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กลวิธีการสร้ างเรื่องแบบสื บสวนสอบสวนในนวนิยายเรื่อง กีเ่ พ้า
TECHNIQUES OF THE DETECTIVE NOVEL IN QIPHAO
สุ ดารัตน์ ขุนทอง1 และ สายวรุ ณ สุ นทโรทก2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อศึ ก ษากลวิธี ก ารสร้ า งเรื่ องแบบสื บ สวนสอบสวนในนวนิ ย าย
เรื่ อง กี่เพ้า จานวน 589 หน้า เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary) และนาเสนอผลงานการศึกษาในรู ปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั คื อ (1) เพื่อศึกษากลวิธีการ
สร้างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวนในนวนิ ยายเรื่ องกี่เพ้า และ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตัวละครใน
นวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเรื่ องกลวิธีการสร้างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวนในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า โดย
ศึกษาองค์ประกอบของนวนิ ยาย ได้แก่โครงเรื่ อง การเปิ ดเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละครในเรื่ อง
ความขัดแย้งในเรื่ อง (ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั สังคม) และการ
ปิ ดเรื่ อง
จากการศึกษาพบว่า นวนิ ยายเรื่ องกี่เพ้ามีการวางโครงเรื่ องไว้ต้ งั แต่ตน้ จนจบเรื่ อง ในส่ วนของการ
เปิ ดเรื่ องมีการแนะนาตัวละครเอกของเรื่ องให้มีความโดดเด่นทั้งในเรื่ องการศึกษา ความสามารถ และชาติ
ตระกูลของตัวละคร ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความโดดเด่นของตัวละครที่ เป็ นตัวดาเนิ นเรื่ องเพื่อให้ผูอ้ ่านเกิ ด
ความสนุ ก สนานและประทับ ใจตั้ง แต่ ก ารเปิ ดเรื่ องจนกระทั้ง ปิ ดเรื่ องของนวนิ ย าย ทั้ง นี้ ผูแ้ ต่ ง ยัง เสนอ
เรื่ องราวของปั ญหาที่ปรากฏ ความเคลือบแคลงในเรื่ อง นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องของความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์
กับมนุษย์ และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั สังคมอีกด้วย
คาสาคัญ: กลวิธี, การสื บสวนสอบสวน, บทบาท
Abstract
This study examines the literary strategies used to create an investigative novel called Qiphao.
This study uses documentary research and analytical description to present the findings in details. The
purposes of this study are (1) to explore strategies used to structure this investigative novel, and (2) to
analyze the roles of each character in Qiphao. In this study, the researcher has critically examined the
different components of this novel including the beginning, the middle, the core ideas of the story, the
characters, the conflicts within the story (the conflict between humans and the conflict between human
and society), and the end.
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From this study, I have found that the author of Qiphao has structured its storyline from the
beginning to the ending. Qiphao opens the novel with a striking introduction of the main characters by
remarkably highlights their education, talents, as well as family history and social class. This literary
device effectively grabs the readers’ attention and excites their curiosity to continue reading the story from
the beginning to the end. Moreover, the author gradually unfolds the themes of mystery and skepticism
throughout the novel, in addition to presenting the conflict between humans and that between humans and
society.
Keywords : Tactics, Investigation, the character
บทนา
นวนิยายเป็ นรู ปแบบหนึ่งของเรื่ องสมมุติ เรื่ องสมมุติมีรูปแบบมากมาย ตั้งแต่เป็ นเรื่ องเกร็ ดเล็กๆ
น้อยๆ จนเขี ย นเป็ นนวนิ ยายที่ มี ข นาดยาวที่ สุ ด เมื่ อเรื่ องสมมุ ติเรื่ องใดยาวพอที่ จะเป็ นหนัง สื อเล่ มหนึ่ ง
แทนที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของหนังสื อ ก็มีความเป็ นนวนิยายอยูใ่ นตัวแล้ว แต่เป็ นการพัฒนาในปริ มาณมากกว่า
นวนิยายเป็ นรู ปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณ์ แต่งในรู ปของร้อยแก้ว มีลกั ษณะแตกต่างจากเรื่ องแต่ง
แบบเดิม ที่เรี ยกว่า นิ ยาย หรื อนิ ทาน ที่เรี ยกว่า “นวนิยาย” ก็เพราะถือเป็ นนิ ยายแบบใหม่ (novel) ตามแบบ
ตะวันตก นัน่ เอง
พจนานุกรม Webster’s New Coolleguiate Dictionary ได้ให้ความหมายของคาว่า Novel ไว้ค่อนข้าง
กระชับ ดังนี้
Novel : (Fr. Nouvelle = a short story , or It. novella)
A Fictionous prose tale of considerable length, in which characters and actions professing
to represent those of real life are portrayed in a plot , also , new generically with the , the type of peose
fiction constituten or exemplified by such tales
นวนิยาย : นิยายร้อยแก้วที่สร้างสรรค์ข้ ึน มีความยาวพอประมาณ ซึ่ งตัวละครและพฤติกรรมต่าง ๆ
เท่าที่มุ่งมัน่ จะให้ละม้ายเหมือนบุคคลและพฤติกรรมในชี วิตจริ งๆ นั้น ได้รับการถ่ายทอดลงไว้ในโครงเรื่ อง
อันหนึ่ ง และเท่าที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในบัดนี้ โดยมีคาว่า the นาหน้า แล้วก็หมายถึงแบบของนิ ยายร้ อยแก้วที่
สร้างสรรค์ข้ ึน หรื อที่แสดงแบบอย่างออกมาด้วยนิทานลักษณะเช่นที่กล่าวมานั้น
นวนิ ยายเกิ ดเป็ นรู ปแบบวรรณกรรมเด่นชัดขึ้ นในศตวรรษที่ 18 คริ สตกาล คือราวรัชกาลที่ 3 และ
แพร่ หลายในรัชกาลที่ 4 ก่อนที่จะมีคนไทยไปศึกษาในยุโรปเป็ นจานวนมาก ประมาณสามชัว่ อายุคน เมื่อมี
คนไทยไปศึกษากันมากในยุโรป ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 หรื อรัชกาลที่ 5 ในระยะนั้น นักเขียนของไทยที่มี
ชื่ อเสี ยงในบรรดานักเขียนนวนิ ยายนั้น ล้วนแต่มีความถนัดในงานเขียนเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไป เมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนแปลงไป นักเขียนก็จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนงานเขียนของตนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการแก่
ผูอ้ ่าน (สายทิพย์ นุกลู กิจ, 2543, หน้า 171-172)
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ผูอ้ ่านรุ่ นใหม่นิยมอ่านนวนิ ยายลึกลับสยองขวัญ หรื อนวนิ ยายที่ทา้ ทายผูอ้ ่าน เพราะทาให้ผอู ้ ่าน
เกิ ดความสงสัยและอยากติดตามเรื่ องราวต่อไปจนจบเรื่ อง ซึ่ งในเวลานี้ นกั เขียนที่ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเจ้าพ่อแห่ ง
นิยายผียคุ ใหม่ ต้องยกให้พงศกร จินดาวัฒนะ หรื อที่ผอู ้ ่านรู้จกั กันในนามปากกา “พงศกร” เป็ นนักเขียนที่มี
ผลงานสร้างสรรค์ และได้รับกระแสตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี พงศกรได้แต่ง นวนิยายชุดผ้าของเอเชีย
5 ประเทศ ประกอบไปด้วยสาปภูษา รอยไหม สิ เน่หาส่ าหรี เล่ห์ลุนตยา และกี่เพ้า นวนิ ยายทั้ง 5 เรื่ องจะมีผา้
ผืนหลัก 1 ผืนเป็ นแก่นเรื่ องโดยแต่ละเรื่ องไม่ได้มีเนื้ อหาต่อเนื่ องหรื อเกี่ ยวข้องกัน เนื่ องจากผูเ้ ขียนได้ให้
ความสาคัญกับการลงไปศึกษาข้อมูลของผ้าชนิดต่าง ๆ ที่นามาเขียนในนวนิ ยายแต่ละเรื่ องอย่างจริ งจังและ
รอบด้าน จึงทาให้นวนิ ยายแต่ละเรื่ องมีรายละเอียดสมจริ ง น่ าสนใจ และยังให้ความรู ้ กบั ผูอ้ ่านอีกด้วย (อรจิรา
อัจฉริ ยไพบูลย์, 2555)
นวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ผูเ้ ขียนนาเอาชุดผ้ากี่เพ้าผืนสาคัญของสตรี จีนที่มกั จะใช้สวมใส่ ในพิธีกรรมอัน
ทรงเกี ย รติ มาตั้ง เป็ นชื่ อเรื่ อง สื่ อแสดงความหมายให้ผูอ้ ่ านรั บ รู ้ ว่าเนื้ อหาของนวนิ ยายเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
เกี ยรติยศของชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าปกของนวนิ ยายนาเสนอภาพชุ ดกี่ เพ้าสี แดงเลื อดนก มีศิลปะ
ลวดลายผ้าปั กดอกไม้ประจาชาติจีน สัญลักษณ์แห่ งเกียรติยศ ความโชคดี และความร่ ารวย อย่างดอกโบตัน๋
สี ชมพูหวานแซมรับกับสี ขาวบริ สุทธิ์ ที่ปลายกลีบ ตัดกับสี เขียวอ่อนของใบไม้ทาให้สะดุดตา เสริ มให้นวนิ ยาย
เรื่ องนี้มีความโดดเด่นน่าอ่านมากยิง่ ขึ้น
กี่ เพ้าเป็ นเรื่ องราวของภัณฑารักษ์สาวชาวไทยแห่ งสถาบันเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย The Costume
Institute ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูเ้ ขียนให้ตวั ละครเอกที่เป็ นผูห้ ญิงดาเนิ นเรื่ อง เนื่ องด้วย เธอเป็ นผูห้ ญิงเก่ ง
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผ้าโบราณ อีกทั้งยังเฉลียวฉลาด และมีปฏิภาณ ไหวพริ บยอดเยี่ยม เพื่อมาทา
หน้าที่เป็ นนักสื บ เก็บเงื่ อนงาของคดี การฆาตกรรม ผูอ้ ่านจะได้ติดตามพฤติกรรมของตัวละครตัวนี้ อย่าง
ใกล้ชิด อันจะสื บสาวไปถึงตัวฆาตกร โดยใช้กาไลหยกหักกลางที่ฆาตกรสวมใส่ ในวันเกิดเหตุเป็ นหลักฐาน
สาคัญที่จะสาวไปถึงตัวฆาตกร
ผูเ้ ขียนมีกลวิธีที่แยบยลด้วยการนาเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของความน่าจะเป็ นไปได้ ทาให้ผอู ้ ่าน
คล้อยตามจากหลักฐานต่าง ๆ ที่มาสนับสนุ นว่าตัวละครเอกของเรื่ องพบผูก้ ระทาความผิดตัวจริ ง กลวิธี
ดาเนินเรื่ องที่สร้างให้ผอู ้ ่านอยากติดตามเรื่ องราวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบที่พงศกรใช้เสมอคือการหักมุม
เพื่ อกระตุ ้นให้ผูอ้ ่า นสนใจเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมรั บ รู ้ ติ ดตามเสาะแสวงหาข้อมู ล เพื่ อหาคาตอบในประเด็น
ปริ ศนาการเสี ยชีวิตของหญิงสาว ค้นหาฆาตกรตัวจริ งว่าเป็ นใคร และอะไรคือสาเหตุที่ฆาตกรตัดสิ นใจลง
มือสังหารหญิงสาวได้อย่างเลือดเย็น
จากการศึกษาผลงานของพงศกรพบว่านวนิยายของพงศกรสนุก ตื่นเต้น น่าติดตามและมีคุณภาพ
ซึ่ งได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างมาก จึงมีผจู้ ดั ละครสนใจนาไปผลิตเป็ นละครโทรทัศน์ ได้แก่ เรื่ อง
สร้อยแสงจันทร์ ทางสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2549 เรื่ องสาปภูษา ทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ี ช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2552 และเรื่ องรอยไหมทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้น จากข้อมูล
ที่พบ มีผสู้ นใจศึกษานวนิยายของพงศกร คือ จิณณะ รุ จิ เสนีย ์ (2554, หน้า 6) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่ องวิเคราะห์
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นวนิ ยายเหนื อธรรมชาติของพงศกร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ สิ่ งเหนื อธรรมชาติ ในนวนิ ยายเหนื อ
ธรรมชาติของพงศกร และวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างความเหนื อธรรมชาติ ในนวนิ ยายเหนื อธรรมชาติของ
พงศกร จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็ นได้ว่ายังไม่มีผศู ้ ึกษากลวิธีการสร้ างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวน และ
บทบาทของตัวละครในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า
นวนิ ยายแนวสื บสวนสอบสวนแบบคลาสสิ คเป็ นที่นิยมของผูอ้ ่าน เพราะสร้ างความตื่นเต้นให้
ผูอ้ ่าน อีกทั้งยังเป็ นเรื่ องที่ มีโอกาสที่จะเกิ ดขึ้นจริ งในชี วิตปกติ ของผูค้ นโดยทัว่ ไปน้อยมาก จึงสร้ างความ
อยากรู ้เรื่ องราวในนวนิ ยายว่าจุดเฉลยตอนจบจะเป็ นเช่ นไร ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร้างเรื่ อง
แบบสื บสวนสอบสวนในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีก ารสร้างเรื่ องแบบสื บสวน
สอบสวนในนวนิ ยายเรื่ อง กี่ เพ้า และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องนี้ ว่ามีกลวิธีการ
สร้างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวนอย่างไร และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในเรื่ องว่ามีบทบาทและมี
ความสาคัญในการร้อยเรี ยงเรื่ องราวในนวนิ ยายอย่างไร การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) โดยศึกษาจากนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 จานวน 589 หน้า เอกสารและงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้องกับนวนิ ยายของพงศกร นวนิ ยายแนวสื บสวนสอบสวน สถานภาพและบทบาทของตัวละคร
จากนั้นวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ตามวัตถุ ป ระสงค์ของการศึ ก ษาและนาเสนอผลการศึ ก ษาในรู ปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description)
ผลการศึกษา
นวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้าของพงศกร เป็ นนวนิ ยายรักที่มีเนื้ อเรื่ องเกี่ ยวกับคดี ฆาตกรรม มีการสื บสวน
สอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการหาหลักฐานประกอบกับการใช้ความสามารถและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัว
นักสื บ เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของฆาตกร สามารถจัดได้วา่ เป็ นนวนิ ยายประเภทแนวสื บสวนสอบสวน
ซึ่งมีการสร้างความลึกลับและความสงสัยให้กบั ผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผอู ้ ่านอยากติดตามเรื่ องราวตั้งแต่
ต้นเรื่ องจนจบเรื่ อง ผูเ้ ขียนได้ใช้คดีปริ ศนาหรื อการฆาตกรรมที่เกิ ดขึ้นในเรื่ องมาเป็ นการเปิ ดเรื่ อง โดยให้
เพกา หญิงสาวที่มีความเก่ งกล้าสามารถ ความฉลาดรอบรู้ และมีปฏิภาณไหวพริ บ ดี ทาหน้าที่สืบสวน
สอบสวนคดีการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่ อง
จากการศึกษานวนิยายเรื่ องกี่เพ้า พบว่าเป็ นนวนิ ยายที่มีการกล่าวถึงเรื่ องเสื้ อผ้าและวัฒนธรรมการ
แต่งกายของสตรี จีน นอกจากจะกล่าวถึงความงดงามของชุดกี่เพ้าที่สตรี จีนมักสวมใส่ แล้ว ยังมีเรื่ องของภูตผี
เข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย สามารถสร้างความตื่นเต้นสยองขวัญให้กบั ผูอ้ ่าน รวมทั้งมี การสะท้อนให้เห็ นถึ งเรื่ องราว
ปริ ศนาและความลึกลับที่นาไปสู่ การสื บสวนสอบสวนเพื่อไขปริ ศนาในเรื่ อง
ผูศ้ ึกษาพบว่านวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้า มี “กลวิธีการสื บสวน” หมายถึง วิธีการที่นกั สื บใช้คน้ หาข้อมูล
วัตถุ พยาน หรื อหลักฐานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาตัวผูก้ ระทาความผิด และมูลเหตุจูงใจในการก่อคดี (นาฏอนงค์
พวงสมบัติ, 2554, หน้า 6) นอกจากจะมีวธิ ีการสื บสวนโดยพิจารณาถึงหลักฐานแล้ว วิธีการคิดของนักสื บใน
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เรื่ องเป็ นวิธีคิดแบบ Armchair Detective หมายถึง วิธีการคิด อนุ มาน หาเหตุผลของการกระทาก็สามารถ
เข้าใจถึงวิธีการของคนร้ายได้ (อังคณา สุ ขวิเศษ, 2544, หน้า 71)
ดังนั้น วรรณกรรมแนวสื บสวนสอบสวนจึงมีความหมายว่า วรรณกรรมที่เกี่ ยวกับการสื บหาตัว
ผูร้ ้ ายและการคลี่ คลายปมปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในเรื่ อง นักสื บจะรวบรวมข้อมูลจากพยานหลักฐานและ
เปิ ดเผยเรื่ องราวทั้งหมดในตอนท้ายเรื่ อง (นาฏอนงค์ พวงสมบัติ, 2554, หน้ า 6) จากการวิเคราะห์กลวิธีการ
สร้างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวนในนวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้า ผูศ้ ึกษาพบว่า การสื บสวนสอบสวนนวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้า
สามารถจาแนกเนื้อหาออกเป็ น โครงเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง และแก่นเรื่ อง
การสื บสวนสอบสวนในนวนิ ยายดังกล่าว วิเคราะห์ได้จากเนื้ อหาในนวนิ ยาย และศึกษาวิเคราะห์
บทบาทของตัวละครแนวสื บสวนสอบสวน ประกอบกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
โครงเรื่ อง

การเปิ ดเรื่ อง

ความขัดแย้ ง

การดาเนินเรื่ อง

แก่นเรื่ อง

การปิ ดเรื่ อง

รงง

โครงเรื่อง ของนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ประกอบด้วยการเปิ ดเรื่ องโดยการแนะนาตัวละครเอกของเรื่ อง
ให้มีความโดดเด่นทั้งในเรื่ องการศึกษา ชาติตระกูล และความสามารถเหนือตัวละครอื่น ๆ เพกาเป็ นตัวละคร
เอกที่ดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ตน้ จนจบ เป็ นตัวละครที่ทาหน้าที่สืบเรื่ องราวคดีฆาตกรรมปริ ศนา และต้องการทวง
ความยุติธรรมให้กบั ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นฆาตกร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความโดดเด่นของตัวละคร
ที่ เ ป็ นตัว ดาเนิ น เรื่ อ ง เพื่ อให้ ผูอ้ ่ า นเกิ ดความสนุ ก สนาน เพลิ ดเพลิ น และประทับ ใจตั้ง แต่ ก ารเปิ ดเรื่ อ ง
จนกระทัง่ การปิ ดเรื่ องของนวนิยาย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การเปิ ดเรื่ องของนวนิ ยายกี่เพ้า เป็ นการเปิ ดเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวน โดยเล่าถึงตัวละครเอกคือ
เพกาได้สังเกตเห็นรอยขาดและรอยเลือดบริ เวณหน้า อกของชุ ดกี่เพ้าสี แดงที่บงั เอิญถูกส่ งมาพร้อมกันกับชุ ด
กี่เพ้าอีกสามสิ บชุ ดที่ได้ขอยืมมาจากบ้านตระกูลเจ้า เพื่อนามาจัดนิ ทรรศการกี่เพ้าโบราณ ความผิดปกติของ
ชุดกี่ เพ้าสี แดงชุ ดนั้น ทาให้เพกาเกิดความสงสัยและต้องการที่จะสื บหาตัวเจ้าของชุดกี่เพ้า เมื่อเพกาได้ลอง
สวมชุ ดกี่เพ้าทาให้เธอมองเห็นวิญญาณของผูห้ ญิงคนหนึ่ งซึ่ งกาลังสวมกี่เพ้าชุ ดเดียวกันกับที่เธอกาลังสวม
ใส่ อยูใ่ นขณะนี้ “...ผี...เพกาขนลุกซู่ คนปกติจะต้ องมีตาดาสิ แต่ ผ้ หู ญิงที่มองจ้ องหล่ อนแน่ นิ่ง ในกระจกมีแต่
ดวงตาขุ่นขาวปราศจากตาดา ริ มฝี ปากซี ดเซี ยวดวงหน้ าเขียวคลา้ รอบดวงตามีรอยดาวงใหญ่ แบบนี ไ้ ม่ ใช่
ดวงหน้ าและแววตาของมนุษย์ แน่ ๆ” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 40) เพกาเห็นภาพเหตุการณ์ที่ผหู้ ญิง
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ตรงหน้าของเธอกาลังถูกแทงด้วยมีด ซึ่ งเป็ นจุดเดียวกันกับรอยขาดบริ เวณหน้าอกของชุ ดกี่ เพ้าที่เธอสนใจ
จึงทาให้เพกาเก็บเรื่ องราวปริ ศนานี้ ไว้เพื่อหาสาเหตุการเสี ยชีวิต และวิญญาณของผูห้ ญิงที่ ปรากฏให้เพกา
เห็นนั้นเธอคือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับชุดกี่เพ้าสี แดง
ความขัดแย้งในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวละครให้เข้ากับ
การสื บ หาตัวคนร้ า ยได้ กล่ า วคื อตัวละครนัก สื บสามารถใช้ความขัดแย้งที่ ปรากฏ เป็ นแนวทางในการ
สื บสวนสอบสวนหาความจริ งของการฆาตกรรม ซึ่ ง ผูเ้ ขียนได้สร้ างความขัดแย้งแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ
ด้วยกัน ได้แก่
1. ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งของตัวละครหวังลี่ผิงคุณนายใหญ่ของ
บ้านตระกูลเจ้ามีความขัดแย้งกับหลิ นเหม่ยอิง ผูม้ ี ศกั ดิ์ เป็ นคุ ณนายรอง สาเหตุเกิ ดจากสามีของตนได้พา
ภรรยาน้อยมาอยูใ่ นบ้านเดียวกัน จึงทาให้หวังลี่ผิงคอยพูดจาเสี ยดสี หลินเหม่ยอิงและ ลูกสาวเธออยูบ่ ่อย ๆ
“หัดอบรมลูกสาวของเธอเสี ยบางเหม่ ยอิง อย่ าปล่ อยให้ นิสัยไม่ ดีเที่ยวระรานคนอื่ นแบบนี ้ เสี ยแรงที่ คุณพี่เก็บ
เอามาเจี ยระไน หมายจะให้ เป็ นเพชร...แต่ กรวดทรายอย่ างไรก็คือกรวดทรายวันยังคา่ ” (พงศกร จินดาวัฒนะ,
2555, หน้า 120) แสดงให้เห็นถึ งความขัดแย้งระหว่างหวังลี่ ผิงและหลินเหม่ยอิงที่ปรากฏในเรื่ องได้อย่าง
ชัดเจน
2. ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั สังคม จากนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ผูเ้ ขียนนาเสนอความขัดแย้งในมุม
ของสังคมที่เห็นได้ชดั เจนคือ การกาหนดให้ตวั ละครมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นกลุ่มเพศที่สาม
โดยทัว่ ไปในสังคมของคนจี นไม่สามารถยอมรั บพฤติ กรรมรั กร่ วมเพศได้ จะถูกมองว่าเป็ นสิ่ งผิดปกติ เป็ นสิ่ ง
ต้องห้าม น่ารังเกียจ เป็ นที่อบั อายของวงศ์ตระกูล จากความเชื่อมายาวนานจากที่สังคมจีนถูกครอบไว้ดว้ ยคา
สอนของขงจื้อ ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อจีนมายาวนานกว่า 2000 ปี จนถึงปั จจุบนั ในนวนิ ยายได้กาหนดให้ผทู้ ี่มี
พฤติกรรมรักร่ วมเพศเป็ นลูกชายคนโตของตระกูล ซึ่ งเป็ นสิ่ งร้ ายแรงและยากที่จะได้รับการยอมรับ ใน
สังคมจีนให้ความสาคัญกับลูกชายตนโตมากที่สุด เพราะจะเป็ นคนที่สืบเชื้ อสายวงศ์ตระกูล เป็ นเสาหลัก
สาคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว และเป็ นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ ตัวละครหมิงซานในเรื่ อง เป็ นลูกชายคนโตของ
ตระกูลเจ้า ถูกคาดหวังให้เป็ นผูท้ ี่สืบทอดธุ รกิจของครอบครัวและจะต้องแต่งงานกับผูห้ ญิงที่พ่อแม่เลือกให้
เท่านั้น แต่เมื่อความจริ งของ หมิงซานถูกเปิ ดเผยว่ามีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ทาให้ไม่เป็ นที่ยอมรับจากสังคมจีน
เป็ นที่น่าอับอาย น่ารังเกียจ และยังขาดความน่าเชื่อถือในการทาธุ รกิจของตระกูล
การปิ ดเรื่ อง นวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้ามีการปิ ดเรื่ องแบบพลิ กความคาดหมายของผูอ้ ่าน มีการอธิ บาย
วิธีการสื บสวนสอบสวน การเปิ ดเผยตัวฆาตกร และวิธีการที่ฆาตกรใช้ก่อคดีเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ ่านคาดไม่ถึง การ
ปิ ดเรื่ อง โดยให้ตวั นักสื บเพกาอธิ บายเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิ ดเผยตัวฆาตกร แรงจูงใจในการ
ก่อคดี วิธีการสื บสวน รวมทั้งเหตุผลที่นกั สื บได้ดาเนิ นการสื บสวนตลอดทั้งเรื่ อง จึงเป็ นการจบเรื่ องที่
สมบูรณ์ กล่าวคือ เพกาสามารถสื บหาตัวฆาตกรที่ลงมือฆ่าสุ คนธาได้ในที่สุด นัน่ ก็คือ “หวังลี่ผิง” คุณนาย
ใหญ่ของบ้านตระกูลเจ้า ผูท้ ี่คอยดูแลความเรี ยบร้อยและสารทุกข์สุขของทุกคนในบ้าน การที่หวังลี่ผิงลงมือ
ทาร้ายสุ คนธาเกิดจากความรักของแม่ เพื่อต้องการปกป้ องศักดิ์ศรี ของลูกชายและชื่ อเสี ยงของวงศ์ตระกูล จึง
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ทาให้เกิดอารมณ์ชวั่ วูบและพลั้งมือ เป็ นเหตุให้สุคนธาเสี ยชีวิต และได้โยนความผิดให้เหลียงเหว่ยเหอเป็ น
แพะรับบาปแทนตนเพื่อต้องการให้ตวั เองพ้นจากความผิด
การดาเนินเรื่อง นวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้า กล่าวได้วา่ เป็ นการดาเนิ นเรื่ องตามลาดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
หรื อการเรี ยงตามลาดับเวลา เนื่องจากมีการเล่าเรื่ องโดยเริ่ มจากเพกาได้สังเกตเห็นรอยขาด และรอยเลือดของ
ชุดกี่เพ้า “รอยขาดเล็กๆ และคราบสี แดงคลา้ นั้นเหมือนกับว่ า ก่ อนหน้ านีก้ ี่เพ้ าบนหุ่ นแสดงเคยถูกวัตถุมีคม
แทงทะลุผ่าน” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 37) ทาให้เพกาเกิดความสงสัย และต้องการหาคาตอบจาก
กี่เพ้าชุ ดนั้น และเมื่อเธอได้ลองสวมชุ ดกี่เพ้า ทาให้เธอเห็นเป็ นภาพนิมิตคล้ายวิญญาณของผูห้ ญิงคนหนึ่ง มี
สี หน้าและดวงตาเต็มไปด้วยความหม่นเศร้าและสับสน “ดวงตาของผู้หญิงในกระจกที่ มองตรงมา...ขาวขุ่น
มองไม่ เห็นตาดา” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 40) เพกาจึงวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เธอได้พบเจอและเก็บ
รวบรวมหลัก ฐาน ข้อ มู ล การสื บ สวนสอบสวนทั้ง หมดที่ เ ธอได้ม า สามารถระบุ ว่า หวัง ลี่ ผิ ง คื อ ผูท้ ี่ อ ยู่
เบื้องหลังการเสี ยชีวติ ของสุ คนธาผูเ้ ป็ นเจ้าของชุดกี่เพ้าสี แดงชุดนั้น
แก่ นเรื่อง นวนิ ยายเรื่ องกี่เพ้า ผูเ้ ขียนต้องการให้เนื้ อเรื่ องแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุ ษย์ เช่ น
ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็ นต้น เนื้อเรื่ องส่ วนหนึ่ งในนวนิ ยายกี่เพ้าได้แสดงออกถึงความรักของหวังลี่ผิงผู้
เป็ นแม่ที่ตอ้ งการจะปกป้ องหมิงซานลูกชายคนโต ด้วยความรัก ความห่ วงใย ซึ่ งเป็ นธรรมชาติของคนเป็ น
แม่ที่มีต่อลู ก “ฉั นเกรงว่ าเหว่ ยเหอจะชวนหมิ งซานไปในทางที่ เสื่ อมเสี ย บ้ านของเขายากจนมาก ลาบาก
ขนาดนีจ้ ะมาหลอกเอาเงินลูกเราหรื อเปล่ าก็ไม่ ร้ ู ...” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 175) ด้วยความรัก
ความห่ วงใยของหวังลี่ ผิง เธอได้วางแผนอนาคตให้กบั หมิ งซานไว้เป็ นอย่างดี ในฐานะลูกชายคนโตของ
ตระกูล หมิงซานจะต้องเป็ นผูด้ ูแลธุ รกิจของทางตระกูลเจ้า เมื่อหวังลี่ผิงได้รู้วา่ สุ คนธา คู่หมั้นของหมิงซาน
รับรู้เรื่ องที่หมิงซานมี พฤติ กรรมรั กเพศเดี ยวกัน และต้องการจะเปิ ดเผยเรื่ องนี้ หวังลี่ ผิงจึงได้ลงมือทาร้ าย
สุ คนธาจนเสี ยชีวติ เพราะไม่สามารถรับความจริ งที่จะเกิดขึ้นหากเรื่ องดังกล่าวถูกเปิ ดเผยออกไป จึงเป็ นเหตุ
จูงใจให้ลงมือทาร้ายผูอ้ ื่นโดยการพลั้งมือแทงสุ คนธาจนเสี ยชีวติ เพียงต้องการจะปกป้ องชื่อเสี ยงของลูกและ
วงศ์ตระกูลให้รอดพ้นจากการดูถูกจากสังคม ทาให้ตนเองต้องตกเป็ นฆาตกรโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
จากลาดับเหตุการณ์ การร้อยเรี ยงเรื่ องราวในนวนิ ยายเรื่ อง กี่เพ้า มีการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กลวิธีการสร้ างเรื่ องแบบสื บสวนสอบสวนตั้งแต่การวางโครงเรื่ อง การลาดับเหตุการณ์ ในเรื่ อง การดาเนิ น
เรื่ อง และมีแก่นเรื่ องแสดงให้เห็นถึงความรัก โลภ โกรธ หลงของมนุษย์ ความเป็ นปกติธรรมดาของมนุษย์
ในเรื่ องแสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่เกิดจากการกระทาของฆาตกร เกิดจากการพลาดพลั้ง ไม่ได้ต้ งั ใจไม่ได้วางแผน
แต่ทาให้ผอู้ ื่นเสี ยชีวติ จากอารมณ์และความต้องการลึก ๆ ภายใต้จิตใจ จากที่ตนคาดหวังและต้องการให้เป็ น
เมื่อเกิดเหตุมีคนตายขึ้นจริ งแล้ว ก็กลัวความผิด จึงได้สร้างเรื่ องโยนความผิดไปให้ผอู ้ ื่น เพื่อให้ตวั เองพ้นจาก
ความผิด ผลกระทบจากการกระทาตามอารมณ์ โดยขาดความยั้งคิ ด ก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยชี วิตของคนหนึ่ งคน
และยังทาให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนเป็ นแพะรับบาปว่าเป็ นผูก้ ่อเหตุฆาตกรรม
การศึกษาบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายพบว่า ตัวละคร คือ ผูท้ ี่มีบทบาทในเรื่ องและสามารถ
นาพาเรื่ องไปสู่ จุดมุ่งหมายได้ โดยทัว่ ไปผูป้ ระพันธ์จะจาลองลักษณะนิ สัย พฤติกรรม และบุคลิกลักษณะต่าง ๆ
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ของตัวละครไว้ การแต่งนวนิยายแต่ละเรื่ องผูเ้ ขียนจะให้ความสาคัญกับการสร้างตัวละคร เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ตัวละคร ทั้งด้านลักษณะนิ สัย บทบาท และความหลายหลายของตัวละครในเรื่ อง “ตัวละคร” เป็ นสิ่ งที่แสดง
พฤติกรรมจนเกิ ดเหตุการณ์ ในเรื่ องมี อยู่ 2 ประเภท คือ ตัวละครเอกและตัวละครย่อย ตัวละครเอกทาหน้าที่
ดาเนิ นเรื่ องโดยตลอด ส่ วนตัวละครย่อยทาหน้าที่เป็ นตัวละครประกอบและเสริ มให้ตวั ละครเอกเด่นขึ้นมา
(ชไมพร พรเพ็ญพิพฒั น์, 2549, หน้า 29) ประเภทของตัวละครแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวละครเอกหรื อ
ตัวละครสาคัญ และตัวละครรองหรื อตัวละครประกอบ ตัวละครเอก คือตัวละครที่มีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนิ นเรื่ องหรื อตัวละครที่เป็ นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง (นาฏอนงค์ พวงสมบัติ, 2554, หน้า 45)
บทบาทตัวละครในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

บทบาทตัวละคร
นักสืบ

เหยื่อ

ผู้ช่วยนักสืบ

ฆาตกร

นัก สื บ เป็ นตัวละครที่ มี ค วามสามารถ เฉลี ย วฉลาด ช่ า งสั ง เกต มี ไหวพริ บ สามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ตัวละครนักสื บจะทาหน้าที่คลี่คลายปมปริ ศนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่ อง
ซึ่ งในนวนิยายเรื่ องกี่เพ้า เพกาเป็ นตัวละครที่ทาหน้าที่เป็ นนักสื บและเป็ นตัวละครหลัก เริ่ มไขปริ ศนาจากชุด
กี่ เพ้าสี แดงเลื อดนก เพกาเกิ ดความสงสัยเกี่ ยวกับคดี ฆาตกรรมปริ ศนา ทาให้เธอมีเป้ าหมายในการสื บหา
ความจริ ง เธอจึง เดิ นทางไปบ้า นตระกูล เจ้า ดัง ข้อความที่ ว่า “หากได้ เดิ นทางไปยังคฤหาสน์ ตระกูล เจ้ า
หล่ อนก็จะมีโอกาสสื บเรื่ องราวลึกลับเบือ้ งหลังกี่เพ้ า ปริ ศนาชุดนั้น เพื่อให้ หายจากความรู้ สึ กคลางแคลงใจ
เสี ยที ...” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 84) การทาหน้าที่ของนักสื บเพกา นอกจากการสอบถามข้อมูล
จากสมาชิ กในบ้านตระกูลเจ้า แล้ว เธอยังใช้วิธีการตามหาตัวเหลียงเหว่ยเหอ ซึ่ งเป็ นเพื่อนสนิ ทของเจ้าหมิง
ซาน ลูกชายคนโตของบ้านตระกูลเจ้า คนที่ตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัย ในการเสี ยชี วิตของสุ คนธา เพราะเพกาเชื่ อว่า
เหลียงเหว่ยเหอไม่ได้เป็ นฆาตกรอย่างที่ทุกคนในบ้านตระกูลเจ้ากล่าวหา จากข้อความที่วา่ “อย่ างที่ ฉันบอก
ละค่ ะ...ฉั นไปรู้ เรื่ องของคุณเหว่ ยเหอกับคุณสุ คนธาเข้ าโดยบังเอิ ญ และฉั นเชื่ อว่ าลูกชายของอาจื อไม่ ใช่
ฆาตกร...ก็เลยอยากช่ วยเขาให้ พ้นจากข้ อกล่ าวหา” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 474) เรื่ องราวปริ ศนาที่
ทุกคนในบ้านตระกูลเจ้าตั้งใจลื มและไม่อยากจะขุดคุ ย้ มันขึ้นมาอี กถูกเปิ ดเผยด้วยข้อมูลที่นักสื บพยายาม
รวบรวมและวิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการตามหาตัวฆาตกรตัวจริ ง มาลงโทษ และต้องการคื นความ
ยุติธรรมให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยเกี่ยวกับคดีน้ ี จนได้ขอ้ มูลว่า หวังลี่ผิงคุณนายใหญ่ของบ้านตระกูลเจ้า
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ผูท้ ี่คอยดูแลความเรี ยบร้อย ทุกข์สุขของทุกคนในบ้านคือผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังคดีปริ ศนานี้ ดังตัวอย่างที่ว่า “คุณ
ฆ่ า คุ ณ สุ ค นธาเพี ย งเพราะเธอไม่ ย อมแต่ ง งานกั บคุ ณหมิ งซานใช่ ไ หมคะ...เท่ านั้นยังไม่ พ อคุ ณยังใจคอ
เหี ้ยมโหดพอที่ จะโยนความผิดให้ คุณเหว่ ยเหออี กด้ วย” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 550) จึงสามารถสรุ ป
ได้วา่ ตัวละครนักสื บในเรื่ องมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการทาหน้าที่สืบหาความจริ งได้สมบทบาทของนักสื บมี
การเดินเรื่ องอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ส่ งให้นวนิยายน่าติดตามและสุ ดท้ายก็ประสบความสาเร็ จตามที่ต้ งั ใจไว้
ผู้ช่วยนักสื บ มีบทบาทหน้าที่เป็ นผูท้ ี่คอยให้ขอ้ มูลกับนักสื บ ถือได้วา่ เป็ นตัวละครที่มีบทบาทสาคัญ
เนื่ องจากตัวละครที่เป็ นผูช้ ่วยนักสื บนั้นจะต้องเป็ นตัวละครที่ดาเนิ นเรื่ องไปพร้อมกับนักสื บ อาจจะเริ่ มต้น
โดยการเริ่ มสื บสวนหรื อการให้ขอ้ มูล จนกระทัง่ พบตัวคนร้ าย และสามารถอธิ บายถึ งเหตุการณ์ ท้ งั หมดที่
เกิดขึ้นได้ ...ตัวละครซึ่งทาหน้าที่เป็ นเพื่อน และเป็ นผูช้ ่วยของนักสื บในการสื บสวนคดีที่เกิดขึ้นถือได้วา่ เป็ น
ตัวละครที่ มีบ ทบาทสาคัญ เนื่ องจากนวนิ ยายแนวสื บสวนสอบสวนต่า งใช้ตวั ละครเพื่ อนนัก สื บ ในการ
ดาเนิ นเรื่ อง โดยการจดบันทึกเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นทั้งหมดตั้งแต่เริ่ มต้นการสื บสวน จนพบตัวคนร้ าย และ
อธิ บายเหตุการณ์ท้ งั หมด ซึ่ งล้วนแต่เป็ นการเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของตัวละครสาคัญตัวนี้ การดาเนิ นเรื่ องเป็ นการ
เล่าเรื่ องย้อนอดีต โดยเพื่อนนักสื บจะเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องราว รวมทั้งอธิ บายวิธีการสื บสวนสอบสวนของนักสื บ
และให้ขอ้ มูลหลักฐานตามที่เพื่อนนักสื บได้เห็ นและเข้าใจ เพื่อนนักสื บจะต้องมี ความสามารถด้อยกว่า
นักสื บทั้งในด้านการกระทาและความคิด ซึ่ งเป็ นกลวิธีของผูเ้ ขียนในการจากัดการรับรู ้ขอ้ มูลของผูอ้ ่าน เพื่อ
ไม่ให้รู้ความคิ ดและการกระทาของนักสื บ ทั้งหมด มิ ฉะนั้นจะทาให้เรื่ องขาดความลึ กลับ ไม่ น่าติ ดตาม
(อังคณา สุ ขวิเศษ, 2544, หน้า 87)
เหลี ยงเหว่ยเหอคือตัวละครที่เป็ นผูช้ ่ วยนักสื บ เพราะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนื อจากที่
นัก สื บ ค้นพบความจริ ง เหลี ย งเหว่ย เหอท าหน้า ที่ เป็ นผูช้ ่ วยนักสื บ ที่ ดีโดยการบอกข้อมูล และเบาะแสที่
เกี่ยวข้องกับตัวคนร้ายในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้น ดังตัวอย่างที่วา่ “กลิ่น... ผมไม่ เห็นหน้ าคนคนนั้น แต่ ผม
ได้ กลิ่น” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 548) ซึ่ งเป็ นที่เข้าใจและรู ้ได้แน่ชดั ว่ากลิ่นที่ผชู ้ ่วยนักสื บจาได้ดี
ในวันที่เกิดเหตุบอกนั้นเป็ นกลิ่นน้ ามันหอมระเหยที่ฆาตกรใช้เป็ นกลิ่นประจาตัว ซึ่ งการทาหน้าที่ของผูช้ ่วย
นักสื บแม้ว่าเป็ นเพียงการช่ วยหาหรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเท่านั้น แต่เป็ นการช่ วยให้นกั สื บสามารถปิ ดคดีได้
อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
ฆาตกร ตัวละครที่มีบทบาทในการสร้างปมของเรื่ อง คนร้ายในแต่ละตัวจะต้องมีเหตุหรื อปั ญหาที่
สามารถจูงใจก่ อให้เกิ ดคดี หรื อปมปริ ศนาที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุ ที่ตอ้ งกระทาอาจเกิ ดจากความรั ก
ความโลภ ความโกรธ หรื อความหลง เป็ นต้น ...ผูร้ ้ายในวรรณกรรมแนวสื บสวนสอบสวนจัดเป็ นตัวละคร
เอก เพราะเป็ นตัวละครที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างปมปั ญหาในเรื่ อง ตัวละครผูร้ ้ายแต่ละตัวจะมีเหตุจูงใจใน
การก่อคดีที่แตกต่างกัน ผูร้ ้ายก่อคดีเพราะความแค้น ความโลภ หรื อความรักที่ไม่สมหวัง เป็ นต้น (นาฏอนงค์
พวงสมบัติ, 2554, หน้า 46) ถือได้สิ่งเหล่านี้ เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ฆาตกรเป็ นตัวละครที่
มีบทบาทสาคัญหรื อมีความเทียบเท่ากับตัวละครเอกของเรื่ อง เป็ นตัวละครที่นกั สื บจะต้องค้นหาเพราะเป็ น
ตัวละครสาคัญที่ทาให้เกิดความลึกลับซับซ้อน นวนิ ยายเรื่ องกี่เพ้าผูเ้ ขียนต้องการสร้างให้หวังลี่ผิงเป็ นตัวละคร
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ที่ มี บ ทบาทเป็ นคนธรรมดาแต่ มี เหตุ จูง ใจให้ก่ อคดี ฆ าตกรรมขึ้ นซึ่ ง เกิ ดจากความรั ก ของผูเ้ ป็ นแม่ เพี ย ง
ต้องการจะปกป้ องลูก จึงกลายเป็ นความพลาดพลั้งให้เกิ ดการกระทาหรื อแรงผลักดันที่อยูภ่ ายในใจอีกทั้ง
เกิดจากอารมณ์และแรงกระตุน้ จากเหยือ่ ดังที่ตวั ละครเล่าว่า
...บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ต้ งั ใจ... หวังลี่ผงิ เถียง ...ฉันถือมีดปอกผลไม้
ที่นงั เพ่ยเพ่ยมันเอาขึ้นไปไว้ที่หอ้ งดอกไม้ ตั้งใจจะบังคับให้เมย์ลีกราบเท้า
ขอโทษฉันในสิ่ งที่มนั กระทาลงไป...แต่คนอย่างมันหัวแข็ง ดื้อด้าน แทนที่
จะขอโทษ มันกลับหัวเราะดีใจว่า หมิงซานตายไปเสี ยได้ก็ดี ทีน้ ีมนั ก็จะได้
แต่งงานกับหมิงเทียนโดยไม่มีอุปสรรค...
น้ าตาของผูเ้ ป็ นมารดาไหลนองหน้า น้ าเสี ยงของหวังลี่ผงิ เศร้าสลด ก่อนจะ
กลับเกรี้ ยวกราดขึ้นเป็ นพักๆ
...มันอยูใ่ นชุดกี่เพ้าที่นงั ซิ่ วหลานให้พอ่ มันตัดขึ้นมาเป็ นชุ ดวิวาห์...ทาแบบนี้
มันเย้ยกันเกินไปหน่อยแล้ว...ฉันก็เลยกระชากผมมัน แล้วก็ แทง แทง แทง...
(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 556)
ความรักลูกทาให้หวังลี่ผิงตกเป็ นฆาตกรโดยมิได้ต้ งั ใจ การเป็ นฆาตกรของหวังลี่ ผิงเกิ ดจากการ
พลั้งมือด้วยอารมณ์โกรธเป็ นเหตุให้เธอพยายามต้องปิ ดบังเรื่ องราวที่เกิดขึ้น และใช้วิธีโยนความผิดให้ผอู ้ ื่น
กลายเป็ นแพะรับบาปแทนตน
เหยือ่ เป็ นตัวละครที่ได้รับผลจากการกระทาของผูร้ ้ายภายในเรื่ อง ซึ่ งผูเ้ ขียนได้กาหนดให้ตวั ละครผู ้
ถูกทาร้ายได้มีบทบาทในเรื่ อง ...ตัวละครผูถ้ ูกทาร้ายจัดเป็ นตัวละครรอง เพราะเป็ นตัวละครที่ได้ รับผลจาก
การกระทาของผูร้ ้ ายในเรื่ อง ผูอ้ ่านจะทราบเรื่ องราวต่าง ๆ ของตัวละครผูถ้ ูกทาร้ ายจากการสื บสวนของ
นักสื บเมื่อเกิดคดีข้ ึนแล้ว ดังนั้นผูถ้ ูกทาร้ายจึงไม่ปรากฏบทบาทอื่นในเรื่ องนอกจากเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลจากการ
กระทาของผูร้ ้าย... (นาฏอนงค์ พวงสมบัติ, 2554, หน้า 48)
นวนิ ยายเรื่ องกี่ เพ้า ผูเ้ ขียนได้กาหนดให้สุคนธา เมย์ลีหรื อเหม่ยลี่ เป็ นตัวละครที่ตกเป็ นเหยื่อหรื อผูถ้ ูก
ทาร้ายจากการกระทาของคนร้ายหรื อฆาตกรในเรื่ อง ผูเ้ ขียนได้ให้ตวั ละครนี้ ปรากฏตัวให้นกั สื บหรื อเพกา
ได้เห็นเพื่อทวงความยุติธรรมให้กบั ตัวเองทาให้ตวั ละครนั้นได้มีบทบาทมากขึ้น
สุ คนธาเหยือ่ รายแรก เป็ นผูห้ ญิงที่มีบุคลิกลักษณะเรี ยบร้อย และเป็ นที่รักของคนในบ้านตระกูลเจ้ า
ความน่ ารักและเรี ยบร้ อยของสุ คนธาในสายตาของทุกคนในบ้านตระกูลเจ้าเปลี่ ยนไป เมื่อเธอได้เปิ ดเผย
เรื่ องราวการเป็ นรักร่ วมเพศของหมิงซานออกมา “คุณพ่ อคะ ที่ หนูไม่ แต่ งกับพี่ หมิ งซานก็เพราะว่ าพี่ หมิ ง
ซานไม่ ได้ รักผู้หญิง แต่ รักผู้ชายด้ วยกัน...” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 276) นอกจากจะเป็ นการ
ทาลายชื่อเสี ยงทางสังคมจีนแล้ว ยังทาให้ตระกูลเจ้าทุกคนต้องเกิดความอับอาย ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เธอตกเป็ น
เหยือ่ ในที่สุด
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เหลียงเหว่ยเหอผูต้ กเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยเกี่ยวกับการเสี ยชี วิตของสุ คนธา มีบทบาทเป็ นทั้งผูช้ ่วยนักสื บ
ผูถ้ ูกกล่าวหา และเหยือ่ ในขณะเดียวกัน การปรากฏตัวของเหลียงเหว่ยเหอ ทาให้เป็ นที่เพ่งเล็งของฆาตกรและ
หวังที่จะฆ่าปิ ดปากเหลียงเหว่ยเหอ เพราะกลัวว่าหากเหลียงเหว่ยเหอนาเรื่ องการเสี ยชีวติ ของสุ คนธาไปบอกให้กบั
ทุกคนได้รู้อาจจะทาให้คดี มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่ และทาให้ตารวจสื บสาวราวเรื่ องมาถึงตัวเองได้ เหลียงเหว่ยเหอ
คือเป้ าหมายที่ฆาตกรวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องให้เป็ นแพะรับบาปแทนตนซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่สามารถกาจัดให้
เหลียงเหว่ยเหอเลิกยุง่ เกี่ยวกับคนในบ้านตระกูลเจ้า และหากเหลียงเหว่ยเหอเป็ นอีกคนหนึ่ งที่ตอ้ งตายก็เป็ น
การดี ที่ ตารวจและทุ ก คนไม่ ส ามารถรู ้ ค วามจริ ง ได้เลยว่า ท้า ยที่ สุ ดแล้วฆาตกรหรื อผูท้ ี่ อยู่เบื้ องหลัง การ
วางแผนทุกอย่างนั้นเป็ นคนที่อยูใ่ นบ้านตระกูลเจ้านัน่ เอง
เพกา ภัณฑารักษ์สาวผูม้ ีความสามารถในการซ่ อมแซมชุ ดกี่เพ้าโบราณ จึงทาให้เธอเป็ นที่ไว้ใจและ
ได้รับมอบหมายให้ไปทาหน้าที่ซ่อมกี่เพ้าโบราณที่บา้ นตระกูลเจ้า บทบาทของการถูกเป็ นเหยื่อของเพกาคือ
เธอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื บหาเรื่ องราวการเสี ยชี วิตของสุ คนธา จึงทาให้ฆาตกรต้องการที่จะ
กาจัดและไม่สามารถปล่อยให้เพกาสื บหาเบาะแสได้ จึงพยายามขัดขวางและหาโอกาสที่จะทาร้าย “พยายาม
ขู่ให้ แกเลิ กยุ่งเรื่ องกี่ เพ้ าก็แล้ ว แต่ แกก็ไม่ ยอมเลิก...ฉั นจาเป็ นต้ องจัดการกับแก แต่ แกดวงแข็ง...รอดมาได้ ทุกที
ทั้งแชนดอร์ เลียร์ ทั้งห้ องอบผ้ า..ฉันต้ องลาบากยากเย็นในการวางแผน แต่ ทาไม...ทาไมแกถึงรอดตายมาได้ ”
(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2555, หน้า 551-552) แต่ดว้ ยความสามารถและความฉลาดของเพกาทาให้ตวั เธอ
สามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้ง อย่างไรก็ตามเพกาก็เป็ นทั้งตัวละครที่สามารถสื บสวนเรื่ องราวการเสี ยชีวิต
ของสุ คนธา และสามารถสื บหาตัวฆาตกรตัวจริ งได้เป็ นผลสาเร็ จ
กล่าวได้ว่า บทบาทและหน้าที่ที่ผเู้ ขียนสร้างให้ตวั ละครทุกตัวมีความสมจริ ง ทั้งตัวละครที่ เป็ น
ผูช้ ่วยนักสื บ ฆาตกร เหยื่อ และตัวละครที่เป็ นนักสื บยังเป็ นตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความ
เป็ นนักสื บและทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์เสมือนบุคคลจริ ง มีความ
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เช่น นักสื บเพกามีบทบาทในการสื บหาสาเหตุการเกิดคดีการฆาตกรรมสุ คนธา
และสามารถคลี่คลายคดีได้ ผูช้ ่วยนักสื บเหลียงเหว่ยเหอมีบทบาทในการช่วยให้ขอ้ มูลและเบาะแสเกี่ยวกับการ
เสี ยชีวติ ของสุ คนธาและช่วยนักสื บเพกาหาตัวฆาตกร หวังลี่ผิงมีบทบาทในการสร้างปมปริ ศนาหรื อเป็ นผูก้ ่อคดี
ฆาตกรรม ทาให้เกิ ดความวุ่นวายขึ้น ส่ วนสุ คนธามีบทบาทในการได้รับผลกระทบจากการกระทาของหวังลี่ ผิง
เป็ นต้น ดังนั้นบทบาทของตัวละครที่ปรากฏให้เห็ นนั้นจะทาหน้าที่และมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยูก่ บั การจัดวางตัวละครของผูเ้ ขียน และที่สาคัญสามารถจัดเนื้ อเรื่ องเป็ นแนวสื บสวนสอบสวนได้อย่าง
ลงตัว
สรุ ป
จากการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเรื่ องกี่เพ้า ของพงศกร จะเห็นได้วา่ กี่เพ้าเป็ นนวนิยายรัก ที่สามารถ
ศึกษาในแนวสื บสวนสอบสวนแบบคลาสสิ ค กล่ าวคือนักสื บใช้วิธีการสื บสวนสอบสวนคดี ฆาตกรรมที่
เกิ ดขึ้ นในเรื่ อง โดยการหาหลักฐานประกอบกับการใช้ความสามารถและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวนักสื บเอง
เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของฆาตกรในการก่อเหตุครั้งนี้ เนื้ อเรื่ องของ นวนิ ยายเรื่ องนี้ มีการผสมผสาน
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เนื้ อหาเพื่อนาเสนอความลี้ลบั ของวิญญาณ ความลึ กลับซับซ้อนซ่ อนเงื่อนงาของคดีฆาตกรรมโดยนาเสนอ
ผ่านชุ ดผ้ากี่ เพ้า โดยมี ความรั กโรแมนติ กของหนุ่ มสาวมาช่ วยสร้ างสี สันให้เนื้ อเรื่ องชวนติ ดตาม ผูเ้ ขี ย น
นาเสนอข้อมู ล บนพื้ นฐานของความน่ า จะเป็ นไปได้ ท าให้ผูอ้ ่ า นคล้อยตามจากหลัก ฐานต่ า ง ๆ ที่ ม า
สนับสนุ นว่า ตัวละครเอก คือ เพกาสามารถค้นพบผูก้ ระทาความผิด แต่แล้วผูเ้ ขี ยนก็หักมุมว่าไม่ใช่ ฆาตกร
ตัวจริ งครั้งแล้วครั้งเล่า ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความสงสัยใคร่ รู้ เป็ นกลวิธีดาเนินเรื่ องที่สร้างให้ผอู ้ ่านติดตามเรื่ องราว
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อหาคาตอบประเด็นการเสี ยชี วิต ในการ
ดาเนิ นเรื่ องราวผูเ้ ขียนมักสร้างความไขว้เขวให้ผอู ้ ่าน โดยสร้างให้มีตวั ละครที่เข้าข่ายผูต้ อ้ งสงสัยหลายตัว
บุคคลผูต้ อ้ งสงสัยเหล่านี้ ต่างก็มีแนวโน้มที่จะเป็ นผูก้ ่ออาชญากรรมทั้งสิ้ น ทาให้ผอู ้ ่านติดตามพฤติกรรมที่
น่าสงสัยเหล่านั้น
หลังจากการเปิ ดเรื่ องด้วยปมปั ญหาเกี่ ยวกับอาชญากรรม และมีตวั ละครที่เข้าไปค้นหาความจริ ง
แล้ว ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความดึ ง ดู ด ใจให้ ก ับ ผู ้อ่ า น และสร้ า งความสนใจในการสื บ สวนด้ว ยกลวิ ธี ที่
หลากหลาย แต่เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตามกลวิธีของแนวสื บสวนสอบสวน พบว่านวนิ ยายเรื่ องกี่เพ้ามีการดาเนิ น
เรื่ องที่น่าสนใจในแบบ เรื่ องการสื บหาตัวฆาตกรอย่างชัดเจน รวมถึงผูเ้ ขียนมีเอกลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะ
ในการแต่งเรื่ องแนวสื บสวนสอบสวน เห็นได้จากการวางโครงเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง และการปิ ดเรื่ อง อีกทั้ง
ยังมีการแสดงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันเอง ทาให้เกิดเรื่ องราวต่าง ๆ ขึ้น ความขัดแย้งในนวนิ ยายมี
การเปิ ดเผยออกมาที ละน้อยเพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจถึ งสาเหตุ ของการเกิ ดความขัดแย้ง นอกจากนี้ การ
แสดงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั มนุ ษย์ยงั เป็ นการสร้างตัวละครต้องสงสัยให้ผอู ้ ่านได้ติดตามพฤติกรรม
ตัวละครนั้น ๆ จนกว่า เรื่ องราวปริ ศ นาจะเปิ ดเผย การดาเนิ นเรื่ องในลัก ษณะนี้ ท าให้นวนิ ย ายเรื่ องนี้ มี
ความสาคัญมากกว่าจะเป็ นนวนิ ยายรักธรรมดาทัว่ ไป และยังมีการปรากฏของผีสุคนธา นวนิ ยายก็ยิ่งลึกลับ
ซับซ้อนมากขึ้น กล่าวได้วา่ “พงศกร” มีความตั้งใจให้นวนิยายเรื่ องกี่เพ้า เป็ นนวนิ ยายแนวโรมานซ์ หรื อนวนิ ยาย
ชุดผ้า และมีเรื่ องของวิญญาณที่เหนื อธรรมชาติเข้ามาเกี่ ยวข้องและต้องการให้มีความโดดเด่นในแบบการ
สื บสวนสอบสวนคดีการฆาตกรรมที่เป็ นปริ ศนาและมีเงื่อนงา กระทัง่ ได้มีการคลี่คลายโดยตัวละครเอกของ
เรื่ องผูท้ าหน้า ที่ เป็ นนัก สื บ สามารถสื บ หาข้อมูล และตัวฆาตกรในเรื่ อง ท าให้ค ดี ก ารฆาตกรรมครั้ ง นี้ ไ ข
ปริ ศนาได้อย่างชัดเจน ซึ่ งตัวนักเขียนทาให้นวนิยายเรื่ องกี่เพ้ามีสีสัน สนุ กสนาน น่าอ่านชวนติดตาม และมี
ความทันสมัย อีกทั้งทาให้นวนิยายอีกหลายเรื่ องได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี
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