละครหลกัทีคน้พบความรู้สึกของตวัเองอยา่งชา้ๆ ซึง
เขา้มาแทนทีอุปสรรคภายนอกอยา่งโจรสลดัหรือกลุ่มคนร้าย 

 แมว้่าวรรณกรรมโรมานซ์แบบกอธิกจะเสือมความนิยมลงในช่วงกลางศตวรรษที 19 แต่
ยงัคงส่งอิทธิพลต่อแนวทางการสร้างงานต่อนักเขียนโรมานซ์รุ่นหลงัอยู่ ซึงนักเขียนทีมีชือเสียง
ในช่วงศตวรรษที 20 อยา่งมารี คอเรลลี ก็ไดรั้บอิทธิพลนนัเช่นกนั แมใ้นเวลานนัโรมานซ์ทีมีกลิน
อายแบบกอธิกจะถูกโจมตีก็ตาม 
 

 ตอนแรก A Romance of Two Worlds ไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัวิจารณ์และ
นกัหนงัสือพิมพ ์เพราะเป็นนวนิยายของนกัประพนัธ์หน้าใหม่ไม่มีใครรู้จกั ทงัเนือ
เรืองกไ็ม่สอดคลอ้งกบัแนวทีถือกนัว่าเป็นเรืองทีดี กล่าวคือเป็นเรืองลึกลบัเกียวกบัจิต
และวิญญาณ ตลอดจนศรัทธาความดีโดยไม่ไดอิ้งหลกัของศาสนาใดเป็นพิเศษ ซํา
หนงัสือพิมพ ์“อธีเนียม” ทีหยิบยกเรืองนีขึนมาเอ่ยถึงก็ออกความเห็นว่า เป็นเรืองที 
“ไม่มีทางโน้มน้าวจิตใจใครให้ประทับใจได้” แต่ผลคือ ทงัฮลั เคน และหนงัสือพิมพ์
เดาใจตลาดผิดอย่างตรงกนัขา้ม นวนิยายเรืองนีกลบัเป็นเรืองทีประสบผลสาํเร็จอย่าง
ไม่มีใครคาดหมาย17 

 
 เนืองจากในช่วงปลายศตวรรษที 19 ถึงตน้ศตวรรษที 20 นนั แนวคิดแบบสมยัใหม่เขา้มามี
บทบาทต่อการประเมินค่าวรรณกรรม งานเขียนทีดีทีจะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “วรรณคดี” จึงมกัเป็น
งานเขียนแนวสัจนิยมทีสะทอ้นสังคมและเขา้ถึงไดด้ว้ยปัญญา ส่วนงานเขียนแบบโรมานซ์ถูกจดัให้
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 Fuchs, Barbara. Romance, 126. 
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 วินิตา ดิถียนต,์ อทิธิพลของมารี คอเรลลต่ีอวรรณกรรมไทย (กรุงเทพ : มปท., มปป.), 11. 
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เป็นเรืองอ่านเล่นหรือเรืองไร้สาระเท่านนั การปรากฏตวัของ A Romance of Two Worlds จึงแสดงให้
เห็นถึงการปฏิเสธรูปแบบวรรณกรรมทีถูกจดัให้เป็นงานเขียนทีดีของคอเรลลี  นับเป็นการสวน
กระแสและทา้ทายความคิดสมยัใหม่ทีให้คุณค่าต่อความจริงทีพิสูจน์ไดด้ว้ยวิทยาศาสตร์ เพราะงาน
เขียนของคอเรลลีมกัเกียวขอ้งกบัความรัก อารมณ์ความรู้สึก หรือเป็นเรืองลึกลบั 

 ความนิยมต่องานโรมานซ์ของคอเรลลีทีเกิดขึนถือเป็นปรากฏการณ์หนึงของนวนิยาย        
โรมานซ์ เนืองจากความนิยมไม่ไดเ้กิดขึนเฉพาะในองักฤษเท่านนั ดงัว่า มารี คอเรลลี ซึงเป็นทีรู้จัก
กันกว้างขวางในบรรณพิภพของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรปเกือบทุกประเทศ และ
เรือยมาจนถึงฟิลิปปินส์ อินเดีย และไทย18 นอกจากนีคอเรลลียงัเป็นตน้แบบการเขียนนวนิยายโร
มานซ์ใหก้บันกัเขียนในปัจจุบนัอีกดว้ย 

 กระทงัในตอนกลางศตวรรษที 20 นวนิยายโรมานซ์จึงถูกมองด้วยสายตาแบบใหม่ อนั
เนืองมาจากความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ทีหันกลบัมาให้ความสําคญักบัวรรณกรรมประชานิยม งาน
เขียนจําพวกลึกลับสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน และโรมานซ์จึงได้รับความสนใจในฐานะ
วรรณกรรมอีกครังหนึง ในช่วงนีเองทีโรมานซ์มีพฒันาการอยา่งมาก แมเ้นือหาหลกัจะยงัเล่าถึงความ
รักและการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ของตวัละครเอกหญิงและชาย แต่วิธีการนําเสนอเริมมีความ
หลากหลายมากขึน เช่น การนาํเสนอในรูปแบบบนัทึก จดหมาย หรือสารคดีท่องเทียว เป็นตน้ 

 โรมานซ์ในปัจจุบนัซึงมีพฒันาการมากวา่ 2,000 ปีนนั แมจ้ะเกิดการเปลียนแปลงตลอดเวลา 
แต่สิงหนึงทีย ังคงไว้เหมือนกันทังหมดคือ เนือหาทีนําเสนอเกียวกับความรัก  อย่างเช่นใน 
Encyclopedia of Feminist Literary Theory กล่าวถึงนวนิยายโรมานซ์วา่ the romance genre has come 

to be its focus on the romantic relation between a woman and a man […] The romance also 

generally has a happy ending19 คือ นวนิยายโรมานซ์เป็นงานทีเนน้ประเด็นเรืองความรักของหนุ่ม
สาวและส่วนใหญ่จะมีตอนจบทีมีความสุข 

ซึงสอดคลอ้งกบัทีสมาคมนกัเขียนนวนิยายโรมานซ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Romance Writers of 

America) ไดก้ล่าวถึงพืนฐานของความเป็นนวนิยายโรมานซ์ทีตอ้งมีในงานไว ้2 ประการ คือ 
 

                                                        

    
18

 เรืองเดียวกนั, 11. 

   
19

 Elizabeth  Kowaleski, ed., Encyclopedia of Feminist Literary Theory  (London : Grarland publising, 1997), 351. 
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A Central Love Story: The main plot centers around two individuals falling 

in love and struggling to make the relationship work. A writer can include many 

subplots as he/she wants as long as the love story is the main focus of the novel. 

An Emotionally-Satisfying and Optimistic Ending: In a romance, the lovers 

who risk and struggle for each other and their relationship are  rewarded with 

emotional justice and unconditional love.20 

 

แนวคิดนีอธิบายไดว้่านวนิยายโรมานซ์คือนวนิยายทีมีเรืองราวความรักเป็นศูนยก์ลางของ
เรือง มีความเกียวเนืองกบัคนสองคนทีตกหลุมรักซึงกนัและกนั และการดินรนเพือให้ความสัมพนัธ์
ของทงัสองเป็นไปอย่างราบรืน โดยผูเ้ขียนสามารถใส่ประเด็นรองลงไปไดต้ามตอ้งการ ตราบใดที
เรืองราวความรักของเธอและเขายงัเป็นประเด็นหลกัของนวนิยายอยู ่และมีตอนจบทีสร้างความน่าพึง
พอใจทางอารมณ์ในแง่บวก ในโรมานซ์ คู่ รักทีผจญความเสียงและดินรนเพือกันและกัน เพือ
ความสัมพนัธ์ของคนทงัคู่จะไดรั้บความยติุธรรมทางอารมณ์และไดค้วามรักทีไร้เงือนไขเป็นรางวลั 

หรือทีพาเมลา เรจิส (Pamela Regis) กล่าวไวใ้นหนงัสือ A Natural History of the Romance 

Novel ว่าในนวนิยายโรมานซ์มกัจะมีองค์ประกอบหรือลกัษณะทีชีให้เห็นถึงความเป็นโรมานซ์ซึง 
Elements both essential and accidental can appear in any order.21 ความวา่ องคป์ระกอบทีทงัสําคญั
และเกิดขึนอยา่งบงัเอิญนีสามารถปรากฏในลาํดบัใดของเรืองก็ได ้มีทงัหมด 8 ประการ  คือ 

1. Society Defined คือ สังคมอนัเป็นฉากของทอ้งเรืองทีมกัจะปรากฏในตอนตน้ของนว
นิยายเพือให้ผูอ่้านเห็นภาพโดยรวม มกัเป็นภาพของสังคมทีบกพร่อง ลา้หลงั หรือศีลธรรมถดถอยที
ส่งผลในลกัษณะบีบบงัคบัและกดดนัตวัละครเอกหญิงและชาย 

2. The Meeting คือองคป์ระกอบในช่วงตน้ของนวนิยายทีตวัละครเอกหญิงและชายไดพ้บ
กนั ร่องรอยของความขดัแยง้ในเรืองมกัถูกนาํเสนอผา่นองคป์ระกอบนี 

                                                        

    20
 Romance Writers of America. About the Romance Genre  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 30 กรกฎาคม 2555 เขา้ถึงจาก 

http://www.rwa.org/cs/the_romance_genre 

    
21

 Pamela  Regis, A Natural History of the Romance Novel  (Philadelphia : University of Pensylvania, 2003), 30. 

    สรุปและเก็บความจาก A Natural History of the Romance Novel ของ Pamela Regis 
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3. The Barrier เป็นฉากทีกระจายอยูต่ลอดทงัเรืองเพือแสดงให้ผูอ่้านทราบถึงสาเหตุทีตวั
ละครเอกหญิงและชายไม่สามารถครองรักกนัได ้สิงขดัขวางเหล่านีอาจมีทีมาไดจ้ากทงัปัจจยัภายนอก 
คือ สภาพแวดลอ้มหรือสังคม ส่วนปัจจยัภายในคือความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร บางครังสิงขดัขวางก็
มีทีมาจากทงัสองปัจจยั 

4. The Attraction คือฉากทีพบไดต้ลอดทงัเรืองเพือชีใหเ้ห็นวา่ตวัละครหญิงและชายควรได้
ครองรักกนั ความดึงดูดใจนีจะส่งผลให้ตวัละครเกาะเกียวกนัเพือกา้วขา้วสิงกีดขวางไปให้ได ้ความ
ดึงดูดใจมีพืนฐานมาจากความชมชอบทางเพศ มิตรภาพ การมีจุดหมายร่วมกนั ความคาดหวงัของ
สังคม และปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

5. The Declaration เป็นฉากทีตวัละครหญิงและชายไดเ้ผยความรู้สึกต่อกนั ซึงอาจปรากฏ
ในส่วนใดของเรืองเล่าก็ได ้แต่โดยมากมกัปรากฏในช่วงทา้ยของเรืองหลงัจากสิงกีดขวางทงัหลายจบ
สินลงแลว้ การเผยความรู้สึกจึงเป็นเสมือนตวัหมายของการพงัทลายของสิงกีดขวาง 

6. Point of Ritual Death ความตายเชิงพิธีกรรม  เป็นตวัหมายของช่วงเวลาในเรืองเล่าที
การอยูร่่วมกนัของตวัละครหรือการกา้วขา้มสิงกีดขวางดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได ้ซึงตวัละครเอกหญิง
มกัเป็นเป้าหมายของความตายเชิงพิธีกรรมนี เรจิสใช้ตาํนานเทพปกรณัมกรีกเรืองเพอร์เซโฟนี 
(Persephone) มาอธิบายเพิมเติมว่าเปรียบเสมือนทีเพอร์เซโพนีถูกฮาเดส (Hades) ลักพาตวัไปยงั
ดินแดนใตพ้ิภพและสร้างความเศร้าโศกแก่ดีมีเทอร์ (Demeter) เทพีแห่งการเกษตรผูเ้ป็นแม่อยา่งมาก 
ดีมีเทอร์ละทิงหน้าทีจนพืชพรรณเหียวแห้งเพราะคิดว่าจะไม่ได้พบลูกสาวอีก แต่เมือเพอร์เซโฟนี
สามารถหลบหนีจากใตพ้ิภพมาพบแม่ได ้โลกจึงกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกครัง ความตายเชิงพิธีกรรมจึง
เป็นเหมือนจงัหวะสุดทา้ยของเรืองทีจะพฒันาไปสู่การสร้างยอดอนัโศกเศร้าสูงสุดก่อนจะคลีคลาย 

7. The Recognition เป็นอีกองคป์ระกอบทีมีตวัละครเอกหญิงเป็นเป้าหมาย คือฉากทีแสดง
ถึงการระลึกได้ อนัประกอบไปด้วยการทีตวัละครเอกหญิงตระหนักรู้จิตใจตวัเอง เป็นการเรียนรู้
ตนเองต่อสิงทีผิดกบัสิงทีสมเหตุสมผล ตวัเอกหญิงจะมองเห็นตวัเอกชายไดช้ดัเจนและตระหนกัต่อ
ความรักทีมีต่อเขา ทงันี สิงทีตระหนักได้และช่วงเวลาทีตระหนักได้สามารถปรากฏได้แตกต่าง
หลากหลาย ขึนอยูก่บัจงัหวะการดาํเนินเรืองของผูป้ระพนัธ์ 

                                                        
    แปลจาก Point of Ritual Death โดย รองศาสตราจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
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8. The Betrothal คือฉากทีแสดงให้เห็นการครองรักและการไดอ้ยูร่่วมกนัของตวัละครเอก
หญิงและชายในตอนจบของนวนิยาย 

นอกจากองคป์ระกอบทงั 8 ประการนี เรจิสยงัไดนิ้ยามความเป็นนวนิยายโรมานซ์อีกว่า A 

romance novel is a work of prose fiction that tells the story of the courtship and betrothal of one or 

more heroines.22 คือ นวนิยายโรมานซ์เป็นบนัเทิงคดีประเภทร้อยแกว้ทีมีเนือหาเกียวกบัการเกียวพา
ราสีและการสมรักของตวัละครหญิงหนึงตวัหรือมากกวา่ก็ได ้

จากการศึกษาพฒันาการของโรมานซ์โดยรวมตงัแต่ยุคคลาสสิกกระทงัปัจจุบนัอาจกล่าวได้
ว่า “โรมานซ์” เป็นนวนิยายทีมีเนือหาเกียวกบัความรักระหว่างหญิงชายทีตอ้งพบเจอกบัอุปสรรค
ต่างๆ แต่ในทา้ยทีสุดปัญหาเหล่านนัจะถูกขจดัและจบลงดว้ยความสุข 

อนึง สําหรับประเทศไทยทีรับเอาอิทธิพลการเขียนนวนิยายรูปแบบใหม่มาจากตะวนัตกจึง
รับเอาแนวคิดขา้งตน้มาใช้ดว้ยเช่นกนั เช่นที นพพร ประชากุล กล่าวถึงความเป็นมาของนวนิยาย    
โรมานซ์ไวว้า่ 

 

นวนิยายรักพาฝันนันเป็นวรรณกรรมทีเสือมสภาพมาจากวรรณกรรม          
โรแมนติกซึงเฟืองฟูอยู่ในช่วงตน้ศตวรรษที ๑๙ และมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกของ
ปัจเจกบุคคลเพือต่อตา้นเหตุผลและกฎเกณฑ์ของสังคม ทว่านับจากกลางศตวรรษ
ดงักล่าว วรรณกรรมโรแมนติกกเ็ริมแลง้พลงัสร้างสรรค ์และหนัมาลดทอนตวัเองเป็น
สูตรสําเร็จง่ายๆ ทีใชก้นัดาษดืน เช่นในกรณีของแนวโรมานซ์ก็คือเรืองรักหวานซึง
ตรึงใจ ทีมีอุปสรรคจากความต่างทางฐานะ [...] แต่ผลสุดทา้ยทุกอย่างก็ลงเอยไดด้ว้ยดี
เสมอ23 

 

หรือทีสุพรรณี วราทร นิยามนวนิยายรักไวว้า่ หมายถึงนวนิยายทีมีเนือเรืองเกียวกับความรัก
ระหว่างชายกับหญิง  มีสามแนวคือ นวนิยายรักเบาสมอง นวนิยายรักสุข และนวนิยายรักโศก24 
เช่นเดียวกบัทีรืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ อธิบายไวว้่า นวนิยายรักหรือเรืองพาฝันคือนวนิยายทีมีเนือเรือง

                                                        

    
22

 Ibid., 22. 

   
23

 นพพร ประชากุล, “ภาพลกัษณ์ของชายกบัความคาดหมายของหญิง” ใน ยอกอักษรย้อนความคิด เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : 
อ่าน, 2552) : 301-302. 
    

24
 สุพรรณี วราทร, ประวตัิการประพนัธ์นวนิยายไทยตงัแต่สมัยเริมแรกจนถึง พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ,์ 

2519), 14.  
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เกียวกับความรักระหว่างชายและหญิง เขียนได้หลายแบบ เช่น นวนิยายรักเบาสมอง นวนิยายรักสุข
และนวนิยายรักโศก25 

ส่วนศุภร จารุจรณ ไดใ้หค้วามหมายของนวนิยายพาฝันไวว้า่ 
 

นวนิยายพาฝัน เป็นนวนิยายทีมีเนือหาทีพาผูอ่้านไปสู่ความรืนรมย ์เนน้ความ
เพลิดเพลินจนลืมความทุกขย์ากทีประสบอยู่ เป็นเรืองทีเกียวกบัความรักทีมีอุปสรรค 
อาจเป็นเพราะความหยิง ถือดีหรือความแสนงอนแต่ในทีสุดกเ็ขา้ใจกนัได้26 

 

หรือนิชนนัท ์พานิชพงศ ์ทีกล่าวถึงความหมายของนวนิยายโรมานซ์วา่ 
 

เป็นนวนิยายทีมีเนือหาเป็นเรืองราวความรักทีน่าซาบซึงประทบัใจของชาย
และหญิงนนั โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะตอ้งจบลงดว้ยความสุขสมหวงั หรือตวัละครฝ่าย
ดีตอ้งไดรั้บความรักทีไร้เงือนไขเป็นการตอบแทนความดีงาม การจบเรืองเช่นนีมกั
หมายถึงการไดค้รองคู่อยูร่่วมกนัระหวา่งพระเอกนางเอก27 

 

จากการประมวลความรู้เกียวกบันวนิยายโรมานซ์ทงัของประเทศไทยและตะวนัตกขา้งตน้
อาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะเด่นของนวนิยายแนวโรมานซ์ คือ เป็นเรืองความรักระหว่างหญิงและชายที
เน้นเรืองความรักและการเอาชนะอุปสรรคทงัปวงเพือให้สมหวงัในความรัก และความรักนนัตอ้ง
พฒันาไปสู่การแต่งงานหรือใชชี้วติร่วมกนัอยา่งเป็นสุขในตอนจบ  

ขณะทีคําศัพท์ทีใช้เรียกวรรณกรรมประเภทนีในสังคมไทยก็มีหลายคํา เช่น รืนฤทัย         
สัจจพนัธ์ุ และศุภร จารุจรณ เรียกว่านวนิยายพาฝัน สุพรรณี วราทร และนิชนนัท์ พานิชพงศ์ เรียก
ว่านวนิยายรัก หรือนพพร ประชากุล เรียกว่านวนิยายรักพาฝัน เป็นต้น หากผูศึ้กษาจะใช้คาํว่า        
“นวนิยายโรมานซ์” เพือเรียกกลุ่มขอ้มูลทีใช้ในการศึกษาครังนี เนืองจากคาํว่า “นวนิยายรัก”  ของ
ไทยไดร้วมงานเขียนประเภทยอ่ยอีก 2 ประเภทคือ นวนิยาย “รักสุข” กบันวนิยาย “รักโศก” ไวด้ว้ย 

                                                        

     
25

 รืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ, อทิธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง, 2524), 240.  

    26
 ศุภร จารุจรณ, “ลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหว่างปีพุทธศกัราช 2548-2516” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541), 1-2. 
    27

 นิชนันท์ พานิชพงศ์, “ลกัษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเทียวของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 19-20. 
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ซึงลกัษณะของนวนิยายรักโศกนนัขดักบัลกัษณะและพฒันาการของความเป็นโรมานซ์ทีไดก้ล่าวมา
ขา้งต้นเนืองจากจบลงด้วยความไม่สมหวงัหรือการพลดัพรากจากกัน และทีผูศึ้กษาไม่ใช้คาํว่า       
“รักสุข” เนืองจากตอ้งการใช้คาํเรียกคาํเดียวกนัว่า “โรมานซ์” เพือแสดงให้เห็นความเชือมโยงและ
พฒันาการทีมีมาแต่ยุคคลาสสิกจนกระทงัประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก จนกระทงัพฒันา
เป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense  

 

2.2 นวนิยายระทกึขวญั 

 

นอกจากนวนิยายโรมานซ์แล้วยงัมีนวนิยายอีกประเภทหนึงคือนวนิยายระทึกขวญัทีมี
ความสาํคญัต่อการสร้างงานแนว Romantic Suspense อนัอาจอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

แมว้า่ในประวติัวรรณกรรมจะยอมรับกนัวา่วรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนถือกาํเนิดอยา่ง
จริงจงัในปี ค.ศ. 1841 แต่โดโรธี แอล เซเยอร์ (Dorothy L. Sayer) นกัเขียนแนวสืบสวนสอบสวนชือ
ดงัขององักฤษแสดงทศันะเกียวกบักาํเนิดเรืองลึกลบัและสืบสวนสอบสวนไวว้า่ 

 

จุดกํา เ นิดของเ รืองราวทังสองประเภทนีมีมาตังแต่สมัยโบราณจาก
วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ เช่น นิทานพืนเมืองทีอา้งอิงความเชือเกียวกบัภูตผีปีศาจ 
และความพยายามของมนุษยที์จะพิสูจน์สิงทีเหนือธรรมชาติเหล่านัน ในสมยันัน
รูปแบบของนวนิยายแนวลึกลับดูมีความชัดเจนมากกว่านวนิยายแนวสืบสวน
สอบสวน เพราะรูปแบบวิธีการสืบสวนคน้หาความจริงในวรรณกรรมมุขปาฐะนนัจะ
ปรากฏเป็นช่วงๆ แต่ไม่มีรูปแบบทีชัดเจนและมกัจะปรากฏแทรกอยู่ในวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ […] วิธีการสืบสวนเหล่านีจะปรากฏแทรกอยู่ในวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ เรือยมา จนปรากฏเป็นรูปแบบทีชดัเจนในตน้ศตวรรษที 1928 

 

                                                        

   28
 Dorothy L. Sayer อา้งถึงใน องัคณา สุขวิเศษ, “นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ทีมีต่อ

ชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 7-8. 
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จากทศันะดงักล่าวทาํให้เห็นวา่ก่อนการปรากฏตวัของ The Murder in the Rue Morgue การ
เขียนแนวสืบสวนสอบสวนมีมานานแล้ว เพียงแต่มิได้ชัดเจนเท่างานเขียนแนวลึกลับ (mystery) 
เพราะการสืบสวนเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึงทีแทรกในงานเขียนประเภทอืน  ส่วนนวนิยายสืบสวน
สอบสวนสมยัใหม่ไดรั้บการยอมรับวา่ถือกาํเนิดขึนอยา่งจริงจงัเมือ ค.ศ. 1841 โดยเอ็ดการ์ แอลแลน 
โป (Edgar Allan Poe) ไดเ้ขียนงานเรือง The Murder in the Rue Morgue หรือ ฆาตกรรมทีถนนมอ็ร์ก 
รวมถึงผลงานอืนอีกมากซึงโด่งดงัและเป็นทีรู้จกัไปทวัโลก นบัเป็นตน้ทางให้นกัเขียนแนวสืบสวน
สอบสวนรุ่นหลงัและส่งผลใหง้านเขียนแนวทางนีมีพฒันาการเรือยมา 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาทีสร้างงานขึนโปไม่ไดนิ้ยามลกัษณะการเขียนวา่เป็นเรืองสืบสวน
สอบสวน ดงัทีวา่ 

 

จินตนาการของเอ็ดก้าร์ประกอบกับทักษะในการใช้เหตุผลอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดเป็นงานเขียนตระกูลใหม่ วิธีการทีใช้ใน  “ฆาตกรรมที
ถนนมอ็ร์ก” ถือเป็นนวตักรรมทางวรรณกรรมของเอด็กา้ร์ เขาไม่ไดใ้หนิ้ยามลกัษณะ
งานเรืองนีของเขาว่า “detective story” ทีแปลว่า “นิยายสืบสวน” เพราะตอนนนัคาํว่า 
“detective” ยงัไม่มีใช ้เขาเรียกมนัว่า “tale of ratiocination” แปลแบบอธิบายความก็
คือ “เรืองเล่าแห่งการคาดคะเนตามหลกัเหตุผล” แต่ถา้ถอดออกมาเป็นศพัทบ์ญัญติัควร
จะเรียกวา่ “ตรรกนิยาย”29 

 

คาํอธิบายนีชีให้เห็นถึงยุคแรกทีนวนิยายสืบสวนถูกสร้างขึนยงัไม่มีการบญัญติัศพัท์คาํว่า 
“detective” แต่หลงัจากนนั 2 ปี จึงมีการบญัญติัขึนใช้ ดงัว่า จากหลักฐานที The Oxford English 

Dictionary อ้างถึงคาํว่า “detective” ทีแปลว่า “นักสืบ” นันปรากฏครังแรกในวารสารกฎหมายของ
อังกฤษเมือปี 1843 สองปีหลังจากเอ็ดก้าร์เขียน “ฆาตกรรมทีถนนม็อร์ก”30 หลังจากนันคาํว่า 
“detective” จึงกลายเป็นคาํเรียกงานในแนวทางนีเรือยมา 

ประเทศไทยเมือรับอิทธิพลการเขียนงานแนวนีมาจากตะวนัตกก็รับคาํวา่ “detective ” เขา้มา
ด้วยเช่นกนั ในระยะแรกนันไม่ได้แปลว่า “เรืองสืบสวน” แต่ใช้คาํว่า “อาชญนิยาย” แทน ก่อนที

                                                        

   29
 เรืองเดช จนัทรคีรี, เอ๊ดก้าร์ แอลแลน โป : บิดาแห่งรหัสคด ี(กรุงเทพฯ : สโมสรหนงัสือรหสัคดี, 2552), 122. 

   
30

 เรืองเดียวกนั, 122-123. 
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ราชบณัฑิตยสถานจะบญัญติัใช้คาํว่า “เรืองสืบสวน” ขึน กระนนัทงัสองคาํก็ถูกใช้เป็นคาํเรียกงาน
เขียนประเภทเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น สุพรรณี วราทร ไดนิ้ยามความหมายของอาชญนิยายไว ้ซึงนบัเป็น
นกัวิชาการคนแรกๆ ทีให้คาํอธิบายเกียวกบัวรรณกรรมประเภทนีในสังคมไทย ดงัว่า อาชญนิยาย 
คือนวนิยายทีมีเรืองราวเกียวกับการสืบสวนคดีต่างๆ ซึงประกอบด้วยความลึกลับ การเผชิญอันตราย
และการต่อสู้31 

 

 รืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ ไดก้ล่าวถึงนวนิยายสืบสวนสอบสวนไวว้า่ 
 

นวนิยายสืบสวนสอบสวน มีลกัษณะแบบเดียวกนักบัเรืองบู๊ แต่เนน้หนกัใน
เรืองสอบสวนสืบสวนคดีต่างๆ ซึงตอ้งมีการหาหลกัฐาน และพิสูจน์ประกอบการใช้
ความสังเกตและไหวพริบ นวนิยายประเภทนีก่อให้เกิดความตืนเตน้แก่ผูอ่้านดว้ย
เหตุการณ์ต่อสู ้การเสียงชีวิต และความลึกลบัต่างๆ32 

 

 เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร ใหค้วามหมายของวรรณกรรมประเภทนีไวว้า่ 
 

นวนิยายนกัสืบหรืออาชญนิยาย (detective and mystery novel) เนืองจากเป็น
เรืองทีเกียวกบัคดีอาชญากรรมจึงเรียกนวนิยายประเภทนีอีกชือหนึงว่า “อาชญนิยาย” 
crime story และถา้เนน้ทีปมปริศนากจ็ะเรียกวา่ “นิยายปริศนา” problem story 

นวนิยายประเภทนีรวมเนือหาทงัการสืบสวน ความลึกลบัและความตืนเตน้
เขา้ดว้ยกนั ดงันนัคาํว่า “เรืองสืบสวน” “เรืองลึกลบั” และ “เรืองตืนเตน้” จึงใชเ้รียก
สลับเปลียนในนวนิยายประเภทนีได้ เรืองนักสืบทําความตืนเต้นให้ผูอ่้านด้วย
อาชญากรรมทีลึกลบัซึงมกัเป็นความรุนแรง ความตืนเตน้จะดาํเนินไปจนกว่าจะรู้ว่า
สาเหตุอาชญากรรมนนัมาจากอะไร และใครเป็นคนก่อเรือง โดยผ่านชยัชนะในเชิง
ตรรกะทีไม่เปิดเผย เรืองนักสืบและเรืองลึกลบัเป็นเรืองเกียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงได้
เช่นเดียวกนั แต่เรืองตืนเตน้อาจเป็นการผจญภยัโดยไม่เป็นเรืองลึกลบักไ็ด้33 

 

                                                        

   
31

 สุพรรณี วราธร, ประวตัิการประพนัธ์นวนิยายไทย ตังแต่สมัยเริมแรกจนถึง พ.ศ. 2475, 16. 

   
32

 รืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ, อทิธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย, 242. 

   
33

 เถกิง พนัธุ์เถกิงอมร, นวนิยายและเรืองสัน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ (สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฎัสงขลา, 2541), 47. 
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 วนิดา บาํรุงไทย อธิบายความหมายของนวนิยายสืบสวนไวว้า่ 
 

นวนิยายสืบสวน (detective novel) เป็นนวนิยายทีมีเนือหาสําคญัเกียวกบั
ความพยายามของผูเ้ชียวชาญในการสืบสวน เช่น ตาํรวจ นกัสืบทงัทีเป็นนกัสืบอาชีพ
และนกัสืบเชลยศกัดิทีจะคลีคลายปมคดีอาชญากรรมเพือสืบหาตวัอาชญากร และโดย
เหตุทีเป็นเรืองเกียวกบัอาชญากรรมนีเอง บางทีจึงจดัรวมเขา้กบันวนิยายทีเรียกว่า 
อาชญนิยายหรือนวนิยายอาชญากรรม (crime story)34 

 ราชบณัฑิตยสถานบญัญติัความหมายของเรืองนกัสืบไว ้ความวา่ 
 

Detective story เรืองนกัสืบ นวนิยายหรือเรืองสันประเภทลึกลบั โดยมาก
เกียวกบัการฆาตกรรมซึงคลีคลายดว้ยฝีมือของนกัสืบ องคป์ระกอบพืนฐานของเรือง
นกัสืบไดแ้ก่ อาชญากรรมทียงัไม่คลีคลาย ผูพิ้ทกัษส์ันติราษฎร์ทีไม่ให้ความร่วมมือ
หรือไม่ฉลาด นกัสืบซึงมกัเป็นผูที้มีพฤติกรรมแปลกๆ ผูช่้วยนกัสืบซึงจะช่วยสืบสวน
ขอ้น่าสงสัยและเงือนงาํบางประการทีชวนติดตาม ผูต้อ้งสงสัยซึงเหตุการณ์มดัตวัว่า
เป็นผูก้ระทาํผิด และการแกป้มปัญหาทีน่าตืนเตน้และไม่มีใครคาดคิด ซึงนักสืบจะ
เป็นผูเ้ปิดเผยวิธีทีเขาคน้พบผูก้ระทาํผิด เรืองนกัสืบทีดีตอ้งเป็นเรืองทีสามารถคลีคลาย
ปัญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล35 

 

 จากการประมวลนิยามของนวนิยายสืบสวนในวงวรรณกรรมไทยจะพบวา่มีคาํเรียกหลายคาํ 
เช่น อาชญนิยาย นิยายอาชญากรรม นิยายนักสืบ นิยายสืบสวนสอบสวน เป็นตน้ แต่ทงัหมดล้วน
กล่าวถึงวรรณกรรมประเภทเดียวกนัคือ งานเขียนทีเกียวขอ้งกบัคดีต่างๆ อนัเป็นสาเหตุให้ตวัละคร
เอกตอ้งเขา้ไปพวัพนัและตอ้งสืบสวนเพือหาขอ้เทจ็จริงใหป้รากฏ 

 เมือพิจารณาจากนิยามข้างตน้ต่อไปจะพบว่า หากวิเคราะห์โดยยึดหลักการแบ่งประเภท     
นวนิยายสืบสวนของตะวนัตกแล้วจะเห็นว่าคาํอธิบายเหล่านันรวบรวมเอาลักษณะของนวนิยาย
สืบสวนสอบสวนเขา้ไวด้ว้ยกนัหลายประเภท ทงันีเนืองจากนกัเขียนไทยทีรับอิทธิพลการสร้างงาน
จากตะวนัตกไดรั้บเอาการสร้างงานเขา้มาหลายรูปแบบ แต่เมือเขา้มาสู่สังคมไทยแลว้งานเขียนแนว
สืบสวนมิไดถู้กระบุหรือจดัประเภทอยา่งชดัเจน ดงัขอ้สังเกตขององัคณา สุขวเิศษ ความวา่ 
                                                        

   
34

 วนิดา บาํรุงไทย, ศาสตร์และศิลป์แห่งนวนิยาย (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2544), 65.  

   
35

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมองักฤษ-ไทย, 129. 
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เป็นทีน่าสงัเกตวา่นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของไทยในยุคแรก ไม่มีการ
แบ่งประเภททีชดัเจนเหมือนอย่างนวนิยายตะวนัตก ทงัๆ ทีไดรั้บอิทธิพลในการสร้าง
เรืองราวประเภทนีมา เพราะนักเขียนไทยได้นาํรูปแบบของนวนิยายแนวสืบสวน
สอบสวนตะวนัตกเขา้มาใชพ้ร้อมกนัหลายประเภท36 

 

 ดว้ยเหตุนีจึงทาํใหค้าํเรียกหรือการจดัประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวนของไทยเกิดการทบั
ซอ้นและลกัลนั ศพัทที์ใชเ้รียกงานประเภทนีคาํหนึงจึงอาจหมายถึงอีกประเภทหนึงไปโดยปริยาย 

อนึง การศึกษาครังนีผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดในของ ซเวทาน โตโดรอฟ (Tzvetan Todorov) มา
ใช้จดัประเภทวรรณกรรมทีใช้ศึกษา โตโดรอฟเป็นนกัวิจารณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นวรรณกรรมสืบสวน
สอบสวนซึงได้เสนอแนวคิดเกียวกบัลกัษณะของนวนิยายแนวนีในบทความเรือง Typologie du 

roman policier เพือจดัแบ่งประเภทนวนิยายสืบสวนอยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งพิจารณาไปทีโครงสร้าง
ของเรืองเป็นสาํคญั ดงัวา่ 

 

ก่อนอืนเราตอ้งเขา้ใจก่อนว่านวนิยายสืบสวนนนัประกอบดว้ยเรืองพืนฐาน
สองเรืองอยู่ด้วยกันในเล่มเดียว เรืองแรกคือเรืองของอาชญากรรม ซึงจะเกียวกับ
เหตุการณ์ทีนาํไปสู่การทาํผิด (ส่วนมากจะเป็นฆาตกรรม) เรืองส่วนนีจะถูกปิดเป็น
ความลบัรอให้นกัสืบมาเปิดเผยในตอนจบ เรืองทีสองคือเรืองของการสืบสวนหาตวั
ผูก้ระทาํผิด ซึงจะเริมเมือเรืองแรกเกิดขึนแลว้37 

 

 นอกจากจะพิจารณาทีโครงสร้างของเรืองแลว้ โตโดรอฟยงัไดอ้ธิบายการจดัประเภทของ นว
นิยายแนวสืบสวนสอบสวนในเชิงพฒันาการอีกดว้ย นบัตงัแต่ยคุแรกเริมกระทงัปัจจุบนั โดยสามารถ
แบ่งได ้3 ประเภท38 คือ 
 

                                                        

   36
 องัคณา สุขวิเศษ, “นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮลม์ส์ทีมีต่อชุดปัวโรตแ์ละนิทานทอง

อิน”, 5. 

   
37

 ธรณินทร์ มีเพียร, “นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ” ใน วารสารอักษรศาสตร์, 28, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 
2542) : 90-101. 

38
 เรืองเดียวกนั, 90-101. 
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1. นวนิยายปริศนา (enigma) หรือทีรู้จกัอีกชือหนึงวา่ “นวนิยายสืบสวนแบบคลาสสิก” แนว
ทางการเขียนนวนิยายปริศนาเฟืองฟูมากในช่วงหลังสงครามโลกครังที 1 นับเป็นเรืองสืบสวน
ลกัษณะแรกทีปรากฏขึน นวนิยายสืบสวนกลุ่มนีจะประกอบด้วยเรืองของอาชญากรรมทีจบลงไป
แลว้ จากนนัจึงจะเป็นเรืองของกระบวนการสืบสวนอาชญากรรม โดยตวัละครเอกจะสืบสวนดว้ยการ
เก็บขอ้มูล รวบรวมหลกัฐานและคลีคลายปริศนาอยูใ่นสถานทีปลอดภยั  

ในส่วนของผูอ่้านจะยงัไม่ทราบรายละเอียดเกียวกบัอาชญากรรมทีเกิดขึนในเรือง จนกว่า
ผูเ้ขียนจะค่อยๆ เปิดเผยวิธีการต่างๆ ทีคนร้ายใช้รวมทงัวิธีการสืบสวนดว้ย ทงันีเพราะหากผูอ่้าน
ทราบก็จะเท่ากบัว่าปริศนาในเรืองได้ถูกเฉลยแล้ว ดงันนัผูเ้ขียนจะใช้กลวิธีการเล่าเรืองแบบจาํกดั
มุมมอง คือเล่าผ่านบุคคลทีสาม อนัเป็นลกัษณะสําคญัพิเศษของนวนิยายปริศนาทีมกัเล่าเรืองใน
รูปแบบของบนัทึกการสืบสวน เช่น ในเรือง เชอร์ลอก โฮล์มส์ ทีตวัละครคือวตัสันเป็นผูบ้อกเล่า
ขนัตอนการสืบสวนอาชญากรรมทีเกิดขึน โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากนกัสืบคือโฮลม์ส์นนัเอง 

 

2. นวนิยายมืด (thriller) นวนิยายมืดเกิดขึนในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนสงครามโลกครังที 2 
และไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วงหลงัสงคราม โตโดรอฟนิยามความหมายเชิงโครงสร้างของงาน
ประเภทนีว่า เป็นนวนิยายทีหลอมรวมเรืองอาชญากรรมและเรืองสืบสวนเขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ ไม่มี
อาชญากรรมทีเกิดขึนก่อนเหมือนนวนิยายปริศนา แต่เรืองทงัสองจะดาํเนินไปพร้อมกนั ตวัละคร
จะต้องเผชิญกับอนัตรายระหว่างสืบสวนและผูอ่้านไม่อาจมนัใจได้ว่าตวัละครจะมีชีวิตอยู่รอด
จนกระทงัจบเรืองหรือไม่ 

นอกจากนวนิยายมืดจะแตกต่างกบันวนิยายปริศนาในแง่ของโครงสร้างของเรืองเล่าแลว้ อีก
ปัจจยัทีทาํให้งานเขียนทงัสองประเภทต่างกนัคือบรรยากาศภาพความรุนแรงทีเกิดขึนภายในเรือง 
เนืองจากนวนิยายมืดมักมีแก่นเรืองสําคัญเกียวกับความโหดร้ายทารุณในแวดวงมิจฉาชีพ 
อาชญากรรมสยดสยอง ตวัละครทีปราศจากศีลธรรม และบางครังอาจมีการบรรยายฉากร่วมเพศอยา่ง
ป่าเถือน 

ยิงไปกว่านันนวนิยายมืดยงัได้ละเมิดบญัญติัการสร้างงานบางประการทีนักเขียนรุ่นก่อน
กาํหนดไวด้ว้ย เช่น การฆาตกรรมทีไม่ไดเ้กิดจากความแคน้หรือเหตุผลส่วนตวั แต่เป็นการรับจา้งฆ่า 
อาชญากรในเรืองมิได้กระทาํการคนเดียวแต่ร่วมมือกนัเป็นองค์กร ตาํรวจทีกลายเป็นอาชญากร 
และนวนิยายมืดไม่เคยขาดเรืองรักแต่เป็นรักทีรุนแรงเร่าร้อน เป็นตน้ 
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ลกัษณะทีปรากฏดงักล่าวโตโดรอฟชีใหเ้ห็นวา่ เมือวธีิการสร้างนวนิยายเริมถูกจาํกดัให้อยูใ่น
กรอบเกณฑ์ของประเภทใดประเภทหนึงมากเกินไปจนไม่สามารถขยบัขยายไปได้มากกว่าเดิม 
นกัเขียนก็จะพยายามสลดัใหห้ลุดออกจากกรอบเดิม แลว้สร้างขนบหรือแบบแผนใหม่จนเกิดเป็นงาน
ประเภทใหม่ขึนมา 
 

 3. นวนิยายระทึกขวญั (suspense) จุดกาํเนิดของนวนิยายประเภทนีอยู่ในราว ค.ศ. 1920 ถึง
ช่วงสงครามโลกครังที 2 ซึงช่วงเวลาทีปรากฏของนวนิยายระทึกขวญันนัคาบเกียวและสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาของนวนิยายปริศนาและนวนิยายมืด วิธีการสร้างงานทีแตกต่างกนันีนอกจากแสดงให้เห็น
ถึงพฒันาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบันวนิยายสืบสวนดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ ยงัทาํให้ทราบอีก
ว่า ในขณะทีงานเขียนประเภทหนึงไดรั้บความนิยมอย่างสูงนนั ไม่ได้แปลว่านวนิยายอีกแนวทาง
หนึงจะถูกยกเลิก หากแต่เป็นกระแสทีเทียบเคียงกนัไปนนัเอง 

 นวนิยายระทึกขวญัเป็นนวนิยายสืบสวนทีผสมผสานลกัษณะสําคญัของนวนิยายปริศนา
และนวนิยายมืดเข้าไวด้้วยกัน กล่าวคือ นวนิยายระทึกขวญัยงัคงมีปมปริศนาลึกลับรอให้ค้นหา
คาํตอบเช่นเดียวกบัทีปรากฏในนวนิยายปริศนา เช่น การสืบวา่ใครคือฆาตกร การตามหาบุคคลหรือ
สิงของมีค่าทีสูญหาย แต่จะมีกระบวนการสืบสวนทีต้องเสียงอนัตรายเช่นเดียวกับนวนิยายมืด 
กระนัน นวนิยายระทึกขวญัก็พยายามสลัดตัวเองให้หลุดจากภาพของอาชญากรรมหรือแวดวง
มิจฉาชีพทีโหดเหียมและกลบัมาเน้นความสําคญัทีโครงสร้างการเล่าเรืองของการสืบสวนมากกว่า
เรืองของอาชญากรรม 

 จากแนวคิดการจดัแบ่งประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวนของโตโดรอฟจะเห็นว่า ไม่ใช่
เพียงแค่การจัดแบ่งประเภทวรรณกรรมเท่านัน แต่แนวคิดนียงัสามารถนํามาใช้อธิบายถึงการ
เปลียนแปลงและพฒันาการของนวนิยายสืบสวนไดอี้กทางหนึงดว้ย 

 อยา่งไรก็ดีศพัทค์าํวา่ suspense นนัราชบณัฑิตยสถานบญัญติัความหมายไวว้า่ 
 

Suspense ความระทึกใจ การคาดหมายล่วงหน้าของผูอ่้านหรือผูช้มจาก
เหตุการณ์ในเรืองสัน นวนิยาย หรือบทละครว่าจะบังเกิดผลอย่างไรในทีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิง เหตุการณ์ต่างๆ นีเกียวขอ้งกับตัวละครทีผูอ่้านหรือผูช้มเกิด
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ความเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วย ความระทึกใจเป็นกลการประพนัธ์สาํคญัของเรือง
เล่าทุกประเภทในอนัทีจะดึงดูดและตรึงความสนใจของผูอ่้านและผูช้มไวก้บัเรือง39 

 
แมว้า่ราชบณัฑิตยสถานจะมิไดร้ะบุหรือนิยามความหมายของ suspense วา่เป็นประเภทหนึง

ของนวนิยายสืบสวนสอบสวน แต่จากแนวคิดของโตโดรอฟอาจกล่าวไดว้า่ suspense หรือนวนิยาย
ระทึกขวญัเป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอีกประเภทหนึงทีประกอบดว้ยโครงสร้างของเรือง 2 
ประการ คือ เรืองอาชญากรรมและเรืองของการสืบสวน ซึงเรืองของอาชญากรรมยงัคงเป็นความลบัที
รอให้ตวัละครเป็นผูเ้ขา้มาคลีคลายปัญหา ส่วนกระบวนการสืบสวนนันตวัละครจะตอ้งเผชิญกับ
อนัตรายต่างและเสียงชีวติระหวา่งทีคน้หาความจริง 

 

2.3 นวนิยายแนว Romantic Suspense 

 

เมือทราบถึงลกัษณะและความเป็นมาของนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญัแล้ว 
ลาํดบัต่อมาคือการพิจารณาลกัษณะของนวนิยาย Romantic Suspense 

 ในอดีตการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนันบัเป็นเรืองยาก โดยเฉพาะงาน
เขียนทีใชรู้ปแบบวรรณกรรมยอดนิยม (popular form) งานเหล่านีมกัจะมีลกัษณะโครงสร้างทีปรากฏ
ซาํจนกลายเป็น “สูตรสําเร็จ” ให้นกัเขียนดาํเนินตามอยา่งเคร่งครัด อนัเนืองจาก วิธีคิดแบบคลาสสิก
ในสมยัศตวรรษที 17 ซึงมักจะกาํหนดกฎเกณฑ์สําหรับวรรณกรรมแต่ละประเภทโดยเฉพาะ งานชิน
ใดไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวถือเป็นงานเขียนชันเลว40 ยงิไปกวา่นนัเมือเกิดแนวคิดแบบสมยัใหม่นิยม
ทีต้องการสร้างความเป็นความเป็นอันหนึงอันเดียวกันหรือความเป็นสากลให้กับศิลปะและ
วรรณกรรม แนวทางการจดัประเภทวรรณกรรมจึงยงิเคร่งครัดขึน 

 ดว้ยกฎเกณฑด์งักล่าวทาํใหเ้กิดกระแสตา้นตามมา เป็นวิธีคิดทีปฏิเสธรูปแบบความเป็นหนึง
เดียวแล้วกลบัมาให้คุณค่าต่อความหลากหลาย เปลียนแปลง อนัเป็นแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ซึง 

                                                        

   39
 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมองักฤษ-ไทย, 423. 
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 ธรณินทร์  มีเพียร, “นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ” , 90-101. 



41 

 

เป็นการปรับข้อสรุปแบบสมยัใหม่ทีเน้นการข้ามชาติ (international) และความเป็นสากล (universal) 

มาสู่ข้อสรุปแบบหลังสมัยใหม่ คือเป็นพันทาง (hybrid) ผสมผสาน (mixed) กาํกึง (ambiguous)41 
อยา่งไรก็ตามแมว้า่งานยอดนิยมจะไม่ไดรั้บอิทธิพลทางแนวคิดหรือกลวิธีแบบหลงัสมยัใหม่เท่ากบั
งานสร้างสรรค ์แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่กฎเกณฑ์ซึงกาํหนดประเภทวรรณกรรมอยา่งเขม้ขน้เป็น
เหตุผลให้งานยอดนิยมพยายามสลดัขนบการสร้างงานทีจาํกดัให้อยูใ่นกรอบเดิมออกไป แลว้สรรค์
สร้างแนวทางใหม่เพือให้งานมีพฒันาการไม่หยุดอยูก่บัที ซึงการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภท
เขา้ดว้ยกนันบัเป็นวธีิหนึงทีกลุ่มผูเ้ขียนงานยอดนิยมนิยมเลือกมาใช ้

Romantic Suspense คือนวนิยายประเภทหนึงทีเกิดจากการผสมผสานนวนิยายยอดนิยมเขา้
ด้วยกนั ในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาเกียวกบัรูปแบบหรือลักษณะ รวมทงัคาํจาํกัดความของ      
นวนิยายประเภทนีอยา่งชดัเจน แต่มีการศึกษานวนิยายแนวนีบา้งแลว้ในฝังตะวนัตก คือ ในหนงัสือ  
A Natural History of the Romance Novel ของพาเมลา เรจิส (Pamela Regis) ทีศึกษาทีมาและลกัษณะ
ของนวนิยาย Romantic Suspense เรจิสกล่าววา่จากการสํารวจผลงานของนกัเขียนนวนิยายโรมานซ์
อเมริกาช่วงศตวรรษที 20 แมรี สจ๊วต (Mary Stewart) คือนกัเขียนคนแรกทีริเริมการสร้างงานแนวนี 
จนกลายเป็นงานกระแสหลกั ทงัยงัเป็นตน้แบบใหก้บันกัเขียนรุ่นหลงัดว้ย ดงัวา่ 

Mary Stewart (1916-) is the mother of twentieth-century romantic suspense. 

Between 1955 and 1967 Stewart produced, at the rate of about one per year, ten 

novels in this subgenre. All have entered the cannon of twentieth-century romance 

[…] Stewart’s influence extends to every writer of romantic suspense.42  
 

แมรี สจ๊วต ผูเ้ป็นมารดาแห่งนวนิยาย Romantic Suspense ในศตวรรษที 20 ในระหวา่งปี 
1955-1976 สจว๊ตไดป้ระพนัธ์งานเขียนออกมาหนึงชินต่อปี โดยใน 10 เรือง (จาก 12 เรือง) ของช่วงนี
เป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense งานทงัหมดไดรั้บความนิยมอยา่งลน้หลามในหมู่นวนิยายโร
มานซ์ในศตวรรษที 20 อีกทงังานเขียนของสจ๊วตยงัส่งอิทธิพลต่อนกัเขียนแนว Romantic Suspense 

ทุกคนดว้ย 
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 เสาวณิต จุลวงศ,์ “ความซบัซอ้นของการเล่าเรือง : ลกัษณะหลงัสมยัใหม่ในบนัเทิงคดีร่วมสมยั”, 33. 
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 Pamela Regis, A Natural History of the Romance Novel , 143. 
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เรจิสยงักล่าวอีกว่านวนิยาย Romantic Suspense คือการผสมผสานแนวทางการเขียนเขา้
ดว้ยกนัระหวา่งโรมานซ์และเรืองสืบสวน ความวา่ 

In each of seminal works of romantic suspense Stewart creates a true 

hybrid. Each is a romance novel and a mystery. […] Stewart’s combination of 

romance novel and mystery elements is not mechanical, but organic. The two are 

seamlessly integrated. 

[…] Mary Stewart writes the secret or hidden truth as a full-blown mystery 

and combines it with all of the essential elements of the romance novel. Neither is a 

subplot of the other43 

 

คาํอธิบายของเรจิสกล่าวไวว้า่ สจ๊วตไดส้ร้างนวนิยายทีเป็นลูกผสมอยา่งแทจ้ริง โดยทุกเรือง
เป็นทงัเรืองโรมานซ์และเรืองลึกลบัในเวลาเดียวกนั การผสมผสานองคป์ระกอบจากทงัเรืองโรมานซ์
และเรืองลึกลบัของสจ๊วตนนัไม่แข็งกระดา้งหากแต่ลืนไหล โดยองค์ประกอบต่างๆ ถูกผสมเขา้กนั
อยา่งกลมกลืน อีทงัสจว๊ตยงัเขียนเกียวกบัความลบัหรือความจริงทีถูกซ่อนในรูปแบบของเรืองลึกลบั
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ กบัทงัยงัผสมผสานเขา้กบัคุณสมบติัหลกัต่างๆ ของนวนิยายโรมานซ์ได ้โดยทงัสอง
ไม่ไดเ้ป็นโครงเรืองรองของกนัและกนั 

นอกจากนีทศันะเกียวกบัลกัษณะการสร้างนวนิยาย Romantic Suspense ของนอรา โรเบิร์ต 
(Nora Roberts) นกัเขียนนวนิยายโรมานซ์ยอดนิยมของอเมริกาทีไดรั้บการจารึกชือลงในหอเกียรติยศ
ของสมาคมนักเขียนนวนิยายโรมานซ์แห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็นนกัเขียนผูมี้ผลงานแนว Romantic 

Suspense ยอดเยียม44 ยงัตรงกบัทศันะของเรจิสเช่นกัน และยงักล่าวเพิมเติมด้วยว่าในท้ายทีสุด
เรืองราวจะจบลงดว้ยความสุขสมหวงัในความรัก และความลบัจะไดรั้บการเปิดเผย ผูก้ระทาํผิดจะ
ไดรั้บการลงโทษ ดงัความวา่ 

 

Romance suspense is a blending of the two. There must be a relationship 

that ongoing, developing relationship we expect between the covers of a romance 
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novel. There must be an unknown -- a suspicion, a mystery, a danger that we expect 

between the covers of a suspense novel. […] There are not two separate stories with 

a common link. It is one full, complex story where separate elements merge and 

affect each other.[...] Both mysteries and romance are build on a certain framework. 

Romance novels celebrate relationships. By their very nature they represent the 

standards and values of society. Seeking a mate, starting a family. Mysteries are our 

morality plays where evil is ultimately found out and punished by good.45 

 
สมาคมนกัเขียนนวนิยายโรมานซ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Romance Writers of America : RWA) 

ก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนวนิยาย Romantic Suspense เอาไวว้่า Romantic Suspense : Romance 

novels in which suspense, mystery, or thriller elements constitute an integral part of the plot.46 
หมายถึง นวนิยายโรมานซ์ทีมีเรืองลึกลบัหรือเรืองระทึกขวญัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในเรือง 

จากนิยามและคาํอธิบายเกียวกบัลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense จะเห็นวา่งาน
เขียนแนวนีเกิดจากการหลอมรวมหรือผสมผสานโครงเรืองของนวนิยายโรมานซ์กบันวนิยายระทึก
ขวญั ซึงการผสมผสานนีจะตอ้งเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั แมใ้นแง่หนึงอาจดูเหมือนวา่โครงสร้างแบบ
ระทึกขวญัเขา้มามีบทบาทต่อเรือง เป็นเพียงองค์ประกอบหนึงทีช่วยสร้างความน่าตืนเต้นให้กับ      
นวนิยายโรมานซ์ แต่เมือพิจารณาโครงเรืองหลกัของตวับทในฐานะนวนิยายแนว Romantic Suspense 

จะพบว่ามีความสมบูรณ์ทีจะจดัให้เป็นนวนิยายระทึกขวญั ในทางเดียวกนักบันวนิยายโรมานซ์ทีใน
แง่หนึงดูเหมือนว่าทาํหน้าทีเป็นส่วนช่วยลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้เบาบางลง แต่เมือ
พิจารณาโครงเรืองหลกัก็จะพบวา่มีความสมบูรณ์ทีจะเป็นนวนิยายโรมานซ์เช่นกนั 

กล่าวคือ ในนวนิยายแนว Romantic Suspense เรืองหนึงจะตอ้งมีโครงสร้างแบบโรมานซ์ อนั
ไดแ้ก่ ตอ้งมีตวัละครเอกหญิงและชายทีตอ้งเอาชนะอุปสรรคทงัปวงทีขดัขวางการอยูร่่วมกนั ซึงใน
ตอนทา้ยปัญหาต่างๆ จะถูกขจดัและตวัละครไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ประกอบกบัโครงสร้าง

                                                        

   45
 Nora Roberts. Crafting Romantic Suspense  [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ 30 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงจาก 
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แบบระทึกขวญั อนัไดแ้ก่ ตอ้งมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรืออาชญากรรม ซึงโดยมากมกัเป็นฆาตกรรมที
เกิดขึนและจบลงไปแลว้อนัเป็นความลบัทีรอให้ตวัละครเอกเขา้มาสืบหาความจริง และในระหว่าง
สืบสวนนนัตวัละครเอกตอ้งเผชิญอนัตรายและเสียงชีวิตดว้ย ยงิไปกวา่นนัโครงสร้างของนวนิยายทงั
สองประเภทยงัตอ้งดาํเนินคู่กนัไป “ตลอดเรือง” ในฐานะ “โครงเรืองหลกั” และมีนาํหนกัหรือส่งผล
ต่อเรืองเท่ากนั มิใช่โครงเรืองรองของกนัและกนั 

เพือให้เกิดความเขา้ใจถึงลกัษณะของความเป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ผูศึ้กษาจึง
ไดน้าํนวนิยายเรือง Hidden Riches หรือ เล่ห์รักประดับใจ ของนอรา โรเบิร์ต มาเป็นตวัอย่างเพือ
วิเคราะห์ให้เห็นว่า นวนิยายแนว Romantic Suspense นนัมีโครงสร้างอย่างไร โดยจะอธิบายโครง
เรืองแบบโรมานซ์แยกกบัโครงเรืองแบบระทึกขวญั ก่อนจะอธิบายความสัมพนัธ์ทีสอดคลอ้งกนัของ
โครงเรืองทงัสองวา่ทาํงานร่วมกนัอยา่งไร อนัสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

เจด สกิมเมอร์ฮอร์น ตาํรวจหนุ่มทีเติบโตมาจากครอบครัวทีแตกแยก แมจ้ะรํารวยแต่ไม่เคยมี
ความสุขในชีวติ  

 

เขาไม่ไดอ้ยากอยู่ทีนัน ไม่เลย เขาเกลียดทีต้องติดแหง็กอยู่ในบา้นเก่าอนั
สวยงามโกห้รูและถูกหลอกหลอนจากปีศาจทีไม่เคยอยู่นิง แค่ซุกเฟอร์นิเจอร์ไวใ้นผา้
คลุมกนัฝุ่ น ลอ็กประตูแลว้เดินจากมาแค่นนัไม่พออีกต่อไป เขาตอ้งกาํจดัมนัใหห้มด 
และการกาํจดัมนัใหห้มดยอ่มลบเลือนฝันร้ายของเขาออกไปไดบ้า้ง 

[…] “เราไม่เคยเป็นครอบครัวทีนี หรือทีไหนกต็าม”47 

 

หลงัจากพีสาวเสียชีวิต สกิมเมอร์ฮอร์นตดัสินใจลาออกจากการเป็นตาํรวจแต่เพราะเขาเป็น
คนมีฝีมือ ทางกรมตาํรวจจึงให้ลาพกัร้อนเพือทาํใจแทน เขาตดัสินใจไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ ซึง            
อิซาโดรา คอนรอย เป็นเจา้ของ คอนรอยมีครอบครัวทีอบอุ่นในแบบทีสกิมเมอร์ฮอร์นไม่มี 
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 นอรา โรเบิร์ต : เขียน ; วิกนัดา จนัทร์ทองสุข : แปลจาก Hidden Riches. เล่ห์รักประดบัใจ  (กรุงเทพฯ : แพรว
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เจดรู้สึกกระอักกระอ่วนมวนท้อง  มันไม่ได้เ กิดจากการย้อนเล่าเรือง
คริสตม์าสอีฟขณะทีวิลลก์ลบัเครปแอ๊ปเปิล มนัเกิดจากการไดเ้ห็นนอ้งชายและพีสาว
อยู่ดว้ยกนั เห็นแววเป็นห่วงและอารมณ์โกรธบนใบหนา้วิลล ์– อารมณ์ทีมาจากความ
รักหยงัรากลึก ไม่ใช่เพียงเพราะเยือใยจากการเป็นครอบครัวเดียวกนั48 

 

 ดว้ยเหตุนีสกิมเมอร์ฮอร์นจึงพยายามหนีออกจากสังคมและครอบครัวคอนรอย แต่เพราะ
อาศยัอยูใ่นอพาร์ตเมนตเ์ดียวกนัเขาจึงตกหลุมรักความสดใสร่างเริงของคอนรอย แมจ้ะพยายามตีตวั
ออกห่างและหา้มความรู้สึกของตนเองแลว้ เนืองจากเขาคิดวา่ตนเองเป็นคนไม่ดี คือ ก่อนลาออกจาก
ตาํรวจสกิมเมอร์ฮอร์นวสิามญัฆาตกรรมคนร้ายทีฆ่าพีสาวของเขา 

 

“ผมไม่จาํเป็นตอ้งฆ่าสเป็กก็ได ้มีอีกหลายวิธีทีจะจบักุมตวัเขา แต่ผมก็ละเลย
ผมผลกัดนัสถานการณ์ไปจนถึงจุดทีผมรู้ดีว่าเราคนใดคนหนึงตอ้งตาย ซึงผลออกมาก็
คือเขา ผมไดรั้บคาํยกย่องบา้บอจากเรืองนนั แมว้่าความจริงแลว้ผมจะจบัเขาโดยไม่
ตอ้งมีการยิงกไ็ด ้แต่ถา้ใหย้อ้นกลบัไปอีกครัง ผมกย็งัจะทาํเหมือนเดิม” 

“คุณเลือกแลว้” เธอเอ่ยอย่างระมดัระวงั “ฉันมองว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามนั
เป็นทางทีถกูตอ้ง – เห็นไดช้ดัวา่บรรดาผูบ้งัคบับญัชาคุณกคิ็ดเช่นนนั” 

เขาหมดความอดทนแลว้ “สิงทีผมคิดต่างหากทีสาํคญั ผมใชต้ราตาํรวจเพือ
การแกแ้คน้ส่วนตวั ไม่ใช่เพือกฎหมาย ไม่ใช่เพือความยติุธรรม แต่เพือตวัเอง” 

“กแ็ค่ความอ่อนแอของมนุษย”์ เธอเอ่ยเบาๆ “ฉนัมนัใจว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือ
ทีจะปรับตวัใหชิ้นกบัความจริงทีว่าคุณไม่ไดส้มบูรณ์แบบ เมือคุณคิดได ้คุณอาจเป็น
ตาํรวจทีดีกวา่เดิมเมือไดรั้บตราคืน”49 

 

 ความรัก กาํลงัใจ ความเขา้ใจและความพยายามทีจะเยียวยาของคอนรอย ทาํให้สกิมเมอร์
ฮอร์นกลา้ทีจะเปิดใจ ประกอบกบัทีคอนรอยถูกทาํร้ายร่างกาย ทาํให้เขาค่อยๆ เปลียนความคิด เขา
ตดัสินใจกลบัไปรับราชการตาํรวจตามเดิม เพือให้สามารถสืบคดีเกียวกบัคอนรอยไดอ้ยา่งเต็มที แต่ก็
ยงัไม่แน่ใจวา่ตวัเองจะรักคอนรอยหรือไม่ จนกระทงัคอนรอยถูกทาํร้ายร่างกายอีกครัง 
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 เรืองเดียวกนั, 123. 

   49
 เรืองเดียวกนั, 219. 
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เลือดเต็มไปหมดเลย เขาคิดพล่านกระวนกระวาย มากเกินไปและเพราะมนั
เริมจบัตวัเป็นลิม เขาจึงรู้ว่าเวลาผ่านมานานเกินไปแลว้ ตอนทีเขามองใบหนา้ซีดขาว
นิงสนิทของเธอ ครู่หนึงเขาหวาดกลวัจนพดูไม่ออกเมือคิดวา่เธอตายแลว้ […] 

“คุณตอ้งไม่เป็นไรนะ โดรา ทีรัก ไดย้ินผมไหม”50 

 
จากเหตุการณ์นีทาํใหส้กิมเมอร์ฮอร์นยอมรับความรู้สึกของตวัเอง และหลงัจากผา่นเรืองราว

เลวร้ายรวมถึงอุปสรรคต่างๆ แลว้ ทงัคู่จึงตดัสินใจใชชี้วติร่วมกนั 

 

“คุณเป็นผูห้ญิงคนเดียวทีผมอยากใช้ชีวิตดว้ย” เขาประทบัจูบแผ่วเบาตรง
แนวโคง้ไหล่และคอซึงทาํให้เธอถอนใจ “ผูห้ญิงคนเดียวเท่าทีผมเคยรักและอยากจะ
รัก” 

“วิเศษทีสุด” 

“ผมคิดวา่ผมอยูโ่ดยไม่มีคุณไม่ได ้โดรา” 

นาํตาทาํใหล้าํคอเธอตีบตนั เสียงอูอี้ “โดนใจเตม็ๆ”51 
 

จากตวัเรืองโรมานซ์สามารถอธิบายโครงเรืองแบบโรมานซ์ไดว้า่ หลงัจากทีเปิดเรืองดว้ยการ
สร้างใหต้วัละครเอกชายมีปมปัญหาเกียวกบัชีวติจนหวาดกลวัความรักแต่เมือพบกบัตวัละครเอกหญิง
และดาํเนินเรืองดว้ยการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ด้วยกนัความขดัแยง้ในจิตใจของตวัละครเอกชายจึง
ค่อยๆ ไดรั้บการแกไ้ข ก่อนเรืองจะดาํเนินไปถึงจุดสูงสุดเมือคอนรอยถูกฆาตกรทาํร้ายจนเกือบถึงแก่
ชีวติ แต่สกิมเมอร์ฮอร์นช่วยเหลือไดท้นั เรืองจึงคลีคลายจนเขากลา้ยอมรับความรู้สึกและไดค้รองรัก
กนัในตอนปิดเรือง ซึงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างแบบนวนิยายโรมานซ์ทุกประการดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 

ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 

อิซาโดรา คอนรอย เดินทางไปประมูลของเก่าเพือนาํมาขายทีร้านของตนเอง โดยไม่ทราบวา่
ของทีประมูลมานันเป็นสินคา้เถือนจากตลาดมืด เนืองจากเกิดการส่งของผิดพลาดจนทาํให้เธอถูก
ปองร้ายจากคนทีตอ้งการสินคา้เหล่านนัคืน แต่คอนรอยก็รอดชีวิตมาไดด้ว้ยความช่วยเหลือของสกิม
                                                        

   50
 เรืองเดียวกนั, 439. 

   51
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เมอร์ฮอร์น หลงัจากนันทงัคู่จึงเริมสืบหาความจริงจนได้เบาะแสว่า บุคคลอืนทีประมูลสินค้าชุด
เดียวกนักบัเธอเสียชีวติหมดแลว้ ทงัคู่ยงัสืบจนทราบวา่คนบงการคือใคร 

 

[…] คิวเธอขมวดขณะใชค้วามคิด “นนัคือคนทีของควรจะส่งไปถึงใช่ไหม
คะ” 

“ตวัการใหญ่ทีสุดคือฟินลีย ์เอด็มุนด ์จี.” เจดบอกเธอ “ผมจะเริมทีเขา” 

“แลว้คุณคิดว่าเขา – ฟินลีย ์– นีคือคนรอรับสินค้าทีเขาจัดการลกัลอบขน
มาน่ะเหรอ” 

“ใช่” เขารินวิสกีใหต้วัเองและเธอดว้ย “ผมคิดวา่งนันะ”52 
 

การจะเขา้ถึงตวัเอด็มุนดเ์ป็นเรืองยาก เพราะเขาเป็นคนระมดัระวงัตวัและมีอิทธิพลมาก สกิม
เมอร์ฮอร์นเป็นตาํรวจทีมีชือเสียงดงันันการเขา้ไปหาอาจทาํให้มีพิรุธ คอนรอยจึงอาสาเขา้ไปโดย
อาศยัประโยชน์จากการเป็นนกัสะสมของเก่าเหมือนกนั 

 

“ในทางกลบักนั” เธอเตรียมความคิดให้พร้อม และเริมเดินไปทวัห้อง เขย่า
วนวิสกีในแกว้ สนุกกบับทบาททีจะไดเ้ล่น “ฉันอยู่ในฐานะเหมาะสมทีสุด ยงัไงซะ 
ฉันก็เป็นเหยือจากการกระทาํของลูกจ้างเขา ฉัน คือเหยือผูไ้ม่รู้อิโหน่อิเหน่ ต้อง
เรียกร้องความสงสารจากฟินลีย ์ถา้เรืองกลายเป็นว่าเขาคือผูบ้ริสุทธิ และเขาคงคิดว่า
ฉนัเป็นนกัสะสมคนหนึงเหมือนกนั ถา้หากวา่เขามีความผิดน่ะนะ […]53 

 
อยา่งไรก็ตามเอด็มุนดก์ลบัสามารถเขา้ถึงตวัคอนรอยไดเ้ร็วกวา่และทาํร้ายเธอเพือทวงสินคา้

เถือนจากเธอ 
 

“ไดโ้ปรดอย่าโกหก” เขาลว้งมือลงกระเป๋าเสือสูทซาวิลโรวแ์ลว้ควกัปืน       
ลูเกอร์มนัปลาบออกมา “งดงามจริงเชียว ว่าไหม” เขาถามขณะสายตาโดราจบัจอ้ง
เขมง็ทีลาํกลอ้ง“ผลิตทีเยอรมนั ใชใ้นสงครามโลกครังทีสอง ผมชอบคิดนะว่าทหารนา
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ซีใชเ้จา้นีประหารคนไดอ้ย่างเยียมยุทธ์เลย ทีนี อิซาโดรา ภาพวาดของผมอยู่ทีไหน” 

[…] 

แรงกระแทกจากลกูปืนอดัเธอปะทะกาํแพง […] 

เขาปล่อยให้เธอเลือดไหลอยู่อย่างนนั และเริมสํารวจขา้วของของเธออย่าง
เป็นระบบแบบแผนทีละชิน54 

 
แต่สกิมเมอร์ฮอร์นก็สามารถมาช่วยชีวติคอนรอยไดท้นั 
 

เมือทงัสองไดย้ินเสียงร้องไหแ้ว่วมา ต่างคนก็แตะกระชากอาวุธมาอยู่ในมือ 
พวกเขาโถมเขา้ใส่ประตูดว้ยความเร็วสูงสุด ประสบการณ์ร่วมงานมานานปีกลบัเขา้ที
อย่างไม่มีสะดุด เมือเจดเตะประตูห้องโดราเขา้ไป เขาอยู่ตาํแหน่งยืน ส่วนเบรนท์
ตาํแหน่งนงั 

มีแววรําคาญเพียงส่วนเสียวผุดวาบบนใบหนา้ของฟินลียต์อนเขาหันกลบัมา 
เจา้หน้าทีตาํรวจทงัสองนายต่างยิงปืนพร้อมกนั กระสุน ๙ มม. สองนัดยิงเขา้เหนือ
หนา้อกของฟินลีย์55 

 

จากตวัเรืองแบบระทึกขวญัผูศึ้กษาถอดโครงเรืองออกมาไดด้งันี เล่ห์รักประดับใจ เปิดเรือง
ดว้ยการสร้างใหเ้กิดอาชญากรรมคือการขนสินคา้เถือนผดิพลาดอนัเป็นปมปัญหาในเรือง ทีพวัพนักบั
ชีวิตของตวัละครเอกหญิงจนเธอไดรั้บอนัตราย ตวัละครเอกชายซึงเป็นตาํรวจจึงเขา้ช่วยเหลือ ก่อน
จะดาํเนินเรืองดว้ยการให้ทงัคู่ร่วมมือกนัสืบหาความจริง ตวัละครไดรั้บอนัตรายและตอ้งเสียงชีวิต
ระหวา่งสืบสวน จนกระทงัเรืองดาํเนินไปสู่จุดสูงสุดทีตวัเอกหญิงเผชิญหนา้กบัฆาตกรและถูกทาํร้าย 
แต่ในตอนทา้ยก็สามารถคลีคลายปัญหาและจดัการกบัคนร้ายได้ในตอนปิดเรือง ซึงสอดคลอ้งกบั
ความเป็นนวนิยายระทึกขวญัดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ 

จะเห็นได้ว่านวนิยายเรือง เล่ห์รักประดับใจ นีสามารถถอดโครงเรืองออกมาได้ทงัทีเป็น
รูปแบบของนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั  แต่เมือพิจารณาต่อไปก็จะเห็นถึงการทาํงานที
สอดคล้องกันอยู่ คือ ในตอนแรกนันตวัละครเอกชายพยายามตีตวัออกห่างจากตวัละครเอกหญิง
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เพราะกลวัการสูญเสียหากเกิดความรักขึน กระทงัตวัเอกหญิงถูกทาํร้ายจึงตอ้งเขา้ปกป้อง เป็นเหตุให้
ทงัสองคนไดใ้กลชิ้ดและเรียนรู้กนั และในระหวา่งทีเสียงอนัตรายความสัมพนัธ์ของคนทงัคู่ก็ยงิแนบ
แน่นขึนไปอีก แต่ตวัเอกชายก็ยงัไม่เปิดใจรับความรักนนั จนตวัเอกหญิงถูกทาํร้ายจนเกือบเสียชีวิตทาํ
ให้เขาไดรู้้ความตอ้งการของตนเอง ในทีสุดหลงัจากทงัสองช่วยกนัสะสางคดีสําเร็จก็ไดป้รับความ
เขา้ใจและไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 

การวิเคราะห์นวนิยายตวัอย่างเพือเป็นแนวทางในการศึกษาทาํให้เห็นว่าวิธีพิจารณาว่า       
นวนิยายเรืองใดเป็น Romantic Suspense หรือไม่ นวนิยายเรืองนนัๆ ตอ้งสามารถถอดโครงเรือง
ออกมาไดท้งัแบบโรมานซ์และแบบระทึกขวญั ยงิไปกวา่นนัโครงเรืองทงัสองยงัตอ้งส่งอิทธิพลต่อ
การพฒันาเรืองซึงกนัและกนั รวมทงัตอ้งเชือมโยงกบัพฒันาการของตวัละครเอกดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
แม้ว่านวนิยายเรืองใดจะสามารถถอดโครงเรืองออกมาเป็นโรมานซ์และระทึกขวญัแล้ว  แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กัน คือ เนือเรืองมีความสมบูรณ์ในตวัเอง แม้ว่าจะตดัโครงเรืองแบบใดแบบหนึง
ออกไปจะไม่จดัวา่เป็นนวนิยาย Romantic Suspense 

จากการศึกษานวนิยายแนว Romantic Suspense ทีผ่านมาอาจกล่าวได้ว่านวนิยายแนว 
Romantic Suspense หมายถึง นวนิยายทีเกียวขอ้งกบัความลบั หรือเหตุการณ์ซ่อนเงือนทีส่งผลกบั
ความสัมพนัธ์ของตวัละครเอก คือ ระหว่างทีความสัมพนัธ์กาํลงัพฒันาอยู่นัน ความลบัหรือความ
อนัตรายก็จะค่อยๆ พฒันาไปพร้อมกนั ไม่สามารถแยกโครงสร้างเรืองของความรักกบัโครงสร้างเรือง
ของความลับออกจากกนัได้ เมือเรืองดาํเนินมาถึงตอนจบตวัละครจะได้ครองคู่กนัและความลับ
ทงัหลายจะถูกเปิดเผยในทีสุด 

ดงันนั เมือทราบประวติัความเป็นมาของนวนิยายโรมานซ์ นวนิยายระทึกขวญั และวิธีการ
ผสมผสานงานเขียนทงัสองประเภทเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ของ
ตะวนัตกแลว้ บทต่อไปจะเป็นการนาํนิยามหรือแนวคิดทีไดจ้ากการศึกษาในบทที 2 นี มาใชเ้ป็นหลกั
พิจารณาว่า งานเขียนของไทยทีมีการนาํเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัมาใช้ร่วมกนัมีพฒันาการ
และลกัษณะการผสมผสานเรืองเช่นไร 
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บทท ี3 

พฒันาการและลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspenseของไทย 
 

 เมือทราบถึงโครงสร้างหรือลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense ทีมีตน้กาํเนิดมา
จากตะวนัตกแลว้วา่เป็นงานเขียนทีประกอบดว้ยเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั รวมไปถึงลกัษณะ
ของการผสมผสานวรรณกรรมทงัสองประเภทอย่างเป็นระบบ จนไดค้าํจาํกดัความของ Romantic 

Suspense แลว้ ลาํดบัต่อมาคือการพิจารณางานเขียนของไทยทีมีการนาํเรืองโรมานซ์มาใช้ร่วมกบั
เรืองระทึกขวญัว่ามีลกัษณะการสร้างงานเช่นไร คลา้ยคลึงหรือแตกต่างหรือไม่เมือเปรียบเทียบกบั
นิยามความเป็น Romantic Suspense ตน้ทางจากตะวนัตก ทีผูศึ้กษาใชเ้ป็นหลกัในการวิเคราะห์ ทงันี 
ผูศึ้กษาแบ่งงานเขียนออกเป็น 3 ช่วง เพือแสดงให้เห็นทิศทางการก่อรูปของนวนิยายแนว Romantic 

Suspense ในประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์กบัความเคลือนไหวในมิติของเวลาและบริบททาง
สังคมทีส่งผลต่อการสร้างนวนิยาย นอกจากนีผูศึ้กษายงัใชแ้นวคิด Dramatic Structure ของ กุสตาฟ 
ไฟรทาก (Gustav Freytag) มาใชอ้ธิบายเพือให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างเรืองระหวา่งเรืองโร
มานซ์และเรืองระทึกขวญัดว้ย 
 

 

 

 

3.1 ช่วงท ี1 (พ.ศ. 2520-2539) :ยุคแรกเริม 
 

 สภาพสังคมสมยัช่วงก่อน พ.ศ. 2520 นนัประเทศไทยประสบกบัความผนัผวนทางการเมือง
อนัส่งผลกระทบต่อตวันกัเขียนและวรรณกรรม ทาํให้ตอ้งปรับตวัตลอดเวลา เนืองจากอยู่ในช่วงที
ภาวะทางการเมืองการปกครองอยู่ในจุดเปราะบาง กล่าวคือแมป้ระเทศไทยจะเปลียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบประชาธิปไตยแลว้ แต่ก็ยงัมีความขดัแยง้ทาง
ความคิดเรืองการปกครองแบบประชาธิปไตยระหว่างผูป้กครองกบัประชาชนอยู่ เพราะประชาชน
เห็นวา่อาํนาจยงัอยูใ่นมือของกลุ่มผูป้กครองไม่ไดเ้ป็นของตนอยา่งแทจ้ริง ความขดัแยง้นีรุนแรงจน
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นําไปสู่การใช้กําลังประหัตประหารกัน 1หลายครัง นักเขียนก็เป็นประชาชนกลุ่มหนึงทีออกมา
เคลือนไหวผา่นวรรณกรรมดว้ยการเรียกร้องประชาธิปไตยทีให้สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคแก่
ชนชันต่างๆ โดยสมบูรณ์ แนวคิดนีขยายตัวอย่างรวดเร็วในหมู่นักเขียน นักหนังสือพิมพ์2จนรัฐบาล
ตอ้งเขา้มาควบคุม ดงัวา่ 
 

 พฒันาการของวรรณกรรมเพือชีวิต ทงัรูปของการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ได้
หยดุชะงกัลงอยา่งสินเชิงใน พ.ศ. 2495 เมือเกิดกรณีทางการเมืองทีเรียกวา่ “กบฏสันติภาพ” 
รัฐบาลจอมพล ป. ได้จับกุมกวาดลา้งนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ ฯลฯ ทีร่วม
ชุมนุมกันเพือเ รียกร้องเสรีภาพในการพิมพ์ การโฆษณาด้วยข้อหา  “กบฏภายใน
ราชอาณาจกัร” ศรีบูรพา สุภา ศิริมานนท์ และนักเขียนคนอืนๆ ถูกจบั สายธารวรรณกรรม
เพือชีวติจึงหยดุชะงกัไปโดยปริยาย3 

 

 งานเขียนเพือชีวิตถูกจาํกดัการแสดงความคิดเห็นทีอาจส่งผลต่อการปกครองของรัฐบาล 
ส่งผลให้บรรยากาศทางวรรณกรรมเพือชีวิตซบเซาลงไป ขณะทีงานยอดนิยมยงัคงปรากฏในวง
วรรณกรรมเสมอมาไม่วา่สภาวะบา้นเมืองจะเป็นเช่นไร 

 กระนันแมง้านยอดนิยมจะถูกนาํเสนอเรือยมา แต่รูปแบบการนาํเสนอยงัคงอยู่บนพืนฐาน
ของแนวคิดเดิม มิได้มีการพลิกแพลงหรือใช้การนําเสนอในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ งานสืบสวน
สอบสวนมักแสดงให้ผูอ่้านเห็นข้อเท็จจริงและวิธีการสืบหาตวัคนร้ายของตัวละครนักสืบ งาน
ประเภทผจญภยัโลดโผนยงัคงแสดงให้เห็นถึงวีรกรรมความกล้าหาญของตวัละครเอก ส่วนงาน      
โรมานซ์จะกล่าวถึงความรักในอุดมคติทีตวัละครตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพือให้สมหวงัในความรัก 
เป็นอาทิดว้ยโครงเรืองทีมีลกัษณะซาํ การนาํเสนอรูปแบบเดิมรวมทงัเนือหาไม่เปลียนแปลงจึงทาํให้
งานยอดนิยมถูกมองวา่เป็นวรรณกรรมนาํเน่านนัเอง 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าวทาํให้ทราบว่างานยอดนิยมทีเป็นงานกระแสหลกัขณะนันอย่าง   
งานสืบสวนสอบสวนและโรมานซ์ มกัดาํรงวิถีการสร้างตามขนบเดิมอยา่งเคร่งครัด นอกจากนนังาน
                                                        

 
1พฒันาการวรรณคดไีทย หน่วยที 1-7สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี :

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533), 465. 
 

2เรืองเดียวกนั, 466-467. 

 
3เรืองเดียวกนั, 468. 
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เขียนทงัสองยงัมีลกัษณะทีแตกต่างกนัอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการสร้างงานแบบผสมผสาน
วรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนัยงัไม่ไดรั้บความสนใจ กระนนั จากการสํารวจนวนิยายในช่วง 
พ.ศ. 2520-2539 ผูศึ้กษาพบว่ามีงานเขียนทีเริมนาํขนบแบบโรมานซ์และสืบสวนสอบสวนมาใช้
ร่วมกนั คือ นวนิยายเรืองลมหวน ของโสภาค สุวรรณตีพิมพค์รังแรกเมือ พ.ศ. 2521 

 ลมหวนกล่าวถึงวกุล หญิงสาวทีสงสัยในอาการบกพร่องทางสติปัญญาของแอนดรู เนืองจาก
มอนโร พีเลียงเก่าของแอนดรูให้ขอ้มูลวา่ชายหนุ่มเป็นเด็กทีมีพฒันาการปกติทวัไป แต่หลงัจากทีพ่อ
แม่เสียชีวิตและทอมเมอเรยผ์ูเ้ป็นลุงเขา้มาดูแลแอนดรูก็เริมมีอาการผิดปกติ วกุลคน้หาความจริงโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากมาร์ค และพบว่าแทจ้ริงแลว้แอนดรูถูกฉีดยากล่อมประสาทตามคาํสังของ
ทอมเพือให้แสดงบุคลิกภาพบกพร่องออกมา วกุลจึงพาแอนดรูหนีออกมาจากสถานบาํบดั ขณะที
ทอมพยายามกาํจดัคนทีรู้ความจริงเพือไม่ให้เอาผิดตนได ้แต่วกุลและมาร์คก็สามารถหาหลกัฐานเอา
ผดิทอมจนนาํไปสู่การจบักุมในตอนทา้ย ก่อนทีวกุลและแอนดรูจะไดใ้ชชี้วติร่วมกนั 

 จากเรืองราวขา้งตน้อาจอธิบายตามโครงสร้างเรืองแบบโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัไดด้งันี 
 

 ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

 หลงัจากทีวกุลพาแอนดรูหลบหนีออกจากสถานบาํบดัไดแ้ลว้ เธอตอ้งสอนหนงัสือรวมทงั
วธีิการดาํรงชีวติใหก้บัชายหนุ่ม เพราะยากล่อมประสาททีไดรั้บเขา้ไปทาํใหเ้ขามีพฒันาการทางสมอง
เทียบเท่าเด็กอาย ุ5 ปี แอนดรูจึงผกูพนักบัวกุลมาก ความวา่ 
 

 “วกุลจะไปทีอืนแลว้เรอะ มาร์คบอกว่าฉันจะอยู่ทีนีคนเดียว ไม่มียาฉีดแบบ
เก่าๆ ไม่มีคนเฝ้าอยา่งปอล ดีใจมยัวกลุ [...]ทาํไมวกลุไม่พกัดว้ยกนัล่ะ” 

 “พกัไม่ไดห้รอกแอนดรู แลว้อาทิตยห์นา้ก็จะพบกนั อย่าห่วงไปเลย” หล่อน
ตอบยิมๆ คนตวัโตทีนงัขดัสมาธิอยูบ่นเตียงมีสีหนา้ไม่แน่ใจนกั เมือกล่าวขึนอีกวา่ 
 “วกลุไม่ไดไ้ปเลยนะ จริงๆ นะ” 

 “ทาํไมพดูอยา่งนนัล่ะ” หล่อนยอ้นถาม 

 “ฉนัอยากใหว้กลุอยูที่นี” เขาตอบ4 

 

                                                        

 
4โสภาคสุวรรณ,ลมหวน เล่มจบบริบูรณ์ (กรุงเทพฯ:รวมสาส์น, 2521), 409. 
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 เพราะความสนิทสนมนีเองทาํให้แอนดรูสารภาพรักกบัเธอ แต่วกุลกลบัมองว่าความรู้สึกที
เกิดขึนเป็นเพราะแอนดรูมีเธอเป็นเพือนทีใกล้ชิดเพียงคนเดียว ประกอบกับทีวกุลช่วยบําบัด
พฒันาการทีเชืองช้าของแอนดรูตงัแต่แรก เธอจึงมองชายหนุ่มเหมือนเด็กในปกครอง ดังในบท
สนทนาทีวา่ 
 

 “คุณจะไม่ผิดหวงัในตวัผมหรอกวกุล ผมจะสอบให้ไดค้ะแนนเยียม คุณเชือ
ไหมว่าผมทําได้ แล้วก็จะเข้ามหาวิทยาลัยต่ออย่างทีมาร์คแนะนํา ผมจะเป็นนัก
กฎหมายอยา่งเขาใหไ้ด.้...มีคุณใหก้าํลงัใจขา้งๆ อยา่งนี” 

 “แอนดรู” วกุลขยบัตวัเบาๆ “เธอพูดอย่างนี รู้สึกอย่างนีเพราะประสบการณ์
นอ้ยนกัต่างหาก ใจเยน็ๆ เถอะ ทางขา้งหนา้ยงัอีกตงัไกลเทียวนะ” 

 “คุณกาํลงัเขา้ใจผมผิด....” แขนทงัสองขา้งทีโอบรอบลาํตวัหล่อนตกลงขา้งตวั 

 “คุณยงัเห็นวา่ผมเป็นเดก็ เป็นคนไขที้ยงัตอ้งการรักษาฟืนฟทูางใจไม่รู้จบ....ผม
แข็งแรงแลว้นะวกุล อารมณ์ ความรู้สึกของคนโตๆ ทีสมบูรณ์ยงัมีอะไรมากกว่านีอีก
หรือคุณ”5 
 

 หรือทีวา่ 
 

 “เขาบอกผมว่า คุณตงักาํแพงกีดกนัความรู้สึกอย่างคนโตๆ กบัผม....พยายาม
ผลกัมนัออกไปใหพ้น้ตวั แลว้เกบ็อารมณ์เก่าๆ ไวแ้น่นหนา” 

 “อารมณ์อะไรกนั” หล่อนถามออกไป ทงัๆ ทีรู้คาํตอบดี 

 “อารมณ์และความรู้สึกเวทนา สงสาร....” เสียงหวัเราะขืนๆ แทรกขึน “ผมก็คง
เป็นคนไขแ้บรดเลยฮ์อลทีป่วยตลอดกาลในความรู้สึกของคุณนนัแหละ คนไขที้ตอ้ง
รับการรักษาไม่มีวนัสินสุด ผมไม่มีวนัทีจะเป็นคนโตๆ เป็นผูช้ายทีแข็งแกร่งอย่าง
มาร์ค หรือใครๆ ทงัหลาย ทีพร้อมจะแสดงความจริงใจ ความมนัคงแข็งแกร่ง เกียวกบั
อนาคตกบัผูห้ญิง และความรัก[…]คุณจะเปลียนความรู้สึก แบบผูใ้หญ่มองเด็กกบัผม
เสียทีจะไดไ้หม เผือวา่คุณกบัผมจะพดูกนัอยา่งคนโตๆ ....ผมไม่อยากคิดว่าวิธีการที....
ผมทาํ....ทาํไปแลว้จะผิดแบบฉบบัของผูใ้หญ่”6 
 

 

                                                        

 
5เรืองเดียวกนั, 544-546. 

 
6เรืองเดียวกนั, 566-568. 
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 หลงัจากเหตุการณ์ขา้งตน้ทาํให้วกุลเริมไม่มนัใจกบัความรู้สึกของตนเองวา่แทจ้ริงแลว้เธอ
มองแอนดรูในฐานะผูช้ายคนหนึงหรือมองวา่เป็นคนในความดูแลเท่านนั ประกอบกบัความพยายาม
แสดงความจริงใจใหว้กุลพิจารณาเธอจึงเปิดใจและใหโ้อกาสชายหนุ่มเพือเรียนรู้กนัและกนั ดงัวา่ 
 

 “แอนดรู....ขอเวลาใหฉ้นับา้ง และตวัเธอบา้ง...ฉันไม่คิด....ไม่คิดอีกแลว้ ว่าที
เธอพดูมาทงัหมดจะไม่จริงจงัแน่นอน” หล่อนพ่ายแพค้วามรู้สึกนนัไปครึงหนึงจนได ้
“แต่เรายงัมีทางเดินอีกไกล....ระหว่างช่วงเวลานนั บางทีเราจะทาํความเขา้ใจกนัไดดี้
ขึน เพือจะไดเ้ดินทางบนสายเดียวกนัตลอดไป” 

 “คุณหมายความอย่างทีพูดจริงๆ หรือเปล่า” มือแข็งแรงอุ่นจดัทงัคู่สัมผสัตน้
แขนของวกลุ แรงบีบกระชบันนัเหมือนกระแสไฟฟ้าทีแล่นผ่านไปทวัตวั ดวงตาสีเขม้
จดัเป็นประกายวบัขณะกล่าวต่อไปวา่ 
 […] 

 “ขอบคุณ....ขอบใจเหลือเกินวกุล ผมจะพิสูจน์ตวัเองว่ามนัคงเพียงไหน ไม่ว่า
จะอีกกีปีก็ตามเพือคุณจะไดไ้ม่ผิดหวงัว่าผมพูดและทาํไปดว้ยอารมณ์ของคนทีเพิง
ออกจากโลกแคบๆ ของแบรดเล่ยฮ์อล....ผมจะไปส่งคุณทีวิทยาลยัพยาบาล....และรอ
ใหว้นันนัมาถึง วนัทีจะไดต้วัและใจของคุณไวก้บัผมตลอดไป...ผมไม่มีวนัลืมหรอกว่า
คุณคนเดียวทีทาํใหผ้มรู้สึกว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ เป็นผูช้ายทีพร้อมจะปกป้องผูห้ญิง 
และเดก็ในบา้นของตวัเอง”7 

 

 ตวัเรืองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเป็นโรมานซ์คือ การเปิดเรืองดว้ยการสร้างตวัละครวกุล
ใหเ้กิดความไม่แน่ใจในความรู้สึกของตวัเองอนัมีปมปัญหาทีเกิดจากความขดัแยง้ภายในจิตใจ ต่อมา
จึงดาํเนินเรืองผ่านวกุลทีมองว่าความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนเป็นเพียงความอ่อนไหวจากความใกล้ชิด
เนืองจากทงัสองตอ้งหลบหนีคนร้ายและอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา ทงัยงัคาํนึงถึงความเหมาะสมในฐานะ
ผูบ้าํบดักบัเด็กในความดูแล อยา่งไรก็ตาม หลงัจากทีเห็นถึงความจริงใจและตงัมนัของแอนดรู เรืองก็
ดาํเนินไปถึงจุดสูงสุดทีแอนดรูสารภาพและขอความรักจากเธอ เมือวกุลยอมพิจารณารับความรักของ
เขาสถานการณ์จึงคลีคลาย จากนนัจึงปิดเรืองดว้ยภาพตวัละครทีรักกนัอยา่งมีความสุข 

 

 

                                                        

 
7เรืองเดียวกนั, 573-575. 
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 ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 
 

 วกุลเกิดความสงสัยต่อความบกพร่องทางสติปัญญาของแอนดรูรวมทงัวิธีการรักษาพยาบาล
ของสถานบาํบดัวา่เป็นเพียงการสร้างสถานการณ์ ซึงความคิดนีตรงกบัสตีฟ นกัจิตบาํบดัคนหนึงใน
สถานบาํบดั ทงัคู่จึงลอบทดสอบระดบัปัญญาของแอนดรูและพบวา่เขาไม่ไดบ้กพร่องเช่นทีเห็น 

 

 “แอนดรู เป็นคนปกติธรรมดาอย่างทียายมอนโรครําครวญนันแหละ” สตีฟ
ตอบชดัเจน 

 วกุลมีความรู้สึกเหมือนกบัว่า หล่อนยืนอยู่ท่ามกลางสายลมหนาวเยือกจากขวั
โลก....มาร์คนิงอึง ส่ายหนา้ชา้ๆ เหมือนจะไม่เชือหูตวัเอง เสียงพึมพาํแผ่วเบาว่า “ยีสิบ
หา้ปีสาํหรับคนธรรมดา....สตีฟ....ผมอยากรู้วา่แอนดรูรู้สึกอยา่งไรหนอ” 

 “[…] ทางสถาบนัใหแ้กรวมอยู่กบัพวกโปรฟาวน์ ซึงมี ไอ.คิว. ตาํทีสุด....ผม
เองก็ไม่รู้ว่าวิธีการแบบนีเป็นมานานเท่าไหร่ แต่ก็คงเนินนานพอทีจะทําให้เด็ก
เลียนแบบผิดๆ และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนในทางทีถกูตอ้ง”8 

 

 ผลการทดสอบทีไดท้าํให้ทงัวกุล สตีฟ และมาร์คเกิดความสงสัยต่อทอมเมอเรยผ์ูป้กครอง
ของแอนดรู ดงัทีมาร์คกล่าววา่ “ผมกลวัวา่เรืองจะไม่ใช่เพียงความผิดของหมอดิกซนัเรืองการวินิจฉยั 
แต่คุณเมอเรยเ์องนนัแหละอาจเป็นคนบงการแต่ตน้”9เพราะทอมคือผูที้ได้รับผลประโยชน์ทงัหมด
ของตระกลูจากการทีแอนดรูอยูใ่นฐานะผูทุ้พพลภาพ กระทงัการแอบสืบหาความจริงล่วงรู้ไปถึงทอม 
เขาจึงพยายามทาํลายหลกัฐานและกาํจดัคนทีล่วงรู้ความลบั 

 

 “แต่ผูห้ญิงคนนนัเป็นเพือนของมาร์ค หากท่านคิดจะจดัการ ก็ตอ้งเล่นงานทงัคู่
....มาร์คและเพือนผูห้ญิงโอกาสทีวา่กไ็ม่ลาํบากอะไร เพียงแต่ตอ้งรอโอกาส” 

 นายเมอเรยนิ์งไปชวัครู่ ก่อนจะเอ่ยขึนว่า “ฉนัจะลองพูดกบัมาร์ค หยงัเสียงเขา
ดู...บางทีเราอาจจะจดัการกบันงัผูห้ญิงคนนนัตามลาํพงั โดยไม่กระทบกระเทือนให้
มาร์ครู้ตวั....แต่วอเร็น...” เสียงทีพดูเฉียบขาดเป็นคาํสงัทนัที 

 “ดูแลจดัการให ้สตีฟเบซิล อยูที่โคโลราโดสปริงเป็นการถาวรไดไ้หม” 

 “ขีผงครับท่าน” คนตอบยิมเช่นเคย 

                                                        

 
8โสภาค  สุวรรณ,ลมหวน เล่ม1 (กรุงเทพฯ:รวมสาส์น, 2521), 572-573. 

 
9เรืองเดียวกนั, 582. 
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 “อยา่ใหต้าํรวจสงสยั” เสียงกาํชบั 

 “ท่านรู้ฝีมือดีแลว้ บา้นหมอนนัเหมาะเหมง็จะตาย เมืองเลก็ๆ นนัอยู่ระหว่างทิว
เขาสลบัซับซ้อน อุปัทวเหตุรถตกหน้าผาข้างทางไม่ลาํบากนีครับท่าน นักขับรถ
แทรกแซง ทูตมรณะของเราฝีมือเยียมฉมงั แต่ท่านตอ้งสนนราคาเตม็ที” 

 “จดัการเสียก่อนแลว้กลบัมารายงาน เมือหมดภยั”10 

 

 เหตุการณ์ทีเกิดขึนทาํให้วกุลและมาร์คตอ้งระวงัตวัมากขึน และเริมไม่มนัใจว่าควรคน้หา
ความจริงต่อไปหรือไม่ ดงัว่า “มาร์คและหล่อนคงจะตอ้งวางมือเพียงนีกระมงั สตีฟจากไปแลว้คน
หนึง ยงัไม่ทนัไดเ้ริมขยบัตวั สิงทีน่ากลวัเกินกวา่จะกลา้เสียงก็เขา้มาหลอกหลอน”11 แต่เพราะเห็นแก่
ความถูกต้อง ทงัสองคนจึงตดัสินใจค้นหาความจริงเพือเอาผิดคนร้ายต่อไป โดยช่วยพาแอนดรู
หลบหนีออกจากสถานบาํบดัและให้อยู่ในความดูแลของวกุล ขณะทีมาร์คเป็นผูร้วบรวมหลกัฐาน
ก่อนยนืฟ้องเอาผดิกบัพวกเมอเรยจ์นชนะคดี ดงัวา่ 
 

 หล่อนกลบัเขา้มาในห้องพิจารณาคดีทีเงียบเชียบอีกครัง เกา้อีว่างเปล่า ไม่มี
ผูค้นแน่นขนดัเช่นเมือเชา้และเมือบ่าย อีกทงัเมือสองสามวนัทีผ่านมาอย่างเคร่งเครียด
เตม็ที....หล่อนทรุดตวัลงนงัเงียบๆ เหตุการณ์ต่างๆ ยงัแจ่มชดั 

 หล่อนคงไม่มีวนัลืม สายตาของนายเมอเรยบุ์รุษพิการบนเกา้อีเข็นทีจอ้งมอง
หล่อนอย่างแทบจะกินเลือดกินเนือ ดวงตาคู่นนัแดงกาํประสงค์ร้าย ดูเหมือนเนือตวั
ของเขาจะกระตุกไปหมด ดว้ยความแคน้และผิดหวงั วอเร็นอีกคน....ยงัหมอดิกซนั...
ดิกซันเฉยๆ ซีนะ เมือมาร์ค เกลเดอ้ แสดงหลกัฐาน ทะเบียนประวติั และบนัทึกการ
เจบ็ป่วยทีสตีฟลอบอดัสาํเนาใหผู้พิ้พากษาพิจารณา12 

 

 หลงัจากคาํตดัสินวา่มีความผดิทอมเมอเรยจึ์งฆ่าตวัตายเพราะทนความอบัอายจากการตกเป็น
ผูร้้ายไม่ได ้

 จากตวัเรืองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ลมหวนมีลกัษณะของเรืองสืบสวนสอบสวนคือ นวนิยาย
เรืองนีเปิดเรืองทีวกุลเกิดความสงสัยในความผดิปกติของแอนดรูวา่อาจมีเบืองหลงัมากจากทอมเธอจึง

                                                        

 
10เรืองเดียวกนั, 594-595. 

 
11เรืองเดียวกนั, 631. 

 
12โสภาค  สุวรรณ,ลมหวน เล่มจบบริบูรณ์, 419. 
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ตดัสินใจสืบหาความจริงเพือแกป้มปัญหานนัแลว้ดาํเนินเรืองดว้ยการให้ตวัละครตอ้งเผชิญอนัตราย
จากการถูกตามล่าเพราะรู้ความลบัของคนร้ายก่อนจะพฒันาไปสู่จุดสูงสุดทีทอมเมอร์เรยถู์กพิจารณา
คดีวา่ผดิจริง ก่อนเรืองจะคลีคลายเมือเขาถูกจบัและถูกลงโทษในตอนปิดเรือง 

 กระนนั เมือพิจารณาโครงสร้างเรืองทงัหมดตามแนวคิดความเป็น Romantic Suspense ใน
การศึกษาครังนีจะพบว่าลมหวน ยงัไม่อาจระบุให้เป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ไดอ้ย่าง
ชดัเจนแมจ้ะสามารถถอดโครงสร้างเรืองออกมาไดท้งัในส่วนของโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั เพราะ
เมือพิจารณาการประสานโครงเรืองจะเห็นว่าโครงเรืองของลมหวนดาํเนินผ่านความขดัแยง้ทีช่วย
พฒันาความสัมพนัธ์ของตัวละครวกุลและแอนดรูเป็นหลัก อนัเป็นลักษณะเรืองแบบโรมานซ์ 
ในขณะทีโครงเรืองแบบระทึกขวญัไม่เขม้ขน้หรือมีบทบาทต่อการพฒันาเรืองโดยตลอดมากนกั แม้
ปัญหาระหว่างทอมกบัแอนดรูและวกุลจะผลกัดนัให้ความขดัแยง้ในเรืองทวีความรุนแรงขึน หาก
ผูอ่้านจะไม่พบกระบวนการสืบสวนของตวัละครเอกหญิงหรือชายแต่กลบัทราบเรืองจากการบอกเล่า
เหตุการณ์ทีผ่านมาแลว้ของตวัละครมาร์ค ซึงมีลกัษณะรวบรัดไม่ไดแ้จกแจงรายละเอียดตามแบบ
ฉบบัเรืองสืบสวนสอบสวนทีสร้างอารมณ์ให้ผูอ่้านตืนเตน้และลุน้ระทึกในระหวา่งทีตวัละครเขา้ไป
สืบหาความลบัต่างๆ 

 อนึง จากการสืบคน้และรวบรวมนวนิยายทีเขา้ข่ายความเป็น Romantic Suspense ของไทย   
ผูศึ้กษาพบว่าหลงัจากทีลมหวนไดรั้บการตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2521 แลว้ งานเขียนทีมีลกัษณะแบบนี
ไม่ได้รับความสนใจหรือถูกสร้างขึนมาอีก ทาํให้พฒันาการของการผสมผสานวรรณกรรมต่าง
ประเภทในงานยอดนิยมชะงกังนัและเงียบหายไป 20ปี 
 ระยะเวลาทีหายไปนันสามารถวิเคราะห์ได้จากสถานะของงานยอดนิยมจากประวัติ
วรรณกรรมในหนังสือพฒันาการวรรณคดีไทย 13 โดยยอ้นกลับไปวิเคราะห์ถึงบริบททางสังคม
ขณะนนั อนัอาจแบ่งตามสภาพการเมืองทีส่งผลต่อกระแสการสร้างวรรณกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงที 1 เป็นช่วงสงครามโลกครังที 2 ถึงช่วงทีประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
ของทหาร (พ.ศ. 2481-2506) และช่วงที 2 เป็นช่วงทีเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นตน้มา (พ.ศ. 
2507-2519) 

                                                        

 
13พัฒนาการวรรณคดีไทย  หน่วยที  1-7สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุ รี  :

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533) 
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 ความเปลียนแปลงในช่วงที 1 นันนับจากช่วงสงครามโลกครังที 2 (พ.ศ. 2481-2500) 

ประชาชนตกอยู่ในภาวะระสําระสาย จิตใจขมขืนจากความโหดร้ายทีเกิดขึน วรรณกรรมยอดนิยม
หรือวรรณกรรมแนวหลีกหนีโดยเฉพาะเรืองรักแบบพ่อแง่แม่งอนจึงเขา้มามีบทบาทในการเยียวยา
ผูค้นขณะนนั ประกอบกบัการแทรกแซงกิจกรรมทางการเขียนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที
เขา้มาควบคุมสํานวนภาษารวมถึงเนือหามิให้สันคลอนต่อการปกครอง งานแนวสังคมและการเมือง
จึงซบเซาลงไป ส่งผลใหน้กัเขียนและสาํนกัหนงัสือบางแห่งหยดุสร้างผลงานไปโดยปริยาย ในขณะที
งานยอดนิยมกลบัเติบโตขึนมากในช่วงเวลานี 

 ต่อมาเมือจอมพลสฤษดิธนะรัชต์ขึนมาปกครองประเทศดว้ยระบอบเผด็จการอย่างเขม้งวด 
งานเขียนในระยะนี (พ.ศ. 2501-2506) จึงยิงถูกเพ่งเล็งและจาํกดัสิทธิแสดงออกมากขึน นกัเขียนและ
ปัญญาชนหลายคนถูกจบักุมดว้ยขอ้หาการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต์ วรรณกรรมการเมืองจึงเงียบ
หายไป ในทางตรงกนัขา้ม งานยอดนิยมกลบัยงิขยายตวัมากกวา่ในช่วงก่อนหนา้และเกิดนกัเขียนเด่น
หลายคน เช่น ชูวงศ ์ฉายะจินดา โรสราเรน บุษยมาศ พนมเทียน เป็นตน้ นอกจากนี นิตยสาร วารสาร 
สือวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ยงัมีส่วนสนบัสนุนให้งานยอดนิยมแพร่หลายอย่างกวา้งขวางและ
รวดเร็วอีกประการหนึง ในประวติัวรรณกรรมจึงกล่าวว่าช่วงนีเป็นยุคมืดทางปัญญา เพราะนอกจาก
จะอุดมไปด้วยงานยอดนิยมทีมีโครงเรืองซําซากแล้ว วรรณกรรมยงักลายเป็นงานผลิต มิใช่งาน
สร้างสรรค์ เนืองจากหนงัสือถูกผลกัให้เขา้สู่วงการธุรกิจ งานยอดนิยมทีครองตลาดโดยรวมจึงถูก
ตีพิมพอ์อกมาลน้ตลาดเพือตอบสนองต่อผูอ่้านในเชิงปริมาณ 

 ความเปลียนแปลงในช่วงที 2 เริมจากทีจอมพลสฤษดิธนะรัชตถึ์งแก่อสัญกรรมและจอมพล
ถนอม กิตติขจรขึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลบัไม่สามารถกุมอาํนาจอย่างเบ็ดเสร็จไดเ้หมือนยุค
ก่อนหน้า วรรณกรรมช่วงนีจึงมีความเคลือนไหวอีกครังหนึง (พ.ศ. 2507-2519) งานเขียนของ
นักศึกษาและปัญญาชนเติบโตมากและส่งผลไปทังวงวรรณกรรม โดยเนือหาหรือแนวคิดล้วน
เกียวขอ้งกบัการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม เรืองการเมือง และการกระตุน้เตือนคนในสังคมให้
ตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีทีตนเองรับผิดชอบวา่ ไดท้าํประโยชน์หรือนาํพาบา้นเมืองให้ดีขึนหรือไม่ 
วธีิคิดแบบศิลปะเพือชีวตินีทาํให้งานยอดนิยมทีเคยเติบโตอยา่งมากถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่เป็นเรืองเพอ้
ฝัน มอมเมาผูอ่้านให้อยู่แต่ในจินตนาการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางความคิด กระแสการโจมตีที
รุนแรงนีทาํให้นกัเขียนแนวยอดนิยมบางคนเริมหันมาสร้างงานแนวสัจนิยมเพราะเล็งเห็นถึงความ
เปลียนแปลง ยงิไปกวา่นนั การประกวดและมอบรางวลัแก่วรรณกรรม เช่น การประกวดวรรณกรรม
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ขององคก์าร สปอ. การประกวดหนงัสือในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ รางวลัมูลนิธิเสถียรโกเศศ-
นาคะประทีป รางวลัช่อชยัพฤกษ ์เป็นตน้ รางวลัเหล่านีมีส่วนใหน้กัเขียนแข่งขนักนัเพือประพนัธ์งาน
ออกมามากขึน ดงันนั ท่ามกลางกระแสทีแขง็แกร่งของงานแนวสร้างสรรค ์เป็นเหตุใหง้านยอดนิยมที
แมจ้ะมีการตีพิมพอ์ยู ่หากไม่ไดรั้บความสนใจในแง่ของพฒันาการดา้นรูปแบบหรือเนือหามากนกั 

 เมือเขา้สู่ช่วง พ.ศ. 2520-2530 วรรณกรรมการเมืองเริมซบเซาลงไปเพราะความตึงเครียดทาง
การเมืองคลีคลาย ก่อนจะกลบัมาในรูปโฉมใหม่ คือ วรรณกรรมสะทอ้นสังคม ประเด็นการเขียนที
ผูป้ระพนัธ์ให้ความสําคญัจึงไม่ใช่แค่ปัญหาดา้นการเมืองเท่านนั แต่ขยายไปสู่เรืองของความเหลือม
ลาํทางสังคม ความยากจน ปัญหาด้านวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตทีถูกความทนัสมยักลืนกิน เป็นต้น 
กระทงังานยอดนิยมเองก็ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยหยิบประเด็นปัญหาสังคมเขา้มาผูก
เรืองด้วย แมจ้ะไม่เขม้ขน้เท่างานสร้างสรรค์ก็ตาม ถือไดว้่าเป็นพฒันาการหนึงของงานยอดนิยมที
มิไดมุ้่งแต่เรืองความรัก เรืองผ ีหรือเรืองบู๊ลา้งผลาญเพียงอยา่งเดียว แต่สอดแทรกแนวคิดทางสังคมที
สอดคล้องกับยุคสมัยด้วย ทังนีอาจเป็นผลมาจากอิทธิพลความคิดแบบศิลปะเพือชีวิตทียงัคง
หลงเหลือต่อผูอ่้าน ผูอ่้านจึงคาดหวงัต่อตวันกัเขียนและผลงานวา่ควรจรรโลงสังคมและชีนาํความคิด
ได ้

 จากประวติัวรรณกรรมทาํให้เห็นว่า สภาพโดยทวัไปของวรรณกรรมไม่เอืออาํนวยให้งาน
ยอดนิยมไดพ้ฒันาเท่าทีควร อนัพิจารณาไดจ้ากช่วงทีงานยอดนิยมเติบโต จะเห็นไดว้่าแมจ้ะมีงาน
ยอดนิยมตีพิมพอ์อกมาจาํนวนมาก แต่งานจะมีโครงเรืองหรือลกัษณะการดาํเนินเรืองทีคลา้ยคลึงกนั 
สืบเนืองจากความตอ้งการของตลาด เช่น ในครังที ก.สุรางคนางค ์เขียนเรืองบ้านทรายทองออกมา
และไดรั้บความนิยมอยา่งสูง กลุ่มนายทุนทีมองเห็นช่องทางจึงนาํจุดนีมาสร้างผลประโยชน์ดงัทีรืน
ฤทยั สัจจพนัธ์ุกล่าววา่ 
 

 นวนิยายของ ก.สุรางคนางค ์ตงัแต่บา้นทรายทอง พจมาน สว่างวงศ ์และโดมผู ้
จองหอง ซึงลว้นแลว้แต่เป็นแบบฉบบัการแต่งวรรณกรรมแบบชายหยิง-หญิงงอน 
แนวเรืองแบบซินเดอเรลล่าเช่นนีมีอิทธิพลต่อนักเขียนรุ่นหลังจํานวนมาก […]          
ป. อินทรปาลิต ซึงเป็นนกัเขียนยุคเดียวกนัก็มีผลงานนวนิยายแนวนีอยู่มาก แต่ทีทาํ
ชือเสียงให้ ป. อินทรปาลิตมากคือ นวนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน เป็นงานเบาสมอง 
ผอ่นอารมณ์ นอกจากนีกมี็นวนิยายชุดเสือดาํ-เสือใบ ซึงมีแนวเรืองแบบผูร้้าย-ผูดี้ […] 

เมืองานเขียนเหล่านีเป็นทีนิยมมากขึน ทาํให้นายทุนผูผ้ลิตซึงเป็นตวักลางระหว่าง
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นกัเขียนและผูอ่้านกาํหนดวา่เป็นความตอ้งการของ “ตลาด” จึงบีบบงัคบัโดยทางออ้ม
ใหน้กัเขียนผลิตงานทาํนองนีมากขึน14 

 

 ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้งานยอดนิยมได้รับการตีพิมพอ์อกมาจาํนวนมาก แต่แบบฉบบัของการ
ดาํเนินเรืองมีเพียงไม่กีลกัษณะเพือตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านเป็นหลกั นกัเขียนตอ้งผลิตงาน
ตามนโยบายของสาํนกัพิมพแ์ละผูอ่้าน งานยอดนิยมทีควรพฒันาทงัดา้นรูปแบบ กลวิธีและเนือหาใน
ระยะเฟืองฟูนีจึงชะงกัดว้ยปัจจยัทางธุรกิจไปโดยปริยาย 

 ลักษณะการสร้างงานซํา เ ดิมเ ช่นนีจึง เ ริมถูกเพ่ง เล็งว่าขาดพัฒนาการ  ก่อนจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นวรรณกรรมนาํเน่า โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2516 ทีวรรณกรรม
การเมืองฟืนตวัขึนมาเป็นวรรณกรรมกระแสหลกั งานยอดนิยมถูกประเมินค่าวา่ปราศจากสาระทาง
ปัญญา เพราะสนใจแต่ปัญหาของคนส่วนน้อย ไม่ได้มุ่งไปทีปัญหาสังคมของคนส่วนใหญ่ ผูส้ร้าง
และผูอ่้านเองก็จาํกดัตวัอยูที่คนกลุ่มเดิม ในขณะทีงานสร้างสรรคค์่อยๆ มีอิทธิพลและบทบาทในการ
สร้างมาตรฐานงานเขียนทีดีขึนเพือจดัแบ่งวรรณกรรมและเรืองอ่านเล่น งานยอดนิยมกลายเป็นเพียง
งานเขียนชนัรองทีไม่ไดรั้บความสนใจทีจะพฒันาหรือศึกษาเท่าทีควร 

 เมือกลบัมาพิจารณานวนิยายเรืองลมหวนจากบริบททางสังคมทีกล่าวมา อาจวิเคราะห์ไดว้่า 
ช่วงเวลาทีตีพิมพคื์อ พ.ศ. 2521 ระยะนนัยงัเป็นช่วงทีวรรณกรรมแนวสะทอ้นสังคมเป็นงานกระแส
หลกั ทงัยงัส่งผลต่อวิธีคิดและการประเมินค่างานเขียนอยา่งเขม้ขน้ ประกอบกบัช่วงก่อนหนา้ทีงาน
ยอดนิยมถูกสร้างขึนตามกระแสการผลิตจนล้นตลาดและมีฐานะเป็นเพียงเรืองนําเน่าในวง
วรรณกรรม “ความใหม่” ทีปรากฏในลมหวนจึงไม่ไดรั้บความสนใจในแง่ของความเปลียนแปลงเชิง
กลวธีิและการนาํเสนอ 
 อย่างไรก็ตามนวนิยายเรืองลมหวนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผูส้ร้างงานทีจะ
ผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนั ซึงนบัเป็นสิงแปลกใหม่ในช่วงเวลานนั เพราะในความ
รับรู้ของผูอ่้านทีมีต่อนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายสืบสวนสอบสวนนนัแบ่งแยกกนัอยา่งชดัเจน อีก
ทงัโสภาค สุวรรณ ยงัเป็นนกัเขียนทีมีแนวทางการเขียนทีโดดเด่น คือนวนิยายโรมานซ์ต่างแดนหรือ
ไพรัชนิยาย ดงันนัจึงอาจกล่าวได้ว่าความถนดัและแนวทางการเขียนของผูแ้ต่งส่งผลให้ลมหวนมี

                                                        

 
14เรืองเดียวกนั, 466. 
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นาํหนกัเรืองเนน้ไปทีความรักของตวัละครมากกวา่เรืองระทึกขวญันวนิยายเรืองนีจึงยงัไม่สอดคลอ้ง
กบันิยามความเป็น Romantic Suspense แต่ทงันีทงันนั การปรากฏตวัของลมหวนก็ไดชี้ให้เห็นถึงยุค
แรกเริมของการเขียนนวนิยายทีแปลกต่างออกไปจากเดิม นบัเป็นจุดเริมของการผสมผสานงานต่าง
ประเภทเขา้ดว้ยกนั อนัเป็นตน้ทางพฒันาการของนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยในยุค
ต่อมา 
 

3.2 ช่วงท ี2 (พ.ศ. 2540-2549) :ยุคพฒันา 
 

 ช่วงนีนวนิยายทีมีการผสมผสานงานยอดนิยมคือ เรืองโรมานซ์และเรืองสืบสวนสอบสวน
เขา้ดว้ยกนัเริมกลบัมาไดรั้บความสนใจอีกครังหนึง จากการสํารวจขอ้มูลผูศึ้กษาพบวา่ในระยะนีงาน
เขียนทีมีลกัษณะแนวเรืองแบบ Romantic Suspense ตามนิยามการศึกษาไดรั้บการตีพิมพอ์อกมาอยา่ง
ต่อเนือง แมจ้ะมีปริมาณไม่มากนกั แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเคลือนไหวเชิงพฒันาการของนวนิยาย
แนวนีหลงัจากซบเซาไปเป็นเวลา 20 ปี การกลบัมาของนวนิยายแนว Romantic Suspense อาจ
สันนิษฐานถึงสาเหตุไดด้งัต่อไปนี 

 เมือสถานการณ์บา้นเมืองสงบและเขา้รูปเขา้รอย แรงกดดนัทางการเมืองทีกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนจึงบรรเทาไป วรรณกรรมทีทาํหนา้ทีตงัคาํถามหรือวิพากษว์ิจารณ์การปกครอง รวมถึง
แนวคิดแบบศิลปะเพือชีวิตทีเคยมีอิทธิพลชีนาํความคิดผูเ้ขียนและผูอ่้านก็ลดบทบาทลง เพราะงาน
เพือชีวิตถูกตงัคาํถามและตงัขอ้สังเกตเกียวกบัสูตรสําเร็จของวิธีการสร้างงานว่าซาํซากไม่ต่างจากที
เคยวิพากษ์งานยอดนิยมในอดีต ดงันนั เมือความคาดหวงัต่อผูป้ระพนัธ์และเนือหาของวรรณกรรม
ผอ่นคลายจึงทาํให้บรรยากาศของการสร้างงานเป็นอิสระมากขึน นกัเขียนรุ่นใหม่พยายามสลดัขนบ
การสร้างงานแบบเดิมเพือพฒันาแนวทางการเขียนรูปแบบใหม่ทงักลุ่มงานสร้างสรรคแ์ละงานยอด
นิยม ผูอ่้านเองก็เริมมองหาวรรณกรรมทีต่างไปจากความคุน้เคยเช่นกนั ช่วงรอยต่อของระยะนีกบัยุค
สมยัก่อนหนา้ (พ.ศ. 2537-2541) จึงเป็นช่วงทีวรรณกรรมอยูใ่นกระแสแห่งการเปลียนแปลง เห็นได้
ชดัในกลุ่มงานสร้างสรรคที์เกิดงานเขียนแนวใหม่นอกเหนือไปจากแนวสังคมนิยมและสัจนิยม เช่น 
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งานเขียนแนวกระแสสํานึก แนวทดลอง และแนวคติเหนือจริง เป็นต้น ซึง “ผลงานในกลุ่มนี
สร้างสรรคก์ลวธีิการประพนัธ์แบบใหม่ขึน โดยมีสกุลศิลปะหรือปรัชญาสมยัใหม่เป็นพืนฐาน”15 

 ในขณะเดียวกนังานยอดนิยมทีดาํรงอยู่ด้วยขนบการแต่งแบบเดิมก็พยายามหลีกเร้นจาก
กรอบการสร้างงานแบบเก่าเพือนาํเสนองานเขียนให้ทนัสมยัและแตกต่างจากเดิม เช่น การนาํวิธีการ
เล่าเรืองแบบสารคดีมาใชห้รือการนาํวรรณกรรมทีแตกต่างกนัมาใชร่้วมกนั เป็นตน้ แมง้านยอดนิยม
จะไม่ไดเ้กิดการเปลียนแปลงอยา่งรุนแรงและเด่นชดัเท่างานสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่วิธี
คิดแบบตะวนัตกทีวงวรรณกรรมไทยรับมาส่งผลต่อแนวทางการสร้างงานยอดนิยมไม่น้อย ซึงการ
เปลียนแปลงอยา่งหนึงทีน่าสนใจคือการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนันนัเอง 

 นอกจากนี แนวคิดทีให้คุณค่ากบัความหลากหลายและแตกต่างยงัก่อให้เกิดสายตาแบบใหม่
ทีมองงานยอดนิยมในทางทีดีขึน หลังจากทีงานยอดนิยมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเรือยมาใน
ประเด็นของโครงสร้างเรืองทีซาํซาก ทงันีเนืองมาจากเกณฑ์หรือมาตรฐานทีใช้ประเมินค่างานยอด
นิยมเป็นสิงเดียวกบัทีใชม้องงานสร้างสรรค ์กล่าวคือ วงวรรณกรรมนาํแนวคิดทีวา่ งานเขียนทีดีควร
สะทอ้นสภาพสังคมอยา่งถึงแก่นดว้ยการใชก้ลวธีินาํเสนอทีหลากหลายและสร้างสรรค ์เพือให้คนใน
สังคมตระหนักถึงปัญหาเหล่านนั ไม่ใช่งานเขียนทีมีเนือหาเดิม ใช้กลวิธีซําซากและไม่ก่อให้เกิด
ความคิดและปัญญา แต่วิธีคิดแบบใหม่ไดเ้ขา้มาชีให้เห็นวา่ไม่อาจนาํเกณฑ์หรือมาตรฐานทีมีมาก่อน
หนา้มาใชก้บังานยอดนิยมได ้ดงัที ซเวทาน โตโดรอฟ กล่าวถึงลกัษณะของงานสืบสวนสอบสวนซึง
เป็นหนึงในกลุ่มงานยอดนิยมเอาไวว้า่ 
 

[…] สําหรับวรรณกรรมเพือมวลชนแลว้ การ “แหวกกฎ” กลบัไม่ใช่สิงพึง
ประสงค์ วรรณกรรมเหล่านีจะเป็นงานทีดีได้ก็ต่อเมือเคารพกฎกติกาของแต่ละ
ประเภท นวนิยายสืบสวนที “ประดบัประดา” มากเกินไปจดัเป็น “วรรณคดี” มากกว่า
จะเป็นนวนิยายสืบสวนทัวๆ ไป นวนิยายสืบสวนทีดีจะต้องไม่ละเมิดกฎของ
วรรณกรรมประเภทนี หากตอ้งทาํตามอย่างเคร่งครัด นวนิยายสืบสวนเล่มสําคญัๆ 
เป็นเพียงตวัแทนของงานประเภทนีเท่านนั เพราะฉะนันนวนิยายประเภทนีจะไม่มี
ผลงานชินเอก งานทุกชินเหมือนกันหมด โตโดรอฟจึงเห็นว่าปัจจุบันเราต้องมี

                                                        
15เสาวณิต จุลวงศ,์ “ความซบัซ้อนของการเล่าเรือง : ลกัษณะหลงัสมยัใหม่ในบนัเทิงคดีร่วมสมยั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 1. 
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กฎเกณฑท์างสุนทรียศาสตร์สองแบบ เราไม่สามารถประเมินค่าวรรณกรรมยอดนิยม
ดว้ยเกณฑเ์ดียวกบัทีเราใชป้ระเมินงานทีจดัวา่เป็น “วรรณคดี” ได้16 

 

 เมือสภาพโดยรวมของวรรณกรรมประกอบกบัอิทธิพลความคิดแบบตะวนัตกทีไทยรับมา
เอือให้งานเขียนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ผูป้ระพนัธ์จึงมีแนวทางสร้างงานทีหลากหลายขึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิงการนาํวรรณกรรมต่างประเภทมาผสมผสานกนัเพือนาํเสนองานเขียน เช่น การนาํ
ลกัษณะเรืองเหนือธรรมชาติมาใชก้บัเรืองสืบสวนสอบสวน การนาํเรืองเหนือธรรมชาติมาใชร่้วมกบั
เรืองโรมานซ์ การนาํเรืองโรมานซ์มาใชก้บัเรืองสืบสวนสอบสวน หรือแมก้ระทงัการนาํเรืองโรมานซ์
มาผสมผสานกบัเรืองสืบสวนสอบสวนและเรืองเหนือธรรมชาติ เป็นตน้  
 อนึง ในงานวจิยัเล่มนีผูศึ้กษาจะวเิคราะห์เฉพาะนวนิยายทีนาํขนบแบบโรมานซ์มาใช้ร่วมกบั
งานสืบสวนสอบสวนเท่านัน เพือให้สอดคล้องกบันิยามการศึกษาทีมุ่งเน้นพิจารณาวิธีการสอด
ประสานโครงเรืองระหวา่งเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัเป็นสาํคญั 

 การศึกษาลกัษณะนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยในช่วงพฒันานี ผูศึ้กษาใชก้ลุ่ม
ขอ้มูลจาํนวน13เล่ม คือ มนต์จันทรา(2541)ดังไฟใต้นาํ(2541) รอยพรหม(2543)วงัวารี(2544) 
พุดสามสี(2544) สืบลับรหัสรัก (2545)รหัสหัวใจ (2546)ทรายกระซิบ(2546)รําเพยดอกสุดท้าย 
(2547) รอยรักเรไร(2548)มือปราบหัวใจ (2549)ภารกิจลับกับดักใจ(2549) และปฏิบัติการล่าตามหา
หัวใจ (2549)เพือแสดงให้เห็นระยะพฒันาของนวนิยายแนวนีในประเทศไทย ซึงกลุ่มขอ้มูลขา้งตน้นี
เป็นนวนิยายทีนาํเรืองแนวโรมานซ์มาใชร่้วมกบัเรืองแนวระทึกขวญัทงัสิน แต่มีความสอดคลอ้งกบั
นิยามความเป็น Romantic Suspense แตกต่างกนัออกไป สามารถอธิบายไดต่้อไปนี 

 

 3.2.1 นวนิยายแนว Romantic Suspenseของไทย 
  

  จากกลุ่มข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2540-2549 มีนวนิยายทีสอดคล้องกับความเป็น 
Romantic Suspense ตามนิยามทีปรากฏในการศึกษาบทที 2 จาํนวน 9เรือง คือ ดังไฟใต้นาํ รอยพรหม 

                                                        
16ธรณินทร์  มีเพียร, “นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ” ใน วารสารอักษรศาสตร์, 28, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 

2542) : 90-101. 
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วังวารี พุดสามสี สืบลับหรัสรัก รหัสหัวใจ ทรายกระซิบ รําเพยดอกสุดท้าย และรอยรักเรไร โดยจะ
ขอยกตวัอยา่งนวนิยายเรืองดังไฟใต้นาํ และวงัวารีเพือวเิคราะห์ใหเ้ห็นอยา่งละเอียด 

  ดังไฟใต้นาํเป็นนวนิยายของกิงฉตัร พิมพค์รังแรกในนิตยสารกุลสตรี ก่อนจะตีพิมพ์
รวมเล่มครังแรกโดยสํานกัพิมพอ์รุณเมือ พ.ศ. 2541 ดังไฟใต้นาํเป็นนวนิยายลาํดบัที 11ในอาชีพ
นกัเขียนของกิงฉตัร และนบัเป็นเรืองแรกๆ ทีผูแ้ต่งนาํขนบแบบโรมานซ์มาใชร่้วมกบัเรืองระทึกขวญั
อย่างชดัเจน ทงันีงานเขียนก่อนหน้าลว้นเป็นแนวโรมานซ์ (มายาตวัน ละครเล่ห์เสน่หา เสราดารัล
ตามรักคืนใจ ดวงใจพิสุทธิ แสงดาวฝังทะเล และบ่วงหงส์ ) และเรืองโรมานซ์แนวเหนือธรรมชาติ 
(พรหมพรมอลเวง ด้วยแรงอธิษฐาน และเพรงเงา) ซึงผูศึ้กษาสามารถแสดงให้เห็นการผสมผสาน
วรรณกรรมโรมานซ์และระทึกขวญัเขา้ดว้ยกนัในเรืองดังไฟใต้นาํได ้คือ 

  ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

  รุจรวกีาํลงัจะหยา่ขาดจากพลิศเพราะชีวิตแต่งงานเริมมีปัญหาหลงัจากทีลูกสาวของ
ทงัคู่เสียชีวติ 
 

“ฟังนะรวี...ก่อนทีคุณจะไดรั้บอุบติัเหตุ ชีวิตคู่ของเราไม่ไดร้าบเรียบนกัหรอก 
มกัมีปัญหากนัอยู่เรือยๆ มีปากเสียงกนัแทบไม่เวน้แต่ละวนั และพอยายฟ้าตาย...ทุก
อย่างก็จบ รู้ดีว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แน่ถ้ายงัดันทุรังอยู่ด้วยกันไปก็รังแต่จะไม่มี
ความสุขทงัสองคน ผมตอ้งการหยา่” 

[…] 

“หยา่หรือคะ...” หลุดปากพึมพาํออกไป 

“ใช่ คุณเองก็ไม่ขดัขอ้งอะไร เพียงแต่ตอนแรกเราตอ้งรอใหเ้สร็จเรืองงานศพ
ยายฟ้าก่อน หลงัจากนนั...ผมมีเรืองยุ่งๆ เกียวกบังาน เลยยงัไม่ทนัตกลงอะไรกนัเป็น
มนัเหมาะ จู่ๆ คุณก็ลุกขึนเก็บขา้วของออกจากบา้น...สังอินไวว้่า คุณขอเวลาสักพกั 
แลว้ถา้พร้อมจะหยา่เมือไหร่จะส่งข่าวมาบอกเอง […]”17 

 

  แต่เนืองจากรุจรวีประสบอุบติัเหตุจนความจาํเสือมทาํให้การหยา่ตอ้งเลือนออกไป
พลิศตอ้งคอยดูแลรุจรวจีนกวา่ความทรงจาํของเธอจะกลบัคืนมา จนวนัหนึงทีรุจรวีถูกคนร้ายพยายาม

                                                        

 
17กิงฉตัร, ดงัไฟใต้นาํ, พิมพค์รังที 9 (กรุงเทพฯ : อรุณ ,2553), 52. 
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ฆ่า แต่ชายหนุ่มกลบัคิดวา่หญิงสาวฝันไปเพราะผลขา้งเคียงจากการกระทบกระเทือนทางสมอง และ
มองวา่เธอไม่ตอ้งการหยา่จึงเรียกร้องความสนใจจากเขา 
 

“ถา้อดีตของดิฉนัมนัร้ายนกัละก็...มีความสุขหรือคะทีจะจาํได ้สู้เป็นรุ่งฟ้าคน
ใหม่มิดีกว่าหรือคะ ไม่ตอ้งจาํ ไม่ตอ้งเจ็บปวดกบัอดีต แถมยงัไม่ตอ้งถูกปองร้ายและ
กลายเป็นตวัตลกใหค้นในครอบครัวคุณหวัเราะเยาะเล่นดว้ย !” 

“คุณไม่ไดถ้กูปองร้าย อาจจะแค่ฝันร้ายไปเท่านนัเอง […]” 

“สักวนั...” ดวงตาของหล่อนร้าวราน ข่มขืนใจ “คุณจะตอ้งขอโทษดิฉันใน 
เรืองนี” 

“ตกลง นีจะเป็นอย่างทีสองทีผมจะรอให้ถึงวนันนั วนัทีคุณจาํทุกอย่างไดก้บั
วนัทีคุณจะรู้ว่าไม่มีใครเขาคิดร้ายกบัคุณ แต่ก่อนจะถึงวนันนั...นบัตงัแต่วินาทีนีเป็น
ตน้ไป ถา้ยงัไม่มีหลกัฐานอะไร เลิกพูดเรืองปองร้าย แลว้ทาํตวัให้เหมาะสมกบัการ
เป็นเมียผมเสียที” 

“เมียทีกําลังจะถูกหย่า”  รุจรวีเสริมให้ ส่งผลให้ใบหน้าเข้มคมเคร่งขึน          
เขารับวา่ 

“ใช่ แต่ตอนนีตามกฎหมายและตามความเชือของสังคม คุณยงัเป็นเมียผม   
เป็น...จนกวา่ไอเ้รืองความจาํเสือมบา้ๆ นีจะจบลง !”18 

 

  แต่เมือคนร้ายพยายามฆ่ารุจรวีเป็นครังทีสอง และทิงหลกัฐานเอาไว  ้พลิศจึงได้
ทราบวา่เธอถูกปองร้ายจริงๆ เขาจึงตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดและไดเ้รียนรู้วา่รุจรวีมีพฤติกรรมเปลียนไป
ในทางทีดีขึน แต่เขายงัคงกงัวลวา่เมือฟืนฟูความทรงจาํไดแ้ลว้รุจรวีจะกลบัไปเป็นเช่นเดิมอีกครัง ทาํ
ใหพ้ลิศสับสนใจเป็นอยา่งมาก 
 

[…] รุจรวีดูงามและไร้เดียงสายามทีหล่อนนอนหลบั 

ไม่...ไม่ใช่แค่ยามหลบัรุจรวีคนใหม่ยงัน่ารักและดูไร้เดียงสาเมือยามหล่อนตืน 
หล่อนกบัท่าทางทีแสนจะเป็นธรรมชาติกบัเด็กๆ ทงัทีศรัทธาชนและทีศูนยเ์ด็กเลก็ใน
กันตัง […] เขาเกือบลืมไปแล้ว...เกือบลืมรุจรวีคนเดิมทีเอาแต่ใจ คนทีงดงาม
เพียบพร้อม แต่กระเง้ากระงอดจนถึงขันโกรธเกรียวยามมีอะไรไม่ถูกใจ […]            

รุจรวี...คนทีละเลยต่อหนา้ทีแม่จนตอ้งเสียลกูสาวตวันอ้ยไป 

                                                        

 
18เรืองเดียวกนั, 147. 
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พลิศเหมือนคนหายใจไม่ออก บาปหรือบุญใดแน่ทีทาํใหทุ้กอย่างเปลียนผนัไป
เช่นนี โชคชะตาหรือฝีมือมนุษยค์นใดทีทาํใหรุ้จรวีประสบอุบติัเหตุจนความทรงจาํดบั
สิน จะขอบคุณหรือสาปแช่งศรัทธาชนดีทีหล่อหลอมใหรุ้จรวีคนใหม่เป็นดงัทีปรากฏ
ตรงหนา้เขายามนี... 

สิงทีทาํใหส้บัสนและหนกัหน่วงในใจราวกบัแท่งตะกวั คือ การไม่อาจคาดเดา
ไดเ้ลยวา่ เมือหญิงสาวฟืนความทรงจาํไดแ้ลว้ หล่อนจะเป็นรุจรวีในรูปแบบไหน19 

 

  เนืองจากพลิศกับรุจรวีต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาส่งผลให้ชายหนุ่มหวนัไหวใน
ความรู้สึก นอกจากนีทงัคู่ยงัผ่านเหตุการณ์ร้ายครังทีสามจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาดว้ยกนัจึงทาํให้
ตระหนักว่าแท้จริงแล้วยงัคงรักกันอยู่ แต่พลิศกลับยงัไม่มันใจและกลัวว่าหากรุจรวีกลับไปมี
พฤติกรรมเช่นเดิมจะเป็นเหตุใหต้อ้งเจ็บปวดอีกครัง จึงพยายามทาํตวัเยน็ชาต่อหญิงสาวจนก่อให้เกิด
ความไม่เขา้ใจกนั 
 

“เมือก่อน...คุณอาจจาํไม่ได ้แต่ผมจาํไดแ้ม่นว่าชีวิตของเราหลงัยายฟ้าเกิดมนั
ไปกนัไม่ไดเ้ลยนะรวี มนัเหมือน...ตกนรก ผมจึงอยากให้คุณรอก่อน ขอแค่ให้คุณจาํ
ไดเ้ท่านนัแหละรวี...แลว้เราค่อยมาคุยกนัใหม่[…] เขา้ใจหน่อยเถอะรวี คนเราเริมตน้
ใหม่พร้อมกบัความหวาดกลวัอดีตไม่ได”้ […] 

“ดิฉันเขา้ใจ !” หญิงสาวพูดไดเ้พียงเท่านนั […]หล่อนกอดอกกลนัสะอืนจน
เนือตวัสันสะทา้นไปหมด หากพยายามปกปิดความเจ็บปวดนัน […] พลิศรู้และ
อยากจะเขา้ไปปลอบ […] หากเขาตอ้งตดัใจ นีเป็นทางเลือกทีดีทีสุดแลว้20 

 

  จนกระทงัคนร้ายพยายามกาํจดัรุจรวีเป็นครังทีสี แต่พลิศก็สามารถช่วยชีวิตเธอ
เอาไวไ้ดท้นัและจบัตวัคนร้ายได ้เมือสถานการณ์เป็นปกติและรุจรวีฟืนความทรงจาํกลบัมาไดท้งัคู่จึง
ปรับความเขา้ใจกนัอยา่งจริงจงัจนลม้เลิกการหยา่และกลบัมาครองรักกนัอีกครัง 

“[…] จาํไดไ้หมว่า ผมเคยบอกคุณว่าถา้คุณจาํความไดแ้ลว้คุณอาจจะตอ้งการ
หยา่[…]สิทธิการตดัสินใจยงัเป็นของคุณอยูน่ะรวี”[…] 

“คุณบอกว่าคุณไม่เคยเกลียดรวี แต่คุณยงัรักรวีอยู่หรือเปล่าคะ แมแ้ต่สักนิด...
ถา้คุณไม่รักรวีอีกต่อไปแลว้...” สีหน้าและแววตาของหญิงสาวฉายแววเจ็บปวด

                                                        

 
19เรืองเดียวกนั, 263-264. 

 
20เรืองเดียวกนั, 342-343. 
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เหลือแสน […] ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนคนทีไดด้วงแกว้ลาํค่าทีสูญหายกลบัคืน หนาํซาํ
ดวงแกว้เดิมนนัยงัไดรั้บการเจียระไนใหสุ้กสวา่งงดงามมากกวา่เดิมหลายเท่านกั […] 

“ผมรักคุณรวี มีเหมือนกนัทีครังหนึงผมเคยคิดว่ามนัจบลงแลว้ แต่พอเห็นคุณ
กบัเด็กๆ ทีศรัทธาชน ผมก็รู้ ...รู้ว่าความรักของผมทีมีต่อคุณไม่เคยลดนอ้ยถอยลงไป
เลย และยิงคุณกลบัมาอยู่ทีนีอีกครัง ผมก็ยิงรักคุณ”[…] “รวีไม่อยากหย่าค่ะ...ตราบ
ตงัแต่อดีตจนถึงวินาทีนี เพราะเราจะเริมตน้กนัใหม่นะคะคุณพลิศ คราวนีรวีสัญญาว่า
จะเป็นภรรยาทีดีของคุณและจะเป็นแม่ทีดีของลกู รวีสญัญาค่ะ !”21 

 
  ดังไฟใต้นาํ แสดงให้เห็นลกัษณะโครงเรืองแบบโรมานซ์ ดว้ยการดาํเนินเรืองผ่าน
การหย่าอนัเป็นความขดัแยง้หลกัต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ของคู่รัก นอกจากนนั อาการความจาํ
เสือมจนพฤติกรรมของตวัละครเอกหญิงเปลียนแปลงไปยงัเขา้มาช่วยเสริมให้ประเด็นเรืองการ
ตดัสินใจทีจะหย่ามีความเข้มข้นมากขึน ความสับสนทางอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครจึง
สามารถพฒันาได้ตามลาํดบั จนเมือทงัสองได้ปรับความเขา้ใจกนัปมขดัแยง้จึงไดรั้บการแก้ไขใน
ทีสุด 
 

  ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 

  รุจรวปีระสบอุบติัเหตุจนความจาํเสือม โดยไม่สามารถหาตวัผูก้ระทาํผดิได ้
 

[…] หล่อนถูกส่งตัวมาทีนีในคืนอนัหนาวเย็นใกลว้นัสินปีในสภาพทีไม่
รู้สึกตวั […]ไดรั้บอุบติัเหตุทางรถยนต ์คาดว่าถูกกระแทกชนอย่างแรง สภาพร่างกาย
กะโหลกศีรษะร้าว สมองบางส่วนไดรั้บการกระทบกระเทือน กระดูกสะโพกหกัและ
แตกหลายชิน […] คาดว่าไม่ไดรั้บอุบติัเหตุในบริเวณริมถนนทีพบตวั แต่ถูกชนจากที
อืนแลว้นาํมาทิงไวเ้พืออาํพรางหลกัฐาน ในตวัไม่มีเอกสารหรือทรัพยสิ์นทีจะแสดงว่า
ผูป้ระสบเหตุเป็นใคร […] หลงัจากออกจากหอ้ง ไอ.ซี.ยู […] หล่อนจาํอะไรไม่ได้
ทงัสิน ไม่วา่เหตุการณ์ทีเกิดขึน หรือแมแ้ต่วา่ตวัหล่อนเองคือใคร22 

 

  เมือพลิศไปรับรุจรวจีากโรงพยาบาลเพือฟืนฟูร่างกายและความทรงจาํทีบา้น คนร้าย
ซึงกลวัวา่หากเธอจดจาํทุกอยา่งไดจ้ะส่งผลใหต้นเองเดือดร้อน จึงพยายามเอาชีวติเธอแต่ไม่สาํเร็จ 

                                                        

 
21เรืองเดียวกนั, 433-434. 

 
22เรืองเดียวกนั, 8-9. 
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[…] ในความรู้สึกครึงหลบัครึงตืนหล่อนคลา้ยไดย้ืนเสียงประตูเปิดอย่างแผ่ว
เบา เหมือนมีความเคลือนไหว...มีเงาเขา้มาใกล ้กาํลงัจะลืมตาขึนดูก็พอดีกบัมีอะไร
บางอยา่งนิมๆ โปะลงมาเตม็หนา้ 

นาํหนกัทีทบัแรง...จนทาํใหล้มหายใจสะดุดคา้งทนัที ! 
อาจจะเป็นเพราะความทีรู้ตวัอยู่บา้งทาํให้รุจรวีพลิกหนา้ไปทางดา้นหนึงโดย

สญัชาตญาณ พร้อมๆ กบัดินสุดแรงเกิด23 

  หลงัจากความพยายามครังแรกไม่สัมฤทธิผล คนร้ายจึงลงมืออีกครังแต่ก็ยงัไม่สําเร็จ
เช่นเดิม เพราะพลิศมาช่วยรุจรวีไดท้นั นอกจากนนัพลิศยงัพบหลกัฐานทีคนร้ายทิงไว ้จนเกิดความ
สงสัยวา่เหตุใดเหตุการณ์ร้ายต่างๆ มกัจะเกิดขึนกบัรุจรวเีสมอ 
 

จุดทีพบร่างหญิงสาวบดันีมีนาํขึนมาอีกพอสมควร มาก...พอทีจะจมใบหน้า
ของรุจรวีไดท้งัหมด […] รอยเทา้มากมายยงัประทบัอยู่บนหาด สับสนไปหมดไม่รู้
ของใครเป็นของใคร ชายหนุ่มกราดสูงขึนไปอีกหน่อย กราดชา้ๆ ในทีสุดเขาก็พบสิงที
ยืนยนัความสงสัยบางอย่าง ตรงจุดทีนาํขึนไม่ถึงมีรอยอะไรบางอย่าง เหมือนกบัใคร
เอาเทา้เตะเกลียทรายเป็นทางลงมา […] เห็นไดช้ดัวา่ใครบางคนพยายามจะกลบเกลือน
หลกัฐาน […] มือใหญ่ทีจบัหูไฟฉายสวา่งจา้กาํแน่นจนเลบ็จิกลงในเนือ ในร่างของ  
รุจรวีอาจมียานอนหลบัจริง แต่เขาไม่คิดว่าหล่อนจะเป็นคนกินมนัเข้าไปเอง ![…] 

อุบติัเหตุ...เหตุร้าย...ดูเหมือนจะวนเวียนอยู่รอบตวัหล่อนไม่ห่าง จากรถชนมาความจาํ
เสือม และตอนนียงัมีใครบางคนใกลต้วัทีตงัใจทิงให้หล่อน ‘หลบั’ ในทะเลอย่าง
เลือดเยน็ […] รุจรวีไปทาํอะไรหรือรู้เห็นอะไรเขา้...จึงมีคนคิดตามลา้งตามล่าแบบนี24 

 

  ดว้ยเหตุดงักล่าวพลิศจึงตอ้งคอยดูแลความปลอดภยัให้รุจรวีอย่างใกลชิ้ด ส่งผลให้
คนร้ายกาํจดัเธอไดย้ากขึน ดงันนัคนร้ายจึงวางแผนเพือสังหารคนทงัคู่ดว้ยการตดัสายเบรกรถยนต์
ส่วนตวัของเขาและเป็นอีกครังทีไม่สาํเร็จ 
 

“วนันีผมกบัรวีไปทาํบุญทีวดัอโศก ขากลบัรถเบรกไม่อยู ่ตกเขา” 

“ปลอดภยัดีหรือเปล่าครับ ?” พ.ต.ต. วิโรจน์ถามอย่างตกใจเล็กนอ้ย กวาดตา
มองนายหวัชือดงัทงัตวัอยา่งรวดเร็ว แต่ไม่เห็นร่องรอยบาดเจบ็ใดๆ 

                                                        

 
23เรืองเดียวกนั, 125. 

 
24เรืองเดียวกนั, 226-228. 
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“ครับ รถปะทะตน้ไมเ้ยิน แต่ผมกบัรวีไม่บาดเจ็บอะไร แค่ขดัๆ ยอกๆ กนันิด
หน่อย” ชายหนุ่มเงียบไปครู่ ก่อนบอกดว้ยนาํเสียงเคร่งเครียดวา่ 

“สารวตัรครับ ผมคิดวา่มีคนตดัสายเบรกรถผม” 

“นายหวัแน่ใจหรือครับ ?” วิโรจนย์อ้นถาม สุม้เสียงเคร่งเครียดขึนไม่แพก้นั 

“แน่ครับ เพราะพอกลบัไปทีวดัอีกที ผมไปดูทีพืนตรงทีจอดรถไว ้เห็นนาํมนั
เบรกเปือนนองเชียว แต่ตอนแรกทีไม่ทนัสังเกตเพราะฝนตก นึกว่าเป็นนาํสกปรก
ธรรมดา”25 

 

  สถานการณ์ทงัหมดทาํให้พลิศสงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในครอบครัว แต่ใน
ระหว่างทีสืบขอ้มูลอยูน่นัคนร้ายก็ลงมือทาํร้ายรุจรวีอีกครัง ซึงเหตุการณ์ครังนีสร้างความตระหนก
ใหแ้ก่หญิงสาวจนความทรงจาํทงัหมดกลบัคืนมา 
 

“ไงครับคุณรวี พร้อมจะไปนงัรถเล่นกนัหรือยงั ครังก่อนคุณกลบัมาได ้แต่ครัง
นีผมรับรองวา่จะไม่ใหพ้ลาดอีก” 

จิตแพทยห์ญิงลลันาเคยเปรียบไวว้่า สมองของรุจรวีปิดกนัความทรงจาํไวร้าว
กบัเขือนกนันาํ เขือนทีสร้างจากความหวาดกลวัไม่อยากจดจาํได ้และบดันีประตูเขือน
ถูกกระชากออกเต็มแรงจากคาํพูดเพียงไม่กีคาํของยศวิน ความทรงจาํทีถูกกดเก็บไว้
หลากพรูคืนสู่สาํนึกราวกบันาํทีทะลกัลน้ออกมา ภาพในอดีตมากมายผ่านแวบเขา้มา
ในชวัเพียงวินาทีเดียวไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย.์..26 

 

  เนืองจากรุจรวบีงัเอิญไดรู้้เรืองการขนของเถือนของอินทิรากบัยศวิน และจะนาํเรือง
ไปแจง้กบัพลิศ คนร้ายจึงพลงัมือทาํร้ายเธอจนเรืองบานปลาย ดงัวา่ “ […] พีปล่อยคุณไปไม่ได ้เรือง
ขนของเถือนมนัเรืองเล็กค่ะ แต่พยายามฆ่าคนตายเรืองใหญ่ พีพลาดไปหน่อยตรงทีทาํร้ายคุณวนันนั 
กว่าจะรู้ตัวอีกที...พีกับวินก็มาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับได้แล้ว”27 แต่ในท้ายทีสุดแล้วพลิศก็
สามารถช่วยชีวติรุจรวไีดอ้ยา่งปลอดภยั โดยอินทิราถูกจบักุมและยศวนิเสียชีวติ 

                                                        

 
25เรืองเดียวกนั, 305. 

 
26เรืองเดียวกนั, 356. 

 
27เรืองเดียวกนั, 376. 
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  เหตุการณ์ทีรุจรวีประสบอุบติัเหตุจนสมองเสือมโดยไม่ทราบผูก้ระทาํและสาเหตุที
ถูกกระทาํ (อาชญากรรมเรืองที 1) เป็นจุดเปิดเรืองตามขนบแบบเรืองระทึกขวญัก่อนจะดาํเนินเรือง
ดว้ยการทีตวัละครถูกลอบทาํร้ายซึงทวคีวามรุนแรงมากขึนในทุกๆ ครัง พลิศจึงพยายามสืบหาวา่ใคร
คือผูอ้ยูเ่บืองหลงั โดยในระหวา่งคน้หาความจริงตวัละครเอกหญิงและชายตอ้งประสบอนัตรายและ
เสียงชีวติ (อาชญากรรมเรืองที 2) ก่อนนาํไปสู่การจบักุมผูร้้ายไดใ้นตอนจบ โครงเรืองเช่นนีจึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ดังไฟใต้นาํมีลกัษณะเรืองแบบเรืองระทึกขวญัประกอบอยูด่ว้ย 

  ต่อมาคือการพิจารณาความเชือมโยงของเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัใน       
นวนิยายเรืองดังไฟใต้นาํ ซึงผูศึ้กษานาํ Dramatic Structure ของกุสตาฟไฟรทาก มาใช้วิเคราะห์ 
เนืองจากแนวคิดนีให้ความสําคญักบัการพิจารณาโครงเรืองหลกั อนัจะช่วยสนบัสนุนให้การศึกษา
การผสมผสานโครงเรืองของวรรณกรรมสองประเภทเขา้ด้วยกนัชัดเจนมากขึน และเห็นเป็นเชิง
ประจกัษถึ์งการทาํงานร่วมกนัตงัแต่ตน้จนจบเรือง 

  ในหนงัสือ Technique of the Dramaกุสตาฟ ไฟรทาก ไดอ้ธิบายโครงเรืองในเรือง
เล่าโดยใช้แผนภาพมาประกอบไวต้งัแต่เริมเรืองจนจบเรือง ซึงต่อมานกัวรรณกรรมศึกษาเรียกว่า
พีระมิดของไฟรทาก (Freytag’s Pyramid)28 ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
28อิราวดี ไตลงัตะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรือง, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), 4. 
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  แต่เนืองจากขอ้จาํกดัในการอธิบายรายละเอียดในนวนิยายควบคู่ไปกบัแผนภาพทาํ
ให้การวิเคราะห์โครงเรืองแบบพีระมิดจาํเป็นตอ้งจดัวางเป็นเส้นตรง ดงันนั เพือให้เขา้ใจตรงกนั ผู ้
ศึกษาจึงขอกาํหนดให้ตวัเลขต่างๆ แทนแต่ละช่วงหลกัในเส้นโครงเรืองซึงจะให้เหมือนกนัในทุก
แผนภาพ ดงันี 

  1. จุดเปิดเรือง 

  2. ปมปัญหา 

  3. การดาํเนินเรืองหรือการพฒันาเรือง 

  4. จุดสูงสุด 

  5. จุดคลีคลาย 

  6. การปิดเรือง 
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ดังไฟใต้นํา 

1 

2 

3 

4

5 

6 

2. เนืองจากนางเอกความจาํเสือม พระเอกจึงตอ้ง
คอยดูแลรักษา การหย่าขาดทีตกลงไวจึ้งต้อง
เลือนออกไปจนกว่าความทรงจาํของนางเอกจะ
กลบัคืนมา 

โรมานซ ์

4. พระเอกไม่เชือว่ามีคนพยายามฆ่านางเอก 
เพราะคิดว่าเป็นอาการทางสมอง และมองว่า
นางเอกตอ้งการยอืเวลาในการหยา่ จึงพยายามรีบ
รักษาใหน้างเอกความทรงจาํกลบัคืนมา 

6. หลงัถูกปองร้ายพระเอกจึงเขา้มาดูแลนางเอก
อยา่งใกลชิ้ด ไดเ้ห็นพฤติกรรมทีดีขึนของนางเอก 
แต่ก็ยงัคงกงัวลวา่หากจาํทุกสิงไดแ้ลว้จะกลบัไป
เป็นแบบเดิม อย่างไรก็ตาม เพือความปลอดภยั 
ทงัสองจึงตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา 

8. การไดผ้า่นเหตุการณ์ร้ายดว้ยกนัทาํใหพ้ระเอก
และนางเอกไดใ้กลชิ้ดกนัมากขึน ทงัยงัส่งผลให้
ต่างตระหนักว่ายงัรักกนัอยู่ แต่เพราะความกลวั
ในจิตใจของพระเอกจากเรืองในอดีต พระเอกจึง
พยายามทาํตวัเยน็ชาต่อนางเอกจนเกิดปัญหากนั 

10. เมือเหตุการณ์ร้ายจบลง ความทรงจาํของ
นางเอกฟืนคืน ทงัสองจึงไดป้รับความเขา้ใจกนั 
การหยา่ถูกยกเลิก ตวัละครตดัสินใจกลบัมาครอง
รักกนัอีกครัง 

1. นางเอกถูกรถชน แต่ไม่ทราบตวัผูก้ระทํา
อุบติัเหตุครังนีทาํให้เธอไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจน
ความจาํเสือม 

ระทึกขวญั 

3. คนร้ายกลวัวา่หากนางเอกฟืนความทรงจาํได ้
ตนเองจะตอ้งเดือดร้อน จึงพยายามกาํจดันางเอก 
แต่ไม่สาํเร็จ 

5. เมือนางเอกไดรั้บการรักษาอยา่งดี คนร้ายจึงยงิ
กงัวลว่าหากนางเอกจาํไดแ้ลว้ความลบัทุกอย่าง
จะถูกเปิดเผย จึงลงมือกาํจดันางเอกอีกครังแต่ไม่
สําเร็จ  ทังย ังเหลือหลักฐานไว้อีกด้วย ทําให้
พระเอกทราบวา่มีคนคิดร้ายจริง 

7. การทีพระเอกและนางเอกอยู่ด้วยกัน
ตลอดเวลาทาํให้คนร้ายกาํจัดนางเอกไดย้ากขึน 
ดงันันคนร้ายจึงตดัสินใจกาํจดัพระเอกดว้ย แต่
ทงัสองก็สามารถรอดชีวติมาได ้

9. คนร้ายฉวยโอกาสตอนทีทงัสองเกิดปัญหา
เพือกาํจดันางเอก ความตกใจส่งผลให้ความทรง
จําของนางเอกกลับคืนมา ความลับต่างๆ  จึง
คลีคลาย พระเอกสามารถมาช่วยชีวิตนางเอกได้
ทนัและคนร้ายถูกจบักมุ 
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  จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า ดังไฟใต้นาํ มีโครงเรืองหลักทีเกิดจากการทาํงาน
ร่วมกนัของโครงสร้างเรืองเล่าแบบเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั คือ นวนิยายเรืองนีเปิดเรืองดว้ย
การกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงทีเกิดกบัรุจรวี ตวัละครเอกหญิงของเรืองจนเป็นเหตุให้ความจาํเสือม 
โดยผูอ่้านจะยงัไม่ทราบว่าเรืองทีเกิดขึนเป็นอุบติัเหตุหรือความจงใจของผูใ้ด ซึงเหตุการณ์ครังนี
ส่งผลต่อเธอกบัพลิศทีเป็นตวัละครเอกชายจนกลายเป็นปมปัญหาของเรือง ทาํให้ความสัมพนัธ์ที
กาํลงัจะจบลงดว้ยการหย่าร้างของทงัคู่ชะงกัไป พลิศตดัสินใจดูแลรุจรวีจนกวา่ความทรงจาํทงัหมด
จะกลบัคืนมาจึงจะดาํเนินเรืองการหยา่อีกครัง ขณะทีคนร้ายก็หวาดระแวงวา่รุจรวีจะนาํเรืองทีเธอถูก
พยายามฆ่าไปแจง้ตาํรวจ 

  อยา่งไรก็ตาม ความใกลชิ้ดทีเกิดขึนในครังนีทาํให้พลิศไดก้ลบัมาเรียนรู้จกัรุจรวีอีก
ครังหนึง พฤติกรรมไม่สมควรทีหญิงสาวเคยเป็นในช่วงก่อนทีจะหยา่กนัหายไป กลบักลายเป็นรุจรวี
คนใหม่ทีอ่อนโยนและเป็นกุลสตรีจนพลิศสับสนในความรู้สึก หากดว้ยทิฐิทีมีเป็นเหตุให้เขาพยายาม
ปฏิเสธความอ่อนไหวทีเกิดขึน ทงัยงัเร่งฟืนฟูทงัร่างกายและความทรงจาํของรุจรวีเนืองจากตอ้งการ
หยา่ขาดจากหญิงสาว ในขณะทีคนร้ายทีฆ่ารุจรวีไม่สําเร็จพยายามกาํจดัเธออีกครัง เพราะไม่ตอ้งการ
ให้รุจรวีจดจาํเรืองในอดีตทีสามารถเอาผิดตนได ้ดว้ยเหตุนีพลิศจึงไม่อาจเฉยชาต่อเธอไดด้งัทีตงัใจ 
เนืองจากตอ้งคอยดูแลความปลอดภยัจากคนร้าย การพฒันาเรืองโดยให้ตวัละครเอกทงัสองตอ้งร่วม
เสียงอนัตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงทาํให้ตระหนักถึงความผูกพนัทีมีต่อกนัก่อนทีนวนิยายจะ
ดาํเนินไปถึงจุดสูงสุดเมือคนร้ายจบัตวัรุจรวีไปฆ่าปิดปาก แต่พลิศสามารถไปช่วยไดท้นั เรืองราวจึง
คลีคลายเมือคนร้ายสารภาพความจริงหลงัถูกจบักุมและตวัเอกหญิงปลอดภยั และปิดเรืองทีการปรับ
ความเขา้ใจก่อนจะลม้เลิกการหยา่และกลบัมารักกนัของตวัละครเอกทงัสอง 

  ผูป้ระพนัธ์ใช้ลกัษณะเรืองระทึกขวญัเขา้มาเป็นปมปัญหาในส่วนของการพฒันา
เรืองแบบโรมานซ์ เพือขบัเนน้ให้ความสัมพนัธ์ของตวัละครเอกค่อยๆ ทวีความเขม้ขน้ไปพร้อมกบั
เหตุการณ์ร้ายทีค่อยๆ เพิมความอนัตรายขึนนบัตงัแต่เปิดเรืองจนกระทงัจบเรือง คือ ช่วงเวลาก่อนที
จะเกิดอุบติัเหตุนนั ตวัละครเอกทงัสองไม่พยายามปรับความเขา้ใจเพือประคบัประคองชีวิตคู่ กลบัทาํ
ตวัห่างเหินและแยกกนัอยูจ่นตดัสินใจหยา่กนั กระนนั เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายขึนทงัสองจึงมีโอกาสหนั
หนา้เขา้หากนัอีกครัง ความรักทีเกือบจะจบลงในตอนเริมเรืองจึงกลบัมาไดรั้บความสนใจและไดรั้บ
การแกไ้ขควบคู่ไปกบัการสืบหาความจริงเกียวกบัอาชญากรรมทีเกิดขึน 
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  ในขณะเดียวกนัเรืองโรมานซ์ก็ทาํหนา้ทีเร่งปฏิกิริยาให้เรืองระทึกขวญัพฒันาไปได้
ตลอดเรือง โดยหลงัจากทีเกิดอาชญากรรมเรืองแรกขึน ตวัละครจึงตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา คนร้ายที
ประสงคเ์พียงจะฆ่าปิดปากนางเอกจึงตอ้งเปลียนเป็นกาํจดัพระเอกดว้ย ส่งผลให้อาชญากรรมเรืองที
สองซึงเป็นส่วนดาํเนินเรืองดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งเขม้ขน้ท่ามกลางความรักและการช่วยเหลือกนัของ
ตวัละครเอก 

  ดงันนั ดังไฟใต้นาํ จึงมีโครงเรืองหลกัทีเกิดจากการสอดประสานของเรืองโรมานซ์
และเรืองระทึกขวญัอย่างมีระบบ นบัแต่เปิดเรืองกระทงัจบเรือง ทงัยงัส่งอิทธิพลต่อกนัอย่างเห็นได้
ชดั ผลทีเกิดจากเรืองระทึกขวญักลายเป็นเหตุให้เรืองโรมานซ์พฒันาต่อไปได ้เช่นเดียวกบัทีผลของ
เรืองโรมานซ์กลบัเป็นเหตุให้เรืองระทึกขวญัทวีความรุนแรงขึน การผสมผสานทีมีเอกภาพนีเป็นตวั
บ่งชีใหผู้ศึ้กษาสามารถกล่าวไดว้า่ ดังไฟใต้นาํ คือนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย 

  ลาํดบัต่อมาคือนวนิยายเรือง วงัวารี บทประพนัธ์ของโสภี พรรณราย ตีพิมพค์รังแรก
ในปี พ.ศ. 2544 ปกติแลว้ผลงานส่วนใหญ่ของโสภี พรรณราย มกัเป็นเรืองโรมานซ์แบบขนบ ทีเนน้
ให้เห็นปัญหาทางดา้นความสัมพนัธ์ของตวัละครเอก ผลงานอนัเป็นทีรู้จกั เช่น นาํผึงซาตาน ผักบุ้ง
กับกุ้งนาง ปินมุก สาวน้อยในตะเกียงแก้ว ตุ๊กตาเริงระบาํ ลูกตาลลอยแก้ว  และ ขิงก็ราข่าก็แรง เป็น
ตน้ วังวารี จึงเป็นงานเขียนทีต่างออกไปจากเดิมของผูแ้ต่งทีมีความน่าสนใจ ผูศึ้กษาสามารถอธิบาย
การผสมผสานโครงสร้างเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั รวมทงัความสัมพนัธ์ของวรรณกรรมทงั
สองในนวนิยายเรืองนีได ้คือ 

 

  ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

  ริสา ตอ้งเดินทางมายงัวงัวารีซึงเป็นคฤหาสน์บนเกาะส่วนตวัของภาดลเพือสืบหา
เกียวกบัการหายตวัไปของจงจิตต ์นอ้งสาวของเพือนสนิท แต่เนืองจากภาดลมีท่าทีปิดบงัเธอจึงตงัขอ้
สงสัยต่อตวัของเขา 
 

บางสิงบางอยา่งในตวัเขาทาํใหริ้สาสงสยั 

พดูถึงจงจิตต.์..เขาจะมีปฏิกิริยาเลก็นอ้ย 

“คุณจงจิตตไ์ม่ไดบ้อกลาผม แต่ขา้วของของเธอหายไปพร้อมกบัตวัเธอ คุณจะ
เขา้ใจยงัไงล่ะ ?” 
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“ออกจากวงัวารีแลว้...ยยัจิตตไ์ปไหนหนอ” หญิงสาวพึมพาํ29 

 
  การเขา้ไปอยูที่วงัวารียงิสร้างความเคลือบแคลงต่อตวัภาดลให้ริสามากขึน เพราะเขา
ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเธอนกั ริสาจึงเกิดอคติต่อเจา้ของวงัวารีและระแวงวา่ชายหนุ่มอาจเป็นคนร้าย 
 

ริสากอดอก... 
“ค่ะ ถา้เราไม่บงัเอิญพบกนั...วนันี...คุณจะยอมปรากฏตวัใหฉ้นัเห็นมยัคะ ?” 

“คุณถามแบบนีหมายความวา่ยงัไงครับ ?” 

“หมายความวา่คุณจะทาํตวัลึกลบั หลบหนา้หลบตาฉนัสกักีวนั” 

“หลบคุณ ?” 

“อะไรคะ  คุณตีหน้าตายได้เหมือนมาก  เหมือนไม่ รู้ว่ า คุณหลบหน้า             
หลบตาฉนั” 

“ทาํไมผมตอ้งหลบคุณ ?” 

“คุณจะแกล้งฉันไงคะ  จะทําให้ฉันเหงา โดดเดียว กดดันให้ฉันไปจาก           
วงัวารี”30 

 

  แต่เมือริสามีปัญหาหรือเดือดร้อน ภาดลกลบัเขา้มาช่วยเหลือทุกครังจนทาํให้เธอเริม
หวนัไหว โดนเฉพาะหลงัจากทีริสาจมนาํแลว้ภาดลมาช่วยไวไ้ดท้นั 

 

และแลว้...มีมือแข็งแรงมาควา้หล่อนไว.้..ลากหล่อนขึนจากนาํ หลงัจากนนัก็
ลางเลือนเหลือเกิน 

หล่อนสมัผสัริมฝีปากอุ่นๆ ของใครคนหนึง...ริมฝีปากของผูช้าย... 
หล่อนไดก้ลินหอมๆ ของเพศชาย หล่อนรู้โดยสญัชาตญาณ เขาเป็นเพศชาย... 
เขามิไดฉ้วยโอกาสล่วงเกิน แต่เขากาํลงัช่วยชีวิต...ผายปอดโดยทางปาก แต่

หล่อนไม่เคย...ไม่เคยใกลชิ้ดผูช้ายคนไหนเท่านี 

เขา...เป็นใคร ? 

ริสาค่อยๆ ลืมตา หวัใจเตน้แรง ตาเบิกกวา้ง 

คุณภาดล !31 

                                                        

 
29โสภี พรรณราย, วงัวารี 1 (กรุงเทพฯ:รวมสาส์น, 2544), 79. 

 
30เรืองเดียวกนั, 241. 

 
31เรืองเดียวกนั, 271-272. 
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  ความใกลชิ้ดทีเกิดขึนทาํใหริ้สาสับสนในความรู้สึกของตนเอง เพราะเธอยงัสงสัยวา่
ภาดลน่าจะมีส่วนรู้เห็นเรืองการหายตวัไปของหญิงสาวสองคน อีกทงัยงัมองวา่การทีชายหนุ่มมาดูแล
เสมอเนืองจากเธอมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนคนรักเก่าของเขา 
 

เขาคิดวา่หล่อนเป็นใครหรือ ? 

ริสาใจเตน้แรง หรือเขาอาจคิดวา่เราเป็นอรทยั 

ฉนัไม่ใช่นะ...ฉนัชือริสา... 
[…] 

เขาเป็นผูช่้วยหล่อน...ช่วยชีวิตหล่อน... 
แน่ล่ะ...ขณะนีหล่อนซาบซึงจริงๆ เขาทาแผลให้อย่างไม่รังเกียจ จิตใจหญิง

สาวอ่อนยวบ... 
คนนี...ถกูตราหนา้วา่ทาํใหห้ญิงสาวหายไปจากวงัวารีถึงสองคน 

อรทยั...จงจิตต.์.. 
เทียบกบัการกระทาํขณะนี เป็นการขดัแยง้กบัพฤติกรรม 

‘ทาํลาย’ กบั ‘ช่วยชีวิต’ ไม่เหมือนกนั 

เพียงเขาทาํแผลให.้..หล่อนกอ่็อนไหวขนาดนีเชียวหรือ ?32 
 

  ในขณะเดียวกนัภาดลก็เริมประทบัใจในตวัของริสาเช่นกนั 
 

ริสาจะกลบัมาพรุ่งนี... 
วนันีรู้สึกเงียบเหงา...ตอนเชา้...เขาดูพระอาทิตยขึ์นตามลาํพงั ตรงทีริสาเคยยืน

...ไร้ร่างของหล่อน 

ไม่กีวนั...เขากชิ็นกบัการเห็นริสา 
ภาพวา่งเปล่า...ทาํใหเ้ขารู้สึกแปลกๆ33 

  

  ซึงแทจ้ริงแลว้ ความรู้สึกของภาดลทีมีต่อริสานนัคือความรักทีมีต่อตวัริสาจริง ไม่ได้
เห็นเธอเป็นตวัแทนของคนรักเก่า 
 

 

 

                                                        

 
32เรืองเดียวกนั, 276-277. 

 
33โสภี พรรณราย, วงัวารี 2 (กรุงเทพฯ:รวมสาส์น, 2544), 30. 
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เห็นหล่อนมีความสุข...เขามีความสุข... 
เห็นหล่อนยิม...เขาอยากยิม... 
อยากเห็นภาพเช่นนี... 
เห็นหล่อน...! 
เห็นริสา !...ริสา...! 
หวัใจของเขาเป็นอะไร 

เขาหา้มตวัเองแลว้ แต่ไม่สาํเร็จ ‘หล่อน’ ทาํใหเ้ขาบงัเกิดความรู้สึกได.้..รู้สึกสุข
...รู้สึกอยากใกลชิ้ด...อยากกอดหล่อน 

ชายหนุ่มตอ้งบอก ‘หา้ม’ หยดุ และตงัสติ 

ริสาเป็นแขก...หล่อนผา่นมา...และผา่นไป... 
เขาขอเกบ็หล่อนไวใ้นความทรงจาํ..เกบ็ไวใ้น ‘หวัใจ’ ซึงบอกใครไม่ได ้

เงาของ...อรทยั... 
ไม่ใช่...ริสา...เป็นริสา 
รักริสา...เพราะตวัริสา...ไม่ใช่เพราะเงาของอรทยั 

จากนิสยักแ็ตกต่างกนัแลว้ ทุกอยา่งของริสาไม่เหมือนอรทยั...34 
 

  อย่างไรก็ตามทงัสองคนไม่อาจเปิดเผยความรู้สึกทีมีต่อกนัได ้เพราะยงัมีเรืองการ
หายตวัไปของจงจิตต์เป็นอุปสรรคอยูด่งัว่า “ผูช้ายคนหนึงทีเงียบ...ขรึม...แต่ดูอบอุ่นเสียดาย...เขายงั
เป็นจาํเลย เสียดายทีหล่อนสนิทสนมกบัเขาไม่ได ้หล่อนตอ้งเป็นคนกลาง...”35จนกระทงัเกิดเหตุร้าย
ครังทีสามขึน โดยในช่วงทีเกิดเหตุการณ์ร้ายนนัภาดลไม่ไดอ้ยูบ่นเกาะ ทาํให้ริสาสบายใจวา่เขาไม่ใช่
คนร้าย เธอจึงพยายามช่วยขจดัขอ้กล่าวหาให้เขาจนสามารถจบัคนร้ายตวัจริงได ้ทาํให้ริสาและภาดล
สามารถเปิดเผยความรู้สึกต่อกนัไดใ้นทีสุด 

 

“คุณ...คุณ...รักฉนัจริงๆ หรือคะ ?” 

“สงสยัอะไรครับ ?” 

“หนา้ตาฉนัเหมือนคุณอรทยั...” 

                                                        

 
34เรืองเดียวกนั, 128. 

 
35เรืองเดียวกนั, 129. 
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“ผมรักคุณ เพราะคุณเป็นคุณ ผมเคยบอกคุณแลว้...คุณอรทยัเป็นความทรงจาํที
ดี...เป็นอดีต แต่คุณเป็นอนาคตและปัจจุบนัของผม ชะตาชกันาํคุณมาทีนี...เพือเป็นสุด
ทีรักของผม” 

[…] 

“ผมดีใจทีคุณรักทีนี” 

“เพราะทีนีมีคุณ...” 

“ริสา...ท่ามกลางความสูญเสีย...ผมยงัมีคุณเป็นกาํลงัใจ คุณอดทน...เสียสละ  
รอคอย ใจเยน็ สุขมุ...สมกบัเป็นคู่คิดของผม...แต่งงานกบัผมนะครับ”36 

 

  จากเรืองทีมีความขดัแยง้หลกัคือขอ้กล่าวหาทีมีต่อตวัละครเอกชาย ทาํให้ตวัละคร
เอกหญิงกลวัว่าตนเองจะหลงรักคนร้าย ในขณะทีปมเรืองคู่หมนัเก่าทาํหน้าทีเพิมความเขม้ขน้ให้
ความขดัแยง้นันมีนําหนักจนสามารถพฒันาเรืองไปได้ แต่หลังจากตวัละครได้ปรับความเข้าใจ 
นางเอกและพระเอกจึงไดอ้ยูร่่วมกนั ตวัเรืองทีแสดงให้เห็นอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ของคู่ตวัละคร
เอก รวมทงัการแกไ้ขปัญหาให้หมดไปนนัชีให้เห็นวา่ วังวารี เป็นนวนิยายทีมีลกัษณะของเรืองแนว
โรมานซ์อยา่งชดัเจน 

 

  ตวัเรืองระทึกขวญั 

  จงจิตตข์าดการติดต่อจากทีบา้นเป็นเวลาครึงเดือน เนตรศิริผูเ้ป็นพีสาวจึงเกิดความ
เป็นห่วง แต่เนืองจากตนเองป่วยจนไม่สามารถไปตามหาดว้ยตนเองได ้จึงขอร้องให้เพือนสนิทคือ    
ริสา ช่วยตามหา 
 

“ขาหกั...โอ๊ย...” เนตรศิริครําครวญ “แลว้ฉันจะไปหานอ้งสาวไดย้งัไง จิตต.์..
จิตต.์..รอพีดว้ย...” 

ริสาพลอยนาํตาซึม หล่อนตวัคนเดียว ญาติพีนอ้งทีมีก็ลว้นจะฮุบเอาสมบติัของ
หล่อนทีมีอยูน่อ้ยนิด คนทีจริงใจเป็นมิตรแทก้คื็อเนตรศิริกบันอ้งสาว 

หล่อนผกูพนักบัพีนอ้งคู่นียิงกวา่ญาติสนิท 

เนตรศิริร้องไหพ้ลางเขยา่แขนริสา 
“สา...เธอตอ้งช่วยฉนันะ” 

                                                        

 
36เรืองเดียวกนั, 350-351. 
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“จะใหช่้วยยงัไง ?” หล่อนยินดี 

“ช่วยตามหาจิตตใ์หฉ้นัดว้ย ไปหายยัจิตตที์วงัวารี...”37 

 

  เมือไปถึงวงัวารีแลว้ริสาไดท้ราบวา่เมือสองปีก่อนก็มีคนหายสาบสูญไปจากวงัวารี
เช่นเดียวกบัจงจิตต ์
 

หายสาบสูญ ! 
ขอ้นีทุกคนไม่ตอ้งการใหเ้ป็นไป... 
ประวติัศาสตร์ซาํรอยหรือนี...คนทีสองในวงัวารี...คนแรก...อรทยั...คู่หมนัและ

คนรักของภาดล ซึงหายสาบสูญไปเช่นกนั38 
 

  จากเหตุการณ์ทีคู่หมนัของภาดลหายตวัไป ทาํให้นางเอกพุ่งเป้าการสืบไปทีชาย
หนุ่ม ภาดลทีตอ้งการแสดงความบริสุทธิใจต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนจึงอนุญาตให้ริสาอยู่ทีวงัวารีเพือ
คน้หาความจริงได ้แต่การมาของเธอสร้างความไม่พอใจใหค้นในวงัวารีเป็นอยา่งมาก ริสาจึงไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือในระหวา่งหาขอ้มูล โดยเฉพาะกบักุลยานอ้งสาวของภาดล 
 

“ทาํไมตอ้งเขา้มาจบัผิดทีนี พีดลเป็นผูบ้ริสุทธิ พวกเราไม่รู้เรืองพีอรทยั...ไม่รู้
เรืองคุณจงจิตต ์อยา่ใส่ร้ายพีดลนะ ไปซะ...ไปจากทีนี !” 

นายนอ้ยของวงัวารีไล่ นกัเขียนสาวผงะ 

“ฉันเพียงแต่มาสืบหาขอ้มูล ให้โอกาสฉันบา้งนะคะ ฉันจะไม่วุ่นวายให้ใคร
เดือดร้อน” 

“คุณทาํใหพี้ชายกลุม้ใจ...” 

“ถา้เขาบริสุทธิ เขาจะกลุม้ทาํไมคะ” 

“พีดลรักพีอรทยั เขาลืมเธอไปแลว้...คุณมารือฟืนใหพี้ชายคิดมาก รวมทงัเรือง
คุณจงจิตต.์..เธอก็ไปจากวงัวารี คุณใส่ร้าย...ป้ายความผิดใหว้งัวารี คุณจงจิตตไ์ปไหน
มาไหน วงัวารีตอ้งรับผิดชอบดว้ยหรือคะ ?” […] 

“คุณนอ้งเลก็...” 

“อยา่เรียกนอ้งเลก็...นอ้งเลก็เกลียดคุณ...คุณทาํใหพี้ชายไม่สบายใจ !” 

“กรุณาเขา้ใจใหม่...” 

                                                        

 
37โสภี พรรณราย, วงัวารี 1, 25. 

 
38เรืองเดียวกนั, 55. 
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“ไป...ไป...ไป...” 
“ฉนั...” 

“ไป...ไป !”39 

 

  นอกจากนันการสืบสวนของริสายงัเป็นไปอย่างยากลาํบากเพราะทุกคนทีวงัวารี
ไม่ให้ขอ้มูลแก่หญิงสาว ดงัว่า “ […] บอกตามตรง...ฉนัตอ้งใจเยน็มาก ฉันสืบหาความจริง แต่ฉัน
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคนของคุณ อย่าว่าแต่บรรดานายเลย แม่บา้น...เด็กรับใช้ก็ไม่กลา้พูดมาก 
แลว้จะให้ฉันทาํงานราบรืนไดอ้ยา่งไร […]”40จนกระทงัเกิดเหตุการณ์ร้ายครังทีสามขึนในระหวา่งที
ภาดลไม่ไดอ้ยูที่วงัวารี 

 

รายทีสาม...รายทีสาม...ดาลดัเป็นรายทีสามงนัหรือ ? 
เขาไม่อยากเชือเลย...อาถรรพว์งัวารี...เขามนัใจในความบริสุทธิของวงัวารีเสมอ 
ถา้ดาลดัเป็นรายทีสาม เขาชกัไม่มนัใจ... 
วงัวารี...บริสุทธิ... 
เขาเป็นใคร...เขาตอ้งรับผิดชอบ ! 
หายไปถึงสามคน...ไม่ใช่เรืองบงัเอิญแลว้...ไม่แน่นอน !41 

 

  กระนันเธอก็ยงัไม่ทราบว่าใครคือคนร้ายตัวจริงแม้จะสืบข้อมูลได้พอสมควร 
อย่างไรก็ตาม หลงัจากมีผูห้ายไปถึงสามคนริสาจึงพยายามหาความเชือมโยงของทงัสามกรณีและ
พบวา่ คนทีหายไปลว้นแต่ตกหลุมรักภาดล จากขอ้สันนิษฐานดงักล่าวเธอจึงตดัสินใจใชต้วัเองเป็น
เหยอืล่อดว้ยการแสดงความสนิทสนมและใกลชิ้ดกบัภาดลใหทุ้กคนในวงัวารีเห็น พฤติกรรมดงักล่าว
สร้างความไม่พอใจใหค้นร้ายเป็นอยา่งมาก 

 

คนแลว้คนเล่าทีมาแยง่ความรักไปจากหล่อน... 
คนแลว้คนเล่า...ไม่หมดสกัที... 
เจ็บ...ปวด... 

                                                        

 
39เรืองเดียวกนั, 232-233. 

 
40โสภี พรรณราย, วงัวารี 2, 111. 

 
41เรืองเดียวกนั, 289-290. 
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สุดทา้ยแลว้นะ...คนสุดทา้ย...ริสา...หวงัวา่จะเป็นผูห้ญิงคนสุดทา้ย... 
ดวงตากลุยาวาววบัขึนมา !42 

 

  หลังจากนันกุลยาจึงหาทางกาํจดัริสาและเปิดเผยความจริงทงัหมดให้ทราบด้วย
ความกดดนัจากความคบัแคน้ 
 

“ฉนัจะฆ่าแก!” 

คาํวา่ ‘ฆ่า’ ดงัลนักึกกอ้ง 
“แกตอ้งตาย...ตายเหมือนคนทีผ่านมา...อรทัย...จงจิตต์...ดาลดั...และแกเป็นคน

สุดทา้ย...ริสา...แกไม่มีทางไดอ้ยูที่นี ไม่มีทางไดเ้ป็นเจา้ของวงัวารี...ไม่มีทางไดค้รอบครอง
หวัใจของพีชาย !” 

[…] 

“ฉันฆ่าทุกคนทีแยง่พีชายไปจากฉัน ผูห้ญิงหนา้ดา้น...พีชายเป็นของนอ้งเล็ก...เป็น
ของนอ้งเลก็...แก...แก...ฉนัไม่คิดวา่ตอ้งฆ่าแก ฉนันึกวา่แกเป็นแฟนพีชยั...แกถึงรอดมาได.้..
รอดมาจนถึงวนันี...วนันีจะเป็นวนัสุดทา้ยทีแกมีลมหายใจ...” 

[…] 

“แลว้ศพ...ศพล่ะ ?” 
“ศพ...ศพ...” กลุยาหวัเราะ...หวัเราะ “โน่น...โน่น...ในทะเล...ศพอยูใ่นทะเล ฉันถ่วง

มนัไว.้..ถ่วงไวด้ว้ยกอ้นหิน...จึงไม่มีทางไดโ้ผล่ขึนมา อยูใ่นทะเล...ตลอดกาล !”43 
 

  โดยทีกุลยาไม่ทราบว่าสิงทีเกิดขึนทงัหมดเป็นแผนการของริสาทีขอความร่วมมือ
จากภาดล เพราะตอ้งการจบัคนร้ายตวัจริงใหไ้ด ้

 

ภาดลไม่เชือสายตา...นนัเป็นนอ้งสาวเขา...นอ้งสาว... 
“พีชาย...พีชายไม่ไดไ้ปรีสอร์ทหรือคะ ?” 
ถามแหบแหง้ พีชายเห็นอะไรทีเลวร้ายทีสุดกบัตา 
“เปล่า...พีเล่นละครหลอกเธอ...ร่วมมือกบัคุณริสา...กบัมยรีุ เราวางแผนเพือหาความ

จริง ริสาสงสยัเธอ...จึงมาปรึกษาพี...สงสยัชุดดาํนาํของเธอ...ปะติดปะต่อเรือง...” 
“นอ้งเลก็...” กลุยาหมดแรง 

                                                        

 
42เรืองเดียวกนั, 338. 

 
43เรืองเดียวกนั, 340-342. 
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“พีไดย้นิทีเธอพดูทงัหมด เธอฆ่าทุกคน...เป็น...เธอ...เธอ...พีไม่เชือ...จะเป็นนอ้งสาว
ทีพีรักมาก คุณริสาสงสัยเธอ...พียงัไม่เชือ...แต่ก็ยอมเล่นละคร...เพือให้เธอแสดงตวัตน
ออกมาอยา่งแทจ้ริง นอ้งเลก็...ทาํไมตอ้งเป็นเธอ...ทาํไม...”44 

 

  หลงัจากทีถูกจบัไดกุ้ลยาจึงเสียใจมากและตรอมใจตายในทีสุด 

 

“นอ้ง...เลก็...จะ...ไป...แลว้...มืด...มืดแลว้ใช่...มยั...คะ...นอ้งเล็ก...มอง...ไม่เห็น...ไม่
เห็นอะไร...พีชาย...” มือหล่อนไขวค่วา้ “พีชาย...อยูไ่หนคะ...อยูไ่หนคะ...อยูไ่หน...นอ้งเล็ก
...รัก...รัก...” 

เสียงเงียบ...เงียบกริบ...วญิญาณล่องลอยออกจากร่าง... 
ภาดลกอดนอ้งสาว เครือ...กบัประโยคสุดทา้ย45 

 

  การเปิดเรืองดว้ยการหายตวัไปของจงจิตตจ์นเป็นเหตุใหต้วัละครเอกหญิงตอ้งเขา้ไป
สืบหาความจริง (อาชญากรรมเรืองที 1) และในระหวา่งคน้หาขอ้เท็จจริงต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค
และเสียงชีวิต (อาชญากรรมเรืองที 2) ก่อนจะสามารถจบัคนร้ายไดใ้นตอนทา้ยบ่งบอกว่า วังวารี มี
ลกัษณะของเรืองระทึกขวญัประกอบร่วมอยูใ่นเรืองดว้ย 

  อนึง เมือทราบวา่ วงัวารี สามารถแยกโครงเรืองแบบโรมานซ์และระทึกขวญัออกมา
ไดแ้ลว้ ต่อไปคือการแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของโครงเรืองทงัสองทีสอดประสานกนัในฐานะ
โครงเรืองหลกั อนัเป็นลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense ผูศึ้กษาจึงเขียนโครงสร้างเป็น
เส้นการดาํเนินเรืองไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
44เรืองเดียวกนั, 344. 

 
45เรืองเดียวกนั, 347. 
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วงัวารี 

1. นอ้งสาวของเพือนนางเอกหายตวัไปจากเกาะ
ส่วนตวัของพระเอก นางเอกจึงตอ้งเดินทางไปวงั
วารีเพือใหท้ราบวา่เกิดอะไรขึน 

2. เมือนางเอกไดพ้บกบัพระเอกทีวงัวารี เขาดูมี
ท่าทีลาํบากใจเวลากล่าวถึงการหายตัวไปของ
น้องสาวของเพือนเธอ และยงัดูเหมือนปิดบัง
ขอ้มูลบางอยา่ง นางเอกจึงสงสยัในตวัพระเอก 

ระทึกขวญั โรมานซ ์

3. จากขอ้สงสยัในตวัพระเอกทาํใหน้างเอกสืบ
จนพบวา่เมือสองปีก่อนคูห่มนัของพระเอกหาย
ตวัไปเช่นกนั ส่งผลใหพ้ระเอกไม่ยอมพดูถึง 
นางเอกจึงเชือวา่พระเอกคือคนร้ายและพุง่เป้า
การสืบสวนไปทีเขา 

4. การสืบเรืองของพระเอกทาํให้นางเอกตอ้ง
พยายามเขา้ไปใกลชิ้ดตลอดเวลาเพือเฝ้าสังเกต
พฤติกรรม 

5. การแสดงออกวา่สงสัยพระเอกทาํให้คนในวงั
วารีไม่พอใจนางเอก เธอจึงเกิดปัญหาในการ
สืบสวนเพราะถูกคนในวงัวารีต่อตา้น 6. แต่เมือนางเอกเกิดปัญหาพระเอกจะช่วยเหลือ

ทุกครัง ประกอบกบัความใกลชิ้ดเป็นเหตุให้ทงัคู่
ประทบัใจกนัและกนั หากไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะเหตุการณ์ร้ายยงัไม่ได้รับการคลีคลาย
นางเอกจึงกลวัวา่ตนเองจะหลงรักคนร้าย 

7. การคลีคลายคดีเป็นไปอยา่งยากลาํบากเพราะ
ไม่มีใครยอมให้ขอ้มูลแก่นางเอก จนกระทงัเกิด
เหตุการณ์ร้ายครังทีสามขึน 

8. เหตุการณ์ร้ายครังทีสามเกิดในช่วงทีพระเอก
ไม่ได้อยู่บนเกาะ นางเอกจึงทราบว่าพระเอก
ไม่ใช่คนร้าย  และเ ร่งหาความจริง เ พือช่วย
พระเอกจากขอ้กล่าวหา หลงัจากทีจะลม้เลิกการ
สืบเพราะกลวัอคติทีเกิดจากความรักทีมีต่อเขา  

9. นางเอกเชือมโยงคดีทังสามแลว้พบว่าคนที
หายไปล้วนเป็นคนทีตกหลุมรักพระเอก จึง
วางแผนใช้ตัวเองเป็นเหยือล่อคนร้ายด้วยการ
แสดงความสนิทสนมกบัเขา จนคนร้ายไม่พอใจ
และเผยตวัออกมาจนถูกจบัได ้10. เมือเหตุการณ์ร้ายคลีคลาย คนร้ายไดรั้บการ

ลงโทษ นางเอกและพระเอกจึงได้ปรับความ
เขา้ใจและไดค้รองรักกนั 

1 

2 

3 

4

5 

6 



84 

 

  จากแผนภาพ ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงการทาํงานร่วมกนัไดว้่าเหตุการณ์ร้ายคือสิง
ผลกัดนัให้ตวัละครเอกไดพ้บกนั โดยช่วงเปิดเรืองนนัริสาสงสัยว่าภาดลอาจเป็นคนร้าย เพราะเขา
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนมากนกั และแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการให้เธอออกไปจากวงั
วารีจนกลายเป็นปมปัญหาระหวา่งตวัละครเอก แต่ในระหวา่งทีคน้หาขอ้มูลเกียวกบัคดี ริสาจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากภาดลเสมอ เรืองดาํเนินไปจนกระทงัวนัหนึงทีริสาจมนาํและชายหนุ่มมาช่วยชีวิต
ไวไ้ดท้นั เธอจึงเริมมองเขาในแง่ดีมากขึน จนเกิดเป็นความหวนัไหวต่อพฤติกรรมของภาดลทีมกัเอา
ใจใส่เสมอ หากใจหนึงจะรู้สึกดีแต่ริสายงัคงกงัวลว่าเป็นเพราะตนเองมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนคนรัก
เก่า ภาดลจึงเขา้มาดูแล อีกทงัเขายงัคงเป็นผูต้อ้งสงสัย เธอจึงตอ้งเก็บงาํความรู้สึกไวไ้ม่ให้ถลาํลึกไป
มากกวา่เดิม ส่วนภาดลนนัตอ้งคอยคุม้ครองคนในวงัวารี แมจ้ะประทบัใจในตวัริสาเพียงใดก็ตอ้งคอย
ปกปิดเอาไว ้ดงันนั การหายตวัไปของจงจิตตจึ์งกลายเป็นปมปัญหาทีทาํให้ความรักของตวัละครเอก
ไม่สามารถพฒันาต่อไปได ้

  ยงิไปกวา่นนั ความเปลียนแปลงทางความรู้สึกทีเกิดขึนยงัส่งผลต่อการสืบสวนของ
ริสาดว้ย กล่าวคือ เบืองแรกนนัริสาสงสัยวา่ภาดลเป็นคนร้าย แต่เมือไดเ้รียนรู้นิสัยแลว้พบวา่ชายหนุ่ม
เป็นคนอบอุ่นและรักคนในปกครองมาก ไม่น่าจะมีจิตใจโหดร้ายพอทีจะฆ่าคนได้ เธอจึงเปลียน
ความคิดวา่เขาอาจไม่เกียวขอ้งจนเกือบลม้เลิกการสืบสวน ดงันนัความรักทีเกิดขึนระหวา่งตวัละคร
เอกจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการคน้หาความจริง ทาํให้กระบวนการไขคดีล่าชา้ออกไปจนกระทงัเกิด
เหตุการณ์ร้ายเป็นครังทีสาม ในคราวทีภาดลไม่ได้อยู่บนเกาะ ริสาจึงมนัใจว่าชายหนุ่มไม่มีส่วน
เกียวขอ้งกบัคดี เธอพยายามเชือมโยงขอ้มูลทีมีอยูก่บัรูปคดีทงัหมดเพราะตอ้งการพิสูจน์ความบริสุทธิ
ของภาดล เป็นเหตุให้ฆาตกรพยายามฆ่าตวัละครเอกหญิงทาํให้นวนิยายเรืองนีพฒันาไปสู่จุดสูงสุด 
และนาํไปสู่การจบัคนร้ายตวัจริงในเรือง เมือสถานการณ์คลีคลายเป็นปกติแลว้ตวัละครเอกทงัสองจึง
ไดล้งเอยในตอนปิดเรือง 

  ความสัมพนัธ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นการทาํงานอยา่งเป็นขนัตอนและส่งผลต่อกนัและ
กนัของโครงเรืองแบบโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัอยา่งชดัเจน โครงเรืองหลกัสามารถพฒันาไปได้
อย่างไหลลืนและมีเอกภาพ เพราะปมขดัแยง้แบบโรมานซ์ส่งผลต่อการพฒันาเรืองแบบระทึกขวญั 
ในขณะเดียวกนัปัญหาจากเรืองระทึกขวญัก็เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเรืองโรมานซ์เช่นกนั การสอด
ประสานโครงเรืองตงัแต่การเปิดเรือง การดาํเนินเรือง และการปิดเรืองอยา่งกลมกลืนนี ทาํให้ผูศึ้กษา
สรุปไดว้า่ วงัวารี คือนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย 
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  แมว้า่จะพิจารณาดว้ยพีระมิดของไฟรทากแลว้พบวา่ ดังไฟใต้นาํ และ วังวารี มีโครง
เรืองเหมือนกนั แต่นวนิยายทงัสองเรืองมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดอยู ่ทาํให้เกิดแบบเรืองยอ่ย
จากการสร้างปมปัญหาทีกระทบต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ของตวัละครเอกทีไม่เหมือนกนั ซึงใน
ทีนีคือการสร้างตวัละคร “ผูต้อ้งสงสัย” ในเรือง จากการศึกษานวนิยายแนว Romantic Suspense ของ
ไทยพบวา่สามารถแบ่งแบบเรืองจากตวัผูต้อ้งสงสัยได ้2 กลุ่ม ดงันี  
 1. ผู้ต้องสงสัยคือ “ผู้อืน” นวนิยาย Romantic Suspense ของไทยในกลุ่มนีจะสร้างให้ตวั
ละครเอกหญิงและชายตอ้งช่วยกนัสืบหาตวัคนร้ายดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น ตวัละครเอกทงัสองตกอยูใ่น
เหตุการณ์ร้ายโดยบงัเอิญ คนในครอบครัวของตวัละครใดตวัละครหนึงหรือทงัสองถูกฆาตกรรมอยา่ง
เป็นปริศนา หรือตวัละครไดรั้บการวา่จา้งจากผูเ้สียหายคนอืนให้ช่วยสืบคดี เป็นตน้ จากเหตุดงักล่าว
ทาํใหต้วัละครจาํตอ้งร่วมมือกนัสะสางคดี ความสัมพนัธ์ทีมีปัญหาจึงไดรั้บการคลีคลายไปพร้อมกบั
การสืบความจริง ยิงไปกว่านนัหากตวัละครเอกทงัสองไม่สามารถจบัตวัคนร้ายไดก้็ไม่อาจครองรัก
กนัไดอ้ยา่งสงบสุข นวนิยายทีมีแบบเรืองเช่นนีในยุคพฒันานอกจาก ดังไฟใต้นาํ แลว้ ไดแ้ก่นวนิยาย
เรือง รอยพรหม สืบลับรหัสรัก รหัสหัวใจ และ รอยรักเรไร 

 2. ผู้ต้องสงสัยคือ “ตัวละครเอกชาย” นวนิยาย Romantic Suspense ของไทยในกลุ่มนีจะ
สร้างใหต้วัละครเอกชายมีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือมีความเกียวพนักบัคดีอยา่งมีเงือนงาํ เป็นเหตุให้ตวั
ละครเอกหญิงคิดวา่เขาเป็นคนร้ายและพยายามอยูห่่างเขาอนัเป็นอุปสรรคทีขดัขวางไม่ให้สามารถลง
เอยกนัได้ แต่การค้นหาหลกัฐานทาํให้ตวัละครเอกหญิงจาํต้องใกล้ชิดเขาจนเกิดความหวนัไหว 
ดงันันการจบัคนร้ายตวัจริงให้ได้คือการแก้ปมปัญหาทีเป็นอุปสรรคต่อความรักของตวัละครเอก     
ดงัจะเห็นได้จากการวิเคราะห์นวนิยายเรือง วังวารี ซึงนวนิยายเรือง พุดสามสี ทรายกระซิบ และ
รําเพยดอกสุดท้าย ก็มีแบบเรืองเช่นเดียวกนันี 

  นอกจากนันการศึกษานวนิยายในช่วงนีผูศึ้กษาพบว่ามีนวนิยายจาํนวนหนึงทีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเรืองแนว Romantic Suspense คือ มีการผกูเรืองโดยใชโ้ครงสร้างแบบโรมานซ์
ร่วมกับเรืองระทึกขวญั อย่างไรก็ตาม แม้นวนิยายเรืองดังกล่าวจะสามารถถอดโครงสร้างของ
วรรณกรรมทงัสองประเภทออกมาได ้แต่เมือวิเคราะห์การสอดประสานโครงเรืองหลกัแลว้จะพบ
ความแตกต่างทีทาํใหน้วนิยายเรืองนนัๆ ไม่สอดคลอ้งกบันิยามความเป็น Romantic Suspense ผูศึ้กษา
จึงเรียกนวนิยายกลุ่มนีวา่ “นวนิยายทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั Romantic Suspense” 
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 3.2.2 นวนิยายทีมีลกัษณะใกล้เคียงกบั Romantic Suspense 
   

  นวนิยายทีมีลักษณะใกล้เคียงกับ Romantic Suspense ทีใช้ในการศึกษาช่วง
พฒันาการมีจาํนวน 4 เรือง ไดแ้ก่ มนต์จันทรา มือปราบหัวใจ ปฏิบัติการล่าตามหาหัวใจ และ ภารกิจ
ลับกับดักใจ อาจอธิบายรายละเอียดไดโ้ดยใชต้วัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2 เรือง คือ มนต์จันทรา
และ มือปราบหัวใจ เพือวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างทีเกิดขึนจากนิยามความเป็น Romantic 

Suspense ทีใชเ้ป็นกรอบศึกษา 
  มนต์จันทรา เป็นงานเขียนของกิงฉัตร ได้รับการรวมเล่มและตีพิมพ์ครังแรกใน   
พ.ศ. 2541 ปีเดียวกบันวนิยายเรือง ดังไฟใต้นาํ อีกทงัยงัใชเ้รืองโรมานซ์ร่วมกบัเรืองสืบสวนเช่นกนั
ดว้ย แต่เมือพิจารณากลวธีิการสอดประสานโครงเรืองแลว้พบวา่ยงัไม่อาจจดัประเภทให้ มนต์จันทรา
เป็นงานแนว Romantic Suspense ของไทยได ้ตามการวเิคราะห์ต่อไปนี 

 

  ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

  สาระวารีประกอบอาชีพเป็นนกัข่าว เธอเกลียดการพนนัทุกชนิด แต่ไดรั้บมอบหมาย
จากสํานักพิมพ์ให้ทาํข่าวเกียวกับการเปิดกาสิโนของษมา ชายหนุ่มผูไ้ม่ชืนชอบงานสังคมและ
หลีกเลียงการเป็นข่าวเสมอ 
 

งานดีๆ ถกูกฎหมายและศีลธรรมมีอีกตงัมาก ทาํไมไม่รู้จกัไปทาํ ? 

หญิงสาวสะบดัหน้าแรงๆ เตือนตวัเองในใจว่า ไม่เอาน่าวารี...ทาํใจให้เป็น
กลางหน่อย อย่าเอาความเกลียดชังทีฝังรากลึกอยู่ในจิตใจหล่อนมามีอิทธิพลเหนือ
หนา้ทีและความรับผิดชอบ ! […] นกัข่าวสาวดึงกระดาษเปล่าแผ่นหนึงออกมาจาก
กองกระดาษทีสุมรกๆ ขา้งมือ ควา้ปากกาในท่าเตรียมพร้อม 

“หล่อนรู้จกันายษมา คนทีเป็นเจา้ของเกาะยานกไหม ?” 

[…] “คิดจะทาํข่าวเรืองทีเขากาํลงัจะเปิดกาสิโนละซิท่า ?” 

[…] “ฉนัอยากสมัภาษณ์เขาสกัหน่อย” 

“ยาก” ปลายสายสรุปสนัๆ หากชดัเจน 
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“รายนีเก็บเนือเก็บตวัอยู่บนเกาะยงักะฤๅษี ไม่ชอบเป็นข่าว ไม่ชอบออกงาน
สังคม ร้อยวนัพนัปีถึงจะโผล่หน้าเขา้มาตัวจงัหวดัเสียที แลว้ก็มาแบบนับนาทีได ้     
มาเร็ว...กลบัเร็วเหมือนกลวัเกาะจะหายงนัแหละ”46 

 

  แต่สาระวารีกลบัไดรั้บอนุญาตจากษมาให้ทาํข่าวได ้ท่ามกลางความประหลาดใจ
ของคนรอบขา้ง ซึงสาเหตุทีษมายนิยอมใหเ้ธอทาํข่าวไดเ้นืองจากในอดีตสาระวารีเคยช่วยชีวิตไวจ้าก
กลุ่มอนัธพาลทีรุมทาํร้ายเขา 
 

[…] เขาเองก็กาํลงัแย่เพราะถูกหนึงในสามของชายทีเหลือพุ่งเขา้ล็อคคอไว้
แน่น ขณะคนทีเหลืออีกคนซดักาํปันลุ่นๆ ตามลงมา 

เสียงของเด็กหญิงทีร้องลนัเหมือนระฆงัพกัยกสําหรับชายหนุ่ม แมเ้ขาเพิง
รวบรวมแรงส่งหมดัสอยมนัไปอีกคน […] 

“หยดุๆ นีตาํรวจ อยา่หนีโวย้” จ่าสมบูรณ์ร้องสงั 

คาํว่า ‘อย่าหนีโวย้’ สาํหรับพวกนกัเลงไม่ต่างจากการสังว่า ‘หนีเถอะโวย้’ ทุก
คนจึงหนัหลงัโกยแน่บอย่างไม่ตอ้งนดัหมาย […] สาระวารีไม่วิงตาม เด็กหญิงเดินมา
หยดุทีร่างสูงซึงยามนีคุกเข่าขา้งหนึงลงกบัพืน […] สุดทา้ยเขาสบตาเด็กหญิง เดาเรือง
ไดท้งัหมด จึงพยายามยิมใหท้งัๆ ทีปากแตกเจ่อเลือดไหลซิบ 

“ขอบใจมาก” 

หล่อนยิมตอบ เป็นรอยยิมทีสวา่งไสวทีสุดเท่าทีเขาเคยเห็น […]47 
 

  นอกจากนี การพบหนา้สาระวารีอีกครังยงัสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ษมาอีกดว้ย 
 

“แปลกนะคะ เวลาผา่นไปสิบกวา่ปีเรากลบัมาพบกนัใหม่...ตอนแรกนนัเราเจอ
กนัในบ่อน ตอนนีฉนัถกูส่งมาเพือทาํข่าวบ่อนของคุณ แปลกจริงๆ” 

หากเจา้พ่อเกาะยานกกลบัมองหล่อนนิงเช่นกนั ทว่าวาจาทีเอ่ยไม่มีร่องรอย
ขบขนัแมแ้ต่นอ้ย 

“ไม่แปลกหรอกวารี บางที...โชคชะตาก็ชอบเล่นตลกกบัเราแบบนี คืนนีดึก
แลว้ คุณนอนเสีย พรุ่งนีเรายงัมีเวลาคุยกนัอีกมาก” 

ร่างสูงใหญ่ลุกขึนชา้ๆ ทวา่วารีนึกอะไรขึนได ้ร้องขึนมาวา่ 
“เดียวค่ะ ฉนัขอถามอะไรอีกอยา่ง” 

                                                        

 
46กิงฉตัร, มนต์จันทรา, พิมพค์รังที 21 (กรุงเทพฯ :อรุณ,2556), 6-9. 

 
47เรืองเดียวกนั, 156-157. 
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“ถามมา” 

“เรืองในอดีตมีผลต่อการทีคุณยอมใหฉ้นัสมัภาษณ์หรือเปล่าคะ ?” 

ริมฝีปากของชายหนุ่มยกสูงนิดหนึง ก่อนตอบ 

“มีส่วน แต่ทีสาํคญั...คุณทาํใหผ้มพอใจ...จะใหส้มัภาษณ์”48 
 

  อยา่งไรก็ตามแมษ้มาจะแสดงออกว่าประทบัใจในตวัสาระวารีและพยายามจะสาน
สัมพนัธ์กบัหญิงสาวเพียงใด แต่เธอกลบัยงัติดอยูก่บัอคติเรืองการเปิดกาสิโนจนฉุดรังความรู้สึกไม่ให้
พฒันา 
 

“ […] เราเห็นเวลาเขามองนาย สายตาเขา...จริงจงัมาก” 

สาระวารีถอนใจเฮือก...สายตาแบบนนัใช่ว่าหล่อนจะไม่เคยเห็น เห็นแลว้ก็
ร้อนๆ หนาวๆ อยูนี่ไง หากหญิงสาวกย็งัมีสิงทีทาํใหต้ะขิดตะขวงใจ 

“เขากาํลงัจะเปิดบ่อนนะสะมา คนอีกเท่าไหร่ต้องหมดเนือหมดตวั เด็กอีก
เท่าไหร่ทีจะตอ้งบา้นแตกสาแหรกขาดกลายเป็นกาํพร้าแบบเราฮึสะมา ?”49 

 

  กระนันด้วยความจริงใจของษมาประกอบกับการร่วมผ่านเหตุการณ์อนัตรายจน
เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาดว้ยกนัทาํให้สาระวารียอมเปิดรับความรู้สึกทีชายหนุ่มมีให้และยอมรับใน
อาชีพทีเขาทาํ 
 

“ผมรู้วา่คุณคงไม่สบายใจเรืองกาสิโน...” เขายอมรับ “ถา้ไม่ติดขดัว่าโครงการ
นีลงมือไปแลว้กวา่ครึง ผมจะเลิก...” 

“อย่าเลยค่ะ” สาระวารีส่ายหน้า “อย่าทิงความฝันของคุณเพือฉันเลย ฉันจะ
พยายามยอมรับมนัในฐานะทีมนัเป็นส่วนหนึงในชีวิตคุณ แต่ขอเตือนเลยนะคะ ว่าฉนั
ยงัไม่เปลียนใจเรืองเกลียดการพนนั ฉนัเกลียดมนั และไม่มีวนัเปลียนแปลงดว้ย” 

“ผมรักคุณในแบบทีคุณเป็นอยู่” ษมายืนยนั […] “หวัเราะอะไร โครงการของ
ผมน่าขนันกัหรือ ?” 

“ขาํตวัเองค่ะ ฉันเคยคุยกบัสะมาว่า...ทีโบราณว่าเกลียดสิงไหนมกัจะไดสิ้ง
นันน่ะจริงทีสุดเลย ฉันเกลียดการพนัน แต่ก็ตอ้งมาเจอกับเจ้าของกาสิโน คงต้อง
ปลงมงัคะ วา่หนีไม่พน้จริงๆ”50 

                                                        

 
48เรืองเดียวกนั, 161-162. 

 
49เรืองเดียวกนั, 271. 
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  ตวัเรืองดงักล่าวชีใหเ้ห็นวา่ มนต์จันทรา ดาํเนินเรืองตามลกัษณะเรืองโรมานซ์ โดยมี
อคติเกียวกบัการพนนัของตวัละครเอกหญิงเป็นความขดัแยง้หลกัในเรือง ความไม่พึงพอใจดงักล่าว
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์นบัแต่เปิดเรือง แมว้า่ตวัละครเอกทงัสองจะต่างมีความรู้สึกดี
ต่อกนั แต่ความหลงัเกียวกบัครอบครัวซึงแตกแยกเพราะการพนนัยงัคงฝังใจอยู ่เป็นเหตุให้ตวัละคร
เอกหญิงไม่เปิดรับความรักทีได้รับมา จวบจนกระทงัตอนปิดเรืองอคตินันจึงได้รับการแก้ไขด้วย
ความจริงใจของตวัละครเอกชาย ทาํใหท้งัคู่สามารถปรับทศันคติต่อกนัไดใ้นทีสุด 

 

  ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 

  ลาํแพง แม่บ้านของษมาเกิดความไม่พอใจและริษยาทีชายหนุ่มให้ความสนใจ
สาระวารี จึงมีความคิดทีจะกาํจดัเธอด้วยการขอความช่วยเหลือจากน้องชายคือ แลง ให้จดัฉาก
ฆาตกรรมใหเ้หมือนอุบติัเหตุ 
 

[…] หล่อนเจบ็จนตาพร่า ร้องไม่ออก เข่าทรุดลม้ลง […] แลงพยกัหนา้ ตีซาํอีก
ครังก่อนถอยออกมา แรงตีครังสุดทา้ยทาํให้สาระวารีสลบเหมือดไป […] จากนัน
หล่อนกค็วกับุหรีทีซ่อนไวใ้นชายเสือขึนจุดสูบ […] “คุณษมาบอกแลว้ว่าอย่าสูบบุหรี
บนเกาะนี แต่มนัก็อยากมาก...จนกระทงัแอบมาสูบทีโรงเก็บเรือ น่าสงสาร ถงันาํมนั
รัวเกิดระเบิดขึนมา นกัข่าวสาวเลยตอ้งตายอนาถ”  […] ลาํแพงอดับุหรีอีกสองสาม
ครังก่อนวางอย่างบรรจงลงในผา้เปือนขีผึง     ขีผึง...ทีหล่อนทาํเองกบัมือ คุณสมบติั
ของมนัคือติดไฟไดดี้...แต่จะคุมเปลวไฟไม่ใหเ้ผาไหมแ้รงและเร็วเกินไปนกั มนัจะทาํ
ใหห้ล่อนและนอ้งชายมีเวลาหลบออกไปก่อนทีผา้ทงัผืนจะลุกฮือ ทาํใหน้าํมนัทีราดไว้
บริเวณนนัลุกลามและไปถึงถงันาํมนั 

“จาํไวใ้นนรกเถอะนังวารี นีคือผลตอบแทนใครก็ตามทีคิดมาแย่งคุณษมา
จากนงัลาํแพงคนนี !”51 

 

  แต่แผนการของลาํแพงลม้เหลว เพราะสาระวารีรอดชีวิตมาได้ เธอจึงพยายามฆ่า
สาระวารีอีกครังดว้ยการให้ยานอนหลบัเกินขนาด แต่ษมาสังเกตอาการผิดปกติไดก่้อนจึงสามารถ
ช่วยชีวติไดท้นั 
 

                                                                                                                                                                  

 
50เรืองเดียวกนั, 488. 

 
51เรืองเดียวกนั, 380-381. 
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ใจษมาหายวาบ...ขนคอลุกชนัดว้ยความกลวัอย่างทีไม่เคยรู้สึกมาก่อน เขารีบ
ควา้มือบางขึนมากมุ...ความรู้สึกแรกคือเยน็เฉียบราวกบันาํแข็ง...เยน็เกินไป ทุกอย่างดู
เกินไปทงันนั หนา้หล่อนขาวเกิน...ลมหายใจเบาเกิน...ชีพจรเบาเกินจนแทบจบัไม่ได ้

“คุณพยาบาล” เขาตะโกนขึนทนัที ตดัขาดความเงียบของหอ้งในยามเชา้ “เชิญ
ทีนีหน่อยครับ เร็วครับ วารีเป็นอะไรไปไม่ทราบ” 

[…] พยาบาลสาวตรงเขา้จบัชีพจร เปิดเปลือกตาของสาระวารีดูแลว้แทบสันไป
ทงัตวัดว้ยความกลวั สญัชาตญาณกระมงัทีทาํใหห้ล่อนถอดสายนาํเกลือออกก่อนอย่าง
อืน […] “ใหใ้ครโทรตามหมอเถอะค่ะ ด่วนเลย...ดิฉนัรู้สึกว่าคุณวารีจะไดรั้บยานอน
หลบัเกินขนาด !”52 

 

  เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความสงสัยใหแ้ก่ษมาเป็นอยา่งมาก ชายหนุ่มจึงตดัสินใจเฝ้า
สังเกตและสืบหาขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึน 
 

“ทาํไม ?” ษมาตงัคาํถาม “วารีไม่เคยมีเรืองขดัแยง้กบัใคร ทาํไมมนัถึงตอ้งมุ่ง
ร้ายกบัเธอดว้ย” 

ชายร่างใหญ่กม้หนา้นิดหนึงยามตอบวา่ 
“ผมกไ็ม่แน่ใจนะครับคุณษมา มนัอาจจะเป็นอุบติัเหตุทงัหมด...” 

“หรือไม่ก็เป็นการจงใจทังหมด  !” ชายหนุ่มต่อเสียงกร้าวก่อนถามขึน           
อีกว่า  “มีอีกอย่างทีฉันอยากรู้ จันเลา ใครเป็นคนเห็นว่าวารีแอบเข้าไปสูบบุหรีที     
โรงเกบ็เรือ ?” 

“ไม่มีครับ เพียงแต่เป็นขอ้สันนิษฐานของคุณลาํแพงเท่านนั” จนัเลาตอบเสียง
เรียบ หากทาํใหใ้บหนา้ของคนเป็นนายเครียดเคร่งขึน เขาสงัทนัที 

“เรียกพิพชัมาพบฉนัดว้ย รู้สึกเรามีงานหนกัขึนแลว้นะจนัเลา !”53 
 

  ในระหว่างทีษมาแอบเฝ้าสังเกตดูทุกคนบนเกาะ ลาํแพงทีไม่รู้ว่าถูกจบัตามองได้
พยายามวางยาสาระวารีอีกครังโดยใชน้าํผงึทีมีพิษเจือปนอยู ่เป็นเหตุใหถู้กษมาจบัได ้

 

“[…] ตอนนีเขาคงรู้แลว้วา่ใครเป็นตวัการ ถึงไดเ้ดินหนา้ตึงออกไปแบบนนั” 

“ใครกนัคะ ?” 

                                                        

 
52เรืองเดียวกนั, 405. 

 
53เรืองเดียวกนั, 410-411. 
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“คนทีเอานาํผึงมาใหคุ้ณวารี” 

“แม่บา้นของเขา […] ไม่นึกวา่เขาจะทาํร้ายพีวารีได”้ 

“คุณษมากไ็ม่อยากเชือเหมือนกนั แต่เขาสงสยั อุบติัเหตุของวารีมีอะไรแปลกๆ 
เลยสะกิดใจวา่มนัอาจจะไม่ใช่อุบติัเหตุจริงๆ ก็ได ้แลว้คนทีอยู่ในเหตุการณ์ตอนนนัก็
มีอยูไ่ม่กีคน” 

“ฝีมือของแม่บา้นเขาหรือคะ ?” มทันาตาโต […] “คุณษมาแค่สงสัย ใหค้นจบั
ตาดูไวต้ลอด แต่ไม่นึกวา่จะเล่นไมย้าพิษแบบนี”54 

 

  เมือถูกจบัไดล้าํแพงจึงเขา้ทาํร้ายษมาดว้ยบนัดาลโทสะ แต่พลาดตกจากหน้าผาจน
เสียชีวติ 
 

“เอาตวัไปส่งตาํรวจ ใหจ้ดัการไปตามกฎหมาย” เขาเอ่ยเสียงเยน็ชา 
[…] “เอาตัวไปได้แลว้” ษมาบอกคนของเขาก่อนหันหลงัให้ เหมือนไม่

ตอ้งการเห็นหนา้ทีผอมตอบจนขึนกระดูกนนัอีก […] ในเมือหล่อนไม่ได.้..นงัหนา้
ไหนกอ็ยา่หวงัจะไดเ้ขาไปครองเลย ใหเ้ขาตายกบัหล่อน ไปอยูเ่มืองผีดว้ยกนัดีกวา่ ! 

เสียดายทีหญิงสาวคาดผิด […] ถึงเขาจะหนัหลงัให้ มองไม่เห็น แต่เขาก็ไดย้ิน
เสียงฝีเทา้อีกทงัเสียงร้องอุทานดว้ยความตกใจของกซูอ[…] ชายหนุ่มไม่ใชอ้ะไรมาก
นอกจากสญัชาตญาณ...เคลือนร่างการอนัใหญ่โตของเขาออกจากวิถีแรงทุ่มสุดตวัของ
หญิงสาวในวินาทีสุดทา้ย 

เท่านนัเอง 

เพียงวินาทีเดียวแท้ๆ  ทีเขายงัมีโอกาสเห็นดวงตาทีเบิกกวา้งอย่างเจ็บปวดและ
ผิดหวงัของลาํแพงเป็นครังสุดทา้ย ก่อนจะร่วงลงสู่หุบเหวเบืองล่าง55 

 

  ลกัษณะเรืองแบบระทึกขวญัทีปรากฏใน มนต์จันทรา คือ การทีตวัละครเอกหญิงถูก
ทาํร้ายร่างกายจนเกือบถึงแก่ชีวิตอย่างมีเงือนงาํ (อาชญากรรมเรืองที 1) ทงัยงัถูกหมายเอาชีวิตอีก
หลายครัง (อาชญากรรมเรืองที 2) แต่สุดทา้ยตวัละครเอกชายก็สามารถสืบทราบตวัคนร้ายจนจบักุม
ตวัได ้ก่อนทีคนร้ายจะไดรั้บบทลงโทษในตอนจบ 

  เมือวิเคราะห์ตวัเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัออกมาแลว้ ต่อมาคือการพิจารณา
การทาํงานร่วมกนัของตวัเรืองทงัสอง ตามลาํดบัเวลาในการดาํเนินเรือง จะไดเ้ป็นแผนภาพต่อไปนี 

                                                        

 
54เรืองเดียวกนั, 427. 

 
55เรืองเดียวกนั, 431-432. 
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มนต์จันทรา 

1. นางเอกเป็นนกัข่าวทีเกลียดการพนนัแต่ไดรั้บ
มอบหมายให้ทําข่าวเกียวกับการเปิดกาสิโน 
นางเอกจึงตอ้งไปหาขอ้มูลจากพระเอกซึงเป็น
เจา้ของกาสิโนทีไม่ชอบออกสงัคมและเป็นข่าว 

ระทึกขวญั โรมานซ ์

2. พระเอกอนุญาตให้นางเอกทาํข่าวท่ามกลาง
ความแปลกใจของคนรอบขา้ง สาเหตุเนืองจาก
ในอดีตนางเอกเคยช่วยชีวิตเขาไว ้ทงัยงัพึงพอใจ
นางเอกเป็นการส่วนตัว แต่ด้วยอคติเรืองการ
พนนั นางเอกจึงมกัตงัแง่กบัเขาเสมอ 

3. อยา่งไรก็ตามการทาํข่าวทาํให้ทงัสองใกลชิ้ด
กันมากขึน และเริมหวนัไหวกับความจริงใจที
พระเอกมีให้ แมน้างเอกจะยงัมีอคติเรืองอาชีพ
ของพระเอกอยู ่

4. คนร้ายไม่พอใจทีพระเอกให้ความสนใจ
นางเอกและนางเอกเองก็มีท่าทียอมรับไมตรีนนั 
จึงวางแผนกําจัดนางเอกด้วยการจัดฉากให้
เหมือนอุบติัเหตุ แต่นางเอกรอดชีวติมาได ้

5. พระเอกสงสัยวา่เหตุการณ์ร้ายทีเกิดขึนไม่ใช่
อุบัติเหตุ จึงลงมือสืบจนพบตวัคนร้าย สุดท้าย
คนร้ายก็ถูกจบัไดแ้ละไดรั้บบทลงโทษ 6. เมือเหตุการณ์ร้ายจบลง พระเอกและนางเอกจึง

ไดป้รับความเขา้ใจกนัและลงเอยในทีสุด 

1

2 

3 

4

5 

6 



93 

 

  แมว้า่ มนต์จันทรา จะมีลกัษณะของเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัประกอบดว้ย
กนั แต่เมือพิจารณาโครงเรืองหลกัทีเป็นตวักาํหนดทิศทางการดาํเนินเรืองจะพบวา่ นวนิยายเรืองนีใช้
โครงสร้างของเรืองโรมานซ์เป็นหลัก  คือ โครงเรืองหลกัของ มนต์จันทรา เปิดเรืองโดยกล่าวถึง
สาระวารี นกัข่าวสาวทีเกลียดการพนนั เพราะมีความหลงัฝังใจจากวยัเด็กทีพ่อของเธอติดการพนนั 
ไม่ใส่ใจครอบครัวจนเป็นเหตุให้แม่ตอ้งเสียชีวิต อคติของเธอจึงกลายเป็นปมปัญหาของเรืองแลว้จึง
ดาํเนินเรืองดว้ยการใหส้าระวารีไดรั้บมอบหมายจากสาํนกัพิมพใ์ห้ทาํข่าวเกียวกบัการเปิดกาสิโนของ
ษมา ชายหนุ่มทีพึงพอใจในตวัของสาระวารี แต่เธอไม่ยอมรับความรู้สึกเหล่านันเนืองด้วยอคติ
ส่วนตวั อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งทีหาขอ้มูลเพือเขียนข่าวตวัละครเอกทงัสองจึงไดใ้กลชิ้ดและเรียนรู้กนั
มากขึน สาระวารีค่อยๆ ปรับเปลียนทศันคติทีมีต่อษมาและอาชีพทีเขาทาํ ความสัมพนัธ์ของทงัคู่จึง
พฒันาเป็นความรัก แมส้าระวารีจะยงัไม่อาจปล่อยวางเรืองการพนนัไดท้งัหมด 

  ในขณะทีเรืองระทึกขวญัทาํหนา้ทีเป็นโครงเรืองรองทีช่วยเสริมให้การดาํเนินเรืองมี
ความน่าติดตามในช่วงทา้ยเรือง และเป็นตวักระตุน้ให้ความรักของตวัละครสามารถพฒันาไปสู่การ
ครองรักไดใ้นตอนจบ คือ หลงัจากทีลาํแพงรับรู้เรืองความสัมพนัธ์ของสาระวารีและษมาแลว้ เธอจึง
วางแผนทีจะฆ่าสาระวารี เพราะลาํแพงหลงรักษมาและไม่ตอ้งการให้ใครแยง่ความรักไป เธอจึงสร้าง
สถานการณ์ใหเ้หมือนเกิดอุบติัเหตุขึนแต่สาระวารีสามารถรอดชีวิตมาได ้เบืองแรกนนัษมาคิดวา่เป็น
อุบติัเหตุจริง จนกระทงัสาระวารีถูกวางยาอย่างมีเงือนงาํ ชายหนุ่มทีเกิดความสงสัยจึงเร่งสืบหาตวั
คนร้ายจนพบว่าลาํแพงคือผูอ้ยูเ่บืองหลงั ก่อนจะดาํเนินไปสู่จุดสูงสุดเมือลาํแพงพยายามฆ่าษมาแต่
กลบัผิดพลาดจนตวัเองเสียชีวิต เหตุการณ์ร้ายทงัหมดทีเกิดขึนจึงทาํให้คนทงัคู่ไดต้ระหนกัถึงความ
รักทีมีให้แก่กนั โดยเฉพาะสาระวารีทียอมละวางอคติเกียวกบัการพนนัทาํให้ความขดัแยง้คลีคลาย
และตดัสินใจรับรักของษมาในตอนปิดเรือง 

  ดงันนั เรืองระทึกขวญัจึงเขา้มามีส่วนสาํคญัในการขบัเนน้ให้ความรักของตวัละครมี
ความเข้มข้นมากขึนเท่านัน ส่วนบทบาทในเชิงโครงเรืองมีความสําคัญน้อยกว่าเรืองโรมานซ์ 
นอกจากนี ปมขดัแยง้แบบเรืองระทึกขวญัหรืออาชญากรรมเรืองที 1 ก็ไม่ไดป้รากฏตงัแต่เปิดเรือง
และค่อยๆ พฒันามาพร้อมเรืองโรมานซ์ดว้ย ลกัษณะดงักล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกบันิยามทีวา่โครงเรือง
ของวรรณกรรมทงัสองประเภทตอ้งส่งอิทธิพลและมีผลต่อการพฒันาเรืองอย่างเท่าเทียมตงัแต่เริม
เ รืองจนจบเ รือง  ด้วย เหตุนี  มนต์จันทรา  จึงขาดคุณสมบัติ ทีจะจัดให้ เ ป็นนวนิยายแนว            
Romantic Suspense ได ้
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  มือปราบหัวใจ เป็นนวนิยายของณารา ทีตีพิมพ์ครังแรกในปี พ.ศ. 2549 ซึงเป็น
ระยะเวลาทีณาราเริมตน้อาชีพนกัเขียน นวนิยายเรืองนีมีการนาํขนบแบบโรมานซ์มาใช้ร่วมกบัเรือง
ระทึกขวญั แต่ผูป้ระพนัธ์ใหน้าํหนกัความสาํคญัต่อวรรณกรรมทงัสองแตกต่างกนั ดงันี 
 

  ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

  นาตาชาสมองเสือมจากเหตุการณ์ทีตาํรวจบุกเขา้สลายสถานบริการทางเพศ ทงัยงัถูก
ตามฆ่าปิดปากดว้ย เพราะเธอเป็นพยานบุคคลทีเห็นหนา้คนร้ายทีเป็นคนบงการ พ.ต.ท. พงษ์ศธร ผู ้
เป็นเจา้ของคดีจึงตอ้งเขา้มาดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่เธอ 

 

“คุณมีหนา้ทีตอ้งดูแลความปลอดภยัใหเ้ธอจนกวา่เธอจะจาํเรืองราวทุกอย่างได ้
ความเป็นความตายของเธอสาํคญักบัคดีนีมาก คุณจะตอ้งดูแลเธอไม่ใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ
แมแ้ต่กิงกอ้ย !” พ.ต.อ. กรกฏออกคาํสงัเมือไดรั้บฟังรายงานทงัหมดจากพงษศ์ธร 

[…] 

“ผมจะจดัทีมดูแลเธออยา่งดี จะหาบา้นทีปลอดภยัใหเ้ธอ” เขาบอกความตงัใจ 

“ไม่ได ้! เธอจะตอ้งอยู่ในสายตาคุณตลอด ถา้คุณจดับา้นให้เธอ คุณก็ตอ้งอยู่
บา้นนนัดว้ย เพือคอยดูแลความปลอดภยัใหเ้ธอ”56 

 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนาตาชาจึงต้องเข้าไปอยู่ในบ้านของพงษ์ศธร ซึงการได้อยู่
ใกลชิ้ดกนัทาํใหพ้งษศ์ธรรู้สึกดีต่อเธอ 
 

เสียงหวัเราะของนาตาชากงัวานใสราวกบัคริสตลัเนือดี คลืนเสียงของมนัซอก
ซอนเข้าไปเขย่าหัวใจของเขาจนสันไหวระรัว นายตํารวจหนุ่มรีบยกมือขึนแตะ
หนา้อกตวัเอง คิดว่าหัวใจของเขาแกว่งไปแลว้จริงๆ แต่ก็โล่งใจทีมนัเพียงแค่เตน้เร็ว
ขึนเท่านนั พงษศ์ธรหวัเราะขาํตวัเองขึนมาบา้ง ทีรู้สึกใจสนัราวกบัหนุ่มนอ้ยริรัก 57 

 

  ในทางเดียวกนั ความเอาใจใส่ของพงษศ์ธรก็ส่งผลใหจิ้ตใจของนาตาชาหวนัไหวไป
กบัความอ่อนโยนนนั 

 

                                                        

 
56ณารา, มือปราบหัวใจ (My Beloved Cop), พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ :พิมพค์าํ,2553), 53. 

 
57เรืองเดียวกนั, 71. 
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เธอถอนหายใจเบาๆ นึกแปลกใจความช่างสังเกตของตวัเองทีคอยสนใจเรือง
เลก็ๆ นอ้ยๆ ของเขาไปได ้

ความอบอุ่นทีไม่รู้จกั เป็นเหมือนสายใยบางๆ เริมถกัร้อยรัดหวัใจของเธออย่าง
น่าประหลาด เธอจาํไม่ไดว้่าเคยรู้สึกแบบนีกบัผูช้ายคนไหนมาก่อนหรือไม่ แต่เมืออยู่
กบัพงษศ์ธร หัวใจของเธอจะเตน้ในจงัหวะแปลกๆ บางครังก็เตน้รัวเร็วเมือเขายิมหัว 
บางครังก็เตน้ชา้ๆ และปวดตุบๆ เมือเขาหันไปสนใจผูห้ญิงอืนอย่างเมือตอนหวัคาํที
ผา่นมา58 

 

  อย่างไรก็ตามพงษ์ศธรตอ้งห้ามความรู้สึกทีมีต่อนาตาชาเพราะ “เธอเป็นพยานของ
เขา และเขาไม่ควรฉวยโอกาสจากเธอ เธอควรจะปลอดภยัจากเขาต่างหาก59” อีกทงัชายหนุ่มยงั
คาํนึงถึงเรืองทีเขาเขา้ใจวา่นาตาชาเคยขายบริการมาก่อน 
 

เธอสวยและมีรูปร่างถูกตาตอ้งใจเขาตงัแต่แรกเห็น แถมยงัเขา้กบับุตรสาวเขา
ไดเ้ป็นอยา่งดี และณัฐนรีก็รักเธอ แต่มีเพียงสิงเดียวเท่านนัทีเขายอมรับไม่ได ้นนัก็คือ
อาชีพในอดีตของเธอ ! 

หากเธอเพียงแค่เปลียนคู่ควงบ่อยเหมือนอย่างปณิตาในวยัสาว ก่อนจะไปลง
เอยกับสามีชาวอเมริกัน เขาจะไม่รังเกียจเลยแมแ้ต่น้อย เพราะเขาใจกวา้งพอทีจะ
ยอมรับความเปลียนแปลงไปของสิทธิสตรีในปัจจุบนั แต่ถา้ถึงกบัมีอาชีพให้บริการ
เลย เขากย็อมรับไม่ไดจ้ริงๆ60 

 

  แต่หลงัจากทีทงัสองคนตอ้งใชชี้วิตร่วมกนั และพงษศ์ธรตอ้งดูแลความปลอดภยัให้
นาตาชาตลอดเวลา เธอจึงตกหลุมรักเขาอยา่งถอนตวัไม่ขึน กระทงัยอมตกเป็นของเขาดว้ยความเต็ม
ใจ ทาํใหน้ายตาํรวจไดท้ราบวา่ความจริงแลว้นาตาชาเป็นสาวบริสุทธิ มิไดข้ายบริการอยา่งทีเขา้ใจมา
โดยตลอด 

 

                                                        

 
58เรืองเดียวกนั, 129. 

 
59เรืองเดียวกนั, 135. 

 
60เรืองเดียวกนั, 143. 
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เขาเป็นผูช้ายคนแรกของเธอ เป็นผูช้ายคนเดียวทีไดร่้วมรักกบัเธอ และไม่เคยมี
ชายใดล่วงลาํกาํเกินเธอมาก่อนดงัทีเขาเคยเขา้ใจผิด บดันีเขารู้แลว้ว่าเรืองราวทีเกิดขึน
ในคืนนนัตอ้งมีอะไรบางอยา่งผิดพลาดแน่ นาตาชาถึงพลดัหลงไปอยูที่นนัได ้

เธออาจถูกหลอกไปก็ได  ้ยิงมาจากคอนแวนต์เสียดว้ย คนทีพาเธอไปอาจจะ
หลอกใหไ้ปทีนนั และกาํลงัถกูปลุกปลาํ แลว้เขากบุ็กเขา้ไปพอดี เธอถึงไดอ้ยู่ในสภาพ
นนั61 

 

  กระนัน แม้ว่านาตาชาจะเป็นสาวบริสุทธิแต่ความทรงจาํทงัหมดก็ยงัไม่กลับมา 
พงษศ์ธรจึงพยายามสืบประวติัเพือยนืยนัความมนัใจของตนเอง 

 

วนันีเขาตงัใจจะให้ไพบูลยติ์ดต่อไปยงัสถานทูตรัสเซียอีกครัง และขอแฟ้ม
ประวติัของนาตาชา รวมไปถึงประวติัครอบครัวของเธอทงัหมด เขาอยากจะรู้ว่ามนัจะ
มีส่วนเกียวพนักบัการมาเมืองไทยของเธออย่างไร หรือเกียวพนักบัการทีเธอถูกหลอก
เขา้ไปในเซ็กซีบาร์ไดอ้ยา่งไร 

บางทีในแฟ้มประวติัของเธออาจจะบอกอะไรไดบ้า้ง แทนทีจะนังรอคอยซิ
สเตอร์เซรีนา หรือรอใหค้วามทรงจาํของเธอคืนมา62 

 

  จนเมือความทรงจาํของนาตาชาฟืนกลบัคืนมา จนสามารถยืนยนัความเป็นมาของ
ตนเองได ้

 

“ผูช้ายคนนนับอกฉนัว่า มีงานใหฉ้นัทาํ บอกว่าจะติดต่อโรงเรียนใหฉ้นัแลว้ก็
ใหฉ้นัดืมนาํสม้” 

“ไอบ้ดัซบ” พงษศ์ธรกระซิบเสียงเครียด เดาเอาว่าในนาํส้มนนัคงผสมยานอน
หลบั หรือไม่กย็าปลุกเซ็กซ์ไวอ้ย่างแน่นอน มิฉะนนันาตาชาคงไม่มีทางยินยอมพร้อม
ใจเป็นแน่ 

“จากนนัฉันก็รู้สึกร้อนวบูวาบไปหมดทงัตวั เขาปลุกปลาํถอดเสือของฉนัออก 
แลว้กเ็อ่อ...เอ่อ...ลวนลามฉนั” 

พงษศ์ธรลบูหลงัมือปลอบใจนาตาชา 
“ผมเขา้ใจ ตรงนนัไม่ตอ้งเล่ากไ็ด”้ 

                                                        

 
61เรืองเดียวกนั, 179. 

 
62เรืองเดียวกนั, 184-185. 
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“ค่ะ . . เขากําลังจะปลุกปลําถอดกระโปรง  ประตูห้องก็ เปิดออกอีกครัง         
วลาดิเมียร์กบัปีเตอร์ และผูช้ายอีกสองคนพรวดพราดเขา้มา บอกว่าตาํรวจบุก จากนนั
ทุกอย่างก็สับสนอลหม่านไปหมด ผูช้ายคนนนัเหวียงฉันไปอีกทางหนึง ฉันจาํไดว้่า
หัวกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่าง  มีเลือดไหลจากบาดแผล  แล้วฉันก็หมดสติ 
จนกระทงัไปฟืนทีโรงพยาบาลอยา่งทีคุณเห็นนนัแหละค่ะ”63 

 

  เมือนาตาชาจาํทุกอย่างได้ว่าตนเองมีประวติัทีขาวสะอาด รวมทงัพร้อมไปชีตวั
คนร้าย เธอกลบัถูกคนร้ายพยายามฆ่าอีกครังแต่นายตาํรวจหนุ่มก็ช่วยเธอไวไ้ด ้ชีวิตของเธอจึงกลบัมา
ปลอดภยัและไดค้รองรักกบัพงษศ์ธร 

 

“ฉนัสบายดีแลว้ค่ะ” เธอตอบเสียงเครือ “ขอบคุณมากทีเขา้มาช่วยเหลือฉนัได้
ทนัท่วงที ไม่เช่นนนั...ฉนัคง...” 

“ไม่เป็นไรๆ...ไม่ตอ้งไปคิดถึงมนัอีก” พงษศ์ธรดึงนาตาชาเขา้สู่ออ้มกอดแลว้ก็
ลบูหลงัปลอบใจเบาๆ “ทุกอยา่งจบสินลงแลว้ ต่อไปนีจะไม่มีใครคิดปองร้ายคุณอีก” 

“ค่ะ” นาตาชาตอบอูอี้กบัไหล่ของเขา เธอโอบแขนรัดรอบเอาเขาแน่น ราวกบั
ตอ้งการความอบอุ่นจากเขา “ขอบคุณมากค่ะพอล ขอบคุณจริงๆ ทีช่วยฉันมาตลอด” 
เธอบอก นาํเสียงสนัเครือดว้ยความซาบซึงใจ 

“ดว้ยความยินดีอยา่งยิงทีรัก ดว้ยความยินดี”64 
 

  นวนิยายเรือง มือปราบหัวใจ สอดคลอ้งกบัความเป็นนวนิยายโรมานซ์คือ การสร้าง
ปมปัญหาทีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์โดยกาํหนดให้ตวัละครเอกชายเป็นกงัวลเรือง
อาชีพของตวัละครเอกหญิง ยิงไปกว่านันเธอยงัมาอยู่กบัเขาในฐานะพยานทีตอ้งคอยคุม้ครองให้
ปลอดภยั ความสัมพนัธ์ทีมีจึงไม่ควรเกินเลยไปกวา่นนั แต่หลงัจากทีผ่านอนัตรายมาดว้ยกนัและได้
ทราบวา่แทจ้ริงแลว้นางเอกไม่ไดมี้อาชีพขายบริการ ประกอบกบัความทรงจาํทีกลบัคืนมาช่วยยืนยนั
ประวติัได ้ความสัมพนัธ์ทีชะงกังนัจึงสามารถพฒันาไปสู่การครองรักกนัในตอนจบได ้

 

 

                                                        

 
63เรืองเดียวกนั, 255. 

 
64เรืองเดียวกนั, 337. 
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  ตวัเรืองระทึกขวญั 

  นาตาชาถูกหลอกไปขายบริการทีบาร์แห่งหนึง ซึงเป็นบาร์ทีไดรั้บการหนุนหลงัโดย
ผูมี้อิทธิพลทีพงษศ์ธรตามจบัอยู ่และเธอเป็นพยานเพียงคนเดียวทีเห็นหนา้คนร้าย 
 

ส่วนหญิงสาวทีอยู่ในห้องทีเกิดเหตุนันถูกนาํตวัส่งโรงพยาบาล หมอเย็บปิด
แผลตรงข้างขมบัให้เรียบร้อยแลว้ รอเพียงเวลาเธอตืนขึนมาเท่านัน เพือเขาจะได้
สอบปากคาํเธอวา่ผูช้ายทีเธอใหบ้ริการเมือคืนนนัเป็นใคร 

และเธอเป็นเพียงคนเดียวเท่านนัทีจะสามารถช่วยเขาชีตวันายพลทีอยู่เบืองหลงั
แก๊งคา้กามขา้มชาติรายนี65 

 

  จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลใหค้นร้ายตอ้งการปิดปากนาตาชา โดยส่งคนลอบเขา้มาทาํ
ร้ายเธอในโรงพยาบาล ระหวา่งทีนอนรักษาตวัจากอาการบาดเจบ็และสมองกระทบกระเทือน 

 

เขาตอ้งการกาํจดัเธอ นาตาชาบอกตวัเองซาํแลว้ซาํเล่า  […]  

นาตาชาตกใจสุดขีด เธอรีบพุ่งตวัเขา้ไปในระเบียงแลว้ก็นอนจุกอยู่บนพืน ทาํ
ใหก้ระสุนปืนพลาดไปโดนทีกาํแพงทีกนัระหว่างหอ้งจนปูนร่วงกราว เธอกลนัใจยนั
ตวัลุกขึน โชคดีทีหอ้งขา้งๆ แงม้ประตูระเบียงทิงไวเ้ลก็นอ้ย เธอจึงรีบเปิดบานกระจก
และกระโจนเขา้ไปทนัที พร้อมๆ กบักระสุนพุ่งเขา้กระทบประตูบานเลือนจนกระจก
แตกละเอียดไปทงับาน66 

 

  ดังนันนาตาชาจึงต้องอยู่ในความคุ้มครองของพงษ์ศธรจนกว่าความทรงจาํจะ
กลบัคืนมา แต่คนร้ายกลบัสืบทราบวา่นายตาํรวจพาเธอไปซ่อนตวัทีใดและตามไปทาํร้ายนาตาชาอีก
ครัง หากเป็นการทาํร้ายผดิคน 
 

“พวกมนัมาตามเก็บนาตาชา” พงษ์ศธรกระซิบเสียงเครียด “พีเพ็ญเขา้ไปใน
หอ้งนอนของเธอ มนัคงเขา้ใจว่าเป็นนาตาชาก็จดัการเสียเลย” เขาบอก หางเสียงสัน
พร่า เมือนึกวา่นาตาชานนัฉิวเฉียดความตายมากแค่ไหน หากคืนนีเขาไม่อุม้พานาตาชา
ไปนอนทีหอ้ง มีหวงัเธออาจเป็นคนทีไปนอนโรงพยาบาลแทนเพญ็พร67 

                                                        

 
65เรืองเดียวกนั, 19. 

 
66เรืองเดียวกนั, 46-47. 

 
67เรืองเดียวกนั, 214. 
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  ด้วยเหตุนีพงษ์ศธรจึงตอ้งพานาตาชาเปลียนทีซ่อนตวัอีกครัง และในช่วงนีเองที
ความทรงจาํของหญิงสาวกลบัคืนมาเป็นปกติทาํใหจ้าํไดว้า่คนร้ายคือผูใ้ด 

 

“คนนีค่ะ!” จู่ๆ นาตาชาก็บอกดว้ยนาํเสียงตืนเตน้ จิมนิวลงไปบนภาพของชาย
สูงวยั ซึงมีรูปพรรณสณัฐานตามทีเธออธิบายมาเปียบ 

“พลเอกดนยั !” พงษศ์ธรและไพบูลยเ์รียกชือของชายในภาพนนัออกมาพร้อม
กนั แลว้ทงัสองกห็นัมาสบตากนัดว้ยความประหลาดใจ 

[…] 

“คนนีแน่นอนค่ะ เขาผมบาง หนา้อวบอูม ตวัดาํ และมีดวงตาเล็กเรียวแบบนี 
ฉนัจาํไดแ้ม่นค่ะ” นาตาชาบอก พยกัหนา้ยืนยนั68 

 

  แต่คนร้ายกลบัไหวตวัทนัและจบัตวันางเอกไปไดก่้อนทีตาํรวจจะจบักุม 

 

ทว่าเธอกา้วไปไดไ้ม่กีกา้วเท่านัน ก็มีรถคู ้สีขาวคนัหนึงแล่นมาจอดเทียบที   
ฟุตปาธ นาตาชากาํลงัตกใจจึงไม่ทนัไดส้ังเกตประตูรถทีเปิดออก แลว้ชายฉกรรจส์อง
คนกล็งจากรถมาควา้ตวัเธอขึนรถทนัที โดยทีเธอไม่มีโอกาสไดส่้งเสียงร้องแมแ้ต่นอ้ย 
เมือมือใหญ่ปิดทบัมาบนหนา้ กึงปากกึงจมกู และชายอีกคนก็รวบขาของเธอทีพยายาม
เตะถีบอย่างแรง แต่ไร้ผลเมือสู้แรงของผูช้ายร่างกายลาํสันสองคนทีช่วยกนัจบัเธอยดั
เขา้ไปในรถตูไ้ม่ได้69 

 

  อยา่งไรก็ตามพงษศ์ธรสามารถตามไปช่วยชีวิตนาตาชาไดอ้ยา่งปลอดภยัและจบักุม
คนร้ายไดใ้นทีสุด 

 

พลเอกดนัยลม้กลิงลงไปนอนกบัพืนไม่เป็นท่าเมือถูกยิงถึงสองนัด เขามอง
พงษศ์ธรทีคลานเขา้มาช่วยนาตาชาดว้ยความเจ็บแคน้ แผนการทุกอย่างของเขาตอ้งพงั
พินาศลงเพราะพงษศ์ธร เกลียดชงัมนัเหลือเกินทีเขา้มาวุ่นวายกบัแก๊งของเขา เขา้มา
ขดัขวางผลประโยชนทุ์กอยา่ง และบดันีเขากาํลงัจะเขา้ไปนอนอยูใ่นคุก70 

                                                        

 
68เรืองเดียวกนั, 263. 

 
69เรืองเดียวกนั, 287. 

 
70เรืองเดียวกนั, 332-333. 
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  ลักษณะความเป็นนวนิยายระทึกขวญัทีปรากฏในเรืองคือ ตวัละครเอกหญิงถูก
หลอกให้ไปขายบริการทีสถานบริการแห่งหนึงทีตวัละครเอกชายบุกเขา้ตรวจคน้ เธอถูกคนร้ายพลงั
มือทาํร้ายในระหวา่งทีหลบหนีตาํรวจจนหมดสติไป (อาชญากรรมเรืองที 1) ตวัละครเอกหญิงจึงเป็น
บุคคลทีเห็นหน้าคนร้ายและสามารถชีตวัเพือเอาผิดไดเ้พียงคนเดียว แต่เนืองจากความจาํเสือมจึงทาํ
ใหต้อ้งอยูใ่นความคุม้ครองพยานของทางการ และในระหวา่งทีรอเวลาฟืนฟูความทรงจาํก็ถูกคนร้าย
ตามล่าหมายเอาชีวติทาํใหต้อ้งหนีตาย (อาชญากรรมเรืองที 2) กระทงัความทรงจาํกลบัคืนมาทงัหมด
และสามารถเอาผดิคนร้ายไดใ้นทีสุด 

  กระนนั แมน้วนิยายเรือง มือปราบหัวใจ จะสามารถถอดเรืองแบบโรมานซ์และเรือง
ระทึกขวญัออกมาได ้หากเมือพิจารณาถึงการสอดประสานโครงเรืองทงัสองเขา้ดว้ยกนัจะพบความ
แตกต่างจากลกัษณะความเป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense อาจอธิบายเพิมเติมไดจ้ากแผนภาพ
ดงันี 
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มือปราบหัวใจ 

1. นางเอกถูกหลอกไปขายบริการทีบาร์แห่งหนึง
ซึงไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้อิทธิพลทีพระเอก
ตามจบัอยู่ นางเอกเป็นเหยือคนเดียวทีเห็นหน้า
คนร้ายทําให้ถูกตามฆ่าปิดปากแม้ว่าจะได้รับ
บาดเจ็บจนสมองเสือม 

2. เนืองจากนางเอกเป็นพยานสาํคญัในคดีของ
พระเอก เขาจึงตอ้งคอยดูแลความปลอดภยัให้ใน
ระหวา่งทีรักษา จนกวา่ความทรงจาํจะกลบัคืนมา 

ระทึกขวญั โรมานซ ์

3. การตอ้งอยู่ในความคุม้ครองของพระเอกทาํ
ให้นางเอกตกหลุมรักเขา และแมพ้ระเอกเองจะ
รักนางเอกเช่นกนั แต่เขายงัคาํนึงถึงฐานะพยานที
ตอ้งคอยปกป้อง อีกทงัยงัเกิดอคติกบัอาชีพขาย
บริการของนางเอก จึงตอ้งปิดบงัความรู้สึก 

4. อยา่งไรก็ตามการทีตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา
ทาํให้พระเอกและนางเอกเกิดความสัมพนัธ์กัน
อยา่งลึกซึง ดว้ยเหตุนีพระเอกจึงทราบวา่นางเอก
บริสุทธิ 

5. คนร้ายทราบว่านางเอกอยู่ในความคุม้ครอง
ของพระเอกจึงพยายามตามมาฆ่าปิดปากก่อนที
ความทรงจาํจะกลบัมา แต่พระเอกพาหนีไปได ้

6. ระหว่างหลบหนีความทรงจาํของนางเองได้
ฟืนคืนมา ประกอบกับหลักฐานของทางการ
บางส่วนทาํให้พระเอกทราบวา่นางเอกถูกหลอก
มาทาํงาน ไม่ไดต้งัใจจะขายบริการจริงๆ  7. คนร้ายตามล่าตวันางเอกเพราะทราบวา่ความ

ทรงจาํนางเอกกลบัคืนมาแลว้ จึงกลวัวา่ตวัเองจะ
เดือดร้อน จนสามารถจบัตวัไปได ้แต่พระเอกไป
ช่วยชีวติไดท้นัและจบักมุคนร้ายไดท้งัหมด 

8. เมือเหตุการณ์ร้ายคลีคลาย คนร้ายไดรั้บการ
ลงโทษ นางเอกและพระเอกจึงไดค้รองรักกนั 

1

2 

3 

4

5 

6 
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  เมือพิจารณาการสอดประสานของโครงเรืองหลักทงัหมดจากเส้นเรืองจะเห็นว่า     
มือปราบหัวใจ ยงัไม่อาจจดัใหเ้ป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยได ้เนืองจากมีเรืองหลกั
ทีให้นําหนักความสําคญักับเรืองโรมานซ์มากกว่าเรืองระทึกขวญั แมว้่านวนิยายเรืองนีจะใช้ปม
ขดัแยง้แบบเรืองระทึกขวญั (อาชญากรรมเรืองที 1) มาเปิดเรืองพร้อมกบัปมปัญหาแบบโรมานซ์ก็
ตาม  
  ทงันีจะเห็นไดว้า่หลงัจากทีเปิดเรืองดว้ยการแสดงใหเ้ห็นเงือนงาํของเหตุการณ์ร้ายที
นาตาชาถูกหลอกไปขายบริการและปมปัญหาเรืองอาชีพทีขดัขวางความสัมพนัธ์ของตวัละครเอกแลว้ 
ณาราไดใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินเรืองและการพฒันาเรืองในเชิงโรมานซ์อย่างเด่นชดั กล่าวคือ 
เมือนาตาชาตอ้งเขา้ไปอยูใ่นความคุม้ครองพยานภายใตค้วามรับผิดชอบของพงษศ์ธรแลว้ เรืองระทึก
ขวญัก็ไม่ไดพ้ฒันาความเขม้ขน้ไปพร้อมกบัความรักอีก ในขณะทีอุปสรรคทีชะงกังนัการครองรักมี
บทบาทในการดาํเนินเรืองอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของความเหมาะสมทางสถานะทีตวัละคร
เอกชายคือผูคุ้ม้ครองพยาน ดงันนั การตกหลุมรักตวัละครเอกหญิงจึงเป็นสิงทีไม่ควรเกิดขึน หรือ
ประเด็นทีตวัละครเอกชายเขา้ใจวา่ตวัละครเอกหญิงมีอาชีพขายบริการ ซึงเป็นอาชีพทีไม่ดีงามและไม่
ควรขอ้งแวะในสายตาชายหนุ่ม ประกอบกบัตนเองมีอาชีพและสถานะทางสังคมทีดี มีคนนบัหนา้ถือ
ตา มีครอบครัวทีมีชือเสียง ดงันนัความคิดทีจะพฒันาความสัมพนัธ์จึงเป็นไปไดย้าก 

  อยา่งไรก็ตาม การทีตวัละครทงัสองตอ้งใกลชิ้ดกนัตลอดเวลาทาํให้ไม่อาจตา้นทาน
ความรู้สึกทีมีจนเกินเลยลึกซึงต่อกนั เป็นเหตุให้พงษ์ศธรได้ทราบว่านาตาชาเป็นหญิงสาวบริสุทธิ 
กระนนั อดีตทีมืดมนเกียวกบัประวติัความเป็นมาของนาตาชาและอาชีพของเธอก็ยงัเป็นปัญหาทีทาํ
ใหค้วามสัมพนัธ์ไม่ราบรืน จนเมือความทรงจาํของเธอกลบัคืนมาและสามารถยืนยนัความบริสุทธิทงั
กายและใจของเธอได ้

  หลงัจากทีตวัละครเอกหญิงจดจาํเรืองราวต่างๆ ได ้การดาํเนินเรืองตามลกัษณะเรือง 
ระทึกขวญั (อาชญากรรมเรืองที 2) ถึงกลบัมามีบทบาทอีกครังในช่วงทา้ย ทงันีเพราะคนร้ายสืบทราบ
วา่นาตาชาอยู่ในความคุม้ครองของพงษศ์ธรและหายจากอาการความจาํเสือมแลว้ คนร้ายจึงพยายาม
ฆ่าปิดปากเธอเพือไม่ให้ตาํรวจสาวไปถึงผูบ้งการซึงเป็นจุดสูงสุดของเรือง แต่สุดทา้ยเรืองก็คลีคลาย
เมือพงษศ์ธรสามารถช่วยชีวตินาตาชาและจบักุมคนร้ายได ้ก่อนจะครองรักกนัในตอนปิดเรือง 

  จะเห็นไดว้า่เรืองระทึกขวญัทีปรากฏในนวนิยายเรืองนีผูป้ระพนัธ์เสริมเขา้มาเพือขบั
เน้นให้เห็นความรักทียิงใหญ่และเสียสละของตวัละครเอกหญิงและชายเฉพาะในช่วงทา้ย ไม่ได้



103 

 

ส่งผลอย่างเท่าเทียมกบันบัแต่เปิดเรืองจนกระทงัจบเรือง ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ มือปราบหัวใจ เป็นนว
นิยายอีกเรืองหนึงทีขาดคุณสมบติัทีจะจดัใหเ้ป็นงานเขียนแนว Romantic Suspense ไดซึ้งนวนิยายทีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบั Romantic Suspense ทีนาํเรืองระทึกขวญัมาใชเ้ปิดเรืองแต่ไม่มีความสําคญัใน
การพฒันาเรือง ก่อนจะมีบทบาทอีกครังในช่วงใกลก้บัจุดสูงสุดของเรืองเช่นเดียวกบั มือปราบหัวใจ
มีอีก 2 เรืองคือ ปฏิบัติการล่าตามหาหัวใจ และภารกิจลับกับดักใจ 
  จากการศึกษานวนิยายทีมีลกัษณะอืนๆ พบวา่แมล้กัษณะของนวนิยายในกลุ่มนีจะมี
ความคลา้ยคลึงกบังานแนว Romantic Suspense มาก เพราะประกอบไปดว้ยเรืองโรมานซ์และเรือง
ระทึกขวญัทีทาํงานร่วมกนั แต่เมือพิจารณาการสอดประสานโครงเรืองแลว้ก็จะพบความแตกต่างดงัที
ได้กล่าวมาแล้ว ดงันัน หากมองเพียงการแยกโครงสร้างเรืองออกมาว่านวนิยายเรืองนนัมีเรืองโร
มานซ์และเรืองระทึกขวญัอยู่ร่วมกนัแลว้จะระบุให้เป็นงานแนว Romantic Suspense จึงอาจยงัไม่
เพียงพอ เพราะยงัตอ้งพิจารณาไปถึงการทาํงานคู่กนัในฐานะโครงเรืองหลกั และจดัลาํดบัการดาํเนิน
เรืองลงในพีระมิดของไฟรทาก เพือวิเคราะห์ให้เห็นวา่นาํหนกัและความสําคญัของการสอดประสาน
วรรณกรรมทงัสองประเภทนีมีความเท่าเทียมกนั 
 

  การศึกษาตวัอยา่งนวนิยายของไทยในช่วงที 2 (พ.ศ. 2540-2549) พบวา่มีนวนิยายที
สอดคลอ้งกบันิยามความเป็น Romantic Suspense จาํนวน 9 เรือง และมีนวนิยายทีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบั Romantic Suspense ทีนาํลกัษณะเรืองโรมานซ์มาใชร่้วมกบัเรืองระทึกขวญัแต่ขาดคุณสมบติับาง
ประการทีจะจดัให้เป็นเรืองแนว Romantic Suspense อีกจาํนวน 4 เรือง ทงันีนวนิยายแนว Romantic 

Suspense 9 เรืองนนัเป็นผลงานของนกัเขียนชนัแนวหนา้ของไทย คือ กิงฉตัร จาํนวน 4 เรือง นายา 
จาํนวน 4 เรือง และโสภี พรรณราย จาํนวน 1 เรือง ขณะทีงานเขียนลกัษณะอืนๆ เป็นผลงานของกิง
ฉตัร 1 เรือง ณาราอีก 3 เรือง รวม 4 เรือง 

  อนึง เมือพิจารณาไปถึงความเป็นมาและอิทธิพลทีส่งผลต่อแนวทางการเขียนของ
ผูป้ระพนัธ์ทาํใหท้ราบวา่ นกัเขียนรับแนวคิดและวธีิการสร้างงานมาจากตะวนัตก ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้
สันนิษฐานของผูศึ้กษาทีมีต่อความเคลือนไหวของนวนิยายแนว Romantic Suspense ในยุคพฒันาทีวา่ 
แนวความคิดอนัเปิดกวา้งและกระแสงานจากตะวนัตกเริมมีบทบาทต่อการสร้างงานเขียนของไทย 
อาทิ กิงฉตัร ทีไดก้ล่าวถึงแรงบนัดาลใจในการเขียนนวนิยายเรือง รอยพรหม วา่ 
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[…] ดิฉนัไดไ้ปอ่านหนงัสือเรือง BEST KEPT SECRET ของซานดรา บราวน ์
เนือหาเป็นเรืองของทนายสาวทีใชอ้าํนาจศาลเดินทางกลบัไปเมืองเล็กๆ ซึงเป็นบา้น
เกิดของแม่และยาย เพือพลิกคดีฆาตกรรมของมารดาทีถูกแทงตายในคอกมา้ ผูต้อ้ง
สงสยัคือคนรักของแม่ เพือนสนิท และบิดาของเขา 

ดิฉันประทบัใจความสัมพนัธ์ของตวัละครทีเอ่ยถึง จึงนาํมาเป็นพืนของรอย
พรหม แลว้แต่งเรืองราวใหม่[…] เพราะความประทบัใจในนวนิยายทีกล่าวมา จึงบอก
กล่าวใหผู้อ่้านทราบเรืองเพือเป็นเกียรติแก่นกัเขียนค่ะ71 

 

  การอา้งถึงงานเขียนของซานดรา บราวน์* ทาํใหท้ราบวา่กิงฉตัร “รู้จกั” นวนิยายแนว 
Romantic Suspense จากการอ่านงานตะวนัตกจนเกิดเป็นความประทบัใจและรับอิทธิพลมาปรับใช้
กับงานของตนเอง ซึงสันนิษฐานว่าการรับรู้นีน่าจะอยู่ในความคุ้นเคยมาแล้วระยะหนึง ก่อนที      
รอยพรหม จะไดรั้บการตีพิมพเ์มือ พ.ศ. 2543 

  เนืองจากใน พ.ศ. 2541 ที ดังไฟใต้นาํ และ มนต์จันทรา ถูกตีพิมพ์นัน นับเป็น
ช่วงแรกทีกิงฉตัรนาํลกัษณะของเรืองโรมานซ์มาใชร่้วมกบัเรืองระทึกขวญั ซึงสัมพนัธ์กบัพฒันาการ
การเขียนของเธอ คือ ในช่วงเริมตน้อาชีพนกัเขียนเมือ พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2540 งานเขียนส่วน
ใหญ่เป็นนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายโรมานซ์แนวเหนือธรรมชาติ  มนต์จันทรา จึงเปรียบเสมือน
เป็นการตงัตน้ของผูเ้ขียนทีนาํลกัษณะเรืองระทึกขวญัเขา้มาเป็นส่วนหนึงในการพฒันาเรืองแบบโร
มานซ์ ก่อนจะสามารถผสมผสานไดอ้ยา่งกลมกลืนจนเป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense อยา่ง
ชดัเจนใน ดังไฟใต้นาํ และ รอยพรหม ทงัยงักลายเป็นแนวทางการเขียนอีกแนวทางหนึงทีกิงฉัตร
นิยมเขียนออกมาสมาํเสมอ เช่น สืบลับรหัสรัก (2545) และ รหัสหัวใจ (2546) 
  นอกจากกิงฉัตรแล้ว นายา ถือเป็นนักเขียนอีกคนหนึงทีรับอิทธิพลการเขียนจาก
ตะวนัตกเช่นกนั 
 

                                                        

 
71กิงฉตัร, รอยพรหม, พิมพค์รังที 8 (กรุงเทพฯ :อรุณ,2553), จากผูเ้ขียน. 

     *ซานดรา บราวน์ (Sandra Brown) เป็นนกัเขียนแนวโรมานซ์ทีมีชือเสียงของอเมริกา ผลงานของบราวน์ติดอนัดบัหนงัสือ
ขายดีของ New York Best Seller ถึง 63 เล่ม นอกจากนนับราวน์ยงัไดรั้บรางวลั RWA Nora Roberts Lifetime Achievement Award ใน
ปี พ.ศ. 2541 อีกดว้ย ผลงานของบราวน์ไดรั้บการตีพิมพต์งัแต่ปี พ.ศ. 2524 จนกระทงัปัจจุบนัมากกว่า 70 เรือง ซึงในจาํนวนนีเป็น    
นวนิยายแนว Romantic Suspense โดยประมาณกวา่ 30 เรือง 
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[…] ความนิยมชมชอบทีดิฉนัมีต่อนวนิยายประเภทลึกลบันีมาตงัแต่ดิฉันย่าง
เขา้วยัรุ่น นบัแต่ดิฉนัไดส้ัมผสัผลงานของท่าน Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan 

Doyle (ผูเ้ขียน ‘Sherlock Holmes’), Agatha Christie, Dorothy L. Sayers และอีกหลาย
ต่อหลายท่านเหลือเกินคณานบั จนกระทงัถึงปัจจุบนั ในสมยัทีนวนิยายลึกลบัลน้ตลาด
ตะวนัตก และเป็นทีนิยมของนักอ่านทัวโลก โดยเฉพาะนักอ่านชาวอังกฤษและ
อเมริกนัถึงขนัทีว่า ในห้องสมุดอเมริกนัและองักฤษแทบทุกแห่งจะมีอาณาบริเวณ
กวา้งใหญ่ไพศาลสําหรับจดัเป็นชันหนังสือนวนิยายลึกลบัโดยเฉพาะ และมีป้ายตวั
โป้งติดไวว้่า ‘Mystery’ เพือล่อใจนักอ่านเช่นฉัน […] เป็นต้นว่า นวนิยายลึกลบั
ประเภทนกัสืบ (detective novel) นวนิยายสยองขวญั (thriller) นวนิยายวิทยาศาสตร์ 
(science fiction) นวนิยายลึกลบัปนโรมานซ์ (romantic suspense) และอืนๆ […]72 

 

  จากถ้อยคาํดังกล่าวทาํให้ทราบว่านายาเป็นนักเขียนผูห้นึงทีคุ้นเคยและรู้จกังาน
ประเภทสืบสวนสอบสวนของตะวนัตกเป็นอยา่งดี รวมทงัยงัรับรู้ถึงการแบ่งประเภทวรรณกรรมยอ่ย
อีกดว้ย ความชืนชอบและความรู้ดงักล่าวจึงส่งผลต่องานเขียนของนายาอยา่งเด่นชดั ดงัจะเห็นไดจ้าก
การประพนัธ์นวนิยายสืบสวนสอบสวนออกมาอย่างต่อเนืองนบัแต่ พุดสามสี (2544) ทรายกระซิบ 
(2546) รําเพยดอกสุดท้าย (2547) และ รอยรักเรไร (2548) ซึงลว้นแลว้แต่เป็นการนาํเรืองระทึกขวญั
และเรืองโรมานซ์มาผสมผสานกนัทงัสิน จนอาจกล่าวไดว้่านวนิยายแนว Romantic Suspense คือ
แนวทางการเขียนหลกัของนายา 
  ขณะทีโสภี พรรณราย มีผลงานทีเขา้ข่ายความเป็น Romantic Suspense ออกมาเพียง
เรืองเดียวคือ วงัวารี (2544) ทงันีอาจพิจารณาไดว้า่ วังวารี ไม่ใช่ผลงานทีกลุ่มผูอ่้านของโสภีให้ความ
สนใจหรือให้การตอบรับทีดีมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการที  วังวารี ไม่ไดรั้บการตีพิมพซ์าํออกมาอีก 
ขณะทีผลงานอืนทีเป็นโรมานซ์แบบขนบไดรั้บความนิยมและตีพิมพซ์าํหลายครัง เช่น ลูกตาลลอย
แก้ว ไดรั้บการพิมพซ์าํ 3 ครัง ตุ๊กตาเริงระบาํ 4 ครัง และนาํผึงซาตาน 5 ครัง หรือนวนิยายโรมานซ์
แฟนตาซีเรือง สาวน้อยในตะเกียงแก้ว ทีไดรั้บความนิยมสูง กระทงัตอ้งเขียนนวนิยายภาคต่อออกมา
เป็นชุดเดียวกนั คือ แม่มดตัวป่วน และ อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว แสดงให้เห็นว่าฐานผูอ่้านของโสภี
ชืนชอบเรืองโรมานซ์แบบขนบและเแฟนตาซีมาก นวนิยายทีแตกต่างไปจากความคุน้เคยของผูอ่้าน
อยา่ง วงัวารี จึงไม่ไดรั้บความนิยมและไม่ไดรั้บการตีพิมพซ์าํ โสภีจึงไม่มีผลงานประเภทนีออกมาอีก 

                                                        

 
72นายา, ทรายกระซิบ  (กรุงเทพฯ:เพือนดี,2546), จากผูเ้ขียน. 
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  อยา่งไรก็ดี แมโ้สภี พรรณราย จะไม่ไดแ้สดงให้เห็นความต่อเนืองของการสร้างงาน
แนว Romantic Suspense เช่นเดียวกบักิงฉัตรและนายา แต่ วังวารี ก็ชีให้เห็นถึงการรู้จกัและความ
เข้าใจต่อแนวทางการเ ขียนของผู ้ประพันธ์  รวมถึงความพยายามสร้างงานทีแปลกใหม่
นอกเหนือไปจากงานโรมานซ์แนวขนบอนัเป็นแนวทางหลกัในการสร้างงานของเธอ 

  นกัเขียนอีกคนหนึงในระยะนีทีรับอิทธิพลการสร้างงานจากตะวนัตกคือณารา ซึง
เธอถือเป็นนกัเขียนรุ่นใหม่ทีเพิงเริมมีผลงานในช่วงปลายยุคที 2 นี ณารากล่าวถึงจุดเริมตน้ของการ
เขียนนวนิยาย ความชืนชอบ และแนวทางการเขียนเอาไวว้า่  
 

[…] ตอ้งบอกว่า จากการแปลนิยายมาสามเรือง และอ่านนิยายแปลมามาก 
โดยเฉพาะเมือปี 2548 มีนิยายแปลแนวทหารหน่วยรบพิเศษในชุดทีเรียกว่า SEAL 

ออกมาหลายเล่ม  ดิฉันอ่านแล้วชอบมาก  กอปรกับได้อ่านบทความทางหน้า
หนงัสือพิมพเ์ล่มหนึงใจความวา่ มีสายลบัของซีไอเอแอบแฝงตวัอยู่ทวัทุกมุมโลก และ
คอยรายงานข่าวไปยงัองคก์รกลางตลอดเวลา... 

เท่านนัเอง ความคิดกแ็ล่นปรู๊ดปร๊าดทนัที อยากเขียนนิยายหน่วยรบพิเศษ และ
นางเอกเป็นคนไทยบา้ง เมือหนัมามองตลาดนวนิยายของไทยในเวลานนั ยงัไม่มีนิยาย
แนวโรมานซ์แอก็ชนัออกมา จึงคิดว่าถา้เขียนแนวนีแลว้น่าจะมีเสียงตอบรับจากผูอ่้าน
กลุ่มหนึงไดดี้ จึงเริมลงมือเขียนทนัที […]73 

 

  การทาํงานเป็นนักแปลและการอ่านงานแปลจึงเป็นการตงัต้นการเขียนนวนิยาย
ของณาราอนัแสดงให้เห็นว่าผูเ้ขียนรับอิทธิพลจากตะวนัตกเขา้มาโดยตรง ซึงผลงานทีปรากฏใน
ระยะนีคือ ปฏิบัติการล่าตามหาหัวใจ ภารกิจลับกับดักใจ และ มือปราบหัวใจ อนัลว้นเป็นงานเขียนที
นาํลกัษณะเรืองระทึกขวญัมาใชร่้วมกบังานโรมานซ์ แต่เรืองระทึกขวญัจะทาํหนา้ทีเป็นส่วนเสริมให้
ปมปัญหาแบบโรมานซ์พฒันาไปไดอ้ยา่งน่าตืนเตน้และเร้าใจ ยงัไม่มีบทบาทสําคญัในเชิงโครงสร้าง
ของเรืองเทียบเท่ากบัเรืองโรมานซ์ดงัทีไดว้ิเคราะห์เป็นตวัอย่างไปแลว้ในเรือง มือปราบหัวใจ กระ
นนันวนิยายทงัสามเรืองนีก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นตน้ทางการสร้างงานของณาราในช่วงแรกก่อนทีจะพฒันา
กลวิธีการผสมผสานโครงสร้างของวรรณกรรมสองประเภทได้อย่างกลมกลืนในช่วงทีสามซึงจะ
กล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

                                                        

 
73ณารา, ปฏิบัติการล่าตามหาหัวใจ, พิมพค์รังที 4 (กรุงเทพฯ:พิมพค์าํ, 2552), คาํนาํ. 
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  อนึง การวิเคราะห์งานเขียนตวัอยา่งทงั 13 เรือง ทีตีพิมพใ์นระยะเวลา 10 ปีนี ไดท้าํ
ให้เห็นความเคลือนไหวเชิงพฒันาการของการสร้างงานแนว Romantic Suspense ของไทยอย่าง
เด่นชดั แมจ้ะมีนวนิยายจาํนวนหนึงทีไม่อาจสวมทบักบักรอบนิยามความเป็น Romantic Suspense ได ้
แต่อย่างน้อยทีสุดก็ทําให้ทราบถึงกระแสความสนใจ โดยเฉพาะผูป้ระพนัธ์ทีจะนําขนบของ
วรรณกรรมทีต่างกนัมาใชร่้วมกนัมากขึน 

 

3.3ช่วงท ี3(พ.ศ. 2550-2555) :ยุคเฟืองฟู 
 

 ในระยะนีนวนิยายแนว Romantic Suspense ไดรั้บความสนใจจากวงวรรณกรรมยอดนิยม
มากขึนจากสมยัก่อนหน้าอย่างเด่นชดั ทงันีอาจมีส่วนมาจากการแปลงานแนว Romantic Suspense 

จากตะวนัตกเป็นภาษาไทย ส่งผลให้ผูอ่้านสามารถเข้าถึงตัวบทลักษณะนีได้ทุกเพศทุกวยั จน
กลายเป็นกระแสความนิยมทีขยายตวัเพิมขึน 

 จากการศึกษาขอ้มูลผูศึ้กษาพบวา่นวนิยายตะวนัตกไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์
รวมเล่มออกมาปริมาณมากโดยแพรวสํานักพิมพ์ ซึงเป็นหนงัสือในเครือของสํานักพิมพ์อมรินทร์   
ตวัอยา่งผลงานทีไดรั้บการแปล เช่น ผลงานของซานดรา บราวน์ (Sandra Brown) ไดแ้ก่ เงารักซ่อน
เงือน : Mirror Image (2550) เล่ห์ลูกไม้ : French Silk (2551) ฉากรักพรางใจ : Charade (2551) บทรัก
หักมุม : Envy (2551) เกมซ่อนใจ : The Witness (2551) เล่ห์รักลวงใจ : The alibi (2551) กลรักในเกม
ลวง : Exclusive (2553) รักร้อนซ่อนเหลียม : Slow Heat in Heaven (2554) ฆาตกรรมสลับรัก : The 

Switch (2554) ห้วงแค้นแสนรัก : White Hot (2555) และ ปมใจไฟแค้น : Best Kept Secret (2555) 

ผลงานของเอลิซาเบธ โลเวลล์ (Elizabeth Lowell) ไดแ้ก่ เพลิงอาํพัน : Amber Beach (2551) หยก
มายา : Jade Island (2552) มุกเลือมลาย : Pearl Cove (2552) และพลอยใจ : Midnight in Ruby Bayou 

(2553) ผลงานของเบเวอร์ลี บาร์ตนั (Beverly Barton) ไดแ้ก่ รอยแค้นในแรงรัก : Every Move She 

Makes (2551) และ เงือนรักรอยอดีต : What She Doesn’t Know (2552) ผลงานของเจสสิกา้ฮอลล์
(Jessica Hall) ไดแ้ก่ เพลิงร้ายพ่ายรัก : Into the Fire (2553) และ เพลิงร้อนซ่อนรัก : Heat of the 

Moment (2554) หรือผลงานของนอรา โรเบิร์ตส์ (Nora Roberts)ไดแ้ก่ เล่ห์รักประดับใจ : Hidden 

Riches (2555) มนตร์รักในลมร้อน : Carnal Innocence (2555) เป็นตน้ 
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 นวนิยายกลุ่มนีถูกเรียกขานว่า Unputdownable Romantic Suspense ซึงยงัมีเล่มอืนของ
นกัเขียนคนอืนๆ อีกจาํนวนมากทีปรากฏการแปลเป็นภาษาไทยในช่วง พ.ศ. 2550-2555 ทาํให้งาน
เขียนชุดนีเป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากขึน 

 ไม่ใช่เพียงงานแปลเท่านนั แต่นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยก็ไดรั้บความสนใจ
เช่นกนั จะเห็นได้จากปริมาณการตีพิมพน์วนิยายทีเพิมมากขึนเมือเปรียบเทียบกบัช่วงที 2 โดยที
นกัเขียนจากยุคพฒันาเองก็ยงัคงประพนัธ์งานแนวนีออกมาอยู่ เช่น มาลัยทีปลายทาง (2550) และ
หน้าต่างในเงาเมฆ (2551) ของนายา รุ่งอรุณ (2554) ของกิงฉตัร ฤๅสวรรค์ลวง (2551) และ ทะเลไฟ
(2553) ของณารา เป็นตน้ 

 ในขณะเดียวกนัก็มีนกัเขียนหนา้ใหม่ทีเริมเขียนนวนิยายแนว Romantic Suspense ออกมา
เช่นกนั เช่น ชาครียา เขียนเรือง นักสืบ รัก ลวง พราง(2554) หรือ ศตรัศมิ เขียนเรือง รอยแค้นดินแดน
รัก (2551) ศาสตร์รักนักอ่านใจ (2552) จากศัตรูสู่หัวใจ(2553) รักลายเพลิง (2554) เงือนสอดรัก
(2555) และ เลือมร้อยเล่ห์ (2555) หรือแมก้ระทงันกัเขียนทีไดรั้บความนิยมแลว้อยา่งดวงตะวนัก็เขียน
เรือง เลือมพรายลายรัก (2550) ออกมาเช่นกนั 

 ความนิยมทีเกิดขึนทงัหมดอาจพิจารณาไดว้่านกัเขียนไทยในยุคก่อนหน้าทีรับอิทธิพลการ
สร้างงานจากตะวนัตกไดก่้อรูปและพฒันาแนวทางการสร้างงานจนเป็นรูปแบบทีชดัเจนไวแ้ลว้ อีก
ทงังานแปลทีตีพิมพอ์อกมาเป็นจาํนวนมาก ทาํให้นกัเขียนในระยะต่อมาเขา้ใจทิศทางและลกัษณะ
การเขียนนวนิยายแนว Romantic Suspense มากขึน ประกอบกบัทีนวนิยายซึงนาํเสนอเรืองราวใน
ลกัษณะเช่นนียงัมีไม่มากนกั นกัเขียนจึงให้ความสนใจและนาํวิธีการผสมผสานวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ มาใชก้บังานเขียนของตนเอง จึงกล่าวไดว้า่ช่วง พ.ศ. 2550-2555 นีเป็นยุคเฟืองฟูของนวนิยาย
แนว Romantic Suspense 

 การศึกษาลกัษณะนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยในระยะเฟืองฟูนี ผูศึ้กษาใช้
กลุ่มขอ้มูล 25 เรือง ได้แก่ เลือมพรายลายรัก (2550) มาลัยทีปลายทาง (2550) เล่ห์ร้อยรัก (2551) 
หน้าต่างในเงาเมฆ (2551) ฤๅสวรรค์ลวง (2551) รอยแค้นดินแดนรัก (2551) เลือมมุกลายมังกร 
(2552) ศาสตร์รักนักอ่านใจ (2552) ทะเลไฟ (2553) จากศัตรูสู่หัวใจ (2553) มุกเหลียมเพชร (2553) 
รักทรยศ (2553) แผนรักพญาเหยียว (2553) คลืนรักทะเลปรวน (2553) รุ่งอรุณ (2554) รักลายเพลิง 
(2554) นักสืบ...รัก ลวง พราง (2554) แสงตะวันพระจันทร์แรม (2554) แผนลวงบ่วงมารยา (2554) 
สายลับรุกฆาต (2554) สายลับล่าหัวใจ (2554) มาสคอตสือรัก(2555) เงือนสอดรัก (2555) เลือมร้อย
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เล่ห์ (2555) นาฏกรรมอาํพราง (2555) และ คลืนใต้สายธาร(2555) ซึงนวนิยายทงั 26 เรืองนีเป็นงาน
เขียนแนว Romantic Suspense ทงัสิน ผูศึ้กษาจึงขอยกตวัอย่างเพือวิเคราะห์ให้เห็นอย่างละเอียด
จาํนวน 2 เรือง คือ เลือมพรายลายรัก และ ฤๅสวรรค์ลวง 

ลาํดับต่อไปเป็นการวิเคราะห์นวนิยายเรือง เลือมพรายลายรัก ผลงานของดวงตะวนั ซึง
เป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยทีตีพิมพค์รังแรกเมือ พ.ศ. 2550 อนัสามารถแยกโครง
เรืองแต่ละประเภทไดด้งันี 

 

 ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 

 ชีวิตของแสนยากร รังสฤษฎ์ ชายหนุ่มผู ้“เป็นคนประเภททีมีกรอบ มีกฎระเบียบให้ตวัเอง 
อย่างชนิดทีจะไม่ยอมกา้วออกนอกลู่อยา่งเด็ดขาด”74 ตอ้งเปลียนแปลงไปเมือถูกคนร้ายจดัฉากว่ามี
ความสัมพนัธ์และถูกถ่ายภาพกบัญาณิน จกัราวุธ หญิงสาวทีใชชี้วิตตามความตอ้งการของตนเองโดย
ไม่สนใจกฎเกณฑ ์เพราะในขณะทีแสนยากรวิตกกงัวลกบัเรืองทีเกิดขึน ญาณินกลบัรับมือไดง่้ายกวา่
เพราะมีความคิดเสรีโดยเฉพาะเรืองเพศวถีิอนัเป็นเรืองควรปิดบงัในสังคมไทย ดงัวา่ 
 

 “บอกลุงมาตามตรงไดไ้หมวา่หมอนนัมนัหลอกลวง แบลก็เมลนิ์กกีหรือเปล่า” 

 หญิงสาวหวัเราะเสียงดงัราวกบัผูเ้ป็นลุงพดูสิงทีน่าขบขนัทีสุดออกมา 
 “นิกกีอายุยีสิบเอ็ดแลว้ค่ะลุงนิตย ์ถา้นิกกีไม่อยากนอนกบัใคร ไม่มีใครหลอก
นิกกีไดห้รอกค่ะ ...ส่วนภาพนนั” ญาณินยกัไหล่นิดๆ “นิกกีก็ไม่เดือดเนือร้อนใจเลย
สกันิดนะคะ”75 

 

 แมจ้ะมีวธีิคิดทีแตกต่างกนัแต่ทงัสองกลบัตอ้งร่วมมือกนัโดยตกลงวา่จะคบหากนัเป็นฉากบงั
หนา้ระหวา่งทีสืบหาตวัคนร้าย อีกทงัแสนยากรยงัไดพ้บวา่การใชชี้วิตดว้ยเหตุผลและกฎระเบียบถูก
สันคลอนดว้ยการคิดนอกกรอบแบบญาณิน ทาํใหเ้ขาไดป้ลดปล่อยความคิด ความตอ้งการ ความรู้สึก
ทีถูกปิดกนัดว้ยเหตุผลจนเริมมีทศันคติทีดีต่อเธอ 
 

                                                        

 
74ดวงตะวนั. เลอืมพรายลายรัก (กรุงเทพ : ดวงตะวนั, 2550), 35.  

 
75เรืองเดียวกนั, 91. 
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 “ […] คนทีอยูเ่บืองหลงัเรืองนีไม่ไดเ้ล่นงานเราอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา นนั
แสดงว่าเขาไม่กลา้สู้กบัคุณและฉนัแบบซึงๆ หนา้ หรอกค่ะ ไม่กลา้เดินเขา้มาบอกเรา
ว่า เขามีปัญหาอะไรกบัคุณกบัฉนั หรือนาํเรืองนีเขา้ห้องประชุมและพูดคุยกนัถึงทาง
แกอ้ยา่งทีคุณคาดหวงัใหเ้ขาทาํ” […] 

 “นะคุณแสน เราลองมาคบกนัดูเถอะ ถา้ไม่เวิร์กก็ทางใครทางมนั ทงัฉนัทงัคุณ
ไม่มีใครเสียหายนีนา” 

 ช่างเป็นการเชิญชวนมาคบหากนัอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และไร้ซึงความ
หวานหอมลึกซึงใดๆ ทงัสิน บางทีนะบางที แสนยากรคิดว่าอาจเป็นเพราะท่าทีเช่นนี
ของญาณินดว้ยกระมงัทีทาํให้เขาทาํกิริยาอาการบางอย่างทีดูคลา้ยกบัการพยกัหน้า
นิดๆ พร้อมทงัหลบัตาลง...อยา่งยอมรับ 

 “ขอบคุณมากนะคุณแสน คราวนีละ เชือฉนัสิ สองบา้นนนัป่วนบรรลยัแน่ๆ”76 
 

 การตกลงคบหาดูใจของแสนยากรและญาณินทาํให้แผนทีคนร้ายวางไวไ้ม่เป็นไปตามที
ตอ้งการ เพราะคนร้ายหวงัให้ทงัสองขดัแยง้และเป็นศตัรูกนั แต่เหตุการณ์เสียงตายทีเกิดขึนกลบัทาํ
ใหผ้กูพนักนัมากกวา่เดิม  
 

“นิกกีเป็นผูห้ญิงอนัตรายทีสุดเท่าทีผมเคยรู้จกัมา” 

“ไม่ตอ้งบอกนิกกีกรู้็ค่ะ” 

“ทาํไมถึงรู้” 

“ถา้เป็นสถานการณ์ปรกติทวัไป ผูช้ายอย่าง ‘แสนยากร’ จะไม่มีวนัคบหา
ผูห้ญิงอนัตรายอย่างนิกกีเด็ดขาด ถา้นิกกีไม่บุกเขา้ไปหาคุณวนันนั โลกของแสนกบั
โลกของนิกกีไม่มีวนัหมุนมาทบัซอ้นกนัไดห้รอกค่ะ แต่อยา่กงัวลไปเลย พอใหเ้รารู้ตวั
คนทีมนัทาํกบัเรา แลว้จดัการอะไรลงไปไดส้ักอย่าง โลกของเราก็จะเคลือนออกห่าง
จากกนั เซยก์ู๊ดบายทางใครทางมนัค่ะ” 

แสนยากรขมวดคิวโดยไม่รู้ตวัเมือฟังมาถึงตรงนี เขาไม่แน่ใจว่าถา้หากวนันนั
มาถึงจริงๆ โลกของเขาและหล่อนเคลือนห่างจากกนัไปเรือยเขาจะรู้สึกเช่นไร แต่ทีรู้
วนันี […] ช่องวา่งระหวา่งเขากบัหล่อนขยบัแคบเขา้มาอีกนิด77 

 

                                                        

 
76เรืองเดียวกนั, 176-177. 

 
77เรืองเดียวกนั,402-403 
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 อย่างไรก็ตามทงัคู่กลบัไม่แน่ใจในความรู้สึกของตนเองว่าคนทีมีวิถีชีวิตต่างกนัจะสามารถ
ร่วมชีวติกนัไดด้งัวา่ 
 

 ญาณินถอนหายใจยาวเหยียด คาํพูดนนัหวานหอม ซาํการกระทาํยงังดงาม แต่
ถึงอยา่งไรกไ็ม่ควรลืมความจริงทีวา่เขากบัหล่อนแตกต่างกนัเหลือเกิน มนัมากเกินกว่า
ทีหล่อนจะรู้สึกยินดี […] “อย่าให้อุบติัเหตุทางอารมณ์ทีเกิดขึนเป็นตวักดดนัหรือบีบ
บงัคบัใหเ้ราตอ้งทาํในสิงทีจะตอ้งเสียใจภายหลงัดว้ยกนัทงัคู่เลยนะแสน”78 

 

 หลงัจากทีสถานการณ์ร้ายต่างๆ คลีคลายเปิดเผยในตอนทา้ย แสนยากรและญาณินก็ไดป้รับ
ความเขา้ใจกนัและตกลงวา่ “ยอมรับแลว้ใช่ไหมครับวา่ ตอนนีทุกสิงทุกอยา่งคือความจริง เรารักกนั
จริงๆ และจะใชชี้วติอยูด่ว้ยกนัจริงๆ”79 

 จากตวัเรืองทีเริมดว้ยการสร้างปมปัญหาใหต้วัละครเอกหญิงและชายมีทศันคติในการดาํเนิน
ชีวติทีแตกต่างกนัอยา่งสินเชิง หากทงัสองกลบัตอ้งมาใชชี้วิตดว้ยกนัและร่วมฟันฝ่าปัญหา ไดเ้รียนรู้
กนัและกนั กระทงัปัญหาทงัมวลไดรั้บการแกไ้ขแลว้ทงัสองจึงไดค้รองรักกนั ทาํให้ทราบว่า เลือม
พรายลายรัก ดาํเนินเรืองตามลกัษณะแบบนิยายโรมานซ์ทุกประการ  
 

 ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 

ญาณิน จกัราวธุ และแสนยากร รังสฤษฎ ์ถูกวางยาและจดัฉากวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

[…] ถา้ไม่ไดเ้กิดอะไรขึนแลว้เหตุใดสภาพของหล่อนและเขาจึงเป็นเช่นนี 
หล่อนอยูใ่นสภาพเกือบเปลือย นอกจากแผลทีขา้งขมบัแลว้ ตน้แขนยงัมีรอยชาํ 

คลา้ยคนทีถกูฉุดกระชากลากถมูาโยนไวบ้นเตียงแลว้ข่มเหงรังแก 

ส่วนตวัเขาเองน่ะหรือ สวมเพียงบ๊อกเซอร์ตวัเดียวทียามนีหญิงสาวเจา้ของหอ้ง
มองอยา่งจะกล่าวโทษกนัอยูใ่นที 80 

 

                                                        

 
78เรืองเดียวกนั, 487. 

 
79เรืองเดียวกนั, 581. 

 
80เรืองเดียวกนั,32. 
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แต่หลงัจากถูกวางยาแลว้ความอนัตรายของเหตุการณ์ยงิรุนแรงมากขึน 

 

“คืนทีเกิดเหตุ แม่บา้นในหอ้งซกัรีดถกูไฟช็อร์ตตาย ใช่ค่ะ แม่บา้นคนทีซกัรีด
เสือผา้ใหคุ้ณและเอาเสือผา้ขึนมาใหคุ้ณ และอาจจะเห็นใครบางคนเขา้กเ็ป็นไดน้นัละ” 

“แลว้เรืองรถ” 

“ตะกีนีเองค่ะ ฉนัมาขนของออกจากเกสตเ์ฮาส์ ออ้...ฉนัควรตอ้งบอกคุณดว้ย
ใช่ไหมคะวา่ หลงัเกิดเหตุคืนนนั ฉนัรู้สึกวา่มีคนตามฉนัไปทุกทีจนตอ้งยา้ยไปอยู่ทีอืน 
เมือกีขนของเสร็จฉนักาํลงัจะขบัรถกลบับา้น รู้สึกวา่รถคนัหลงัมนัขบัไล่จีมาผิดสังเกต 
ฉันเร่งหนีแลว้ มันก็จีตาม แล้วก็จริงๆ ด้วย เจ้านันพยายามจะเบียดฉันให้เข้าไป
กระแทกรถเมล ์ถา้ไม่พุ่งเขา้มาหลบในแมนชนั ก็ไม่รู้ว่าจะไปเสยกาํแพงบา้นใครเขา้
เหมือนกนั”81 

 

นอกจากนีการตกลงคบกับของญาณินและแสนยากรทาํให้เหตุการณ์ไม่ดาํเนินไปตามที
คนร้ายคาดหวงั คนร้ายจึงพยายามสร้างสถานการณ์ให้หญิงสาวกลวัดว้ยการวางระเบิดขมขู่ เพือให้
เธอหนีไปและเลิกยุง่เกียวกบัแสนยากร 

 

“หลอกผีกบัปาระเบิด ความรุนแรงมนัคนละระดบัขนัเลยนะ” 

“แต่เป้าหมายเดียวกนัคือทาํให้นิกกีกลวั คิดดูสิแสน ถา้จะฆ่านิกกีละก็ ดกัปา
ระเบิดขา้งนอกไม่ดีกว่าหรือ เล่นปามวัๆ เขา้มาอย่างนนั คนปาไม่รู้ดว้ยซาํว่านิกกีอยู่
ในบา้นหรือเปล่าและอยู่ตรงไหน ว่าไปแลว้ นิกกีว่ามนัไม่ต่างจากคืนนนัเลยนะแสน 
ไอค้นทีวางยาเราไม่ไดคิ้ดจะฆ่าเราหรอกค่ะ มนัแค่ทาํใหเ้กิดเรือง ทาํใหเ้รากลวั” 

...คาํถามกคื็อ เหตุใดกนัเล่าจึงตอ้งทาํใหญ้าณินรู้สึกกลวั 

ญาณินตอบคาํถามในหวัใจแสนยากรทนัที “นิกกีกลวั จะไดอ้ยู่ห่างจากแสนไง 
ไม่อีกที กลวัแลว้กห็นีกลบัไป”82 

 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ร้ายกลับยิงผลกัดนัให้ญาณินใกล้ชิดกับแสนยากรมากกว่าเดิม     
ซึงขดักบัความตอ้งการของคนร้ายทีหวงัให้ทงัคู่ขดัแยง้กนัแลว้แยกตวัจากกนั เมือไม่เป็นไปตามแผน 

                                                        

 
81เรืองเดียวกนั, 101. 

 
82เรืองเดียวกนั, 381. 
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คนร้ายจึงจา้งมือปืนเพือทาํร้ายคนทงัสอง ดงัวา่ “มนัดงัอยูใ่กลเ้ขาเหลือเกิน ใกลจ้นแสนยากรอยากจะ
เชือวา่กระสุนนดันนัอาจพุ่งใส่ร่างเขาก็เป็นได ้ชายหนุ่มใชเ้วลาเพียงเสียววินาทีเพือรับรู้วา่ตนเองไม่
เป็นอะไร เพราะญาณินทีเห็นเหตุการณ์ทงัหมดพุง่เขา้ผลกัเขาใหล้ม้ลงไปเสียก่อน”83 

ญาณินและแสนยากรสงสัยว่าคนร้ายคือ บนัลือ รังสฤษฎ์ “อาลือเป็นคนอยูเ่บืองหลงัเรืองนี
ทงัหมดใช่มยั อาลือตอ้งการอะไรกนัแน่ ฆ่าผมเพือกา้วขึนเป็นเบอร์หนึงของรังสฤษฎ์ใช่ไหม”84 ทงั
ยงักล่าวอีกวา่ “แค่อาลือบอกผมคาํเดียววา่อยากกา้วขึนไปนงัหวัโต๊ะ ผมพร้อมหลีกทางให้ดว้ยความ
ยนิดี แต่ทาํไมครับอาลือ ทาํไมตอ้งทาํเรืองอะไรมากมายใหผ้มและนิกกีเดือดร้อนถึงอยา่งนีดว้ย”85 แต่
ปรากฏว่าบนัลือไม่ใช่คนร้ายอย่างทีทงัสองเข้าใจ แต่กลบัเป็นฆรณี รังสฤษฎ์ อาอีกคนหนึงของ
แสนยากรทีตอ้งการมรดกของตระกลูใหก้บัลูกชาย โดยร่วมมือกบัทมซึงเป็นชูรั้กของเธอ 

 

“อาณีกบัทมร่วมมือกนั ฆ่านิกกี ฆ่าผม เพือฤทธิ” 

“ใช่ ใครก็ไดท้งันนั ไม่ว่าจะเป็นแก หรือนิกกี ขอให้ฤทธิไดส้มบติัไปตงัตวั 
ไดอ้อกไปจากบา้นบา้ๆ หลงันนั ฉนักน็อนตายตาหลบัแลว้” 

ญาณินไม่อยากเชือวา่นีคือ แรงจูงใจของฆรณีผูม้าจากตระกลูใหญ่มงัคงัอย่าง
รังสฤษฎ ์แสนยากรกเ็ช่นกนั […]86 

 

 เมือความจริงทงัหมดถูกเปิดเผย ทมตดัสินใจฆ่าตวัตายเพือรับความผิดแทนฆรณี ในขณะที
ฆรณีแมค้นในครอบครัวจะไม่เอาผดิแต่ก็ตอ้งมีชีวิตอยูก่บัความทุกขท์รมานในใจ ดงัวา่ 
 

 รู้หรอกว่าทงัแสนยากรและบนัลือย่อมไม่เชือเรืองราวทีหล่อนบอกหลงัความ
ตายของทม แต่ทงัสองก็เลือกจะให้หล่อนมีชีวิตอยู่ต่อไปกบัสิงทีตวัเองเป็นผูก่้อขึน 
โดยไม่คิดจะรือฟืนขึนมาจดัการใดๆ ราวกบัจะใหเ้หตุการณ์แต่หนหลงั ความตายของ
ทม และการมีชีวิตอยู่ของเริงฤทธิธาเป็นเครืองมือทาํร้ายฆรณีใหด่้าวดินสินใจไปเอง
ในแต่ละวนั […]87 

                                                        

 
83เรืองเดียวกนั, 501. 

 
84เรืองเดียวกนั, 512. 

 
85เรืองเดียวกนั, 513. 

 
86เรืองเดียวกนั, 545-546. 

 
87เรืองเดียวกนั, 562. 
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โครงเรืองเริมตน้ดว้ยการสร้างใหต้วัละครเอกถูกคนร้ายวางยาและพยายามฆ่า เป็นเหตุให้ตวั
ละครเอกหญิงและชายในเรืองต้องลงมือสืบสวนหาความจริง (อาชญากรรรมเรืองที 1) และใน
ระหว่างนันตวัละครตอ้งเอาตวัรอดจากการพยายามฆ่าของคนร้าย (อาชญากรรมเรืองที 2) ซึงใน
ทา้ยทีสุดก็สามารถสืบจนทราบว่าใครคือผูบ้งการ ลกัษณะเช่นนีแสดงให้เห็นว่า เลือมพรายลายรัก 
ดาํเนินเรืองตามลกัษณะเรืองแบบนิยายระทึกขวญัอยา่งชดัเจน 

ลาํดบัต่อมาคือการเขียนเส้นการดาํเนินเรืองเพือพิจารณาการสอดประสานโครงเรืองของ
วรรณกรรมทงัสองประเภท ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืมพรายลายรัก 

1. พระเอกและนางเอกถูกจัดฉากว่า มี
ความสัมพันธ์ ลึกซึงต่อกัน  นอกจากนีหลัง
เหตุการณ์ดงักล่าวนางเอกยงัถูกปองร้ายอีกดว้ย 2. พระเอกพยายามแก้ไขปัญหาโดยทาํความ

เข้าใจว่าตนเองไม่ได้ทํา ซึงนางเอกก็ปฏิเสธ
เช่นกนัวา่ไม่ไดว้างแผนไว ้และตกลงกนัวา่จะไม่
ยุง่เกียวกนัอีก 

ระทึกขวญั โรมานซ ์

3. นางเอกถูกคนร้ายพยายามทาํร้ายอีกครัง ทาํให้
เธอคิดทีจะสืบหาความจริง จึงตอ้งไปขอความ
ร่วมมือจากพระเอกและวางแผนเพือจบัคนร้าย 4. นางเอกเสนอใหพ้ระเอกแสร้งวา่คบกบัตนเอง 

เพือหลอกคนร้าย แมพ้ระเอกจะไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดนัน แต่ก็ยินยอมด้วยความไม่เต็มใจ
เพราะมีอคติกบัวธีิคิดของนางเอก 

5. เมือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามความตอ้งการ
ของคนร้าย คนร้ายจึงพยายามข่มขู่นางเอกอีกครัง
เพือใหห้นีไปหรือเลิกขอ้งแวะกบัพระเอก 6. อยา่งไรก็ตาม แผนการของคนร้ายกลบัทาํให้

พระเอกและนางเอกใกลชิ้ดกันมากขึน จนเกิด
เป็นความรู้สึกทีดีต่อกัน แม้ต่างจะยงัคงกังวล
เกียวกบัวถีิชีวติทีแตกต่างกนั 

7. พระเอกและนางเอกเริมสับสนวา่คนร้ายเพียง
ตอ้งการข่มขู่หรือตอ้งการชีวติของคนทงัคู่ เพราะ
ความรุนแรงทีคนร้ายใชแ้ยกทงัสองจากกนัเริม
รุนแรงขึนเรือยๆ 

8. เหตุการณ์ร้ายทีทวีความรุนแรงขึนส่งผลให้
พระเอกและนางเอกผูกพนักัน กระทังพระเอก
เปิดเผยความรู้สึกต่อนางเอก แต่นางเอกกลับ
ปฏิเสธเพราะคาํนึงถึงเรืองความคิดในการดาํเนิน
ชีวติทีแตกต่างกนั 9. เมือไม่สามารถแยกทงัคู่จากกนัไดค้นร้ายจึง

สร้างสถานการณ์หลอกพระเอกและนางเอกเพือ
กาํจดัคนทงัคู่ แต่ไม่สาํเร็จและถูกจบัได ้

10. เมือสถานการณ์ต่างๆ คลีคลาย พระเอกและ
นางเอกจึงไดป้รับความเขา้ใจกนั ยอมรับในความ
ต่างทีมี และตกลงคบหากนัอยา่งจริงจงั 

1 

2 

3 

4

5 

6 
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จากเส้นการดาํเนินเรืองแบบพีระมิดของไฟรทากในนวนิยายเรือง เลือมพรายลายรัก สามารถ
อธิบายโครงเรืองไดว้า่เปิดเรืองโดยการกล่าวถึงเหตุการณ์ทีทาํให้ตวัละครเอกหญิงและชายตอ้งตกอยู่
ในสถานการณ์เลวร้ายและถูกคนร้ายหมายเอาชีวิต ส่งผลให้ตวัละครทงัสองตอ้งร่วมมือกนัเพือแกไ้ข
ปมปัญหาและสืบวา่ใครคือผูอ้ยูเ่บืองหลงั อีกทงัอาชญากรรมทีเกิดขึนยงัเป็นตวัเชือมให้ความสัมพนัธ์
ของตวัละครทีมีปัญหากนัในตอนแรกคลีคลายไปในทางทีดี ทงัยงัแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย 
เพราะในระหว่างทีตอ้งสืบหาขอ้เท็จจริงทีแฝงเร้นอยู่ในคดี ญาณินและแสนยากรไดมี้โอกาสเรียนรู้
นิสัยกนัและกนัจนเกิดเป็นความประทบัใจ ยงิเมือความรุนแรงในเรืองเขม้ขน้มากขึน การช่วยเหลือ
และเห็นอกเห็นใจกนัจึงพฒันาเป็นความรัก นอกจากนี ความไวเ้นือเชือใจยงัช่วยให้ตวัละครทราบตวั
คนร้ายในทีสุด 

การเปิดเรืองโดยใช้ปมปัญหาจากอาชญากรรมจนเป็นสาเหตุให้ตวัละครเผชิญชะตากรรม
ร่วมกนับ่งชีวา่ เลือมพรายลายรัก มีลกัษณะเรืองระทึกขวญัเป็นจุดเปิดเรืองในนวนิยาย  ก่อนจะแสดง
ให้เห็นความขดัแยง้แบบโรมานซ์ทีตัวละครเอกชายเป็นผูที้ใช้ชีวิตในกรอบเกณฑ์ทางสังคมอย่าง
เคร่งครัด ขณะทีตวัละครเอกหญิงมีแนวคิดเสรี ไม่ให้ความสําคญักบัความคาดหวงัทางสังคม วิธีคิดที
แตกต่างกันจึงทาํให้ตวัละครเอกชายเกิดอคติกับตวัละครเอกหญิงจนไม่ต้องการสนิทสนมด้วย 
กระนนั การดาํเนินเรืองแบบระทึกขวญัก็เขา้มาผลกัให้ความขดัแยง้แบบโรมานซ์พฒันาต่อไปได ้คือ 
เกิดเหตุการณ์ร้ายกบัทงัคู่อีกครัง ในคราวนีตวัละครเอกหญิงเกิดขอ้สังเกตว่าจุดประสงค์อย่างหนึง
ของคนร้ายคือการแยกทงัคู่ออกจากกนั เธอจึงขอความร่วมมือจากตวัละครเอกชายให้แสร้งวา่คบหา
กนัเพือหลอกคนร้าย อาชญากรรมทีเกิดจึงเปิดโอกาสให้ตวัละครเอกชายไดพ้ิจารณาและมองเห็นว่า
ความคิดทีแตกต่างของตวัละครเอกหญิงเขา้มาเติมเต็มความรู้สึกของเขาจนเกิดความรู้สึกทีดีการ
ดาํเนินเรืองของนวนิยายจึงเป็นการทาํงานคู่กนัของเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั 

อีกทางหนึง เมือแผนการข่มขู่เพือแยกตวัละครออกจากกนัของคนร้ายไม่สําเร็จ คนร้ายจึง
ตดัสินใจกาํจดัคนทงัคู่ แสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ทีค่อยๆ พฒันามีส่วนกระตุน้ให้เรืองระทึกขวญั
ทวีความรุนแรงขึน นอกจากนีความอันตรายทีบีบบังคับให้ตัวละครใกล้ชิดกันยงักระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ทีกาํลังงอกงาม กล่าวคือ ตวัละครกังวลใจว่าความรู้สึกทีเกิดขึนจะเป็นเพียงความ
อ่อนไหวชวัครู่ยาม เนืองจากตอ้งอยู่ด้วยกนัตลอดเวลา สิงทีเกิดขึนอาจไม่ไดเ้ป็นความรักทีแทจ้ริง 
รวมถึงประเด็นทีทงัสองมีทศันคติในการดาํเนินชีวติทีต่างกนัอาจทาํให้ความสัมพนัธ์ไม่ราบรืนต่อไป
ในอนาคตได ้
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างทีตัวละครเอกวา้วุ่นใจกับปมแบบโรมานซ์เรืองก็พฒันาไปสู่
จุดสูงสุดเมือคนร้ายพยายามกาํจดัทงัคู่อีกครัง แต่ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจของทงัสองคน คนร้ายจึง
ถูกจบัไดแ้ละความลบัต่างๆ จึงไดรั้บการคลีคลาย ส่งผลให้ตวัละครเอกหญิงและชายสามารถเปิดเผย
ความรู้สึกทีมีต่อกนัได ้ทงัยงัร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีขดัขวางความสัมพนัธ์ก่อนจะตกลงครองรักกนัใน
ตอนปิดเรือง 

ลกัษณะการพฒันาเรืองในนวนิยายเรืองนีจึงแสดงให้เห็นว่าผูป้ระพนัธ์สามารถผสมผสาน
โครงเรืองแบบโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัให้ทาํหน้าทีร่วมกนัในฐานะโครงเรืองหลกัได้อย่าง
กลมกลืน สามารถส่งอิทธิพลต่อการพฒันาเรืองในประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดว้ยเหตุนีจึงกล่าว
ไดว้า่ เลือมพรายลายรัก สอดคลอ้งกบันิยามความเป็น Romantic Suspense 

 

ต่อมาคือนวนิยายเรือง ฤๅสวรรค์ลวง ของณารา ไดรั้บการตีพิมพค์รังแรกเมือ พ.ศ. 2551 นว
นิยายเรืองนีแสดงให้เห็นพฒันาการด้านการสร้างงานของผูป้ระพนัธ์จากยุคก่อนหน้า กล่าวคือ 
หลงัจาก พ.ศ. 2549 ทีณาราเริมตน้เขียนนวนิยายโดยใชล้กัษณะเรืองโรมานซ์ร่วมกบัเรืองระทึกขวญั 
แต่ผลงานเหล่านนัยงัขาดคุณสมบติับางประการทีจะจดัให้เป็นงานแนว Romantic Suspense แต่เมือ
เขา้สู่ช่วงทีสามนี ณาราสามารถผสมผสานวรรณกรรมทงัสองประเภทเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างกลมกลืน
และสอดคลอ้งกบันิยามความเป็น Romantic Suspense ทงัยงัสร้างสรรคผ์ลงานแนวนีออกมาอย่าง
ต่อเนือง ไดแ้ก่ ฤๅสวรรค์ลวง (2551) ทะเลไฟ (2553) และแสงตะวันพระจันทร์แรม**(2554) ผูศึ้กษา
สามารถอธิบายการผสมผสานวรรณกรรมใน ฤๅสวรรค์ลวง ไดต่้อไปนี 

 

ตวัเรืองแบบโรมานซ์ 
 

เจยเ์ดน บราวน์ นกัดบัเพลิงหนุ่มถูกหญิงสาวเชือสายเอเชียยวัยวนให้มีความสัมพนัธ์ลึกซึง
ทางกายดว้ย แต่ถูกแอบบนัทึกภาพไวก่้อนจะเผยแพร่จนเป็นข่าวเสียหายจนกลายเป็นปมฝังใจ ทาํให้
เขาเกิดความรู้สึกสองขวัคือ พึงพอใจผูห้ญิงทีมีเชือสายเอเชีย ขณะเดียวกนัก็รังเกียจผูห้ญิงเอเชียไป
พร้อมกนัดว้ย 

 

เขาไม่ปฏิเสธทีโดยส่วนตวัแลว้รู้สึกชอบใจผูห้ญิงผิวเหลืองมากกว่าอเมริกนัผม
ทองหรือผมแดง ตงัแต่เขา้สู่รุ่นหนุ่ม เขาก็รู้สึกว่าดวงตาสีดาํขลบันนัมีเสน่ห์ลึกลบัน่า

                                                        

 
**แสงตะวันพระจันทร์แรม เป็นนวนิยายทีณาราเขียนร่วมกนันกัเขียนอีกคนหนึง คือ ซ่อนกลิน 
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คน้หา กิริยาอ่อนชอ้ยน่ารักก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึงทีเขาไม่เคยพบในผูห้ญิงผิวขาว 
ดงันันผูห้ญิงคนแรกทีเขาออกเดทดว้ยเมือเรียนอยู่มธัยมปลายจึงเป็นเพือนร่วมห้อง
ชาวลาว […] หากประสบการณ์กบัผูห้ญิงเอเชียหลงัจากนนั เขาก็พบแต่ความวุ่นวาย
และเจ็บปวด เพราะเจอแต่ผูห้ญิงทีเกิดและเติบโตทีนี จนไม่เหลือวฒันธรรมอ่อนโยน
ในนิสยัพวกเธออีก […] เขากระชากผา้ออกจากใบหนา้เมือภาพเหตุการณ์ในคาํคืนอนั
เลยร้ายผดุขึนมาอีกครัง  

เขาไม่อยากคิดถึงมนั ! เขาพยายามบอกตวัเองครังแลว้ครังเล่า แต่ทุกครังที
จิตใจวา่งเปล่า ความทรงจาํนนักจ็ะหวานกลบัมาอีก […] “แม่...ง...ขอใหน้งัร่านนนัไป
ลงนรกเสียเถอะ !”88 

 

หากเมือเจยเ์ดนไดพ้บกบัมาติกา เขากลบัประทบัใจในความอ่อนโยนและไร้เดียงสาของเธอ 
และตอ้งการสานสัมพนัธ์ดว้ย ขณะทีมาติกาเป็นกงัวลเกียวกบัอารมณ์สองขวัของชายหนุ่มจึงพยายาม
บ่ายเบียง 

 

[…] คําพูดทีตามมาก็บอกให้เขารู้ชัดเจนว่าเธอต้องการทีจะให้เขาหยุด
เพียงแค่นี […] คิวของเจยเ์ดนขมวดเป็นปม...เหตุผลของเธอไม่เขา้ท่าเลยสักนิดทีว่า
เธอไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะสาํหรับเขาแลว้ เธอเป็นผูห้ญิงทีน่ารักน่าเอ็นดูไม่หยอก 
ทงัเป็นคนทีมีจิตใจอ่อนโยนและไร้เดียงสา ต่างไปจากผูห้ญิงส่วนใหญ่ทีเขาเคยพบ 
พอเขากาํลงัเริมตน้จะจีบเธอ เธอกต็งัป้อมขึนมาขวางเสียแลว้ 

“คุณรังเกียจผมอยา่งนนัใช่ไหม” […]89 
 

แต่ดว้ยความทุ่มเทของเจยเ์ดน มาติกาจึงตกลงเพือศึกษากนัและกนั กระนนัอารมณ์ทีรุนแรง
ของเขาก็ยงัคงทาํให้หญิงสาวไม่มนัใจวา่ความสัมพนัธ์จะไปไดอ้ย่างราบรืนจนตอ้งเขา้รับคาํปรึกษา
กบัจิตแพทย ์

 

“ […] อาการทางจิตแบบนีกค็วรไดรั้บการรักษาแต่เนินๆ หากปล่อยไวน้านเขา้
อาจจะเป็นอนัตรายต่อตวัคนไขเ้อง หรือถา้มนัพฒันารุนแรงขึน ก็อาจถึงขนัทาํร้าย
ผูอื้น คนไขที้ป่วยหนกัๆ อาจเครียดจนถึงขนัฆ่าตวัตาย หลายคนพลงัมือฆ่าคนอืนโดย
ขาดสติ” 

“จริงหรือคะ” มาติกายกมือทาบอกดว้ยความตกใจ 

                                                        

 
88ณารา, ฤๅสวรรค์ลวง, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ :พิมพค์าํ,2554), 18-19. 

 
89เรืองเดียวกนั, 67-68. 
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“ใช่ การใชค้วามรุนแรงอาจเป็นคาํสงัซึงมาจากจิตใตส้าํนึกของเขา อาการแบบ
นี ถา้ไม่รีบแกไ้ขอาจจะส่งผลร้ายต่อตวัเขาและคนรอบขา้งได”้ 

“แลว้หนูควรจะทาํยงัไงดีล่ะคะ หรือเราควรจะปล่อยเขาไป […]”90 

 

หลงัจากไดรั้บการบาํบดัความสัมพนัธ์ของเจยเ์ดนกบัมาติกาจึงดีขึนตามลาํดบั จนกระทงัเจย์
เดนตกเป็นผูต้อ้งสงสัยของตาํรวจในคดีฆาตกรรมต่อเนือง เพราะมีความเชือมโยงระหว่างสถานทีที
พระเอกปรากฏตวักบัสถานทีเกิดเหตุ นอกจากนีเจยเ์ดนยงัเผลอทาํร้ายร่างกายเพือนของมาติกา คือ ซู 
สาวอเมริกนัเชือสายจีนทีเขา้มายวัยวนเขา มาติกาจึงเริมคลางแคลงใจวา่อาการผิดปกติของเขาอาจยงั
ไม่หายดี ส่งผลใหเ้ขาควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ไดจ้นก่อคดีโดยไม่รู้ตวั  

 

สองเดือนทีผ่านมาเธอก็ไม่เคยเจออารมณ์เกรียวกราดเหมือนก่อนหนา้นนัอีก 
จนเธอคิดวา่เขาไดเ้ปลียนไปในทางทีดีขึนอยา่งมากมาย จนกระทงัเมือวาน... 

[…] เมือซูมากระตุน้...ความแคน้ทงัมวลก็ระเบิดออก และมนัช่างน่ากลวั
เหลือเกิน […] เธอรู้สึกเหมือนตวัเองกาํลงัเดินอยูใ่นทุ่งทีเต็มไปดว้ยทุ่นระเบิด...ไม่รู้ว่า
วนัไหนทีเธอจะเผลอไปเหยียบมนัเขา้ และเธอก็คงไม่แคลว้...ทีจะไดรั้บผลจากมนัเขา้
เตม็ๆ […] สามเดือนทีเธอไดรู้้จกักบัเจยเ์ดน เธอไดพ้บเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมาย 
[…] เธอไดค้น้พบความรักทีคิดวา่ไดแ้สวงหามานาน หากความรักนนัก็ช่างเต็มไปดว้ย
อุปสรรคเมือพบวา่เจยเ์ดนนนัมีปัญหาทางจิตอนัเกิดจากปมในอดีต91 

 

ความไม่ไวว้างใจพฤติกรรมเจยเ์ดนของมาติกาจึงกลายเป็นสาเหตุให้ทงัสองผิดใจกนัจนถึง
ขนัแตกหกั 

 

“นีคือปัญหาของคุณใช่ไหมมาร์ตี คุณคิดว่าผมเป็นฆาตกรฆ่าคิม ฆ่าซู และ
กาํลงัจะฆ่าคุณอีกคนใช่ไหม ?” 

“ […] และผมกพ็ยายามทาํทุกอย่างใหจ้บสินลงเร็วทีสุด แต่นี...” เขามองไปยงั
หญิงสาวซึงนงัตกตะลึงอยู่เบืองหลงัของเจอร์เกนดว้ยสายตาเจ็บปวดอย่างทีสุด “เธอ
กลบัสงสัยผม ถึงกบัหวาดระแวงว่าผมจะฆ่าเธอ […] ดี ในเมือกลวัผมนกั ผมก็จะ

                                                        

 
90เรืองเดียวกนั, 204. 

 
91เรืองเดียวกนั, 282-283. 
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ออกไปจากชีวิตคุณเสีย พอกนัทีสําหรับความหวาดระแวง ต่อไปจะไดน้อนตาหลบั 
ไม่ตอ้งกลวัวา่ผมจะอุม้คุณไปฆ่าฟันคอทีกลางป่าอีก”92 

 

แต่หลงัจากอาชญากรรมในเรืองไดรั้บการคลีคลายรวมทงัทราบคนร้ายตวัจริง มาติกาและเจย์
เดนจึงไดป้รับความเขา้ใจกนั และตดัสินใจกลบัมาครองรักกนัอีกครัง 

 

“เจย.์..” เธอลูบแกม้ลูบคางของเขาอย่างเบามือ “ฉันขอโทษทีสงสัยคุณ ฉัน
ลงัเลในความรักของคุณ...” นาํตาของเธอไหลรินอีกครังดว้ยความเสียใจ “ฉันไม่
สมควรทีจะไดรั้บการยกโทษจากคุณเลย” 

“ใช่...คุณไม่ควรจะไดรั้บการยกโทษ” เขาบอกเสียงเขม้ หากสายตาของเขาที
มองเธอนนัอ่อนโยนยิงนกัเมือเขาพูดประโยคต่อมา “แต่เมือหวัใจของผมยกใหคุ้ณไป
แลว้ ผมจะทาํยงัไงได ้นอกจากปล่อยใหขึ้นอยูก่บัความเมตตาของคุณเท่านนั” 

“เจย.์..” มาติกาสะอืนฮกัๆ ก่อนจะโผเขา้สวมกอดเจยเ์ดนดว้ยความรักท่วมทน้
หัวใจ “ฉันรักคุณค่ะเจย ์ขอบคุณทียอมยกโทษให้ฉัน ต่อไปนี ฉันจะเก็บรักษาหัวใจ
ของคุณไวใ้นทีทีพิเศษทีสุด ฉนัจะไม่สงสยัในความรักของคุณอีกเลย”93 

 

ประเด็นความขดัแยง้หลกัของเรืองในส่วนนีคือ อารมณ์อนัรุนแรงของพระเอกทีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ในฐานะคู่รัก ซึงนอกจากจะขดัขวางการพฒันาความรักแลว้ ความกา้วร้าวของเจยเ์ดน
ยงัส่งผลให้มาติกาเข้าใจว่าเขาคือฆาตกรต่อเนืองทีสังหารสาวเอเชียหลายราย ทังคู่ จึงต้องจบ
ความสัมพนัธ์ลง ก่อนทีความลบัต่างๆ จะถูกแก้ไขและตวัละครไดป้รับความเขา้ใจกนั การดาํเนิน
เรืองลกัษณะดงักล่าวจึงชีใหเ้ห็นวา่ ฤๅสวรรค์ลวง มีลกัษณะเรืองแบบโรมานซ์ประกอบอยูด่ว้ย 

 

ตวัเรืองแบบระทึกขวญั 

 

เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนืองขึนโดยทีคนร้ายมุ่งเป้าหมายไปทีหญิงสาวเชือสายเอเชีย เนืองจาก
ฆาตกรเคยถูกผูห้ญิงเอเชียทาํร้ายจนกลายเป็นปมฝังใจ 

 

                                                        

 
92เรืองเดียวกนั, 327-328. 

 
93เรืองเดียวกนั, 352. 
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เขาเกลียดพวกมนั ! มือใหญ่จิกทึงผมของตวัเอง ใบหนา้ทีกาํลงัหัวเราะค่อยๆ 
แปรเปลียนเป็นบิดเบียวเมือเขาหวนคิดถึงอดีต...ปัญหาทงัหมดทีเกิดขึนกับเขาก็
เพราะนงัผูห้ญิงเอเชียคนนนัคนเดียวเท่านนั 

และบดันี เขาไดฆ่้าพวกของนงันนัไปคนหนึงแลว้...เขาไดแ้กแ้คน้แลว้ ไดแ้ก้
แคน้นงัร่านราคะคนนนั ไดฆ่้านงัผิวเหลือง เชือสายเผ่าพนัธ์ุพวกของมนัใหด้บัดินคา
มือ เขารู้สึกสะใจจริงๆ94 

 

คนร้ายมีความต้องการต้องการฆ่าอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ จึงลงมือก่อคดี
ฆาตกรรมผูห้ญิงเอเชียอีกครัง โดยครังนีคนร้ายเลือกเหยอืในเมืองทีมาติกาอาศยัอยู ่

 

[…] เขามีโอกาสทีจะประชิดตวัคิมไดม้ากกว่ามาติกา […] เขาตอ้งการหาเหยือ
เพือระบายความเคียดแคน้ทีระอุภายในใจ ระยะหลงัมานีความตอ้งการทีจะฆ่าผูห้ญิง
ผิวเหลืองนนัทะยานสูงขึนจนแทบจะทาํใหเ้ขาคลุม้คลงั เขาอยากเห็นผูห้ญิงพวกนนั
คนแลว้คนเล่าดินพราดๆ ขาดใจตายใตร่้างของเขา […] ดงันนัเมือเกิดความหงุดหงิด
งุ่นง่าน...การไดฆ่้านงัผิวเหลืองอีกสกัคนกจ็ะทาํใหอ้ารมณ์หงุดหงิดของเขาคลายลงไป
มากทีเดียว95 

 

เจยเ์ดนถูกสงสัยวา่เป็นคนร้าย เพราะตาํรวจพบขอ้มูลทีเชือมโยงสถานทีทีเขาเคยอยูอ่าศยักบั
สถานทีเกิดเหตุในทุกคดีแลว้พบวา่สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกนั 

 

“ไม่อยากจะเชือเลยว่าผมจะกลายเป็นผูต้อ้งสงสัย” เจยเ์ดนโวยวายเสียงดงัดว้ย
ความกราดเกรียวระหว่างเล่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนให้มาติกาฟังในตอนคาํ หลงัจากถูก
สอบสวนนานถึงสองชวัโมง นกัสืบรีดจึงยอมปล่อยตวัเขากลบับา้น  

“ […] ผมยา้ยออกจากแอลเอเมือสีปีก่อน แต่คดีโสเภณีนนัตงัหา้ปีมาแลว้ พอ
ผมยา้ยไปยูทาห์ เมืองผมก็อยู่ห่างจากเมืองทีแม่ม่ายคนนันตายตงัไกล […] แลว้ที       
เชลนั ผมกแ็ค่ขบัรถไปเทียวตอนมาถึงใหม่ๆ ไปแลว้ก็กลบัมานอน […] แต่พวกเขาจะ
เชือหรือไม่ผมไม่รู้ ตอนนีผมตอ้งหาพยานมาป้องกนัตวัเองให้มากทีสุด ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ทีแอลเอ ทียทู่าห์ เซลนั และทีนี ไม่อยา่งนนัผมมีสิทธิโดนยดัขอ้หาแน่”96 

                                                        

 
94เรืองเดียวกนั, 10. 

 
95เรืองเดียวกนั, 134. 

 
96เรืองเดียวกนั, 237-238. 
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ต่อมาไม่นานหญิงสาวเชือสายเอเชียในเมืองทีนางเอกอาศยัก็ถูกฆาตกรรมเป็นรายทีสอง ซึง
เหยอืรายนีเคยมีปัญหากบัเจยเ์ดนอยา่งรุนแรงถึงขนัทาํร้ายร่างกาย 

 

ความรังเกียจพลุ่งพล่าน เจยเ์ดนบิดหนา้หนีจุมพิตของซู พยายามแกะมือของ
เธอออกจากเอว หากมนัไม่ไดผ้ล เพราะเธอลอ็คมือแน่นหนา อีกทงัเขาถูกดนัเขา้มาติด
ผนงัจนหนีไม่ถนดั เขาหันมามองซูดว้ยความเกลียดชงั อารมณ์ทีเขาไม่รู้จกัผุดขึนมา
จากจิตใตส้าํนึก แลว้ภาพของหญิงชาวจีนผูน้นัก็โผล่ขึนมาซอ้นทบัใบหนา้ของซู[…] 

“โอย๊ โอย๊...ปล่อยนะ ปล่อยนะ” 

ซูดินพราดๆ ขณะทีแขนทีรัดเอวของเจย์เดนคลายออกอย่างรวดเร็ว เธอ
พยายามแกะมือแขง็แรงปานเหลก็กลา้ของเขาออกจากลาํคอของตน ดวงตาเหลือกลาน
เมือเจยเ์ดนกม้มองเธอขมึงทึง หากดวงตาของเขาเหม่อลอยราวกบัไม่มีสติอยูก่บัตวั 

“ปล่อนนะ อ๊อกอ๊อก...” ซูเริมขาดอากาศหายใจ ลมหายใจของเธอติดขัด 
ใบหนา้แดงกาํไปหมด เทพบุตรในฝันกลายเป็นยมทูตทีกาํลงัจะส่งเธอไปลงนรกเมือ
มือนนับีบแรงเขา้ และแรงเขา้97 

 

ดว้ยเหตุดงักล่าวมาติกาจึงสงสัยวา่เจยเ์ดนคือฆาตกร 

 

[…] เจยเ์ดนมีขวานทีอยูใ่นกล่องใส่ของหลงัรถกระบะ เขาเป็นคนทีใชข้วานได้
คล่องแคล่วเพราะตอ้งทาํงานกบัมนัอยู่บ่อยครัง และเขายงัเป็นคนทีบงัเอิญจะตอ้งอยู่
ในเมืองทีมีฆาตกรรมเกิดขึนทุกครัง […] เจยเ์ดนเกลียดผูห้ญิงเอเชีย...เขาเกลียดซู...เขา
บอกกบัเธอเอง และเธอกย็งัเห็นกบัตาวา่เขากาํลงัจะฆ่าซู […] แต่เขาจะฆ่าซูไดอ้ย่างไร 
ในเมือคืนนนัเขาก็อยู่กบัเธอทงัคืน ?[…] เขาบอกว่านอนไม่หลบั จึงออกไปเดินเล่น 
อีกทงัเธอกกิ็นยานอนหลบัไปตงัแต่กลบัจากสถานีตาํรวจ และเชา้นนัเขาก็นอนตืนสาย 
ซาํยงับอกวา่นอนไม่หลบัทงัคืน...เป็นไปไดไ้หมทีเขาเดินออกไปพบซูโดยบงัเอิญ 

[…] “ผมเชือวา่...คุณจะไม่ตอ้งเป็นกงัวลอีกนานนกัหรอก อีกไม่นานตาํรวจคง
จะเจอฆาตกรตวัจริงแลว้ เพราะเขาเจอนิวของซูซึงมีเนือเยือของเจา้ฆาตกรติดอยู่อีกไม่
นานทุกอยา่งกจ็ะคลีคลาย” 

มาติกานิงงนั...ร่างกายของเธอเยน็ยะเยือกตงัแต่ศีรษะจดปลายเทา้...เจยเ์ดนมี
รอยข่วนทีแขนเมือสองอาทิตยก่์อน เขาบอกว่าถูกเจา้สโนวไ์วทข่์วนเอาเมือไปนงัทบั
ขาของมนัเขา้ จะเป็นไปไดไ้หมทีรอยข่วนนนัจะเป็นฝีมือของซู !98 

                                                        

 
97เรืองเดียวกนั, 271-272. 
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จากสถานการณ์ทีเกิดขึนทาํให้มาติกาและเจยเ์ดนเกิดปัญหาจนตอ้งแยกทางกนั คนร้ายจึง
ฉวยโอกาสนีเพือลงมือฆ่าหญิงสาว ทาํให้เธอทราบวา่แทจ้ริงแลว้วิลเลียมซึงเป็นพนกังานคนใหม่ใน
โรงแรมของเธอคือฆาตกร แต่เจยเ์ดนก็สามารถไปช่วยชีวติเธอไวไ้ดท้นั 

 

“คุณอยากรู้ใช่ไหมวา่ ทาํไมผมถึงอยากฆ่าพวกคุณ […] ก็เพราะนงัแม่เลียงของ
ฉนัไง […] นงันนั นงันนัมนัร่าน มนัเห็นพ่อของฉนัรวยมนัก็อยากได ้มนัแย่งทุกอย่าง
ไปจากฉัน มนัทาํใหค้รอบครัวของฉนัตอ้งพงัพินาศ มนัทาํลายชีวิตของฉัน เพราะนงั
นนัคนเดียว […] แกจะตอ้งไดรั้บโทษทีแกก่อเอาไว ้นงัแม่มด แกทาํใหพ้่อเกลียดฉนั 
แกทาํใหฉ้นัหมดทุกสิงทุกอย่างในชีวิต” […] ทนัใดนนัเธอก็มองขา้มบ่าของวิลเลียม
ไปเห็นเงาร่างใหญ่ทีชะโงกเหนือตวัของเธอ เงานนัเคลือนใกลเ้ขา้มาเหมือนในความ
ฝันไม่มีผิดเพียน แลว้เธอก็เห็นใบหนา้ของเขาชดัเจนเมือเขาเงือท่อนไมใ้นมือขึนสูง
แลว้ฟาดลงมาเต็มแรง […] เลือดสดๆ จากศีรษะของวิลเลียมไหลรินลงมาเต็มใบหนา้
ของเธอ มาติกาเบือนหนา้หนีหยดเลือดทีไหลนองหนา้ พร้อมๆ กบัร่างของวิลเลียมที
ฟุบลงมาบนตวั พอเจยเ์ดนผลกัร่างออกไปเท่านนั มาติกาก็ลุกขึนแลว้โผเขา้สู่ออ้มกอด
ของเขาทนัที 

“เจยเ์จย.์..” เธอพรํากระซิบ ยกมือลูบหลงัลูบไหล่ของเขา ตวัเธอสันเทาพึมพาํ
ครังแลว้ครังเล่า “ฉนัขอโทษ ฉนัขอโทษ” 

“คุณเป็นยงัไงบา้ง มนัทาํร้ายคุณหรือเปล่า” เจยเ์ดนถอยห่างออกมานิดและถาม
ดว้ยความห่วงใย มาติการีบส่ายหนา้เร็วๆ 

“คุณมาทนัเวลาพอดีค่ะ”  เธอบอก “หากคุณมาชา้อีกนิดเดียว...ฉนัคง” 

“ชู่ว.์..ไม่เป็นไร ไม่ตอ้งพดู คุณปลอดภยัแลว้”99 
 

ฤๅสวรรค์ลวง มีลกัษณะของเรืองระทึกขวญัประกอบอยู่ดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดเรือง
ดว้ยเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยคนร้ายทีมีปัญหาทางจิต (อาชญากรรมเรืองที 1) จากนนัดาํเนินเรืองดว้ย
การชีใหเ้ห็นแรงจูงใจและภาวะทางอารมณ์ของฆาตกรทีผกูติดอยูก่บัผูห้ญิงเอเชียจนก่อคดีต่อเนืองอีก
หลายครัง (อาชญากรรมเรืองที 2) ซึงภาวะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของตวัละครเอกชาย อีก
ทงัหลกัฐานหลายอยา่งยงับ่งชีวา่เขามีโอกาสทีจะก่อคดีได ้ทาํให้ตวัละครเอกหญิงเขา้ใจผิดวา่เขาคือ

                                                                                                                                                                  

 
98เรืองเดียวกนั, 311-312. 

 
99เรืองเดียวกนั, 350-351. 
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ฆาตกร ก่อนจะถูกคนร้ายตวัจริงพยายามลงมือฆ่า แต่สุดทา้ยตวัละครเอกชายก็สามารถไปช่วยชีวิตได้
ทนัและฆาตกรไดรั้บบทลงโทษ 

เมือแยกเรืองของวรรณกรรมทงัสองประเภทไดแ้ลว้ ส่วนต่อไปคือการแสดงเส้นการดาํเนิน
เรืองเพือใหเ้ห็นการสอดประสานกนัระหวา่งเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญั คือ 
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ฤๅสวรรค์ลวง 

1. คนร้ายก่อคดีฆาตกรรมอาํพรางโดยพุง่เป้าไปที
ผูห้ญิงเอเชีย เนืองจากเคยถูกผูห้ญิงเอเชียทาํร้าย
จนกลายเป็นปมฝังใจ 

2. พระเอกมีความพึงพอใจผูห้ญิงเอเชียเป็นพิเศษ 
ขณะเดียวกันก็รู้สึกรังเกียจเพราะเคยเกิดความ
ขดัแยง้รุนแรงกบัผูห้ญิงเอเชีย แต่เขากลบัตกหลุม
รักนางเอกทีเป็นคนไทย ซึงนางเอกพยายาม   
บ่ายเบียงเพราะกงัวลเรืองอารมณ์ทีรุนแรง 

ระทึกขวญั โรมานซ ์

3. คนร้ายมีความตอ้งการฆ่าอย่างรุนแรงจนไม่
สามารถควบคุมได้ จึงลงมือก่อคดีฆาตกรรม
ผูห้ญิงเอเชียในเมืองทีนางเอกอาศยัอยู ่

4. นางเอกหวาดวิตกเกียวกบัอารมณ์สองขวัที
รุนแรงของพระเอก จนทําให้ความสัมพนัธ์ที
กาํลงัจะพฒันาเกิดปัญหา 5. พระเอกตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในคดีฆาตกรรม

ต่อเนือง เพราะทีอยูข่องเขาสอดคลอ้งกบัสถานที
เกิดเหตุครังก่อนๆ อีกทงัพระเอกยงัมีความรู้สึก
รุนแรงต่อผูห้ญิงเอเชียทีเป็นเหยือเหมือนคนร้าย 
ประกอบกบัทีเขาเคยทะเลาะและทาํร้ายเหยือคน
ทีสองจึงทาํใหน้างเอกเริมสงสยัในพฤติกรรม 

6. อารมณ์ทีรุนแรงและก้าวร้าวของพระเอก
ส่งผลให้นางเอกเริมคลางแคลงใจว่าเขาอาจเป็น
คนร้ายทีก่อคดี จนหวาดกลวัทีจะสานสัมพนัธ์
กบัเขาต่อไป 

7. นางเอกพยายามเชือมโยงขอ้มูลต่างๆ ทงัจาก
สภาพศพของเหยือ สถานที และแรงจูงใจของ
คนร้าย การประมวลผลนันบ่งชีว่าพระเอกคือ
ฆาตกร 

8. ขอ้สงสัยในตวัพระเอกส่งผลให้นางเอกกลวั
จนความสัมพนัธ์ของทงัคู่เกิดปัญหา พระเอกไม่
พอใจทีนางเอกระแวงตนเอง ทงัสองจึงตดัสินใจ
แยกกนัอยู ่ 9. คนร้ายฉวยจงัหวะตอนทงัสองเกิดปัญหาเพือ

ลงมือฆ่านางเอก แต่พระเอกสามารถไปช่วยชีวิต
ไดท้นั 

10. เมือเหตุการณ์ร้ายผ่านไป นางเอกและ
พระเอกจึงได้ปรับความเขา้ใจกนั และครองรัก
กนัอยา่งมีความสุข 

1

2 

3 

4

5 

6 
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ลาํดบัต่อมาคือการพิจารณาเส้นการดาํเนินเรืองเพือวิเคราะห์ให้เห็นการทาํงานร่วมกนัของ
วรรณกรรมทงัสองประเภทในฐานะโครงเรืองหลกัของนวนิยายเรือง ฤๅสวรรค์ลวง 

นวนิยายเรืองนีเริมตน้จากการเปิดเรืองตามลกัษณะงานแนวระทึกขวญั ด้วยการกล่าวถึง
ฆาตกรรมต่อเนือง อีกทงัยงัอธิบายสาเหตุหรือแรงจูงใจของฆาตกรทีมีต่อเหยือซึงล้วนแลว้แต่เป็น
ผูห้ญิงเอเชีย พร้อมกบับรรยายถึงเจยเ์ดน ตวัละครเอกชายวา่มีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกบัฆาตกร คือ เป็น
ผูที้มีประสบการณ์เลวร้ายโดยมีตน้เหตุมาจากผูห้ญิงเอเชีย ปมปัญหาหรือความขดัแยง้ทีเกิดขึนจึง
กลายเป็นปมฝังลึกในจิตใจ ทงัยงัพฒันาให้ตวัละครมีบุคลิกกา้วร้าว และควบคุมอารมณ์ทีรุนแรงได้
ยากจนกลายเป็นคนอารมณ์สองขวั ส่งผลใหม้าติกาเกิดความกงัวลใจทีจะสานสัมพนัธ์และร่วมพฒันา
ความรักกบัเจยเ์ดน ดงันันปัญหาด้านบุคลิกภาพจึงกลายเป็นปมปัญหาหลกัในนวนิยายทีขดัขวาง
ความรัก ไม่ใหส้มหวงัตามแบบฉบบัของเรืองโรมานซ์ 

จากนนัผูป้ระพนัธ์จึงดาํเนินเรืองดว้ยการบรรยายให้เห็นถึงความพยายามของเจยเ์ดนในการ
ควบคุมอารมณ์อนัรุนแรงให้เป็นปกติ เพราะชายหนุ่มตอ้งการทีจะสานสัมพนัธ์กบัมาติกา ดว้ยความ
ตงัใจจริงของเขามาติกาจึงใจอ่อนและยินยอมทีจะคบหาด้วย รวมทงัคอยให้กาํลังใจเมือเจย์เดน
ตดัสินใจทีจะเขา้บาํบดัจิตใจกบัจิตแพทย ์

ต่อมาเหตุการณ์ฆาตกรรมหญิงสาวชาวเอเชียรายทีหนึงก็เกิดขึนในเมืองทีนางเอกใช้ชีวิตอยู่
ซึงเป็นเมืองทีมีผูห้ญิงเอเชียอาศยัอยู่สามคนรวมทงัมาติกาด้วย จากการสืบสวนของตาํรวจพบว่า
คนร้ายเป็นคนเดียวกนักบัทีก่อคดีต่อเนืองมาแลว้ในหลายเมือง ทาํให้เจยเ์ดนตกเป็นผูต้อ้งสงสัยของ
ทางการ เพราะเจย์เดนมีหลักฐานทีอยู่ใกล้เคียงกบับริเวณสถานทีเกิดเหตุเสมอ ทงัยงัมีรูปพรรณ
สัณฐานคล้ายคลึงกบัผูร้้าย ส่งผลให้มาติกาเริมสงสัยในตวัชายหนุ่มจนความสัมพนัธ์เริมมีปัญหา     
ยงิไปกวา่นนัหญิงสาวยงัเห็นเจยเ์ดนทะเลาะและขาดสติจนใชก้าํลงักบัหญิงสาวชาวเอเชียอีกคนหนึง
ก่อนทีเธอจะถูกฆาตกรรม เธอจึงเชือวา่เขาคือฆาตกร เป็นเหตุให้ความรักทีกาํลงัพฒันาเกิดปัญหาขึน 
ทงัสองทะเลาะกนัอย่างรุนแรงถึงขนัแตกหัก มาติกาจึงเกิดความกลวัและหวาดระแวงว่าตนเองอาจ
เป็นเหยอืรายต่อไป เพราะเธอคือผูห้ญิงเชือสายเอเชียคนสุดทา้ยทียงัมีชีวิตอยู ่ซาํยงัไปกระตุน้อารมณ์
ดา้นมืดของเจยเ์ดนก่อนทีจะเลิกรากนั ดว้ยเหตุนีคนร้ายตวัจริงจึงฉวยโอกาสทีตวัละครเอกทงัสองเกิด
ปัญหาเพือลอบเขา้ไปฆ่ามาติกาอนัเป็นจุดสูงสุดของเรือง เธอจึงไดท้ราบวา่ตนเองเขา้ใจเจยเ์ดนผิดไป 
กระนนัเจยเ์ดนก็สามารถช่วยชีวิตเธอไดท้นัเรืองราวจึงคลีคลาย ก่อนทีตวัละครทงัสองจะไดก้ลบัมา
รักกนัในตอนปิดเรือง 
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การดําเนินเรืองดังทีกล่าวมาจึงแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมทังสอง
ประเภทว่า เรืองระทึกขวญัส่งผลต่อการพฒันาเรืองแบบโรมานซ์ให้ไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่าง
ราบรืน เพราะตวัละครเอกหญิงกลวัว่าตนเองจะหลงรักฆาตกรจนความสัมพนัธ์ทีเคยดีงามชะงกัลง 
ในขณะเดียวกนัเรืองแบบโรมานซ์ก็ทาํหน้าทีเป็นตวัขบัเน้นให้อาชญากรรมในเรืองมีความน่ากลวั
มากยงิขึน เพราะเหตุการณ์ฆาตกรรมมีความเกียวพนักบัตวัละครเอกหญิงโดยตรงและค่อยๆ เขา้ใกล้
ตวัตลอดเวลา นอกจากนีในช่วงทีความรักของตวัละครกาํลงัพฒันาอยู่ คนร้ายทีตงัใจจะฆ่านางเอก
เป็นคนแรกกลบัตอ้งตดัสินใจวางแผนใหม่ เพราะการเขา้ใกลเ้ธอโดยทีมีตวัละครเอกชายปรากฏตวั
ดว้ยเสมอเป็นเรืองลาํบาก ทาํให้ตอ้งวางแผนการใหม่ ดงันี เรืองโรมานซ์จึงมีบทบาทในการหน่วงให้
เรืองระทึกขวญัซบัซอ้นมากขึนอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามเมือเหตุการณ์ต่างๆ เขา้สู่ภาวะปกติ ตวัละครเอก
หญิงและชายจึงไดป้รับความเขา้ใจกนัและกลบัมาพฒันาความสัมพนัธ์ร่วมกนัอีกครัง 

การพฒันาเรืองเช่นทีปรากฏใน ฤๅสวรรค์ลวง นีแสดงให้เห็นการสอดประสานของเรือง      
โรมานซ์และเรืองระทึกขวญัอนักลมกลืน กล่าวคือ หลงัจากเปิดเรืองและชีให้เห็นปมขดัแยง้ทงัหลาย 
แลว้ การดาํเนินเรืองในแต่ละส่วนยงัส่งผลต่อกนัและกนัตลอดทงัเรือง ก่อนทีอุปสรรคต่างๆทงัใน
ส่วนของเรืองระทึกขวญัและโรมานซ์จะได้รับการแก้ไขให้หมดไป ดังนันนวนิยายเรืองนีจึง
สอดคลอ้งกบันิยามทีใชศึ้กษา และสามารถจดัใหเ้ป็นนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยได ้

เช่นเดียวกบัยุคพฒันา นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยในยุคเฟืองฟูนีมีแบบเรือง
อยู ่2 แบบเช่นกนั คือ 

 1. ผู้ต้องสงสัยคือ “ผู้อนื” ไดแ้ก่นวนิยายเรือง เลือมพรายลายรัก มาลัยทีปลายทาง เล่ห์ร้อยรัก 
รอยแค้นดินแดนรัก เลือมมุกลายมังกร ศาสตร์รักนักอ่านใจ ทะเลไฟ มุกเหลียมเพชร รักทรยศ      
แผนรักพญาเหยียว คลืนรักทะเลปรวน นักสืบ...รัก ลวง พราง แสงตะวันพระจันทร์แรม แผนลวง-
บ่วงมารยา สายลับรุกฆาต สายลับล่าหัวใจ มาสคอตสือรัก เงือนสอดรัก นาฏกรรมอาํพราง และ เลือม
ร้อยเล่ห์ 

2. ผู้ต้องสงสัยคือ “ตัวละครเอกชาย” ไดแ้ก่นวนิยายเรือง หน้าต่างในเงาเมฆ ฤๅสวรรค์ลวง 
จากศัตรูสู่หัวใจ รุ่งอรุณ รักลายเพลิง และ คลืนใต้สายธาร 
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จากการศึกษาทีผา่นมาในบทที 3 ทาํให้ทราบวา่นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย
ในช่วงแรกเริมไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากจะวนัตก โดยนกัเขียนของไทยไดรั้บแนวคิดโดยตรง
จากผลงานของนักเขียนต่างประเทศและรับผ่านนวนิยายทีได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ส่งผลให้
ลกัษณะของนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยเหมือนกบันิยามจากตน้ทางทุกประการ 
กล่าวคือ นวนิยายแนว Romantic Suspense เป็นนวนิยายทีตอ้งมีโครงสร้างแบบโรมานซ์ อนัไดแ้ก่ 
ตอ้งมีตวัละครเอกหญิงและชายทีตอ้งเอาชนะอุปสรรคทงัปวงทีขดัขวางการอยูร่่วมกนั ซึงในตอนทา้ย
ปัญหาต่างๆ จะถูกขจดัและตวัละครไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ประกอบกบัโครงสร้างแบบระทึก
ขวญั อนัไดแ้ก่ ตอ้งมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรืออาชญากรรมซึงโดยมากมกัเป็นฆาตกรรมทีเกิดขึนและจบ
ลงไปแลว้อนัเป็นความลบัทีรอให้ตวัละครเอกเขา้มาสืบหาความจริง และในระหว่างสืบสวนนนัตวั
ละครเอกตอ้งเผชิญอนัตรายและเสียงชีวติดว้ย ยงิไปกวา่นนัโครงสร้างของนวนิยายทงัสองประเภทยงั
ตอ้งดาํเนินคู่กนัไป “ตลอดเรือง” ในฐานะ “โครงเรืองหลกั” และมีนาํหนกัหรือส่งผลต่อเรืองเท่ากนั 
มิใช่โครงเรืองรองของกนัและกนั 

อนึง เมือพิจารณาถึงความเคลือนไหวของนวนิยายแนวนีในสังคมไทยตงัแต่ยุคแรกเริม
จนกระทงัถึงยคุเฟืองฟูก็จะเห็นถึงพฒันาการในการสร้างงาน อธิบายไดว้า่ ในระยะแรกทีแนวคิดเรือง
การผสมผสานวรรณกรรมแนวโรมานซ์กับวรรณกรรมแนวระทึกขวญัเข้ามามีบทบาทในการ
ประพนัธ์นวนิยายไทย นักเขียนยงัขาดความเข้าใจด้านกลวิธีการสอดประสานโครงเรือง ทาํให้
บทบาทหรือนาํหนกัความสาํคญัของวรรณกรรมทงัสองประเภทไม่สมดุลกนั โดยส่วนใหญ่งานเขียน
ของไทยมกัจะดาํเนินเรืองดว้ยความขดัแยง้หลกัตามแบบฉบบัเรืองโรมานซ์ เพราะนกัเขียนทีให้ความ
สนใจวรรณกรรมประเภทใหม่นีลว้นแต่เป็นนกัเขียนโรมานซ์ ส่งผลให้นวนิยายจาํนวนหนึงเป็นเพียง
เรืองโรมานซ์ทีนาํลกัษณะการไขคดีปริศนาแบบเรืองระทึกขวญัเขา้มาช่วยพฒันาเรืองราวในตอนทา้ย
เรืองเท่านัน ไม่ไดมี้บทบาทร่วมกนัอย่างเท่าเทียมนบัแต่เปิดเรือง กระนนัก็ยงัมีนวนิยายอีกจาํนวน
หนึงทีสอดคลอ้งกบันิยามของ Romantic Suspense ซึงโดยมากเป็นผลงานของนกัเขียนชนันาํของ
ไทยทีเคยสัมผสังานของตะวนัตกมาแลว้ทงัสิน เช่น นายา กิงฉตัร เป็นตน้ 

จนกระทงัในช่วง พ.ศ. 2550 เป็นตน้มานวนิยายแนว Romantic Suspense ซึงอยูใ่นความรับรู้
ของคนไทยทงัผูอ่้านและผูเ้ขียนมาแลว้ระยะหนึงจึงไดรั้บความสนใจในวงกวา้งมากขึน โดยเฉพาะ
นกัเขียน ดงัจะเห็นไดว้า่นกัเขียนทีสนใจนวนิยายประเภทนีเขา้ใจลกัษณะการสร้างงานและกลวิธีการ
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สอดประสานโครงเรืองอยา่งชดัเจน เพราะมีตน้แบบจากตะวนัตกและงานเขียนจากยุคก่อนหนา้เป็น
เข็มทิศช่วยชีนาํแนวทาง ทาํให้มีผลงานตีพิมพ์ออกมาจาํนวนมาก ซึงงานเขียนทีปรากฏในช่วงนี
ได้รับการสร้างสรรค์จากทงันักเขียนชนันาํในยุคพฒันาก่อนหน้า และนกัเขียนหน้าใหม่ ส่งผลให ้  
นวนิยายแนว Romantic Suspense เฟืองฟูอยา่งยงิ 

นอกจากนีการศึกษาพฒันาการและลกัษณะของนวนิยายแนวนียงัทาํให้ทราบวา่สามารถแบ่ง
แบบเรืองยอ่ยไดอี้ก 2 แบบคือ นวนิยาย Romantic Suspense ทีมีผูต้อ้งสงสัยคือ “ผูอื้น” และ นวนิยาย 
Romantic Suspense ทีมีผูต้อ้งสงสัยคือ “ตวัละครเอกชาย” 

ยิงไปกว่านัน เมือผูศึ้กษาวิเคราะห์ผลงานทีสอดคล้องกบัคาํจาํกดัความของนวนิยายแนว 
Romantic Suspense แลว้ยงัพบขอ้สังเกตทีน่าสนใจอีกประการหนึง คือพบวา่การนาํวรรณกรรม 2 
ประเภทนีมารวมกนัไดก่้อให้เกิดการเปลียนแปลงแนวคิดบางประการต่อทงันวนิยายแบบระทึกขวญั
และนวนิยายโรมานซ์ผูศึ้กษาจึงสนใจทีจะศึกษา และเพือพิจารณาวา่ความแตกต่างทงัหลายทีเกิดขึน
ภายในตัวบทเมือเปรียบเทียบกับงานแนวระทึกขวญัและโรมานซ์แบบขนบนันมีนัยสําคัญทาง
ความคิดหรือไม่ อนัจะขอวเิคราะห์ใหเ้ห็นอยา่งละเอียดในการศึกษาบทต่อไป 
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บทท ี4 

การปรับเปลยีนการสร้างบทบาททางเพศของตัวละครในนวนิยายแนว Romantic Suspense 
 
 

 จากการศึกษาบทที 3 ทาํให้ทราบว่านวนิยายแนว Romantic Suspense คือการผสมผสาน    
นวนิยายเขา้ดว้ยกนั 2 ประเภท คือ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั การหลอมรวมนีทาํให้
เกิดนวนิยายประเภทใหม่ทีต่างไปจากความคุน้เคยของผูอ่้าน อนึง การผสมผสานนีไม่เพียงก่อให้เกิด
งานเขียนแนวใหม่เพียงประการเดียวเท่านนั เพราะเมือพิจารณาต่อไปจะพบว่างานเขียนแนวนีมีการ
สร้างตวัละครแตกต่างกบัลกัษณะแบบฉบบัของประเภทวรรณกรรมตน้ทางอีกดว้ย ทงันีนวนิยายโร
มานซ์และนวนิยายระทึกขวญัต่างเป็นนวนิยายยอดนิยมทีมีขอ้กาํหนดวิธีการสร้างงานทีชดัเจนและ
แตกต่างกนั จึงจาํเป็นทีจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัแบบฉบบัการสร้างงานของวรรณกรรมทงัสองก่อนที
จะวิเคราะห์ไดว้า่ความเปลียนแปลงทีปรากฏในนวนิยาย Romantic Suspense นนัละเมิดขนบวรรณ
กรรมอยา่งไร กบัทงัการสร้างตวัละครหญิงและชายในนวนิยาย Romantic Suspense จาํนวนหนึงได้
กา้วขา้มคุณสมบติับางประการเกียวกบัเพศสถานะทีถูกประกอบสร้างขึนภายใตค่้านิยมของสังคมไทย 
ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนนีจึงอาจเป็นช่องทางหนึงสําหรับให้ผูเ้ขียนและผูอ่้านใชท้าํความเขา้ใจกบั
บทบาททางเพศทีเปิดกวา้งขึนของตวัละครโดยเฉพาะตวัละครเอกหญิงไดม้ากกวา่เดิม 

 

4.1 การปรับเปลียนการสร้างตัวละครจากสัญนิยมการแต่งวรรณกรรมยอดนิยมในนวนิยาย 
Romantic Suspense ของไทย 
  

 วรรณกรรมยอดนิยม คือ นวนิยายทีเขียนลงเป็นตอนๆ ตามหนา้นิตยสารผูห้ญิง 
เช่น สกุลไทย ขวญัเรือน และโลกนวนิยาย หรือตามหนา้นิตยสารผูช้ายอย่างบางกอก 
[…] และความทีเขียนลงเป็นตอนๆ ต่อเนืองกนั การดาํเนินเรืองจะตอ้งทาํให้ผูอ่้าน 
“ติด” จนตอ้งตามซืออ่านทุกอาทิตย ์
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 […] ทีเรียกกลุ่มนีว่านวนิยายยอดนิยม เพราะนวนิยายกลุ่มนีจะมีผูอ่้าน
กวา้งขวางและมีจาํนวนมากทีสุดกว่ากลุ่มอืน นอกจากจะตามอ่านเป็นตอนๆ แลว้ เมือ
พิมพร์วมเล่มออกจาํหน่ายกย็งัขายดีมากกวา่กลุ่มอืน มีการพิมพซ์าํบ่อยครังกวา่1 

  

 จากการนิยามลกัษณะวรรณกรรมยอดนิยมของชูศกัดิ ภทัรกุลวณิชย ์อาจกล่าวไดว้า่งานเขียน
ประเภทนีหมายถึงงานเขียนทีสร้างขึนและดํารงอยู่ด้วยความชืนชอบของผู ้อ่านเป็นสําคัญ 
นอกจากนนังานกลุ่มนียงัมีประเภทของวรรณกรรม (genre) เป็นตวักาํหนดการสร้างและการเสพ2ที
ปรากฏซําเป็นแบบแผน ทังย ังสืบเนืองจนเป็นข้อรับรู้ร่วมกันระหว่างผู ้เขียนและผู ้อ่าน ทาง
วรรณกรรมศึกษาเรียกลกัษณะเช่นนีว่าขนบการประพนัธ์หรือสัญนิยม ซึงนอกจากนิยามของราช
บณัฑิตทีกล่าวไปในนิยามศพัทเ์ฉพาะแลว้ ผูศึ้กษายงันาํนิยามของนพพร ประชากุล มาอธิบายเพิมเติม
ดว้ย 
 

สัญนิยม (convention) หมายถึง กติกาข้อตกลงทีผูเ้ขียนและผูอ่้านยอมรับ
ร่วมกันโดยนัยในอันทีจะสือและรับรู้ความหมายในงานวรรณกรรมเพือให้การ 
“สือสาร” ทางวรรณกรรมนนัดาํเนินไปอย่างราบรืน ยกตวัอย่างเช่น กติกาขอ้ตกลงขอ้
หนึงในนิยายจักรๆ  วงศ์ๆ  คือ ทุกคนยอมรับว่าตัวละครเอกสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได ้[…] ครันเมือลงไปในระดบัทีตอ้งแยกแยะวรรณกรรมออกเป็น “แนว” 
(genre) ต่างๆ เรากจ็ะพบอีกว่าแต่ละแนววรรณกรรมลว้นมีสัญนิยมอนัเป็นขอ้กาํหนด
ตรรกะภายใน วิธีการเดินเรือง การนาํเสนอตวัละคร ฯลฯ ตามแบบฉบบัเฉพาะของ
แนวนนัๆ ทงัสิน เช่น ในนวนิยายแนวรักพาฝัน ชีวิตมกัจะเป็นแบบอุดมคติทีสวยสด
งดงาม3 

 

 สัญนิยมจึงเปรียบเสมือนกรอบทีกาํหนดทศันคติของผูอ่้านทีมีต่องานเขียนชินหนึง ทงัใน
ฐานะเครืองมือเพือการยอมรับในความเป็นเรืองแต่งและเพือการยอมรับกติกาทีวรรณกรรมแต่ละ
ประเภทกาํหนดขึน ซึงเมือพิจารณาสัญนิยมในนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญัแลว้จะพบวา่ 
ผูเ้ขียนมกัประพนัธ์งานโดยคาํนึงถึงแบบฉบบัอยา่งเคร่งครัด อนัไดแ้ก่ หากเป็นนวนิยายโรมานซ์ แม้
                                                        

 
1ชูศกัดิ ภทัรกลุวณิชย,์“ทศวรรษหนา้ของนวนิยายไทย” ใน อ่าน (ไม่) เอาเรือง (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545):23. 

 
2เรืองเดียวกนั, 23. 
3นพพร ประชากุล, “ทาํไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจึงแกปั้ญหาสังคมไม่ได”้ ใน ยอกอกัษร ย้อนความคดิ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ 

: อ่าน, 2552):191-192. 
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ตวัละครนางเอกและพระเอกจะประสบปัญหาหรือชะตากรรมทีเลวร้ายเพียงใด แต่ผูอ่้านก็คาดหมาย
ไดว้่าในทา้ยทีสุด ปัญหาต่างๆ จะไดรั้บการแกไ้ขและตวัละครจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข หรือ
หากเป็นนวนิยายระทึกขวญัทีแมต้วัละครนกัสืบจะเผชิญอนัตรายในการสืบสวน แต่ผูอ่้านจะเขา้ใจได้
วา่ท่ามกลางความลุน้ระทึกเสียงเป็นเสียงตาย ตวัละครจะสามารถผา่นพน้และจบัคนร้ายตวัจริงไดใ้น
ตอนจบ  

 ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นสูตรสําเร็จทีถูกนาํมาใช้เสมอ อนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
ซเวทาน โตโดรอฟ ทีกล่าวถึงการใชส้ัญนิยมวา่ สําหรับวรรณกรรมเพือมวลชนแลว้ การ “แหวกกฎ” 
กลบัไม่ใช่สิงพึงประสงค์ วรรณกรรมเหล่านีจะเป็นงานเขียนทีดีไดก้็ต่อเมือเคารพกติกาของแต่ละ
ประเภท4สัญนิยมจึงไม่เพียงแต่เป็นสิงพึงปฏิบติัสืบต่อกนัมาเท่านนั หากยงัมีบทบาทในการกาํหนด
ทิศทางการดาํเนินเรือง รวมถึงการนาํเสนอตวัละครดว้ย ดงัวา่ 
 

นิยายในบางขนบมีการจดับทบาทของตวัละครไวอ้ย่างชดัเจน และบทบาท
ดงักล่าวจะมีผลกาํหนดคุณลกัษณะของตวัละครดว้ย ตวัอยา่งเช่น นวนิยายรักพาฝัน จะ
มีพระเอก-นางเอก (ซึงตอ้งเป็นคนทีมีรูปร่างหนา้ตา “ดี” และมีอุปนิสยัใจคอ “ดี”) […] 

พระเอก-นางเอก มี “หนา้ที” รักกนัและแสวงหาความสุขสมหวงัร่วมกนั […] ในนว
นิยายสืบสวนจะมีนกัสืบ (ซึงฉลาดปราดเปรือง แต่มีอะไรที “เพียนๆ”) ผูช่้วยนกัสืบ 
เหยือ ผูต้อ้งสงสยั (แต่บริสุทธิ) ฆาตกรตวัจริง (ซึงไม่มีใครสงสัย) ฆาตกรทาํ “หนา้ที” 
ฆ่าเหยือดว้ยวิธีอนัแนบเนียน นกัสืบสวมบทบาทเป็นผูเ้ปิดโปงฆาตกรเหล่านนั5 

 

 กระนนัก็ดี ทีกล่าวมาทงัหมดคือลกัษณะของขนบหรือสัญนิยมทีปรากฏในวรรณกรรมยอด
นิยมแต่ละประเภท แต่เมือผู ้ศึกษาพิจารณาลักษณะการเลือกใช้สัญนิยมในนวนิยาย Romantic 

Suspense ของไทยจาํนวนหนึงก็พบวา่ การนาํวรรณกรรมทงั 2 ประเภทมารวมกนัไดก่้อให้เกิดการ
เปลียนแปลงหรือละเมิดสัญนิยมบางประการต่อทงันวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั อนัอาจ
อธิบายได ้ดงันี 

                                                        
4ธรณินทร์ มีเพียร, “นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ” ใน วารสารอักษรศาสตร์, 28, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2542) 

: 90-101. 
5นพพร ประชากุล, “วรรณกรรมศึกษา : การวิเคราะห์นิยาย” ใน ยอกอกัษร ย้อนความคดิ เล่ม 1, 162-163. 
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 4.1.1 การละเมิดสัญนิยมแบบนวนิยายโรมานซ์ 
  

 ลกัษณะเด่นประการหนึงของนวนิยายโรมานซ์ทีถือเป็นสัญนิยมคือ การสร้างตวัละครให้มี
คุณสมบติัแบบอุดมคติ ดว้ยการสร้างให้ตวัละครเอกฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิงมีความพร้อม
และเหมาะสมกนัตามแบบของอุดมคติในสังคมไทย เช่น รูปร่างหนา้ตาดี มีชาติตระกูลเสมอกนั ตวั
ละครฝ่ายชายมีอายมุากกวา่จึงเหมาะสมทีจะเป็นผูน้าํครอบครัว6 หรือทีวา่ 
 

[…] ตวัละครเอกฝ่ายหญิงทีเป็นกลุสตรีแบบฉบบั มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล
แบบไทย มีลกัษณะเด่น จะมีความสง่างาม มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความหยิงทะนง
ตน ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความคลา้ยคลึงกันในเรืองรูปสมบัติ ด้าน
คุณสมบติัของตวัละครเอกฝ่ายชายทีเป็นแบบฉบบัจะเป็นคนในอุดมคติทีมีคุณธรรม มี
หลกัการ หรือเป็นผูที้มีอุดมการณ์ในชีวิต7 

 

 การสร้างตวัละครตามความคาดหวงัของสังคมนี ทาํให้เกิดแบบฉบบัของตวัละครทีผูเ้ขียน
มกัหยบิเอาคุณสมบติัต่างๆ ที “พึงมี” บางประการมาใชจ้นเป็นภาพจาํ อนัเป็นลกัษณะของสุภาพสตรี
และสุภาพบุรุษตามแนวคิดของคนไทย ตวัละครใรนวนิยายโรมานซ์จึงเป็นภาพแทนของหญิงกบัชาย
ซึงเป็นไปตามขอบเขตเพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย เช่น พจมาน พินิจนนัต ์กบั ม.ร.ว. ภราดา
พฒัน์ระพี หรือชายกลาง จากนวนิยาย บ้านทรายทอง ของ ก. สุรางคนางค ์ทีตวัละครเอกหญิงมีความ
มนัใจ เป็นตวัของตวัเอง แต่ขณะเดียวกนัก็มีความอ่อนหวานและนอบนอ้มแบบกุลสตรีไทย ส่วนชาย
กลางเป็นชายหนุ่มทีมีหน้าทีการงานดี หยิงในศกัดิศรีและเป็นทีพึงของคนในครอบครัว หรือมณี
จนัทร์กบัหลวงอคัรเทพวรากรจาก ทวิภพ ของทมยนัตี ซึงมณีจนัทร์เป็นตวัละครหญิงทีมีการศึกษาสูง 
ทนัสมยั ชอบช่วยเหลือผูอื้นและมกัเป็นทีปรึกษาใหก้บัตวัละครเอกชาย ขณะทีหลวงอคัรเทพวรากรมี
บุคลิกสุขุม เป็นผู ้ใหญ่ มีอุดมการณ์ในการดําเนินชีวิต และสามารถสละความสุขส่วนตนเพือ
บา้นเมืองได ้เป็นตน้ 

                                                        
6ศุภร จารุจรณ, “ลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหว่างปีพุทธศกัราช 2480-2516,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541), 193. 
7เรืองเดียวกนั, 194. 
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 แต่ในนวนิยาย Romantic Suspense นนัตวัละครมีความแตกต่างไปจากสัญนิยมแบบเดิม อาทิ 
วมิลินกบัรหทั ตวัละครเอกหญิงและชายจากเรือง รหัสหัวใจ ทีกิงฉตัรเลือกใชคุ้ณสมบติัในการสร้าง
ตวัละครแปลกไปจากความคาดหมายของสังคม ดว้ยการโยกยา้ยลกัษณะพึงมีใน “สุภาพบุรุษ” เช่น 
เป็นผูน้าํ แข็งแรง เด็ดเดียว มาประกอบสร้างเป็นตวัละครเอกหญิง ทีวา่ ชือเสียงของหญิงสาวข้างตัว
ค่อนข้างดัง ทังเรืองเก่ง เฮียว และเฉียบจนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหัวหด8 หรือทีวา่ 
 

[…] ผูก้องดาวไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทาํงานดา้นนีมานาน การเสียง
เป็นเรืองปกติสําหรับผูก้องอยู่แลว้ เห็นสวยอย่างนี ผูก้องจดัการผูช้ายขนาดใหญ่กว่า
เท่าตวัเสียหมอบมาแลว้ ผมเห็นกบัตา9 

 

 ในขณะทีตวัละครเอกชายกลบัมีนิสัยใจเยน็ โอบอ้อมอารี ไม่ใช่คนชอบทาํอะไรเสียง และ
ค่อนข้างทึม10 ทงัยงัมีท่าทางกะเปิบกะป๊าบ11อีกดว้ยหรือทีวา่ 
 

[…] ชายทีศึกษามาอย่างดีในแฟ้มประวติัเดินหอบเอกสารมว้นเป็นท่อนกลม
ออกมาจากตวัอาคาร เขากาํลงัสนใจเปิดอ่านขอ้ความจากสมุดปกดาํเล่มใหญ่ในมือ 
ขณะทีกา้วเทา้ตรงไปยงัรถยนตซึ์งจอดอยู่ตรงขา้มกบัรถของหล่อน และคงเป็นเพราะ
มวัแต่เอาความสนใจไปอ่านหนงัสือ เทา้ทีกา้วจึงสะดุดกบัขอบฟุตปาธ 

ปฏิกิริยาแรกของชายหนุ่มคือมือหนึงตะครุบแวน่ตาตวัเองไวก่้อน ส่วนอีกมือ
กนัไวไ้ม่ให้ตวัเองลม้หนา้กระแทกพืน และเมือสองมือไม่ว่าง ขา้วของต่างๆ นานาที
หอบมาจึงร่วงพรูจากออ้มแขนตกลงเกลือนพืนรอบตวั12 

 

 การสร้างตวัละครทีต่างไปจากความคาดหวงัเช่นนียงัรวมไปถึงเรืองทางเพศดว้ย กล่าวคือ ตวั
ละครเอกหญิงทีชือ ญาณิน หรือ นิกกี ใน เลือมพรายลายรัก ของดวงตะวนั มีทรรศนะเรืองเพศอยา่ง

                                                        

 
8กิงฉตัร,รหัสหัวใจ, พิมพค์รังที 6 (กรุงเทพ : อรุณ, 2553), 8. 
9เรืองเดียวกนั, 25. 
10เรืองเดียวกนั,8. 
11เรืองเดียวกนั, 18. 
12เรืองเดียวกนั, 9. 
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เปิดเผยตรงไปตรงมา  ดังว่า นิกกีไม่เคยเชือว่าศักดิศรีของตัวเองจะอยู่ ทีความพยายามรักษา
พรหมจรรย์เอาไว้จนสุดใจขาดดิน เพราะฉะนันนิกกีจะนอนกับใครมันก็เรืองส่วนตัวของนิกกี ไม่
เกียวกับใครหน้าไหนทังนัน13 

 ตามปกติแลว้เรืองทางเพศในวฒันธรรมไทยถูกจดัให้เป็นเรืองส่วนตวัทีตอ้งระมดัระวงัและ
ควรอบัอายหากมีการกล่าวถึงอยา่งตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกบัเพศหญิงทีจะถูกควบคุมอยา่งเขม้ขน้
กวา่เพศชาย แต่ญาณินกลบัมีความกลา้ทีจะเปิดเผยเรืองทางเพศ ตวัละครนีจึงละเมิดขนบตวัละครเอก
หญิงทีตอ้งเป็นกุลสตรี รักนวลสงวนตวั 

 นอกจากนีตวัละครเอกหญิงใน Romantic Suspense ยงัสามารถกา้วล่วงเขา้ไปใน “พืนที
อนัตราย” ไดม้ากกวา่งานโรมานซ์ทวัไป ทีมกัจาํกดัพืนทีผูห้ญิงอยูใ่นทีปลอดภยัภายใตค้วามคุม้ครอง
ของผูช้าย ดงัเช่นตวัละครอยา่ง ผกาพิมล ใน รําเพยดอกสุดท้าย ของนายา ซึงเผชิญกบัสถานการณ์ร้าย
ไดดี้กบัทงัเอาตวัรอดไดโ้ดยไม่ตอ้งพึงพาความช่วยเหลือจากผูช้าย ดงัในตอนทีหญิงสาวถูกคนร้าย
วางยาสลบและนาํตวัไปขงัไวใ้นถงับ่มไวน์เพือใหข้าดอากาศ หากผกาพิมลสามารถ รวบรวมกาํลังสูด
ลมหายใจครังสุดท้าย […] กลันลมหายใจพร้อมกับหดกาํปันและปลายเท้าเข้ามาก่อนทีจะเหวียงผลุง
ออกไปอย่างสุดแรง[…] ตัวฉันกระเดน็ออกจากถังมานอนฟุบอยู่บนส่วนทีเป็นฝา14 ก่อนจะหลบหนี
ออกมาไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 ความอนัตรายทีเกิดขึนนีโดยปกติแลว้ในขนบแบบโรมานซ์นิยมจดัวางให้ตวัละครเอกหญิง
เป็นผูถู้กกระทาํและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เนืองจากตอ้งพึงพิงความกลา้หาญและความสามารถจาก
ฝ่ายชาย แมจ้ะมีนวนิยายบางเรืองทีตวัเอกหญิงมีศกัยภาพทีจะจดัการกบัสถานการณ์อนัตรายได ้แต่
มักเป็นไปเพียงระดับหนึง  ย ังไม่สามารถรอดพ้นจากความอันตรายทีเกิดขึนได้โดยสินเชิง 
นอกจากนนัความอนัตรายทีมกัปรากฏในโรมานซ์แบบขนบยงัไม่รุนแรงนกัและผกูโยงกบัการ “ชิง
รักหกัสวาท” เป็นส่วนใหญ่ ขณะทีนวนิยาย Romantic Suspense จะมีสถานการณ์อนัตรายทีรุนแรงถึง
ชีวิตและกระทบทงัชีวิตส่วนตวัคือ ความรักของตวัละครเอก และกระทบพืนทีสาธารณะคือ ฆาตกร

                                                        

 
13ดวงตะวนั,เลือมพรายลายรัก (กรุงเทพ : ดวงตะวนั, 2550), 359. 

 
14นายา,รําเพยดอกสุดท้าย, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพ : แสงดาว), 2554, 266. 
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ยงัลอยนวลและท้าทายกฎหมายอยู่ในสังคม ดงันันการเอาตวัรอดได้เองจากเหตุการณ์ร้ายของตวั
ละครเอกหญิงทีไม่ตอ้งอาศยัผูช้ายจึงละเมิดขนบการสร้างตวัละครแบบฉบบัของโรมานซ์ 

 การนาํเสนอภาพตวัละครหญิงทีนอกเหนือไปจากความคุน้เคยนีจึงน่าสนใจวา่ ภายใตสี้สันที
ฉุดฉาดและน่าตืนตาตืนใจนี หากพิจารณาให้ลึกซึงลงไปแลว้จะมีนยัหรือบ่งบอกความหมายทีแปลก
ต่างอย่างไร อนัอาจเป็นการต่อรองกบัอาํนาจชายเป็นใหญ่ทีเคยกดทบัผูห้ญิงตามสัญนิยมโรมานซ์
แบบเดิมมานาน 

 

 4.1.2 การละเมิดสัญนิยมแบบนวนิยายระทกึขวญั 
 

 สืบเนืองจากทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ  ในการจดัประเภทนวนิยายสืบสวนทีจดัให ้   
นวนิยายระทึกขวญัเป็นงานซึงรวมลกัษณะเด่นของนวนิยายปริศนาและนวนิยายมืดเขา้ดว้ยกนันัน  
โตโดรอฟยงัวิเคราะห์ขนบการสร้างงานต่อไปอีกโดยอา้งแนวคิดจากบญัญติั 20 ประการของ เอส. 
เอส. แวน ไดน์ (S. S. Van Dine)* ดว้ยการสรุปสาระสําคญัออกมาจากบญัญติัได ้8 ประการ เพือให้
ทราบถึงความสาํคญัพืนฐานทีแวน ไดน์ มีทรรศนะวา่หลกัเกณฑ์ต่อไปนีคือขอ้ควรปฏิบติัตามในการ
เขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน ไดแ้ก่15 

 1.นวนิยาย (สืบสวน) จะตอ้งมีนกัสืบและอาชญากรอยา่งละไม่เกินหนึงคน และมีเหยือ (ศพ) 
     อยา่งนอ้ยหนึงราย 

 2. ผูก้ระทาํผิดตอ้งไม่ใช่อาชญากรมืออาชีพ ตอ้งไม่ใช่นกัสืบเอง ตอ้งฆ่าเหยือดว้ยเหตุผล
     ส่วนตวั 

 3. ไม่มีทีสาํหรับเรืองรักในนวนิยายสืบสวน 

 

                                                        

 
*เอส. เอส. แวน ไดน์ (S. S. Van Dine) หรือ วิลลาร์ดฮนัติงตนัไรท ์(Willard Huntington Wright) นกัเขียนชาวอเมริกนัสมยั

ยคุทองของรหัสคดี ไดเ้ขียนบทความเกียวกบับญัญติั 20 ประการในการเขียนนวนิยายสืบสวนลงในหนงัสือเรือง The World’s Great 

Detective Story 

15ธรณินทร์ มีเพียร, “นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟ” ใน วารสารอกัษรศาสตร์: 90-101. 
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 4. ผูก้ระทาํผดิจะตอ้งมีความสาํคญัระดบัหนึง 

     ก. ในแง่สถานะของตวัละคร : ตอ้งไม่เป็นคนรับใชห้รือสาวใช ้

     ข. ในแง่บทบาท : ตอ้งเป็นหนึงในตวัละครสาํคญั 

 5. ทุกอยา่งตอ้งอธิบายไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล ตอ้งไม่มีเรืองมหศัจรรยอ์ภินิหารมาเกียวขอ้ง 

 6. ไม่มีทีสาํหรับถอ้ยคาํพรรณนา หรือการวเิคราะห์จิตใจตวัละคร 

 7. ในส่วนทีเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลของเรือง จะตอ้งเป็นไปตามสัดส่วนต่อไปนี                   

                   “ผูแ้ต่ง : ผูอ่้าน = ผูก้ระทาํผดิ : นกัสืบ” 

 8. ตอ้งหลีกเลียงสถานการณ์และทางออกทีง่ายเกินไป 

 

 จากขอ้สรุปขอ้ที 3 ของโตโดรอฟจะเห็นวา่ งานสืบสวนในช่วงแรกไม่นิยมนาํเรืองความรัก
มาใชผ้กูเรือง เนืองจากแวน ไดน์ เห็นวา่นวนิยายสืบสวนสอบสวนไม่ควรมีเรืองความรักมาเกียวข้อง
ทังสิน ธุระสําคัญคือการนาํตัวอาชญากรไปสู่กระบวนการทางยุติธรรม มิใช่การนาํคนทีอกหักพลาด
หวังในความรักไปสู่พิธีสมรส16 แต่โตโดรอฟวิเคราะห์ให้เห็นว่ากฎขอ้นีใช้ได้กบันวนิยายปริศนา
เท่านนั ไม่สามารถนาํมาใชก้บันวนิยายมืดได ้เพราะนวนิยายมืดไม่เคยขาดเรืองรัก แต่มักเป็นรักทีป่า
เถือน รุนแรง เร่าร้อน จนอาจเข้าขันวิตถาร 17จึงอนุมานได้ว่านวนิยายระทึกขวญัทีเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างนวนิยายปริศนาและนวนิยายมืดมีเรือง “ความรัก” ปรากฏอยู่ในเรืองเช่นกนั แต่
เป็นรักทีโหดร้ายและมีความผิดปกติทางจิตใจมากกว่าจะกล่าวถึงความรักทีสวยงามสุขสมหวงั 
เนืองจากสิงทีถือเป็นสูตรก็คือ ผู้กระทาํผิดยังคงเป็นตัวละครสําคัญ18นวนิยายมืดและนวนิยายระทึก
ขวญัจึงใหค้วามสาํคญัเชิงบทบาทต่อคนร้าย การดาํเนินเรืองทีเนน้ใหเ้ห็นพฤติกรรมของฆาตกรควบคู่
ไปกบัการสืบสวนของนกัสืบ ความรักทีปรากฏในงานจึงเกียวพนักบัคนร้ายซึงมกัจะสะทอ้นความน่า
กลวัออกมามากกวา่ความสวยงาม 

                                                        

 
16เรืองเดียวกนั, 90-101. 

 
17เรืองเดียวกนั, 90-101. 

 
18เรืองเดียวกนั, 90-101. 
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 ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งความรักทีน่ากลวัจากผลงานของแมรี ฮิกกินส์คลาร์ก* (Mary Higgins 

Clark) นกัเขียนทีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นราชินีแห่งเรืองระทึกขวญั (Queen of Suspense)19 จากเรือง 
I’ll Be Seeing You (1993) หรือฉบบัแปลเป็นภาษาไทยวา่ กับดักฆาตกร ดงัเช่นทีวา่  
 

เมือเมแกนฟืนคืนสติก็พบว่าตนกาํลงันอนอยู่บนพืนหนุนตกัใครสักคนอยู ่
เธอจึงบงัคบัตวัเองใหลื้มตาและเงยหนา้ก่อนจะเห็นเบอร์นี เฮฟเฟอร์นนั ทียิมแยม้ราว
กบัเทวทูตนอ้ย จากนนัก็สัมผสัถึงรสจูบทีเปียกแฉะของเขาป่ายแปะไปทวัใบหนา้ทงั
ริมฝีปากและพวงแกม้ […] “ผมไม่อยากทาํร้ายใครเลย ผมไม่อยากทาํร้ายแอนนีในคืน
นนั แต่มนัเป็นความผิดพลาด” เขาพูดซาํเสียงอ่อนโยนเหมือนเด็กไม่มีผิด “แอนนีคือ
ความผิดพลาด” 

[…] เขาเป็นบา้ เมก็คิด นีมนัเบอร์นี พนกังานเฝ้าทีจอดรถผูร่้าเริงและมกัจะ
เล่าเรืองของเขาใหฟั้งเสมอ หมอนีมาอยูที่นีไดย้งัไง ทาํไมถึงสะกดรอยตามเธอ แลว้ยงั
ยอมรับอีกว่าเป็นคนฆ่าแอนนี พระเจา้ช่วย เขาฆ่าแอนนี! […] ริมฝีปากของเขาอยู่บน
เรือนผมของเธอ “แต่ช่วยอยู่ตรงนีสักนาทีจะไดไ้หม ผมอยากจะถ่ายรูปของคุณ เห็น
กลอ้งนีไหม” 

กลอ้งวีดีโอของเขา ใช่สิ หมอนีคงตอ้งเป็นมือกลอ้งทีซ่อนตวัอยู่ในป่าและ
เกือบจะบีบคอไคลจ์นตาย20 

 

 ตวัละครเบอร์นี เฮฟเฟอร์นัน เป็นคนร้ายทีมีปัญหาเชิงบุคลิกภาพ เขาไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรงของตวัเองทีมีต่อผูห้ญิงทีชืนชอบได้ เฮฟเฟอร์นันจึงเฝ้าตาม
ถ่ายรูป ถ่ายภาพเคลือนไหวและพยายามเข้าใกล้เมแกน คอลลินส์ ตลอดเวลา ซึงผูอ่้านจะเห็น
พฤติกรรมของเฮฟเฟอร์นนัทีพยายามใกลชิ้ดคอลลินส์เกือบตลอดเรือง แสดงให้เห็นความรักจนถึง
ขนัคลงัไคลเ้กินปกติของฆาตกรอยา่งชดัเจน 

                                                        
 *แมรี ฮิกกินส์คลาร์ก (Mary Higgins Clark) หรือ แมรี เทเรซา เอเลเนอร์ ฮิกกินส์ (Mary Therwsa Eleanor Higgins) เป็น
นกัเขียนแนวลึกลบัหญิงชาวอเมริกนัทีมีชือเสียงมาก นวนิยายไดรั้บการตีพิมพซ์าํกวา่ 80 ลา้นเล่ม นวนิยายระทึกขวญัทีสร้างชือเสียงให้
เธอคือ Where are the Children? งานเขียนเล่มนีไดรั้บการตีพิมพซ์าํในอเมริกาถึง 75 ครัง นอกจากนีในปี 1987 เธอยงัไดรั้บเลือกให้
ดาํรงตาํแหน่งประธานสมาคมนกัเขียนแนวลึกลบัแห่งอเมริกา (Mystery Writers of America) อีกดว้ย 
 19

Wikipedia.Mary Higgins Clark.[อ อ น ไ ล น์ ], เ ข้ า ถึ ง เ มื อ  9 สิ ง ห า ค ม  2556 เ ข้ า ถึ ง จ า ก 
en.wikipedia.org/wiki/Mary_Higgins_Clark 

20แมรี ฮิกกินส์คลาร์ก: เขียน; วฒันิจ คงธนารัตน์: แปลจาก I’ll be seeing you.กบัดกัฆาตกร (กรุงเทพฯ : แพรวสาํนกัพิมพ,์ 
2555), 317-318. 
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 ตวัอยา่งการแสดงให้เห็นถึงความรักทีผิดปกติในนวนิยายระทึกขวญัอีกเรืองคือ You Belong 
to Me (1998) หรือ ของขวญัวนัตาย เช่นทีวา่ 
 

“คุณตอ้งเขา้ใจนะซูซาน” เขาเริมพูดดว้ยนาํเสียงใหเ้หตุผล “ผมจะไม่มีวนัทาํ
ร้ายคุณเลย ถา้คุณไม่แส่เขา้มาเอง จริงๆ แลว้ผม ชอบ คุณทีเดียว อย่างจริงใจเลยนะ 
คุณเป็นผูห้ญิงทีน่าสนใจและก็ฉลาดมากดว้ย แต่นนัคือตวัการทีนาํคุณสู่หายนะนัน
แหละ บางทีคุณคงหลกัแหลมเสียจนนาํภยัมาแก่ตวั” […] ใบหนา้ของเขาอยู่ห่างจาก
เธอแค่ไม่กีนิวเท่านนั ดวงตาของเขาเป็นประกายวาววบัดว้ยความวิกลจริตแบบทีเธอ
เคยเห็นในดวงตาของพวกคนไขใ้นหอผูป่้วยทีลอ็กปิด เขาเป็นบา้! เธอคิด ตอนนีเธอ
มองออกแลว้ เป็นอเลก็ซ์นนัเองทีสวมวิกผมรุงรัง! สวมเสือผา้เก่ามอมแมม!อเลก็ซ์ผูที้
ดวงตาเหมือนเศษเทอร์คอยส์คมกริบซึงบาดลึกเขา้ไปในตวัเธอ […] “ผมเตรียมผา้ห่อ
ศพมาใหคุ้ณดว้ยนะซูซาน” เขากระซิบ “ถึงคุณจะไม่ใช่หนึงในพวกสาวขีเหงา แต่ผมก็
อยากมอบใหคุ้ณอยูดี่นะ มนัเหมือนกบัผา้ทีรายอืนๆ ตอ้งสวมไม่มีผิดเลย” 

[…] “ผมจะทาํชา้ๆ นะซูซาน” เขาบอก “นีเป็นตอนโปรดของผมเลย ผมอยาก
มองดูหนา้คุณ อยากใหคุ้ณจดจ่อรอคอยช่วงเวลาตอนทีอากาศหมดและตอ้งเริมดินรน
เป็นเฮือกสุดทา้ย เพราะฉะนนัผมจะทาํชา้ๆ แลว้ก็จะไม่พนัตวัคุณใหแ้น่นเกินไปดว้ย 
แบบนีคุณจะไดต้ายชา้หน่อย อย่างนอ้ยทีสุดก็อีกสักสองสามนาที” […] เขาเป็นบา้ 
และเขากก็าํลงัจะฆ่าฉนัแบบเดียวกบัทีเขาฆ่าคนอืนทงัหมด!21 

 

 อเล็กซ์ไรท์ เป็นฆาตกรต่อเนืองทีเลือกเหยือทีมีบุคลิกคลา้ยกบัแม่เลียงของตวัเอง เนืองจาก
ไรทถู์กแม่เลียงกลนัแกลง้จนกลายเป็นปมในใจ หากเขาก็พยายามใชชี้วิตแบบปกติดว้ยการพยายาม
สานสัมพนัธ์กบัซูซาน แชนด์เลอร์ ตวัละครเอกหญิงซึงพึงพอใจในตวัชายหนุ่มเช่นกนั แต่เนืองจาก
แชนด์เลอร์พยายามสืบหาเกียวกับการหายตวัไปของผูห้ญิงทีมีหลักฐานเชือมโยงว่าทุกคดีล้วน
เกียวขอ้งกนั เธอสืบจนใกลจ้ะทราบวา่อเล็กซ์ไรทคื์อผูก่้อคดี เป็นเหตุให้ถูกไรทพ์ยายามฆ่าแมว้า่เขา
จะชืนชอบเธอมากก็ตาม ความสัมพนัธ์นีจึงชีให้เห็นรูปแบบความรักทีน่ากลวั และความผิดปกติทาง
จิตใจของฆาตกรในนวนิยายเรืองนีได ้

                                                        
21แมรี ฮิกกินส์คลาร์ก: เขียน ; ณฐัริณีย:์ แปลจาก You belong to me.ของขวญัวนัตาย (กรุงเทพฯ : แพรวสาํนกัพิมพ,์ 

2555),368-372. 
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 จากตวัอย่างนวนิยายทียกมาทงัสองเรืองแสดงให้เห็นลกัษณะของการใช้เรืองรักตามแบบ
ฉบบัของงานแนวระทึกขวญั ทีมกัเป็นความรักทีเกียวขอ้งกับความรุนแรง โหดร้ายและมีอาการ
ผดิปกติทางจิตใจ ซึงผูป้ระพนัธ์บรรยายรายละเอียดอยา่งชดัเจน โดยไม่กล่าวถึงความรักแบบอุดมคติ 
ในขณะทีเมือเรืองระทึกขวญัมารวมกับเรืองโรมานซ์ก็จะพบว่า แม้ความรักทีโหดร้ายจะยงัถูก
กล่าวถึงผา่นพฤติกรรมของฆาตกร แต่จะถูกลดบทบาทความสําคญัลงไป ส่วนความรักความสัมพนัธ์
ทีสวยงามของคู่ตวัละครเอกหญิงและชายจะมีนาํหนกัมากกว่า ดว้ยเหตุนีเมือมีการนาํความรักแบบ
อุดมคติมาใช้กบัเรืองสืบสวนใน Romantic Suspense จึงแสดงให้เห็นการแหวกสัญนิยมเดิมจาก
วรรณกรรมตน้ทาง นบัเป็นการเปลียนแปลงกระบวนการสร้างประการหนึงทีละเมิดแบบฉบบัถึงสอง
ระดบัคือ การละเมิดสัญนิยมนวนิยายปริศนา โดยนาํเรืองรักมาใชใ้นนวนิยาย และการนาํรักทีสวยงาม
มาใชใ้นนวนิยายมืดและนวนิยายระทึกขวญันนัเอง 

 นอกจากนี นวนิยาย Romantic Suspense ยงัสร้างบทบาทในการสืบหาความจริงให้แก่ผูห้ญิง
อยา่งจริงจงั ต่างจากอดีตทีมกัเป็นบทบาทของผูช้าย แมน้วนิยายสืบสวนบางเรืองจะมีตวัละครเอกเป็น
นกัสืบหญิงแต่ก็ยงัเป็นส่วนนอ้ยเมือเทียบกบังานสืบสวนในภาพรวม โดยเฉพาะนวนิยายเล่มสําคญัที
ตวัละครเอกล้วนเป็นผูช้าย เช่น ออกุสต์ ดูแปง เชอร์ลอคโฮล์มส์ หรือ แอร์คูล์ ปัวโรต์ เป็นต้น 
ในขณะที Romantic Suspense นนัตวัละครเอกหญิงกา้วเขา้มาทาํหนา้ทีสืบคน้ความจริงเกือบทุกเรือง 
ทงัตวัละครหญิงเหล่านนัก็มิไดป้ระกอบอาชีพนกัสืบดว้ย เช่น อรดา และดาวลอ้ม 

 อรดาเป็นตวัละครเอกหญิงในนวนิยายเรือง นักสืบ...รัก ลวง พราง ของชาครียา อรดาเป็น
นกัข่าวสายการเมืองทีผนัตวัเองมาเป็นพิธีกรรายการข่าว หญิงสาวเขา้ไปในบา้นของรัฐมนตรีอาทิตย์
เพือสืบเกียวกบัสาเหตุการตายของมธุรส ดงัวา่ 

[…] ปริศนาการตายของมธุรสกระตุน้ความสนใจและสังการใหเ้ธอกา้วเขา้
ไปในบา้นวชัรฤกษท์นัทีทีมีโอกาส หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือเธอถือโอกาสเขา้ไปทาํ
ความรู้จกักบัสโรชาเพือจะเขา้ไปคน้หาความจริงเกียวกบัมธุรสในบา้นหลงันนันนัเอง 

เธอให้สัญญาต่อหนา้เถา้กระดูกเพือนแม่เมือเชา้นีเองว่า เธอจะใช้ศกัยภาพ
ทงัหมดทีมีสืบหาเรืองราวทีเป็นปริศนามาถึงยีสิบห้าปีให้กระจ่างให้ได ้เป็นการให้
ของขวญัแก่เพือนแม่ผูล่้วงลับในโอกาสครบรอบการตายปีทียีสิบห้า และพิสูจน์
ความสามารถในวิชาชีพสือมวลชนในวยัเบญจเพสของตวัเอง 
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บดันีเธอไดเ้ริมตน้ภารกิจไขปริศนานนัแลว้ และมีสัญญาณบ่งบอกตงัแต่วนั
แรกทีกา้วเขา้ไปในบา้นวชัรฤกษว์า่จะคลีคลายปมปริศนาไดใ้นเร็ววนั22 

 

 ส่วนดาวล้อม นางเอกเรือง  รอยแค้นดินแดนรัก ของ ศตรัศมิ หญิงสาวประกอบอาชีพ
นกัเขียนอิสระแต่ตอ้งเขา้ไปพวัพนัเกียวกบัปริศนาทีเกียวกบัชีวติของตนเอง ดงัวา่ 
 

หญิงสาวทบทวนขอ้ขอ้งใจอีกขอ้หนึง เบาะแสซึงเป็น ‘สถานที’ จากปากของ
แม่ยิงคิดก็ยิงประหลาดและน่าพิศวงสงสัยนัก หากแต่หัวใจดวงน้อยๆ กาํลงัเตน้รัว 
บางสิงกาํลงัเคลือนไหวบอกใหห้ล่อนกลบัไปคน้หาความจริงทีนนัดว้ยตวัเอง 

เกาะดาวลอ้ม...ใชชื้อของตวัหล่อน 

เนินดาหวนั...ใชชื้อของผูห้ญิงทีนอนไร้ลมหายใจอยูใ่นโลงศพ 

แม่ยาํกบัหล่อนนกัหนาถึงชือของทงัสองสถานทีนี...ถึงตอนนีอย่าว่าแต่คน
ตายเลยทีจะนอนตาไม่หลบั แมแ้ต่คนเป็นทียงัคงมีลมหายใจอยูต่รงนีเองก็แทบเร่งเวลา
ใหถึ้งวนัทีปริศนาทุกอยา่งกระจ่างเสียที23 

 

หรืออีกตอนทีกล่าววา่ 
 

[…] เมือคราวทีพยายามจะคน้หา หล่อนไม่คิดสักนิดว่าความสงสัยทีถูก
คลีคลายลงทีละนอ้ยนิดนนัจะสร้างความหวนัเกรงใหก้บัตวัเองไดม้ากถึงเพียงนี 

เพราะในขณะที ‘เบาะแส’ ต่างๆ ถกูคน้พบ...‘ปริศนา’ กลบัยิงเพิมพูนมากขึน 
จนไม่รู้วา่ควรจะเริมจากจุดไหนก่อน24 

 

 เช่นเดียวกบัการละเมิดสัญนิยมทีปรากฏในนวนิยายโรมานซ์ ภาพของผูห้ญิงทีถูกนาํเสนอ
อย่างแตกต่างในนวนิยายแบบระทึกขวญันี แสดงให้เห็นความเคลือนไหวเกียวกบัแนวคิดเรืองเพศ
สถานะของผูห้ญิงในสังคมไทยอย่างมีสีสัน แต่หากวิเคราะห์การนําเสนอภาพตวัละเอกหญิงให้
ละเอียดลงไปแลว้จะมีนยัหรือบ่งบอกความหมายทีแปลกต่างอย่างไรนนั ผูศึ้กษาจะศึกษาในหัวขอ้
ต่อไป 

                                                        
22ชาครียา,นักสืบ...ลบั ลวง พราง (กรุงเทพ : พิมพค์าํ, 2554), 40-41. 
23ศตรัศมิ,รอยแค้นดนิแดนรัก (กรุงเทพ : พิมพค์าํ,2551), 12. 
24เรืองเดียวกนั, 53. 



142 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายทีดําเนินไปในแต่ละสังคม ได้รับการยอมรับจาก
นักวิชาการแขนงต่างๆ ว่าไม่ได้เป็นเพียงความสัมพนัธ์ในระดับปัจเจกบุคคลเท่านัน แต่เป็น
ความสัมพนัธ์ทีมีอาํนาจเขา้มาเกียวขอ้งอนัมาในรูปของสถาบนัดว้ย เช่น กฎหมาย การศึกษา ศาสนา 
ครอบครัว รวมถึงค่านิยมและกรอบจารีตประเพณี เป็นตน้ สถาบนัเหล่านีมีบทบาทในการหล่อหลอม 
ขดัเกลาสมาชิกในสังคมดว้ยการเขา้ควบคุมลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพศวา่ในแต่ละตาํแหน่งแห่ง
ทีนนั หญิงและชายตอ้งปฏิบติัตนอย่างไรภายใตแ้นวคิดเรืองเพศสถานะ (gender) ซึงเป็นเครืองมือ
ทางวฒันธรรมทีมีความแข็งแกร่งและสามารถกาํหนดความเป็นหญิงและความเป็นชายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีทีมาจากฐานอํานาจสถาบันหลายแหล่ง ยิงไปกว่านันข้อกําหนดทีเป็น
สิงประดิษฐท์างสังคมยงัสามารถลดทอนความซบัซอ้นของตนเองลงจนกลายเป็นเรืองธรรมชาติทีคน
ในสังคมยอมรับโดยไม่มีเงือนไข 

 อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาทีให้ความสําคญักับผูห้ญิงหรือสตรีนิยมทีพยายามชีให้เห็นว่า 
ภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์ทีถูกสร้างขึนมานีมีความเหลือมลาํกนัอยูใ่นหลายประเด็น ไม่ไดเ้ท่าเทียม 
เป็นธรรมชาติและชอบธรรมตามทีคนในสังคมเคยเชือมา  ซึงฝ่ายทีได้เปรียบจากรูปแบบ
ความสัมพนัธ์คือผูช้าย ขณะทีผูห้ญิงตกเป็นรองในทุกมิติ อาํนาจเช่นนีเรียกว่าแนวคิดแบบชายเป็น
ใหญ่หรือปิตาธิปไตย (patriarchy) อนัเป็นระบบซึงผู้ชายในฐานะเป็นกลุ่มทางสังคมถูกสร้างหรือ
สถาปนาให้มีบทบาทฐานะสูงกว่าและมีอาํนาจเหนือกว่าผู้หญิง25และกระทาํจากหลายทาง ดงัวา่ 
 

[…] ความเหนือกวา่ของเพศชายและการควบคุมทางสงัคมถกูสร้างขึนและใช้
บงัคบัผ่านความเชือทางศาสนาและพิธีกรรม ในสังคมอุตสาหกรรม ความเหนือกว่า
ของเพศชายถูกสร้างและใช้บังคับโดยผ่านระบบกฎหมาย เช่น ระบบภาษีและ
สวสัดิการสงัคม รวมทงัในทศันคติ ค่านิยม และปฏิบติัการในชีวิตประจาํวนั26 

  

 ความคิดแบบชายเป็นใหญ่มีส่วนสําคญัต่อการให้ความหมายและกาํกบัเพศสถานะของหญิง
และชาย เพราะมาในรูปของสถาบนัในสังคมทีทุกคนนบัถือ การสืบทอดและผลิตซาํอาํนาจจึงดาํรงอยู่

                                                        

 
25อมรา พงศาพิชญ,์บรรณาธิการ. เพศสถานะและเพศวถิีในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2548), 4. 
26เรืองเดียวกนั, 4. 
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อย่างแข็งแรง แมก้ระทงัในเรืองแต่งหรือนวนิยายทีถูกจดัให้เป็นเรืองของจินตนาการทีตดัขาดจาก
โลกความเป็นจริงก็ไม่อาจพน้ไปจากปิตาธิปไตย เนืองจากนวนิยายเป็นสิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม
เช่นเดียวกบัเพศสถานะทีอา้งอิงกนัและกนัตลอดเวลา ผูป้ระพนัธ์ทีเป็นสมาชิกในสังคมย่อมไดรั้บ
อิทธิพลจากความคิดความเชือทีไหลเวียนในสังคมอย่างหลีกเลียงไม่ได ้งานเขียนจึงเปรียบเสมือน
เครืองมือทีปลูกฝังและกล่อมเกลาคนในสังคมให้ยอมรับและปฏิบติัตาม “สิงดีงาม” เหล่านนั เพือให้
สังคมดาํเนินไปไดอ้ยา่งสงบสุข ดงัเช่นทีเสนาะ เจริญพร กล่าววา่วรรณกรรมกมี็สถานะเช่นเดียวกับ
ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมอืนๆ ทีเข้าร่วมอย่างเต็มตัวในกระบวนการผลิตสร้างคติ ค่านิยมและ
อุดมการณ์ในสังคม ไม่ยิงหย่อนไปกว่าปัจจัยทางการเมืองหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ 27หรือที หลุยส์ 
อลัธูแซร์ (Louise Althusser) นกัวชิาการดา้นสังคมศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์เช่นนีวา่ 
 

พืนทีทีมีส่วนผสมทงัจริงทงัลวง หรือเป็นโลกหลบหนี แต่มีรอยเชือมต่อกบั
ความเป็นจริงเช่นนี เป็นพืนทีทีอุดมการณ์ต่างๆ ของสังคมสามารถทาํงานหรือถูกผลิต
ซาํไดเ้ป็นอย่างดี และเช่นเดียวกบัสือประเภทเรืองแต่ง (fictional media) ทงัหลาย ซึง
เป็นตวัอย่างอนัดีของโลกทีผสมระหว่างความจริงกบัความลวง แต่ผูรั้บสารกลบัรับรู้
ว่าเสมือนจริง จึงทาํให้อุดมการณ์ทางสังคม ซึงรวมถึงอุดมการณ์แห่งเพศสภาวะ 
(gender ideologies) ยงัคงคุกรุ่นและไดรั้บการธาํรงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี28 

 

 โดยเฉพาะนวนิยายทีมีเนือหาเกียวกบัความรักหรือนวนิยายโรมานซ์ซึงใช้วิธีการสร้างตวั
ละครแบบอุดมคติ โดยตวัละครแบบอุดมคตินีมกัดาํเนินไปภายใตแ้นวคิดแบบปิตาธิปไตยทีกดทบั
ผูห้ญิง งานเขียนประเภทนีจึงทาํหนา้ทีไม่ต่างจากเบา้หลอมความคิดของผูห้ญิงซึงเป็นผูอ่้านกลุ่มหลกั 
เช่นทีนพพร ประชากุล แสดงทรรศนะไวว้า่ 
 

การเอาแต่อ่านนิยายรักพาฝัน ย่อมก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ของผูช้ายในอุดมคติ
แบบใหม่ทีค่อยๆ ฝังลึกอยู่ในใจของผูอ่้านสาวๆ นันคือ ภาพของสุภาพบุรุษผูห้ยิง
ทะนง แต่อ่อนไหวต่อสุภาพสตรี และรักเดียวใจเดียวอย่างมนัคง [...] เพียงเท่านีเราก็

                                                        
27เสนาะ เจริญพร, ผู้หญิงกบัสังคมไทยในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 290. 

 
28

Louise Althusser อา้งถึงใน อมรา พงศาพิชญ,์ บรรณาธิการ. เพศสถานะและเพศวถิีในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 249. 
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พอคาดเดาไดแ้ลว้ว่าฝ่ายใดถูกทาํใหเ้สียเปรียบอย่างแยบยล ผูห้ญิงสมยัใหม่นนัไดรั้บ
การติดอาวธุใหไ้ปเผชิญชีวิตอยา่งผิดพลาดในเชิงเพศทศัน์29 

 

 ลกัษณะการสร้างตวัละครตามความคาดหวงันีทาํให้เกิดตวัละครแบบฉบบั (stereotype) ทีตวั
ละครมกัมีคุณสมบติัหลายประการเหมือนกนัในนวนิยายหลายๆ เรือง ไม่ใช่เพียงแค่ “สุภาพบุรุษ” 
เท่านนั แต่ความเป็น “สุภาพสตรี” ก็ถูกนาํเสนอจนเกิดเป็นภาพซาํเช่นกนั ทงัยงัเป็นทีรับรู้วา่ผูห้ญิงที
ดี น่าปรารถนาควรเป็นกุลสตรีแบบฉบับ มีความอ่อนหวานนุ่มนวล30 และสยบยอมให้กบัความเป็น
ชายทีมีอาํนาจเหนือกวา่ 

 การผลิตซาํความเป็นหญิงของตวัละครเอกหญิงในนวนิยาย Romantic Suspense เช่น มาติกา 
จากนวนิยายเรือง ฤๅสวรรค์ลวง 
 

เหตุผลของเธอไม่เขา้ท่าเลยสกันิดทีวา่เธอไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะสาํหรับเขา
แลว้ เธอเป็นผูห้ญิงทีน่ารักน่าเอ็นดูไม่หยอก ทังเป็นคนทีมีจิตใจอ่อนโยนและไร้
เดียงสา ต่างไปจากผูห้ญิงส่วนใหญ่ทีเขาเคยพบ พอเขากาํลงัเริมตน้จะจีบเธอ เธอก็ตงั
ป้อมขึนมาขวางเสียแลว้ 

“คุณรังเกียจผมอยา่งนนัใช่ไหม” […]31 
 

 จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่นางเอกมกัถูกประกอบสร้างให้มีความอ่อนโยน ไร้เดียงสา และ
ไม่ใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว เธอเป็นกุลสตรีรู้จกัยบัยงัชงัใจตนเอง แมจ้ะมีผูช้ายหมาย
ปอง หรือ รุจรว ีจาก ดังไฟใต้นาํ ก็เป็นอีกตวัละครหนึงทีดาํรงอยูใ่นขนบตวัละครทีตอ้งเป็นกุลสตรี 
 

[…] รุจรวีดูงามและไร้เดียงสายามทีหล่อนนอนหลบั 

ไม่...ไม่ใช่แค่ยามหลบั รุจรวีคนใหม่ยงัน่ารักและดูไร้เดียงสาเมือยามหล่อนตืน 
หล่อนกบัท่าทางทีแสนจะเป็นธรรมชาติกบัเด็กๆ ทงัทีศรัทธาชนและทีศูนยเ์ด็กเลก็ใน

                                                        
29นพพร ประชากุล, “ภาพลกัษณ์ของชายกบัความคาดหมายของหญิง” ใน ยอกอักษรย้อนความคดิ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อ่าน, 

2552): 301-302. 
30ศุภร จารุจรณ, “ลกัษณะแบบฉบบัของตวัละครในนวนิยายพาฝันระหวา่งปีพุทธศกัราช 2480-2516” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541), 194. 
 

31ณารา, ฤๅสวรรค์ลวง, 67-68. 



145 

 

กันตัง […] เขาเกือบลืมไปแล้ว...เกือบลืมรุจรวีคนเดิมทีเอาแต่ใจ คนทีงดงาม
เพียบพร้อม แต่กระเง้ากระงอดจนถึงขันโกรธเกรียวยามมีอะไรไม่ถูกใจ […]            

รุจรวี...คนทีละเลยต่อหนา้ทีแม่จนตอ้งเสียลกูสาวตวันอ้ยไป 

พลิศเหมือนคนหายใจไม่ออก บาปหรือบุญใดแน่ทีทาํใหทุ้กอย่างเปลียนผนัไป
เช่นนี โชคชะตาหรือฝีมือมนุษยค์นใดทีทาํใหรุ้จรวีประสบอุบติัเหตุจนความทรงจาํดบั
สิน จะขอบคุณหรือสาปแช่งศรัทธาชนดีทีหล่อหลอมใหรุ้จรวีคนใหม่เป็นดงัทีปรากฏ
ตรงหนา้เขายามนี32 

 

 ในกรณีของรุจรวนีนันอกจากความอ่อนโยนแลว้ยงัผกูติดกบัความเป็นแม่และเมียอีกดว้ย จึง
จะไดก้ารยอมรับจากตวัละครเอกชาย บทบรรยายนีชีให้เห็นว่าภาพของนางเอกทีดีจะตอ้งไม่ขดัต่อ
ความเป็นกุลสตรีทีสังคมกาํหนด ดงันนั พฤติกรรมหรือลกัษณะนิสัยทีถูกมองว่าไม่ดี เช่น เอาแต่ใจ 
ใช้อารมณ์ ละทิงความเป็นแม่จนลูกตอ้งเสียชีวิต จึงตอ้งถูกกาํจดัให้หมดไป ก่อนจะหล่อหลอมเธอ
ขึนมาใหม่ตามแบบอย่างทีสังคมตอ้งการ กลายเป็นผูห้ญิงทีเรียบร้อย มีจิตใจโอบออ้มอารีเสียก่อนที 
อุปสรรคทีขดัขวางความรักทงัหลายจึงจะถูกสลายไปได ้

 ริสา จาก วังวารี ทีตวับทชีให้เห็นว่าแมน้างเอกจะเก่งกลา้สามารถจนสืบคดีฆาตกรรมดว้ย
ตวัเองได ้แต่เธอก็ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากตวัละครเอกชาย ยิงไปกวา่นนัตวับทยงัทาํให้เห็นว่า
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งเพศเป็นเรืองแปลกใหม่ของผูห้ญิง อนัเป็นการบอกเป็นนยัวา่ผูห้ญิงทีดี
ตอ้งรู้จกัรักนวลสงวนตวัจากเพศตรงขา้ม ดงัในตอนทีริสากาํลงัหาหลกัฐานเกียวกบัคดีแต่กลบัจมนาํ
และตวัละครเอกชายมาช่วยไดท้นั ความวา่ 
 

และแลว้...มีมือแข็งแรงมาควา้หล่อนไว.้..ลากหล่อนขึนจากนาํ หลงัจากนนัก็
ลางเลือนเหลือเกิน 

หล่อนสมัผสัริมฝีปากอุ่นๆ ของใครคนหนึง...ริมฝีปากของผูช้าย... 
หล่อนไดก้ลินหอมๆ ของเพศชาย หล่อนรู้โดยสญัชาตญาณ เขาเป็นเพศชาย... 
เขามิไดฉ้วยโอกาสล่วงเกิน แต่เขากาํลงัช่วยชีวิต...ผายปอดโดยทางปาก แต่

หล่อนไม่เคย...ไม่เคยใกลชิ้ดผูช้ายคนไหนเท่านี33 

                                                        

 
32กิงฉตัร, ดงัไฟใต้นาํ, 263-264. 

 
33โสภี พรรณราย, วงัวารี 1, 271-272. 
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 หรือการยาํให้เห็นว่าผูห้ญิงเป็นเพศทีใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ในขณะทีผูช้ายสามารถ
แยกแยะระหวา่งอารมณ์และเหตุผลได ้อนัเป็นวิธีคิดทีก่อให้เกิดผลดีมากกวา่การพระทาํของผูห้ญิง 
ดงัในบทสนทนาระหวา่งตวัเอกหญิงและชายคือ ติงและกริช ใน เลือมร้อยเล่ห์ ดงัวา่ 
 

“นีไม่ใช่การแกแ้คน้หรือหักหลงันะติง คุณอย่างเพิงเหมารวมไดไ้หม...ผมแค่
จาํเป็นตอ้งเลือกระหวา่งคนทีตายไปแลว้กบัคนทีอาจมีชีวิตรอดอยู่...ถา้คุณเป็นผม คุณ
จะเลือกแบบไหน? จะเลือกพรพิมพ์ เลือกงานของคุณ หรือจะเลือกชีวิตของคุณ
บดินทร์?” คําพูดของเขาทําให้ติงรู้สึกว่าตัวเองช่างเห็นแก่ตัว กลัวตํารวจเข้ามา
แทรกแซงงานของตนเอง […] แต่นนัไม่ใช่ประเด็น...ทีหล่อนโกรธก็เพราะเขาทาํลง
ไปโดยไม่ปรึกษาหรือบอกใหรู้้ล่วงหนา้เลยสกัคาํ ทงัทีเขาก็รู้แก่ใจว่าสิงทีคิดจะทาํอาจ
ส่งผลกระทบมาถึงหล่อนโดยตรง […] “และทีผมไม่หารือเรืองนีกบัคุณก่อน ก็เพราะรู้
ว่าคุณไม่มีทางยอมคุย คนทีประกาศว่าจะไม่มีการร่วมมือกนัระหว่างเราสองคน ก็คือ
คุณเองไม่ใช่หรือไง”34 

 

 การสร้างตวัละครผูห้ญิงในลกัษณะ “ผลิตซาํ” ของนวนิยายจึงเป็นไปเพือตอกยาํและหล่อ
หลอมรวมถึงกดทบัให้ผูห้ญิงสยบยอมต่ออาํนาจปิตาธิปไตยโดยเฉพาะในนวนิยายโรมานซ์ดัง
คาํอธิบายทีวา่ 
 

นวนิยายโรมานซ์แนวขนบซึงตอบสนองต่อการประกอบสร้างความไม่เท่า
เทียมกนัระหว่างชายและหญิงอย่างโจ่งแจง้ กล่าวคือ นวนิยายโรมานซ์แนวขนบมกั
กาํหนดให้ตัวละครเอกหญิงทีดีนันอ่อนแอและต้องรอรับความช่วยเหลือหรือการ
ปกป้องจากตัวละครเอกชายทีบึกบึนแข็งแรง การกําหนดให้ตัวละครเอกหญิง
พึงตนเองไม่ไดน้นันับว่ามีความสําคญัต่ออุดมการณ์ปิตาธิปไตย เนืองจากเป็นการ
สร้างค่านิยมว่าผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งพึงพาผูช้ายในการดาํรงชีวิต ส่วนผูห้ญิงทีตอ้งการจะ
แสวงหาสิทธิเสรีภาพจากกรอบนนั มกัถูกสร้างภาพว่าเป็นผูห้ญิงทีทะเยอทะยานและ
มกัพบกบัจุดจบทีไม่น่าอภิรมย ์นอกจากนนั ตวัละครเอกหญิงทีดีนนัมกัถูกกาํหนดให้
อยู่แต่ในบริเวณพืนทีบา้นหรือครัว ไม่มีสิทธิออกมานอกปริมณฑลของบา้นซึงถูก
กาํหนดใหเ้ป็นอาณาเขตของเพศชาย35 

                                                        

 
34ศตรัศมิ, เลอืมร้อยเล่ห์, (กรุงเทพฯ:พิมพค์าํ, 2555), 210. 

 
35สุรเดช โชติอุดมพนัธ์, การละเมิดกรอบจารีตสังคมในวรรณกรรมกอธิกไทย : กรณศึีกษาชนชันและเพศสถานะใน 

ปราสาทมืด, 13-14. 
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 กระนนัก็ดี ตวัละครหญิงในนวนิยายแนว Romantic Suspense จาํนวนหนึงกลบัมีแนวคิดและ
พฤติกรรมทีไม่สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ทีกล่าวมา ซึงการปรับเปลียนบทบาทของตวัละครทีละเมิด
ขนบเดิมนนัเป็นไปในหลายระดบัและมีนาํเสียงต่อรองกบัอาํนาจปิตาธิปไตยอยา่งแตกต่างกนั อนัอาจ
อธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

4.2 การปรับเปลยีนบทบาทของตัวละครหญงิกบัการรับรู้อาํนาจปิตาธิปไตย 
 

 ตวัละครผูห้ญิงในกลุ่มนีถือเป็นจุดเริมทีน่าสนใจในการสร้างบทบาทตัวละครหญิงใน       
นวนิยาย เพราะพวกเธอไม่ไดป้ฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบของปิตาธิปไตยอย่างยินยอม แต่มีการเรียนรู้
และพยายามทาํความเขา้ใจต่อภาวะทีตนเองตกเป็นรอง  
 

 4.2.1 รําเพยดอกสุดท้าย และ นักสืบ...รัก ลวง พราง:ผู้หญิงกับการทําความรู้จักอํานาจ
ปิตาธิปไตย 
 

 นายาประพนัธ์นวนิยายเรือง รําเพยดอกสุดท้าย โดยให้ “ผกาพิมล” หรือ “เฟิร์น” เป็นตวั
ละครเอกหญิง ผกาพิมลมีความตงัใจจะช่วยเหลือผูห้ญิงทีถูกผูช้ายทาํร้ายร่างกายและจิตใจ เป็นเหตุให้
ตอ้งเขา้ไปเกียวพนักบัคดีฆาตกรรมทีผูต้ายล้วนเป็นชายทีกระทาํรุนแรงต่อผูห้ญิงถึง 3 คดี หาก
สุดทา้ยแลว้หญิงสาวก็สืบหาความจริงจนรู้ตวัคนร้ายไดใ้นทีสุด กระนนัก็ดีสิงทีน่าสนใจมากกวา่การ
ทราบตวัฆาตกรคือ ในระหว่างกระบวนการสืบสวนนันผกาพิมลไดรู้้เห็นรวมไปถึงรับฟังสิงทีเกิด
ขึนกบัตวัละครหญิงอืนๆ ซึงตกเป็นเหยอืของผูช้ายดว้ย 

 ในคดีแรกผกาพิมลไดพ้บกบั “มาลาตี” หรือ “มิม” โดยบงัเอิญทีสวนสาธารณะ เฟิร์นบังเอิญ
ได้รู้จักเมียคนนีของพนัสในปาร์คทีผู้ เป็นเมียได้รับอนุญาตให้ไปเดินเล่นและ ‘jogging’ เพือรักษา
สุขภาพอนามยั เธอชือมาลาตี36และเธอยงัไดท้ราบอีกวา่ 
 

                                                        

 
36นายา, รําเพยดอกสุดท้าย, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ:แสงดาว , 2554), 3. 
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พนัสบงัคบัเมียให้ ‘ไปเป็นเพือน’ นกัธุรกิจอเมริกนั องักฤษ ฝรังเศส จีน 
ญีปุ่น และอีกหลายชาติหลายภาษา...ดว้ยค่าบริการคืนละไม่ตาํกวา่สองพนัดอลลาร์ 

หากเมือใดทีเมียขดัขืน เขาก็มีวิธีลงโทษทารุณต่างๆ โดยมิให้เนือตวัหล่อน
ตอ้งฟกชาํดาํเขียว 

[…] “พีเองทีหลงรักเขาเป็นบา้...มารู้ตวัทีอเมริกาก็สายเสียแลว้” มาลาตียืน
แอบหลงัตน้ไมใ้หญ่ในปาร์ค...ราํไหก้บัเฟิร์น 

“ทาํไมพีไม่หนีไปเสีย” เฟิร์นเคยถาม 

“พีเคยพยายามหนีเขาไปครังหนึง...มีบา้นญาติอยู่ที Napa Valley” มาลาตี
ตอบเศร้าๆ “เขาไม่เคยยอมใหพี้มีเงินติดตวัเกินกว่ายีสิบเหรียญ...พีพยายามเก็บเงินได้
พอสําหรับรถประจาํทาง...ไม่มีพอซือตวัเครืองบิน...เขาขบัรถตามมาทนัทีทีจอดรถ
ประจาํทาง พอกลบัถึงบา้น เขาเอาหัวพีกดนาํจนสาํลกัแลว้สาํลกัอีก เอาเข็มทิมฝ่าเทา้
หลายสิบครังจนระบม...เขามีวิธีทาํใหพี้บาดเจ็บโดยไม่ตอ้งทาํลายความงาม พีเลยไม่
กลา้หนีอีก”37 

 

 คาํบอกเล่าของมาลาตีแสดงให้เห็นประสบการณ์ตรงของผูที้ตกเป็นเหยือ ไม่ไดบ้อกเล่าผา่น
บุคคลทีสองหรือตวัผกาพิมลเอง การให้ความสําคญักบัเสียงของผูห้ญิงทีตอ้งเผชิญความรุนแรงอยา่ง
ปราศจากอคติเช่นนีเป็นช่องทางใหผู้ห้ญิงทีถูกกระทาํพดูถึงเรืองเลวร้ายโดยไม่ถูกบิดเบือนจากทงัคน
ทีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ผกาพิมลและผูอ่้านนวนิยายจึงสามารถรับรู้โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง
ได้ว่า มาลาตีคือผูห้ญิงทีถูกสามีข่มเหงรังแกทงัร่างกายและจิตใจให้ขายบริการทางเพศ เธอถูกลด
คุณค่าจากมนุษยค์นหนึงใหก้ลายเป็นแค่สินค้า38 ทีตอ้งทาํผลประโยชน์แก่สามี พร้อมกนันนัมาลาตียงั
ตอ้งดูแลร่างกายตวัเองใหส้วยงามเพือความพึงพอใจของผูช้าย หากขดัขืนคาํสังก็จะถูกทาํร้ายร่างกาย 
เมือตอ้งประสบกบัความรุนแรงหลายครังจึงส่งผลให้กลวัจนไม่กลา้หนี นอกจากนีมาลาตียงัตกอยู่
ภายใตอุ้ดมการณ์ความรักทีปลูกฝังใหผู้ห้ญิงยนิยอมปรนนิบติัสามี กรณีนีจึงบ่งบอกวา่อาํนาจชายเป็น
ใหญ่พยายามปลูกฝังใหผู้ห้ญิงยอมจาํนนต่อผูช้ายทงัในดา้นพละกาํลงัทีดอ้ยกวา่และดา้นความคิดทีวา่
ความเป็นหญิงทีดีตอ้งนุ่มนวลอ่อนหวาน มาลาตีเป็น ‘ผู้หญิงไทยแท้’ ทีอ่อนปวกเปียก เธอจึงตกอยู่
ในมือของเจ้าใจหยาบ39 ต่อเมือพนสัถูกคนร้ายวางยาพิษเธอจึงเป็นอิสระจากการถูกกดขี 

                                                        
37เรืองเดียวกนั, 3-4. 

38เรืองเดียวกนั, 3. 
39เรืองเดียวกนั, 4. 
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 คดีทีสองทีผกาพิมลร่วมรับรู้ในระหวา่งสืบสวนก็เป็นอีกกรณีทีอาํนาจชายเป็นใหญ่พยายาม
ใชอุ้ดมการณ์ความรักเพือกดทบัผูห้ญิงอยา่ง “ชุมแสง” 

 

[…] ผูห้ญิงผิวคลาํหนา้แป้นชือนา้ชุม ทีเมือคืนคุณป้าลีเล่าประวติัให้เราฟัง
กา้วออกมา ไดย้ินเสียงหา้วๆ กกัขฬะของผูช้ายตะโกนตามหลงั 

“อีจญัไร...อีขีตืด...เงินแค่นี...กกูบ็อกแลว้วา่ตอ้งเอาไปใชห้นี...กไูม่ตบใหร้าก
เลือดกดี็แลว้” 

นา้ชุมปิดประตูเสียก่อนทีเราจะตอ้งไดย้ินถอ้ยคาํหยาบชา้ยิงกว่านนั […] “ตา
แกปูดบวมเหมือนถูกชก...หนา้ผากก็เลือดซิบเห็นไหม” […] ครันจะเอ่ยถามก็กลวัแก
จะอบัอาย เพราะฉนักบัชบายงัเหมือนคนแปลกหนา้40 

 

 ผกาพิมลยงัไดข้อ้มูลอีกวา่ 
 

“ […] ไดค้วามวา่เจา้ผวัมนัไปติดหนีใครเคา้ไวอี้กก็ไม่รู้ หายเงียบไปจากบา้น
ทงัคืน กลบับา้นมาเชา้มืดก็มาตงิดๆ จะเอาเงินหา้ร้อยเหรียญ ก็มนัเพิงกวาดเงินเมียไป
จนเกลียงเมืออาทิตยก่์อนนีเอง แม่ยงัตอ้งใหเ้งินเขาไปซือหยกูยา เพราะไอผ้วัเตะเอาจน
สะบกัสะบอม แมแ้ต่เงินซือครีมกบันาํมนัทาตวัยงัไม่มี จะพาไปหาหมอก็ไม่เอา เพราะ
ถา้ไปหาหมอกลวัเรืองจะรู้ถึงตาํรวจ...ไอค้นรักผวัเลวทรามจนลืมหูลืมตาไม่ขึนยงังีแม่
ก็จนปัญญา จะไล่ไอเ้วรจญัไรนนัออกจากบา้นแม่เมียก็มาร้องไห้กราบไหวอ้อ้นวอน 
ไอเ้รากก็ลืนไม่เขา้คายไม่ออก”41 

 

 อาํนาจชายเป็นใหญ่พยายามสร้างความคิดให้คนในสังคมเชือว่าความรุนแรงทีเกิดกบัชีวิตคู่
เป็นเรืองของ “ลินกบัฟัน” เป็นเรืองส่วนตวัภายในครอบครัวทีคนนอกไม่มีสิทธิหรือควรเขา้ไปกา้ว
ก่าย เมือแนวคิดดงักล่าวทาํงานร่วมกบัการสร้างความอบัอายให้ผูห้ญิงทีถูกทาํร้ายเพราะไม่อาจสนอง
ความตอ้งการของสามีได ้จึงยงิสามารถกดทบัผูห้ญิงใหเ้ป็นเพียงผูรั้บใชข้องผูช้ายไดอ้ยา่งดี 

                                                        
40เรืองเดียวกนั, 85. 

41เรืองเดียวกนั, 94. 
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 จนกระทังสามีของชุมแสงเสียชีวิตลง ผกาพิมลจึงพยายามเข้าไปพูดคุยและให้กาํลังใจ
ชุมแสง หลงัจากนนันางจึงยอมเล่าเรืองของตนให้ฟังว่าก่อนหนา้ทีจะมาพบกบัสามี นางเคยถูกล่วง
ละเมิดทางเพศมาแลว้ทงัในคราวทีอยูป่ระเทศไทยและคราวทียา้ยมาทาํงานทีอเมริกา 
 

“ไอเ้จา้หวัหนา้มนัเริมลวนลามชุม […] มนัแอบเขา้มาขา้งหลงั เอาผา้อุดปาก
ชุม แลว้ลากชุมเขา้ไปข่มขืนในพุ่มไม”้ เสียงของแกเครียด...นาํตาเหือดหาย 

“ชุมเคยถูกผูช้ายผูใ้หญ่ในหมู่บา้นล่วงละเมิดมาแลว้ครังหนึงตอนชุมอายุไม่
ถึงสิบขวบ...มนัทาํเอาจนภายในมีบาดแผลยบัเยิน[…] ชุมไม่อยากเล่ารายละเอียด คุณ
เฟิร์นมีชีวิตทีบริสุทธิสะอาด ไม่ควรตอ้งฟังเรืองอย่างนี ชุมนึกถึงตอนนนัทีไรก็ยงัตวั
สัน […] พีเคียวแกพาผูห้ญิงคนใหม่มาทีสปา เป็นผูห้ญิงฮิสแพนิก แลว้แกก็เขา้มาใน
หอ้งใหชุ้มนวด ดูเหมือนเราจะตอ้งชะตากนัตงัแต่วนันนั ชุมรู้ว่าพีเคียวทาํงานใหน้าย
ใหญ่ ใชก้ลเม็ดต่างๆ หลอกพวกโรบินฮูด้มาเป็นผูห้ญิงบริการทีสปา...แต่แปลกทีกบั
ชุมตอนนนัพีเคียวดีกบัชุมมาก” 

“ […] นา้ชุมวา่นา้เคียวทาํบาปกบัผูห้ญิงคนอืนทีนา้เคียวหลอกมาขาย...นา้ชุม
ไม่เคยขอใหแ้กหยุดอาชีพอย่างนี หรือคิดจะบอกตาํรวจใหไ้ปถล่มสปาหรอกหรือจ๊ะ” 
ฉนัพยายามใชเ้สียงละมุนละม่อมอยา่งทีสุด 

“ชุมเคยออ้นวอนใหพี้เคียวหยดุ ตอนแรกๆ ก็เพียงโมโหฮึดฮดั ตอนหลงันีแก
กต็บเอา แต่เรืองบอกตาํรวจชุมทาํไม่ได ้เพราะชุมคงจะไม่มีชีวิตสุขสบายอย่างนีถา้ไม่
มีพีเคียว”42 

 

 คาํบอกเล่าของชุมแสงทาํให้ทราบว่านางถูกเอาเปรียบจากผูช้ายทงัทีใกล้ชิดเป็นคนใน
ครอบครัวและคนแปลกหน้า ซึงใช้พละกาํลังหรือความเหนือกว่าทางสรีระเพือข่มเหงผูห้ญิงจน
กลายเป็นตราบาปในชีวิต เนืองจากการข่มขืนเป็นสิงทีมีผลต่อทงัร่างกายและจิตใจของเหยืออยา่งยิง 
การหวนกลบัไปคิดถึงเหตุการณ์เดิมจึงเท่ากบัการยาํภาพความเป็นรองของผูห้ญิง ชุมแสงจึงไม่กลา้
พดูถึงเหตุการณ์ทีตนถูกทาํร้าย เพราะนางมองวา่ความรุนแรงนีตอ้งปกปิดเป็นความลบัและน่าอบัอาย
เกินกวา่จะเล่าได ้นอกจากนีความโหดร้ายของสามีทีชุมแสงประสบยงัยาํให้เห็นอีกวา่ผูห้ญิงถูกกดให้
อยูภ่ายใตว้าทกรรมความรัก ดงันนัผูช้ายจึงอา้งเรืองความรักเพือควบคุมผูห้ญิงและสถาปนาตวัเองให้

                                                        
42เรืองเดียวกนั, 240-243. 
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มีสถานะทีสูงกวา่ จนเมือเคียวเสียชีวติประกอบกบัการไดรั้บความสาํคญั ความเห็นใจและกาํลงัใจจาก
ผกาพิมล ชุมแสงจึงกลา้เปิดเผยทุกเรืองใหฟั้ง 

 และดว้ยเหตุทีผกาพิมลไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัการหลอกผูห้ญิงมาขายบริการจากทงัมาลาตีและ
ชุมแสงจนสามารถเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนสักบัเคียวได ้หญิงสาวจึงถูกผูช้ายอีกคนหนึงที
พวัพนักบัขบวนการคา้มนุษยพ์ยายามฆ่าปิดปาก แต่เธอก็สามารถช่วยเหลือตนเองไดจ้นปลอดภยั 

 

กาํลงัจะยนัตัวลุกขึน ก็มีมือมาตะปบต้นคอของฉันไว  ้พร้อมกันนันอะไร
เปียกๆ ก็โปะลงทีจมูกและปาก มีมือกดไวแ้น่นกระทงัหายใจไม่ออก […] ก่อนจะสิน
สมฤดี ฉนัตระหนกัวา่สิงเปียกๆ นนัคือผา้ทีโชกดว้ยคลอโรฟอร์ม […] ฉนัประเมินได้
วา่ฉนัถกูผกูมือผกูเทา้ขงัไวใ้นถงัรูปกลมทีมีฝาปิด […] ฉนัรวบรวมกาํลงัสูดลมหายใจ
ครังสุดทา้ย...ลึกและยาว...พุ่งพลงัทงัหลายทีฉันมีอยู่ในร่างใหไ้ปรวมอยู่ทีปลายแขน
และขา งอตวัขึนจนสันหลงัเท่านันทีสัมผสักน้ถงั กลนัลมหายใจพร้อมกบัหดกาํปัน
และปลายเท้าเข้ามาก่อนเหวียงผลุงออกไปสุดแรง เสียงดังกึกก้องกระหนาํโสต
ประสาทขณะทีร่างฉันและถงักบัของหนกัอย่างอืนร่วงลงกระทบพืน ตวัฉันกระเด็น
ออกจากถงัมานอนฟุบอยู่ตรงส่วนทีเป็นฝา […] แต่ฉันจะนอนใจไม่ได ้แมเ้วลานีจะ
ดึกดืนเตม็ที อาจเป็นตีสองหรือตีสาม ไม่แน่วา่นายคนใจโหดจะไม่หวนกลบัมา43 

 

 ผกาพิมลจึงเป็นตวัละครเอกหญิงทีน่าสนใจ เพราะนอกจากจะพาผูอ่้านไปรู้จกักบัผูห้ญิงทีตก
อยู่ใตอ้าํนาจชายเป็นใหญ่แล้ว เธอยงัสามารถดูแลตวัเองให้ปลอดภยัได้ด้วยสติและศกัยภาพของ
ตวัเอง ไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากพระเอกแบบนวนิยายโรมานซ์แนวขนบ ทีเมือนางเอกอยู่ใน
สถานการณ์คบัขนัแลว้ตวัละครเอกชายจะมาช่วยเหลือไดท้นัท่วงที อนัเป็นความคาดหวงัของคนใน
สังคมทีว่าผู้ชายเป็นผู้ คุ้มครองรักษาบุคคลหรือสิงทีอยู่ ในอาณาพิทักษ์ของตน ซึงโดยทัวไปได้แก่
ผู้หญิงและทรัพย์สินต่างๆ44 

 เมือผกาพิมลเอาตวัรอดจากการลอบทาํร้ายได้อย่างปลอดภยัแล้ว เธอยงัสามารถใช้ขอ้มูล
ต่างๆ ทีมีสืบสาวจนพบวา่นายใหญ่คือ “วจิิน” ผูเ้ป็นสามีของ “สุพรรณิการ์” ซึงหลงัจากเขาทาํร้ายผกา

                                                        
43เรืองเดียวกนั, 264-266. 

44กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ ์และสายวรุณ นอ้ยนิมิตร, รายงานวจิัยเรืองแนวคดิเรืองศักดศิรีและความอบัอายใน
วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548),80. 
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พิมลไดไ้ม่นานก็ถูกฆาตกรรม สุพรรณิการ์จึงออกมาสารภาพวา่สามีของเธอเป็นคนวางแผนฆ่าผกา
พิมลเพือปิดปากและเตรียมทีจะใส่ร้ายนอ้งชายของเธอเพราะหวงัสมบติัของตระกลู 

 

“พีเชือทุกอย่างทีเฟิร์นเล่า” พีพรรณพูดดว้ยนาํเสียงสงบนิงจนฉันพิศวงเมือ
นึกถึงความรักความหลงสามีทีพีไพลเคยเล่าให้ฉันฟัง...หากวินาทีต่อมาฉันจึงเขา้ใจ
สาเหตุ 

“พีไปพบทีเก็บซ่อนเอกสารของเขา […] มีสัญญาเซ็นไวก้บัไอเ้จา้ของสปาที
ซานฟรานฯ มีเอกสารติดต่อกบัเจา้เคียว เรืองทีเขาให้ค่าหวัผูห้ญิงทีเจา้เคียวหลอกมา
ขายหัวละแปดร้อยเหรียญ มีรายชือผูห้ญิงทีถูกหลอกมาจากเมืองไทยหลายคน แต่
ส่วนมากจากเมือสีหา้ปีก่อน” 

แมแ้ต่พีไพลและป้าสากมี็สีหนา้จงังงั พีพรรณคงยงัไม่ไดเ้ผยเรืองนีใหใ้ครฟัง 
[…] “พีไม่รู้เลยว่าตวัเองกลายเป็นแหล่งข่าวให้เขา สามสีอาทิตยที์แลว้มาจนกระทงั
สองสามวนัก่อนตาย เขาเอาอกเอาใจอ่อนหวานกบัพีมากผิดธรรมดา กลบัมากินขา้ว
พร้อมกนัทุกเยน็ ซกัถามโน่นนี พีเล่าเรืองทีนา้ลีมีเด็กมาทาํงานดว้ยสองคน เป็นเพือน
กับมิมจากลอสแอนเจลิส เล่าเรืองนายเคียว แม่ชุมแสง และเรืองอะไรต่อมิอะไร
ทงัหมด […] เป็นความผิดของพีทงัหมด […] เจา้ผวัพีเขาเขียนไวใ้นสมุดบนัทึก ‘ทีนี
ละจะสะใจนายดามพ ์พอมาเจอนางในดวงใจ นงันนัก็มาตายซะแลว้ แลว้ตวัเองยงัถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนฆ่า มนัคงจะแทบเป็นบา้ กูจะหัวเราะเยาะพวกมนัเงียบๆ หมดเจา้
ดามพแ์ลว้ เมียกกูจ็ะเป็นทายาทคนเดียว’ ”45 

 

 สุพรรณิการ์เป็นตัวละครผู ้หญิงอีกคนหนึงทีถูกผู ้ชายใช้ความรักเป็นเครืองมือหา
ผลประโยชน์และสร้างรอยแผลในจิตใจให้เธอ กล่าวคือ สุพรรณิการ์รู้สึกผิดต่อทงัผูห้ญิงทีถูกหลอก
มาขาย นอ้งชายตนเอง และผกาพิมล เธอโทษวา่เรืองทีเกิดขึนทงัหมดมีสาเหตุจากตวัเอง ทงัทีความ
จริงแล้วผูอ่้านจะทราบว่าเรืองเลวร้ายมีทีมาจากวิจิน สุพรรณิการ์ไม่ได้มีส่วนเกียวข้องเลย แต่
เนืองจากอุดมการณ์ความรักทีกดทบัผูห้ญิงส่งผลให้หญิงสาวคิดวา่ หากเธอไม่หลงรักและยอมวิจิน 
ความรุนแรงต่างๆ จะไม่มีทางเกิดขึน ดงันนั การทีนายาให้สุพรรณิการ์บอกเล่าความอดัอนัต่างผ่าน
ผกาพิมลทาํใหผู้อ่้านมองเห็นความเหนือกวา่ของชายทีกระทาํต่อผูห้ญิงชดัเจนขึน 

                                                        
45เรืองเดียวกนั, 362-364. 
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 คาํบอกเล่าของมาลาตี ชุมแสง และสุพรรณิการ์ทาํให้ทราบว่าผูป้ระพนัธ์พยายามเปิดเผยให้
ผูอ่้านร่วมรู้จกัความรุนแรงทีกระทาํต่อผูห้ญิง โดยใช้ผกาพิมลเป็นสายตาทีร่วมรับรู้และรับฟัง
ประสบการณ์ตรงต่างๆโดยไม่เขา้ไปชีนาํหรือตดัสินแทนผูอ่้าน ผูอ่้านจึงรับรู้ไดว้่าผูช้ายมกัใช้เรือง
ความรักระหวา่งคู่สมรสเป็นสิงบีบบงัคบัผูห้ญิงให้ปฏิบติัหรือตอบสนองในสิงทีผูช้ายตอ้งการอยา่ง
จงรักภกัดี ยิงไปกว่านนั ทงัสามกรณียงับ่งชีให้ผูอ่้านทราบดว้ยว่าการเอารัดเอาเปรียบของผูช้ายต่อ
ผูห้ญิงสามารถเกิดขึนไดใ้นทุกระดบัสังคม คือ มาลาตีและสุพรรณิการ์ เป็นตวัแทนของชนชนักลาง
และชุมแสงเป็นตวัแทนของชนชนัล่าง 

 สตรีนิยมมีแนวคิดว่าผูห้ญิงถูกจดัวางให้อยู่ในตาํแหน่งทีตาํกว่าผูช้ายในทุกชนชนัและทุก
พนืที อนัดาํเนินไปตามกระบวนการขดัเกลาทางสังคมแบบปิตาธิปไตย ซึงการปลูกฝังดังกล่าวเกิดขึน
มายาวนานจนเหมือนเป็นเรืองปกติธรรมดา ทงัทีกระบวนการดังกล่าวเป็นปฏิบัติการหนึงทาง
วฒันธรรมไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ หากอาํนาจนันสามารถอาํพรางการกระทาํของตนได้อย่าง
แนบเนียน ผูห้ญิงส่วนใหญ่จึงยอมรับสถานภาพและบทบาททีถูกกาํหนดมาโดยเขา้ใจวา่เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดบทบาทความเป็นหญิงใน
สถาบนัครอบครัว ดว้ยเหตุนีผูห้ญิงจึงเป็นเพศทีถูกกดทบัจากปิตาธิปไตยโดยไม่รู้ตวั ทาํให้นกัคิดนกั
เคลือนไหวแนวสตรีนิยมพยายามเรียกร้องให้ผูห้ญิงพิจารณาชีวิตของแต่ละบุคคลว่าถูกเอาเปรียบ
อยา่งไร และชีใหเ้ห็นปฏิบติัการทางสังคมทีทาํงานภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

 นวนิยายเรือง รําเพยดอกสุดท้าย จึงเป็นงานเขียนทีผูป้ระพนัธ์ชีให้ผูอ่้านเห็นว่ามีอาํนาจที
กาํกบัชีวิตผูห้ญิงอยู่ รวมถึงวิธีการอยู่เหนือกว่าของผูช้ายในสังคมทีเป็นมาแต่โบราณผ่านตวัละคร
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการใชพ้ละกาํลงัเพือควบคุมหรือการใชอุ้ดมการณ์ความรักและแนวคิดกุลสตรีเพือ
จดัวางตาํแหน่งให้ผูห้ญิง โดยใช้ความรุนแรงเพือขบัเน้นให้ผูอ่้านตระหนักต่อการกดทบันันมาก
ยิงขึน กบัทงัใช้สายตาของตวัละครเอกหญิงเป็นตวักลางเพือพาผูอ่้านไปรู้จกักบัอาํนาจปิตาธิปไตย 
อนัสอดคล้องกบัแนวคิดสตรีนิยมทีมุ่งให้ความสําคญักบัประสบการณ์ของผูห้ญิงทีถูกกระทาํดว้ย
สายตาของผูห้ญิงดว้ยกนัเอง 

 นวนิยายอีกเรืองหนึงทีผูแ้ต่งใช้ตวัละครเอกหญิงเป็นตวักลางเพือพาตวัละครในเรืองและ
ผูอ่้านไปทาํความรู้จกักบัอาํนาจปิตาธิปไตยคือเรือง นักสืบ...รัก ลวง พราง ของชาครียา ในเรืองนีตวั
เอกหญิงอย่าง “อรดา” ไม่ได้นําพาผูอื้นไปรู้จกัแนวคิดชายเป็นใหญ่เท่านัน หากการกระทาํบาง
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ประการของเธอแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามทีจะลดความสาํคญัของอาํนาจนนัดว้ย โดยเริมจากทีอร
ดาตอ้งการทราบความจริงเกียวกบั “มธุรส” ผูห้ญิงทีถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่า “ราณี” ภรรยาของ
อาทิตย์จนถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต  ก่อนทีมธุรสจะฆ่าตัวตายในเรือนจํา ทาํให้หญิงสาวต้อง
เผชิญหน้ากับ “รัฐมนตรีอาทิตย์ วชัรฤกษ์” บุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค
การเมืองชันนําทีน่าเกรงขาม แต่ความเป็นคนร่างใหญ่ โครงหน้าแข็งแรงและเครืองหน้าเข้ม 
โดยเฉพาะคิวหนาและดวงตาคมโตในเบ้าลึก ผสมกับในหน้าทีบึงตึงโกรธกริวยิงน่าพรันพรึงไป
ใหญ่46แต่อรดากลบัไม่หวนัเกรงอาํนาจของอาทิตยแ์ละมุ่งมนัทีจะสืบหาความจริงต่อไป 
 

ปริศนาการตายของมธุรสกระตุน้ความสนใจและสังการใหเ้ธอกา้วเขา้ไปใน
บา้นวชัรฤกษท์นัทีทีมีโอกาส […] เพือจะเขา้ไปคน้หาความจริงเกียวกบัมธุรสในบา้น
หลงันนั […] เธอจะใชศ้กัยภาพทงัหมดทีมีสืบหาเรืองราวทีเป็นปริศนามาถึงยีสิบหา้ปี
ใหก้ระจ่างใหไ้ด ้[…] ยิงปกปิดยิงกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น และทาํใหก้ารสืบคน้
เรืองราวเพิมความสนุกเป็นทวีคูณ47 

 

 นอกจากนันการเข้ามาเกียวข้องกับบา้นวชัรฤกษ์ยงัส่งผลให้อรดาขดัแยง้กบั “กิตติคุณ” 
ลูกเลียงของอาทิตยที์กลวัวา่ความพยายามคน้หาความจริงของเธอจะทาํให้ฐานะทายาททางการเมืองที
จะรับช่วงต่อจากอาทิตยต์อ้งสันคลอน เขาขอร้องให้อรดาลม้เลิกความตงัใจแต่ไม่เป็นผล เขาโกรธ
ตัวเองทีมองโลกในแง่ดีจนเกินไป อุตส่าห์มาเจรจาอย่างสันติ แต่เธอกลับกวนโมโหเขาจนอารมณ์เสีย 
เหตุการณ์พาไปจนกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรง...เขาจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนีทําลายอนาคตเขา
ไม่ได้48 เขาจึงมองวา่เธอเป็นทีมาของปัญหาครอบครัวของเขา 
 

เธอคือผูส้ร้างความวุ่นวายใหค้รอบครัวและตวัเขาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ราวกบัเจา้กรรมนายเวรตามมาหลอกหลอน ขณะทีสโรชาเชือวา่เธอคือผูป้ลดปล่อย แต่
เขากลบัคิดว่าเธอคือผูท้าํลายลา้ง มีเคา้ลางว่าคนในครอบครัวจะถูกเธอขุดคุย้และเปิด
โปงจนแตกเป็นเสียงๆ49 

 

                                                        

 
46ชาครียา,นักสืบ...รัก ลวง พราง (กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ,2554), 6. 
47เรืองเดียวกนั, 40-41. 

 
48เรืองเดียวกนั, 52. 
49เรืองเดียวกนั, 204. 
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 และแมว้า่อรดาจะถูกรัฐมนตรีอาทิตยเ์รียกตวัเขา้พบเพือสังให้เลิกสืบคดี ก็ไม่สามารถหยุด
ความตงัใจของเธอได ้
 

“คนตายไปตงัยีสิบกว่าปีแลว้ ขุดคุย้ขึนมาก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึนหรอก” พูด
เสียงเยน็ชา “ผมขอใหคุ้ณเลิกยุ่งเรืองส่วนตวัของเรา […]” ว่าแลว้ขยบัตวัหยิบเอกสาร
ตรงหนา้มาเปิดดู แสดงกิริยาวา่จบการสนทนา แต่หญิงสาวยงันงันิง มองหนา้เขาอย่าง
สงัเกตสงักาเหมือนพยายามเพ่งมองผูที้ตาํรวจนาํมาชีตวัผูก่้อเหตุ 

เธอคิดว่าเขาสังการใหเ้ธอวางมือเพือปกปิดความผิดของตวัเอง […] การตาย
ของราณีและการตกเป็นฆาตกรของมธุรสมีเงือนงาํ [...] เป็นหนา้ทีของเธอทีตอ้งคน้หา
ความจริงใหไ้ดว้า่เกิดอะไรขึน50 

 

 จากตวัอยา่งทียกมาจะเห็นวา่ตวัละครอาทิตยแ์ละกิตติคุณคือตวัแทนของผูมี้อาํนาจอยูใ่นมือ
และหวาดกลัวว่าอาํนาจนันจะถูกสันคลอนโดยผูห้ญิงทีมีความสามารถอย่างอรดา เธอไม่เกรง
สถานภาพทางการเมืองของคู่กรณีจนผูช้ายทงัสองหวนัว่าหากความลบัถูกเปิดเผยจะส่งผลต่อการ
ครองอาํนาจและอาชีพการงาน 

 

แมจ้ะเพิงกา้วขึนมาเป็นผูอ่้านข่าวในรายการข่าวเชา้ของสถานีโทรทศัน์ยอด
นิยมเพียงไม่กีปี แต่คนทงัประเทศรู้จกัอรดา สันตินนัท ์ดี ก่อนหนา้นีในฐานะนกัข่าว
การเมืองทีรายงานข่าวอย่างฉะฉานเฉียบขาดถึงลูกถึงคนเกินวยั เมือกา้วเขา้มาเป็น
พิธีกรข่าวก็โด่งดงัชัวพริบตาในฐานะพิธีกรข่าวทีใชค้วามสามารถเฉพาะตวัดาํเนิน
รายการแบบสนุกสนานเป็นกนัเอง แต่ซ่อนดาบคมกริบดว้ยคาํถามทีชาญฉลาด ตรงจุด
และกดัไม่ปล่อยเหมือนเดก็ฉลาดช่างสงสยั ไม่กลวัใคร และจะไม่ยอมแพจ้นกว่าจะได้
คาํตอบทีพอใจ51 

 

 คาํบรรยายลกัษณะอรดาแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวมีความกา้วหน้ามนัคงในอาชีพ เก่งและ
ฉลาด ทงัยงัใชเ้ป็นคุณสมบติัเหล่านนัเพือต่อสู้กบัอาทิตยแ์ละกิตติคุณ คนทงัคู่จึงรู้สึกขาดเสถียรภาพ
ในอาํนาจทีเคยมี โดยเฉพาะกิตติคุณทีกาํลงัจะกา้วหนา้ในเส้นทางการเมือง เขาจึงพยายามขดัขวางอร

                                                        
50เรืองเดียวกนั, 108. 

51เรืองเดียวกนั, 7. 
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ดาอยา่งสุดกาํลงัเขาคงต้องทาํอะไรสักอย่างเพือประคับประคองสิงทีดาํเนินมากว่ายีสิบปีให้เป็นปกติ
อย่างทีเคยเป็นมา52 

 กระนนัก็ดี กิตติคุณกลบัไม่สามารถขดัขวางอรดาได ้ซาํยงัถูกหญิงสาวเปิดโปงอีกวา่กิตติคุณ
แอบมีคนรักอยูแ่ลว้ และใชอุ้ดมการณ์ความรักเหนียวรังศกัยภาพผูห้ญิงดว้ย 

 

ทงัคู่รักกนัตงัแต่สมยัเรียนอยูต่่างประเทศเมือสิบกว่าปีทีแลว้ […] แต่ขอ้จาํกดั
ทางการเมืองและครอบครัวของกิตติคุณทาํให้มีโอกาสพบกนันอ้ยกว่าสมยัอยู่คนละ
ประเทศในทวีปยโุรปเสียอีก 

แต่ถึงกระนันความรักก็ทาํให้พิมพ์นาราทนได้ทุกอย่าง แมจ้ะรู้ว่าเขาตอ้ง
แต่งงานกบัสโรชาเพือสร้างอนาคตการเมืองทียิงใหญ่ แต่เธอก็เชือมนัว่าการแต่งงาน
ตามหนา้ทีโดยปราศจากความรักจะไม่ยงัยืน […] เธอโมโหเขาแต่โมโหตวัเองมากกว่า
ทียอมใหค้วามรักชีนาํ ทาํใหชี้วิตทีมีความรุ่งโรจน์ในหนา้ทีการงานและครอบครัวอยู่
เบืองหนา้ตอ้งหกัเห […] หากไม่มีความรักเป็นเครืองเป็นเครืองพนัธนาการเธอคงจะ
ไปรับตําแหน่งทีก้าวหน้าและสะดวกสบายในต่างประเทศตังนานแล้ว เธอคง
ภาคภูมิใจในศกัดิศรีของตวัเองมากกวา่นี53 

 

 เมือทราบดงันนัอรดาจึงยาํใหพ้ิมพน์าราเห็นการกดทบัทีเกิดอีกทางหนึง 

 

อรดารู้สึกเห็นใจหญิงสาวตรงหนา้อย่างจริงใจ ความรักทาํให้คนตาบอดฉัน
ใด ความรักกท็าํใหผู้ห้ญิงเก่งอยา่งพิมพน์ารามองขา้มความเป็นจริงทีว่า เธอจะไม่มีวนั
ได้อยู่กินอย่างออกนอกหน้ากับกิตติคุณไดฉ้ันนัน […] พิมพ์นาราควรมีชีวิตทีมี
ความสุขมากกว่านี ไม่ใช่ถูกผูช้ายเห็นแก่ตวัหลอกใหมี้ความหวงัไปวนัๆ […] “คิดดู
ดีๆ นะคะวา่คุณจะฝากชีวิตไวก้บัคนคนนีไดไ้หม ทบทวนดูดีๆ ว่าทงัคุณและเขายงัคบ
กนัเพราะความเคยชินหรือเพราะความรักกนัแน่ อยา่หลอกตวัเองอีกต่อไปเลยค่ะ” 

พิมพน์าราถอนหายใจเฮือกใหญ่ ไม่ใช่เพราะนาํเสียงเห็นอกเห็นใจจนทาํให้
เธอหลงเชือเหมือนถกูสะกดจิต แต่เธอเห็นดว้ยกบัคาํแนะนาํตามหลกัเหตุผล54 

 

                                                        

 
52เรืองเดียวกนั, 36. 
53เรืองเดียวกนั, 146-148. 

54เรืองเดียวกนั, 279-281. 
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 พิมพน์าราจึงตดัสินใจไปรับตาํแหน่งทีสูงขึนและขอจบความสัมพนัธ์กบักิตติคุณ 
 

“พิมเพิงรับปากผูใ้หญ่ในกระทรวงฯ วา่จะไปเป็นทีมงานฝ่ายเจรจาการคา้ของ
ไทยทีเจนีวา จะออกเดินทางเดือนหนา้ วาระสีปี” เป็นคาํพูดทีเด็ดเดียวกว่าทุกครังที
ผ่านมา ไม่ใช่ครังแรกทีคนเก่งอย่างพิมพน์าราถูกทาบทามไปรับตาํแหน่งสําคญัใน
ต่างประเทศ […] “พิมสูเ้พือคุณมามากเกินไปแลว้” 

[…] “ฟังนะพิม ผมจะไม่ยอมใหก้ารเมืองเป็นตวักาํหนดชีวิตส่วนตวัของผม
เหมือนเมือก่อนอีกแลว้ […] คุณเป็นคนฉลาดนะพิม ทาํไมหลงเชือคนเจา้เล่ห์ทีไม่หวงั
ดีกบัเราง่ายๆ คุณเอาคาํยุแยงของคนอืนมายืนคาํขาดกบัผมไดย้งัไง!” พูดอย่างเดือด
ดาล 

“อาจเป็นเพราะพิมเป็นคนฉลาดทีถกูความรักบงัตามานานมงัคะ”55 
 

 การตดัสินใจของพิมพน์าราสร้างความไม่พอใจต่อกิตติคุณมาก ชายหนุ่มพยายามให้เหตุผล
ว่าสิงทีเกิดขึนเป็นเรืองส่วนตวัทีคนอืนไม่ควรเขา้มากา้วก่าย แต่พิมพน์าราแสดงให้เห็นแลว้ว่าการ
เลือกครังนีเป็นผลมากจากความรักระหวา่งเธอและเขา รวมทงัการยอมตกอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ความ
รักจนละเลยความตอ้งการของตนเองมากกวา่ถูกคนอืนชกัจูง 

 เช่นเดียวกบัเรือง รําเพยดอกสุดท้าย นวนิยายเรือง นักสืบ...รัก ลวง พราง แสดงให้เห็นว่า
ผูช้ายมกัใชค้วามรักและอา้งความผกูพนัเพือใหผู้ห้ญิงยอมทาํในสิงทีตอ้งการ ผูช้ายสามารถไดใ้นสิงที
ตอ้งการก่อนเสมอ และผูห้ญิงตอ้งสนบัสนุนจนหลงลืมทีจะพิจารณาศกัยภาพและความตอ้งการของ
ตัวเอง กระทังอรดาเข้ามาชีให้เห็นการเอารัดเอาเปรียบทีฉุดรังความสามารถของเธอมานาน         
พิมพน์าราทีตระหนกัต่อการกดทบันนัจึงกลา้ตดัสินใจยติุความสัมพนัธ์กบักิตติคุณ 

 ยิงไปกว่านันการคน้หาพยานหลกัฐานอย่างมุ่งมนัยงัส่งผลให้อรดาทราบความจริงตามที
ตอ้งการดว้ย ดงัวา่ 
 

ราณีเรียกมธุรสกบัอาทิตยเ์ขา้ไปในหอ้ง […] สิงแรกทีราณีทาํคือการตบหนา้
คนทงัสองฉาดใหญ่ […] กินบนเรือนขีรถบนหลงัคา […] เธอพุ่งเขา้ไปตบตีมธุรส
พร้อมกบัพรํารําพนัวา่เสียแรงทีเลียงดูส่งเสียและรักใคร่เหมือนนอ้งแท้ๆ  ในหว้งวินาที

                                                        
55เรืองเดียวกนั, 291-293. 
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นนัเองทีราณีทาํเรืองทีไม่มีใครคาดถึงคือหยิบปืนออกมาจากกระเป๋า ปลดไกเลง็ไปที
มธุรส […] กระสุนนดัแรกถูกปล่อยออกมาเฉียดร่างของมธุรสไปนิดเดียว เมือเห็นว่า
หยุดอารมณ์โกรธของผูห้ญิงร่างใหญ่อย่างราณีไม่ได ้อาทิตยจึ์งพุ่งเขา้ชนและแย่งปืน
จากราณีไปได ้[…] ราณีพยายามแย่งปืนกลบั ในระหว่างทียือยุดปืนกนัอยู่นนัเองเสียง
ปืนก็ดงัขึน ราณีทรุดลงกองกบัพืน[…] หลงัจากเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีแต่เนินนานชวั
กปัชวักลัป์ในความรู้สึกของผูร่้วมเหตุการณ์ กลบักลายเป็นวา่มธุรสเป็นคนทีหวัไวกว่า
อาทิตยที์ยงัอยู่ในอาการตกตะลึงทาํอะไรไม่ถูก มธุรสควา้ปืนมาเช็ดลายนิวมือดว้ย
ผา้เช็ดหนา้ของตวัเองแลว้ถือปืนไวแ้น่น 

 ‘รสเป็นคนยิงพีราณีเอง รสยิงพีราณี […] คุณฆ่าคนไม่ได ้คุณกาํลงัจะเป็น
รัฐมนตรีนะคะ แต่รสเป็นคนทรยศพีราณี รสจะเป็นคนรับกรรมเอง’ 

[…] เขาไดอ้าํนาจกบัเกียรติยศมาครองเพราะความเสียสละของผูห้ญิงสองคน 
[…] เขาไดรั้บคะแนนเสียงถล่มทลายเพราะความสงสารทีเขาตอ้งเสียภรรยาทีต่อสู้เคียงบ่า
เคียงไหล่มาดว้ยกนั เขาไดรั้บตาํแหน่งรัฐมนตรี และเป็นรัฐมนตรีทีหนุ่มทีสุดในคณะรัฐบาล
ชุดนนัในวนัเดียวกบัทีมธุรสฆ่าตวัตาย เขารู้วา่เหตุใดเธอเลือกการตายเป็นทางออก เธอรู้ดีวา่
หากเธอยงัอยูส่กัวนัเขาจะตอ้งไปหาเธอ และทาํใหเ้รืองทีปิดบงัซ่อนเร้นเปิดเผยในทีสุด56 

 

 ตวับทแสดงให้เห็นถึงทีมาของอาทิตยว์่ามาจากผูห้ญิงสองคน กล่าวคือ การแต่งงานกบัราณี
ทาํให้อาทิตยส์ามารถเขา้ไปรับตาํแหน่งสําคญัในพรรคได้ ครันเกิดอุบติัเหตุจนราณีเสียชีวิตเขาก็
ไดรั้บความช่วยเหลือจากมธุรสในการรับผิดแทนจนตอ้งถูกจาํคุกตลอดชีวิต ผูห้ญิงทงัสองคนนีจึง
ตอ้งประสบชะตากรรมทีเลวร้ายเพราะความรักทีมีต่ออาทิตย ์

 เมือพิจารณากรณีของทงัอาทิตยแ์ละกิตติคุณจะพบว่านอกจากอรดาจะเป็นตวักลางทีพาไป
รู้จกัปิตาธิปไตยแลว้ อรดายงับ่อนเซาะอาํนาจนนัจนสันคลอนจนทีมาของอาํนาจอนัเป็นความลบัถูก
เปิดเผย หญิงสาวเผยให้เห็นว่าอาํนาจเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบด้วยการใช้อุดมการณ์ความรักที
กาํกบัวิธีคิดและพฤติกรรมของผูห้ญิง ผูช้ายจึงใช้ขอ้ได้เปรียบนีกดทบัผูห้ญิงเพือขึนไปสู่จุดสูงสุด
ของอาํนาจ ความตายของราณีและการเสียสละของมธุรสเพือให้อาทิตยเ์ป็นใหญ่จึงไม่ไดรั้บความ
สนใจเท่าการรับตาํแหน่ง ขณะทีกิตติคุณก็ใช้เรืองรักเพือหว่านล้อมให้พิมพน์ารายอมทาํตามความ
ตอ้งการของตนเรือยมา ดงันนั การไดล่้วงรู้ความลบัของอรดาจึงสามารถช่วยลา้งมลทินให้มธุรสและ
ช่วยคลายพนัธนาการทีฉุดรังพิมพน์าราได ้แสดงให้เห็นวา่ชายเป็นใหญ่ใช้วิธีการอยา่งไม่ชอบธรรม 
                                                        

56เรืองเดียวกนั, 406-409. 
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เช่น อาทิตยที์ใชต้าํแหน่งการเมืองบงัคบัให้อรดาเลิกคน้หาความจริง หรือกิตติคุณทีโทษวา่อรดาเป็น
ตวัการสร้างความวุน่วายในครอบครัวเพือตาํหนิผูห้ญิงทีตงัขอ้สงสัยกบัอาํนาจและกล่อมเกลาผูห้ญิง
ให้เชือฟังเพือรักษาอาํนาจให้คงอยู่ตลอดไป อรดาจึงเป็นตวัละครทีไม่ให้ความสําคญักบัอาํนาจที
ดาํรงมายาวนาน แมสุ้ดทา้ยอาทิตยก์ับกิตติคุณจะยงัสามารถอยู่ในตาํแหน่งเดิมแต่ความจริงทีถูก
เปิดเผยก็ลดความศกัดิสิทธิของอาํนาจชายเป็นใหญ่ลงได ้

 อย่างไรก็ตามแมต้วัละครเอกหญิงจาก รําเพยดอกสุดท้าย และ นักสืบ...รัก ลวง พราง จะ
ไม่ไดว้พิากษห์รือพยายามลม้ลา้งอาํนาจทีกดทบัความเป็นหญิงอยา่งจริงจงั แต่ผกาพิมลและอรดาต่าง
สามารถชีให้เห็นปฏิบติัการทีผูช้ายใชค้รอบงาํผูห้ญิง นบัเป็นพฤติกรรมของตวัละครหญิงทีแตกต่าง
ไปจากเดิม เพราะโดยมากแล้วตวัละครหญิงในนวนิยายโรมานซ์มกัถูกจดัวางให้เป็นผูรั้บความ
ช่วยเหลือและเป็นตวัละครทีตอ้งอ่อนหวาน หากเมือพวกเธอตอ้งเขา้มามีบทบาทสําคญัในการสืบคดี
ในนวนิยาย Romantic Suspense จึงไดพ้บวา่ความเป็นกุลสตรีทีอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ความรัก หรือการ
ประพฤติตามแนวคิดความเป็นหญิงทีสังคมคาดหวงัไม่อาจช่วยให้พวกเธอมีชีวิตอย่างปลอดภยั 
ผูห้ญิงจึงตอ้งปรับเปลียนบทบาทเพือเอาตวัรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ทีเป็นอนัตรายต่อทงัร่างกาย
และจิตใจ ซึงเป็นช่องทางใหผู้ห้ญิงทาํความรู้จกัปิตาธิปไตยไดม้ากขึน 

 

 4.2.2 เงือนสอดรัก:ผู้หญงิกบัการทาํความเข้าใจต่ออาํนาจปิตาธิปไตย 
 

 ในหัวขอ้ทีแลว้ผูศึ้กษากล่าวถึงผูห้ญิงทีเริมตน้ทาํความรู้จกักบัแนวคิดชายเป็นใหญ่ทีกาํกบั
ชีวิตตนเอง อนัเป็นจุดเริมตน้ทีจะช่วยสร้างความเขา้ใจและปลดปล่อยจากอาํนาจทีกดทบัความเป็น
หญิงได ้กล่าวคือ เมือรู้จกัแลว้วา่ปิตาธิปไตยจดัวางให้ผูห้ญิงเป็นรองผา่นปฏิบติัการต่างๆ ทางสังคม 
ต่อมาคือการทาํความเขา้ใจกระบวนการทาํงานนนั เพือหาช่องโหว่ทีผูห้ญิงพอจะสามารถเล็ดรอด
ออกมาได ้ดงัเช่นในนวนิยายเรือง เงือนสอดรัก 

 เงือนสอดรัก เป็นนวนิยายของศตรัศมิทีกล่าวถึง “อลิน” หญิงสาวทีจดจาํเรืองราวในช่วง 7 ปี
แรกของชีวติไม่ได ้เนืองจากประสบเหตุการณ์ร้ายแรงจนกระทบกระเทือนความทรงจาํ “คชา” จึงนาํ
เธอไปเลียงดู เขาเป็นอดีตนายตาํรวจทีก่อคดียาเสพติดก่อนจะถูกจบัและศาลตดัสินให้ประหารชีวิต 
แต่ดว้ยอาํนาจและบารมีทีมีเขาจึงสามารถสับเปลียนตวัผูต้อ้งหาเพือให้รับโทษแทนตนเองได ้รวมทงั
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ทาํลายหลกัฐานทุกชิน เหลือเพียงวีดีโอบนัทึกภาพขณะก่อคดีที “อนนท์” นายตาํรวจเจา้ของคดีฝาก
ไวก้ับครอบครัวของอลิน หากเมือคชาไปทีบา้นของอลินเขากลบัหาหลักฐานไม่พบ จึงตดัสินใจ
สังหารทุกคนต่อหนา้เด็กหญิงวยั 7 ขวบทงัยงัเก็บเธอไวเ้ป็นตวัประกนัเพือต่อรองกบัอนนท ์
 

“เอาอยา่งนีนะ หนูลองบอกกบัฉนัสิวา่จาํอะไรไดบ้า้ง” […] เด็กนอ้ยส่ายหนา้
อยา่งสินหวงั ความทรงจาํบางส่วนทีเคยมีกลายเป็นสีมืดดาํราวกบัเหตุการณ์เหล่านีไม่
เคยเกิดขึน เธอไม่รู้ดว้ยซาํว่าตวัเองเป็นใคร ชืออะไร “คุณเป็นใครคะ?” เด็กหญิงถาม
ทงัสะอืนฮกั 

“ฉนัชือคชา ฉนัเป็นตาํรวจ” คาํว่า ‘ตาํรวจ’ ทาํใหโ้ลกมืดของเด็กหญิงสว่าง
ไสวขึนทันตา “หนูไปอยู่กับฉันไหม ฉันสัญญาจะดูแลหนูอย่างดี” เด็กหญิงทาํท่า
ครุ่นคิด ก่อนจะพยกัหนา้อย่างว่าง่าย ร่างเล็กถูกรวบเขา้สู่ออ้มแขนแข็งแรง...มนัเยน็
เยียบ แต่กป็ลอดภยัทีสุดในยามนี 

“ในเมือหนูจาํชือตวัเองไม่ได ้งนัฉนัจะตงัชือใหใ้หม่... ‘ศลิษา’ ”57 
 

 ศลิษาไม่ไดท้าํหนา้ทีเป็นเพียงหลักประกันความปลอดภัย58ของคชาเท่านนั แต่ยงัตอ้งปฏิบติั
ตามคาํสังและความตอ้งการของเขาดว้ย เธอถูกฝึกให้นาํส่ง ‘สินค้า’ แก่กลุ่มคนไม่ซาํหน้า เดก็สาวไม่
เคยรู้เลยว่าในกล่องของขวัญ ในตุ๊กตาหมี ในถุงขนม มีสิงใดซุกซ่อนอยู่  […] จนกระทังวันหนึง
หล่อนทาํกล่องของขวัญตกลงในคลองประปา […] ศลิษาจาํต้องแกะกล่องเพือสํารวจสภาพสิงทีอยู่
ภายใน...หล่อนพบว่ามนัคือห่อพลาสติกใสบรรจุผงสีขาว59คชาจึงเปรียบเสมือนอาํนาจทีครอบงาํหญิง
สาวไว ้ดว้ยการสถาปนาตนเองเป็นผูก้าํหนดชีวิตของเธอไดแ้มก้ระทงัให้ทาํสิงผิดกฎหมาย นบัแต่
สังหารพ่อและแม่ของเธอ ก่อนจะกลบฝังอดีตของอลินเพือสร้างและกล่อมเกลาให้กลายเป็นศลิษา 
โดยอา้งอาชีพตาํรวจเพือแสดงความน่าเชือถือและชอบธรรมในการดูแล ภาพออ้มกอดที “แข็งแรง” 
แต่ “เย็นเยียบ” ยงัแสดงให้เห็นความขดัแยง้กันของออ้มกอดทีดูเหมือนจะคุ้มครองเด็กหญิงด้วย
จริงใจ แต่ภายใตค้วามหวงัดีนนัคือการหวงัผลประโยชน์จากเธอ ซึงหากมองผ่านแนวคิดแบบสตรี
นิยมอาจมองไดว้่า อาํนาจทีคชากระทาํต่ออลินนนั คือการทีปิตาธิปไตยพยายามทาํให้ผูห้ญิงเชือว่า

                                                        
57ศตรัศมิ, เงอืนสอดรัก (กรุงเทพฯ : พิมพค์าํ, 2555), 6. 

 
58เรืองเดียวกนั, 82. 

 
59เรืองเดียวกนั, 7. 
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การอยูภ่ายใตค้วามดูแลนนัเป็นสิงทีน่าเชือถือและปลอดภยั แต่ความจริงแลว้คือหลุมพรางทีสร้างขึน
เพือใชค้วบคุมผูห้ญิงใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 

 ยิงไปกว่านนัคชายงับีบบงัคบัให้ศลิษาตามหาวิดีโอหลกัฐานเพือให้ตวัเองพน้จากความผิด 
โดยใช้อิสรภาพทีเธอตอ้งการเป็นเครืองต่อรอง ฉันรู้นะว่าเธอไม่อยากทาํเรืองผิดกฎหมาย เธอคง
อยากเริมต้นใหม่เตม็ที ทาํงานให้สาํเร็จสิ เมือเราเก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เธอจะได้ใช้ชีวิตของ
ตัวเองอย่างเตม็ที60เพราะคชาทราบดีวา่ สําหรับเด็กนัน ไม่มีอะไรหอมหวนเท่าอิสรภาพหรอก61เป็น
เหตุใหห้ญิงสาวตอ้งปฏิบติัตามอยา่งไม่มีทางเลือก  

 นอกจากอิสรภาพจากการครอบงาํของคชาแลว้ ศลิษายงัตอ้งการคน้หาคาํตอบให้ตนเองดว้ย
วา่แทจ้ริงแลว้เธอเป็นใคร มีทีมาทีไปอยา่งไร ฉันจะตามหาตัวเอง ฉันอยากรู้ว่าก่อนจะมาเป็นศลิษา 
ฉันเคยเป็นใคร62 โดยมีกล่องไมใ้ส่ตวัต่อซึงเธอหวงแหนและเก็บไวใ้กลต้วั สองแขนเลก็กอดกล่องไม้
ทรงสีเหลียมเอาไว้แน่น ภายในคือตัวต่อจิกซอว์63ทีมันสําคัญเท่าชีวิตฉัน เป็นของชินเดียวทีติดตัวฉัน
มา เป็นเบาะแสเดียวทีจะบอกได้ว่าฉันเป็นใคร64 ตวัต่อทียีสิบสองปีทีผ่านมาหล่อนต่อมันจนเสร็จแล้ว
กรื็อ แล้วกต่็อใหม่อีก วนเวียนอยู่อย่างนันจนชาํนาญ ทว่าจนแล้วจนรอดความทรงจาํทีหายไปกย็ังไม่
หวนคืนมา65 เพราะสิบสองชินทีเหลือมนัหายไป […] หายไปพร้อมกับความทรงจาํของฉัน66 

 นวนิยายเรืองนีแสดงให้เห็นความรู้สึกสับสนของตวัละครเอกหญิงจากการปะทะของแรง
กดดนัทงัในแง่ของความคาดหวงัจากคชา ทีตอ้งทาํให้สําเร็จเพือรักษาชีวิต และความตอ้งการในเบือง
ลึกทีอยากรู้จกัตนเองมากขึน แต่กว่าทีศลิษาจะสามารถให้เวลาแก่ตนเองได้ก็จะต้องทาํภารกิจ
ของคชาให้สําเร็จ เช่นเดียวกบัอาํนาจปิตาธิปไตยทีกาํหนดให้ผูห้ญิงตอ้งให้ความสําคญัต่อการสร้าง
ความพึงพอใจแก่เพศชายมากกว่าทาํตามความตอ้งการของตวัเอง ผูห้ญิงจึงไม่สามารถให้เวลาเพือ
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เรียนรู้ตนเองไดเ้ลย เนืองจากความพึงพอใจของผูช้ายไม่มีวนัหมด ความกดดนัเหล่านีส่งผลให้ศลิษา
รู้สึกทอ้แทที้จะมีชีวติ 

 

ในช่วงเวลาทีหัวใจเขม้แข็ง หล่อนก็เป็นคนหนึงทีมองว่าการฆ่าตวัตายเป็น
หนทางของคนโง่เง่าสินคิด ต่อเมือเผชิญปัญหาหนกัหน่วง มองเห็นเพียงความมืดมน
ไปเสียทุกดา้น หล่อนถึงไดเ้ขา้ใจว่าเหตุใดความตายจึงกลายเป็นหนทางสว่างของคน
สินหวงั […] ศลิษาหลบัตาลง กา้วเทา้อีกขา้งตามขึนไป นึกจินตนาการภาพร่างกาย
ของตนแหลกเหลวจมกองเลือดอยูที่พืน  

ถา้หล่อนกระโดดลงไป วนัรุ่งขึนหรือไม่ก็วนัมะรืนหนงัสือพิมพอ์าจจะลง
ข่าวหญิงสาวกระโดดตึกฆ่าตวัตายปริศนา แต่อีกแค่ไม่ถึงสัปดาห์ สังคมทีแสนวุ่นวาย
นีกจ็ะลืมหล่อนไป 

แต่นนัยงัไม่เลวร้ายเท่ากบัการทีหล่อนหลงลืมตวัเอง...67 
 

 ศลิษามีความคิดทีจะใช้ความตายเพือปลดปล่อยตวัเองจากการครอบงาํของคชาและการไม่
รู้จกัตวัตนของตวัเอง ซึงนบัเป็นเรืองหนกัหนาทีแบกรับมายาวนาน หากเธอยงัมองอีกวา่แมค้วามตาย
จะช่วยใหพ้น้ไปจากพนัธะต่างๆ แต่สิงทีคา้งคาอยูจ่ะไม่อาจขจดัให้หมดไปได ้โดยเฉพาะเรืองตวัตน
ของเธอ ศลิษาจึงเลิกล้มความคิดและพยายามค้นหาคาํตอบต่อไป อันสอดคล้องกับวิธีคิดทีให้
ความสําคญักบัตวัตนของผูห้ญิงแบบสตรีนิยมทีมองว่า การทาํความเขา้ใจประสบการณ์ของตนเอง
เพือบรรลุความตอ้งการทีแทจ้ริงในชีวิตของผูห้ญิงจะช่วยให้หลุดพน้ไปจากกรอบทีสังคมชายเป็น
ใหญ่กาํหนดไวไ้ด ้

 สถานการณ์ต่างๆ บีบคนัตวัละครเอกหญิงเป็นอยา่งมากและกระทบต่อตวัตนของเธอ ศลิษา
ไม่ตอ้งการทาํตามคาํสังของคชา แต่การบรรลุภารกิจคือหนทางเดียวทีจะเปิดโอกาสให้เธอสามารถ
เป็นอิสระในการดาํเนินชีวติ แมจ้ะคาดไดว้า่คาํกล่าวของคชาเชือถือไม่ได ้ถ้าหล่อนหามันเจอ ภารกิจ
นีจะเป็นอันสินสุด หล่อนจะเป็นอิสระจากคนกลุ่มนัน...หล่อนบอกตัวเองให้ยังมีหวัง ทังทีรู้ว่าวงการ
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นีเมือหลวมตัวเข้ามาแล้ว จะกลับออกไปอย่างมีลมหายใจนันยากเตม็ที!68กระนนัศลิษาก็กลา้ทีจะเสียง
เขา้ไปหาหลกัฐานโดยมีอิสรภาพเป็นเดิมพนั 

 จะเห็นไดว้่าตวัละครศลิษาถูกจดัวางให้เป็นตวัแทนของผูห้ญิงทีถูกกระทาํจากอาํนาจของ
ปิตาธิปไตยในรูปของตวัละครร้ายอยา่งคชา ดงัจะทราบไดจ้ากประสบการณ์ทีผ่านมา นบัแต่ชีวิตวยั
เด็กทีถูกบิดเบือน ความโหดร้ายจากเหตุการณ์ฆาตกรรมมีผลใหเ้ด็กหญิงอลินหลงลืมตวัเองกระทงัถูก
สร้างตวัตนขึนมาใหม่กลายเป็นศลิษาทีอยู่ภายใตอ้าํนาจของคชา อาํนาจทีสามารถกาํหนดให้คนใน
ปกครองตอ้งประพฤติปฏิบติัตามระเบียบทีวางไว ้เช่นเดียวกบัแนวคิดชายเป็นใหญ่ทีพร้อมจะหล่อ
หลอมเด็กผูห้ญิงทุกคนให้เขา้ใจบทบาททางเพศทีแตกต่างกบัผูช้ายเมือเขา้สู่วยัทีเรียนรู้ได ้ผูห้ญิงจึง
เติบโตขึนมาจากการหล่อหลอมของสังคมทีแบ่งแยกเพศสถานะอย่างชัดเจนทงัยงัถูกกดให้อยู่ใต้
ความเป็นชาย โดยไม่มีสิทธิเป็นอืนใดไดน้อกจากสิงทีปิตาธิปไตยกาํหนด 

 อย่างไรก็ตามศลิษากลบัทาํงานผิดพลาดจนถูกคชาสังฆ่าปิดปาก หญิงสาวทราบดีว่าความ
ตายอยู่ใกล้แค่ปลายจมกู แต่จะวิงหนีอย่างไรในเมือคชาไม่ใช่คนธรรมดา เขาเคยเป็นตาํรวจและแม้จะ
ออกจากราชการมาร่วมยีสิบสองปีก็ไม่ได้ทาํให้เส้นสายในแวดวงสีกากีถูกตัดขาดเลย เขาหล่อเลียง
รากแก้วเหล่านันด้วยผลประโยชน์และเงินตราจาํนวนมหาศาล 69 จากเหตุการณ์นีเธอจึงตอ้งรีบหาตวั
เจา้ของคดีใหพ้บเพือนาํหลกัฐานไปต่อรองกบัคชาถ้าจะมีใครช่วยฉันให้รอดจากกระสุนปืนของพวก
มันได้ คนคนนันก็คือร้อยตาํรวจเอกอนนท์70 แต่กลบักลายเป็นว่าอนนท์ก็อยู่ในสถานะทีไม่อาจ
ช่วยเหลือผูใ้ดได ้
 

ศลิษามองแขนซ้ายทีด้วนไปครึงท่อนของร้อยตํารวจเอกอนนท์ด้วย
ความรู้สึกสงสารจับใจทงัยงัไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึนกับเขา หล่อนเคยนึกวาดภาพของ
นายตาํรวจผูนี้ในใจว่าเขาจะตอ้งเป็นชายสูงวยัทีดูสง่า ทว่าตวัจริงของเขากลบัเป็น
ตรงกนัขา้ม...เขาเป็นแค่ชายพิการเจา้ของดวงตาทีแลเหนือยลา้ แต่งตวัมอซอ ผิวหนา้
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และผิวกายหยาบกร้านอย่างคนกรํางานหนกั ยีสิบกว่าปีทีผ่านมา ชีวิตของผูช้ายคนนี
คงดาํเนินไปดว้ยความยากลาํบาก ตอ้งอยูอ่ยา่งหลบๆ ซ่อน71 

 

 คาํบรรยายขา้งตน้กล่าวถึงภาพของชายพิการทีไม่หลงเหลือความน่าเชือถือและอาํนาจใด ต่าง
จากคชาทียงัเปียมไปดว้ยอิทธิพล มีอาํนาจอยูใ่นมือและสามารถกาํหนดให้ผูอื้นทาํตามความตอ้งการ
ได้ แสดงให้เห็นว่าอาํนาจแบบปิตาธิปไตยมิได้กระทาํต่อความเป็นหญิงฝ่ายเดียวเท่านัน แต่ยงัมี
อิทธิพลต่อการสร้างความเป็นชายดว้ย กล่าวคือ ผูที้มีความเป็นชายอยา่งสมบูรณ์ตอ้งมีอาํนาจในการ
ปกครอง แข็งแกร่ง ขณะทีอนนท์เป็นเพียงผูพ้ิการทีตกตาํ ไร้อาํนาจทีจะต่อสู้หรือโค่นล้มอาํนาจ
ของคชา และไม่อาจแสดงความเป็นชายทีสามารถดูแลผูอื้นไดต้ามทีสังคมตอ้งการ ความแปลกแยก
จากความเป็นชายของอนนท์จึงไม่อาจพาศลิษาไปสู่อิสรภาพได้ ทงัยงัถูกคชาจบัตวัไปเป็นเครือง
ต่อรองเพือให้ศลิษานาํวิดีโอหลกัฐานไปแลกกบัชีวิตของชายพิการโดยคชาได้ส่งตวัต่อจิกซอว์ที
ขโมยไปมาให้เธอคชาหลุบตาลงมองกล่องสีเหลียมใบย่อม ก่อนจะใส่จิกซอว์ชินสุดท้ายลงไป[…] 
“ส่งของขวัญชินนีไปให้มันทีบ้าน ห่อให้ดี ติดโบให้สวยล่ะ ฉันมีเกมสนุกๆ จะให้มันเล่น”72คชา
ตอ้งการยาํใหห้ญิงสาวทราบวา่อนนทต์กอยูใ่นอนัตรายและเขาอยูเ่หนือกวา่หญิงสาว เพราะ คชาคือผู ้
ลบเลือนอดีตของเธอและสร้างตวัตนใหม่ให้เธอ ในขณะทีเธอไม่เขา้ใจความเป็นมาของตนเอง ไม่
ต่างจากภาพตวัต่อทีไม่ครบสมบูรณ์ดว้ยฝีมือของเขา ตวัต่อจิกซอวจึ์งไม่ไดมี้ความหมายกบัตวัละคร
เพียงแค่สิงบอกเล่าอดีต แต่ตวัต่อยงัอาจหมายถึงการค่อยๆ ประกอบภาพขึนเพือทาํความเขา้ใจต่อการ
ถูกกดขีจากผูช้าย และสาเหตุทีศลิษาไม่สามารถประกอบภาพให้สมบูรณ์ได้ทงัหมดในตอนแรกก็
เพราะถูกคชาขโมยไป ถ้าจิกซอว์นันเปรียบเสมือนความทรงจาํของหล่อนทีขาดหายไป มันก็ไม่ได้
สูญหายไปไหน แต่คนทีขโมยมนัไปอย่างเลือดเยน็และเฝ้ามองดูหล่อนทุกข์ทรมานกับการค้นหามันก็
คือ คชาอินธณี!73ดังนันเมือศลิษาได้ตวัต่อทีหายไปครบจึงสามารถประกอบภาพได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมกบัมองเห็นความชวัร้ายทีคชากระทาํต่อตนเองอยา่งกระจ่างแจง้  
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 กระนันศลิษาก็ยงัไม่สามารถช่วยเหลืออนนท์ได้เพราะยงัหาหลักฐานไม่พบ ด้วยเหตุนี
หัวไหล่ทังสองของหญิงสาวหนักอึง ความหวังทีกาํลังเรืองรองกลับริบหรีลงอีกครัง มีแค่สองทางให้
เลือกหากต้องการยุติเรืองยืดเยือนี...ถ้าไม่ฆ่าตัวต้นเรืองอย่างคชาอินธณี เสียให้จบไป หล่อนก็ต้อง
ระลึกอดีตของตัวเองให้ได้ทังหมด74ถอ้ยความนีชีให้เห็นวา่การปลดปล่อยตนเองจากอาํนาจทีกดทบั
เป็นสิงทีขึนอยูก่บัผูห้ญิงเอง ความหนกัอึงบนหลงัไหล่จะสลายไปไดเ้มือกาํจดัความชวัร้ายทีแฝงมา
กบัอาํนาจชายเป็นใหญ่ ขณะเดียวกนัผูห้ญิงตอ้งตระหนกัถึงตวัตนทีซุกซ่อนให้ไดด้ว้ย แต่เนืองจาก
อาการสมองเสือมทีมนัทาํให้รู้สึกเหมือนทุกด้านคือทางตัน ไม่มีความพ่ายแพ้ไหนสร้างความเสียหาย
ได้มากไปกว่าการพ่ายแพ้ต่อความหวาดกลัวในใจตัวเอง75ความเชือมนัในศกัยภาพของความเป็นหญิง
ทีถูกประเมินวา่ดอ้ยกวา่และตอ้งไดรั้บการดูแลจากผูช้ายซึงไดรั้บการปลูกฝังมานานจึงเป็นอุปสรรค
สาํคญัของผูห้ญิงทีจะทาํความเขา้ใจตนเองผา่นแนวคิดปิตาธิปไตย 

 ศลิษาจึงตดัสินใจไปพบจิตแพทยเ์พือรือฟืนความทรงจาํ “เขาเป็นจิตแพทย์ทีเก่งมากคนหนึง 
บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆ ทีจะช่วยรือฟืนความทรงจาํ” ศลิษาตอบตกลงโดยไม่ลังเล76จิตแพทยน์าํเธอไป
สาํรวจอดีตดว้ยการจาํลองสถานการณ์ทีเคยเกิดขึนผา่นความฝันทีหญิงสาวเล่าให้ฟังวา่เธอมกัฝันร้าย
ในเรืองเดิมบ่อยๆ โดยเฉพาะคนในชุดโม่งดาํถือปืน และในทีสุดศลิษาก็ฟืนฟูความทรงจาํได ้ดงัวา่ 
 

ศลิษาถกูแรงทีมองไม่เห็นเหวียงไปอีกช่วงเวลาหนึง หล่อนอยู่ในหอ้งบนชนั
สองของตวับา้น กม้ลงมองซองสีนาํตาลในมือตวัเอง จากนนัค่อยๆ วางมนัลงไปทีกน้
กล่องไม ้เสร็จแลว้จึงวางถาดใส่ตวัต่อจิกซอวท์บัลงไปดา้นบนจนเขา้ลอ็กของมนัก่อน
จะปิดฝากล่อง […] ปัง! ปัง! ปัง! เสียงปืนดงัมาจากทีไหนสักแห่ง ชายฉกรรจส์วมไอ้
โม่งสองคนวิงขึนบนัไดมากราดยิงใส่พ่อของหล่อนไม่ยงั ศลิษากรีดร้องวิงหนีความ
ตายอย่างไม่คิดชีวิต เจอผูเ้ป็นแม่ทีชนัล่าง นางอุม้หล่อนหนีตายอย่างทุลกัทุเล ภาพ
สุดทา้ยทีศลิษาหันไปเห็นคือพ่อของหล่อนคลานออกมาสินใจทีหัวบนัไดชันบน...
หล่อนอยู่ในออ้มแขนของแม่ซึงถูกยิงจากดา้นหลงัหนึงนดั แลว้ทนัใดนนันางก็หกลม้

                                                        

 
74เรืองเดียวกนั, 206-207. 

 
75เรืองเดียวกนั, 218. 

 
76เรืองเดียวกนั, 179. 
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...คชาอินธณีในชุดไอโ้ม่งถามถึงวีดีโอมว้นนนั […] หลงัจากนนัมนัก็ยิงแม่ของหล่อน
อยา่งเลือดเยน็77 

 

 ภาพความทรงจาํทีเกิดขึนในความคิดของศลิษาอาจเทียบไดก้บัการเขา้ไปยอมรับว่าในอดีต
เธอถูกกระทาํดว้ยอาํนาจเลวร้ายทีเหนือกวา่ของคชาอยา่งไร การจดจาํไดจึ้งแสดงให้เห็นความเขา้ใจ
และการสลายความคิดทีคชาพยายามสร้างใหม่ให้เธอ เมือสิงกดทบัคลีคลายหญิงสาวจึงไดต้ระหนกั
วา่อาํนาจนีทาํร้ายตวัเธอตลอดมาแต่ถูกบิดเบือนจากความเป็นใหญ่ของคชา อีกทงัประสบการณ์ต่างๆ 
ลว้นอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของเธออยูแ่ลว้และรอเพียงใหเ้ขา้ไปคน้หาเพือทาํความเขา้ใจ 

ศลิษายืนมือไปบิดตวัลอ็กเพือเปิดฝามนั จิกซอวน์บัร้อยตวัถูกรวบรวมไวใ้น
นนั และเมือสงัเกตดีๆ จึงจะเห็นว่าชนับนทีเก็บจิกซอวมี์ลกัษณะเป็นถาดขอบสูงทีวาง
ซอ้นลงไปในกล่องอีกที เมือยกถาดนนัขึนจึงจะเห็นว่ามีชนัใส่ของดา้นล่างอีกชนั และ
ในนนัมีซองกระดาษสีนาํตาลบรรจุมว้นวิดีโอวางอยู7่8 

 

 การปลดล็อกกล่องไมที้ใส่ตวัต่อทีครบแลว้จนไดพ้บกบัหลกัฐานเอาผิดคชาหลงัจากทีศลิษา
จดจาํเรืองในอดีตได ้จึงอาจหมายถึงการประกอบภาพชีวิตของผูห้ญิงทีถูกกดขี ภาพตวัต่อชีวิตทีเคย
แหว่งเวา้สมบูรณ์จนเธอเขา้ใจความเป็นมาของการตกเป็นรอง และความทรงจาํทีฟืนคืนช่วยให้เธอ
ตระหนกัรู้อยา่งแจ่มแจง้วา่อาํนาจปิตาธิปไตยทาํลายตวัเธอมากเพียงใด 

 เมือศลิษาทาํความเขา้ใจอดีตและตระหนกัรู้ถึงการกดทบัของอาํนาจทีบงการชีวิตตนแลว้ เธอ
ก็พร้อมเผชิญหน้ากบัคชาศลิษาแค่นยิม เมือนึกถึงสิงทีมันทาํกับครอบครัวของหล่อน ความกลัวหด
หายจนแทบไม่เหลือ79 ก่อนจะนาํหลกัฐานไปต่อรองกบัคชา 
 

“แกเห็นแลว้นีว่าปลอกเทปมว้นนันมีตราประทบัของ ปพปส. นันแปลว่า
อะไรรู้ไหม...แปลว่าว่าฉันหามนัเจอแลว้” ศลิษาฉีกยิม ยามความกลา้บา้บินเพิมขึน 
ความตายกไ็ม่ใช่เรืองน่าหวาดกลวั “แต่เรืองอะไรฉนัจะเอามาใหแ้กถึงที ถา้ทาํแบบนนั

                                                        
77เรืองเดียวกนั, 233-234. 

78เรืองเดียวกนั, 235. 

 
79เรืองเดียวกนั, 245. 
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...แกกจ็ะไดเ้ทปหลกัฐานไปทาํลาย ส่วนฉนัก็จะตายฟรีๆ เห็นกนัอยู่ว่ามนัไม่แฟร์เลย” 
 […] “แกจะเอายงัไง?” 

“ปล่อยพวกฉนัไปสิ” 

“ไม่มีทาง! ฉนัจะปล่อยแกไปแค่คนเดียว คนทีเหลือจะอยูเ่ป็นตวัประกนัทีนี” 

“เมือฉนักลบัมาพร้อมเทปจริง แกกจ็ะฆ่าพวกเราทงัหมด เขา้อีหรอบเดิม” 

“อีนงัสารเลว! แกกาํลงัทาํใหฉ้นัหมดความอดทน!” 

ศลิษาหัวเราะเบาๆ ชอบอกชอบใจทีเห็นคนอย่างคชาอินธณี คลงัดว้ยฝีมือ
หล่อน80 

 

 จากพฤติกรรมของตวัละครศลิษาชีให้เห็นวา่การต่อรองกบัอาํนาจของคชาเพือให้มีชีวิตรอด
ไดส้าํเร็จ มาจากการทีเธอเขา้ใจถึงผลเสียทีเกิดจากการทาํตามคาํสังมาตลอด โดยไม่เคยโตแ้ยง้หรือตงั
คาํถามกบัอาํนาจ จนกระทงัวนัทีศลิษารู้จกัตนเองผา่นการยอ้นกลบัไปพิจารณาอดีตทีถูกกระทาํ การ
ทาํความเขา้ใจทีมาของอาํนาจและการเรียนรู้ความตอ้งการของตนเองอยา่งถ่องแทจึ้งเป็นเครืองมือชนั
ดีใหเ้ธอพร้อมต่อรองกบัคชา ศลิษาจึงเป็นตวัละครทีละเมิดต่อความเป็นคนในปกครองทีคชากาํหนด 
อาํนาจอนัเหนือกวา่ทีพยายามกล่อมเกลาใหผู้ห้ญิงอยูใ่นกรอบ หากผูใ้ดละเมิดไปจากความคาดหวงัก็
จะพยายามสร้างเงือนไขให้ผูห้ญิงกลับมาอยู่ในตาํแหน่งเดิมโดยเร็ว แต่ในทีสุดศลิษาก็สามารถ
ปลดปล่อยตนเองออกจากอาํนาจของคชาได ้เมือเขาไม่สามารถทาํลายหลกัฐานไดด้งัหวงักบัทงัยงั
ตอ้งหนีการจบักุมของตาํรวจจนเสียชีวิต อนัแสดงให้เห็นว่าการต่อรองของศลิษาเพือให้ตนเองเป็น
อิสระจากการครอบงาํของคชาประสบผลสาํเร็จ 

 อย่างไรก็ตาม แมว้า่ในนวนิยายเรือง เงือนสอดรัก จะไม่ไดบ้่งบอกว่าผูห้ญิงอืนในสังคมจะ
เขา้ไปทาํความเขา้ใจกบัอาํนาจทีกดทบัเช่นเดียวกบัศลิษา แต่จากการทีภาพการจับกุมคชาอินธณีและ
พวกกาํลังพยายามขนย้ายเฮโรอีนของกลางเพือไปจาํหน่ายเมือยีสิบกว่าปีก่อน ถูกเผยแพร่ผ่านสือราว
กับเป็นแค่ภาพโฆษณา ผู้ชมทุกเพศทุกวัยต่างตระหนักถึงภัยทียังแฝงอยู่รอบตัว 81 ก็ถือเป็นจุดเริมที
น่าสนใจทีผูป้ระพนัธ์พยายามบอกผูอ่้านผา่นพฤติกรรมตวัละครวา่ควรเขา้ไปสํารวจชีวิตตวัเองวา่ถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือไม่อยา่งไร นอกจากนีศลิษายงัถือเป็นนางเอกทีไม่สยบยอมต่ออาํนาจทีลดคุณค่า

                                                        
80เรืองเดียวกนั, 246-247. 

 
81เรืองเดียวกนั, 259. 
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ของชีวิตด้วยการทาํความเขา้ใจตวัตนผ่านการมองอดีตจนตระหนักถึงศกัยภาพของตนเองว่าเพียง
พอทีจะปลดปล่อยตนเองจากอาํนาจปิตาธิไตยทีปิดหูปิดตาเธอมาเกือบตลอดยสิีบปี 

 

 4.2.3รอยแค้นดินแดนรัก:ผู้หญงิกบัการปฏิเสธอาํนาจปิตาธิปไตย 
 

 หากศลิษาคือตวัแทนของนางเอกทีสามารถปลดปล่อยตวัเองจากอาํนาจปิตาธิปไตยทีชวัร้าย
ผา่นการทาํความเขา้ใจว่าอาํนาจนนักดทบัชีวิตอย่างไรแลว้ “ดาวลอ้ม” ใน รอยแค้นดินแดนรัก อาจ
เป็นตวัแทนของผูห้ญิงทีกา้วไดไ้กลขึน เนืองจากตวัละครนีเขา้ไปทาํความเขา้ใจความเป็นใหญ่ของ
ผูช้ายภายใตอุ้ดมการณ์ความรักทีพร่าเลือน ความเอารัดเอาเปรียบความเป็นหญิง และความเป็นชายได้
อยา่งมีพลงัมากกวา่การใชค้วามรุนแรง ซึงอาจอธิบายไดด้งันี 

 รอยแค้นดินแดนรัก เป็นผลงานอีกเล่มหนึงของศตรัศมิทีบอกเล่าชีวติของดาวลอ้ม หลงัจากที
ดาหวนั แม่บงัเกิดเกลา้เสียชีวิต ดาวลอ้มไดรั้บคาํสังเสียจากแม่ให้ไปทีเกาะดาวลอ้ม สถานทีทีมีชือ
เดียวกบัเธอเพือไปตามหาแหวนวงหนึง 
 
 

“แหวน...แหวนเงินทีสลกันามสกุลทพัปราการ […] ไปทีนนัแลว้บอกว่าลูก
ตอ้งการพบคุณอดุลย ์

“ใครกนัคะ” 

“ผูช้ายทีแม่รัก” 

“พ่อ?”82 
 

 แมใ้นตอนแรกดาวลอ้มจะเกิดความรู้สึกลงัเลวา่จะไปดีหรือไม่เพราะหญิงสาวไม่รู้จกัสถานที
นนั แต่สุดทา้ยแลว้เธอตดัสินใจทีจะไปโดยใหเ้หตุผลวา่ 
 

เกาะดาวลอ้ม...ใชชื้อของตวัหล่อน 

เนินดาหวนั...ใชชื้อของผูห้ญิงทีนอนไร้ลมหายใจอยูใ่นโลงศพ 

[…] หล่อนจะข่มตานอนหลบัสบายอยู่ในเมืองหลวงเมืองฟ้าแบบนีต่อไปได้
ยงัไง ในเมือทุกสิงทุกอย่างทีออกจากปากของดาหวนัในวาระสุดทา้ยนนัมนัเกียวโยง
ถึงตวัหล่อนชดัเจนถึงเพียงนี83 

 

                                                        
82ศตรัศมิ,รอยแค้นดนิแดนรัก (กรุงเทพ : พิมพค์าํ, 2551), 6. 
83เรืองเดียวกนั, 12. 
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 แต่การการเหยียบยา่งเขา้ไปทีเกาะดาวลอ้มกลบัยิงสร้างขอ้สงสัยให้แก่หญิงสาวมากกวา่เดิม
เพราะ 

หล่อนเพิงไดรู้้ความจริงว่า ‘อดุลย’์ เสียชีวิตไปหลายปีแลว้ […] คนทีแม่รัก
จากโลกอนัแสนวุน่วายใบนีไปก่อนแม่เสียอีก […] เมือคราวทีพยายามจะคน้หา หล่อน
ไม่คิดสักนิดว่าความสงสัยทีถูกคลีคลายลงทีละน้อยนิดนันจะสร้างความหวนัเกรง
ใหก้บัตวัเองไดม้ากถึงเพียงนี 

เพราะในขณะที ‘เบาะแส’ ต่างๆ ถกูคน้พบ...‘ปริศนา’ กลบัยิงเพิมพูนมากขึน 
จนไม่รู้วา่ควรเริมจากจุดไหนก่อน84 

 หากดาวลอ้มก็พยายามฟันฝ่ากับบางสิงเพือเดินทางกลับสู่อดีต เรียกร้องเอาความจริงต่างๆ 
กลับคืนมา85 เนืองจากเธอไดท้ราบวา่แหวนวงนนัมีความสาํคญัมาก คือ เป็นแหวนนามสกุลทีสืบทอด
มาจากเจ้าของเกาะคนแรกและใช้เป็นสิงยืนยนัสิทธิในการครอบครองเกาะ ดงันันการทีดาหวนั
ตอ้งการใหต้ามหาแหวนยอ่มหมายความวา่เธอมีความสัมพนัธ์กบัอดุลยอ์ยา่งมาก ในยามนีสิงทีหล่อน
ต้องการและโหยหามากทีสุดก็คือความจริง เพราะความจริงนันไม่เพียงช่วยให้หล่อนหาของสําคัญ
ของแม่พบ หากมันยังช่วยให้หล่อนรู้ด้วย...ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของหล่อนคืออะไร และหล่อนคือใคร
กันแน่86 จนกระทงัทราบความจริงจากทนายประจาํตระกูลวา่ตนเองเป็นลูกสาวแท้ๆ  ผูมี้สิทธิบนเกาะ 
ก่อนจะไดรั้บบนัทึกส่วนตวัของอดุลยที์บอกเล่าเรืองราวความรักระหวา่งพ่อและแม่ของเธอ 

 

หญิงสาวค่อยๆ เปิดสมุดบนัทึกเล่มเก่าทีแมจ้ะถูกเก็บรักษาเอาไวอ้ย่างดี ทว่า
วนัเวลาแรมปีกย็งัทาํใหก้ระดาษบางแผ่นเริมกรอบ […] ยิงเมือไดเ้ขา้ถึงซึงความหมาย
ของบทกลอนทีพ่อบงัเกิดเกลา้เขียน […] มนัแปรเปลียนเป็นความรัก เคารพ และ
เทิดทูนอยา่งสุดหวัใจ 

ลกูเทิดทูนในความรักอนัยิงใหญ่ทีพ่อมีต่อแม่ 

ลูกยกย่องความรักอนัแสนบริสุทธิของมนุษยช์ายหญิงคู่หนึงทีระยะทางและ
กาลเวลาไม่อาจเปลียนแปลงได้87 

 

                                                        
84เรืองเดียวกนั, 53. 

 
85เรืองเดียวกนั, 51. 

 
86เรืองเดียวกนั, 137. 
87เรืองเดียวกนั, 264. 
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 หลงัจากดาวลอ้มไดอ่้านบนัทึกของพ่อทีเขียนถึงแม่ทาํให้เธอเกิดความรู้สึกดืมดาํและชืนชม
ความรักทีสวยงามของคนทงัคู่ เพราะนอกจากบนัทึกทีเขียนถึงแม่แลว้ พอ่ของเธอยงัสร้างเนินดาหวนั
เพือให้เป็น อนุสรณ์สถานแห่งรัก88 อีกดว้ย หญิงสาวประทบัใจความรักอนัสมบูรณ์แบบทีไม่หวนั
เกรงต่ออุปสรรคต่างๆ ทงัยงัเป็นรักในอุดมคติทีเธอเทิดทูนอยา่งสุดหวัใจ หล่อนรู้แค่เพียงว่าช่างเป็น
ความโชคดีเหลือเกิน...ทีมีพ่อทีรักแม่อย่างสุดหัวใจเช่นนี โชคดีเหลือเกิน...ทังหล่อนและแม่89 จนเกิด
กาํลงัใจทีจะตามหาแหวนทีเป็นส่วนหนึงของความรักของบุพการีอีกครัง 

 เมือพิจารณาจากอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครจะเห็นไดว้า่ ดาวลอ้มให้คุณค่ากบัความรักอนั
ลึกซึงระหวา่งพอ่และแม่อยา่งมาก แมว้า่ก่อนหน้านีหล่อนไม่ใคร่จะรู้เรืองของผู้ เป็นพ่อสักนิด เพราะ
คิดอคติมาตลอดว่าผู้ชายคนนันแย่ทีทิงให้หล่อนกับแม่ต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลาํพัง หากตอนนี
หล่อนกลับภาคภูมิใจทีได้รับรู้ว่าอดุลย์คือพ่อบังเกิดเกล้าของตัวเอง 90 จนกระทงัลืมความขุ่นใจที
เกิดขึนจากการทีดาหวนัตอ้งรับผดิชอบเลียงดูตนมาเพียงลาํพงั ทงัยงัไม่ไดต้งัขอ้สังเกตถึงเหตุผลทีทาํ
ให้คนทงัสองตอ้งแยกทางกนั เพราะหญิงสาวให้ความสําคญักบัความรักจนบดบงัประเด็นอืนไป 
เช่นเดียวกบัอาํนาจชายเป็นใหญ่ทีร้อยรัดผูห้ญิงให้อยู่ภายใตแ้นวคิดความรักแบบอุดมคติ โดยอาศยั
มายาคติว่าผูห้ญิงเป็นเพศทีมกัใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต ขณะทีผูช้ายจะถูก
ปลูกฝังให้เชือว่าการกระทาํทุกอย่างตอ้งเป็นไปดว้ยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ผูห้ญิงจึงมกัจะเป็นฝ่าย
เสียเปรียบเมือตอ้งพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชาย โดยเฉพาะ
อยา่งยงิเมือประเด็นดงักล่าวเชือมโยงกบัความเป็นตน้แบบจากครอบครัวหรือบุพการี เป็นเหตุให้ดาว
ลอ้มยกยอ่งความรักของพอ่แม่โดยไม่มีเงือนไข 

 เนืองจากครอบครัวมีบทบาทสําคญัในการเป็นแบบอย่างและหล่อหลอมสมาชิก บุคคลใน
ฐานะลูกย่อมเชือฟังและปฏิบติัตามอย่างปราศจากคาํถาม ทศันคติต่างๆ จึงถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อมา
อย่างมีประสิทธิภาพ ปิตาธิปไตยจึงใช้กลไกนีเพือจดัวางตาํแหน่งให้ผูห้ญิงผ่านวาทกรรมความรัก 
และใชว้าทกรรมครอบครัวเพือสร้างความชอบธรรมแก่อาํนาจและเพือพร่าเลือนพฤติกรรมทีกดทบั
ผูห้ญิงและลูกของผูช้ายทีควบคุมอาํนาจ 

                                                        
88เรืองเดียวกนั, 81. 
89เรืองเดียวกนั, 226. 

 
90เรืองเดียวกนั, 226. 
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 จนกระทงัเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึนคือป้าจุรี แม่บา้นบนเกาะดาวล้อมฆ่าตวัตายพร้อมกับ
เขียนจดหมายสารภาพวา่เธอเกียวขอ้งกบัการเสียชีวติของอดุลย ์ความวา่ 
 

กวา่ทีคุณจะพบจดหมายฉบบันีป้าคงตายไปแลว้ แต่ป้าไม่อยากแบกรับความ
ทุกข์ไปลงนรกดว้ย ป้าเป็นคนทาํให้คุณอดุลยต์อ้งตาย ป้าไม่รู้จริงๆ ว่ามนัเกิดอะไร
ขึนกบัอาหารถาดนนัทีป้ายกไป แต่ป้ากก็ลายเป็นฆาตกรฆ่าคนตาย […] คุณท่านหวัใจ
วายเฉียบพลนั91 

 
 หากก่อนหนา้จุรีจะฆ่าตวัตายดาวลอ้มไดท้ราบขอ้มูลวา่ พ่อคุณ...ท่านฆ่าตัวตาย […] ท่านว่า
ท่านเลือกความตายเป็นทางออกสุดท้าย92 ขอ้มูลทีขดัแยง้กนัทาํให้หญิงสาวเริมสงสัยสาเหตุการตาย
ของอดุลยจ์นตอ้งรับภาระมากขึนคือ นอกจากจะตอ้งหาแหวนให้พบเพือยืนยนัความเป็นผูสื้บทอด
เกาะแลว้ยงัตอ้งสืบหาความจริงเกียวกบัการตายของพ่อทีมีเงือนงาํดว้ย ดาวลอ้มพยายามคน้หาความ
จริงอยา่งเตม็กาํลงัจนไดพ้บกบัเบาะแสในบนัทึกของอดุลยว์า่ 
 

ผมรักคุณตงัแต่ไดแ้รกเห็น ถือเป็นรักครังเดียวทีชีวิตนีหวัใจของผมปรารถนา
จะมี สองพีนอ้งจนัทร์หรือแมก้ระทงัรุ่งนภากห็าไดมี้ความหมายเทียบเท่าคุณไม่ ผมจะ
ไม่ยอมสูญเสียคุณไปเหมือนทงัสองคน แต่ผมจะปกป้องคุณไดอ้ย่างไร […] คุณจะ
โกรธผมไหมหากผมจะบอกว่า ต่อให้ยอ้นเวลากลบัไปไดอี้กครัง ผมก็ยงัเลือกทีจะ
ครอบครองดินแดนแห่งนีไม่ว่าจะดว้ยวิธีใด […] เพราะมนัเป็นทีทีสองเราไดพ้านพบ
และหลงรักกนัและกนัจนยากถอนตวัถอนใจต่างหาก […] ผมไม่ไดรั้กคุณกบัลูกนอ้ย
ไปกว่าชีวิตของตวัเอง แต่ผมรักอดีตทีสวยงามของเราเกินกว่าจะยอมให้ใครพรากมนั
ไปจากผมได้93 

 
 

 บนัทึกดงักล่าวทาํให้ดาวล้อมมองเห็นช่องโหว่ทีเกิดจากความรักของพ่อและแม่ว่าไม่ได้
บริสุทธิงดงามอยา่งทีเขา้ใจ อดุลยไ์ม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัดาหวนัเพียงคนเดียวแต่มีผูห้ญิงอืนอีกถึง
สามคนคือ กล่อมจนัทร์ จนัทร์ฉาย และรุ่งนภา ซึงกล่อมจนัทร์และรุ่งนภาตอ้งเสียชีวิตจากความรักที

                                                        
91เรืองเดียวกนั, 341-342. 

 
92เรืองเดียวกนั, 313. 
93เรืองเดียวกนั, 360. 
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มีต่ออดุลยโ์ดยทีเขาไม่ไดป้กป้องพวกเธอ ส่วนดาหวนัเลือกทีจะรักษาชีวิตของตนและลูกดว้ยการหนี
ออกจากเกาะเอง เนืองจากอดุลยใ์ห้ความสําคญักบัการรักษาสถานภาพผูค้รอบครองเกาะมากกว่า
สวสัดิภาพของผูห้ญิงทีมีความสัมพนัธ์ดว้ย แมจ้ะทราบวา่หากเขาออกไปจากเกาะแลว้จะไม่มีใครตอ้ง
เสียชีวติ แต่อดุลยก์ลบัเลือกอาํนาจมากกวา่ความปลอดภยั  
 สถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ มีสาเหตุมาจากการทีจนัทร์ฉายแย่งชิงสิทธิครอบครองเกาะกบั
อดุลย ์เธอจึงลงมือฆ่าทุกคนทีจะเขา้มาแยง่ขดัขวาง กล่าวคือ จนัทร์ฉายกาํจดัผูห้ญิงทีเป็นภรรยาของ
อดุลยเ์พือไม่ให้เขามีลูกทีจะมีสิทธิไดรั้บมรดกจากพ่อและแม่ตามกฎหมาย ก่อนจะวางแผนฆ่าอดุลย์
เพือขึนครองอาํนาจแทนและป้ายความผิดให้จุรี แต่เพราะจนัทร์ฉายยงัไม่มีแหวนทพัปราการตามที
พินยักรรมกาํหนดจึงไม่สามารถเป็นเจา้ของเกาะได ้

 หากใชมุ้มมองแบบสตรีนิยมพิจารณาเหตุการณ์ในอดีตอาจวิเคราะห์ไดว้่า อดุลยคื์อตวัแทน
ของผูมี้อาํนาจอนัแสดงผา่นการครอบครองเกาะทงัยงัพยายามทาํทุกวิถีทางเพือดาํรงอาํนาจไว ้โดยมี
จนัทร์ฉายเป็นคู่แข่งทางอาํนาจ แต่เธอไม่สามารถครอบครองอาํนาจได้เหมือนเขาเนืองจากขาด
คุณสมบติัทีจะผลิตทายาทเพือส่งต่ออาํนาจ อดุลยจึ์งยงัคงสถานภาพเจา้ของเกาะได้เช่นเดิม ทาํให้
จนัทร์ฉายตอ้งกาํจดับุคคลทีจะเขา้มาช่วยอดุลยสื์บทอดอาํนาจหรือผูห้ญิงทีจะมาเป็นภรรยา รวมทงั
กาํจดัอดุลยเ์พือไม่ให้เขาสามารถสร้างเชือไข เพราะอาํนาจนีสืบทอดผา่นการแต่งงานจนก่อให้เกิดผู ้
สืบสกุล โดยมีแหวนนามสกุลเป็นสัญลกัษณ์ 
 

พ่อตาไดม้อบอาํนาจในการดูแลเกาะดาวลอ้มแห่งนีใหเ้ป็นของขวญัแก่ลูกเขย
ในวนัแต่งงาน พร้อมมอบแหวน ‘ทพัปราการ’ ซึงเป็นแหวนประจาํตระกูลใหแ้ก่เขา 
เพือทีต่อไปภายภาคหน้าอดุลยจ์ะไดม้อบแหวนวงนีให้แก่ทายาทสืบสกุล ผูที้จะได้
ครองเกาะดาวลอ้มสืบไป94 

 

 ยงิไปกว่านนัดาวลอ้มยงัไดรั้บจดหมายจากแม่ทีเปิดเผยวา่นางทราบเรืองทีอดุลยเ์สียชีวิตอยู่
แลว้ แต่ตอ้งการใหเ้ธอเดินทางมาทีเกาะดว้ยเหตุผลวา่ 
 

แม่จะบอกในสิงทีเกียวพนัใกลชิ้ดกบัตวัเรา แต่ในขณะเดียวกนัก็ห่างไกลจาก
ความเป็นจริงเหลือเกิน...เกาะดาวลอ้ม เนินดาหวนั จะทาํให้ลูกมนัใจว่าทีแห่งนนัมี
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ความเกียวขอ้งกบัเราสองคน แต่จะเกียวขอ้งอย่างไร สุดแทแ้ต่ใจลูกว่าจะคน้หาความ
จริงต่อไปหรือไม่ […] ถา้ตดัสินใจเดินเขา้ไปหาความจริง หนูก็ตอ้งยุติเรืองทุกอย่างลง
ใหไ้ด้95 

 

 นอกจากบนัทึกแลว้ดาวลอ้มยงัไดท้ราบอีกวา่ ดาหวนัเป็นผูที้เก็บแหวนไวต้งัแต่ออกจากเกาะ
และรอเวลามอบใหด้าวลอ้มตามความตอ้งการของอดุลย ์หล่อนเบิกตากว้างเมือสิงทีติดมือออกมาจาก
ซองคือห่อผ้าสักหลาดสีนาํเงินใบจิว ภายในมีแหวนเงินเนือเกลียงสลักนามสกุลทัพปราการ96 

 จากขอ้ความในจดหมายรวมถึงแหวนทีไดรั้บทาํให้ดาวลอ้มทราบวา่แม่ของตนร่วมรับรู้การ
กระทาํของพอ่และเหตุการณ์ร้ายทีเคยเกิดขึนบนเกาะอยูแ่ลว้ หากดาหวนัตอ้งการให้เธอมาทีเกาะเพือ
ร่วมรับรู้ปัญหานนัเพือใช้วิจารณญาณของตวัเองตดัสินวา่จะปล่อยให้ปัญหาเรืองการแย่งชิงเกาะยงั
ดาํเนินต่อไปหรือเขา้ไปแกไ้ขความวุ่นวายนนั ซึงการไดรั้บรู้ความจริงเกียวกบัทีมาของอาํนาจ และ
การแยง่ชิงสิทธิครอบครองเกาะเพือดาํรงอาํนาจของพอ่วา่เป็นสาเหตุใหเ้กิดความสูญเสียทงัความรู้สึก
และสูญเสียทงัชีวิตของคนเป็นภรรยา ทาํให้หญิงสาวมีสายตาต่อบุพการีทีเปลียนไป เนืองจากเธอ
มองเห็นวา่อดุลยใ์ชค้วามรักหรือการแต่งงานเพือผลประโยชน์ส่วนตวัเท่านนั ส่งผลให้เธอลดคุณค่า
ความสาํคญัของการแต่งงานและความรักอุดมคติทีเคยชืนชมลงไป 
 

“สิทธิทีตอ้งแลกดว้ยชีวิตคนอืนน่ะหรือคะ? มนัไม่ยุติธรรมเลยสักนิด ไม่เลย
สักนิด พ่อกบัแม่ทาํไม่ถูก พวกเขาไม่จาํเป็นตอ้งเห็นแก่ตวัขนาดนีเพียงเพือจะรักษา
เกาะบา้ๆ นีไว!้” ยิงพูดหล่อนก็ยิงโมโห...ความปรารถนาดีงนัหรือ? อดุลยก์ลา้พูดได้
เตม็ปากหรือวา่ทุกสิงทีทาํลงไปเป็นความปรารถนาดี 

[…] ดาวลอ้มกลนันาํตาไวไ้ม่อยู่ทีเคยนึกเทิดทูนความรักอนับริสุทธิทีพ่อมี
ต่อแม่ บดันีกลบักลายเป็นดูแคลนในความแลง้นาํใจและเห็นแก่ตวัของอดุลย ์97 

 

 ดว้ยเหตุทีดาวลอ้มพบว่าความพยายามดาํรงอาํนาจของพ่อโดยการอา้งอุดมการณ์ความรัก
ก่อให้เกิดผลเสียต่อทุกคนโดยเฉพาะผูห้ญิง กบัทงัตระหนกัวา่การใชค้วามรุนแรงเพือตอบโตปั้ญหา
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96เรืองเดียวกนั, 373. 
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แบบจนัทร์ฉายเพือยดึสิทธิคืนก็ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้เพราะการสืบทอดอาํนาจจะดาํรงต่อไปอยา่ง
ไม่มีทางสินสุด เธอจึงเลือกทีจะปฏิเสธความเป็นทายาทและ ฉันจะทาํให้พ่อรู้ว่าเกาะนีไม่มีค่าอะไร
กับฉันเลย98 และในฐานะทีดาวลอ้มคือผูมี้สิทธิครอบครองแหวนและเกาะตามทีอดุลยก์าํหนด เธอ
เลือกทีจะเผชิญหน้ากบัจนัทร์ฉายทีตอ้งการอาํนาจนันเพือแสดงจุดยืนของตวัเองและจบปัญหาทุก
อยา่ง 
 

“ส่งแหวนมาใหก้!ู” 

ดาวลอ้มหวัเราะหยนั ก่อนจะหยิบแหวนเงินออกมาจากกระเป๋าเสือ ชูมนัขึน
ใหอี้กฝ่ายเห็นถนดัตา 

“วงนีเหรอคะ? แค่นีเองสินะทีทาํให้มีคนตายดว้ยนาํมือคุณไม่รู้จกัจบสิน...
อยากไดน้กักต็ามฉนัมาสิ”[…] 

“ส่งแหวนมาใหก้!ู” 

“ฉนัใหคุ้ณแน่ค่ะ เพราะฉนัเองกไ็ม่ไดห้วงัจะเป็นเจา้ของเกาะนีหรอก” 

[…] ยงัไม่ทนัทีจะมีใครร้องหา้ม ดาวลอ้มก็หนัหลงักลบั เขวียงแหวนเงินใน
มือเขา้ไปในกองเพลิงทีลุกโชน...ตน้ตอแห่งความโลภควรถกูทาํลายเสียที!99 

 

 ความตอ้งการอาํนาจอยา่งมากของจนัทร์ฉายส่งผลให้เธอดันตัวลุกขึนอีกครัง วิงถลาก่อนจะ
ฟุบลงหน้ากองเพลิง100 จนเสียชีวิตไปพร้อมกับแหวนทีถูกทาํลาย ส่วนดาวล้อมซึงยงัสามารถ
ครอบครองเกาะไดต้ามทีอดุลยร์ะบุไวแ้มจ้ะไม่มีแหวนก็ยงัคงยืนยนัทีจะไม่รับสถานภาพนนั ก่อนจะ
มอบสิทธิใหก้ารินทร์หรือเล็กซึงเป็นพีชายต่างแม่แทน 

 จุดจบของจนัทร์ฉายทาํให้เห็นวา่ แมเ้ธอจะพยายามกาํจดัเงือนไขการถือสิทธิเหนือเกาะให้
หมดไป แต่อาํนาจชายเป็นใหญ่ก็สามารถโตก้ลบัไดด้ว้ยแนวคิดทีวา่การครอบครองและสืบต่ออาํนาจ
ตอ้งกระทาํผา่นการแต่งงานและการสร้างครอบครัว เนืองจากปิตาธิปไตยให้ความสําคญักบัการหล่อ
หลอมสมาชิกในสังคมให้ยอมรับบทบาทรวมถึงสถานภาพต่างๆ ผ่านครอบครัว ผูห้ญิงทีไม่อาจทาํ
หนา้ทีผลิตทายาทตามหนา้ทีของความเป็นหญิงอยา่งจนัทร์ฉายจึงไม่มีโอกาสเขา้ถึงอาํนาจนนั ขณะที

                                                        
98เรืองเดียวกนั, 374. 
99เรืองเดียวกนั, 406-408. 
100เรืองเดียวกนั, 409. 
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ดาวลอ้มซึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บช่วงต่อกลบัเลือกทีจะปฏิเสธสิทธิบนเกาะ อนัแสดงให้เห็นวา่ 
แมใ้นตอนแรกดาวลอ้มจะถูกสอนให้เชือในความรักและความชอบธรรมในการสืบทอดอาํนาจผา่น
ทายาท แต่เมือหญิงสาวไดพ้ิจารณาทีมาของอาํนาจจากพอ่อยา่งถ่องแทว้า่มาจากการเอาเปรียบและกด
ทบัผูห้ญิง เธอจึงไม่ยอมรับทีจะเป็นอีกฟันเฟืองหนึงในกลไกของปิตาธิปไตยทีปลูกฝังให้ผูห้ญิงผลิต
ทายาทเพือดาํรงอาํนาจต่อไป การทาํลายแหวนนามสกุลและปฏิเสธการครอบครองเกาะของดาวลอ้ม
จึงเป็นการทาํลายเชิงสัญลกัษณ์ทีชีให้เห็นว่าเธอปฏิเสธการแต่งงานและการสืบทอดอาํนาจชายเป็น
ใหญ่จากพอ่ของเธอเพือปลดปล่อยตวัเองจากวาทกรรมความรักและครอบครัวทีหล่อหลอมมา 

 กระนนัตวับทก็แสดงให้เห็นอีกวา่ปิตาธิปไตยสามารถเอาตวัรอดจากผูห้ญิงทีมองเห็นความ
ไม่เป็นธรรมทีเกิดจากอาํนาจได ้กล่าวคือ แมด้าวลอ้มจะไม่ยอมรับเงือนไขทีกาํหนดมาแต่พีชายต่าง
แม่ของเธอก็เขา้มารับอาํนาจแทน บ่งบอกว่าอาํนาจชายเป็นใหญ่ก็ยงัสามารถธํารงอยู่ได้ในสังคม
เช่นเดิม 

 แมว้า่สุดทา้ยแลว้ดาวลอ้มจะไม่สามารถเป็นตวัแทนของผูห้ญิงทีสามารถกาํจดัอาํนาจกดทบั
ผูห้ญิงใหห้มดไปได ้แต่จากพฤติกรรมของหญิงสาวก็แสดงให้เห็นถึงการทาํความเขา้ใจกระบวนการ
อนัซบัซอ้นของปิตาธิปไตยทีหยงัรากลึกในความคิดของคนในสังคม เป็นตวัแทนของผูห้ญิงในระดบั
บุคคลทีพยายามเรียนรู้อดีตจนตระหนกัถึงความไม่เท่าเทียมทีเกิดขึน ทงัยงัมองเห็นผลเสียทีเกิดจาก
ตน้แบบความรักในอุดมคติและการสร้างครอบครัวอนัสมบูรณ์ ตวัละครเอกหญิงใน รอยแค้นดินแดน
รัก จึงแตกต่างกบันางเอกในโรมานซ์ขนบทีมกัให้ค่าต่อความรักและใชเ้ป็นแรงขบัดนัในการดาํเนิน
ชีวิต กบัทงัให้ความสําคญักบัครอบครัวและน้อมรับคาํสอนมาเป็นแบบอย่างในการดาํเนินชีวิต แต่
ดาวลอ้มเลือกทีจะปฏิเสธกรอบเกณฑด์งักล่าวไม่ใหมี้อิทธิพลเหนือชีวติของเธอ 

 

 4.2.4 เลือมพรายลายรัก:ผู้หญงิและเรืองทางเพศกบัการละเมิดอาํนาจปิตาธิปไตย 
 

 นอกจากความพยายามทีจะเปิดโปงอาํนาจชายเป็นใหญ่ผา่นความเป็นหญิงความเป็นชายแลว้ 
ยงัมีนวนิยายอีกเรืองหนึงทีใช้เรืองเพศวิถี (sexuality) มาเป็นประเด็นนําเสนอบทบาททางเพศที
แตกต่างไปของตวัละครเอกหญิง ซึงพฤติกรรมดงักล่าวละเมิดกรอบชายเป็นใหญ่ทีเขา้ควบคุมเนือตวั
และร่างกายของผูห้ญิงในสังคมไทย นวนิยายเรืองดงักล่าวชือ เลือมพรายลายรัก ผลงานของดวง
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ตะวนัทีเล่าเรืองราวของ “นิกกี” หรือ “ญาณิน จกัราวุธ” กบั “แสนยากร รังสฤษฏ์” ทงัสองมาจาก
ครอบครัวทีขดัแยง้กนั แต่กลบัถูกคนร้ายจดัฉากว่ามีความสัมพนัธ์ลึกซึงก่อนจะถ่ายรูปแบล็กเมล์
เพราะหวงัผลบางประการ ญาณินจึงพยายามขอความร่วมมือจากแสนยากรเพือหาตวัคนร้าย 

 กระนนั แสนยากรกลบัไม่ตอ้งการทาํตามคาํขอร้องของหญิงสาว เพราะเขามองวา่ญาณินเป็น
ผูห้ญิงไม่ดี ไม่น่าคบหาและกลา้เกินความเป็นกุลสตรีไทย 

 

คงไม่มีผูห้ญิงไทยคนไหนกลา้แต่งตวัแบบนีหรอกกระมงั หรืออาจมี แต่อย่าง
นอ้ยเขากไ็ม่เคยเห็น หญิงสาวชาวต่างชาติทียืนอยู่เบืองหนา้เขาในขณะนีนุ่งกางเกงขา
สันเอวตาํสีนาํตาล เสือยืดรัดรูปสีขาว ทงัสองชินยามถูกนาํเปียกโชกก็แนบร่างอวด
ส่วนเวา้ส่วนโคง้อนังดงาม อะไรก็ไม่สะดุดตาเท่ากบัชุดชนัในของหล่อนทีเห็นชดัว่า
เป็นบิกินีสีเหลืองสดอย่างทีควรสวมใส่อยู่ตามชายทะเลหรือสระว่ายนํามากกว่า 
แสนยากรมองเห็นเชือกเสน้เลก็ๆ ผกูเป็นโบอยูที่ตน้คอขาวนวลของหล่อน ไม่ต่างจาก
สะโพกซึงหอ้ยออกมานอกขอบกางเองเอวตาํ101 

 

 หรือทีวา่ 
 

นอกจากห่ามหา้วแลว้ หล่อนยงัดูไร้มารยาท ไม่รู้จกักาลเทศะ เป็นคนอย่างที
แสนยากรเชือว่าถา้ไม่บงัเอิญมาพบกนัดว้ยอุบติัเหตุอย่างนีแลว้ เขาจะไม่มีวนัคบหา
หล่อนหรือแมแ้ต่จะยอมใหห้ล่อนกรายเขา้ใกลชี้วิตอนัปรกติสุขและราบเรียบของเขา
เลยสกันิดเดียว 

เขารับรู้ไดถึ้งกระแสอนัตรายจากผูห้ญิงคนนี102 
 

 เนืองดว้ยแสนยากรเป็นคนทีมีกรอบ มีกฎระเบียบให้ตัวเองอย่างชนิดทีจะไม่ยอมก้าวออก
นอกลู่อย่างเดด็ขาด103 นอกจากนนัแสนยากรยงัมีหนา้ทีการงานทีดี ตาํแหน่งสูง เขาจึงไม่อาจยอมรับ
ผูห้ญิงทีมีพฤติกรรมแบบญาณินได ้

 

                                                        
101ดวงตะวนั,เลือมพรายลายรัก (กรุงเทพ : พิมพค์าํ,2550), 10. 
102เรืองเดียวกนั, 16. 
103เรืองเดียวกนั, 35. 
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ปีนีเขาอายุสามสิบเอด็ปีแลว้ ไม่ใช่ชายหนุ่มทีเพิงเรียนจบและเริมตน้ทาํงาน 
ใครๆ ก็รู้ว่าแสนยากร รังสฤษฏ ์เป็นคนทีถูกวางตวัใหเ้ป็นผูที้จะเขา้มาสืบทอดอาํนาจ
ต่อจากบิดาคือกมัปนาท และว่ากนัตามจริง ตลอดหลายปีมานี เขาเป็นคนทีกุมอาํนาจ
การตดัสินใจทุกอยา่งของบริษทัทุกแห่งในเครือรังสฤษฏเ์อาไว ้แมว้่าหลายๆ ครัง ชาย
หนุ่มจะบอกใครต่อใครเสมอว่า “ตอ้งเรียนปรึกษาคุณพ่อก่อน” แต่นนัเป็นสิงทีทุกคน
รู้ดีว่าเป็นขอ้อา้งของแสนยากรทีจะถ่วงเวลาเอาไว ้เพือต่อรอง ประเมิน และเพือการ
ตดัสินใจอนัชาญฉลาดทีจะไดผ้ลคุม้ค่าทีสุด104 

 

 ส่วนญาณินกลบัใช้ชีวิตอย่างไร้ระเบียบกฎเกณฑ์และมองว่าการใช้ชีวิตเป็นเรืองทีทา้ทาย
สนุกสนาน 
 

ระหว่างรอ หล่อนผิวปากเป็นท่วงทาํนองเพลงสนุกสนานดงักอ้ง ในพืนที
แคบๆ ของบริเวณชนัล่าง แสนยากรเมม้ริมฝีปากโดยไม่รู้ตวั […] ความเคร่งเครียด
ของผูช้ายคนนีกลายเป็นเรืองบนัเทิงใจของหล่อนไปเสียแลว้ 

‘นิกกี อย่าห่ามใหม้นัมากนกันะเรา’ เสียงของคนเป็นแม่ดงักอ้งขึนมาในหว้ง
คาํนึง ‘ยงัไงกอ็ยา่ลืมวา่นิกกีเป็นผูห้ญิงไทย […] ’ 

‘ผูห้ญิงไทยห่ามๆ ไม่มีเลยหรือแม่ หรือว่าเป็นผูห้ญิงไทยแลว้ตอ้งเรียบร้อย
ทุกคน’ 

[…] ญาณินนึกอยากใหแ้ม่มาเห็น “มาด” ของผูช้ายไทยหนา้เขม้คนนีนกั ว่า
เขาช่างเป็นคนทีน่ายวัน่าเยา้แหย่เสียเหลือเกิน ไม่น่าตลกหรือไร เขามองเตียงแลว้
ทาํท่ายงักบักลวัว่าหล่อนจะตรงเขา้ไปฉุดกระชากลากถูเขามาปลุกปลาํขืนใจอย่างนนั
แหละ105 

 

 คาํบรรยายพฤติกรรมของตวัละครแสดงให้เห็นวา่ แสนยากรคือตวัแทนของผูช้ายในอุดมคติ
ประเภทหนึงของสังคมปิตาธิปไตยทีมีความเป็นผูน้าํ มีอาํนาจ ใช้ชีวิตตามกรอบเกณฑ์ทีถูกคาดหวงั
จากสังคม แต่ญาณินถูกเสนอดว้ยภาพลกัษณ์ใหม่ทีต่างไปจากนางเอกในนวนิยายโรมานซ์แนวขนบ 
หญิงสาวไม่ให้ความสําคญักบัการรักนวลสงวนตวัตามความคาดหวงัของสังคมทีมีต่อผูห้ญิงดี และ
กลา้ตงัคาํถามต่อแนวคิดกุลสตรีทีปลูกฝังให้ผูห้ญิงไทยตอ้งเรียบร้อยอ่อนหวาน ทงัยงัตงัขอ้สังเกต

                                                        
104เรืองเดียวกนั, 8. 
105เรืองเดียวกนั, 17-20. 
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เกียวกับเรืองเพศวิถีเกียวกับความเป็นผูห้ญิงต่างชาติทีถูกจดัวางให้เป็นคู่ตรงขา้มกบัความเป็นผู ้
หญิงไทย กล่าวคือ ผูห้ญิงไทยถูกประกอบสร้างว่าความเป็นเพศหญิงทีดีจะต้องรักนวลสงวนตวั 
เรียบร้อย และไม่แสดงกิริยาอนัไม่สํารวมในทีสาธารณะ รวมทงัเก็บงาํความรู้สึกทางเพศให้มิดชิด 
หากผูห้ญิงคนใดไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดนนัจะถูกจดัใหเ้ป็นผูห้ญิงไม่ดี ไร้ยางอาย เพราะแสดงความ
สนใจและความปรารถนาทางเพศอย่างออกนอกหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการรับวฒันธรรมของ
ตะวนัตกเขา้มา ดงัเช่นสายตาของแสนยากรทีมีต่อหญิงสาววา่ 
 

บา้ชะมดั นีสถานการณ์กลบัตาลปัตรเป็นเช่นนีไปไดอ้ย่างไรกนันะ เขาไม่
ควรรู้สึกเขินอายเกอ้กระดากเมืออยู่ในชุดเสือผา้นอ้ยชินกบัผูห้ญิงคนไหนสองต่อสอง
เลยนีนา หรือเพียงเพราะว่าหล่อนเป็นผูห้ญิงต่างชาติทีไม่ขวยอาย หลบตา เป็นฝ่ายให้
เขารุกไล่ หากแต่กลบัไล่ตอ้นเขาดว้ยสายตาและวาจาเสียเอง […] นึกถึงแววตาคู่นนั
ยามปรายตามองลงมายงัชายเสือเชิตของเขาแลว้ แสนยากรก็หยิบขวดนาํทีวางอยู่บน
เคาเตอร์นนัเองมาดืมแลว้กระแทกวางอย่างแรงดว้ยความหงุดหงิด หล่อนก็คงไม่ต่าง
จากสาวต่างชาติรักการผจญภยั หวัใจอิสรเสรีทีชอบทดลองทุกสิงลิมลองทุกอย่างใน
ดินแดนต่างถิน106 

 

 สายตาของแสนยากรเปรียบเหมือนกรอบสังคมทีให้คุณค่ากบัความเป็นกุลสตรีไทย และ
ตดัสินวา่ผูห้ญิงทีละเมิดกรอบหรือมีวถีิแตกต่างมีค่าเท่ากบัผูห้ญิงไม่ดีเพราะมีแนวคิดเสรีทางเพศแบบ
ต่างชาติ วิธีคิดเช่นนีแสดงให้วา่ปิตาธิปไตยกาํลงัให้ความสําคญักบัการสงวนเนือตวัของผูห้ญิงอยา่ง
มาก หากไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคู่สมรสแลว้ผูห้ญิงไม่มีสิทธิทีจะแสดงออกเรืองนีอย่างโจ่งแจง้ 
แต่อาํนาจเดียวกนักลบัเอือให้ผูช้ายสามารถทีจะทาํในสิงทีผูห้ญิงทาํไม่ได ้ดงัเช่นทีแสนยากรคิดว่า
การเปลือยของตนเองเป็นเรืองธรรมดา แต่ญาณินทีสวมเสือยืด กางเกงขาสันทบัชุดว่ายนาํกลบัเป็น
เรืองไม่เหมาะสม แสนยากรโทษวา่สิงทีเป็นสาเหตุของความไม่งามนนัมาจากตะวนัตก ดงันนัมุมมอง
ของผูอื้นต่อญาณินจึงชีให้เห็นวา่อาํนาจชายเป็นใหญ่กระทาํต่อความเป็นหญิงและชายไม่เท่ากนั ทงั
ยงักล่าวหาวา่ความเป็นต่างชาติคือทีมาของความเสือม ผูเ้ขียนจึงพยายามแยง้ให้เห็นอีกมุมหนึงผ่าน
ความคิดตวัละครเอกหญิงวา่ เขานึกว่าผู้หญิงต่างชาติทุกคนพร้อมจะลากผู้ชายคนไหนก็ได้ขึนเตียง

                                                        
106เรืองเดียวกนั, 8. 
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เหมือนกันหมดงันหรือ ช่างเป็นวิธีคิดทีประหลาดเสียจริง107อนัเท่ากบัเป็นการทา้ทายผูอ่้านให้ทาํ
ความเขา้ใจวถีิทางเพศใหม่วา่แทจ้ริงแลว้ผูห้ญิงถูกทาํใหต้กเป็นรองดว้ยแนวคิดกุลสตรีทีควรสงวนตวั 
ซึงการแสดงออกทางเพศอยา่งเสรีไม่ใช่สิงทีวดัคุณค่าความเป็นหญิงทีแทจ้ริงดงัเช่นทีระบบชายเป็น
ใหญ่พยายามกาํหนดใหเ้ป็น 

 พ่อของแสนยากรยงัมองวา่เรืองทีเกิดขึนไม่ส่งผลเสียต่อเขา กัมปนาทไม่ได้เห็นว่าภาพนีจะ
ทาํความเสียหายให้แก่แสนยากรนักเลย […] “แกไม่เสียหายหรอกน่าแสน”108 เนืองจากในสังคมชาย
เป็นใหญ่บงัคบัเรืองเพศอยา่งจริงจงักบัผูห้ญิงเท่านนั เรืองทางเพศจึงไม่เสียหายในสายตาของคนใน
สังคมหากเกิดกบัผูช้าย แต่ฝ่ายหญิงกลบัตอ้งแบกรับความอบัอายและการถูกประณามจากสังคม เช่น
ทีญาณินถูกนิมมานผูเ้ป็นป้ากล่าววา่ “ฮึ! คิดว่าตัวเองฉลาด คิดว่าหัวใหม่นักละสินะทีจะไปนอนกับ
ใครกไ็ด้ทังนัน โง่! โง่สินดี!”109และ“แพศยาจริงๆ ช่างพูดออกมาได้ ไร้ยางอาย”110หรือทีวา่ ผู้หญิงดีๆ 
ทีไหนกันจะทาํอย่างหล่อน!111ซึงเป็นการยาํใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงยงัคงตกเป็นรองผูช้ายโดยเฉพาะประเด็น
ทางเพศ 

 อยา่งไรก็ตามแมแ้สนยากรจะไม่ตอ้งการขอ้งเกียวกบัญาณิน แต่เมือหญิงสาวชีวา่ 
 

“คุณไม่รําคาญข่าวบา้ๆ เรืองบา้ๆ นนัหรือไง” แลว้ไม่รอคาํตอบ ญาณินบอก
เขาต่อทนัที “ฉนัหงุดหงิดแลว้กร็ําคาญใจมาก ทีสาํคญั ฉนัวา่มนัไม่จบแน่ๆ คิดดูสิ จาก
ภาพถ่ายนนั […] ยงัไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรตามมาอีก […] คุณแสน เราสองคนกาํลงัตก
เป็นเหยือของครอบครัว ของคนในสองตระกลูทงับา้นฉนับา้นคุณนนัแหละ”112 

 

                                                        
107เรืองเดียวกนั, 20. 
108เรืองเดียวกนั, 83-85. 
109เรืองเดียวกนั, 79. 
110เรืองเดียวกนั, 312. 
111เรืองเดียวกนั, 432. 
112เรืองเดียวกนั, 170-172. 
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 ญาณินยงักล่าวอีกวา่“เรืองชู้สาวในสังคมไทยมนัง่ายมากไม่ใช่เหรอแสนทีจะทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิงกับครอบครัวทีบาดหมางกันอยู่แล้ว”113 ชายหนุ่มจึงยอมตกลงให้
ความร่วมมือโดยดาํเนินตามแผนการของเธอเพือสืบหาคนร้ายในทีสุด 
 

“คุณจะทาํยงัไงนิกกี” 

“ทาํในสิงตรงกนัขา้มน่ะสิ ฉนัไม่ยอมอยู่ในเกมทีใครก็ไม่รู้วางให้เดินหรอก 
เราตอ้งเปิดเกมใหม่ของตวัเอง {…] มีคนหวงัว่าฉันซึงเป็นลูกหลานจกัราวุธออกมา
ร้องวีดดีดดินเรืองมีภาพฉาวกบัคุณ […] เพราะฉะนนั คิดดูสิคุณแสน ถา้เรืองมนักลบั
ตาลปัตรไปอีกอย่าง […] ฉนัยงัอยากมีชีวิต ชีวิตทีไม่ตกเป็นเหยือของใคร ใหใ้ครมา
ชกัเชิดไปชนกบัใคร และฉนัตอ้งรู้ใหไ้ดด้ว้ยวา่ไอห้นา้ไหนมนัมาทาํกบัฉนัแบบนี” 

คาํพูดร้อนแรงของญาณินเขา้ไปจุดประกายแปลกๆ ในหวัใจของแสนยากร 
แต่ถึงกระนนั กรอบกฎเกณฑอ์นัเขม้งวดทีมีอยู่ในชีวิตก็ไม่พงัทลายลงง่ายดายนกั […] 

 “คุณจะใช้วิธีคิดแบบตอนทาํงานไม่ได้หรอกนะคะ […] เพราะคนทีอยู่
เบืองหลงัเรืองนีไม่ไดเ้ล่นงานเราอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา นนัแสดงว่าเขาไม่กลา้สู้
กบัคุณและฉนัแบบซึงๆ หนา้หรอกค่ะ ไม่กลา้เขา้มาบอกเราวา่เขามีปัญหาอะไรกบัคุณ
กบัฉนัหรือนาํเรืองนีเขา้หอ้งประชุมและพูดคุยกนัถึงทางแกอ้ย่างทีคุณคาดหวงัใหเ้ขา
ทาํ”114 

 

 วิธีคิดของญาณินแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ให้ความสําคญักบัแนวคิดเรืองผูห้ญิงทีดีทีสังคม
คาดหวงั และชีใหแ้สนยากรเห็นวา่การดาํเนินชีวติตามระเบียบหรือความคาดหวงัไม่สามารถช่วยชีวิต
ให้ปลอดภยัได ้กบัทงัยงัเสนอให้ใช้เรืองทางเพศเพือต่อสู้จนกว่าจะไดค้าํตอบวา่เหตุใดจึงถูกทาํร้าย 
และเพือยาํให้เห็นว่าเรืองทางเพศทีมกักดทบัผูห้ญิงไม่ไดมี้อาํนาจเหนือตวัของเธอ อย่างเช่นทีหญิง
สาวตอบคาํถามของนิมมานเกียวกบัเรืองภาพถ่ายวา่ 
 

“อย่าบอกฉันนะว่าเราไม่รู้ว่านอนกบัใคร อย่าบอกนะว่าเราเหลวแหลกถึง
ขนาดไม่สนใจจะรู้จกัแมก้ระทงัชือเสียงเรียงนามของคนทีนอนดว้ย […] ” 

“ […] ผูช้ายทีนิกกีนอนดว้ยจะนามสกุลรังสฤษฎ์หรือนามสกุลอะไรก็ตาม 
มนัเกียวอะไรกบัป้าใหญ่ดว้ยล่ะคะ และทีสําคญั นิกกีจะนอนกบัใครมนัก็ไม่เกียวกบั

                                                        
113เรืองเดียวกนั, 233. 
114เรืองเดียวกนั, 173-176. 
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โง่หรือฉลาดเลยนะคะ […] นิกกีก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเหมือนกนั กะอีแค่นอน
กบัผูช้ายคนนนั”115 

 

 และทีวา่ 
 

   “บอกลุงมาตามตรงไดไ้หมวา่หมอนนัมนัหลอกลวงแบลก็เมลนิ์กกีหรือเปล่า” 
หญิงสาวหวัเราะเสียงดงัราวกบัผูเ้ป็นลุงพดูสิงทีน่าขบขนัทีสุดออกมา 

“นิกกีอายยุีสิบเอด็แลว้ค่ะลุงนิตย ์ถา้นิกกีไม่อยากนอนกบัใคร ไม่มีใครหลอก
นิกกีไดห้รอกค่ะ...ส่วนภาพนนั” ญาณินยกัไหล่นิดๆ  

“นิกกีกไ็ม่เดือดเนือร้อนใจเลยสกันิดนะคะ”116 

 

 นอกจากนีญาณินยงัแสดงออกผา่นการแต่งกายอีกทางหนึง โดยไม่ให้ความสําคญัต่อสายตา
ผูอื้นทีจบัจอ้งเรือนร่างของเธอ ซาํยงัเป็นพืนทีสาธารณะ คือฟิตเนสอีกดว้ย 

 

 “มีอะไรนิกกี แลว้ทาํไมไม่ใส่เสือคลุม โป๊” แสนยากรหันไปเปิดฉากดุหญิง
สาวทีเดินมาอยู่ขา้งลู่วิงไฟฟ้า […] เนือตวัท่อนบนทีมีเพียงผา้ผืนเลก็ชินนิดเดียวน่ะ
หรือไม่เรียกว่าโป๊ ถึงรูปร่างหล่อนไม่ไดอ้วบอนัพาใหอ้ะไรต่อมิอะไรหลามทะลกัลน้
ออกมา แต่กง็ามงด ใครเห็นก็อดชาํเลืองไม่ได ้[…] “ไม่อายใครเขาหรือไง เขามองกนั
ใหญ่แลว้” 

 “อาย? อายทาํไม นิกกีไม่ไดท้าํอะไรผิดนีแสน ไม่ไดโ้กงใคร ไม่ไดท้าํบาป แค่
ใส่บิกินีเดินมาหาแสนเนียนะตอ้งอาย?” 117 

  

 มุมมองทีแตกต่างไปจากความคาดหวงัของสังคมทีมีต่อผูห้ญิงเช่นนียงัส่งผลต่อคนร้ายอีก
ดว้ย คือ คนร้ายไม่สามารถกาํจดัญาณินไดต้ามตอ้งการ เพราะคนร้ายมีทรรศนะวา่ “ผูห้ญิงดี” ควรเป็น
กุลสตรีและรักนวลสงวนตวั ดงันนัการจดัฉากถ่ายภาพทีเกิดขึนจึงน่าจะเป็นเหตุให้ญาณินอบัอายและ
หลบหนีจากสังคม แต่การณ์กลบักลายว่าหญิงสาวฉวยเอาความอือฉาวมาเพือตอบโตจ้นนาํไปสู่การ
จบักุมคนร้ายตวัจริงคือฆรณีไดใ้นทีสุด 

                                                        
115เรืองเดียวกนั, 79-80. 
116เรืองเดียวกนั, 91. 
117เรืองเดียวกนั, 196-197. 
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 ขณะทอดตามองภาพชายหนุ่มและหญิงสาวทีกาํลงัถกูจดัฉากดว้ยท่าทางอนั
ร้อนเร่า ฆรณีไดย้ินเสียงตวัเอง ‘อยากเห็นหนา้นงัแก่นิมมานนกัตอนทีเห็นภาพฉาว
ของหลานสาวตวัเอง ผูห้ญิงดีๆ ทีไหนกค็งรู้สึกเดือดร้อนเสียหาย รับรอง พวกจกัราวุธ
ไดพ้ล่านแน่ๆ’ 

 คืนนนั ในหอ้งพกัญาณินฆรณีเชือมนัเช่นนนั ทวา่ตลอดเวลาทีผา่นมา ทุกคน
รวมทงัฆรณีกไ็ดรู้้วา่ ผูห้ญิงอยา่งญาณินไม่ไดรู้้สึกเดือดร้อนเสียหายใดๆ เลยสกันิด 
ตรงกนัขา้ม หล่อนกลบัช่วงชิงเรืองนีไดก่้อน โดยการพลิกเกมกลบัประกาศตวัเป็น
แฟนคบหากบัแสนยากรแลว้รุกแทรกเขา้ไปยงับา้นทงัสองหลงัอยา่งเร็วรีเพือสืบตาม
หาเบืองหลงัของเรืองราว 118 

 

 วธีิการใชชี้วติของญาณินบ่งชีวา่วถีิทางเพศไม่ใช่กรอบเกณฑที์มีผลต่อการตดัสินคุณค่าความ
เป็นมนุษยที์ดีงามของเธอ ดงันนัภาพเปลือยหรือสายตาทีจบัจอ้งเรือนร่างจึงไม่สามารถส่งผลต่อการ
ดาํรงชีวิตของเธอได ้ดงัว่า นิกกีคิดว่าคนเราเชือต่างกัน อย่างน้อยๆ นิกกีไม่เคยเชือว่า ศักดิศรีของ
ตัวเองจะอยู่ทีความพยายามรักษาพรหมจรรย์เอาไว้จนสุดใจขาดดิน เพราะฉะนันนิกกีจะนอนกับใคร
มนักเ็รืองส่วนตัวของนิกกี ไม่เกียวกับใครหน้าไหนทังนัน119 

 นวนิยายเรืองนีจึงเป็นการนาํเสนอ “ผูห้ญิง” ทีแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในประเด็นเพศ
วิถี ซึงสําหรับผูห้ญิงนนัมกัถูกจดัให้เป็นเรือง ‘น่าอับอาย’ มิพึงแสดงออกหรือกล่าวถึงอย่างประเจิด
ประเจ้อ หากแต่ควรเกบ็งาํไว้ในพืนทีส่วนตัวเท่านัน120เนืองจากความหมายเรืองความเป็นหญิงและ
ชายถูกสร้างและกาํหนดจากสังคม โดยมายาคติทีดาํรงอยู่นันกดทับให้ผู้หญิงต้องเกบ็กดอารมณ์ทาง
เพศของตนให้มิดชิด ต้องมีความเป็นกุลสตรีและรักนวลสงวนตัว ตรงกันข้ามกับความเชือเกียวกับ
เพศชายซึงถือกันว่าผู้ชายล้นปรีไปด้วยพลังทางเพศจนต้องปลดปล่อยออกมาเสมอ 121 ความเขา้ใจ
เช่นนีทาํใหผู้ห้ญิงทีเปิดเผยเรืองความรู้สึกหรือแสดงออกเรืองทางเพศอยา่งตรงไปตรงมาไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคมและอาจร้ายแรงถึงขนัถูกประณามว่าแพศยา แต่ใน เลือมพรายลายรัก ดวงตะวนั

                                                        
118เรืองเดียวกนั, 540-541. 
119เรืองเดียวกนั, 359. 
120เสนาะ เจริญพร, ผู้หญิงกบัสังคมไทยในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่, 216. 
121เรืองเดียวกนั, 218. 
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พยายามสร้างใหต้วัละครเอกหญิงมีมุมมองใหม่ต่อบทบาททางเพศ ดว้ยการไม่ให้คุณค่าต่อการรักษา
พรหมจรรยแ์ละแสดงออกเรืองทางเพศอยา่งเสรี และใชค้วามแตกต่างนนัเพือบรรลุความตอ้งการของ
ตนเองจนสําเร็จ ผูเ้ขียนไดแ้สดงให้เห็นอีกแง่มุมวา่แนวคิดทีถูกมองวา่น่าอบัอายกลบัสามารถใชเ้ป็น 
เครืองมือเพือบรรลุเป้าหมายในชีวติได ้

 การเปิดโปงกระบวนการใชอ้าํนาจชายเป็นใหญ่เป็นขนัตอนหนึงทีสะทอ้นให้ผูห้ญิงเห็นว่า 
ความเป็นหญิงทีดีทียึดถือปฏิบติัมานันเป็นการกาํหนดและจดัวางของผูช้าย ซึงนอกจากจะกดให้
ผูห้ญิงมีสถานภาพดอ้ยกวา่ในทุกทางแลว้ยงัส่งผลใหผู้ห้ญิงขาดความตระหนกัรู้ในศกัยภาพทีจะต่อสู้
เพือความตอ้งการของตนเอง และนอกจากการเปิดโปงเพือเผยให้เห็นการเอาเปรียบทีกล่าวมาแลว้ ตวั
ละครหญิงจาํนวนหนึงในนวนิยาย Romantic Suspense ยงัพยายามทีจะตอบโตสิ้งทีเกิดขึนอีกดว้ย ตวั
ละครกลุ่มนีมีทศันคติและพฤติกรรมหรือมุมมองต่อการกดทบัทีเขม้ขน้มากกวา่ตวัละครในหวัขอ้ที 
4.2 และวพิากษปิ์ตาธิปไตยทีส่งผลเสียต่อชีวติของผูห้ญิงอยา่งชดัเจน อนัสามารถอธิบายไดต่้อไปนี 

 

 

4.3 การปรับเปลยีนบทบาทของตัวละครหญงิกบัการตอบโต้อาํนาจปิตาธิปไตย 
  

 ตวัละครหญิงทีศึกษาในหวัขอ้นีมีทงัทีมีบทบาทเป็นตวัละครเอกและตวัละครสนบัสนุน และ
ถึงแมก้ารตอบโตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในนวนิยาย Romantic Suspense บางเรืองจะเกิดกบัตวัละคร
สนบัสนุนแต่บทบาททีผูป้ระพนัธ์นาํเสนอนนัมีความสําคญัและทา้ทายความคิดผูอ่้านไม่ต่างจากตวั
ละครเอกหญิงเลย 

 

 4.3.1 รหัสหัวใจ :เมือผู้หญงิเป็นชายและผู้ชายเป็นหญงิ 
 

 รหัสหัวใจ เป็นผลงานของกิงฉตัร กล่าวถึง “วิมลิน” หรือ “ดาว” ตาํรวจหญิงทีทาํคดีเกียวกบั
พอ่คา้ยาเสพติดระดบัประเทศ วมิลินขอร้องให้ “รหทั” ชายหนุ่มทีมีบา้นติดกบัพ่อคา้ยาช่วยเหลือโดย
ปลอมตวัเป็นญาติทีมาจากทางใต ้เพือจบัตามองคนร้าย แต่ดว้ยความไม่ทนัคนของรหทัทาํให้การสืบ
คดีของวมิลินผดิพลาดอยูบ่่อยครัง เพราะชายหนุ่มพยายามช่วยสืบและจบัตวัคนร้ายแต่กลบักลายเป็น
ภาระในระหว่างปฏิบติัภารกิจ ประกอบกบัความกระตือรือร้นทีมากเกินไปของรหัทซึงพร้อมช่วย
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อยา่งเตม็ที หญิงสาวจึงตอ้งทาํงานหนกัขึนทงัหาขอ้มูลและคอยคุม้ครองรหทัดว้ย แต่วิมลินก็สามารถ
หาหลกัฐานและเขา้จบักุมคนร้ายไดส้าํเร็จ 

 นวนิยายเรืองนีนาํเสนอลกัษณะตวัละครทีแตกต่างไปจากเดิมคือ โดยปกติแลว้ตวัละครเอก
ชายในนวนิยายมกัมีความเขม้แข็ง แน่วแน่ สุขุม ส่วนตวัละครเอกหญิงตอ้งอ่อนโยนและอยู่ภายใต้
การคุม้ครองของตวัละครเอกชาย ในขณะที รหัสหัวใจ แสดงให้เห็นบทบาทของตวัละครทีตรงขา้ม
กบัความคาดหวงันัน ด้วยการสร้างให้ตวัละครเอกหญิงมีความเขม้แข็ง ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
และสามารถเผชิญสถานการณ์อนัตรายไดอ้ยา่งกลา้หาญ ซึงคุณลกัษณะทีปรากฏลว้นขดักบัความเป็น
กุลสตรีทีอ่อนหวานแบบไทย 

 วิมลินเป็นตาํรวจทีมีความสามารถและไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน หญิงสาวไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาใหท้าํคดีพอ่คา้ยาเสพติดรายใหญ่ทีมีอิทธิพลมากทงัทีอายุยงันอ้ย และเป็น
ทีเคารพยาํเกรงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ชือเสียงของหญิงสาวข้างตัวค่อนข้างดังทังเรืองเก่ง เฮียว 
และเฉียบจนผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาหัวหด122 ตวับทชีให้เห็นว่าตวัละครเอกหญิงสามารถเขา้ไปอยู่ใน
พนืทีของผูช้ายซึงในทีนีคือสังคมตาํรวจโดยไดรั้บการยอมรับในศกัยภาพการทาํงาน ไม่ไดถู้กกีดกนั
จากเพศสรีระ ในขณะทีตวัละครเอกชายกลบั ค่อนข้างทึม123มีท่าทางกะเปิบกะป๊าบ124 ไม่ระมดัระวงั
ตวัและคงเป็นเพราะมัวแต่เอาความสนใจไปอ่านหนังสือ เท้าทีก้าวจึงสะดุดกับขอบฟุตปาธปฏิกิริยา
แรกของชายหนุ่มคือมือหนึงตะครุบแว่นตาตัวเองไว้ก่อนส่วนอีกมือกันไว้ไม่ให้หน้าตัวเองกระแทก
พืน เมือสองมือไม่ว่างข้าวของต่างๆ ทีหอบมาจึงร่วงพรูจากอ้อมแขน ตกลงเกลือนรอบตัว125 

 และแมว้า่ตวัละครเอกชายจะมีลกัษณะผดิแผกไปจากความคาดหวงัแบบผูช้ายในอุดมคติ เขา
กลับยงัคงมีทศันคติต่อภาพลักษณ์ของผูห้ญิงแบบชายเป็นใหญ่ ดังทีจะเห็นในตอนทีรหัทแสดง
ความเห็นต่ออาชีพของวมิลินวา่ 
 

                                                        

 122กิงฉตัร,รหัสหัวใจ, พิมพค์รังที 6 (กรุงเทพฯ : อรุณ,2553), 8. 
123เรืองเดียวกนั, 8. 
124เรืองเดียวกนั, 18. 
125เรืองเดียวกนั, 10. 



185 

 

 “เดียวนีเขาใหต้าํรวจหญิงออกภาคสนามแลว้หรือเนีย […] ผมรู้สึกวา่งาน
ราชการลบัมนัออกจะเสียง ผูห้ญิงน่ะควรทาํงานสบายๆ อยูใ่นออฟฟิศหรืองานทีไม่
เป็นอนัตราย ปล่อยใหผู้ช้ายเขาทาํงานทาํหนา้ทีเสียงๆ หนกัๆ ไป […] ผมไม่ไดว้า่คุณ
ขีขลาดนะครับ เพียงแค่แปลกใจและเป็นห่วง ผูห้ญิงน่ะ ยงัไงกมี็ขอ้ดอ้ยกวา่ผูช้ายเรือง
กาํลงัเรืองรูปร่าง นีพดูกนัตามหลกัสรีรศาสตร์นะครับ ไม่ใช่ผมพดูไปเรือย...”126 

 

 บทสนทนานีทาํให้เห็นว่าลกัษณะของความเป็นหญิงทีถูกกาํหนดโดยปิตาธิปไตยส่งผลต่อ
แนวคิดของคนในสังคมอยา่งมากและมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัดว้ยว่าผูห้ญิงมีศกัยภาพทีดอ้ยกว่า
ผูช้ายอย่างเป็นธรรมชาติ บทบาทหน้าทีรวมทงัพืนทีทีเหมาะสมกบัผูห้ญิงคือบริเวณทีปลอดภยั ไม่
เสียงอนัตรายและอยู่ในความคุม้ครองของผูช้ายทีแข็งแรง เพราะผูห้ญิงขาดความสามารถทีจะดูแล
ตวัเอง มีความคิดไม่ซับซ้อน ใช้อารมณ์และจินตนาการล้นเกินในการดาํเนินชีวิต ขณะทีผูช้ายมี
ความสามารถทีจะปกป้องผูที้อ่อนแอได ้เนืองจากผูช้ายมีความแข็งแกร่งทงัร่างกายและจิตใจ ดาํเนิน
ชีวิตดว้ยตรรกะและเหตุผล กระนนัตวัละครใน รหัสหัวใจ อยา่งวิมลินและรหทัก็ไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความพยายามทีจะตอบโต้วิธีคิดดงักล่าวผ่านพฤติกรรมความเป็นหญิงและชายทีผิดไปจากความ
คาดหมายของสังคม ดงัเช่นในตอนทีวา่ 
 

 “ก็...พวกเรดาร์ดกัฟังโทรศพัท ์กลอ้งอินฟราเรดส่องดูตอนกลางคืน หรือไม่ก็
คอมพิวเตอร์ติดต่อดาวเทียมตรวจดูวา่ในบา้นมีความเคลือนไหวอะไร” 

 ฟังแลว้ตาํรวจสาวนิงไป ใจหนึงนึกวา่เขาคงลอ้เล่น แต่พอเห็นแววตาท่าทางไม่
มีลอ้ของเขา หล่อนเลยเพิงเขา้ใจ ถามวา่ 
 “คุณชอบเรืองแนวสืบสวนใช่ไหมคุณหทั” 

 “ทังชอบอ่านชอบดูเลยครับ มิชชันอิมพอสซิเบิลนีผมดูตังหลายรอบ” ไม่
อยากจะคุยดว้ยนะวา่เขาน่ะฝันวา่จะลอยบนอากาศดว้ยเชือกสะลิงแบบพระเอกในภาค
แรกของภาพยนตร์เรืองนีดว้ยซาํ แต่ติดทีว่าตวัเองกลวัความสูง ความฝันเลยกลายเป็น
แค่ฝัน […] “นนัมนัฮอลลีวูด้ เรืองจินตนาการคุณจะสร้างอะไรใหล้าํเลิศแค่ไหนก็ได”้ 
วิมลินอธิบายเสียงอ่อน127 

 

                                                        
126เรืองเดียวกนั, 24-25. 
127เรืองเดียวกนั, 101-102. 
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 อีกตอนคือวมิลินแจง้ต่อรหทัวา่ตอ้งสะกดรอยคนร้ายเพือสืบขอ้มูล รหทัจึงคิดวา่ 
  

 ดวงตาใตก้รอบแว่นใสเป็นประกายทนัที แวบหนึงสถาปนิกหนุ่มนึกถึงภาพ
ตวัเองในชุดดาํกลมกลืนกบัความมืด ยืนแอบมุมกาํแพงตึกร้าง ขา้งกายคือผูก้องสาว 
หญิงสาวสวมเสือยืดแขนยาว กางเกงขายาวดาํสนิท […] แนบตวักบักาํแพง สายตาจอ้ง
ไปยงัลานโล่งเบืองหน้า (แน่อีกทีหลงัลานคือท่าเรือ...เอ๊ะ...ไม่ไดสิ้ เชียงรายคงไม่มี
ท่าเรือเดินสมุทร เอาเป็นโกดงัรถไฟเก็บสินคา้แลว้กนั) ไฟสปอต์ไลท์จากไหนไม่รู้
ส่องมาเป็นลาํ เผยให้เห็นอาตมนัสวมเสือคลุมออมครอมสีดาํ เดินหิวกระเป๋าเจมส์
บอนดบ์รรจุเงินรอรับสินคา้... 
 “คุณหัท...คุณหัท...” เสียงเรียกนันอ่อนใจ ก่อนจะหันไปปรารภกับหมวด
พร้อมทีเดินเขา้มาสมทบ “ตาลอยไปอีกแลว้”128 

 

 หรือแมก้ระทงัในตอนทา้ยทีรหทัคิดถึงภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัวมิลินวา่ 
 

 “คุณหทัวา่อะไรนะคะ” 

 “ผมว่า...” เขาตงัท่าจะบรรยายความในใจใหเ้หมือนฉากจบในนวนิยายชนัดีที
เพิงไดช้ม 

 พระเอกหนุ่ม (ใหญ่) กับนางเอกพร้อมสัตว์เลียงคู่ใจนังรถฝ่าเปลวแดด
ระยิบระยบัทีงดงาม (และร้อนจดั) มุ่งสู่ถนนกวา้ง พระอาทิตยก์าํลงัจะตก (ถึงตอนนี
เพิงจะบ่ายสอง แต่มนัก็ตอ้งตกในไม่ชา้นนัแหละ) แสงสุดทา้ยส่องเป็นลาํเหมือนกาํ
มนัสญัญา วา่ทงัคู่และสัตวเ์ลียงแสนน่ารักจะอยู่ดว้ยกนัตลอดกาล...แต่พอเห็นใบหนา้
กบัดวงตาดุๆ ของนางเอกตวัเอง รหทักถ็อนใจเฮือก129 

 

 เนือความทียกมาแสดงให้เห็นว่าผูแ้ต่งโยกยา้ยคุณลกัษณะของความเป็นหญิงและชายเพือ
สร้างตวัละครเอกขึนมา กล่าวคือตวัละครเอกหญิงเป็นตาํรวจ ซึงเป็นอาชีพสําหรับผูช้าย หญิงสาว
ทาํงานอย่างมีระบบและเหตุผล ขณะทีตัวละครเอกชายนันชืนชอบการชมภาพยนตร์และมัก
จินตนาการชีวิตเหมือนภาพยนตร์นนัจนนางเอกตอ้งคอยเตือนสติเพือให้ชายหนุ่มกลบัสู่โลกความ
เป็นจริงเสมอ 

                                                        
128เรืองเดียวกนั, 262-263. 
129เรืองเดียวกนั, 574-575. 
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 นอกจากนนัแลว้ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ทีตวัเอกชายยงักลายเป็นเพียงอุปสรรคทีขดัขวาง
การทาํงานของตวัเอกหญิงอีกดว้ย ดงัเช่นในตอนทีวิมลินวิงไล่คนร้ายพร้อมกองหนุน รหทัตอ้งการ
ช่วยจบัคนร้ายจึงโจนลงไปลอ็คคอไว้ […] พยายามใช้วิชาตีนตุ๊กแกยึดเชลยของเขาไว้แน่น130แต่ผูช้าย
ทีรหัทเขา้ใจว่าเป็นผูร้้ายนนัคือตาํรวจคนหนึง จากเหตุการณ์นีแสดงให้เห็นว่าตวัละครเอกชายนัน
ไม่ไดมี้ความสง่างามหรือเขม้แข็งอย่างเดิม แต่มีลกัษณะของความละลา้ละลงัจนดูเหมือนเด็กเล็กใน
สายตาของตวัเอกหญิง ดงัวา่ 
 

 “อยากช่วยฉันหรือคุณอยากเล่นบทพระเอกจบัผูร้้ายกนัแน่ จะตอ้งให้บอกกี
ครังนะคุณ ว่าชีวิตจริงมนัไม่เหมือนในภาพยนตร์ทีคุณคลงัไคลห้รอก แลว้ไอค้นทีวิง
หนา้ๆ น่ะ ไม่ใช่จะเป็นผูร้้ายเสมอไป ฉนัวา่ถา้คุณอยากจะมนั อยากเป็นฮีโร่ โน่นเลย...
ไปเล่นเกมยิงบอลเพน้ท์สีอะไรทีเขาเห่อๆ กนัดีกว่า อย่ามายุ่งงานราชการ โชคดีนะที
คราวนีไม่มีใครเป็นอะไรมาก แค่สารวตัรหิรัณยเ์จ็บนิดหน่อย ถา้เกิดเขาเป็นหนกัหรือ
ผูร้้ายมนัหนักลบัมายิงเขา้ละก็ ฉนัว่า...คุณไม่มีทางรับผิดชอบกบัการกระทาํโง่ๆ ของ
คุณไดแ้น่”131 

 

บทสนทนาขา้งตน้ของวมิลินทีมีต่อรหทัทาํใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ทีทีแตกต่างไปจากลกัษณะ
ของตวัละครแบบเดิมอย่างชดัเจน ตวัเอกชายถูกกระทาํเหมือนเด็กคนหนึงทีพยายามเล่นสนุกแต่ถูก
ตาํหนิเพราะความประมาท ส่วนตวัเอกหญิงเป็นผูที้มีบทบาทในพืนทีสาธารณะ เป็นผูค้วบคุม
สถานการณ์และทาํให้ความวุ่นวายทีเกิดขึนกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ หรือในตอนทีวิมลินบุกเขา้จบักุม
คนร้าย โดยมีรหัทตามไปด้วย แม้ว่าตวัเอกหญิงจะกาํชับแล้วว่าให้หลบอยู่ในทีปลอดภยัจนกว่า
เหตุการณ์จะเรียบร้อย แต่ตวัเอกชายตอ้งการพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองนนัมีประโยชน์และมีความเป็น
วีรบุรุษจึงแอบเขา้มาในทีเกิดเหตุ แลว้กระโดดเขา้ขวางวิถีกระสุนกบัตวัวิมลิน ผลก็คือคนอยากช่วย
นอนนิงหน้าเปรอะเลือดอยู่อย่างนี132หากภาพทีผูเ้ขียนเสนอออกมากลบัแสดงให้เห็นถึงความน่า
ขบขนัในการกระทาํของตวัละเอกชายมากกวา่ความน่าซาบซึงของการเสียสละ ดงัวา่ 

 

                                                        
130เรืองเดียวกนั, 174. 
131เรืองเดียวกนั, 182. 
132เรืองเดียวกนั, 544. 
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“ถา้กระสุนยิงไม่เขา้ ทาํไมคุณหทัเจบ็” 

“คุณกดมือลงมา โลหะทีบุบๆ คงมีคมมนักดเนือเจ็บจีดๆ แลว้พอคุณร้องไห ้
ผมเลยนึกวา่ถกูยิงแน่ๆ เหมือนกนั” 

“แลว้เลือดบนหนา้คุณ...” 

“อ๋อ...เลือดกาํเดาผมเองครับ” เขาตอบ ยกมือลูบหน้าตัวเองถึงได้รู้ว่าทาํ
แว่นตาหาย หันรีหันขวางหาแว่นมาสวมแลว้ถอนใจ “เฮอ้...ค่อยมองอะไรชดัหน่อย 
มิน่า เมือกีมนัมืดๆ มวัๆ ผมก็นึกว่าตวัเองจะตายแบบโกโบริเสียอีกตาเลยมองอะไรไม่
เห็น” 

ทวัทงับริเวณเงียบไปครู่ ก่อนสารวตัรหิรัณยจ์ะทนไม่ไหว เบือนหน้าเพือ
ไม่ใหเ้สียมารยาทนกัแลว้หวัเราะพรืดๆ ออกมา133 

 

จากตวัอย่างจะเห็นได้ถึงลักษณะของตวัละครเอกทงัหญิงและชายทีแตกต่างไปจากแนว
ทางการสร้างละครแบบฉบบั เนืองจากตวัละครเอกหญิงสามารถดูแลตนเองทงัยงัคุม้ครองผูที้อยูร่อบ
ขา้งให้ปลอดภยัได ้ขณะทีตวัละครเอกชายกลบัมีลกัษณะของความน่าตลกและเป็นภาระให้แก่ผูอื้น 
ซึงสิงทีเกิดขึนนีขดักบัความคาดหวงัทีว่าผูช้ายตอ้งดูแลให้ความคุม้ครองแก่ผูห้ญิง และมีความเป็น
ผูน้าํ การสร้างตวัละครทีโยกยา้ยคุณลกัษณะความเป็นหญิงและความเป็นชายไปจากความคาดหวงั
ของคนในสังคมทีปรากฏใน รหัสหัวใจ จึงเหมือนการทา้ทายแนวคิดหลกัในสังคมไทยทีวา่ผูห้ญิงไม่
อาจมีส่วนร่วมในการกระทาํทีอนัตรายและเป็นเหตุเป็นผลได ้และเป็นความพยายามทีจะตอบโตว้ิธี
คิดทีวา่ ผู้หญิงมกัถกูเปรียบเทียบกับเดก็ทีตัดสินใจในเรืองต่างๆ เองไม่ได้และต้องพึงพิงผู้ชาย134 

 

 4.3.2รอยแค้นดินแดนรัก :เมือผู้หญงิขึนเป็นใหญ่ 

 

 ผูศึ้กษาไดก้ล่าวถึงตวัละครเอกหญิงชือ “ดาวลอ้ม” กบัการปฏิเสธอาํนาจปิตาธิปไตยไปแลว้
ในหวัขอ้ 4.2.3 พฤติกรรมของเธอเผยให้เห็นการกดทบัผูห้ญิงผา่นอุดมการณ์ความรักและครอบครัว 
แต่นอกจากดาวลอ้มแลว้ยงัมีตวัละครรองอีกตวัหนึงทีต่อสู้กบัแนวคิดชายเป็นใหญ่คือ “จนัทร์ฉาย” ที

                                                        
133เรืองเดียวกนั, 546-547. 
134

Simone de Beauvior อา้งถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์,เมือผู้หญิงคดิจะมีหนวด : การต่อสู้ “ความจริง” ของเรืองเพศใน
สภาผู้แทนราษฎร,65. 
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เขา้ไปแยง่ชิงอาํนาจมาจากผูช้ายซึงแมจ้ะไม่สําเร็จ หากตวับทก็แสดงให้เห็นความพยายามนนัอย่าง
น่าสนใจ และตวัละครตวันียงัมีบทบาทสําคญัต่อเรืองไม่ยงิหยอ่นไปกว่าดาวลอ้มในแง่ของการตอบ
โตอ้าํนาจปิตาธิปไตยอีกดว้ย 

 จนัทร์ฉายเป็นผูห้ญิงทีถูกผูช้ายกระทาํต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เธอไดเ้ขา้มาอยู่ที
เกาะดาวลอ้มในฐานะลูกบุญธรรมของเจา้ของเกาะแต่ตลอดเวลาผู้ เป็นพ่อทาํเหมือนนางเป็นทีระบาย
อารมณ์ ทีเกบ็มาชุบเลียงนันใช่ว่าอยากจะส่งเสียเลียงดูอย่างลูก แต่หมายจะให้เป็นเพือนเล่นของลูก
สาวและเป็นนางบาํเรอ ทาํราวกับนางไม่ชีวิตจิตใจ กระทังวันทีอดุลย์ก้าวเข้ามาในชีวิตของนาง135

จนัทร์ฉายจึงคาดหวงัวา่อดุลยจ์ะช่วยใหพ้าเธอใหห้ลุดพน้ไปจากปัญหา หากกลบักลายเป็นวา่ 
 

ทงัทีนางเป็นฝ่ายไดพ้บและทาํความรู้จกักบัเขาก่อนใคร ความสนิทชิดเชือทาํ
ใหน้างวาดหวงัว่าสักวนัอดุลยจ์ะช่วยพานางออกไปจากเกาะนีได ้[…] แต่เปล่าเลย...
ทุกอย่างกลบัตาลปัตร ผูช้ายคนนนัไม่เพียงอ่อนโยนหรอก ทว่าเขายงัอ่อนไหว ปันใจ
ไปใหก้ล่อมจนัทร์ผูเ้ป็นลูกสาวแท้ๆ  ของเจา้ของเกาะราวกบัว่าไม่เคยคิดอะไรเกินเลย
กบัจนัทร์ฉาย สร้างความเจบ็ปวดใหแ้ก่นางอย่างแสนสาหสั […] อดุลยเ์ขา้มาทาํความ
รู้จกันางเพราะเขา้ใจผิดคิดว่านางเป็นลูกสาวในไส้ของเจา้ของเกาะ กระทงัเมือรู้ความ
จริงเขาจึงเบนเข็มไปทีกล่อมจนัทร์ […] อดุลยแ์ค่หวงัจะไดเ้กาะดาวลอ้มไปเป็นของ
ตวั […] เขามนัทาํไดทุ้กอยา่ง แมก้ระทงัฆ่าคนใหต้ายทงัเป็น136 

 

 เหตุการณ์ทีเกิดขึนแสดงใหเ้ห็นวา่ผูช้ายทุกคนประเมินค่าตวัตนจนัทร์ฉายเพียงผลประโยชน์
ทีจะไดเ้ท่านนั เธอถูกทาํให้กลายเป็นเครืองมือทีไร้จิตใจทีผูช้ายใชส้อยเพือกอบโกยในสิงทีตอ้งการ 
โดยไม่ตระหนกัถึงความเป็นมนุษยแ์ละความตอ้งการของเธอ กระทังวันหนึงเหมือนฟ้าดินจะเข้าข้าง 
เมือนางเกิดตังท้องกับผู้ เป็นพ่อบุญธรรม137 การตงัครรภก์บัเจา้ของเกาะทาํให้จนัทร์ฉายเริมมีอาํนาจ
ต่อรองกบัผูช้ายโดยใชฐ้านะผูจ้ะให้กาํเนิดทายาทแก่เจา้ของเกาะเพือเรียกร้องสิงทีตอ้งการ เธอเริมมี
สถานภาพทีดีขึน ไม่ถูกดูถูกและได้รับความเอาใจใส่จากคนรอบขา้ง ทงัยงัสามารถขดัขวางความ
ตอ้งการของอดุลยที์จะครองเกาะไดด้ว้ยเพราะคนทีจะครอบครองเกาะนีคือคนทีแหวนทัพปราการอยู่

                                                        
135ศตรัศมิ. รอยแค้นดนิแดนรัก, 347-348. 
136เรืองเดียวกนั, 348-349. 
137เรืองเดียวกนั, 348. 
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ในมือเท่านัน138 ดังนันหากจันทร์ฉายให้กําเนิดทายาทสําเร็จเธอก็จะได้ทุกอย่างทีต้องการเพือ
ปลดปล่อยตวัเองจากการถูกเอาเปรียบ แต่ทุกอยา่งก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามทีเธอตอ้งการ 

 

ในขณะทีทุกอยา่งกาํลงัดาํเนินไปดว้ยดี พ่อบุญธรรมเริมใหค้วามสนใจในตวั
นาง คอยดูแลเพราะเป็นห่วงเลือดเนือเชือไขในทอ้ง แต่เคราะห์กรรมร้ายแรงก็เกิด
ขึนกบันางอีกครัง...นางเดินไม่ทนัระวงัทาํให้ตกบนัได เป็นเหตุให้สูญเสียลูกในทอ้ง
ไปตลอดกาล 

นับจากนันมาทุกอย่างก็เริมกลบัคืนสู่สภาพเดิม พ่อบุญธรรมไม่แมแ้ต่จะ
ชายตาแลจนัทร์ฉาย […] ทุกอย่างทีวาดฝันไวต้อ้งพงัทลาย พร้อมกบัทีมีการจดังาน
แต่งงานระหว่างอดุลยก์บักล่อมจนัทร์ โดยฝ่ายพ่อตาไดม้อบอาํนาจในการดูแลเกาะ
ดาวล้อมแห่งนีให้เป็นของขวัญแก่ลูกเขยในวันแต่งงาน พร้อมมอบ ‘แหวนทัพ
ปราการ’ ซึงเป็นแหวนประจาํตระกลูใหเ้ขา เพือทีต่อไปภายภาคหนา้จะไดม้อบแหวน
วงนีใหแ้ก่ทายาทสืบสกลุ ผูที้จะไดค้รองเกาะดาวลอ้มสืบไป139 

 

 การตอ้งถูกตกัตวงผลประโยชน์และทาํร้ายจิตใจซาํแลว้ซาํเล่าส่งผลต่อจิตใจของจนัทร์ฉาย
จนเกิดเป็นความแคน้และเริมคิดจะครอบครองทุกอย่าง140 เพือเรียกร้องสิงทีสูญเสียคืนมาจากผูช้ายที
ทาํลายชีวติเธอ เมือจนัทร์ฉายเขา้ใจแลว้วา่การสืบทอดอาํนาจของผูช้ายกระทาํผา่นการแต่งงานเธอจึง
วางแผนเพือหยุดการส่งต่ออาํนาจและทาํทุกวิถีทางเพือให้ได้มาซึงอาํนาจเหนือผูช้ายเหล่านัน
แมก้ระทงัแกล้งทาํเป็น ‘อีง่อย’ ให้ไอ้พวก ‘สวะสายเลือด’ มันสมนาํหน้า141กล่าวคือ หลงัจากพลาด
ตกบนัไดแลว้จนัทร์ฉายก็ใชโ้อกาสนีเพือแสดงวา่ตนเองขาพิการก่อนจะลงมือฆ่าทุกคนทีเขา้มาช่วย
อดุลยผ์ลิตสายเลือดหรือทายาทเพือรับช่วงอาํนาจต่อไป 

 

นางฆ่ากล่อมจนัทร์ดว้ยการใชห้มอนใบใหญ่กดหนา้จนอีกฝ่ายขาดใจตายลง
ไปต่อหนา้ต่อตา ในขณะทีรุ่งนภาผูเ้ป็นแม่ของอิชยถ์ูกวางยานอนหลบัในนมทีนาง

                                                        
138เรืองเดียวกนั, 378. 
139เรืองเดียวกนั, 348. 
140เรืองเดียวกนั, 348. 
141เรืองเดียวกนั, 348. 
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แสร้งทาํเป็นมีนาํใจยกไปใหถึ้งหอ้งนอน และกลางดึกคืนนนัเองจนัทร์ฉายก็ลากร่างไร้
สติของมารมรดกออกไปทิงทีท่าเรือ 

เป็นทีรู้กนัวา่รุ่งนภาวา่ยนาํไม่เป็น หากจะบอกว่าคนตายออกมายืนรับลมแลว้
พลัดตกลงไปเองคงไม่มีใครสงสัย ร่างกายทีภายในเต็มไปด้วยนําทะเล คงไม่
หลงเหลือหลกัฐานอะไรชีชดัไดว้า่รุ่งนภากินยานอนหลบัเขา้ไปก่อนตาย 

จนัทร์ฉายแสยะยิม ทงัทีดวงตาทงัสองขา้งรืนนาํตา นางฆ่าใครต่อใครจนไม่มี
ความรู้สึกเกรงกลวัต่อบาป กระนนัเหยือรายอืนก็ยงัทาํใหน้างรู้สึกผิดไดใ้นบางวบู แต่
สําหรับอดุลย ์สมควรแลว้ทีมนัจะตายตกไปตามบรรดาเมียของมนั เพราะมนัคือตัว
ตน้เหตุทงัหมด!!!142 

 

 แมว้า่จนัทร์ฉายจะสังหารคนไปเป็นจาํนวนมากแต่กลบัสามารถเอาตวัรอดมาไดโ้ดยไม่มีผูใ้ด
สงสัย เนืองจากเธอใชอ้าการเจ็บป่วยเพือเป็นขอ้อา้งให้พน้คาํกล่าวหา เป็นการใชม้ายาคติเกียวกบัคน
พิการทีว่า คนเจ็บคือคนทีอ่อนแอ ในทางกลับกันก็เป็นคนทีแขง็แกร่งและได้เปรียบกว่าทุกคนด้วย 
ไม่มีใครระแวงคนเจ็บ เพราะตีค่าว่ามันคือความอ่อนแอและอ่อนด้อย ทังทีความจริงอาจไม่ใช่ 143 แต่
สุดทา้ยจนัทร์ฉายก็ถูกดาวลอ้มซึงตวัละครเอกหญิงจบัไดก่้อนจะถูกไฟคลอกจนเสียชีวติ 

 

“พวกมนัสมควรตาย! มึงไม่รู้สินะว่าไออ้ดุลยท์าํอะไรไวก้บักูบา้ง […] ส่ง
แหวนมาใหก้ ู! […] ส่งแหวนมาใหฉ้นัเถอะแม่หนู...แลว้เธอก็ออกไปจากทีนีซะ เธอ
ควรจะเสียสละสิ ในเมือพ่อแม่ของเธอกเ็คยทาํลายชีวิตฉนัมาแลว้นบัครังไม่ถว้น” 

[…] ยงัไม่ทนัทีจะมีใครร้องหา้ม ดาวลอ้มก็หนัหลงักลบัเขวียงแหวนเงินใน
มือเขา้ไปในกองเพลิงทีลุกโชน...ตน้ตอแห่งความโลภควรถกูทาํลายเสียที 

ไม่มีใครคาดคิดวา่จนัทร์ฉายจะดนัตวัลุกขึนอีกครัง วิงถลาก่อนจะฟุบลงหนา้
กองเพลิง […] เสียงโหยหวนสุดทา้ยทีดงัออกมา คลา้ยกบัเจา้ตวักาํลงัประกาศชยัชนะ 
บอกทุกคนดว้ยความยินดีวา่นางคน้พบความสุขครังแรกในชีวิตแลว้...ความสุขทีจะได้
ครอบครองเกาะดาวลอ้มไปตลอดกาล มนัดงักึกกอ้งและแน่นอนวา่จะตราตรึงอยู่ในใจ
คนฟังทุกคนไปอีกนาน 

                                                        
142เรืองเดียวกนั, 401. 
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แมไ้ม่อาจมีชีวิตอยู่เหนือผูอื้น ใชอ้าํนาจดว้ยร่างกาย...แต่จะขอเป็นใหญ่ดว้ย
วิญญาณ!144 

 

 พฤติกรรมของจนัทร์ฉายชีให้เห็นว่าเธอพยายามทาํลายวิธีการสืบทอดอาํนาจและผูมี้ส่วน
ร่วมในกระบวนการการแต่งงานของสถาบนัครอบครัวและการผลิตทายาทรุ่นต่อมาเพือธํารงให้
อาํนาจนนัดาํเนินต่อไปอย่างแข็งแรง โดยเลือกใช้ประโยชน์จากสิงทีอาํนาจชายเป็นใหญ่จดัวางให้
เป็นข้อด้อย คือ ความเป็นหญิงและความพิการเพือตอบโต้ให้เห็นว่า แม้ปิตาธิปไตยจะไม่ให้
ความสําคญักบัผูห้ญิงและคนป่วย แต่เธอกลบัสามารถนาํมาใช้เป็นเครืองมือเพือความตอ้งการของ
ตวัเอง 

 นอกจากนนั แมจ้นัทร์ฉายจะตกอยูใ่นฐานะฆาตกร แต่ผูอ่้านจะเกิดความรู้สึกเห็นใจในชะตา
กรรม เพราะนอกจากจะเห็นช่วงชีวิตทีถูกพ่อบุญธรรมและอดุลยใ์ช้ความเป็นชายเอาเปรียบมาโดย
ตลอดแลว้ยงัไดท้ราบอีกวา่ อดุลยว์างแผนกบัทนายความส่วนตวัและคนรับใชเ้พือขดัขวางไม่ให้เธอ
ไดค้รอบครองแหวนเพืออา้งสิทธิเหนือเกาะดาวลอ้ม เธอสูญเสียลูกในท้องไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ แต่
เพราะผมกับนายพ่วงทาํให้เธอลืนตกบันได วางแผนทุกอย่างเพราะกลัวว่าถ้าลูกในท้องของเธอ
ออกมา คุณอดุลย์จะถูกหารสิทธิทังหมด145ความจริงทีเปิดเผยออกมานอกจากจะตอกยาํให้ผูอ่้านเห็น
ผูห้ญิงทีถูกกดทบัจากความเป็นชายแล้วยงัชีนาํให้เขา้ใจทีมาของความเลวร้ายของจนัทร์ฉายด้วย 
ผูอ่้านจึงอาจพิจารณาการกระทาํต่างๆ ของเธอด้วยความเห็นใจมากขึน ไม่โทษว่าตวัละครนีเป็น
ฆาตกรใจโหดประการเดียวแต่จะมองจนัทร์ฉายในฐานะเหยอืทีถูกกระทาํดว้ย 

 กระนนัก็ดีแนวคิดเรืองศีลธรรมจรรยาก็เขา้มามีบทบาทต่อผลลพัธ์สุดทา้ย กล่าวคือ การตอบ
โตด้ว้ยการฆ่าเช่นทีจนัทร์ฉายเลือกนนัละเมิดกรอบความเป็นผูห้ญิงดีตามทีปิตาธิปไตยคาดหวงั เป็น
เหตุใหเ้ธอไม่อาจบรรลุความตอ้งการทีจะขึนเป็นใหญ่เหนือผูช้ายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ก่อนจะถูกลงโทษ
ดว้ยความตาย หากอยา่งนอ้ยทีสุดตวับทก็ให้โอกาสจนัทร์ฉายไดมี้ความสุขในชีวิตทีไดส้ัมผสัแหวน
ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของการมีอาํนาจ ไม่ไดจ้ากไปในฐานะผูห้ญิงชวัชา้หรือฆาตกรผูพ้า่ยแพโ้ดยสินเชิง 

 

                                                        
144เรืองเดียวกนั, 407-409. 
145เรืองเดียวกนั, 379. 
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 4.3.3รําเพยดอกสุดท้าย รหัสหัวใจและเงือนสอดรัก:เมือผู้หญงิคือผู้พพิากษา 
 

 รอยแค้นดินแดนรัก แสดงใหผู้อ่้านเห็นถึงความพยายามของผูห้ญิงทีจะปลดปล่อยตวัเองออก
จากแนวคิดชายเป็นใหญ่ดว้ยวธีิการตอบโตที้รุนแรง กบัทงัความพยายามทีจะกาํจดัทีมาของอาํนาจให้
หมดไป กระนนักรอบศีลธรรมก็เขา้มามีบทบาทในการจดัวางจุดจบของตวัละครให้ตอ้งรับโทษที
ละเมิดคุณความดีตามหลกัพระพุทธศาสนา แต่ในนวนิยายอีกสามเรืองคือ รําเพยดอกสุดท้าย รหัส
หัวใจ และ เงือนสอดรัก กลบัสร้างตวัละครหญิงให้มีพฤติกรรมทีทา้ทายต่อความคาดหวงัของสังคม
ดว้ยการให้พวกเธอเลาะเลียบไปตามเส้นแบ่งของศีลธรรมกบับาปจากการฆ่าสัตวต์ดัชีวิต โดยตวั
ละครเหล่านีต่างถูกอาํนาจปิตาธิปไตยกดทบัและควบคุมร่างกายและจิตใจอย่างไม่เป็นธรรมจน
นาํไปสู่การลุกขึนมาพิพากษาการกระทาํของผูช้ายและปัญหาทีกระทบต่อชีวติอยา่งเด็ดขาด 

 ใน รําเพยดอกสุดท้าย “สารภี” เป็นตวัละครรองหญิงทีเลือกตอบโตก้ารกระทาํของผูช้ายดว้ย
การฆ่า เธอใชป้ลายแหลมประดุจมีเขม็ปักอยู่ของร่มสีดาํพุ่งเข้าทีรูหูของหนุ่มนักค้าดอกไม้อย่างเงียบ
เชียบและถูกดึงกลับอย่างเงียบเชียบเช่นกัน ความรวดเร็วเกือบทาํให้พนัสไม่รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึน 
รู้สึกเพียงว่าเจ็บจีดในช่องหูเหมือนถูกมดแดงตัวเล็กๆ กัด146 อนัเป็นวิธีการทีตวัละครไดม้าจากการ
อ่านนวนิยายเรืองหนึง ดงัว่า วิธีฆาตกรรมในหนังสือเล่มหนึง [...]เขาบอกว่าคนร้ายใช้ร่มคันยาวใส่
เขม็ฉีดยาไว้ตรงปลาย […] คนร้ายปักเขม็เข้าไปในรูหูแล้วฉีดพิษเข้าไป […] หนังสือเล่มนีเขียนนาน
แล้ว147 

 สถานการณ์ทีเกิดขึนมีประเด็นทีน่าสนใจอยา่งหนึงคือ วิธีการทีสารภีเลือกใชน้นัมาจากนว
นิยายซึงถือเป็นเรืองจากจินตนาการทีไม่ไดอ้ยูบ่นความเป็นจริง หากวธีินีกลบัสัมฤทธิผลจนตาํรวจไม่
สามารถสืบหาสาเหตุการตายทีแทจ้ริงได้ ดงัเช่นในคดีพนสัทีทางการสรุปสํานวนวา่ ผลการชันสูตร
บ่งว่า มรณกรรมเกิดจากหัวใจหยดุเต้นกะทันหัน148หรือคดีของนายเคียวไดรั้บการแถลงวา่ 
 

                                                        

 146นายา,รําเพยดอกสุดท้าย, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ:แสงดาว,2554), 7. 
147เรืองเดียวกนั, 78. 
148เรืองเดียวกนั, 78. 
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เจา้หนา้ทีกองนิติเวชระบุว่า มรณกรรมของนายเคียวเกิดจากหัวใจหยุดเตน้
อย่างกะทนัหันระหว่างทีเขากาํลงัใช้เครืองตดัหญา้ ดว้ยไม่มีร่องรอยบาดแผลตาม
ร่างกาย ไม่มีสารพิษในเส้นเลือด ไม่มียาพิษปะปนอยู่กับอาหารและนําย่อยใน
กระเพาะ เจา้หนา้ทีจึงตอ้งสรุปวา่ เป็นการตายตามธรรมชาติ149 

 

 ส่วนกรณีนายวจิินตวัละครกล่าวถึงสาเหตุการตายวา่ “ทางกองนิติเวชสังให้เราไปรับศพแล้ว
ละ...ตายด้วยโรคอะไรเฟิร์นคงทายถูก” เธอหลิวตาให้กับฉัน “หัวใจหยุดเต้นอย่างกะทันหันไงล่ะ”150

ซึงตวัละครแม่ของผกาพิมลไดแ้สดงทรรศนะต่อรูปแบบการฆ่าว่าเป็นความชาญฉลาดของฆาตกร
ดว้ย ความวา่ 
 

ผูร้้ายใชวิ้ธีนีเพราะตอ้งเลง็การณ์ไกลว่าเวลานิติเวชชนัสูตรพลิกศพ จะไม่มี
ร่องรอยบาดแผลทีไหนเลยตามร่างกายของผูต้าย...อย่างทีเราก็พูดกนัแลว้วนันัน...
ตามปกติ ตามตวัของคนตายเราจะเห็นรอยแผลไดง่้ายมาก แมแ้ต่รอบเขม็ฉีดยานิดเดียว
มนักจ็ะเป็นจาํเขียวแดงเห็นไดช้ดั แต่ในรูหูเราจะไม่เห็นเลย และในเมือเขาไม่เห็นรอย
บาดแผล พนักงานนิติเวชเค้าก็จะเริมวางใจว่าไม่ใช่ฆาตกรรม แลว้พอเค้าผ่าเอา
กระเพาะออกมาตรวจดูเศษอาหารกไ็ม่พบยาพิษ เพราะนาํยางพิษนนัมนัยงัไม่ทนัลงไป
ถึงลาํไส้ เคา้ก็ย่อมโล่งใจแลว้ล่ะว่าไม่ใช่ฆาตกรรมแน่ๆ […] พนักงานนิติเวชกรีด
เลือดออกมาตรวจวิเคราะห์ดว้ยก็ไม่เห็นสารพิษในโลหิต...ก็แน่ล่ะ หัวใจนายพนัส
หยุดเตน้เสียก่อนทีโลหิตทีอาจมีสารพิษปะปนถูกสูบฉีดไปหล่อเลียงร่างกาย หัวใจ
เป็นอมัพาตไปเสียก่อน151 

 

 การทีวิธีฆาตกรรมจากนวนิยายสามารถอาํพรางสายตาจากทางการไดจึ้งแสดงให้เห็นความ
พยายามของตวัละครทีจะตอบโตก้บัแนวคิดกระแสหลกัในสังคมชายเป็นใหญ่ทีมกัจดัวางสิงต่างๆ 
ให้เป็นคู่ตรงข้าม เช่น ความเป็นชายคือความแข็งแรง ความเป็นเหตุผล ความเป็นหญิงคือความ
อ่อนแอและอารมณ์ เป็นต้น อนัเป็นการจดัวางตาํแหน่งให้ผูห้ญิงมีสถานภาพตาํกว่าอย่างไม่มี
ทางเลือกผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ดงันนั พฤติกรรมของสารภีจึงเป็นเหมือนการพลิกกลบั

                                                        
149เรืองเดียวกนั, 161. 
150เรืองเดียวกนั, 344. 
151เรืองเดียวกนั, 79-80. 
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ความสาํคญัของความหมายทีเคยไดรั้บมา เธอใชว้ธีิจากเรืองแต่งทีถูกมองวา่เพอ้เจอ้มาใชส้ังหารผูช้าย
เพือทา้ทายความรู้ทางการแพทยที์เป็นความรู้ในปริมณฆลของผูช้าย วา่มีศกัยภาพเพียงพอทีจะเขา้ใจ
หรือรู้กระบวนการฆ่าทีเลือกใชห้รือไม่ เนืองจากองคค์วามรู้ถือเป็นสถาบนัหนึงทีไดรั้บความเชือถือ
วา่สามารถขจดัปัญหาได ้แต่ในกรณีนีความรู้กลบัไม่อาจทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือเพือช่วยไขความจริง
ไดเ้ช่นเดิม ชีใหเ้ห็นความลม้เหลวของความรู้ต่อเรืองแต่งจากจินตนาการ 

 นอกจากประเด็นความรู้กบัจินตนาการแล้ว การกระทาํของสารภียงัทา้ทายกฎหมายทีทาํ
หนา้ทีควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมและทาํหนา้ทีลงโทษผูล้ะเมิดขอ้กาํหนด แต่ในเรืองจะพบวา่
กฎหมายไม่สามารถเอาผิดเธอไดก้ระทงัสารภีสารภาพต่อผกาพิมลว่า ป้าได้สอดซองจดหมายทีป้า
เขียนถึงผู้บังคับการตาํรวจแห่ง Napa Valley มาให้หนูเกบ็รักษาไว้เป็นความลับให้ป้าด้วย...อาจชัว
ชีวิตของหนู เพราะป้าแน่ใจว่าคงจะไม่มีการสอบสวนกรณีมรณกรรมสามรายนีขึนมาใหม่ ป้าเพียง
เขียนไว้เผือมีสิงทีคาดไม่ถึงเกิดขึน152 อนัเป็นการบ่งบอกถึงความลม้เหลวของสถาบนักฎหมายทีไม่
อาจนําตัวผูก่้อคดีมาลงโทษได้ การทีสารภีใช้เครืองมือจากจินตนาการเพือต่อสู้กับความรู้และ
กฎหมายจึงยาํให้เห็นการตอบโตข้องผูห้ญิง โดยใชสิ้งทีสายตาของปิตาธิปไตยไม่เคยให้ความสําคญั
เพือพลิกกลบัคุณค่าใหอ้ยูเ่หนือกวา่สิงทีเคยเป็นมา 

 กระนนัพฤติกรรมของเธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากตวัละครอืนในประเด็นของความถูกตอ้ง
เหมาะสม เช่น 

 

“คุณนนพดูทาํใหผ้มตกใจผางเลย คุณพูดเหมือนกบัวา่ฆาตกรรมเพืออิสรภาพ
เป็นการกระทาํทีถูกตอ้งยงังนัละ ยงัไงๆ ผมก็ว่ามนัผิดทงัทางศีลธรรมและกฎหมาย 
ทางศาสนาพุทธของเรากผ็ิด […]” 

“นนยงัไม่ไดว้่าฆาตกรรมเพืออิสรภาพเป็นการกระทาํทีถูกตอ้ง […] การฆ่า
สัตวต์ดัชีวิตเป็นสิงทีน่าประณามทงันนัสําหรับนน แต่นนกาํลงัคิดในดา้นทีว่านนจะ
ให้อภยัไดไ้หมในกรณีผูห้ญิงทีถูกทารุณและไม่มีทางออก […] คิดดูสิคะ พีวิน[…] 

ผูห้ญิงทีถูกผวับงัคบัให้ขายตวั หากแต่เดิมเป็นผูห้ญิงดีๆ บริสุทธิผุดผ่องอย่างมาลาตี 
คิดดูสิคะวา่มนัโหดเหียมทารุณต่อจิตใจเพียงไหน เหมือนถูกเขาเอาขึงนอนแผ่ แลว้แล่

                                                        
152เรืองเดียวกนั, 395. 
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เนือออกเป็นชินๆ ทีละเล็กทีละน้อยอยู่ทุกวนัคืนก็ไม่ปาน กรณีทารุณทางจิตใจที
ตาํรวจมกัไม่มีทางช่วยได ้[…]” 

“คุณเห็นอย่างเดียวกับผมว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นสิงทีน่าประณาม แต่
ต่างกนันิดหน่อยทีว่า คุณพร้อมทีจะให้อภยัมาลาตี เพราะคุณเห็นว่าแกไม่มีทางออก
อยา่งอืน แต่สาํหรับผม ผมมองยอ้นไปถึงการกระทาํขนัแรกของแก การกระทาํทีทาํให้
เกิดอยา่งทีแกกาํลงัเผชิญอยู ่การกระทาํขนัแรกทีแกตดัสินใจแต่งงานกบัพนสัแลว้ตาม
เขามาอเมริกา ในประเทศทีแกรู้วา่แกจะช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลยหากมีอะไรเกิดขึน” 

“ถา้ผมเป็นมาลาตี ผมคงจะไม่มา จะไม่แต่งงานกบัคนอย่างพนัสแลว้เรือง
เหล่านีกจ็ะไม่เกิด”153 

 

 บทสนทนาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่คนในสังคมมีความเชือมนัในหลกัธรรมคาํสอนวา่การฆ่า
สัตวต์ดัชีวิตถือเป็นบาปทีไม่ควรกระทาํ แมว้่าฝ่ายหนึงจะถูกอีกฝ่ายทาํร้ายเพียงใดก็ตาม ซาํยงัถูก
ประเมินอีกวา่เป็นความผิดพลาดของผูห้ญิงเองทีตกลงใจยินยอมสามีแต่แรก จากภาวะเช่นนี หากใช้
มุมมองแบบสตรีนิยมเพือเขา้ไปอธิบายความเหลือมลาํทางเพศ อาจวเิคราะห์ไดว้า่อาํนาจแบบชายเป็น
ใหญ่พยายามทีจะกลบเกลือนการใช้อาํนาจในทางไม่ชอบของตนเองดว้ยการชีนาํให้คนในสังคม
มองเห็นเพียงการตอบโตที้รุนแรงของผูห้ญิง จนมองขา้มความรุนแรงทีผูช้ายกระทาํต่อผูห้ญิงโดยไม่
คาํนึงถึงร่างกายและจิตใจตงัแต่แรกเริม กระทงัผูช้ายพน้ไปจากสายตาทีจอ้งจบัผิดและกลายเป็น
ผูห้ญิงทีถูกขบัเนน้ใหเ้ป็นจุดสนใจแทน การตอบโตข้องผูห้ญิงจึงถูกวิพากษแ์ละประเมินค่าจากสังคม
แต่ฝ่ายเดียววา่ผดิทีใชค้วามรุนแรงแกไ้ขปัญหา ดงัวา่ การประหัตประหารเพืออุดมคติเป็นวิถีทางของ
คนใจเหียม...คนอ่อนเบาทางปัญญา...หรือคนจิตประสาทไม่ปกติ154 โดยละเลยทีจะพิจารณาผูห้ญิงใน
ฐานะเหยอืทีถูกกระทาํอยูเ่สมอ 

 อย่างไรก็ตามตวับทไม่ไดต้ดัสินพฤติกรรมของสารภีจากมุมมองเดียวเท่านนั ผูเ้ขียนยงัเปิด
โอกาสใหค้วามเห็นอืนทีแตกต่างเขา้ร่วมดว้ย เช่น 
 

“[…] อะไรก็ตามทีจะเป็นประโยชน์หรือความสนุกของคนจาํนวนมาก...ถึง
จะตอ้งเสียสละอยา่งใดอยา่งหนึงในส่วนปัจเจกบุคคล พีกย็อมรับการกระทาํนนัๆ ได”้ 

“แมแ้ต่ฆาตกรรมหรือคะ” ฉนัขึนเสียงสูงประทว้ง […]  

                                                        
153เรืองเดียวกนั, 23-26. 
154เรืองเดียวกนั, 153. 
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“ความตายของคนเลวอย่างพนสั แลกกบัการปลดทุกขใ์หก้บัพีมิมและผูห้ญิง
อีกมากมายทีหลุดเขา้มาเป็นเหยือมนั ไม่ว่าอดีต ปัจจุบนัหรืออนาคต...หรือความตาย
ของนายเคียว และกบัความปลอดภยัของนา้ชุมและของผูค้นในบา้น...กบัของคนอืนๆ 
อีกทีเรายงัไม่รู้ไม่เห็น พีคงจะเลือกความตายของไอส้องคนนนั”155 

 

 และทีวา่ 
 

“[…] เฟิร์นเองเห็นดว้ยกบัการกาํจดัเนือร้ายในสังคมอย่างเช่นนายพนสั นาย
เคียว และนาย...เออ้...วิจิน แต่ก็อย่างเดียวกบัคนไขที้เป็นมะเร็งจะตอ้งให้แพทย์ผู ้
ชาํนาญในการนีเป็นผูก้าํจดัเนือร้ายในร่างกาย เรากค็วรรอใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจและคนที
มีหนา้ทีรักษากฎหมายเป็นผูก้าํจดัเนือร้ายในสังคมไม่ใช่หรือคะ” […] เขาแยง้ขึนทนั
ควนั 

“แต่ถา้เราแลเห็นว่า บางครัง แพทยเ์องก็ไม่มีทางกาํจดัเนือร้าย บางทีก็ปล่อย
ใหม้นัลุกลามต่อไป แต่เราเองแลเห็นหนทาง […] เราจะปล่อยให้เนือร้ายนนัลุกลาม
ต่อไปโดยไม่ยืนมือเขา้ไปช่วยเลยหรือ” 

ฉันนิงคิด...เป็นความจริงทีว่าส่วนมากกฎหมายก็ไม่มีโอกาสเขา้มายุ่งเกียว
กาํจดัมะเร็งสังคมอย่างเช่นนายพนสั นายเคียว และนายวิจิน อนัเป็นเหตุให้ผูค้นทีถูก
พวกมนัรุกรานข่มเหงกระทาํทารุณกรรมต่างๆ ตอ้งทนทุกข์ทรมานต่อไปไม่มีสินสุด 
[…] เหล่านีคือพิษของมะเร็งร้ายในสงัคมซึงผูพิ้ทกัษส์นัติราษฎร์อาจเอือมมือไปไม่ถึง 

“แต่ถ้าทุกคนยืนมือไปจัดการทุกครังทีมีเนือร้าย . . .สังคมจะไม่สับสน
อลหม่านหมดสินขือแป กลายเป็นอนาธิปไตยไปหรือคะ” ฉนัพดูขึนในทีสุด 

“จะไม่มีวนัเป็นอย่างนนั […] คนเราถา้เลือกไดก้็จะไปหาแพทยใ์หช่้วยกาํจดั
เนือร้ายดว้ยกนัทงันนั ทีพีพดูถึงเป็นกรณีทีแพทยไ์ม่สามารถช่วยได”้156 

 

 ความเห็นของตวัละครทีแสดงออกมาทาํใหผู้อ่้านมองเห็นความแตกต่างทีมีต่อการฆาตกรรม
เดียวกนั ทีไม่ไดอิ้งกบัแนวคิดตามกรอบสังคมอย่างเดียว แต่จะมองเห็นถึงความคิดทีพิจารณาการ
กระทาํของฆาตกรทีไม่ได้อิงกับกฎหมายหรือศีลธรรมด้วย อนัเป็นความคิดทีมองผูก้ระทาํความ
รุนแรงในฐานะมนุษยที์มีความรู้สึกและจิตใจมากขึนวา่ ภาวะบีบคนับงัคบัให้ตอ้งเลือกทางออกดว้ย
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156เรืองเดียวกนั, 335-336. 



198 

 

การฆ่าเนืองมาจากศีลธรรมและกฎหมายไม่อาจให้ความช่วยเหลือไดต้ามทีสถาปนาตนว่าสามารถ
ควบคุมสังคมให้สงบสุขเรียบร้อยได ้ฆาตกรจึงยกตวัเองขึนมาเป็นผูพ้ิพากษาเพือปลดปล่อยตวัเอง
และผูอื้นให้พน้จากความทุกข์ทงักายและใจ ซึงนอกจากผูอ่้านจะเห็นความคิดของตวัละครอืนๆใน
สังคมแลว้ ผูป้ระพนัธ์ยงัใหฆ้าตกรหรือสารภีไดบ้อกเล่าความรู้สึกของตนเอง รวมทงัสาเหตุทีเลือกวิธี
นีดว้ย 

 

คุณป้าแจกแจงความชัวร้ายตาํทรามของนายพนัส นายเคียว และนายวิจิน
อยา่งละเอียด เอ่ยอา้งถึงพฤติกรรมทีแยบยลยอกยอ้นของแต่ละคนทีผูรั้กษากฎหมายไม่
อาจยืนมือเข้ามาช่วยได้ เพราะฉันจะมีเวลาอยู่ในโลกนีได้ไม่นาน ด้วยโรคร้ายที
คุกคามฉนั...ฉนัจึงเป็นห่วงทุกคนทีฉนัรัก ทีมีความสาํคญัต่อฉนั ทีจะตกอยู่ในเงือมมือ
ของมารร้ายทงัสาม[…] 

อาจจะเป็นไปได.้..นานมาแลว้...ตงัแต่ป้าสูญเสียลกูสุดทีรัก 

หรืออาจนานแสนนานกว่านนั...นานเท่ากบัความยาวทีประเพณีเก่าแก่บอก
แม่ของป้าว่าการมี ‘นางเล็กๆ’ ของพ่อเป็นสิงธรรมดาทีแม่ควรมีใจกวา้งยอมรับ 
ประเพณีเก่าแก่ทีแม่อบรมบ่มเกลาให้ป้า ประเพณีเก่าแก่ทีบอกแม่ของป้าว่า การ
นอกใจของผูช้ายไม่ใช่การเสือมเสีย สังคมจะยกย่องผูห้ญิงทีโอนอ่อนผ่อนปรนเพือ
สามี […] ความชอกชําทีป้ากลาํกลืนเก็บกดมาตลอดความยาวนานของชีวิตคู่ 
ความรู้สึกไร้ค่าเมือลกูนอ้ยๆ วิงมาบอกเล่าถึงภาพของพ่อกบัผูห้ญิงอืน ครังแลว้ครังเล่า 
ความรวดร้าวเหมือนชีวิตใกลจ้ะดบัเมือลูกพวงของป้าฆ่าตวัตาย […] ป้าถึงไดอ้ยาก
ช่วยหนูมิม […] ความเป็นผูห้ญิงทีอ่อนปวกเปียกภายใตค้วามทารุณกดขีของผูช้าย
สามานย ์[…] ทาํใหป้้านึกถึงลกูพวงร้อย […] นายพนสัอาจรอดชีวิตหากเขายอมเจรจา
กบัป้าแต่โดยดี สองสามครังทีป้าขอพบ 

พอป้าทาํสาํเร็จครังทีหนึงแลว้ครังทีสองกด็ูจะง่ายดายยงิขึน กคื็อการกาํจดัเจา้
เคียวเพือเพือนทีรักของป้า กบัเพือผูห้ญิงทีผา่นความทุกขร์ะทมมาแลว้อย่างแสนสาหสั
เช่นแม่ชุมแสง 

แต่สําหรับนายวินีสิ ป้าตดัสินใจอย่างยากลาํบาก […] ถา้ไม่ใช่เพราะมนั
พยายามจบัหนูเฟิร์นไปฆ่า […] ป้าคงจะรีรอต่อไป157 

 

                                                        
157เรืองเดียวกนั, 395-397. 
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 การทีสารภีออกมาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตทีถูกสามีนอกใจ ลูกสาวฆ่าตวัตายเพราะถูก
ผูช้ายทาํร้ายร่างกายและจิตใจ และตอ้งมองเห็นคนทีรักถูกผูช้ายเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดพ้ิจารณาทีมาของการกระทาํอย่างรอบดา้นมากขึน เพราะมีทงัความเห็นและ
ขอ้มูลจากสายตาตวัละครอืนๆ และขอ้มูลจากเธอเอง ทีแมจ้ะแตกต่างกนัไป แต่สิงหนึงทีผูอ่้านจะ
รับทราบตลอดเรืองคือ ประเด็นทีผูห้ญิงถูกทาํร้ายและจดัวางให้มีสถานภาพตาํกวา่ผูช้ายผา่นกฎหมาย 
ความรู้ และจารีตประเพณี ทีต่างบีบคนัและผลกัให้สารภีตอ้งลุกขึนมาจดัการปัญหาดว้ยตนเองอยา่ง
เด็ดขาด เนืองจากสถาบนัหลกัต่างๆ ในสังคมไม่อาจควบคุมความรุนแรงได้ เท่ากบัเป็นการยาํให้
ทราบวา่ความรู้ กฎหมาย และจารีตประเพณีลม้เหลวต่อการดูแลความเป็นหญิงภายใตอุ้ดมการณ์แบบ
ปิตาธิปไตย 

 ยงิไปกวา่นนัจุดจบในชีวิตของสารภียงัแสดงให้ถึงการกา้วขา้มกรอบความเป็นคนดีทีสังคม
คาดหวงัดว้ยการลดความสาํคญัของบทลงโทษซึงมกัเกิดขึนกบัผูท้าํผดิทีตอ้งมีบทสรุปทีน่าอนาถ 

 

[…] เพียงแต่หนูไดเ้ห็นรําเพยดอกนี หนูคงเขา้ใจแลว้ว่าป้าจบชีวิตตวัเองดว้ย
วิธีใด มนัจะเป็นการตายโดยไม่ทรมาน ทงัสําหรับตวัป้าเองและทุกคนทีป้ารัก ไม่
เหมือนการตายแบบทีหมอฝรังทีแนพพา แวลลียบ์อกป้าวา่ป้าจะตอ้งสมัผสั 

จะ้...หนูเฟิร์น...ถึงอย่างไรอีกไม่นานป้าก็จะตอ้งตาย ดว้ยโรคเนืองอกใน
สมองประเภททีการผ่าตดัร่วมกบัการใชส้ารเคมีจะรักษาไม่หายขาด ดว้ยมนัจะงอก
ขึนมาใหม่ อยูใ่นส่วนของสมองทีจะกระทบกระเทือนถึงระบบประสาท และการผ่าตดั
อาจเป็นอนัตรายถึงตายได ้

ป้าจึงปฏิเสธการผ่าตดัละการใชส้ารเคมี ยอมรับแต่ยาแกป้วดและยาป้องกนั
การชกักระตุก แต่อีกไม่นาน แมแ้ต่ยาก็จะไม่สามารถช่วยป้าได ้คงจะเป็นการตายที
ทุกขท์รมานหากป้าไม่หาทางแก1้58 

 

 ความตายของสารภีแมจ้ะดูเหมือนการลงโทษตวัละครทีละเมิดกรอบความเป็นคนดี แต่หาก
วิเคราะห์อีกแง่หนึงจะพบว่าเป็นความตายทีทา้ทายกรอบสังคม เนืองจากตวัละครไม่เชือในอาํนาจ
ของความรู้ทางการแพทย ์กฎหมาย และจารีตประเพณีว่าจะสามารถไกล่เกลียความขดัแยง้ระหว่าง
ความเป็นหญิงและความเป็นชายทีเหลือมลาํกนัอยูไ่ด ้จนตอ้งลงมือตงัศาลเตียขึนมาเพือพิพากษาดว้ย

                                                        
158เรืองเดียวกนั, 395-396. 
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ตนเอง ทงัยงัตดัสินใจฆ่าตวัตายโดยทีความรู้และกฎหมายไม่อาจเอาผิดสารภีได ้เพือตอกยาํความ
ลม้เหลวของสถาบนัว่า การยินยอมอยู่ในกรอบความเป็นหญิงทีสังคมกาํหนดกลบัไม่ช่วยให้ชีวิต
ผูห้ญิงไดรั้บผลตอบแทนทีดีงาม การประพฤติตนตามหลกัธรรมไม่อาจช่วยให้พน้ไปจากความทุกข์
ทรมานทงักายและใจจากผูช้าย และการอยูภ่ายใตก้ฎหมายก็ไม่อาจเป็นเกราะป้องกนัตวัจากการถูกเอา
เปรียบได้ ตวัละครสารภีจึงเป็นตวัแทนของผูห้ญิงทีต้องการวิพากษ์สังคมชายเป็นใหญ่ผ่านการ
กระทาํทีละเมิดความเชือทีผูห้ญิงไดรั้บการปลูกฝังมายาวนาน พร้อมกบัชีใหเ้ห็นความอยุติธรรมทีเกิด
กบัผูห้ญิงเพือกระตุน้ใหผู้อ่้านตระหนกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ตวัละครจากนวนิยายเรือง รหัสหัวใจ คือ “พิไล” และ “เขมจีรัสย”์ จาก เงือนสอดรัก เป็นอีก
สองตวัละครรองทีเลือกใชก้ารฆ่าเพือปลดปล่อยตวัเองจากภาวะชีวิตทีบีบคนั และตอบโตค้วามเป็น
ชายทีเอาเปรียบตนเอง แต่ต่างจากจนัทร์ฉายทีกรอบศีลธรรมกาํหนดบทสุดทา้ยของชีวิต หรือสารภีที
แมจ้ะตอบโตอ้าํนาจชายเป็นใหญ่ไดแ้ต่ก็ไม่สามารถมีลมหายใจอยูเ่พือดาํเนินชีวิตต่อไปโดยปราศจาก
อาํนาจชายเป็นใหญ่ทีกกัขงัความเป็นหญิงได ้ขณะทีพิไลและเขมจีรัสยส์ามารถดาํรงชีวิตต่อไดอ้ยา่ง
ปกติสุข ดงัอธิบายไดต่้อไปนี 

 สาเหตุทีผลกัดนัให้เกิดการพิพากษาผูช้ายของตวัละครทงัสองนีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตวั
ละครอืน กล่าวคือ พิไลและเขมจีรัสยต่์างเป็นตวัละครทีไดรั้บความทุกข์ทรมานทางกายและใจจาก
ผูช้ายทีมีอาํนาจเหนือชีวติพวกเธอ ในกรณีของพิไลนนั เธอถูกประยุทธผูมี้ศกัดิเป็นนา้เลียงดูอยา่งคน
ใช ้และถูกปรามาสวา่ผูห้ญิงอยา่งเธอไม่สามารถดูแลชีวติตวัเองได ้

 

[…] หล่อนเอาตวัไม่รอดถา้ไม่มีเขา ไม่มีบา้นนีคอยคุม้หัว พิไลไม่ใช่คน
ฉลาด หล่อนหวัอ่อน เชืองเป็นกระต่าย […] บางครังความซือ ความติมของพิไลทาํให้
ประยทุธเบือ จนถึงขนัขดัหูขดัตา แต่โดยรวมแลว้เขาพอใจทีหลานสาวเป็นอย่างนี อนั
ทีจริง เขาเองนนัแหละทีเลียงพิไลมาในลกัษณะนี กดไวไ้ม่ใหก้ลา้ ปิดหูปิดตาไวไ้ม่ให้
ฉลาด ยาํใหคิ้ดเสมอวา่หล่อนอ่อนแอแค่ไหน โง่แค่ไหน และทีสาํคญั สอนใหก้ลวัโลก
ภายนอกเท่าทีจะทาํได้159 

 

                                                        
159กิงฉตัร, รหัสหัวใจ, 63-64. 
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 พิไลตอ้งอยู่ในสภาพนีนับแต่พ่อของเธอถูกประยุทธฆ่า หากเธอแสร้งทาํเป็นไม่รู้เพือให ้ 
ประยทุธวางใจ ขณะทีประยุทธก็มีทรรศนะวา่พิไลไม่ทราบความจริงและไม่มีสติปัญญาพอจะเอาผิด
ตนได ้ส่วนกรณีของเขมจีรัสยซึ์งอยู่อาศยักบัอนนท์ อดีตนายตาํรวจทีหญิงสาวคิดว่าเป็นพ่อบงัเกิด
เกลา้ แต่วนัหนึงเธอไดท้ราบความจริงวา่เขาไม่ใช่พ่อแท้ๆ  แต่เธอเป็นลูกของคชาผูมี้อิทธิพลทีตามล่า
ตวัอนนทอ์ยู ่และคชายงัเป็นคนฆ่าแม่ของเขมจีรัสยด์ว้ย อนนทจึ์งตอ้งอุปการะเธออยา่งไม่มีทางเลือก 
ทงัยงัตอ้งใชชี้วติอยา่งหลบๆ ซ่อนๆ ตอ้งคอยพาเขมจีรัสยย์า้ยทีอยูเ่พือรักษาชีวติตลอดเวลา 
 

“พวกนนัตามล่าเราทาํไมเหรอคะพ่อ? หรือวา่พ่อเป็นหนีเขา...” 

“เขาต่างหากทีเป็นหนีเรา” 

“พ่อหมายความวา่ยงัไงคะ” 

ชายวยัห้าสิบปีเศษมองหนา้ลูกสาวต่างสายเลือด แลว้เบนสายตาไปจบัจอ้ง
ภาพถ่ายบนผนงัอีกครัง ดวงตาเศร้าสร้อย 

“เขม...พ่อว่าถึงเวลาแลว้ละทีลูกตอ้งรู้ความจริงเกียวกบัทีมาทีไปของตวัเอง 
ลกูมีสิทธิทีจะรู้ความจริง และพ่อตอ้งบอกก่อนทีจะไม่มีโอกาสไดบ้อก” 

เรืองราวทีไดย้ินจากปากชายทีหล่อนเรียกว่าพ่อมาตลอดยีสิบหา้ปีในคืนนนั 
เปลียนชีวิตและจิตใจของเขมจีรัสยไ์ปตลอดกาล160 

 

 จะเห็นไดว้า่ผูห้ญิงทงัสองคนมีชะตากรรมเดียวกนั ในแง่ของการถูกผูช้ายใช้อาํนาจกดขีจน
ขาดอิสรภาพในการดาํเนินชีวติ พิไลตกอยูใ่นฐานะคนใชที้ไม่มีสิทธิมีเสียงใดและตอ้งคอยตอบสนอง
ความตอ้งการของเจา้นายเสมอ เขมจีรัสยเ์องก็ไม่สามารถดาํรงชีวิตได้ตามตอ้งการเพราะตอ้งยา้ย
บา้นพกัตามอนนทจ์นขาดความมนัคงในชีวิต ตวัละครจากนวนิยายทงัสองเรืองจึงแสดงให้เห็นภาวะ
จาํยอมของผูห้ญิงทีตอ้งใช้ชีวิตอยู่ใตอ้าํนาจชายเป็นใหญ่ อีกทงัพิไลและเขมจีรัสยย์งัแสดงให้เห็น
ความอดทนทียาวนานเท่ากบัการถูกเอาเปรียบตงัแต่เล็กจนโต 

 อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนไม่ไดใ้ชข้นบการสร้างตวัละครหญิงทีตอ้งอดทนต่อความอยุติธรรมทุก
ประการจนความดีงามสามารถเอาชนะทุกอยา่งได ้แต่พยายามสร้างทางออกให้พิไลกบัเขมจีรัสยโ์ดย
คาํนึงถึงความเป็นมนุษยที์มีความรู้สึก กล่าวคือ หลงัจากตอ้งทนอยู่ภายใตก้ารกดขีมาตลอดชีวิตจึง
เป็นเหตุใหสิ้นสุดความอดกลนัและพร้อมเผชิญหนา้กบัปัญหา ดงัวา่ 
                                                        

160ศตรัศมิ, เงอืนสอดรัก, 150. 
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[…] พิไลสินแลว้ซึงความอดกลนั หมดแลว้ซึงความอดทนกบัการตอ้งอยู่
อย่างยากแคน้ทงักายและใจใตก้ารควบคุมของคุณนา้ นบัสิบปีทีตอ้งทนเป็นทาสใน
เรือนเบีย เป็นทีรองมือรองเทา้ผูค้นทีควรจะเป็นครอบครัวของหล่อน 

นบัสิบปี...หล่อนไม่ควรเสียเวลาเปล่า ไม่ควรเลยจริงๆ ฉะนนั ถึงเวลาแลว้ที
คุณนา้กบับรรดานอ้งๆ ทีไม่เคยนบัหล่อนเป็นญาติจะตอ้งชดใช ้และพิไล...นงัฝ้ายคน
นีจะตกัตวงทงัเงินตน้และดอกเบียใหจุ้ใจทีเดียว!161 

 

 หรือกรณีของเขมจีรัสยที์วา่ 
 

“สวสัดีเขมจีรัสย์” มันเอ่ยทักทายด้วยนําเสียงแช่มชืน “ทีจริงเธอไม่ใช่
เป้าหมายโดยตรงของฉนัหรอกนะ แต่ความซวยมนัไม่เขา้ใครออกใคร เธอดนัเป็นลูก
ของคนทีฉนัเกลียดเขา้ไส ้เลยตอ้งมาตกอยูใ่นสภาพแบบนี” 

“ฉนัถือวา่การเป็นศตัรูกบัคนเลวอยา่งแกคือเรืองทีมีเกียรติทีสุดในชีวิต” หญิง
สาวแสยะยิมส่งกลบัไป […] “แกคงไม่รู้สินะว่าพ่อของแกตอ้งกลายเป็นไอด้ว้นไร้พิษ
สงเพราะฝีมือฉนั” 

“ฉนัรู้อะไรมากกวา่ทีแกรู้เยอะเลยล่ะ” 

“นงัสารเลว! ทาํปากเก่งไปเถอะ ไวร้อให้ฉันไดเ้ทปมว้นนนัเมือไร พวกแก
ทุกคนจะไดล้งไปอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนัในนรก” 

หญิงสาวหวัเราะในลาํคอ ไม่สะทกสะทา้นต่อคาํขู่นนัสกันิด 

“ถา้นรกทีวา่นนัไม่มีคนอยา่งแก มนักก็ลายเป็นสวรรคไ์ดเ้หมือนกนั”162 
 

 บทบรรยายเหล่านีชีให้เห็นการหมดสินความอดทนต่อการมีชีวิตอยูใ่ตอ้าํนาจผูช้ายจนกลา้ที
จะเผชิญคนทีกดทบัความเป็นมนุษยข์องพิไลและเขมจีรัสย ์ก่อนจะปลดปล่อยตวัเองดว้ยการใชค้วาม
รุนแรงเพือตอบโตผู้ช้ายเหล่านนั ดงัทีวา่ 
 

นาํเสียงมนัใจอยา่งไม่เคยเป็นนนัทาํใหค้นเป็นนา้ยิมหยนั ประชดว่า “ดูแกเก่ง
ขึนนะนงัฝ้าย ผยองเหมือนคางคกขึนวอ” 

                                                        
161กิงฉตัร,รหัสหัวใจ, 512. 
162ศตรัศมิ, เงอืนสอดรัก, 214. 
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“ฝ้ายเก่งมานานแลว้ค่ะ เพียงแต่คุณนา้ไม่เคยทราบ และทีมาวนันี ฝ้ายไม่ได้
มาให้คุณน้ากระแทกด่า แต่จะมาเรียนให้คุณน้าทราบว่าเรืองพ่อ ฝ้ายไม่ติดใจเอา
ความ” 

“ถึงจะเอาความแกก็ไม่มีปัญญา เรืองมนันานแลว้ หลกัฐานก็ไม่มี ชาติหน้า
แน่ะแกถึงเอาผิดฉนัได”้ เขาหยาม 

“ค่ะ ฝ้ายเอาผิดอะไรคุณนา้ไม่ได ้แต่ฝ้ายแกแ้คน้แทนพ่อได ้[…] คุณนา้ทราบ
ไหมคะวา่คุณไหมไม่ไดถ้กูตาํรวจยิงตายหรอกค่ะ ฝ้ายนีแหละเป็นคนยิงเอง เอาปืนคุณ
นา้ในเซฟนนัแหละยิง สองนดั ตรงหนา้อก...หัวใจ” หล่อนชีทีอกตวัเอง จุดเดียวกบั
รอยกระสุนบนร่างของบิดาทียงัจาํไดติ้ดตา “ฝ้ายตงัใจยิง...ใหเ้หมือนหมาตวัหนึงอย่าง
ทีคุณนา้เคยทาํกบัพ่อไงคะ” 

หญิงสาวยิม ยิมอาํมหิตอย่างทีทาํใหผู้ซึ้งพูดเสมอว่าชุบเลียงหล่อนมาผงะ อา้
ปากพะงาบๆ อยา่งคาดไม่ถึง และพิไลใชจ้งัหวะนีเสริมวา่ 

“แลว้เรืองคอมพิวเตอร์ในเซฟ คุณนา้อาจจะคิดว่าคุณไหมพยายามทาํลายมนั
เลยตกอยู่ในทีเกิดเหตุ ความจริงแลว้ไม่ใช่หรอกค่ะ นงัโง่เง่าเต่าตุ่นคนนีของคุณน้า
ต่างหากทีเอามนัไปใส่ในนัน ฝ้ายทราบว่าคุณน้าอาจจะเหลืออิทธิพลนิดหน่อยพอ
วิงเตน้ให้หลุดคดี แต่ฝ้ายว่าทางทีดีอย่าออกไปเลยนะคะ คนทีอยู่ในรายชือว่าเป็น
คนขายหรือลกูคา้ของคุณนา้อาจไม่พอใจทีคุณนา้ไม่รู้จกัเก็บขอ้มูล เขาอาจโกรธจนคิด
ตามเก็บคุณน้าได ้ถา้คุณน้ารักชีวิต ก็จงซุกหัวเน่าตายในคุกดีกว่าออกไปให้เขาฆ่า
ค่ะ”163 

 

 ส่วนเขมจีรัสยน์นัจดัการกบัปัญหาดว้ยวธีิการทีวา่ 
 

“ถา้คุณอยากออกไปใชชี้วิตอย่างคนปกติโดยไม่มีใครจาํได ้ฉันก็พอจะช่วย
ไดค่้ะ” 

“วา่มาสิ รีบพดูมาเร็วๆ” 

“ศลัยกรรมไงคะ..คุณเปลียนหนา้ตาได ้จะเป็นใครกไ็ดที้คุณอยากจะเป็น” 

ดวงตาของคนฟังเบิกกวา้ง เจิดจา้ดว้ยประกายแห่งความหวงั ทว่าในสายตา
ขอเขมจีรัสย ์เขาดูเหมือนคนเสียสติทีพร้อมทาํเรืองโง่ๆ ไดส้ารพดั เพียงเพือหวงัยึด
ครองโลกทีไม่มีวนัเป็นของเขา […] “จะไม่มีใครจาํฉนัได”้ เขาพึมพาํหวัเราะลนัราว
กบัคนเสียสติ ความตืนตระหนกจู่โจมเขา้มาอีกครังเมือประตูห้องเปิดออก ชายร่าง

                                                        
163กิงฉตัร,รหัสหัวใจ, 571-572. 
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บอบบางสวมชุดกาวน์สีเขียว พร้อมดว้ยหมวกคลุมและผา้ปิดหน้าเดินเขา้มาดว้ยท่าที
สุขุม […] พร้อมสายยางรัดแขนและเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ในมือซึงบรรจุสารละลาย
บางอย่างเอาไว ้เวลาผ่านไปไม่นานคชาก็เริมรู้สึกผ่อนคลาย ร่างกายเบาโหวงราวกบั
ลอยไปในอากาศ รู้สึกเจ็บขอ้มือทงัสองและขอ้มือเลก็นอ้ย […] แพทยผ์ูท้าํการผ่าตดั
เฝ้ามองดาวตาทีเลือนลอยของคนบนเตียง จากนนัจึงถอดถุงมือยาง หมวกคลุมผม และ
ผา้ปิดปากออกอย่างใจเยน็ […] เขมจีรัสยถ์อดชุดกาวน์ออก มองเลือดสีแดงเขม้ทีไหล
ออกจากขอ้มือและขอ้พบัแขนทงัสองขา้ง รวมถึงเส้นเลือดใหญ่บริเวณลาํคอของคน
บนเตียง...หล่อนโยนสายยาง เข็มฉีดยาขนาดใหญ่และหลอดเปล่าทีก่อนหนา้นีบรรจุ
เฮโรอีนบริสุทธิลงในถงัขยะเกรอะกรัง […] สามวนัต่อมาคนไทยทงัประเทศรับรู้ข่าว
โดยทวักนั...คชาอินธณี เสียชีวิตจากการเสียเลือดในตึกพาณิชยเ์ก่าทรุดโทรมแห่งหนึง 
โดยคนทีพบศพคนแรกคือเจา้หนา้ทีเกบ็ขยะทีไดก้ลินเหมน็คาวคละคลุง้จึงแจง้เจา้ของ
ตึกใหต้รวจสอบ จึงพบศพดงักล่าวในสภาพมีคราบเลือดเกรอะกรังเต็มพืนหอ้ง […] 

พบว่ามีสารเสพติดตกคา้งในร่างกายของผูต้ายในปริมาณสูง คาดว่าอาจเสพยาจนเกิด
ภาพหลอนและทาํร้ายตวัเองจนถึงแก่ชีวิต164 

 

 พฤติกรรมของผูห้ญิงสองคนชีให้เห็นวิธีจดัการปัญหาวา่พวกเธอไม่ประนีประนอมกบัผูช้าย
ทีเป็นทีมาของเรืองเลวร้ายในชีวิต ซึงลว้นแลว้แต่เป็นคนร่วมสายเลือด พิไลจดัวางหลกัฐานทีแน่น
หนาไวใ้หต้าํรวจและฆ่าลูกของนา้ชาย ก่อนจะบอกเล่าเรืองทีเธอไดท้าํให้ประยุทธฟัง เพือให้เขารู้สึก
ทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกบัทีเธอเคยสูญเสียพ่อไป อีกทงัหลกัฐานต่างๆ ทีตาํรวจไดรั้บจากฝีมือของ
พิไลยงัโยงใยถึงผูมี้อิทธิพลอีกหลายคน เป็นเหตุให้ประยุทธไม่มีทางเลือกในชีวิตนอกจากเป็น
นกัโทษทีขาดอิสรภาพเช่นเดียวกบัทีพิไลเคยถูกกระทาํ เพราะหากเขาใช้เส้นสายเพือให้ตวัเองพน้
โทษก็ไม่อาจรอดพน้จากการถูกฆ่าตดัตอน การตอบโตข้องพิไลจึงสําเร็จทงัในแง่ของการปลดปล่อย
ตวัเองจนไดรั้บอิสรภาพ รวมถึงสามารถทาํให้ผูช้ายตกอยูส่ถานะทีตาํกวา่ดว้ยศกัยภาพของเธอ ทีครัง
หนึงเคยถูกดูหมินวา่เป็นเพียงคนใช ้ไม่มีสติปัญญาทีจะทาํสิงใดสาํเร็จ 

 เช่นเดียวกบัเขมจีรัสยที์กระทาํปิตุฆาตซึงเป็นบาปร้ายแรงตามแนวคิดของศาสนาพุทธ เพือ
ปลดปล่อยตวัเองจากความทุกขท์รมานใจทีไดท้ราบวา่พ่อบงัเกิดเกลา้เป็นคนสามานย ์ซึงจากวิธีการ
ฆ่าจะเห็นได้ว่าเขมจีรัสยว์างแผนเป็นอย่างดี อนัแสดงให้เห็นอาํนาจทีกลืนกินและทาํลายตวัเอง 

                                                        
164ศตรัศมิ, เงอืนสอดรัก, 260-262. 
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กล่าวคือ เธอนาํสิงทีคชาตอ้งการ (การกลบัมาใชชี้วิตแบบมีอาํนาจเหนือกฎหมายอีกครัง) มาเป็นสิง
ต่อรอง ก่อนจะใช้สิงทีเคยสร้างอาํนาจให้คชา (เฮโรอีน) เป็นเครืองมือสังหารเขาดว้ยความสงบนิง
และแน่วแน่ ไม่มีอาการหวาดกลวัหรือลงัเลใจทีจะปลิดชีวิตพ่อแท้ๆ  ต่างจากขนบการสร้างตวัละคร
หญิงแบบอุดมคติทีมกัใชคุ้ณธรรมต่อสู้ มีความกตญั ูรู้คุณต่อบุพการีแมว้า่จะถูกทาํร้ายร่างกายและ
จิตใจเพียงใด ไม่ใชค้วามรุนแรงแบบตาต่อตา ฟันต่อฟันเช่นเธอ 

 นอกจากนีระบบศีลธรรมยงัไม่มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของพวกเธออีกดว้ย ดงัจะเห็นได้
จากตอนทีวา่ 
 

หญิงสาวยิมเย็น หล่อนไม่เสียใจ หล่อนไม่แคร์เลยกบัอาการคุมแคน้แทบ
กระอกัเลือดของนา้ชาย สาสมแลว้ทีนายประยุทธจะไดรั้บกรรมสนองกบัสิงทีเขาก่อ 
ชีวิตลูกสาวเขาชดใชใ้ห้กบัชีวิตพ่อของหล่อน การใส่คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิวในเซฟ
ลบัเป็นดอกเบียทีเขาเคยคิดว่านงัฝ้ายคนนีโง่เง่าเต่าตุ่น ส่วนเงินตน้สําหรับการกดหัว
หล่อนเป็นทาสในเรือนเบียมานับสิบปีนัน พิไลเรียกร้องไม่มาก แค่ทรัพย์สมบัติ
บางส่วนในเซฟลบัเท่านนั […] หญิงสาวหลบัตาระบายลมหายใจอย่างพึงใจ พอใจ 
และเชือมนักบัสิงทีอยูเ่บืองหนา้...165 

 

 และทีวา่ 
 

หญิงสาวเดินออกจากหอ้ง เตร็ดเตร่ทอดน่องไปตามแนวบาทวิถี รู้สึกว่าวนันี
อากาศปลอดโปร่งกว่าวนัไหนๆ อาจเพราะเลือดชวัของผูช้ายคนนนัทีอยู่ในตวัหล่อน
กาํลงัถูกขจดัไป […] เขมจีรัสยก์ลบัมาหาอนนท์เมือเห็นข่าวเขาจากทางโทรทศัน ์
หล่อนไม่ตอบคาํถามใดๆ เลยว่าช่วงทีหายไปเกิดอะไรขึนบา้ง และการตายของคชา
เกียวขอ้งกบัเธอหรือไม่ […] ตาํรวจสันนิษฐานสาเหตุการตายของผูต้อ้งหารายนีไป
ต่างๆ นานา หนึงในนนัคือขอ้สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของมือทีสาม ซึงเป็นพวกคา้ยา
เสพติดฝ่ายตรงขา้มทีช่วงชิงผลประโยชนก์นัอยู1่66 

 

                                                        
165กิงฉตัร,รหัสหัวใจ, 577-578. 
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 จะเห็นไดว้่าตวัละครทงัสองไม่ไดรู้้สึกผิดกบัการฆ่าผูช้ายทีเป็นตน้เหตุของความทรมานทงั
กายและใจ แต่มองว่าเป็นการกระทาํทีสาสมและสมควรทาํ เพราะผูช้ายเหล่านันคือทีมาของความ
เลวร้ายในชีวิตพวกเธอ พิไลแสดงให้เห็นวา่เมือประยุทธไม่มีชีวิตอยูค่อยควบคุมแลว้ เธอมีความสุข
มากขึนและมีความหวงัในชีวิตมากกวา่เดิม ทางดา้นเขมจีรัสยก์็ชีให้เห็นถึงการปลดปล่อยตวัเองออก
จากพนัธะทางสายเลือดทีสร้างรอยแผลในจิตใจเธอ แมว้า่การกระทาํของหญิงสาวจะเป็นบาปรุนแรง 
แต่เธอกลบัรู้สึกว่าตวัเองเป็นอิสระและมีความสุขมากกว่าปล่อยให้คชามีชีวิตอยูต่่อไป อนัแสดงให้
เห็นถึงวา่ตวัละครทงัสองปฏิเสธความเชือทางศาสนาทีหา้มเรืองการฆ่าสัตวต์ดัชีวิตและกา้วขา้มความ
เป็นผูห้ญิงดีในอุดมคติทีสังคมคาดหวงั ทงัพวกเธอยงัไม่ถูกลงโทษจากสังคมหรือจมอยูก่บัความรู้สึก
ผดิบาปในจิตใจแมแ้ต่นอ้ยหากเริมชีวติใหม่อยา่งมีความสุขเมืออาํนาจทีเคยกดทบัถูกกาํจดัไป  
 

 การละเมิดขนบการสร้างตวัละครจากวรรณกรรมตน้ทางคือ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยาย
ระทึกขวญัทีปรากฏในการศึกษาบทที 4 แสดงใหเ้ห็นการปรับเปลียนทศันะทีมีต่อความเป็นหญิงและ
ความเป็นชายในสังคมไทย ซึงความเปลียนแปลงทีเกิดขึนมาพร้อมกบัการต่อรองกบัอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ ทีมกัจดัวางผูห้ญิงให้อยู่ในสถานะภาพเป็นรอง ดงัจะเห็นได้จากการทีผูห้ญิงในนวนิยาย 
Romantic Suspense จาํนวนหนึงสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองเรียนรู้วิธีการครอบงาํความเป็นหญิง
ของปิตาธิปไตยผ่านสถาบนัต่างๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว ความรัก ความรู้ หรือกฎหมาย เป็นตน้ 
ก่อนจะทาํความเขา้ใจความเป็นมาจนนาํไปสู่การปฏิเสธและปลดปล่อยตวัเองจากอาํนาจเหล่านัน 
และมีผูห้ญิงในนวนิยาย Romantic Suspense อีกจาํนวนหนึงไม่ให้ความสําคญักบัสถาบนัทางสังคม
และเลือกใช้การตอบโตด้ว้ยความรุนแรงเพือกาํจดัอาํนาจทีอยู่เหนือทงัชีวิตให้หมดไปโดยกา้วขา้ม
กรอบของความเป็นคนดีมีคุณธรรม ลกัษณะของการสร้างตวัละครให้แตกต่างไปจากความคาดหวงั
แบบขดัอุดมการณ์ปิตาธิปไตยนีจึงเหมือนการทา้ทายความคิดกระแสหลกัของคนในสังคม เพือแสดง
ใหผู้อ่้านตระหนกัรู้ถึงกลไกอาํนาจของผูช้ายทีควบคุมความเป็นหญิงเอาไว ้
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

 การศึกษานวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาลกัษณะ
ของนวนิยายประเภทใหม่นีวา่มีลกัษณะเช่นไร และศึกษาวา่เมือนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึก
ขวญัหลอมรวมกนัแลว้ก่อใหเ้กิดการปรับเปลียนลกัษณะการสร้างตวัละครอยา่งไร 

 จากการศึกษาในประเด็นลักษณะของวรรณกรรมอาจนิยามหรือให้คาํจาํกัดความได้ว่า       
นวนิยาย Romantic Suspense คืองานเขียนทีประกอบดว้ยโครงสร้างของเรืองโรมานซ์ อนักล่าวถึงตวั
ละครเอกหญิงและชายซึงพยายามขจดัความขดัแยง้ต่างๆ ในเรือง เพือให้ได้มาซึงความรักทีสุข
สมหวงัตามอุดมคติ กบัโครงสร้างของเรืองระทึกขวญัทีมีอาชญากรรมทีเกิดขึนและจบลงไปแลว้เป็น
จุดเริมตน้ให้ตวัละครเอกเขา้ไปเสียงชีวิต เพือสืบคน้และคลีคลายความลบันนั ทงันี โครงสร้างของ
วรรณกรรมทงัสองประเภททีกล่าวมาจะตอ้งมีบทบาทต่อการพฒันาเรืองทงัหมดร่วมกนันบัแต่เปิด
เรืองจนกระทงัจบเรือง และตอ้งส่งผลต่อกนัและกนัจนไม่สามารถแยกโครงเรืองออกจากกันได ้
เพราะต่างทาํงานร่วมกนัในฐานะโครงเรืองหลกัของนวนิยาย 

 นอกจากจะทราบลกัษณะของนวนิยายแลว้ การศึกษาครังนียงัพบอีกว่า นวนิยาย Romantic 
Suspense ของไทยมีพฒันาการดา้นกลวิธีการประพนัธ์หรือการสอดประสานโครงเรืองซึงแบ่งได ้     
3 ช่วง ไดแ้ก่ ยคุแรกเริม ยคุพฒันา และยคุเฟืองฟู 

 ยุคแรกเริม (พ.ศ. 2520-2539) เป็นช่วงเวลาแรกทีสํารวจพบงานเขียนทีเริมนาํลกัษณะของ  
นวนิยายโรมานซ์มาใช้ร่วมกบันวนิยายระทึกขวญั คือ นวนิยายเรือง ลมหวน ของ โสภาค สุวรรณ 
กระนนั งานเขียนเล่มนีก็ยงัไม่สามารถจดัประเภทให้เป็น Romantic Suspense ได ้เพราะเมือพิจารณา
โครงเรืองหลักจะเห็นว่า ผูป้ระพนัธ์ให้ความสําคญักับการพฒันาความสัมพนัธ์ของตวัละครเอก
มากกว่าเรืองสืบสวนทีกล่าวถึงอย่างรวบรัดและไม่แสดงกระบวนการสืบให้ผูอ่้านเห็นเหมือน        
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นวนิยายระทึกขวญัทวัไป แต่ก็ถือเป็นความแปลกใหม่และพฒันาการประการหนึงของการสร้างงาน
โรมานซ์ ทวา่ หลงัจาก ลมหวน ไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ก็ไม่ปรากฏนวนิยายทีใชเ้รืองโรมานซ์กบัเรือง
ระทึกขวญัออกมาอีก อาจเนืองมาจากแนวคิดเรืองการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนั
ยงัไม่เป็นทีนิยม ประกอบกบัสภาพโดยทวัไปของวงวรรณกรรมช่วงนีทีงานเพือชีวิตกาํลงัเฟืองฟู ทาํ
ใหก้ารหลอมรวมวรรณกรรมใน ลมหวน เป็นเพียงกลวิธีการนาํเสนอแบบใหม่ทีไม่ไดรั้บความสนใจ
จากทงัผูเ้ขียนและผูอ่้านมากนกั 

 ยุคพฒันา (พ.ศ. 2540-2549) ในระยะนีการหลอมรวมโครงสร้างเรืองโรมานซ์กบัเรืองระทึก
ขวญัยงัคงไม่สมบูรณ์ทงัหมด กล่าวคือนวนิยายจาํนวนหนึงยงัเป็นงานทีนกัเขียนแนวโรมานซ์นาํเรือง
ระทึกขวญัเขา้มาใช้เพือพฒันาความขดัแยง้ให้น่าตืนเตน้และสร้างความแปลกใหม่ให้กบักลวิธีการ
นาํเสนองานโรมานซ์เท่านนั เป็นผลมาจากสภาพวงวรรณกรรมในยุคแรกเริมทีงานลกัษณะนีไม่ได้
รับความสนใจทีจะพฒันา นกัเขียนบางส่วนจึงยงัขาดความรู้และความเขา้ใจวธีิการประสานโครงเรือง 
แต่เมือเวลาผา่นมาอีกระยะหนึง อนัเป็นช่วงทีการใชเ้รืองโรมานซ์ร่วมกบัเรืองระทึกขวญัอยูใ่นความ
สนใจของนักเขียนโดยเฉพาะนักเขียนแนวโรมานซ์ (ดงัจะทราบได้จากการทีนักเขียนชันนาํอย่าง    
นายา กิงฉตัร และณารา ประพนัธ์งานในลกัษณะนีออกมาอยา่งต่อเนือง) การสอดประสานโครงเรือง
ดว้ยวรรณกรรมต่างประเภทกนัจึงเริมลงตวักลมกลืนและสอดคล้องกบัคาํจาํกดัความประเภทนว
นิยายแนว Romantic Suspense มากขึน  

 ยุคเฟืองฟู (พ.ศ. 2550-2555) สืบเนืองจากยุคพฒันาทีนักเขียนโรมานซ์ชันนําของไทยให้
ความสนใจงานแนว Romantic Suspense และนาํเสนอต่อผูอ่้านอย่างต่อเนือง ทาํให้นวนิยายแนวนี
เป็นทีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง อีกทงัในช่วงเวลาเดียวกนันี ไดมี้การตีพิมพน์วนิยายแปลแนว Romantic 
Suspense ออกมาจาํนวนมาก จึงยิงช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นกระแสนิยมต่องานเขียนประเภทนี 
นอกจากนนั การผสมผสานโครงสร้างของเรืองโรมานซ์กบัเรืองระทึกขวญัของนกัเขียนในยุคนีลว้น
สอดคลอ้งกบัคาํจาํกดัความ ไม่ว่าจะเป็นนกัเขียนชนันาํทีสร้างงานมาตงัแต่ยุคพฒันาหรือนกัเขียน
หน้าใหม่ทีเพิงเริมตน้เขียนงานแนวนี เนืองเพราะมีนวนิยาย Romantic Suspense ของไทยจากยุค
พฒันาและงานแปลจากตะวนัตกเป็นตน้แบบการผสมผสานทีถูกตอ้ง 
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นอกจากนีนวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยยงัสามารถแบ่งแบบเรืองยอ่ยไดอี้ก 2 
แบบ คือนวนิยาย Romantic Suspense ทีมีผูต้อ้งสงสัยคือ “ผูอื้น” และ นวนิยาย Romantic Suspense ที
มีผูต้อ้งสงสัยคือ “ตวัละครเอกชาย” 

 การศึกษานวนิยาย Romantic Suspense ของไทย นอกจากจะทาํให้ทราบคุณลกัษณะหรือคาํ
จาํกดัความ รวมทงัพฒันาการการก่อรูปในสังคมไทยแล้วยงัทาํให้ทราบอีกว่า นวนิยายประเภทนี
ไดรั้บความสนใจจากนกัเขียนโรมานซ์ของไทย โดยมีจุดเริมจากการใช้ความตืนเตน้ของเรืองระทึก
ขวญัมาสร้างความขดัแยง้ในเรือง ภายใตก้รอบของนวนิยายโรมานซ์ อนัมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความ
แปลกใหม่ใหก้บังานโรมานซ์ในปัจจุบนั กล่าวคือ โรมานซ์แนวขนบมกัสร้างความขดัแยง้ทีเกียวขอ้ง
กบัชนชนั ฐานะ ฯลฯ ให้ตวัละครเอกตอ้งฝ่าฟันเพือพิสูจน์ความสัมพนัธ์ และเพือให้ผูอ่้านดืมดาํไป
กบัความรักในอุดมคติ ส่วนนวนิยายทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั Romantic Suspense ก็ยงัคงวิธีสร้าง
ความขดัแยง้คลา้ยโรมานซ์แบบขนบ แมจ้ะมีกระบวนการสืบสวนอยู่ในนวนิยายแต่จะปรากฏใน
ตอนทา้ยเรือง เพือทาํหน้าทีเร่งการดาํเนินเรืองให้ไปสู่จุดยอดของเรืองและขบัเน้นความรักทีตอ้ง
เสียสละตามอุดมคติ ขณะทีนวนิยาย Romantic Suspense จะพฒันาโครงเรืองทีเกียวกบัความรักและ
ความอนัตรายระหว่างการสืบสวนไปพร้อมกนัตงัแต่ตน้จนจบเรือง เพือให้ผูอ่้านลุน้ระทึกไปกบัตวั
ละครและคอยเอาใจช่วยใหต้วัละครคลีคลายคดีได ้

 ในประเด็นต่อมา นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทยได้แสดงให้เห็นการ
ปรับเปลียนสัญนิยมหรือขนบการสร้างงานซึงนาํไปสู่การปรับเปลียนลกัษณะการสร้างตวัละครเอก
หญิงและชายดว้ย เพราะโดยปกติแลว้งานยอดนิยมอย่างเช่นเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัจะมี
ขอ้กาํหนดการเขียนทีชัดเจน และนกัเขียนแนวนนัๆ มกัจะยอมรับและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเสมอ 
โดยเฉพาะการสร้างตวัละคร ดงัจะเห็นไดจ้ากเรืองโรมานซ์ทีมกัสร้างตวัละครตามอุดมคติ ผูห้ญิงตอ้ง
อ่อนโยน เป็นกุลสตรี และอยู่ในความคุม้ครองของผูช้าย ขณะทีผูช้ายตอ้งสุขุม เป็นสุภาพบุรุษ และ
สามารถดูแลผูห้ญิงได้ ส่วนเรืองระทึกขวญัก็มกัสร้างตวัละครเอกทีเป็นนักสืบให้เป็นผูช้าย ส่วน
ผูห้ญิงไม่ค่อยไดรั้บบทบาทเชิงสอบสวนหรือมีฐานะเป็นเพียงเหยอืเท่านนั 

 หากการศึกษาพบว่า เมือเรืองโรมานซ์และเรืองระทึกขวญัผสมผสานกนัจนเป็นนวนิยาย 
Romantic Suspense ของไทยแลว้ ทาํให้ตวัละครจาํนวนหนึงสามารถละเมิดแบบฉบบัการสร้างตวั
ละครทงัจากนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั อาทิ การสร้างตวัละครหญิงให้เกียวขอ้งกบั



210 
 

เหตุการณ์อนัตรายและตอ้งเสียงชีวติเพือคน้หาความจริง ทงัยงัไม่ตอ้งร้องขอความช่วยเหลือจากผูช้าย 
เช่น ผกาพิมล ใน รําเพยดอกสุดท้าย ทีเอาชีวิตรอดจากคนร้ายไดด้ว้ยตวัเอง อนัขดักบัการสร้างตวั
ละครแบบโรมานซ์ทีผูห้ญิงตอ้งรอความช่วยเหลือจากผูช้าย และขดักบัความนิยมการสร้างตวัละคร
ในเรืองระทึกขวญัทีผูท้าํหนา้ทีสืบมกัเป็นผูช้าย เป็นตน้ 

 ยงิไปกวา่นนั การละเมิดขนบการสร้างตวัละครในนวนิยาย Romantic Suspense ยงัแสดงให้
เห็นการให้คุณค่าเกียวกบัความเป็นหญิงและความเป็นชายทีต่างออกไปจากเดิมดว้ย ดงัจะทราบได้
จากพฤติกรรมของตวัละครทีปรากฏในนวนิยายตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาพบวา่ ผูป้ระพนัธ์
ใช้นวนิยาย Romantic Suspense ของไทยเป็นพืนทีเพือสร้างความหมายและจดัวางตาํแหน่งให้กบั
ความเป็นหญิงและความเป็นชายขึนใหม่ ซึงเป็นความหมายทีขดักบัความเชือแบบปิตาธิปไตยทีมอง
ว่าผูห้ญิงขาดคุณสมบติัทีจะเรียนรู้และขาดความสามารถทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมในพืนทีสาธารณะ 
ผูห้ญิงจึงเหมาะทีจะอยู่เฉพาะในพืนทีส่วนตัวอย่างบ้านหรือครัวเรือนเท่านัน ต่างจากผูช้ายทีมี
ศกัยภาพทีจะลงมือทาํกิจกรรมในทุกพืนทีไดอ้ยา่งเต็มที ทวา่ผูเ้ขียนกลบัเสนอมุมมองต่อบทบาททาง
เพศแบบใหม่ ดว้ยการใหต้วัละครผูห้ญิงไดเ้รียนรู้ และเผยให้ผูอ่้านเห็นอีกทีหนึงวา่สิงทีกดทบัผูห้ญิง
อยูคื่อแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ทีกระทาํต่อเพศหญิงอยา่งไม่เป็นธรรม 

 นวนิยาย Romantic Suspense ของไทยจึงเป็นเสมือนสือทีผูป้ระพนัธ์ใชต้วัละครเอกหญิงเป็น
ตวักลางเพือบอกว่าผูห้ญิงมีศกัยภาพทีจะเรียนรู้ว่า รูปแบบความสัมพนัธ์ทีดาํเนินไปอยู่นันมีกลไก
ทางสังคมทีผูช้ายกาํหนดขึนกาํกบัชีวิตอยู ่และผูช้ายก็ใชค้วามเหนือกวา่นีเพือเอาเปรียบผูห้ญิง เช่นที
ปรากฏใน รําเพยดอกสุดท้าย ทงัยงัพยายามลดความศกัดิสิทธิของทีมาแห่งอาํนาจของผูช้าย ให้
กลายเป็นเพียงความเห็นแก่ได้ของผูช้ายทีจะยึดครองความเป็นใหญ่ จนปกปิดความเสียสละของ
ผูห้ญิงทีคอยช่วยเหลือเพือสร้างความสะอาดบริสุทธิให้กบัตนเอง ดงัในนวนิยายเรือง นักสืบ รัก ลวง
พราง... ก่อนจะแสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงมีความรู้ความเขา้ใจต่อปฏิบติัการต่างๆ ทีแนวคิดปิตาธิปไตย
พยายามให้ผูห้ญิงเป็น จนนาํไปสู่การปลดปล่อยตวัเองของตวัละครเอกหญิงในเรือง เงือนสอดรัก 
นอกจากนีผูเ้ขียนยงัพยายามชีให้เห็นผ่านนวนิยายเรือง รอยแค้นดินแดนรัก ว่า อุดมการณ์ความรัก
และวาทกรรมครอบครัวเป็นอีกหนึงสถาบนัทีร่วมกบัแนวคิดชายเป็นใหญ่เพือควบคุมผูห้ญิงให้สยบ
ยอมในตาํแหน่งทีตาํกว่าผูช้าย หากตวัละครเอกหญิงในเรืองสามารถรู้เท่าทนัและปฏิเสธทีจะอยู่ใน
ตาํแหน่งนัน หรือใน เลือมพรายลายรัก ทีผูเ้ขียนนําเรืองอ่อนไหวในสังคมไทยอย่างเรืองเพศวิถี
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ออกมาต่อสู้กบัผูช้ายอยา่งตรงไปตรงมา เพือชีให้เห็นความไม่เท่าเทียมระหวา่งหญิงและชายต่อการ
แสดงออกเรืองทางเพศ ซึงผูห้ญิงจะถูกควบคุมมากกวา่ผูช้าย หรือการสร้างตวัละครเอกทงัหญิงและ
ชายทีต่างไปจากความคาดหวงัของสังคม เพือทา้ทายอาํนาจปิตาธิปไตยวา่ผูห้ญิงมีศกัยภาพมากและ
เพียงพอทีจะอยูใ่นพืนทีต่างๆ ไดเ้ฉกเช่นผูช้าย ดงัในนวนิยายเรือง รหัสหัวใจ 

 นอกจากนีผูป้ระพนัธ์ยงัสร้างให้ตวัละครรองหญิงเขา้มามีส่วนร่วมในการวิพากษ์อาํนาจ
ปิตาธิปไตยไปด้วย เช่น ใน รอยแค้นดินแดนรัก ทีตวัละครพยายามต่อสู้ด้วยคุณลักษณะทีถูกให้
ความหมายวา่เป็นขอ้ดอ้ย ทวา่สามารถสันคลอนอาํนาจของผูช้ายไดเ้ป็นอยา่งดี หรือในนวนิยายเรือง 
รําเพยดอกสุดท้าย ทีตวัละครแสดงให้เห็นว่าไม่เชือมนัต่อสถาบนัหลกัในโลกของผูช้าย พร้อมกบั
ชีให้เห็นความลม้เหลวขององค์ความรู้ กฎหมาย และศีลธรรมทีร่วมกบัอาํนาจชายเป็นใหญ่เพืออา้ง
ความชอบธรรมในการแกปั้ญหาและจดัการกบัร่างกายและจิตใจของผูห้ญิง หรือแมก้ระทงัการสร้าง
ตวัละครให้ปฏิเสธและกาํจดัอาํนาจทีกดทบัความเป็นหญิงด้วยการตอบโตที้รุนแรง ซํายงัไม่ถูก
ลงโทษจากสังคมหรือรู้สึกผิดต่อความรุนแรงทีเกิดขึน ดงัทีปรากฏใน รหัสหัวใจ และ เงือนสอดรัก 
อนับ่งชีใหเ้ห็นการกา้วขา้มความเป็นผูห้ญิงดีตามทีสังคมชายเป็นใหญ่กาํหนด  

 เมือพิจารณาการต่อรองกบัปิตาธิปไตยของตวัละครหญิงในนวนิยาย Romantic Suspense 
ของไทยยงัทาํให้เห็นอีกว่า แมผู้ป้ระพนัธ์จะตอ้งการแสดงมุมมองหรือความคิดต่ออาํนาจทีกดทบั
ผูห้ญิงมากเพียงใด แต่ขนบการสร้างงานก็ยงัคงมีบทบาทต่อการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครอยู ่
ดงัจะเห็นไดว้า่ ตวัละครเอกหญิงสามารถ เรียนรู้ เขา้ใจ ปฏิเสธ และทา้ทายกบัแนวคิดชายเป็นใหญ่ได ้
แต่จะไม่สามารถก้าวขา้มไปสู่การตอบโตด้้วยการกาํจดัได้เหมือนตวัละครรอง เนืองจากศีลธรรม
ยงัคงเป็นคุณสมบติัหนึงทีมีอิทธิพลต่อการประกอบสร้าง "นางเอก" ด้วยเหตุนี เมือผูเ้ขียนตอ้งการ
กล่าวถึงประเด็นทีขดักบัศีลธรรมก็จะเลือกให้ตวัละครรองเขา้มามีบทบาทแทน เพราะตวัละครรองมี
กรอบหรือขนบการสร้างทีตรึงคุณสมบติัความเป็นหญิงดีเขม้ขน้นอ้ยกวา่ตวัละครเอก 

จากการศึกษาทีผ่านมาอาจกล่าวไดว้า่ นวนิยายแนว Romantic Suspense คือการผสมผสาน
นวนิยายเขา้ดว้ยกนั 2 ประเภท ไดแ้ก่ นวนิยายโรมานซ์กบันวนิยายระทึกขวญั ซึงการหลอมรวมนีทาํ
ใหเ้กิดวรรณกรรมประเภทใหม่ทีต่างไปจากขนบเดิมและความคุน้เคยของผูอ่้าน 
 การผสมผสานนวนิยายโรมานซ์กบันวนิยายระทึกขวญัเขา้ดว้ยกนัยงัไม่ไดก่้อให้เกิดเพียงนว
นิยายประเภทใหม่ทีเปลียนแปลงไปจากขนบเดิมเพือความบนัเทิงเพียงประการเดียวเท่านนั เพราะเมือ
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พิจารณาต่อไปจะพบวา่ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนเป็นช่องทางหนึงทีนาํให้ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถ
รับรู้ถึงบทบาททีเปิดกวา้งขึนของตวัละครในนวนิยาย นบัเป็นมุมมองใหม่ต่อบทบาททางเพศของ
ผูห้ญิงในวรรณกรรม โดยเฉพาะเรืองเพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย ดงันนั เมือนวนิยายแนวนี
ก่อรูปขึนจึงกลายเป็นหนทางทีให้ผูห้ญิงได้แสดงศกัยภาพอย่างเต็มที อย่างไรก็ตามแมว้่านวนิยาย 
Romantic Suspense จะไม่ใช่คาํตอบของการนาํพาผูห้ญิงให้หลุดพน้ไปจากอาํนาจแบบปิตาธิปไตยอ
ยา่งสมบูรณ์ แต่ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ระหวา่งทางของตวับทนนั ตวัละครผูห้ญิงสามารถแสดงบทบาทที
นอกเหนือไปจากความคุน้ชินแบบเดิมของผู ้อ่าน ทงัยงัส่งคาํถาม โตแ้ยง้ และกระตุน้ให้ผูอ่้านได้
ตระหนกัถึงอาํนาจการต่อรองของผูห้ญิงทีถูกกดทบัจากผูช้ายไดท้างหนึง 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

 ผูว้ิจยัท่านอืนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของนวนิยายแนว Romantic Suspense 
จากตะวนัตกทีมีต่อการสร้างงานของไทย ทงัในแง่ของวิธีการรับอิทธิพล และการปรับใช้ของ
นกัเขียนไทย หรืออาจศึกษาพฒันาการนวนิยายยอดนิยมของไทย ทีจะเห็นไดว้่า ในช่วงตงัแต่ พ.ศ. 
2540 เป็นตน้มา แนวคิดเรืองการผสมผสานวรรณกรรมต่างประเภทเขา้ดว้ยกนัเริมไดรั้บความสนใจ
จากนักเขียน จนทาํให้เกิดการนําเสนองานทีแปลกใหม่ออกไปทีนอกเหนือไปจากการใช้เรือง          
โรมานซ์กบัเรืองระทึกขวญั เช่น การใชเ้รืองโรมานซ์กบัเรืองเหนือธรรมชาติ การใช้เรืองระทึกขวญั
กบัเรืองเหนือธรรมชาติ หรือการใชท้งัเรืองโรมานซ์ เรืองระทึกขวญั และเรืองเหนือธรรมชาติร่วมกนั 
เป็นตน้ ผูที้สนใจจึงอาจศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะการสอดประสานเรืองหรือการทาํงานร่วมกนัของงาน
แนวดงักล่าว เพือกาํหนดนิยาม รวมถึงเพือเป็นส่วนเติมเต็มให้กบัการศึกษาวรรณกรรมแนวยอดนิยม
ในเชิงพฒันาการ อีกทงัผูที้สนใจในประเด็นเพศสถานะยงัอาจสามารถศึกษาบทบาททางเพศของตวั
ละครหญิงในวรรณกรรมยอดนิยมประเภทต่างๆ เพือพิจารณาแนวคิดการนาํเสนอความเป็นหญิง
ความเป็นชายทีอาจเปลียนแปลงไปจากเดิม 
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แผนลวงบ่วงมารยา เป็นเรืองราวของ นีนนารา นกัแสดงสาวทีมีนิสัยเอาแต่ใจ เธอบงัเอิญเขา้

มามีส่วนเกียวขอ้งกบัคดีเพชรดิบมูลค่ามหาศาล ทาํให้ไดพ้บกบั นกนัต ์ตาํรวจหนุ่มทีเคยหักอกเธอ

เมือสามปีก่อน เมือรู้ว่าตนเองจะตกอยู่ในอนัตราย นีนนาราจึงบงัคบัให้นกนัตม์าเป็นบอดีการ์ดของ

เธอ และช่วยเขาสืบหาเบาะแสดว้ยการเขา้ไปพวัพนักบัติโต ้รามิเรซ เจา้พ่อคา้อาวุธผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ในคดี ระหวา่งนนั นีนนาราพยายามหวา่นเสน่ห์ใส่นกนัตเ์พือใหเ้ขาหลงรักเธออีกครัง นกนัตแ์สร้งทาํ

เป็นไม่ชอบใจแต่แทจ้ริงแลว้หึงหวงทีอีกฝ่ายชอบทาํเหมือนยินดีตอ้นรับผูช้ายทุกคน เมือการสืบหา

ตวัคนร้ายเขา้ใกลค้วามจริง นีนนาราจึงรู้วา่คนทีเธอไวใ้จอยา่ง หมอปฐพี เจา้ของคลินิกเสริมความงาม

คือคนทีทาํให้เธอตกเป็นเหยือของติโต้ แต่เธอกับนกันต์ก็สามารถเอาตัวรอดจนจับคนร้ายได ้

ตอนทา้ยเรือง นกนัต์กลบัมาหานีนนาราเพราะเธอทาํให้เขาเห็นว่าแทจ้ริงแลว้นางเอกสาวเป็นคนดี 

ต่างจากภาพลกัษณ์ทีเธอแสดง และไดแ้ต่งงานกนัในทีสุด 

 

รุ่งอรุณ กล่าวถึง ทินกร ว่าทีด็อกเตอร์ทางดา้นโบราณคดี ถูกพ่อผูใ้ห้กาํเนิดหกัหลงัโดยการ

อา้งวา่เขาคือผูรั้บรองวา่ ‘ตลบัทองคาํรูปสิงโตโบราณ’ ทีพ่อของเขาไดม้าอยา่งไม่บริสุทธินนัเป็นของ

จริง เหตุการณ์เลวร้ายขึนเมือมีผูเ้สียชีวติโดยทีพอ่ของทินกรตกเป็นผูต้อ้งสงสัย ทาํให้จิณณิภา เจา้ของ

ตลบัทองตวัจริงตอ้งออกตามหาเขาเพือขอตลบัคืน ทินกรไดพ้บกบั โทนี อดีตตาํรวจหญิงทีจิณณิภา

จา้งมาสืบหาตวัพ่อของชายหนุ่ม ทาํให้ทงัโทนีและทินกรไดใ้กลชิ้ดและรู้สึกดีต่อกนั แต่เธอกลบัถูก

เขาหกัหลงัโดยการส่งพอ่เขา้มอบตวักบัตาํรวจแทนทีจะส่งตวัพ่อให้เธอตามทีตกลงกนั ก่อนจะทราบ

ว่าความจริงแลว้ผูที้บงการทุกอย่างคือ จิณณิภากบัโรเบิร์ต เมือคดีคลีคลายโทนีและทินกรไดป้รับ

ความเขา้ใจและแต่งงานกนัโดยมีครอบครัวอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาอยา่งมีความสุข 
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 มุกเหลียมเพชร เป็นเรืองราวของ พชัระ เจา้ของห้างเพชรและผูค้รอบครองเพชรสีชมพูรูป

หยดนาํนาม อะดอเรลลา ทีหายไปก่อนวนัจดัแสดง เป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัทีเขาไดรู้้จกักบั มุกดา 

ตาํรวจสากลหญิงทีเขา้มารับผิดชอบสืบหาตวัคนร้ายในคดีเพชรราคากว่าห้าร้อยล้าน มุกดาอาศยั

โอกาสทีพ่อแม่ตอ้งการจบัคู่เธอกบัพชัระไปขอทาํงานกบัฝ่ายชายและแสร้งเป็นหญิงไร้เดียงสาเพือ

สืบหาเบาะแสจากผูต้อ้งสงสัยซึงหนึงในนันก็คือพชัระ ชายหนุ่มไม่ชอบกิริยาทีเธอบรรจงปันแต่

เพราะไม่อยากขดัใจแม่จึงปล่อยให้หญิงสาวเขา้มาทาํงานดว้ย แต่ความสงสัยในตวัตนทีแทจ้ริงของ

เธอทาํให้พชัระคาดคนัความจริงได้ว่ามุกดาทังเก่งและฉลาด ทังสองจึงเปิดใจต่อกัน ส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ดีขึนมากจนพชัระขอหญิงสาวแต่งงาน ในวนัแต่งงานนนัเองทีทาํให้ความจริงเปิดเผยวา่ 

เจนจบ เพือนสนิทของพชัระคือคนทีขโมยเพชรไปเพือใส่ร้ายชนินทร์ เพือนอีกคนและนายศกัดา 

คู่แข่งทางธุรกิจของพชัระ ทีต่อมาเสียชีวิตทงัคู่โดยมีเจนจบเป็นผูบ้งการ เขาต้องการให้ชนินทร์

ออกไปจากชีวิตของพชัระเพราะเขาหลงรักพชัระและเกลียดชงัชนินทร์มาตงัแต่สมยัเรียน ภายหลงั

มุกดาและทีมตาํรวจตามจบัเจนจบได ้เขาถูกยงิจนเสียชีวติ ส่วนมุกดาบาดเจบ็ เหตุการณ์นีทาํให้พชัระ

รู้วา่มุกดาเป็นตาํรวจ เขาโกรธทีเธอปิดบงัและปฏิบติัหนา้ทีโดยไม่ห่วงชีวิตตน แต่เมือเขาลองทบทวน

ดีๆ แลว้ ทงัคู่ผา่นเหตุการณ์ร้ายๆ ดว้ยกนัมามาก หญิงสาวช่วยเหลือเขาให้ปลอดภยัหลายครัง และยงั

ใส่ใจดูแลเขาสมาํเสมอ พชัระจึงเป็นฝ่ายกลบัไปงอ้หญิงสาวจนคืนดีกนั 

 

รักลายเพลิง เป็นเรืองราวของ คิมหันต์ ครูสอนภาษาองักฤษ และอรวีร์ นักข่าวสาวสาย

บนัเทิง ทีเขา้มาพวัพนักนัเนืองจากฝ่ายหญิงตอ้งการทาํข่าวความสัมพนัธ์ลบัระหว่าง อาภา พีสะใภ้

ของฝ่ายชาย และ พงศ์วิทยน์ายแบบหนุ่ม คิมหันต์ตอ้งทาํทุกอย่าง แมก้ระทงัถ่ายรูปล่อแหลมของ

หญิงสาวไวแ้บล็คเมล์ เพือกีดกนัไม่ให้อรวีร์เปิดโปงเรืองราวของพีสะใภแ้ละนายแบบหนุ่มทีเป็น
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เพือนรักเพราะตอ้งการรักษาสถาบนัครอบครัวไวเ้พือหลานสาวทงัสองคน แต่เมือวินยั นกัข่าวรุ่นพี

ของอรวีร์เสียชีวิตกะทนัหัน ประจวบเหมาะกบั อาภา ไดห้ายตวัไป อรวีร์จึงสงสัยคิมหันต์และวนั

เกียรติพีชายของฝ่ายชายว่าเป็นผูบ้งการเพราะวนัเกียรติตอ้งการหย่ากบัภรรยา แต่ผูอ้ยู่เบืองหลัง

แผนการทงัหมดทีแทจ้ริงก็คือ กุญชร และ อาภา ทงัสองลกัลอบมีความสัมพนัธ์ลึกซึงกนัยาวนาน 

กุญชรจึงตอ้งหาทางกาํจดัผูที้ล่วงรู้ความลบันี ภายหลงัตาํรวจจบักุมอาภาได ้เมืออรวีร์เห็นวา่คิมหนัต์

ไม่ใช่ผูร้้าย จึงมองเขาเปลียนไปและไดเ้ห็นวา่ฝ่ายชายอ่อนโยนและจริงใจมากแค่ไหน ทงัคู่ลดทิฐิและ

เปิดเผยความรู้สึกของตวัเองต่ออีกฝ่ายจึงไดล้งเอยกนัในทีสุด 

 

นาฏกรรมอําพราง เป็นเรืองราวของ แววเพชร นักศึกษาเอกละครปีสี กบั ศิวนพ ผูก้าํกบั

ละครเวทีมือใหม่ไฟแรง ทีตอ้งกลบัมาพบกนัอีกครังหลงัเลิกรากนัไปนานสีปี ผูก้าํกบัหนุ่มตอ้งการนาํ

บทละครเรือง ‘ทิวาราตรี’ ทีเคยโด่งดงัในอดีตกลบัมาทาํการแสดงอีกครังโดยอาศยัทีมงานนกัศึกษาปี

สีทุกคน แววเพชรตกเป็นผูต้อ้งสงสัยทีทาํใหเ้จรตาเสียชีวติระหวา่งการซอ้มละคร ฝ่ายชายกงัขาในตวั

แววเพชรเพราะหลกัฐานต่างๆแสดงใหเ้ห็นวา่แววเพชรคือฆาตรกร แต่ศิวนพและตาํรวจผูดู้แลคดีก็ยงั

หาเบาะแสอืนๆ เพือช่วยให้แววเพชรหลุดจากคดี แววเพชรจึงรู้วา่ทีผ่านมาศิวนพเป็นห่วงและหวงัดี

กบัเธอ ฝ่ายหญิงจึงเปิดใจให้ฝ่ายชายอีกครัง การสืบหาฆาตรกรทีแทจ้ริงเสร็จสินและปรากฏว่าผูอ้ยู่

เบืองหลงัการตายของเจรตาคือ อาจารยที์ปรึกษาของแววเพชร เพราะความแคน้ระหวา่งเธอกบัแม่ของ

เจรตาตงัแต่สมยัเรียน หลงัจากเหตุการณ์ผา่นไป เธอและศิวนพจึงไดก้ลบัมาคบหากนัอีกครัง 
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สายลับรุกฆาต กล่าวถึง กวินท์ สายลบัมือดีแห่งหน่วยเซกชัน วนั ทีได้รับมอบหมายให้

ปฏิบติัภารกิจกาํจดัแม็กซิม หัวหน้ากลุ่มอะคูลา 333 อาชญากรมือหนึงของโลกทีตอ้งการล้มล้าง

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแฝงตวัเขา้ไปตีสนิทกบั ฐานิตา ลูกสาวของแม็กซิม ทาํให้เขาไดพ้บ 

อนันา บอดีการ์ดของฐานิตาทีเขาเคยมีความสัมพนัธ์ลึกลาํด้วย แผนการทีน่ากระอกักระอ่วนจึง

เกิดขึนเนืองจากกวินทต์อ้งทาํเป็นหลงรักลูกสาวของหวัหนา้กลุ่ม อนันาจาํตอ้งเก็บความรู้สึกหึงหวง

ไวไ้ม่ใหก้วนิทรู้์และกีดกนัเขาใหอ้อกห่างจากฐานิตา กวินทต์ดัสินใจเปิดเผยตวัตนทีแทจ้ริงกบัอนันา

หวงัให้เธอร่วมมือกบัเขา หญิงสาวตกลงเพราะความเกลียดชงัแม็กซิมทีเคยทาํร้ายครอบครัวของเธอ 

กวนิทแ์ละอนันาถูกแม็กซิมจบัไดแ้ละถูกทาํร้ายจนบาดเจ็บสาหสั รีดส์ หวัหนา้หน่วยเซกชนั วนั เขา้

ช่วยเหลือ และเป็นคนปลิดชีวิตแม็กซิม ตอนทา้ยของเรือง อนันาหายตวัไปเพราะเขา้ใจผิดวา่กวินท์

คิดกบัเธอแค่เพือน กวนิทจึ์งตามหาเธอและไดป้รับความเขา้ใจพร้อมกบัขอหญิงสาวแต่งงาน  

 

สายลบัล่าหัวใจ กล่าวถึง แดเนียล หยาง สายลบัมือดีแฝงตวัเป็นนกัธุรกิจไฟแรงเพือเขา้มาสืบ

หาขอ้มูลลบัเกียวกบัโครงการวิจยัยารักษาโรคเอดส์โดยการตีสนิทกบัด็อกเตอร์ณิชารีย ์หนาํซาํตอ้ง

รับมือกบั โรสลิน นกัสิทธิมนุษยชนหญิงทีทะเลาะกนัทุกครังทีเจอ ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายชาย

กับด็อกเตอร์ณิชารีย์งอกงามขึนเรือยๆ พร้อมกับทีแดเนียลล่วงรู้ว่าเบืองหลังของโครงการวิจัย

เกียวขอ้งกบัการตายของกลุ่มทดลองนบัร้อยรายทีถูกเก็บเงียบ ทาํให้ณิชารียเ์ปิดโปงความลบัดงักล่าว

ต่อสาธารณชนก่อนจะเสียชีวติ แดเนียลจึงเขาวางแผนกลุ่มก่อการร้ายทีใชอ้งคก์รช่วยเหลือผูป่้วยเป็น

ฉากบงัหน้าพร้อมกบัตอ้งคอยรักษาความปลอดภยัให้โรสลินทีเคา้มาพวัพนักบัคดีดว้ยจนเริมรู้สึกดี

ต่อกนั เมือคนร้ายถูกจบักุมแลว้ทงัคู่ช่วยกนัเขียนบทความเผยแพร่สู่สาธารณชนเกียวกบัความชวัร้าย
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ขององคก์รลวงโลก เพือเทิดทูนความดีทีณิชารียเ์สียสละตนเองเพือช่วยเหลือพวกเขา จากนนัโรสลิน

และแดเนียลจึงเริมตน้ชีวติใหม่ร่วมกนั 

 

แผนรักพญาเหยยีว กล่าวถึง เกียวแกว้ ทีไดง้านเป็นผูช่้วยเชฟประจาํคฤหาสน์ตระกูลเดอลียง 

เธอได้พบกบั อีธาน อิง มาร์ส ชายหนุ่มทีเธอหลงรักมานานโดยไม่คาดฝัน เกียวแก้วได้ทราบว่า

สายลบัหนุ่มแฝงตวัเขา้มาเป็นบอดีการ์ดเพือตามหาภาพวาดลาํค่าของบิดาเลียงทีถูกขโมยมาเก็บซ่อน

ไวที้คฤหาสน์หลงันี ฝ่ายหญิงตดัสินใจช่วยฝ่ายชายตามหาทีซ่อนภาพเหล่านนั แต่เพราะความดือดึง

ของเธอจึงทาํใหท้งัคู่ตกอยูใ่นอนัตรายบ่อยครัง อีธานจึงตอ้งใชแ้ผนคู่รักเพือตบตาทุกคนในคฤหาสน์ 

และคอยช่วยเหลือเกียวแกว้ให้ปลอดภยั ทงัคู่หวนัไหวทุกครังทีไดใ้กลชิ้ดกนั อีธานใชข้อ้มูลเก่าของ

สายลบัคนก่อนและความช่วยเหลือของเกียวแกว้และคนภายใน จึงทาํให้เขาพบทีซ่อนภาพวาดศิลปะ

เหล่านนัและเกิดการต่อสู้ระหวา่งอีธาน และมิกาแอล ผูบ้งการการขโมยภาพทงัหมด มิกาแอลพลาด

ท่าถูกยงิเสียชีวติ ส่วนอีธานนาํรูปภาพกลบัคืนบิดาเลียง ทวา่ฝ่ายชายกลบัรู้วา่แทจ้ริงบิดาเลียงของเขา

ใชเ้ขาเป็นเครืองมือในการแกแ้คน้มิกาแอล ฝ่ายตาํรวจช่วยเหลืออีธานและเกียวแกว้ไดท้นัเวลา ส่วน

พอ่เลียงของฝ่ายชายเสียชีวติ ตอนจบทงัอีธานและเกียวแกว้ไดแ้ต่งงานกนัในทีสุด  

 

ศาสตร์รักนักอ่านใจ กล่าวถึง กนัเกรา นกัอ่านภาษากายทีตอ้งการแกแ้คน้คนทีฆ่าพ่อแม่และ

เจค โคลบี คนรักของเธอ จึงขอให้ ฮลัล์ นอ้งชายฝาแฝดของเจคกลบัมาเพือช่วยเธอหาตวัคนร้าย ทวา่

ฮลัลก์ลบัทาํงานให้ คิวบ ์นกับุญทีฝ่ายหญิงเชือวา่เขาคือคนสังฆ่าครอบครัวของเธอ กนัเกราจึงปลอม

ตวัเป็นคนรับใช้ในคฤหาสน์ของคิวบ์เพือสืบความจริง ผูเ้ฒ่ามุนดาไม่พอใจทีฮลัล์ไม่เลือกฝ่ายจึง
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วางแผนลอบฆ่า แต่เขาก็รอดมาได ้ทงัฮลัล์และกนัเกราสืบความจริงจนไดข้อ้มูลว่าทีจริงแลว้ ผูเ้ฒ่า  

มุนดา คือคนทีบงการทุกอย่าง ฆ่าพ่อแม่และคนรักของเธอ ดว้ยเรืองความรักทีพวัพนัในอดีต ส่วน

คิวบเ์ป็นผูบ้ริสุทธิและเขาคือพอ่แท้ๆ  ของคู่ฝาแฝด หลงัจากคลีคลายคดีไดแ้ลว้ กนัเกราไดท้ราบความ

เจคยงัมีชีวติรอดจากการถูกฆ่าในวยัเด็ก โดยเจค สวมรอยเป็นฮลัล์เพือสืบความจริง สุดทา้ยทงัคู่จึงได้

ปรับความเขา้ใจและคบหากนัหลงัจากการรอคอยนบัสิบปี  

 

คลนืรักทะเลปรวน พูดถึง ภทัรศยา หรือหนูพุก โปรแกรมเมอร์ประจาํบริษทัผลิตซอฟแวร์ผู ้

รอดชีวติจากการถูกฆ่าเพราะตอ้งสงสัยวา่รู้ความลบัการฉ้อฉลภายในองคก์ร เธอหนีคนร้ายจนไดพ้บ

กบั โรม เจา้ของธุรกิจประมงและขอความช่วยเหลือจากเขา โรมช่วยภทัรศยาหาเบาะแสของกลุ่มคนที

ตอ้งการฆ่าเธอ การสืบหาตวัคนร้ายจึงทาํใหท้งัคู่ไดใ้กลชิ้ดกนั ดูแลกนัและกนัจนเกิดเป็นความผกูพนั 

ภทัรศยาปลอมตวัเขา้ไปในบริษทัของตวัเองเพือไปเอาหลกัฐานทีเพือนรักทิงไวใ้ห้ ภทัรศยาและโรม

จึงรู้ตวัคนร้ายวา่กรรมการบริษทัคือผูบ้งการฆ่าเธอ เมือภทัรศยาเปิดโปงคนร้ายไดแ้ลว้จึงตกลงสาน

สัมพนัธ์กบัโรม ตอนจบของเรือง โรมและภทัรศยาไดแ้ต่งงานและมีบุตรดว้ยกนั  

 

มาลัยทีปลายทาง เป็นเรืองราวของ ปุณยา จรูญวราพนัธ์ พนกังานบริษทัต่างชาติ เขาไดรู้้ว่า 

เบญญา พ่อทีแทจ้ริงยงัมีชีวิตอยู่ทีสหรัฐอเมริกา เป็นผูลี้ภยัภายใตก้ารคุม้ครองของตาํรวจ ปุณยาจึง

เดินทางไปสหรัฐฯ และได้พบ อมตา บุตรสาวของเพือนสนิทผูเ้ป็นพ่อ ฝ่ายหญิงกาํลงัหาเบาะแส

เกียวกบับา้นของตนทีถูกไฟไหม ้ทาํใหพ้อ่แม่ของเธอเสียชีวิต ทงัคู่จึงช่วยเหลือกนัและกนัจนเกิดเป็น

ความผกูพนั ดว้ยเขา้ใจความสูญเสียของอีกฝ่ายเป็นอยา่งดี กระทงัไดข้อ้มูลและหลกัฐานทีชดัเจน คน
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สนิทเก่าแก่ของอมตาจึงยอมสารภาพวา่ตนเป็นตน้เหตุของเรืองทงัหมด หลงัจากเรืองเลวร้ายผา่นไป 

ปุณยาจึงเปิดเผยความรักต่ออมตาอย่างเต็มที ทงัคู่กลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมกับพ่อของตน มีลูก

ดว้ยกนัและเปิดร้านอาหารชือ พายสวรรค ์

 

รักทรยศ พูดถึง วายุ เจ้าหน้าทีระดับสูงของสํานักงานสืบสวนคดีแห่งชาติ ทีกาํลงัสืบหา

เบาะแสเพือกวาดล้างขบวนการคา้มนุษยข์า้มชาติโดยมีนายธาวนัเป็นหัวหน้าใหญ่ วายุได้เจอกับ 

ตะวนั คอลมันิสตส์าวทีตอ้งการเอาชนะฝ่ายชายทุกวถีิทางเพือเขาจะยอมใหส้ัมภาษณ์ลงนิตยสาร ดว้ย

เสน่ห์อนัแพรวพราวของตะวนั วายจึุงตกหลุมรักเธออยา่งรวดเร็วและตกลงคบหากนัโดยไม่ไดเ้ฉลียว

ใจบางอยา่งเมือแผนการจบักุมเจา้พอ่ธาวนัมีช่องโหวบ่่อยครัง วายุจึงตดัสินใจตามสืบคนรักอยูเ่งียบๆ 

จนไดรู้้วา่ ตะวนั คือนางนกต่อทีธาวนัส่งมาเพือลว้งขอ้มูล แต่ทงัคู่กลบัถูกไล่ล่าโดยคนของธาวนัเพือ

ฆ่าปิดปาก การหลบหนีคนร้ายในระหวา่งสืบคดีสร้างความสับสนให้วายุเป็นอยา่งมาก เพราะแมเ้ขา

จะยงัรักตะวนัแต่ก็ยงัคงโกรธเคืองทีถูกหักหลงั กระทงัธาวนัถูกจบัได้ วายุจึงยอมรับและให้อภยั

ตะวนัเมือทราบถึงเหตุผลวา่ธาวนัจบัแม่เธอไวเ้ป็นตวัประกนัเพือบงัคบัให้ตะวนัทาํตามความตอ้งการ 

ตอนจบของเรือง ทงัคู่จึงปรับความเขา้ใจและใชชี้วติร่วมกนั 

 

มาสคอตสือรัก กล่าวถึง ธาริต นกัธุรกิจเจา้ของสปาร์กกิงพุดดิง และ ปิณฑิรา เจา้ของร้าน

แฟนตาซีมาสคอต ทีเขา้มาพวัพนักนัเพราะคดีฆาตกรรมต่อเนือง 7 ศพ โดยศพจะสวมชุดมาสคอตที

เป็นพรีเซ็นเตอร์ของสปาร์กกิงพุดดิงและตดัเย็บอย่างประณีตจากร้านของปิณฑิรา ทงัคู่ถูกตาํรวจ

สงสัยวา่เป็นผูอ้ยูเ่บืองหลงัการฆาตกรรมนี ปิณฑิราและธาริตจึงตอ้งร่วมมือกนัตามหาฆาตกรตวัจริง
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แมจ้ะทะเลาะกนัทุกครังทีเจอเพราะธาริตขึนชือเรืองเจา้ชู ้ทวา่ในใจก็เริมหวนัไหวเมือฝ่ายชายแสดง

ความห่วงใย แผนของทงัคู่คือการปลอมตวัเป็นตวัมาสคอตเพือจบัตาดูฆาตกรตวัจริงในวนังานแสดง

สินคา้ภายในบริษทัของธาริต ฆาตกรถูกไล่ล่าจนมุม ธาริตจึงรู้ว่า ชาติ ยามประจาํครอบครัวเขาคือ

ฆาตกรต่อเนืองเพราะตอ้งการแกแ้คน้ธาริต ผูที้เขา้ใจว่าธาริตเป็นตน้เหตุทาํให้ชีวิตของเขาพงัยบัเยิน

และถูกลูกเมียตีจาก สุดทา้ยธาริตและปิณฑิราต่างบอกความรู้สึกของตนทีมีต่ออีกฝ่ายจนเขา้ใจ และ

ลงเอยดว้ยในทีสุด 

 

จากศัตรูสู่หัวใจ พดูถึง โสภิตา อณัธาํรง เจา้ของกิจการอณัธาํรงคว์ูด้แลนด์ ทีบงัเอิญไดท้ราบ

วา่ กรีฑา หุ้นส่วนคนสําคญัของบริษทัลกัลอบคา้ไมเ้ถือน กรีฑาจึงจา้ง เจตน์ อดีตนกักีฬายิงปืนทีผนั

ตวัมาเป็นมือปืนเพือปลิดชีวติฝ่ายหญิง โสภิตาจาํเจตน์ไดแ้ม่นยาํเพราะฝ่ายชายเป็นตน้เหตุให้ สราริน 

นอ้งสาวของเธอฆ่าตวัตาย เจตน์ตอ้งการยืนยนัความบริสุทธิของตนเองจึงไม่ฆ่าโสภิตาตามคาํสัง ทงั

คู่จึงช่วยกันหาว่าใครเป็นต้นเหตุให้สรารินฆ่าตวัตายจากเบาะแสในสมุดบันทึกทีสรารินทิงไว ้

ระหว่างนนัโสภิตาก็วางแผนเปิดโปงความชวัของกรีฑา ความเกลียดจึงแทนทีด้วยความหวนัไหว 

เพราะเจตตค์อยเตือนสติและห่วงใยเธอเสมอ จากขอ้มูลในสมุดบนัทึกและขอ้เท็จจริงจากอดีตเพือน

สนิทของสรารินทาํให้ความจริงเปิดเผยว่า กรีฑา แอบมีความสัมพนัธ์กบัสรารินจนตงัครรภ์ทงัยงั

คา้ขายผดิกฎหมายดว้ย ตอนจบของเรือง กรีฑาเสียชีวติ ส่วนเจตน์และโสภิตาไดเ้ผยความในใจต่อกนั

และคบหากนัในทีสุด  
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ทะเลไฟ เป็นเรืองราวของ พศิกา ทีหนีออกจากบา้นมา แต่ได ้อนุพงษ ์เจา้ของรีสอร์ตใหญ่บน

เกาะไข่มุกเป็นผูอุ้ปถมัภส่์งเสียพศิกาให้เรียนหนงัสือและกลบัมาช่วยอนุพงษบ์ริหาร รีสอร์ต ทวา่เกิด

เหตุไม่คาดคิดเมือเรือโดยสารของอนุพงษเ์กิดระเบิดกลางทะเล ทุกคนเชือวา่เขาเสียชีวิต ทาํให้ เตชิน 

ลูกชายของอนุพงษ์กลบัมาทีเมืองไทยพร้อมกบัมารดาเพือรับหน้าทีผูบ้ริหารสูงสุด พศิกาจาํตอ้ง

ถ่ายทอดงานใหเ้ตชินเรียนรู้ท่ามกลางความเกลียดชงัของแม่ฝ่ายชาย เพราะเชือเธอวา่พศิกาคือตน้เหตุ

ให้สามีของเธอตาย เตชินและพศิกาตกหลุมรักกนัเพราะพศิกาคือผูห้ญิงทีเพียบพร้อมอย่างทีเตชิน

ใฝ่ฝัน ระหว่างนนัเกิดเหตุเรือระเบิดเป็นครังทีสอง พศิการอดชีวิตมาได ้ทงัคู่จึงสงสัยว่าจะเป็นการ

ฆาตกรรม เตชินแอบจา้งนกัสืบและไดค้วามช่วยเหลือจากพีชายต่างแม่ของพศิการ่วมกนัสืบหาตวั

คนร้าย จนรู้วา่คนทีตอ้งการฆ่าพศิกานนัคือสองสามีภรรยาทีเป็นพนกังานในรีสอร์ต เนืองจากพศิกา

ระแคะระคายวา่ทงัคู่ยกัยอกงบประมาณของรีสอร์ต หลงัจบัคนร้ายไดแ้ลว้ อนุพงศจึ์งกลบัมาทีรีสอร์ต 

ทุกคนดีใจทีพบวา่เขายงัมีชีวิตอยู ่แต่ตอ้งสืบหาตวัคนร้ายทีลอบฆ่าพศิกาเช่นกนัจึงตอ้งวางแผนซ้อน

คนร้ายโดยแกลง้วา่ตนเองเสียชีวติ อนุพงศจ์ดังานแต่งงานใหก้บัพศิกาและเตชินทนัที ส่วนมารดาของ

ฝ่ายชายก็ยอมรับพศิกาเป็นสะใภด้ว้ยความเขา้ใจ  

 

เลอืมมุกลายมังกร พดูถึง นารา หยาง ทีปลอมตวัมาเขา้ตีสนิทกบัอีริก หลี นกัธุรกิจทายาทใน

เครือจินโจว เพือขโมยขอ้มูลทางการคา้ ฝ่ายชายตกใจเมือไดพ้บนารา เพราะเธอมีหนา้ตาเหมือนกบั

คนรักเก่าของเขาราวฝาแฝด อีริกหวนัไหวไปกบัท่าทางของนาราเพราะคิดถึงคนรักเก่า แต่เมือขอ้มูลที

นาราขโมยไปทาํใหเ้ครือจินโจวเสียหาย อีรีกสืบจนรู้วา่นาราคือสายลบัแฝงตวัมาจึงจบัตวัฝ่ายหญิงไป

เพือคน้หาว่าเธอทาํงานให้ผูใ้ด อีริกสืบหาผูอ้ยู่เบืองหลงัการทาํลายเครือจินโจว จนทาํให้รู้ว่าแทจ้ริง

นาราคือมิงมุกดา เธอถูกทาํร้ายจนความจาํเสือมและถูกคู่แข่งทางธุรกิจจบัตวัไปเพือใชเ้ป็นเครืองมือ



228 
 

ในการลม้เครือจินโจว จนไดท้ราบวา่ ชาร์ลส์ คนสนิทของอีริกคือคนทีเบืองหลงั เมือเหตุการณ์ร้ายจบ

ลง ทงัคู่จึงไดป้รับความเขา้ใจและใหอ้ภยักนัและกนั ก่อนเริมตน้ชีวติใหม่ดว้ยกนัอีกครัง 

 

รอยพรหม กล่าวถึง ธาราธร เมฆสรรค ์วิศวกรเครืองจกัรจากสหรัฐฯ ทีเดินทางมาเมืองไทย

เพือติดตงัเครืองจกัรให้กบับริษทัทวีโกวิท หญิงสาวถือโอกาสสืบหาความจริงเกียวกบัการตายของ 

พริมโรส แม่ของเธอ โดยมี ธุมธวชั และ ชชัวาล สองพีน้องตระกูลทวีโกวิทเป็นผูต้อ้งสงสัย  แมว้่า 

ธุมธวชัจะพยายามห้ามธาราธรไม่ให้หาตวัคนร้าย แต่ก็ตอ้งช่วยเหลือฝ่ายหญิงทุกครังทีรู้วา่เธอตกอยู่

ในอนัตรายทาํให้ความห่างเหินกลายเป็นความรู้สึกดีต่อกนั ทงัสองหาขอ้มูลจนได้ทราบว่าจตุพล 

พนกังานคนหนึงในบริษทัเป็นคนฆ่าพริมโรสเพราะเจ็บใจทีโดนปฏิเสธความรัก ธาราธรกาํลงัจะถูก

ฆ่าแต่ธุมธวชัตามมาช่วยฝ่ายหญิงไดท้นัเวลา เมือจตุพลจึงถูกจบัแลว้ เขาจึงตดัสินใจออกจากบา้นทวี

โกวทิเพือเริมตน้ความรักครังใหม่กบัธาราธรทีสหรัฐอเมริกา  

 

คลืนใต้สายธาร เป็นเรืองราวของ ธาร ทีเดินทางมาเขา้คอร์สลดนาํหนกั ณ เกาะแห่งใหม่กบั 

แพม เพือนสาวประเภทสอง แต่ นิกาย เจา้ของรีสอร์พยายามทาํทุกวถีิทางเพือบีบให้ธารและแพมออก

จากเกาะ เพราะทงัคู่ฝ่าฝืนกฎมากมาย ขณะทีอยู่ในเกาะนัน ธารและแพมได้ยินข่าวเกียวกบัสาว

ประเภทสองทีหายตวัไปอย่างลึกลบั และยงัมีสาวประเภทสองคนอืนๆ ถูกฆ่าตามมาจนกลายเป็น

ฆาตกรรมต่อเนือง นิกายจึงตกเป็นผูต้อ้งเพราะเขามีอคติกบัสาวประเภทสอง ประกอบกบัการทีแพ

มหายตวัไป หญิงสาวจึงตอ้งสืบหาความจริง นิกายทีเป็นห่วงฝ่ายหญิงจึงวนเวียนไปหาเธอทุกวนัแม้

จะเคยเกลียดกนัมาก่อน กระทงัแพมถูกฆ่าตายเป็นศพต่อมา นิกายจึงพน้จากขอ้สงสัยเพราะเขามี
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หลกัฐานยืนยนัความบริสุทธิ และจากหลกัฐานนนัทาํให้นิกายรู้วา่ฆาตกรคือพ่อของเขาเพราะความ

เกลียดชงัเพศทีสามเนืองจากเคยถูกทาํร้ายทงัร่างกายและจิตใจเมือครังยงัเป็นเด็กจนเกิดเป็นความแคน้

ฝังใจ  หลงัเรืองร้ายๆ ผา่นพน้ไป ธารกลบัมาทีเกาะนนัอีกครังและพบนิกาย เธอตดัสินใจทาํงานทีนนั

และเปิดใจใหนิ้กาย ทงัคู่จึงเริมตน้ความสัมพนัธ์ดว้ยกนั  

 

แสงตะวันพระจันทร์แรม เป็นเรืองราวของ รัตติภาคย ์ทายาทนกัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ที

ประสบอุบติัเหตุจนสูญเสียการมองเห็น เขาแน่ใจวา่เป็นการฆาตกรรมจากผูไ้ม่หวงัดี รัตติภาคยจึ์งจา้ง 

กนกรวี อดีตตาํรวจหญิงมาเป็นบอดีการ์ด ทว่าจุดประสงค์ทีแทจ้ริงของกนกรวีคือการแก้แคน้ให้

นอ้งสาวทีฆ่าตวัตายเพราะเชือว่า รัตติภาคย ์คือตน้เหตุ ในระหว่างทีตาํรวจสืบหาคนร้าย ทงักนกรวี

และรัตติภาคย์ต้องเจอเหตุการณ์อนัตรายหลายครัง ความรักจึงเกิดขึนท่ามกลางความเกลียดชัง        

แต่ก่อนทีทงัคู่จะไดป้รับความเขา้ใจกนันนั รัตติภาคยถู์กลกัพาตวัโดย อนิรุธ เพือนสนิทของฝ่ายชาย 

และสุนิสา อดีตคนรักของเขา ทงัคู่ยอมรับว่าเป็นคนวางแผนฆ่ารัตติภาคย์เพราะอยากได้สมบติั

จาํนวนมากของเขา กนกรวีและตาํรวจตามมาช่วยฝ่ายชายไวไ้ดท้นัจึงเกิดการต่อสู้ระหวา่งอนิรุธและ 

สุนิสาจนทงัคู่เสียชีวิต ส่วนกนกรวีและรัตติภาคยไ์ดป้รับความเขา้ใจกนั เธอจึงรู้ว่าฝ่ายชายไม่ใช่ตน้

เหตุการณ์ตายของน้องสาวเธอ ทงัคู่สารภาพรักต่อกัน รัตติภาคยข์อกนกรวีแต่งงานและใช้ชีวิตคู่

ร่วมกนัในทีสุด  

 

สืบลับรหัสรัก  เล่าถึงธญัรดา เจา้ของบริษทันาํเขา้นาํมนัหอมระเหย ทีตอ้งการคนมีฝีมือเพือ

แฝงตวัเขา้ไปในกลุ่มลทัธิโซเลย และช่วย ธาริต นอ้งชายของเธอออกจากลทัธิลวงโลกนนั ธญัรดาจึง
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ไดพ้บ อนนท์ ชายหนุ่มตอ้งการเปิดโปงความชวัร้ายของลทัธิโซเลยเช่นกนั ทงัคู่ปลอมตวัเป็นคู่สามี

ภรรยา และแฝงตวัเขา้ไปในลทัธิ ธญัรดาและอนนทป์ระสบปัญหามากมาย แต่ธญัรดาก็เอาตวัรอดได้

ดว้ยไหวพริบและมีสติ ฝ่ายชายจึงรู้สึกดีและประทบัใจธญัรดา อนนทสื์บหาเบาะแสจนไดพ้บตวัธาริต

ทงัยงัไดข้อ้มูลเพือเปิดโปงคนร้ายดว้ย นอกจากนนัธัญรดาและอนนท์ยงัไดท้ราบอีกว่า ศรุต ลูกคา้

บริษทัของฝ่ายหญิงเป็นเพือนกบัไอรีนผูน้าํลทัธิโซเลย ทงัคู่วางแผนล่อลวงธาริตให้เขา้ลทัธิเพราะ

ตอ้งการเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั คนร้ายจึงถูกดาํเนินคดี ส่วนธัญรดายอมรับหวัใจตวัเอง เธอจึงตกลง

คบหากบัอนนทใ์นทีสุด 

 

 ทรายกระซิบ กล่าวถึง บราลี หรือ บิม พยาบาลสาวไดรั้บหนา้ทีดูแล ทรายวลี เด็กสาวทีตก

ลงไปในแม่นาํจากสะพานสูง แต่ตาํรวจไม่ปักใจเชือวา่เป็นการฆ่าตวัตายจึงตามสืบสวนจากหลกัฐาน 

บราลีเป็นห่วงความปลอดภยัของทรายจึงขอติดตามเป็นผูดู้แล จนไดพ้บกบั ตรังค์ พีชายของทราย 

บราลีสงสัยวา่ฝ่ายชายอาจเป็นคนฆ่านอ้งสาวของตนเอง เธอจึงพยายามช่วยเหลือทรายดว้ยการสืบหา

คนทีไม่หวงัดีกบัเธอ การสืบสวนจากพยานในทีเกิดเหตุ พบว่า ชิดธรรม คนรักของทรายวลีคือคนที

ตอ้งการฆ่าเธอ ชิดธรรมคือกุญแจสาํคญัโยงไปสู่ตวัคนร้ายอีกคดีหนึงซึงก็คือ นายเด็ด เพือนสนิทของ

ชิดธรรมทีเด็ดฆ่าเพือสวมรอยเป็นเขา เป็นเหตุให้ทรายวลีทีเริมระแคะระคายว่าเขาไม่ใช่ชิดธรรมที

เคยรู้จกัถูกฆ่าปิดปากเพือทีเด็ดจะไดส้วมรอยเป็นชิดธรรมและมีชีวิตต่อไป เมือเด็ดจึงถูกจบักุม บราลี

ทีรู้สึกผิดต่อตรังคเ์นืองจากเคยสงสัยในตวัเขา จึงไปหาตรังคเ์พือปรับความเขา้ใจกนั สุดทา้ยทงัคู่จึง

ไดค้บหากนั 
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หน้าต่างในเงาเมฆ เป็นเรืองราวของ โมลี หรือ มอล นกัศึกษาปริญญาโทดา้นจิตวิทยา เห็น

การฆาตกรรมในสวนแห่งหนึงระหวา่งทีเครืองบินโดยสารทีเธอนงัอยูก่าํลงัจะทะยานขึนฟ้าแต่เธอ

กลบัไม่สามารถทาํอะไรได ้กระทงัหญิงสาวรับงานพิเศษเป็นผูดู้แล รัศมี หญิงวยัชราทีป่วยเป็นโรค

ซึมเศร้า ทาํให้พบว่าบา้นรหัสยพงศที์เธอทาํงานอยู่นนัเป็นบา้นหลงัเดียวกนักบัทีเกิดเหตุฆาตกรรม

เพราะจาํเขาวงกตในสวนของบา้นไดแ้ม่นยาํ โมลีจึงเป็นสายลบัสืบหาตวัคนร้ายให้ทางตาํรวจโดยมี 

คีตหทยั และ คมัภีร์ สองพีนอ้งเป็นผูต้อ้งสงสัย แต่เมือโมลีไดใ้กลชิ้ดกบัคมัภีร์ เธอพบวา่เขาเป็นผูช้าย

อ่อนโยนมากจนเกิดลงัเลวา่เขาไม่ใช่คนร้าย โมลีสืบหาหลกัฐานเขา้ใกลค้วามจริงจนโดนฆาตกรจบั

ไปหวงัฆ่าปิดปากแต่รอดมาจนพบว่า พลวตั เพือนบา้นใกลเ้คียงคือฆาตกรตวัจริง ชายวยักลางคน

สารภาพวา่ตอ้งการแกแ้คน้ รัศมี ทีทาํให้เขาติดคุกและตอ้งแยกจากคนรักในอดีต โดยสร้างหลกัฐาน

ให้ตาํรวจเชือวา่ฆาตกรคือ คีตหทยั หรือ คมัภีร์ พลวตัถูกจบักุม จากนนัคมัภีร์และโมลีไดป้รับความ

เขา้ใจกนั ฝ่ายหญิงเสียใจทีเขา้ใจคนรักผดิแต่คมัภีร์ใหอ้ภยัและทงัคู่ก็ไดแ้ต่งงานกนั  

 

รอยรักเรไร กล่าวถึง มาลาริน หญิงสาวทีอาศยัในสถานเลียงเด็กกาํพร้า เธอไดรั้บการติดต่อ

จาก เริงชยั ผูเ้ป็นตา มาลารินจึงดีใจเมือจะไดพ้บกบัครอบครัวทีแทจ้ริงแต่กลบัตอ้งใจสลายเมือรู้วา่ผู ้

เป็นตาไดเ้สียชีวิตก่อนหน้าทีเธอจะเดินทางมาพบ เริงชยัทิงมรดกมหาศาลไวใ้ห้หลานสาว มาลาริน

จา้งนกัสืบเพือสืบเรืองการตายของเริงชยั เพราะหญิงสาวยงัพบศพทีถูกฝังอยูใ่นสวนบริเวณบา้น ทงั

ยงัมีขอ้น่าสงสัยต่างๆ อีกมากมาย ทาํให้มาลารินพบกบั ด็อกเตอร์เนท หนึงในทีมสืบหาความจริง    

เขาช่วยเหลือมาลารินสุดความสามารถเพือหาวา่ฆาตกรตวัจริงคือใคร จนต่างเกิดความรู้สึกทีดีต่อกนั

หลกัฐานทีทงัสองไดม้าทาํให้มาลารินถูกลอบทาํร้ายโดย นายเจมส์ ผูจ้ดัการโรงแรมของเริงชยั เขา
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สารภาพว่าตนคือผูว้างแผนทงัหมดเพราะตอ้งการแก้แคน้ภรรยาของเริงชัยทีทาํให้ครอบครัวเขา

ลม้ละลาย คนร้ายถูกจบักุม มาลารินและด็อกเตอร์เนทจึงไดล้งเอยกนัในทีสุด 

 

พุดสามสี เป็นเรืองราวของ สวรรยา หรือ แวน นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์ ที

ตอ้งการจะลา้งมลทินให้แม่จากขอ้กล่าวหาวา่เป็นฆาตกร ประจวบกบั พิพฒัน์ ตาํรวจทีเสนองานให้

เธอแฝงตัวเป็นพีเลียงเด็กเพือเข้าไปสืบหาข้อมูลการตายของนริศรา ภรรยาของภูษิตว่าเป็นการ

ฆาตกรรมหรืออุบติัเหตุ ซึงเป็นเมืองเดียวกนักบัทีหญิงสาวตอ้งการสืบเรืองแม่ แต่เมือไดใ้กลชิ้ดภูษิต

เธอกลบัไม่คิดเชือวา่เขาจะเป็นคนวางแผนฆ่าเพราะหญิงสาวมองเห็นแต่ความอ่อนโยนและเอาใส่ใจ

ทีเขามอบใหลู้กสาว สวรรยาจึงตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตวั ระหวา่งนนัหญิงสาวก็สืบเรืองแม่ของเธอที

ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูล้งมือสังหารเคนเนธ มอร์ริส สามีตนเองเพือหวงัเงินมรดกจาํนวนมาก  แต่เมือ

สวรรยาเขา้ใกล้ความจริงเธอกลบัถูกลอบทาํร้ายและลกัพาตวัไปโดยวิลเลียม มอร์ริสเพราะเขาไม่

ตอ้งการใหห้ญิงสาวขดุคุย้คดีความขึนมาเนืองจากตนเป็นคนวางแผนทุกอยา่งและป้ายความผิดให้แม่

ของสวรรยา ทว่า แดริน สามารถความช่วยเหลือสวรรยาไดท้นัจึงทาํให้วิลเลียมถูกจบักุม และเขายงั

ถูกเชือมโยงกบัการตายของนริศรา ทางตาํรวจสืบจนรู้วา่ทงัวิลเลียมและนริศราลกัลอบคบหากนั เขา

ตอ้งการฆ่าภูษิตเพือให้นริศรามาอยู่กบัตนแต่กลบัเป็นฝ่ายหญิงทีประสบอุบติัเหตุนนัแทน ภูษิตจึง

หลุดพน้จากขอ้กล่าวหา และไดค้รองรักกบัสวรรยาในทีสุด 

 

เล่ห์ร้อยรัก กล่าวถึง ญาดา หญิงสาวติการพนนัจนเป็นหนีนบัสิบลา้น เธอกาํลงัคิดหาเงินมา

ใช้หนีอย่างเคร่งเครียด แต่แลว้โชคชะตาก็พาเธอไปเจอ ธาวิน อดีตบอดีการ์ด เขาปลอมตวัสวมรอย

เป็น ภูบดี ผูเ้ป็นลูกพีลูกน้อง เพือหาเบาะแสว่าใครลอบทาํร้ายภูบดีตวัจริง เนืองจากเขาเป็นทายาท
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มหาเศรษฐีทีกาํลงัจะไดรั้บมรดกทงัหมดเป็นเหตุใหเ้กิดเหตุการณ์ร้ายกบัภูบดี  ฝ่ายหญิงทีเขา้ใจวา่ชาย

หนุ่มคือภูบดี เมือเห็นเขาถูกทาํร้ายจนสลบ   จึงขโมยแหวนประจาํตระกูลเพือนาํไปใช้หนี แต่หญิง

สาวกลบัตอ้งเล่นบทเป็นภรรยาของเขาเมือตาํรวจมาถึงเพราะกลวัวา่จะถูกจบั เหตุการณ์ร้ายนนัส่งผล

ใหธ้าวนิกลายเป็นคนความจาํเสือม ญาดาจึงตบตาคนในครอบครัวของสามีต่อไปได ้เมือความทรงจาํ

ของธาวนิกลบัมา ญาดารู้จึงจะหนีแต่ฝ่ายชายสารภาพวา่รักหญิงสาวตงัแต่แรกพบ ทงัคู่จึงช่วยกนัสืบ

และพบวา่ปารมี คือผูป้องร้ายภูบดี ปารมีจบัตวัญาดาไปขงัแต่ธาวินสามารถไปช่วยไดส้ําเร็จ กระทงั

เกิดการต่อสู้ทาํใหป้ารมีถูกยงิเสียชีวติ ก่อนตวัละครเอกทงัสองจะไดค้รองรักกนัในตอนจบ  
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