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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์นวนิยายของพงศกรที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเคร่ืองประดับ จํานวน 3 
เรื่อง ได้แก่ กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท โดยพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ โครงเรื่อง และแนวคิด
สําคัญ ผลการศกึษาพบว่าลักษณะเด่น ด้านโครงเรื่องนั้นพงศกรมีการนําเคร่ืองประดับมาใช้สร้างความขัดแย้ง 
ทําให้เกิดโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง และทําให้ความขัดแย้งในอดีตชาติมีความเชื่อมโยงส่งผลมายัง         
ชาติปัจจุบัน ส่วนลักษณะเด่นด้านแนวคิดสําคัญพงศกรมีการนําเสนอทัศนะ 3 ลักษณะ ได้แก่ แนวคิดเร่ือง         
ความรัก แนวคิดเร่ืองอํานาจ และแนวคิดเรื่องศักด์ิศรี พงศกรได้นําเสนอลักษณะเด่นด้านแนวคิดท่ีน่าสนใจ
เพ่ิมเติมในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าแท้และคณุค่าเทียมซ่ึงแฝงอยู่ในเครื่องประดับหลักเพ่ือสื่อให้ผู้อ่าน
ตระหนักว่าคุณค่าท่ีแท้จริงนั้นอยู่ท่ีคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม ตลอดจน       
การปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนไม่ใช่อยู่ท่ีการแสวงหาเพื่อครอบครองมูลค่าของสิ่งของ ทรัพย์สมบัติ อํานาจ ตําแหน่ง 
และผลประโยชน์โดยยอมกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สมหวังในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
 

คําสําคัญ : โครงเรื่อง / แนวคิดสําคัญ / แนวเรื่องเครื่องประดับ / พงศกร  
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                        มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ABSTRACT 
This research article aims to analyze 3 novels written by Pongsakorn with contents concerning 
jewelry, namely Kamlai Mart, Phet Akkanee, and Kunthon Sawart. The analysis focuses on 2 
main points: the plot and the story concept. The results reveal the characteristic of the plot in 
which Pongsakorn employs jewelry to create conflicts, thus generating a main plot and 
multiple sub-plots as well as connecting conflicts in the character’s previous life to those of 
their current life. The story is projected based on 3 concepts: the concept of love, the 
concept of power, and the concept of honor. In addition, Pongsakorn presents additional 
overall concepts relating to the genuine value and the artificial value perceived in jewelry in 
order to communicate to the readers that the genuine value is found in the moral and ethical 
conduct and intention, not in the possession of wealth, power, position and profits gained and 
dictated by manipulations and self-interest.     
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
พงศกรเป็นนักเขียนชายคุณภาพรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทย ซ่ึงมีผลงานตีพิมพ์ออกมา

อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังผลงานส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจํานวนมาก ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีรางวัล
ทางด้านวรรณกรรมการันตีความสามารถ เช่น นวนิยายเรื่อง “เบื้องบรรพ์” ได้รับรางวัลชมเชยประเภท        
นวนิยายจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งท่ี 7 ปีพุทธศักราช 2544 นวนิยายเรื่อง “ฤดูดาว” ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2550 
นวนิยายเรื่องนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นหนังสือแนะนําในการประกวดเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด รวมท้ังได้รับคัดเลือกเป็น
หนังสือ 1 ใน 100 เล่มในโครงการ 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548) และนวนิยายเรื่อง    
“รอยไหม” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2551 
เป็นต้น ผลงานนวนิยายจากปลายปากกาของพงศกรได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักอ่าน ส่งผลให้       
นวนิยายหลายเรื่องมีผู้ผลิตละครโทรทัศน์สนใจติดต่อนําไปผลิตเป็นบทละครโทรทัศน์ช่องต่างๆ จึงถือได้ว่า
ผลงานของพงศกรได้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่พงศกร ได้แก่ “นวนิยาย
ชุดผีกับผืนผ้า” ของประเทศต่างๆ ได้แก่ สาปภูษา (ไทย) รอยไหม (ลาว) กี่เพ้า (จีน) สิเน่หาส่าหร ี(อินเดีย)     
กลกิโมโน (ญี่ปุ่น) เล่ห์ลุนตยา (พม่า) ลูกไม้ลายสนธยา (อุตตรกุรุทวีป) เลื่อมลวง (ไทย) และบุหงาบาติก 
(อินโดนีเซีย) 
 จะเห็นได้ว่าเมื่อนวนิยายเรื่อง ‘สาปภูษา’ ซ่ึงเป็นนวนิยายแนวลึกลับเหนือธรรมชาติเรื่องแรกในชุด        
“ผีกับผืนผ้า” เป็นละครสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เม่ือปีพุทธศักราช 2552 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับ            
การตอบรับจากผู้ชมอย่างหลากหลาย ย่ิงไปกว่านั้นนวนิยายในชุดผ้าเรื่องต่อๆ มา ได้แก่ รอยไหม สิเน่หาส่าหรี           
กี่เพ้า เล่ห์ลุนตยา กลกิโมโน ลูกไม้ลายสนธยา เลื่อมลวง และบุหงาบาติก ต่างได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านเป็น
อย่างสูงซ่ึงสังเกตได้จากจํานวนคร้ังในการพิมพ์ อาทิ นวนิยายเร่ืองรอยไหม ปัจจุบันพิมพ์ครั้งท่ี 7 แล้ว รวมท้ัง 
นวนิยายอีกหลายเร่ืองท่ีขายดี (Best seller) อาทิ นวนิยายเรื่องบุหงาบาติก ในขณะเดียวกันยังมีนวนิยายอีก
จํานวนหนึ่งท่ีสถานีโทรทัศน์ได้นําบทประพันธ์ไปผลิตเป็นบทละครโทรทัศน์ เช่น บางกอกนฤมิต ฤดูดาว          

ลูกไม้ลายสนธยา สิเน่หาส่าหรี เล่ห์ลุนตยา สาวหลงยุค กุหลาบลวง มายาเงา เคหาสน์นางคอย และ              
กุหลาบรัตติกาล เป็นต้น  
 นอกจากน้ียังมีนวนิยายเรื่องอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น “นวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานานและความเชื่อ” ได้แก่ 
เบื้องบรรพ์ สร้อยแสงจันทร์ ฤดูดาว วังพญาพราย กุหลาบรัตติกาล  คชาปุระ นครไอยรา เคหาสน์นางคอย               
มณีแดนสรวง “นวนิยายที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการข้ามมิติกาลเวลา” ได้แก่ สาวหลงยุค กัลปาวสาน บุรําปรัมปรา 
และหุบผาราชินี “นวนิยายท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานท่ี” ได้แก่ กลิ่นการเวก เพรงสนธยา บางกอกนฤมิต มายาเงา 
กุหลาบลวง รวมท้ัง “นวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเคร่ืองประดับ” ได้แก่ กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท 
ต่างเป็นท่ีนิยมของผู้อ่านเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ ‘พงศกร’ เป็นนักเขียนท่ีมีผลงานได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นท่ี
รู้จักในวงกว้างย่ิงขึ้นจนได้รับสมญานามว่าเป็น “เจ้าพ่อนวนิยายลึกลับสยองขวัญ” (King of Mysterious 
Horror Novels) 
 จากเน้ือความข้างต้นจะเห็นได้ว่าพงศกรเป็นนกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีมีแนวทางการเขียนนวนิยายแนวเหนือ
ธรรมชาติเป็นหลัก ผลงานนวนิยายของพงศกรส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากนักเขียนคนอื่นๆ       
ในวงการวรรณกรรมไทย โดยสามารถพิจารณาได้จากกลวิธีการนําเสนอเรื่องราว ท่ีมีการนําเสนอข้อมูลท่ีมี
ลักษณะผสมผสานสหวิทยาการต่างๆ เช่น การนําเรื่องราวเกี่ยวกับผ้า ตํานาน  ความเชื่อ คติชนวิทยา 
ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล สถานท่ีสําคัญ อาหาร เครื่องประดับ วรรณคดี เทพปกรณัมของท้องถ่ินไทยและ
สากล รวมท้ังองค์ความรู้ทางการแพทย์เข้ามาเพื่ออธิบายความเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในเร่ืองให้มีความสมจริง
น่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ให้นวนิยายของพงศกรมีความสมจริง มีความโดดเด่น แปลกใหม่ น่าสนใจ 
สนุกสนาน เร้าใจ ชวนติดตามเรื่องราวซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าของนวัตกรรมท่ีปรากฏในนวนิยายของ
พงศกร  
 พงศกรได้นําโลกแห่งจินตนาการเข้ามาผสมผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเหมาะสมและลงตัว          
ดังท่ี Jinna, R. (2011)  ได้กล่าวถึงสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในนวนิยายของพงศกรซ่ึงมีท่ีมาจากตํานาน          
ความเชื่อโบราณ คําบอกเล่า และวรรณคดี พบ 7 ประเภท ได้แก่ ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจจิต ไสยเวท เครื่องราง
ของขลัง อาถรรพ์ และลางสังหรณ์โชคลาภ ส่วนแนวทางในการสร้างความเหนือธรรมชาติ คือ การสร้าง              
โครงเรื่องเก่ียวกับความลี้ลับของวิญญาณและชาติภพ โครงเรื่องมหัศจรรย์ และโครงเร่ืองเก่ียวกับความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างเรื่องเหนือธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ พงศกรได้ผูกเรื่องให้ตัวละครสร้างกรรมต่อกันไว้ท้ังกรรมดีและ    
กรรมชั่ว การเปิดเร่ืองมีการบรรยายถึงความลี้ลับ เพ่ือทําให้ผู้อ่านสนใจติดตามการดําเนินเรื่องพงศกรใช้            
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับตัวละครอมนุษย์ ความขัดแย้งท่ีเป็นปริศนา ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร
อมนุษย์กับธรรมชาติ และดําเนินเรื่องโดยการสร้างความสนใจใคร่รู้ พงศกรได้เขียนให้สิ่งเหนือธรรมชาติ และ
กลวิธีการสร้างความเหนือธรรมชาติมีสัมพันธภาพกันอย่างแนบเนียน ทุกอย่างโยงใยกัน แล้วในท่ีสุดก็เข้ามาเป็น
เอกภาพเดียวกันในด้านแนวคิด คือ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองกิเลส อภัยทาน และกฎแห่งกรรม  
“นวนิยายแนวเรื่องเครื่องประดับ” จัดเป็นนวนิยายอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี 
พิจารณาได้จากการที่ทางบริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากดั ได้นําบทประพันธ์เร่ือง “กําไลมาศ” ไปผลิต
เป็นละครโทรทัศน์ เขียนบทโทรทัศน์โดย สุธิสา วงษ์อยู่ กํากับการแสดงโดย สถาพร นาควิไลโรจน์ นําแสดงโดย
นักแสดงชั้นนําของประเทศไทย เช่น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ วรัทยา นิลคูหา และพงศกร เมตตาริกานนท์ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 และมีการนํามาฉายซํ้าใน           
ปี พ.ศ. 2561 นวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติท่ีมีการนําอัญมณีมาทํา
เป็นเคร่ืองประดับ เพ่ือสร้างปมขัดแย้งทําให้โครงเร่ืองของนวนิยายมีความน่าสนใจมากข้ึน นวนิยายแนวเรื่อง
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ABSTRACT 
This research article aims to analyze 3 novels written by Pongsakorn with contents concerning 
jewelry, namely Kamlai Mart, Phet Akkanee, and Kunthon Sawart. The analysis focuses on 2 
main points: the plot and the story concept. The results reveal the characteristic of the plot in 
which Pongsakorn employs jewelry to create conflicts, thus generating a main plot and 
multiple sub-plots as well as connecting conflicts in the character’s previous life to those of 
their current life. The story is projected based on 3 concepts: the concept of love, the 
concept of power, and the concept of honor. In addition, Pongsakorn presents additional 
overall concepts relating to the genuine value and the artificial value perceived in jewelry in 
order to communicate to the readers that the genuine value is found in the moral and ethical 
conduct and intention, not in the possession of wealth, power, position and profits gained and 
dictated by manipulations and self-interest.     
 

Keywords : Plot / Story Concept / Storyline of Jewelry / Pongsakorn 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
พงศกรเป็นนักเขียนชายคุณภาพรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทย ซ่ึงมีผลงานตีพิมพ์ออกมา

อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังผลงานส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจํานวนมาก ย่ิงไปกว่านั้นยังมีรางวัล
ทางด้านวรรณกรรมการันตีความสามารถ เช่น นวนิยายเรื่อง “เบื้องบรรพ์” ได้รับรางวัลชมเชยประเภท        
นวนิยายจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งท่ี 7 ปีพุทธศักราช 2544 นวนิยายเรื่อง “ฤดูดาว” ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2550 
นวนิยายเรื่องนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นหนังสือแนะนําในการประกวดเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด รวมท้ังได้รับคัดเลือกเป็น
หนังสือ 1 ใน 100 เล่มในโครงการ 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548) และนวนิยายเรื่อง    
“รอยไหม” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2551 
เป็นต้น ผลงานนวนิยายจากปลายปากกาของพงศกรได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักอ่าน ส่งผลให้       
นวนิยายหลายเรื่องมีผู้ผลิตละครโทรทัศน์สนใจติดต่อนําไปผลิตเป็นบทละครโทรทัศน์ช่องต่างๆ จึงถือได้ว่า
ผลงานของพงศกรได้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่พงศกร ได้แก่ “นวนิยาย
ชุดผีกับผืนผ้า” ของประเทศต่างๆ ได้แก่ สาปภูษา (ไทย) รอยไหม (ลาว) กี่เพ้า (จีน) สิเน่หาส่าหร ี(อินเดีย)     
กลกิโมโน (ญี่ปุ่น) เล่ห์ลุนตยา (พม่า) ลูกไม้ลายสนธยา (อุตตรกุรุทวีป) เลื่อมลวง (ไทย) และบุหงาบาติก 
(อินโดนีเซีย) 
 จะเห็นได้ว่าเมื่อนวนิยายเรื่อง ‘สาปภูษา’ ซ่ึงเป็นนวนิยายแนวลึกลับเหนือธรรมชาติเรื่องแรกในชุด        
“ผีกับผืนผ้า” เป็นละครสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เม่ือปีพุทธศักราช 2552 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับ            
การตอบรับจากผู้ชมอย่างหลากหลาย ย่ิงไปกว่าน้ันนวนิยายในชุดผ้าเรื่องต่อๆ มา ได้แก่ รอยไหม สิเน่หาส่าหรี           
กี่เพ้า เล่ห์ลุนตยา กลกิโมโน ลูกไม้ลายสนธยา เลื่อมลวง และบุหงาบาติก ต่างได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านเป็น
อย่างสูงซ่ึงสังเกตได้จากจํานวนคร้ังในการพิมพ์ อาทิ นวนิยายเร่ืองรอยไหม ปัจจุบันพิมพ์ครั้งท่ี 7 แล้ว รวมท้ัง 
นวนิยายอีกหลายเร่ืองท่ีขายดี (Best seller) อาทิ นวนิยายเรื่องบุหงาบาติก ในขณะเดียวกันยังมีนวนิยายอีก
จํานวนหนึ่งท่ีสถานีโทรทัศน์ได้นําบทประพันธ์ไปผลิตเป็นบทละครโทรทัศน์ เช่น บางกอกนฤมิต ฤดูดาว          

ลูกไม้ลายสนธยา สิเน่หาส่าหรี เล่ห์ลุนตยา สาวหลงยุค กุหลาบลวง มายาเงา เคหาสน์นางคอย และ              
กุหลาบรัตติกาล เป็นต้น  
 นอกจากน้ียังมีนวนิยายเรื่องอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น “นวนิยายที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับตํานานและความเชื่อ” ได้แก่ 
เบื้องบรรพ์ สร้อยแสงจันทร์ ฤดูดาว วังพญาพราย กุหลาบรัตติกาล  คชาปุระ นครไอยรา เคหาสน์นางคอย               
มณีแดนสรวง “นวนิยายที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการข้ามมิติกาลเวลา” ได้แก่ สาวหลงยุค กัลปาวสาน บุรําปรัมปรา 
และหุบผาราชินี “นวนิยายท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานท่ี” ได้แก่ กลิ่นการเวก เพรงสนธยา บางกอกนฤมิต มายาเงา 
กุหลาบลวง รวมท้ัง “นวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องประดับ” ได้แก่ กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท 
ต่างเป็นท่ีนิยมของผู้อ่านเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ ‘พงศกร’ เป็นนักเขียนท่ีมีผลงานได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นท่ี
รู้จักในวงกว้างย่ิงขึ้นจนได้รับสมญานามว่าเป็น “เจ้าพ่อนวนิยายลึกลับสยองขวัญ” (King of Mysterious 
Horror Novels) 
 จากเน้ือความข้างต้นจะเห็นได้ว่าพงศกรเป็นนกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีมีแนวทางการเขียนนวนิยายแนวเหนือ
ธรรมชาติเป็นหลัก ผลงานนวนิยายของพงศกรส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากนักเขียนคนอ่ืนๆ       
ในวงการวรรณกรรมไทย โดยสามารถพิจารณาได้จากกลวิธีการนําเสนอเรื่องราว ท่ีมีการนําเสนอข้อมูลท่ีมี
ลักษณะผสมผสานสหวิทยาการต่างๆ เช่น การนําเรื่องราวเกี่ยวกับผ้า ตํานาน  ความเชื่อ คติชนวิทยา 
ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล สถานท่ีสําคัญ อาหาร เครื่องประดับ วรรณคดี เทพปกรณัมของท้องถ่ินไทยและ
สากล รวมท้ังองค์ความรู้ทางการแพทย์เข้ามาเพื่ออธิบายความเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในเร่ืองให้มีความสมจริง
น่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ให้นวนิยายของพงศกรมีความสมจริง มีความโดดเด่น แปลกใหม่ น่าสนใจ 
สนุกสนาน เร้าใจ ชวนติดตามเรื่องราวซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าของนวัตกรรมท่ีปรากฏในนวนิยายของ
พงศกร  
 พงศกรได้นําโลกแห่งจินตนาการเข้ามาผสมผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเหมาะสมและลงตัว          
ดังท่ี Jinna, R. (2011)  ได้กล่าวถึงสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในนวนิยายของพงศกรซ่ึงมีท่ีมาจากตํานาน          
ความเชื่อโบราณ คําบอกเล่า และวรรณคดี พบ 7 ประเภท ได้แก่ ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจจิต ไสยเวท เครื่องราง
ของขลัง อาถรรพ์ และลางสังหรณ์โชคลาภ ส่วนแนวทางในการสร้างความเหนือธรรมชาติ คือ การสร้าง              
โครงเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับของวิญญาณและชาติภพ โครงเรื่องมหัศจรรย์ และโครงเร่ืองเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างเรื่องเหนือธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ พงศกรได้ผูกเรื่องให้ตัวละครสร้างกรรมต่อกันไว้ท้ังกรรมดีและ    
กรรมชั่ว การเปิดเรื่องมีการบรรยายถึงความลี้ลับ เพ่ือทําให้ผู้อ่านสนใจติดตามการดําเนินเรื่องพงศกรใช้            
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับตัวละครอมนุษย์ ความขัดแย้งท่ีเป็นปริศนา ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร
อมนุษย์กับธรรมชาติ และดําเนินเรื่องโดยการสร้างความสนใจใคร่รู้ พงศกรได้เขียนให้สิ่งเหนือธรรมชาติ และ
กลวิธีการสร้างความเหนือธรรมชาติมีสัมพันธภาพกันอย่างแนบเนียน ทุกอย่างโยงใยกัน แล้วในท่ีสุดก็เข้ามาเป็น
เอกภาพเดียวกันในด้านแนวคิด คือ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองกิเลส อภัยทาน และกฎแห่งกรรม  
“นวนิยายแนวเรื่องเครื่องประดับ” จัดเป็นนวนิยายอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี 
พิจารณาได้จากการที่ทางบริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากดั ได้นําบทประพันธ์เรื่อง “กําไลมาศ” ไปผลิต
เป็นละครโทรทัศน์ เขียนบทโทรทัศน์โดย สุธิสา วงษ์อยู่ กํากับการแสดงโดย สถาพร นาควิไลโรจน์ นําแสดงโดย
นักแสดงชั้นนําของประเทศไทย เช่น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ วรัทยา นิลคูหา และพงศกร เมตตาริกานนท์ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 และมีการนํามาฉายซํ้าใน           
ปี พ.ศ. 2561 นวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติท่ีมีการนําอัญมณีมาทํา
เป็นเคร่ืองประดับ เพ่ือสร้างปมขัดแย้งทําให้โครงเร่ืองของนวนิยายมีความน่าสนใจมากข้ึน นวนิยายแนวเรื่อง
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เครื่องประดับของพงศกร มีจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ นวนิยายเรื่อง กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะวิเคราะห์โครงเรื่อง และแนวคิดสําคัญท่ีปรากฏในนวนิยายดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์โครงเร่ือง และแนวคิดสําคัญท่ีปรากฏในนวนิยายท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับเคร่ืองประดับของ

พงศกร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเร่ือง “ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับของ

พงศกร” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีแนวทางในการวิเคราะห์โครงเรื่องท่ีปรากฏในวรรณกรรม โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้อาศัย               
กรอบแนวคิดของ Nukunkit, S. (2000, p.127-128) ในประเด็น “โครงเรื่อง” จะพิจารณากลวิธีสร้างความ
ขัดแย้งในการดําเนินเรื่อง (Conflict) ท่ีผู้ประพันธ์ได้นํามาสร้างปมปัญหาให้เกิดขึ้นกับตัวละคร 5 ประการ ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใจของตัวละครเอง เพ่ือให้
ตัวละครหาหนทางคลี่คลายปมปัญหาเหล่านั้นในตอนจบของเร่ือง สําหรับแนวทางในการพิจารณา “แนวคิด
สําคัญ” ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิดของ Imsamran, B. (1984, p.ง-จ) แนวคิดในนวนิยาย 5 ลักษณะ ได้แก่ 
เรื่องความรัก เรื่องชีวิต เรื่องครอบครัว เรื่องผู้หญิง และเรื่องสังคม มาประกอบการพิจารณาเป็นหลักซ่ึงจะทําให้
ประจักษ์ถึงลักษณะเด่นในการสร้างโครงเรื่อง และการสะท้อนแนวคิดสําคัญว่ามีความโดดเด่นสนุกสนาน         
มีอรรถรสความบันเทิงน่าติดตามอ่าน ตลอดจนสร้างสรรค์สติปัญญาให้แก่ผู้อ่านไปในเวลาเดียวกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กําไลมาศ : อานุภาพแห่งเครื่องประดับที่นําไปสู่ความรักและการสูญเสีย 
 

 นวนิยายเรื่อง ‘กําไลมาศ’ เป็นนวนิยายลึกลับสยองขวัญที่มีเน้ือเรื่องเกี่ยวกับเคร่ืองประดับได้รับ             
การตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในหนังสือนิตยสารพลอยแกมเพชร แล้วนํามารวมเล่มพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557 โดยบริษัท
ศรีสารา จํากัด นวนิยายเรื่องนี้มีการนําชื่อเคร่ืองประดับมาต้ังเป็นชื่อเรื่องชวนให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยใคร่รู้
ติดตามเรื่องราวว่าเครื่องประดับชิ้นนี้มีความสําคญัอย่างไร แล้วพงศกรก็ใชก้ลวิธีดําเนินเรื่องอย่างแยบยลทําให้
ผู้อ่านเข้าไปร่วมรับรู้ชะตากรรมของตัวละครอย่าง “ริ้วทอง” ท่ีถูกฆาตกรรมจนหาศพไม่เจอกลายเป็นวิญญาณ
เร่ร่อนมีเพียง “ข้อมือผี” เท่านั้น หากผู้ใดท่ีครอบครอง “กําไลมาศ” วงนี้จะประสบเคราะห์ร้าย โดยเฉพาะ
ตระกูลของ “อินทวงศ์” ตัวละครเอกฝ่ายชายที่เป็นสาเหตุของคดีฆาตกรรมครั้งนี้ ส่วน “เกล้ามาศ” ตัวละครเอก

ฝ่ายหญิงได้เข้ามาช่วยคลี่คลาย จนในท่ีสุดสืบหาตัวฆาตกรได้ และพบศพของร้ิวทอง ช่วยให้ดวงวิญญาณของเธอ
ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ ส่วนคู่กรณีได้มีการอโหสิกรรมให้แก่กัน ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันและกัน 
อีกต่อไป   
นวนิยายเรื่องกําไลมาศมีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตชาติและชาติปจัจุบัน โดยเปิดเร่ืองเป็นชาติ
ปัจจุบัน แล้วใช้ตัวละครในเรื่องผู้อยู่ร่วมสมัย ร่วมเหตุการณ์ในอดีต เป็นผู้เล่าเรื่องในอดีตชาติให้ตัวละครเอก 
ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้รับรู้  

อดีตชาติ “กําไลมาศ” เป็นกําไลทองเก่ามีลวดลายเครือเถาดอกไม้มรกตฝังเป็นใบไม้ ส่วนกลีบดอกไม้
ตกแต่งด้วยทับทิมขนาดใหญ่ มีสลักอักษรว่า “ริ้วทอง” ซ่ึงเป็นชื่อของเจ้าของกําไลวงนี้ เป็นกําไลท่ีสร้าง
เลียนแบบมาจากกําไลของหุ่นกระบอกนางย่ีสุ่น ตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ท่ีริ้วทองเป็น                 
ผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาให้แก่หุ่นตัวนี้ เพ่ือเธอจะได้ใช้เชิดแสดงในการละเล่นหุ่นกระบอกของคณะนายรวยบิดาของเธอ 
เม่ือ “พระดิเรกศุภมาส” ได้มาพบและชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอก เขาและริ้วทองต่างพึงพอใจซ่ึงกันและกันจน
เกิดเป็นความรัก ถึงแม้ว่าพระดิเรกศุภมาสจะมี “ล้อม” เป็นภรรยา และ “ทรัพย์หรือทรัพย์มณี” เป็นบุตรสาว
อยู่แล้วก็ตาม พระดิเรกศุภมาสได้สั่งให้ช่างทองทํากําไลมาศขึ้นมาเพ่ือมอบให้แก่ริ้วทองเป็นของแทนใจ พร้อมกับ
เขียนจดหมายฉบับหนึ่งโดยมีข้อความว่า  
     ...กําไลมาศวงนีพ่ี้ให้น้อง  แทนบ่วงคล้องใจรักสมัครสมาย 
   ขอจงสวมติดกรไว้ไม่ห่างกาย  ตราบชีพวายใจภักดิ์อยู่คู่กําไล...     

(Pongsakorn, 2015, p.362) 
 

ด้าน “หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา” พระธิดาของ “เสด็จในกรม” ผู้ซ่ึงอุปการะคณะหุ่นกระบอก              
นายรวยบิดาของริ้วทองได้หลงรักพระดิเรกศุภมาส เม่ือทราบว่าชายคนท่ีเธอรักนั้นไปหลงรักกับริ้วทองบุตรสาว
ของเจ้าของคณะหุ่นกระบอก หม่อมเจ้าหญิงรู้สึกไม่พอใจมากจึงหาทางกําจัดโดยให้ริ้วทองไปถวายตัวกับ 
“หม่อมเจ้าอรรถรัตน์ศุภกร” พ่ีชายของเธอ แต่ริ้วทองไม่เต็มใจจึงคิดหนี โดยมีปรุงพ่ีชายพาหลบหนี ริ้วทองได้
นัดให้พระดิเรกศุภมาสมารับ ทว่าพระดิเรกศุภมาสไม่ได้มา เพราะหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาวางอุบายหลอก
พระดิเรกศุภมาสไปอีกท่ีหนึ่ง พร้อมท้ังส่งลูกน้องมาหลอกริ้วทองไป ส่วนเธอเข้าใจผิดและลงเรือไปกับคนร้าย  
ริ้วทองถูกฆ่าตาย และถูกตัดข้อมือเพ่ือชิงกําไลมาศไปมอบให้หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ส่วนปรุงบาดเจ็บสาหัส 
มีแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้าเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่หนีไปได้เขาได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อและเด็กวัด 
ต่อมาปรุงออกบวช หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาได้ใส่ร้ายปรุงว่าพาร้ิวทองหนีไปพร้อมกับขโมยทรัพย์สมบัติไป
ด้วยส่งผลให้เสด็จในกรมขับไล่คณะหุ่นกระบอกนายรวยออกจากวังติณชาติ 

ชาติปัจจุบัน  “หม่อมหลวงอินทนิล” มารดาของ “อินทวงศ์” เป็นผู้ครอบครองกําไลมาศ โดยซ้ือมาจาก
ร้านไลย ซ่ึงเป็นร้านจําหน่ายเครื่องประดับโบราณ เธอสวมกําไลวงน้ีออกงานสังคมแล้วถูกวิญญาณริ้วทองเข้าสิง 
จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ทรรศนะชายคนรักของเธอได้แอบขโมยกําไลมาศไปมอบให้แก่แทมม่ีดาราสาว
ท่ีเขาแอบมีความสัมพันธ์ด้วย เม่ือแทมม่ีสวมกําไลมาศเธอถูกวิญญาณร้ิวทองเข้าสิงแล้วบีบคอทรรศนะจนเกือบ
เสียชีวิต หลังจากนั้นแทมมี่ต้องการจะแกล้งหม่อมหลวงอินทนิล เธอสวมกําไลมาศขึ้นเวทีแสดงแฟชั่นโชว์
เครื่องประดับโบราณจนเป็นเหตุให้อินทนิลโกรธมากจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันข้ึน อินทนิลจึงยุติความสัมพันธ์
กับทรรศนะชายคนรัก หลังจากเหตุการณ์นี้หม่อมหลวงอินทนิลได้มอบกําไลมาศให้แก่ “เกล้ามาศ” เพราะ       
หญิงสาวได้ช่วยเหลืออินทนิลเม่ือมีปัญหา นับตั้งแต่วันนั้นเกล้ามาศก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้เร่ืองราวต่างๆ 
เก่ียวกับกําไลมาศวงนี้ เกล้ามาศสนใจจะทําวิจัยเร่ือง “ดนตรีไทยกับการแสดงหุ่นกระบอก” เธอจึงไปขอเก็บ
ข้อมูลกับ “หม่อมเจ้าหญิงอาภาภรณี” ทวดน้อยของอินทวงศ์จนได้รู้ความจริงว่ากําไลมาศวงนี้เป็นของร้ิวทอง 
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เครื่องประดับของพงศกร มีจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ นวนิยายเรื่อง กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะวิเคราะห์โครงเรื่อง และแนวคิดสําคัญท่ีปรากฏในนวนิยายดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์โครงเร่ือง และแนวคิดสําคัญท่ีปรากฏในนวนิยายท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคร่ืองประดับของ

พงศกร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับของ

พงศกร” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีแนวทางในการวิเคราะห์โครงเรื่องท่ีปรากฏในวรรณกรรม โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้อาศัย               
กรอบแนวคิดของ Nukunkit, S. (2000, p.127-128) ในประเด็น “โครงเรื่อง” จะพิจารณากลวิธีสร้างความ
ขัดแย้งในการดําเนินเรื่อง (Conflict) ท่ีผู้ประพันธ์ได้นํามาสร้างปมปัญหาให้เกิดขึ้นกับตัวละคร 5 ประการ ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใจของตัวละครเอง เพ่ือให้
ตัวละครหาหนทางคลี่คลายปมปัญหาเหล่าน้ันในตอนจบของเร่ือง สําหรับแนวทางในการพิจารณา “แนวคิด
สําคัญ” ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิดของ Imsamran, B. (1984, p.ง-จ) แนวคิดในนวนิยาย 5 ลักษณะ ได้แก่ 
เรื่องความรัก เรื่องชีวิต เรื่องครอบครัว เรื่องผู้หญิง และเรื่องสังคม มาประกอบการพิจารณาเป็นหลักซ่ึงจะทําให้
ประจักษ์ถึงลักษณะเด่นในการสร้างโครงเรื่อง และการสะท้อนแนวคิดสําคัญว่ามีความโดดเด่นสนุกสนาน         
มีอรรถรสความบันเทิงน่าติดตามอ่าน ตลอดจนสร้างสรรค์สติปัญญาให้แก่ผู้อ่านไปในเวลาเดียวกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กําไลมาศ : อานุภาพแห่งเคร่ืองประดับที่นําไปสู่ความรักและการสูญเสีย 
 

 นวนิยายเรื่อง ‘กําไลมาศ’ เป็นนวนิยายลึกลับสยองขวัญที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเคร่ืองประดับได้รับ             
การตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในหนังสือนิตยสารพลอยแกมเพชร แล้วนํามารวมเล่มพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557 โดยบริษัท
ศรีสารา จํากัด นวนิยายเรื่องนี้มีการนําชื่อเคร่ืองประดับมาต้ังเป็นชื่อเรื่องชวนให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยใคร่รู้
ติดตามเรื่องราวว่าเครื่องประดับชิ้นนี้มีความสําคญัอย่างไร แล้วพงศกรก็ใชก้ลวิธีดําเนินเรื่องอย่างแยบยลทําให้
ผู้อ่านเข้าไปร่วมรับรู้ชะตากรรมของตัวละครอย่าง “ริ้วทอง” ท่ีถูกฆาตกรรมจนหาศพไม่เจอกลายเป็นวิญญาณ
เร่ร่อนมีเพียง “ข้อมือผี” เท่าน้ัน หากผู้ใดท่ีครอบครอง “กําไลมาศ” วงนี้จะประสบเคราะห์ร้าย โดยเฉพาะ
ตระกูลของ “อินทวงศ์” ตัวละครเอกฝ่ายชายที่เป็นสาเหตุของคดีฆาตกรรมครั้งนี้ ส่วน “เกล้ามาศ” ตัวละครเอก

ฝ่ายหญิงได้เข้ามาช่วยคลี่คลาย จนในท่ีสุดสืบหาตัวฆาตกรได้ และพบศพของร้ิวทอง ช่วยให้ดวงวิญญาณของเธอ
ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ ส่วนคู่กรณีได้มีการอโหสิกรรมให้แก่กัน ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันและกัน 
อีกต่อไป   
นวนิยายเรื่องกําไลมาศมีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตชาติและชาติปจัจุบัน โดยเปิดเร่ืองเป็นชาติ
ปัจจุบัน แล้วใช้ตัวละครในเรื่องผู้อยู่ร่วมสมัย ร่วมเหตุการณ์ในอดีต เป็นผู้เล่าเรื่องในอดีตชาติให้ตัวละครเอก 
ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้รับรู้  

อดีตชาติ “กําไลมาศ” เป็นกําไลทองเก่ามีลวดลายเครือเถาดอกไม้มรกตฝังเป็นใบไม้ ส่วนกลีบดอกไม้
ตกแต่งด้วยทับทิมขนาดใหญ่ มีสลักอักษรว่า “ริ้วทอง” ซ่ึงเป็นชื่อของเจ้าของกําไลวงนี้ เป็นกําไลท่ีสร้าง
เลียนแบบมาจากกําไลของหุ่นกระบอกนางย่ีสุ่น ตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ท่ีริ้วทองเป็น                 
ผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาให้แก่หุ่นตัวนี้ เพ่ือเธอจะได้ใช้เชิดแสดงในการละเล่นหุ่นกระบอกของคณะนายรวยบิดาของเธอ 
เม่ือ “พระดิเรกศุภมาส” ได้มาพบและชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอก เขาและริ้วทองต่างพึงพอใจซ่ึงกันและกันจน
เกิดเป็นความรัก ถึงแม้ว่าพระดิเรกศุภมาสจะมี “ล้อม” เป็นภรรยา และ “ทรัพย์หรือทรัพย์มณี” เป็นบุตรสาว
อยู่แล้วก็ตาม พระดิเรกศุภมาสได้สั่งให้ช่างทองทํากําไลมาศข้ึนมาเพ่ือมอบให้แก่ริ้วทองเป็นของแทนใจ พร้อมกับ
เขียนจดหมายฉบับหนึ่งโดยมีข้อความว่า  
     ...กําไลมาศวงนีพ่ี้ให้น้อง  แทนบ่วงคล้องใจรักสมัครสมาย 
   ขอจงสวมติดกรไว้ไม่ห่างกาย  ตราบชีพวายใจภักดิ์อยู่คู่กําไล...     

(Pongsakorn, 2015, p.362) 
 

ด้าน “หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา” พระธิดาของ “เสด็จในกรม” ผู้ซ่ึงอุปการะคณะหุ่นกระบอก              
นายรวยบิดาของริ้วทองได้หลงรักพระดิเรกศุภมาส เม่ือทราบว่าชายคนท่ีเธอรักนั้นไปหลงรักกับริ้วทองบุตรสาว
ของเจ้าของคณะหุ่นกระบอก หม่อมเจ้าหญิงรู้สึกไม่พอใจมากจึงหาทางกําจัดโดยให้ริ้วทองไปถวายตัวกับ 
“หม่อมเจ้าอรรถรัตน์ศุภกร” พ่ีชายของเธอ แต่ริ้วทองไม่เต็มใจจึงคิดหนี โดยมีปรุงพี่ชายพาหลบหนี ริ้วทองได้
นัดให้พระดิเรกศุภมาสมารับ ทว่าพระดิเรกศุภมาสไม่ได้มา เพราะหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาวางอุบายหลอก
พระดิเรกศุภมาสไปอีกที่หนึ่ง พร้อมท้ังส่งลูกน้องมาหลอกริ้วทองไป ส่วนเธอเข้าใจผิดและลงเรือไปกับคนร้าย  
ริ้วทองถูกฆ่าตาย และถูกตัดข้อมือเพ่ือชิงกําไลมาศไปมอบให้หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ส่วนปรุงบาดเจ็บสาหัส 
มีแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้าเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่หนีไปได้เขาได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อและเด็กวัด 
ต่อมาปรุงออกบวช หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาได้ใส่ร้ายปรุงว่าพาร้ิวทองหนีไปพร้อมกับขโมยทรัพย์สมบัติไป
ด้วยส่งผลให้เสด็จในกรมขับไล่คณะหุ่นกระบอกนายรวยออกจากวังติณชาติ 

ชาติปัจจุบัน  “หม่อมหลวงอินทนิล” มารดาของ “อินทวงศ์” เป็นผู้ครอบครองกําไลมาศ โดยซ้ือมาจาก
ร้านไลย ซ่ึงเป็นร้านจําหน่ายเครื่องประดับโบราณ เธอสวมกําไลวงน้ีออกงานสังคมแล้วถูกวิญญาณริ้วทองเข้าสิง 
จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ทรรศนะชายคนรักของเธอได้แอบขโมยกําไลมาศไปมอบให้แก่แทมม่ีดาราสาว
ท่ีเขาแอบมีความสัมพันธ์ด้วย เม่ือแทมม่ีสวมกําไลมาศเธอถูกวิญญาณร้ิวทองเข้าสิงแล้วบีบคอทรรศนะจนเกือบ
เสียชีวิต หลังจากนั้นแทมมี่ต้องการจะแกล้งหม่อมหลวงอินทนิล เธอสวมกําไลมาศขึ้นเวทีแสดงแฟชั่นโชว์
เครื่องประดับโบราณจนเป็นเหตุให้อินทนิลโกรธมากจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันข้ึน อินทนิลจึงยุติความสัมพันธ์
กับทรรศนะชายคนรัก หลังจากเหตุการณ์นี้หม่อมหลวงอินทนิลได้มอบกําไลมาศให้แก่ “เกล้ามาศ” เพราะ       
หญิงสาวได้ช่วยเหลืออินทนิลเม่ือมีปัญหา นับต้ังแต่วันนั้นเกล้ามาศก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้เรื่องราวต่างๆ 
เกี่ยวกับกําไลมาศวงนี้ เกล้ามาศสนใจจะทําวิจัยเร่ือง “ดนตรีไทยกับการแสดงหุ่นกระบอก” เธอจึงไปขอเก็บ
ข้อมูลกับ “หม่อมเจ้าหญิงอาภาภรณี” ทวดน้อยของอินทวงศ์จนได้รู้ความจริงว่ากําไลมาศวงน้ีเป็นของร้ิวทอง 
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รวมท้ังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของคณะหุ่นกระบอกนายรวย แต่ทว่ายังมีเรื่องราวบางประเด็นท่ียัง
คลุมเครือ หญิงสาวจึงร่วมมือกับอินทวงศ์สืบหาความจริงโดยไปสอบถามข้อมูลกับหลวงตาปรุง ในท่ีสุดจึงเข้าใจ                
ความเป็นมาของกําไลมาศและชะตาชีวิตของริ้วทอง ส่วนอินทวงศ์ได้ประจักษ์ในเวลานั้นว่ามรดกกรรมที่               
บรรพบุรุษได้สร้างไว้ส่งผลให้สมาชิกในตระกูลติณชาติของเขาประสบชะตากรรมเกือบทุกคน ชายหนุ่มต้องการ
ขออโหสิกรรมริ้วทองแทนบรรพบุรุษของเขาโดยการออกช่วยติดตามหาร่างของริ้วทองเพื่อนํามาทําบุญอุทิศ            
ส่วนกุศลชดเชยให้เธอ อินทวงศ์ร่วมมือกับตํารวจจนค้นพบศพของร้ิวทองจึงนํามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
หลังจากนั้นอินทวงศ์ตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศผลบุญกุศลให้หญิงสาวแล้วนําเศษทองท่ีเหลือจากการเผากําไลมาศ
นําไปหล่อพระพุทธรูปเพ่ือสร้างกุศลให้ริ้วทองรวมท้ังส่งวิญญาณเธอให้ไปสู่สัมปรายภพ 

ผู้ประพันธ์เรื่อง กําไลมาศ นําเคร่ืองประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตชาติจน
ผูกพันมาสู่ชาติปัจจุบัน ในอดีตชาตินั้นเป็นโครงเรื่องหลัก คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่                 
“ริ้วทอง” ตัวละครสําคัญของเร่ืองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ในประเด็นเรื่องความรัก การแย่งชิงชายคนรัก 
คือ เจ้าดิเรกศุภมาส ริ้วทองได้รับกําไลมาศจากชายคนรักซ่ึงเป็นสิ่งของแทนใจรัก หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาจึง
ให้ลูกน้องมาลวงไปสังหารแล้วแย่งชิงกําไลมาศมาไว้ครอบครองเอง แต่อย่างไรก็ตามเจ้าดิเรกศุภมาสรักริ้วทอง
อย่างจริงจังถงึแม้ว่าร้ิวทองจะหายไปก็ไม่ได้ปลงใจกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา  

พงศกรนํากําไลมาศในอดีตชาติมาเชื่อมโยงชาติปัจจุบันทําให้เกิดความขัดแย้งใหม่ เพ่ือสร้างโครงเรื่อง
รอง 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นดูได้จากความขัดแย้งระหว่าง
หม่อมหลวงอินทนิลกับแทมม่ีและทรรศนะ จะเห็นได้ว่ากําไลมาศถูกนํามาสร้างความขัดแย้งในเรื่องความรัก
เช่นเดียวกับอดีตชาติเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเหมือนเม่ือคร้ังอดีต เหตุการณ์ท่ีสอง ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ระหว่างบุคคลท่ีครอบครองกําไลมาศกับริ้วทอง เช่น หม่อมหลวงอินทนิล และแทมม่ี 
เป็นต้น กําไลมาศวงนี้หากผู้ใดครอบครอง “ข้อมือผี” ของร้ิวทองจะไปตามทวงคืนจนเกิดความวุ่นวายขึ้นเสมอ  
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเกล้ามาศได้ครอบครองกําไลมาศนั้นริ้วทองไม่ได้ทําร้ายแต่อย่างใด ดวงหน้าของหม่อมหลวง
อินทนิลซีดเผือก ด้วยกําลังจะขาดใจอยู่รอมร่อ นางแบบสาวหันมาทางเกล้ามาศด้วยอาการโมโห แทมม่ีตั้งท่าจะ
เหวี่ยงเกล้ามาศให้กระเด็นไป แต่แล้วจู่ๆ แทมมี่ก็ชะงักไป พร้อมกับหลุดปากอุทานออกมาว่า “คุณพระ...” 
ดวงตาแดงกํ่าของนางแบบสาวเหลือกขึ้นบน เหมือนจะมองแลเลยไปทางด้านหลังของเกล้ามาศเมื่อหญิงสาวหัน
กลับไปมองดู...ก็ไม่เห็นจะมีใคร “คุณพระดิเรก...” 

ตอนแรกเกล้ามาศนึกว่าแทมมี่อุทานคําว่า ‘คุณพระช่วย’ หากประโยคต่อมาคําพูดท่ีหลุดออกมาจาก
ปากของนางแบบสาวกลับเป็นชือ่คุณทวดของหล่อน...  

   (Pongsakorn, 2015, p.232-233) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเกล้ามาศนา่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระดิเรกศุภมาศ 
ส่งผลให้วิญญาณริ้วทองผูกพันไม่คิดทําร้าย ย่ิงไปกว่านั้นยังช่วยเหลือหญิงสาวเมื่อตกอยู่ในอันตรายอีกด้วย              
ดังตัวอย่างจากตอนท่ีเกล้ามาศถูกอนาวินลวงไปทํามิดีมิร้ายท่ีร้านเฌอแตม แถวทองหล่อ ริ้วทองได้เข้ามา
ช่วยเหลือเกล้ามาศไว้ทันเวลาพอดี 

...เธอยกมือข้ึนพนมไหว้ขอบคุณริ้วทอง รู้สึกแน่ใจว่าท่ีรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ในวันนี้ ก็เพราะร้ิว
ทองช่วยเหลือเอาไว้ 

“ฉันม่ันใจว่าเป็นคุณแน่ๆ ขอบคุณแม่ริ้วทองนะคะ ฉันไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดี ฉันขอบคุณแม่ริ้วทอง
จริงๆ ขอสัญญาว่าฉันกับคุณอินทวงศ์จะพยายามหาร่างของแม่ริ้วทองให้พบให้จงได้...  

(Pongsakorn, 2015, p.623) 

พงศกรได้คลี่คลายปมความขัดแย้ง โดยให้เกล้ามาศกับอินทวงศ์ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกําไลมาศ               
และเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างริ้วทองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา จากคําบอกเล่าของหม่อมเจ้าหญิงอาภา
ภรณี และหลวงตาปรุงจึงทําให้ท้ังสองคนช่วยเหลือวิญญาณริ้วทองได้สําเร็จ วิญญาณของร้ิวทองได้ไปสู่
สัมปรายภพ จากเร่ืองราวในนวนิยายเรื่องกําไลมาศ  

จะเห็นได้ว่าพงศกรได้แฝงแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาผ่านกําไลมาศไว้ว่า “จิตสุดท้ายของมนุษย์ก่อนท่ี
จะออกจากร่างหากผูกพันหรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตจะผูกกับสิ่งนั้นไม่ยอมไปสู่สุคติภูมิ” เห็นได้จากชีวิต
ของร้ิวทองตัวละครสําคัญของเร่ืองเมื่อละกายสังขารแล้วจิตมีความผูกอาฆาตพยาบาท และประสงค์จะ
ครอบครองกําไลมาศไว้ วิญญาณของเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ แต่เม่ือจิตรู้จักปล่อยวางไม่ตกเป็นทาสของ
อารมณ์ร้ายๆ เธอจึงหลุดพ้นจากบ่วงกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เพชรอัคนี : อานุภาพแห่งเครื่องประดับที่นําไปสู่อํานาจและความยิ่งใหญ่ 
 

เพชรอัคนี ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558 โดยสํานักพิมพ์กรู๊ฟ พับลิชชิง่ นวนิยายแนวผจญภัย ลึกลับ                
แนวแฟนตาซีท่ีมีเร ื่องราวเกี่ยวกับเคร่ืองประดับ โดยผู้เขียนใช้อัญมณี คือ “เพชร” มาทําเป็นสร้อยข้อมือใช้เป็น
ชื่อเร่ืองเพื่อสร้างความน่าสนใจว่าเพชรเม็ดดังกล่าวมีความสําคัญอย่างไร พงศกรได้ดําเนินเรื่องโดยใช้              
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้จอมอสูรมีความปรารถนาช่วงชิงเพชรเม็ดสําคัญเพ่ือ
เสริมสร้างอํานาจบารมี ย่ิงไปกว่านั้นเพ่ือประสงค์ที่จะครอบครองโลกมนุษย์ ดังนั้นเหล่าบรรดาลูกสมุนของ         
จอมอสูรจึงปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแย่งชิงเพชรอัคนีจากขวัญระมิงค์ตัวละครเอกฝ่ายหญิง ส่วนอริยะ            
ตัวละครเอกฝ่ายชาย รวมท้ังกลุ่มบุคคลผู้มีอํานาจวิเศษมาช่วยเหลือ ในท้ายที่สุดธรรมมะย่อมชนะอธรรม ภารกิจ
การนําเพชรอัคนีกลับคืนสู่ม่อนแมนสรวงจึงสําเร็จลงด้วยดี โดยมีราชครูสุริยะวังสะคุ้มครองดูแลรักษาต่อไป 
นวนิยายเรื่องเพชรอัคนี มีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตกาลและปัจจุบนักาล โดยเปิดเร่ืองเป็นอดีต
กาลแล้วใช้ตัวละครผู้มีอํานาจวิเศษเป็นผู้เล่าเรื่องในอดีตกาลให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้รับรู้ 
อดีตกาล “เพชรอัคนี” ของวิเศษแห่งม่อนแมนสรวง ท่ีผนึกมนตราอํานาจฝ่ายดีเพ่ือปลุกเหล่านักรบของ‘เจ้า
หลวงแมนสรวง’ ให้ฟ้ืนข้ึนมาหากมีสงครามรบกับกองทัพของจอมอสูรอีกคร้ัง สงครามคราวก่อนเจ้าหลวงได้รับ
ชัยชนะในการต่อสู้กับ ‘กองทัพจอมอสูร’ ท่านได้ปิดผนึกประตูระหว่างมิติอสูรกับมิติโลกมนุษย์เอาไว้ ต่อมาอสูร
ได้รวมตัวกันเป็นกองทัพแล้วเอาสมบัติล่อมนุษย์ท่ีไร้ศีลธรรมให้ยอมเป็นสมุนของอสูร เจ้าหลวงแมนสรวงและขุน
ศึกผู้มีจิตใจกล้าหาญหลายคนได้ยอมเสียสละมาเป็นนักรบในถํ้าแห่งนี้ แต่ทว่า “เพชรอัคนี” ถูกชาวนา คนหนึ่ง
ท่ีมาขายดาบให้ “ราชครูสุริยะวังสะ”ผู้ดูแลเพชรอัคนี ลอบหยิบเอาเพชรอัคนีไป ท่านราชครูจึงมีภารกิจติดตาม
หาเพชรอัคนีเพราะทราบดีว่าเพชรอัคนียังคงอยู่ท่ีหนึ่งท่ีใดสักแห่งเนื่องจากม่อนแมนสรวงแห่งนี้ยังมี             
แสงสว่างสกาวสกุใสอยู่ 
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รวมท้ังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของคณะหุ่นกระบอกนายรวย แต่ทว่ายังมีเรื่องราวบางประเด็นท่ียัง
คลุมเครือ หญิงสาวจึงร่วมมือกับอินทวงศ์สืบหาความจริงโดยไปสอบถามข้อมูลกับหลวงตาปรุง ในท่ีสุดจึงเข้าใจ                
ความเป็นมาของกําไลมาศและชะตาชีวิตของริ้วทอง ส่วนอินทวงศ์ได้ประจักษ์ในเวลานั้นว่ามรดกกรรมที่               
บรรพบุรุษได้สร้างไว้ส่งผลให้สมาชิกในตระกูลติณชาติของเขาประสบชะตากรรมเกือบทุกคน ชายหนุ่มต้องการ
ขออโหสิกรรมริ้วทองแทนบรรพบุรุษของเขาโดยการออกช่วยติดตามหาร่างของริ้วทองเพื่อนํามาทําบุญอุทิศ            
ส่วนกุศลชดเชยให้เธอ อินทวงศ์ร่วมมือกับตํารวจจนค้นพบศพของร้ิวทองจึงนํามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
หลังจากนั้นอินทวงศ์ตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศผลบุญกุศลให้หญิงสาวแล้วนําเศษทองท่ีเหลือจากการเผากําไลมาศ
นําไปหล่อพระพุทธรูปเพ่ือสร้างกุศลให้ริ้วทองรวมท้ังส่งวิญญาณเธอให้ไปสู่สัมปรายภพ 

ผู้ประพันธ์เรื่อง กําไลมาศ นําเคร่ืองประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตชาติจน
ผูกพันมาสู่ชาติปัจจุบัน ในอดีตชาตินั้นเป็นโครงเรื่องหลัก คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่                 
“ริ้วทอง” ตัวละครสําคัญของเร่ืองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ในประเด็นเรื่องความรัก การแย่งชิงชายคนรัก 
คือ เจ้าดิเรกศุภมาส ริ้วทองได้รับกําไลมาศจากชายคนรักซ่ึงเป็นสิ่งของแทนใจรัก หม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภาจึง
ให้ลูกน้องมาลวงไปสังหารแล้วแย่งชิงกําไลมาศมาไว้ครอบครองเอง แต่อย่างไรก็ตามเจ้าดิเรกศุภมาสรักริ้วทอง
อย่างจริงจังถึงแม้ว่าร้ิวทองจะหายไปก็ไม่ได้ปลงใจกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา  

พงศกรนํากําไลมาศในอดีตชาติมาเชื่อมโยงชาติปัจจุบันทําให้เกิดความขัดแย้งใหม่ เพ่ือสร้างโครงเรื่อง
รอง 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นดูได้จากความขัดแย้งระหว่าง
หม่อมหลวงอินทนิลกับแทมม่ีและทรรศนะ จะเห็นได้ว่ากําไลมาศถูกนํามาสร้างความขัดแย้งในเรื่องความรัก
เช่นเดียวกับอดีตชาติเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเหมือนเม่ือคร้ังอดีต เหตุการณ์ท่ีสอง ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ระหว่างบุคคลท่ีครอบครองกําไลมาศกับริ้วทอง เช่น หม่อมหลวงอินทนิล และแทมม่ี 
เป็นต้น กําไลมาศวงนี้หากผู้ใดครอบครอง “ข้อมือผี” ของร้ิวทองจะไปตามทวงคืนจนเกิดความวุ่นวายขึ้นเสมอ  
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเกล้ามาศได้ครอบครองกําไลมาศนั้นริ้วทองไม่ได้ทําร้ายแต่อย่างใด ดวงหน้าของหม่อมหลวง
อินทนิลซีดเผือก ด้วยกําลังจะขาดใจอยู่รอมร่อ นางแบบสาวหันมาทางเกล้ามาศด้วยอาการโมโห แทมม่ีตั้งท่าจะ
เหวี่ยงเกล้ามาศให้กระเด็นไป แต่แล้วจู่ๆ แทมมี่ก็ชะงักไป พร้อมกับหลุดปากอุทานออกมาว่า “คุณพระ...” 
ดวงตาแดงกํ่าของนางแบบสาวเหลือกขึ้นบน เหมือนจะมองแลเลยไปทางด้านหลังของเกล้ามาศเมื่อหญิงสาวหัน
กลับไปมองดู...ก็ไม่เห็นจะมีใคร “คุณพระดิเรก...” 

ตอนแรกเกล้ามาศนึกว่าแทมม่ีอุทานคําว่า ‘คุณพระช่วย’ หากประโยคต่อมาคําพูดท่ีหลุดออกมาจาก
ปากของนางแบบสาวกลับเป็นชือ่คุณทวดของหล่อน...  

   (Pongsakorn, 2015, p.232-233) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเกล้ามาศนา่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระดิเรกศุภมาศ 
ส่งผลให้วิญญาณริ้วทองผูกพันไม่คิดทําร้าย ย่ิงไปกว่าน้ันยังช่วยเหลือหญิงสาวเมื่อตกอยู่ในอันตรายอีกด้วย              
ดังตัวอย่างจากตอนท่ีเกล้ามาศถูกอนาวินลวงไปทํามิดีมิร้ายท่ีร้านเฌอแตม แถวทองหล่อ ริ้วทองได้เข้ามา
ช่วยเหลือเกล้ามาศไว้ทันเวลาพอดี 

...เธอยกมือข้ึนพนมไหว้ขอบคุณริ้วทอง รู้สึกแน่ใจว่าท่ีรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ในวันนี้ ก็เพราะร้ิว
ทองช่วยเหลือเอาไว้ 

“ฉันม่ันใจว่าเป็นคุณแน่ๆ ขอบคุณแม่ริ้วทองนะคะ ฉันไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดี ฉันขอบคุณแม่ริ้วทอง
จริงๆ ขอสัญญาว่าฉันกับคุณอินทวงศ์จะพยายามหาร่างของแม่ริ้วทองให้พบให้จงได้...  

(Pongsakorn, 2015, p.623) 

พงศกรได้คลี่คลายปมความขัดแย้ง โดยให้เกล้ามาศกับอินทวงศ์ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกําไลมาศ               
และเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างริ้วทองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา จากคําบอกเล่าของหม่อมเจ้าหญิงอาภา
ภรณี และหลวงตาปรุงจึงทําให้ท้ังสองคนช่วยเหลือวิญญาณร้ิวทองได้สําเร็จ วิญญาณของร้ิวทองได้ไปสู่
สัมปรายภพ จากเร่ืองราวในนวนิยายเรื่องกําไลมาศ  

จะเห็นได้ว่าพงศกรได้แฝงแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาผ่านกําไลมาศไว้ว่า “จิตสุดท้ายของมนุษย์ก่อนท่ี
จะออกจากร่างหากผูกพันหรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตจะผูกกับสิ่งนั้นไม่ยอมไปสู่สุคติภูมิ” เห็นได้จากชีวิต
ของร้ิวทองตัวละครสําคัญของเร่ืองเมื่อละกายสังขารแล้วจิตมีความผูกอาฆาตพยาบาท และประสงค์จะ
ครอบครองกําไลมาศไว้ วิญญาณของเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ แต่เม่ือจิตรู้จักปล่อยวางไม่ตกเป็นทาสของ
อารมณ์ร้ายๆ เธอจึงหลุดพ้นจากบ่วงกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เพชรอัคนี : อานุภาพแห่งเครื่องประดับที่นําไปสู่อํานาจและความยิ่งใหญ่ 
 

เพชรอัคนี ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558 โดยสํานักพิมพ์กรู๊ฟ พับลิชชิง่ นวนิยายแนวผจญภัย ลึกลับ                
แนวแฟนตาซีท่ีมีเร ื่องราวเกี่ยวกับเคร่ืองประดับ โดยผู้เขียนใช้อัญมณี คือ “เพชร” มาทําเป็นสร้อยข้อมือใช้เป็น
ชื่อเรื่องเพื่อสร้างความน่าสนใจว่าเพชรเม็ดดังกล่าวมีความสําคัญอย่างไร พงศกรได้ดําเนินเรื่องโดยใช้              
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้จอมอสูรมีความปรารถนาช่วงชิงเพชรเม็ดสําคัญเพ่ือ
เสริมสร้างอํานาจบารมี ย่ิงไปกว่านั้นเพ่ือประสงค์ที่จะครอบครองโลกมนุษย์ ดังน้ันเหล่าบรรดาลูกสมุนของ         
จอมอสูรจึงปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแย่งชิงเพชรอัคนีจากขวัญระมิงค์ตัวละครเอกฝ่ายหญิง ส่วนอริยะ            
ตัวละครเอกฝ่ายชาย รวมท้ังกลุ่มบุคคลผู้มีอํานาจวิเศษมาช่วยเหลือ ในท้ายที่สุดธรรมมะย่อมชนะอธรรม ภารกิจ
การนําเพชรอัคนีกลับคืนสู่ม่อนแมนสรวงจึงสําเร็จลงด้วยดี โดยมีราชครูสุริยะวังสะคุ้มครองดูแลรักษาต่อไป 
นวนิยายเรื่องเพชรอัคนี มีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตกาลและปัจจุบนักาล โดยเปิดเร่ืองเป็นอดีต
กาลแล้วใช้ตัวละครผู้มีอํานาจวิเศษเป็นผู้เล่าเรื่องในอดีตกาลให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้รับรู้ 
อดีตกาล “เพชรอัคนี” ของวิเศษแห่งม่อนแมนสรวง ท่ีผนึกมนตราอํานาจฝ่ายดีเพ่ือปลุกเหล่านักรบของ‘เจ้า
หลวงแมนสรวง’ ให้ฟ้ืนข้ึนมาหากมีสงครามรบกับกองทัพของจอมอสูรอีกครั้ง สงครามคราวก่อนเจ้าหลวงได้รับ
ชัยชนะในการต่อสู้กับ ‘กองทัพจอมอสูร’ ท่านได้ปิดผนึกประตูระหว่างมิติอสูรกับมิติโลกมนุษย์เอาไว้ ต่อมาอสูร
ได้รวมตัวกันเป็นกองทัพแล้วเอาสมบัติล่อมนุษย์ท่ีไร้ศีลธรรมให้ยอมเป็นสมุนของอสูร เจ้าหลวงแมนสรวงและขุน
ศึกผู้มีจิตใจกล้าหาญหลายคนได้ยอมเสียสละมาเป็นนักรบในถํ้าแห่งนี้ แต่ทว่า “เพชรอัคนี” ถูกชาวนา คนหนึ่ง
ท่ีมาขายดาบให้ “ราชครูสุริยะวังสะ”ผู้ดูแลเพชรอัคนี ลอบหยิบเอาเพชรอัคนีไป ท่านราชครูจึงมีภารกิจติดตาม
หาเพชรอัคนีเพราะทราบดีว่าเพชรอัคนียังคงอยู่ท่ีหนึ่งท่ีใดสักแห่งเน่ืองจากม่อนแมนสรวงแห่งนี้ยังมี             
แสงสว่างสกาวสกุใสอยู่ 
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ปัจจุบันกาล  “ขวัญระมิงค์” นักศึกษาแพทย์สาวช้ันปีสุดท้าย เป็นผู้ครอบครองเพชรอัคนี ‘สร้อยข้อมือ
เพชรเม็ดเล็กรูปหยดน้ํา’ โดยท่ีเธอไม่ทราบว่าจี้เพชรของสร้อยข้อมือนี้มีความสําคัญเช่นใด เธอได้รับมาจาก   
“คุณแม่ขวัญทิพย์”ท่ีมอบให้ตอนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จี้เพชรน้ีคุณแม่ของเธอได้รับต่อมา
จาก “คุณป้าสายคํา” อดีตพี่เลี้ยงของคุณแม่ซ่ึงมอบให้เป็นของขวัญในวันแต่งงาน ขวัญระมิงค์สวมสร้อยข้อมือ
เพชรติดตัวอยู่เสมอ นักศึกษาสาวได้เดินทางไปฝึกงานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ณ สถานีอนามัยม่อนแมนสรวง 
พร้อมกับทํางานวิจัยเรื่องสภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล เธอไปพักอยู่กับครอบครัวป้าสายคํา 
ในช่วงแรกท่ีมาถึงม่อนแมนสรวงเธอพบกับบรรดาลูกสมุนของจอมอสูรซ่ึงมีเป้าหมายมาแย่งชิงสร้อยข้อมือเพชร
อัคนีของเธอเม่ือ ขวัญระมิงค์พบบุคคลแปลกหน้า หรือสมุนของจอมอสูรท่ีมาทําร้ายเพ่ือต้องการมาช่วงชิง              
เพชรอัคนี เธอจะสังเกตเห็น ‘เพชรเม็ดเล็กรูปหยดน้ํา’ ดูหม่นแสงลงไป แต่มี ‘อริยะ’ บุตรชายของคุณป้าสายคํา 
รวมท้ังกลุ่มบุคคลผู้มีอํานาจวิเศษมาช่วยเหลือ ได้แก่ ‘ราชครูสุริยะวังสะ’ ‘สิงคลิ้ง’ ‘กิงกาหรา’ และ                 
‘เมฆาโพยม’ เป็นคนช่วยเหลือจึงปลอดภัย ต่อมาเพชรอัคนีถูก ‘จักราเวทางค์’ แย่งชิงไปขวัญระมิงค์กับอริยะ
ลอบไปแย่งชิงกลบัคืนมาได้ นับต้ังแต่วันนั้นขวัญระมิงค์และอริยะก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภารกิจการผจญภัยกับ
เหล่าสมุนของจอมอสูรเพ่ือนําสร้อยข้อมือเพชรอัคนีเส้นสําคัญน้ีส่งกลับคืนราชครูสรุิยะวังสะแห่งม่อนแมนสรวง                
ในท้ายที่สุด ขวัญระมิงค์นําเพชรอัคนีไปมอบให้แด่ราชครูสุริยะวังสะ แต่ปรากฏว่าเธอเกือบถูก ‘จักราเวทางค์’ 
ทําร้ายแต่ราชครูมาช่วยไว้ได้ทัน จนส่งผลให้ท่านราชครูได้รับบาดเจ็บสาหัส จักราเวทางค์เสียใจมากท่ีทําร้ายบิดา
ผู้ให้กําเนิดจึงยอมสละชีวิตเข้าช่วยให้บิดารอดพ้นจากความตาย ราชครูสุริยะวังสะได้ใช้เวทมนตร์ลบความทรงจํา
ของทุกคน และใช้อิทธิฤทธิ์พาทุกคนย้อนเวลากลับไปวันท่ีขวัญระมิงค์เดินทางเพื่อมาฝึกงานท่ีสถานีอนามัย            
ม่อนแมนสรวง อริยะได้เดินทางมารับเธอ หญิงชายท้ังสองคนต่างมีความรู้สึกคล้ายกับว่าคุ้นเคยและผูกพันกันมา
เป็นเวลายาวนาน 

นวนิยายเรื่อง เพชรอัคนี นําเคร่ืองประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตกาลจน
ผูกพันมาสู่ปัจจุบนักาล ในอดีตกาลนั้นเป็นโครงเรื่องรอง คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ ชาวนา
คนหนึ่งกับราชครูสุริยะวังสะ ในประเด็นเรื่องความโลภในทรัพย์สิน กล่าวคือเม่ือชาวนานําดาบทองขวานฟ้ามา
จําหน่ายให้กับราชครูสุริยะวังสะ ท่านให้ชาวนาเลือกหยิบอัญมณีในม่อนแมนสรวงเพ่ือแลกเปลี่ยนกับดาบท่ีท่าน
จะนําไปมอบให้แก่นักรบหนุ่มฉกรรจ์นายหน่ึง พอดีท่านติดธุระกะทันหันจึงให้ชาวนาเลือกหยิบตามความพอใจ 
เขาได้หยิบอัญมณีรวมท้ังเพชรอัคนีไปด้วยจึงทําให้ราชครูต้องพยายามติดตามหาเพชรอัคนีกลับคืนมา  
พงศกรนําเพชรอัคนีในอดีตกาลเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันกาลเกิดความขัดแย้งเพื่อสร้างโครงเรื่องหลัก คือ         
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ในประเด็นเรื่องความโลภในอํานาจ การแย่งชิงเพชรอัคนี คือ       
ขวัญระมิงค์กับบรรดาอสูรลูกสมุนของจอมอสูรท่ีต่างต้องการเพชรอัคนีเพ่ือนําไปมอบให้เจ้านาย หรือนํามา
ครอบครองเอง เพ่ือพลังอํานาจและความย่ิงใหญ่จนทําให้ขวัญระมิงค์เจ้าของเพชรอัคนีคนล่าสุดเกือบได้รับ
อันตรายหลายคร้ัง เธอได้รับความช่วยเหลือจากอริยะ รวมท้ังสิงคลิ้งจึงรอดพ้นอันตรายมาได้ เม่ือขวัญระมิงค์
ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ทําให้เธอทราบความจริงว่า สร้อยข้อมือเพชรที่เธอสวมอยู่นั้น คือเพชรอัคนีท่ีราชครู
สุริยะวังสะกําลังตามหาและบรรดาบริวารอสูรหมายปองเพื่อนําไปมอบให้กับจอมอสูร 

แท้จริงแล้วพวกมันไม่ต้องการทําร้ายเธอหรอก สิ่งท่ีพวกมันต้องการ คือเพชรรูปหยดนํ้าต่างหาก... เปลว
ไฟสีน้ําเงินท่ีเต้นระเรงิข้างในใจกลางของเพชรมีลักษณะเหมือนกับแสงจากหัวไม้เท้าของสุริยะวังสะและสิงคลิ้งไม่
มีผิด 

 
 

เม่ือนึกย้อนไปถึงตอนที่อยู่ม่อนแมนสรวง...เปลวไฟสีน้ําเงินในเพชรย่ิงกระจ่างเป็นพิเศษ 
น่าเสียดายท่ีวันนั้นเธอสวมแจ็กเกตของอริยะเอาไว้ ไม่เช่นนั้นสุริยะวังสะคงจะเห็นเพชรรูปหยดนํ้าเม็ดนี้ และเธอ
คงคืนให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้ว เพชรอัคนี!  

(Pongsakorn, 2015, p.135) 
  พงศกรได้เสริมให้โครงเรื่องน่าสนใจข้ึนโดยเสริมโครงเรื่องรอง 1 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ ความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ขวัญระมิงค์ กับ จักราเวทางค์ จะเห็นได้ว่าขวัญระมิงค์ต้องการนําเพชรอัคนีไปมอบ
ให้แก่ราชครูสุริยะวังสะ แต่ทว่า จักราเวทางค์มนุษย์ผู้มีพลังอํานาจวิเศษได้ปลอมตัวมาลวงว่าเป็นราชครูสุริยะ
วังสะเพื่อช่วงชิงเพชรอัคนีไปถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกแย่งชิงไปได้ แต่ครั้งท่ีสองขวัญระมิงค์มีสติสังเกตเห็นเพชรอัคนีมี
สีดําคล้ําจงึทราบว่าจักราเวทางคป์ลอมตัวมาเธอจึงไม่ยอมมอบเพชรอัคนีให้  

พงศกรได้คลี่คลายปมขัดแย้ง โดยให้ขวัญระมิงค์กับอริยะแอบเข้าไปบ้านของกัญจนร์จนาปีศาจอีกา         
เพ่ือนําเพชรอัคนีกลับมาคืนได้สําเร็จ พร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากสิงคลิง้ กิงกาหรา และ เมฆาโพยม          
ร่วมผจญภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจนําเพชรอัคนีไปคืนแด่ราชครูสุริยะวังสะได้สําเร็จ พร้อมท้ังจักราเวทางค์สํานึกผิด
บาป กลับตัวกลับใจยอมสละชีวิตเพ่ือช่วยชีวิตสุริยะวังสะบิดาของเขา ส่งผลให้บรรดาลูกสมุนของจอมอสูรพากัน
แยกย้ายกลับไปยังถิ่นท่ีเดิมของพวกตน  

ในนวนิยายเรื่องเพชรอัคนีพบว่าพงศกรได้แฝงแนวคิดผ่านเพชรอัคนีไว้ว่า “การที่บุคคลปรารถนาจะ
ครอบครองอํานาจหรือความยิ่งใหญ่ โดยไร้คุณธรรมใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความยิ่งใหญ่
นั้น บุคคลผู้นั้นมักจะได้รับผลร้ายสะท้อนกลับมาจากการกระทําเหล่านั้นของตนเองในภายหลัง” สะท้อนมาจาก
การที่บรรดาลูกสมุนของจอมอสูรพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือมาแย่งชิงเพชรอัคนีจากขวัญระมิงค์          
เพราะต้องการอํานาจการยอมรับจากจอมอสูร ในท้ายท่ีสุดก็ได้รับภัยอันตรายตา่งแพ้ภัยตนเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กุณฑลสวาท : อานุภาพแห่งเครื่องประดับท่ีนําไปสู่เกียรติยศและศักดิ์ศรี 
 

 กุณฑลสวาท นวนิยายแนวเหนือธรรมชาติได้รับการตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในหนังสือนิตยสารสกุลไทยแล้ว
นํามารวมเล่มพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 นวนิยายเรื่องนี้มีการนําชื่อเคร่ืองประดับมาต้ังเป็นชื่อเร่ือง เพ่ือทําให้
ผู้อ่านสนใจว่าต่างหูคู่นี้มีความสําคัญอย่างไร ตลอดจนความรักเข้ามามีบทบาทกับต่างหู มากน้อยเพียงใด พงศกร
ดําเนินเรื่องราวโดยใช้ความขัดแย้งท้ังระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาประกอบให้
เร่ืองราวสนุกสนานน่าติดตาม ต่างหูชิ้นสําคัญซ่ึงเป็นท่ีหมายปองของเจ้านางหอมคําหล้า และเจ้านางฟ้าคําหยาด 
ท้ังสองล้วนเป็นหญิงอันเป็นท่ีรักของราชบุตรคําลอืไท ต่างต้องการครอบครองเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
เกียรติยศศักดิ์ศรีของเจ้านางผู้ท่ีจะขึ้นมาสู่ตําแหน่งเจ้านางแม่เมืองแห่งเวียงระกาคนต่อไป ในตอนจบต่างหูคู่
สําคัญดังกล่าวจะเป็นเช่นใดน่าติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ  
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ปัจจุบันกาล  “ขวัญระมิงค์” นักศึกษาแพทย์สาวช้ันปีสุดท้าย เป็นผู้ครอบครองเพชรอัคนี ‘สร้อยข้อมือ
เพชรเม็ดเล็กรูปหยดน้ํา’ โดยท่ีเธอไม่ทราบว่าจี้เพชรของสร้อยข้อมือนี้มีความสําคัญเช่นใด เธอได้รับมาจาก   
“คุณแม่ขวัญทิพย์”ท่ีมอบให้ตอนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จี้เพชรน้ีคุณแม่ของเธอได้รับต่อมา
จาก “คุณป้าสายคํา” อดีตพี่เลี้ยงของคุณแม่ซ่ึงมอบให้เป็นของขวัญในวันแต่งงาน ขวัญระมิงค์สวมสร้อยข้อมือ
เพชรติดตัวอยู่เสมอ นักศึกษาสาวได้เดินทางไปฝึกงานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ณ สถานีอนามัยม่อนแมนสรวง 
พร้อมกับทํางานวิจัยเรื่องสภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล เธอไปพักอยู่กับครอบครัวป้าสายคํา 
ในช่วงแรกท่ีมาถึงม่อนแมนสรวงเธอพบกับบรรดาลูกสมุนของจอมอสูรซ่ึงมีเป้าหมายมาแย่งชิงสร้อยข้อมือเพชร
อัคนีของเธอเม่ือ ขวัญระมิงค์พบบุคคลแปลกหน้า หรือสมุนของจอมอสูรท่ีมาทําร้ายเพ่ือต้องการมาช่วงชิง              
เพชรอัคนี เธอจะสังเกตเห็น ‘เพชรเม็ดเล็กรูปหยดน้ํา’ ดูหม่นแสงลงไป แต่มี ‘อริยะ’ บุตรชายของคุณป้าสายคํา 
รวมท้ังกลุ่มบุคคลผู้มีอํานาจวิเศษมาช่วยเหลือ ได้แก่ ‘ราชครูสุริยะวังสะ’ ‘สิงคลิ้ง’ ‘กิงกาหรา’ และ                 
‘เมฆาโพยม’ เป็นคนช่วยเหลือจึงปลอดภัย ต่อมาเพชรอัคนีถูก ‘จักราเวทางค์’ แย่งชิงไปขวัญระมิงค์กับอริยะ
ลอบไปแย่งชิงกลบัคืนมาได้ นับตั้งแต่วันนั้นขวัญระมิงค์และอริยะก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภารกิจการผจญภัยกับ
เหล่าสมุนของจอมอสูรเพ่ือนําสร้อยข้อมือเพชรอัคนีเส้นสําคัญน้ีส่งกลับคืนราชครูสรุิยะวังสะแห่งม่อนแมนสรวง                
ในท้ายที่สุด ขวัญระมิงค์นําเพชรอัคนีไปมอบให้แด่ราชครูสุริยะวังสะ แต่ปรากฏว่าเธอเกือบถูก ‘จักราเวทางค์’ 
ทําร้ายแต่ราชครูมาช่วยไว้ได้ทัน จนส่งผลให้ท่านราชครูได้รับบาดเจ็บสาหัส จักราเวทางค์เสียใจมากท่ีทําร้ายบิดา
ผู้ให้กําเนิดจึงยอมสละชีวิตเข้าช่วยให้บิดารอดพ้นจากความตาย ราชครูสุริยะวังสะได้ใช้เวทมนตร์ลบความทรงจํา
ของทุกคน และใช้อิทธิฤทธิ์พาทุกคนย้อนเวลากลับไปวันท่ีขวัญระมิงค์เดินทางเพื่อมาฝึกงานที่สถานีอนามัย            
ม่อนแมนสรวง อริยะได้เดินทางมารับเธอ หญิงชายท้ังสองคนต่างมีความรู้สึกคล้ายกับว่าคุ้นเคยและผูกพันกันมา
เป็นเวลายาวนาน 

นวนิยายเรื่อง เพชรอัคนี นําเคร่ืองประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตกาลจน
ผูกพันมาสู่ปัจจุบนักาล ในอดีตกาลนั้นเป็นโครงเรื่องรอง คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ ชาวนา
คนหนึ่งกับราชครูสุริยะวังสะ ในประเด็นเรื่องความโลภในทรัพย์สิน กล่าวคือเม่ือชาวนานําดาบทองขวานฟ้ามา
จําหน่ายให้กับราชครูสุริยะวังสะ ท่านให้ชาวนาเลือกหยิบอัญมณีในม่อนแมนสรวงเพ่ือแลกเปลี่ยนกับดาบท่ีท่าน
จะนําไปมอบให้แก่นักรบหนุ่มฉกรรจ์นายหน่ึง พอดีท่านติดธุระกะทันหันจึงให้ชาวนาเลือกหยิบตามความพอใจ 
เขาได้หยิบอัญมณีรวมท้ังเพชรอัคนีไปด้วยจึงทําให้ราชครูต้องพยายามติดตามหาเพชรอัคนีกลับคืนมา  
พงศกรนําเพชรอัคนีในอดีตกาลเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันกาลเกิดความขัดแย้งเพื่อสร้างโครงเรื่องหลัก คือ         
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ในประเด็นเรื่องความโลภในอํานาจ การแย่งชิงเพชรอัคนี คือ       
ขวัญระมิงค์กับบรรดาอสูรลูกสมุนของจอมอสูรท่ีต่างต้องการเพชรอัคนีเพ่ือนําไปมอบให้เจ้านาย หรือนํามา
ครอบครองเอง เพ่ือพลังอํานาจและความย่ิงใหญ่จนทําให้ขวัญระมิงค์เจ้าของเพชรอัคนีคนล่าสุดเกือบได้รับ
อันตรายหลายคร้ัง เธอได้รับความช่วยเหลือจากอริยะ รวมท้ังสิงคลิ้งจึงรอดพ้นอันตรายมาได้ เม่ือขวัญระมิงค์
ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ทําให้เธอทราบความจริงว่า สร้อยข้อมือเพชรที่เธอสวมอยู่นั้น คือเพชรอัคนีท่ีราชครู
สุริยะวังสะกําลังตามหาและบรรดาบริวารอสูรหมายปองเพื่อนําไปมอบให้กับจอมอสูร 

แท้จริงแล้วพวกมันไม่ต้องการทําร้ายเธอหรอก สิ่งท่ีพวกมันต้องการ คือเพชรรูปหยดนํ้าต่างหาก... เปลว
ไฟสีน้ําเงินท่ีเต้นระเรงิข้างในใจกลางของเพชรมีลักษณะเหมือนกับแสงจากหัวไม้เท้าของสุริยะวังสะและสิงคลิ้งไม่
มีผิด 

 
 

เม่ือนึกย้อนไปถึงตอนที่อยู่ม่อนแมนสรวง...เปลวไฟสีน้ําเงินในเพชรย่ิงกระจ่างเป็นพิเศษ 
น่าเสียดายท่ีวันนั้นเธอสวมแจ็กเกตของอริยะเอาไว้ ไม่เช่นนั้นสุริยะวังสะคงจะเห็นเพชรรูปหยดน้ําเม็ดน้ี และเธอ
คงคืนให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้ว เพชรอัคนี!  

(Pongsakorn, 2015, p.135) 
  พงศกรได้เสริมให้โครงเรื่องน่าสนใจข้ึนโดยเสริมโครงเร่ืองรอง 1 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ ความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ขวัญระมิงค์ กับ จักราเวทางค์ จะเห็นได้ว่าขวัญระมิงค์ต้องการนําเพชรอัคนีไปมอบ
ให้แก่ราชครูสุริยะวังสะ แต่ทว่า จักราเวทางค์มนุษย์ผู้มีพลังอํานาจวิเศษได้ปลอมตัวมาลวงว่าเป็นราชครูสุริยะ
วังสะเพื่อช่วงชิงเพชรอัคนีไปถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกแย่งชิงไปได้ แต่ครั้งท่ีสองขวัญระมิงค์มีสติสังเกตเห็นเพชรอัคนีมี
สีดําคล้ําจงึทราบว่าจักราเวทางคป์ลอมตัวมาเธอจึงไม่ยอมมอบเพชรอัคนีให้  

พงศกรได้คลี่คลายปมขัดแย้ง โดยให้ขวัญระมิงค์กับอริยะแอบเข้าไปบ้านของกัญจนร์จนาปีศาจอีกา         
เพ่ือนําเพชรอัคนีกลับมาคืนได้สําเร็จ พร้อมท้ังได้รับความช่วยเหลือจากสิงคลิง้ กิงกาหรา และ เมฆาโพยม          
ร่วมผจญภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจนําเพชรอัคนีไปคืนแด่ราชครูสุริยะวังสะได้สําเร็จ พร้อมท้ังจักราเวทางค์สํานึกผิด
บาป กลับตัวกลับใจยอมสละชีวิตเพ่ือช่วยชีวิตสุริยะวังสะบิดาของเขา ส่งผลให้บรรดาลูกสมุนของจอมอสูรพากัน
แยกย้ายกลับไปยังถิ่นท่ีเดิมของพวกตน  

ในนวนิยายเรื่องเพชรอัคนีพบว่าพงศกรได้แฝงแนวคิดผ่านเพชรอัคนีไว้ว่า “การที่บุคคลปรารถนาจะ
ครอบครองอํานาจหรือความยิ่งใหญ่ โดยไร้คุณธรรมใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความยิ่งใหญ่
นั้น บุคคลผู้นั้นมักจะได้รับผลร้ายสะท้อนกลับมาจากการกระทําเหล่าน้ันของตนเองในภายหลัง” สะท้อนมาจาก
การที่บรรดาลูกสมุนของจอมอสูรพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือมาแย่งชิงเพชรอัคนีจากขวัญระมิงค์          
เพราะต้องการอํานาจการยอมรับจากจอมอสูร ในท้ายท่ีสุดก็ได้รับภัยอันตรายตา่งแพ้ภัยตนเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กุณฑลสวาท : อานุภาพแห่งเครื่องประดับท่ีนําไปสู่เกียรติยศและศักดิ์ศรี 
 

 กุณฑลสวาท นวนิยายแนวเหนือธรรมชาติได้รับการตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในหนังสือนิตยสารสกุลไทยแล้ว
นํามารวมเล่มพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 นวนิยายเรื่องนี้มีการนําชื่อเคร่ืองประดับมาต้ังเป็นชื่อเรื่อง เพ่ือทําให้
ผู้อ่านสนใจว่าต่างหูคู่นี้มีความสําคัญอย่างไร ตลอดจนความรักเข้ามามีบทบาทกับต่างหู มากน้อยเพียงใด พงศกร
ดําเนินเรื่องราวโดยใช้ความขัดแย้งท้ังระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาประกอบให้
เรื่องราวสนุกสนานน่าติดตาม ต่างหูชิ้นสําคัญซ่ึงเป็นท่ีหมายปองของเจ้านางหอมคําหล้า และเจ้านางฟ้าคําหยาด 
ท้ังสองล้วนเป็นหญิงอันเป็นท่ีรักของราชบุตรคําลอืไท ต่างต้องการครอบครองเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
เกียรติยศศักดิ์ศรีของเจ้านางผู้ท่ีจะข้ึนมาสู่ตําแหน่งเจ้านางแม่เมืองแห่งเวียงระกาคนต่อไป ในตอนจบต่างหูคู่
สําคัญดังกล่าวจะเป็นเช่นใดน่าติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ  
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นวนิยายเรื่องกุณฑลสวาทมีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตชาติและชาติปัจจุบัน โดยเปิดเร่ือง
เป็นชาติปัจจุบัน แล้วตัวละครเหนือธรรมชาติจะใช้พลังอํานาจให้ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝันถึง
อดีตชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อระลึกชาติ และการสะกดจิต 

อดีตชาติ “เจ้านางหอมคําหล้า” ได้รับต่างหูทองคําบริสุทธิ์จาก “เจ้าคําลือไท” เม่ือคร้ังเข้าพิธีอภิเษก
สมรสด้วย ต่างหูคู่นี้มีรูปทรงคล้ายดอกไม้ทองคําขนาดเล็กประกอบด้วยกลีบและยอดคล้ายยอดมงกุฎฝังเม็ด
ทับทิมสีแดง ก่อนหน้านี้ต่างหูคู่นี้เคยเป็นสมบัติของแม่เจ้าเวียงกาขาวมาก่อน เม่ือเวียงระการบชนะต่างหูจึงตก
มาเป็นของทางเวียงนี้ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าคําลอืไทได้ “เจ้านางฟ้าคํา” มาเป็นภรรยาอีกคน เน่ืองจากเคย
ช่วยชีวิตเจ้าคําลอืไทเอาไว้ เจ้านางฟ้าคําปรารถนาจะครอบครองต่างหูยอดมงกุฎของเจ้านางหอมคําหล้า และ
ล้างแค้นท่ีทัพเวียงระกาไปทําลายเวียงกาขาวของนางจนบ้านเมืองล่มสลาย เจ้านางฟ้าคําจึงทูลขอต่างหูของ           
เจ้านางหอมคําหล้าเป็นรางวัล “เจ้านางละอองรุ่ง” มารดาของคําลือไทจึงตัดสินให้เจ้านางท้ังสองไดค้รอบครอง
ต่างหูคนละข้าง ต่อมาเจ้านางฟ้าคําใส่ร้ายว่าเจ้านางหอมคําหล้าร่วมมือกับ “เจ้าราชบุตรแสนเทพ” พ่ีชายก่อ
กบฏจะยกทัพมาตีเวียงระกา เจ้านางหอมคําหล้าถูกปลดออกจากตําแหน่งภรรยาเอกทันที แล้วเจ้าคําลือไทได้
แต่งตั้งเจ้านางฟ้าคําแทน ก่อนท่ีเจ้านางหอมคําหล้าจะถูกเปลื้องยศนั้นเจ้านางได้ไปกราบพระแกว้น้ําค้างแล้วนาํ
ต่างหูข้างท่ีครอบครองอยู่แอบใส่ไว้ในพระเศียรของพระแก้วน้ําค้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นางไม่ยอมมอบให้          
เจ้านางฟ้าคาํถึงแม้ว่าจะถูกนําไปทรมานเพื่อให้บอกที่ซ่อนของต่างหูก็ตาม ย่ิงไปกว่าน้ันเจ้านาง หอมคําหล้าถูก
นําไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการดําน้ําจนเสียชีวิต หลังจากการตายของเจ้านางหอมคําหล้าทําให้เจ้าคําลือไทได้
สติ ในท่ีสุดเจ้าคําลือไทได้สืบทราบแผนการของเจ้านางฟ้าคาํหรือแท้จรงิแล้วคือ เจ้านางฟ้าคาํหยาดนางอ้ัวแห่ง            
เวียงกาขาวทั้งหมด จึงสั่งลงโทษประหารชีวิตนางและบุตรในครรภ์ให้ไปเป็นผีหลวงเฝ้าเวียง เจ้านางผูกพยาบาท
อาฆาตจึงสาปแชง่เวียงระกา ส่วนต่างหูอีกข้างท่ีเป็นของเจ้านางฟ้าคําหยาดน้ันเจ้าลือไทได้ขว้างท้ิงลงไปในแม่น้ํา  

ชาติปัจจุบัน “ต่อพัฒน์” ได้พา “สบันงา” มัณฑนากรสาวไปเย่ียมชมสถานท่ีซ่ึงจะสร้างเป็นรีสอร์ตตาม
กระแสท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “แก้ว” คนงานชายได้ขุดพบต่างหูท่ีทํามาจากทองคําข้างหนึ่งซ่ึงมีรูปร่างคล้าย
ดอกไม้ทองคําขนาดเล็ก เม่ือสบันงาได้เห็นต่างหูข้างนี้แล้วหญิงสาวเกิดความรู้สึกแปลกๆ ท้ังดีใจและสะเทือนใจ
ในเวลาเดียวกัน เธอได้ขอยืมต่างหูข้างนี้ไปให้คุณป้าท่ีเปิดร้านขายเคร่ืองประดับโบราณท่ีกรุงเทพฯ ช่วยพิจารณา
ว่าเป็นของสมัยใด สบันงาได้ลองใส่ต่างหูข้างนั้นทําให้เธอได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ ความเป็นมาของเจ้านางหอม 
คําหล้า พร้อมกันนี้เธอและต่อพัฒน์มักจะฝันเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจนทําให้ท้ังสองระลึกชาติได้ว่าเป็นเจ้านาง
หอมคําหล้า และเจ้าคําลือไทกลับชาติมาเกิด เม่ือสบันงานําต่างหูไปให้คุณป้าช่วยตรวจสอบน้ัน ปรากฏว่ามี          
แก๊งตกทองได้เข้ามาในร้านและแอบขโมยต่างหูข้างนั้นไป “นางปีศาจฟ้าคําหยาด” ได้ตามไปทวงคืนจนสง่ผลให้
แก๊งโจรกรรมนี้เสียชีวิตและบางคนเสียสติไป ตํารวจได้นําต่างหูมาส่งคืนให้ ด้านฟ้าคําหยาดต้องการให้บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตชาติระลึกถึงเหตุการณ์ได้จึงมอบ น้ําเอื้องตะวันให้ดื่ม นอกจากนี้คุณหมอตุลยาได้สะกดจิต
ช่วยสบันงาให้ระลึกชาติเพ่ือเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในท่ีสุดปีศาจฟ้าคําหยาด จับตัวสบันงาและหมอตุลยาไป 
ต่อพัฒน์ได้ค้นพบต่างหูอีกข้างของเจ้านางหอมคําหล้าท่ีเจ้านางได้แอบซ่อนไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูป           
พระแก้วน้ําค้าง เขาจึงนําต่างหูมาเป็นข้อต่อรองให้ปล่อยตัวสบันงาและหมอตุลยา ปีศาจฟ้าคาํหยาดยอมปล่อย
ตัวเม่ือเจ้านางฟ้าคําหยาดได้รับต่างหูข้างท่ีพบในพระเกศพระพุทธรูปแก้วผลึกจึงเกิดอานุภาพเป็นเปลวเพลิง            
เผาผลาญวิญญาณฟ้าคําหยาดแล้วธรณีสูบลงไปรบัโทษในนรกภูมิ 

นวนิยายเรื่อง กุณฑลสวาท นําเครื่องประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตชาติจน
ผูกพันมาสู่ชาติปัจจุบัน ในอดีตชาตินั้นเป็นโครงเรื่องหลัก คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์                
ได้แก่ เจ้านางหอมคําหล้า กับ เจ้านางฟ้าคําหยาด ในประเด็นเร่ืองศักดิ์ศรี การแย่งชิงต่างหูทองคํา เจ้าราชบุตร

คําลือไทเคยมอบให้เจ้านางหอมคําหล้าในงานอภิเษกสมรสตอนแต่งตั้งเป็นภรรยาเอก แต่ทว่าในเวลาต่อมา         
เจ้านางฟ้าคาํหยาดภรรยาอีกคนของเจ้าคําลือไทประสงค์จะได้เป็นเจ้าของต่างหูคู่นี้ ซ่ึงถือว่าเป็นของภรรยาเอก
ของเจ้าราชบุตรซ่ึงต่างหูเป็นสัญลักษณ์ของผู้ท่ีจะได้เป็นมหาเทวีองค์ต่อไป ดังนั้นเจ้านางฟ้าคําหยาดจึงพยายาม
ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะเจ้านางหอมคําหล้าจะได้ต่างหูมาครอบครอง ทว่าในที่สุดท้ังสองคนก็ได้ต่างหูคนละข้าง           
จึงถือได้ว่าการแย่งชิงยังไม่สมบูรณ์ ดังท่ีเจ้าคําลือไทได้ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ แล้วคิดในใจก่อนท่ีจะตัดสินโทษ
เจ้านางฟ้าคาํหยาดไว้ว่า 

...ต่างหู...ต่างหูท่ีหอมคําหล้าและฟ้าคําหยาดแย่งชิงกันนั่นเอง ต่างหูท่ีไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนัก หาก
ด้วยศักดิ์ศรีของเจ้านางหลวงต่างหากท่ีทําให้ฟ้าคําหยาดต้องการมัน... 

(Pongsakorn, 2016, p.494) 
 

พงศกรนําต่างหูทองคําในอดีตชาติมาเชื่อมโยงไปยังชาติปัจจุบันเกดิความขัดแย้งใหม่ เพ่ือสร้างโครงเรื่อง
รอง 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ สบันงากับแก๊งตกทอง จะเห็นได้
ว่าจากการท่ีต่างหูทองคําข้างหนึ่งท่ีสบันงานําไปให้คุณป้าช่วยดูว่าอยู่ในสมัยใดนั้นถูกแก๊งตกทองโจรกรรมไป 
ส่งผลให้สบันงารู้สึกผิดท่ีทําต่างหูหาย หญิงสาวจึงยอมเข้ามารับทํางานออกแบบรีสอร์ตให้กับต่อพัฒน์ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในคร้ังนี้อย่างเต็มตัว ส่วนเหตุการณ์ท่ีสองความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ได้แก่ สบันงา ต่อพัฒน์ กับ ปีศาจเจ้านางฟ้าคําหยาด จากการท่ีปีศาจเจ้านางฟ้าคาํหยาดยังมีความผูกพยาบาท
อาฆาตแค้นจนไม่ยอมไปผุดไปเกิด ไม่ยอมรับบุญกุศลใดๆ ท่ีสบันงาทําบุญอุทิศกรวดน้ําไปให้ เจ้านางต้องการ
ครอบครองต่างหูอีกข้างของเจ้านางหอมคําหล้า รวมท้ังต้องการหาทางแก้แค้นโดยพยายามให้ท้ังสบันงาและ
ต่อพัฒน์ระลึกชาติได้ โดยให้ดื่มน้ําเอื้องตะวัน เพ่ือให้ท้ังสองคนเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตชาติ สะท้อนได้จาก 
บทสนทนาท่ีวิญญาณเจ้านางฟ้าคําหยาดพูดกับบัวผัดหญิงรับใช้ แสดงให้เห็นว่าเจ้านางฟ้าคําหยาดมี                
ความอาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติ 

“เราจะทําให้พวกมันจําได้ว่าเคยก่อเรื่องก่อราวอะไรไว้ในอดีต” เสียงเสนาะใสติดจะสั่นสะท้าน มือสอง
ข้างกําแน่น 

“ความทรงจําจะทรมานพวกมัน...ความทรงจําจะทําให้พวกมันเจ็บปวดเหมือนท่ีเราเจ็บปวด พวกมัน
จะตายก็ตายไม่ได้ จะอยู่ก็ทรมาน...สุดท้ายพวกมันจะต้องร้องขอความตายจากเรา พ่ีบัวผัดจงคอยดู” 

       (Pongsakorn, 2016, p.62) 
 

พงศกรได้คลี่คลายความขัดแย้งโดยให้สบันงาได้รับการสะกดจิตบําบัดจากคุณหมอตุลยาเพ่ือให้ทราบ
ความเป็นมาเป็นไปของอดีตชาติได้สมบูรณ์จะได้ไม่ค้างคาใจซึ่งเปน็เหตุการณ์ต่อเนื่องจากความฝนั ส่วนต่อพัฒน์
ภายหลังจากที่ได้ดื่มน้ําเอื้องตะวันอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง จนได้มาดื่มน้ํามนต์ของครูบาศรีสิน               
วัดเกษระกา ส่งผลให้ชายหนุ่มกลับมาปกติอีกคร้ัง จนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้สําเร็จ  

จะเห็นได้ว่าพงศกรแฝงแนวคิดทางพระพุทธศาสนาผ่านต่างหูคู่สําคัญไว้ว่า “บุคคลใดที่ยึดม่ันถือม่ัน หรือ
ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีพึงพอใจ เม่ือสูญเสียไปหากมีจิตผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรจะติดกับดักแห่งพันธนาการ
ของกิเลสจนยากท่ีจะหลุดพ้นได้ส่งผลให้ดวงจิตเศร้าหมองจนไม่อาจแสวงหาความสขุสงบเย็นในชีวิตได้ แนวทาง
ในการแก้ไขที่ดีท่ีสุดคือการรู้จักปล่อยวาง” สะท้อนมาจากการที่เจ้านางฟ้าคาํหยาดเมื่อเสียชีวิตแล้วยังยึดติด
ปรารถนาท่ีจะได้ครอบครองต่างหูอีกข้างหนึ่งของเจ้านางหอมคําหล้า และมีจิตคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร
ประสงค์จะล้างแค้นกลุ่มบุคคลท่ีทําให้ตนเองประสบความทุกข์ยากดวงวิญญาณจึงไม่สามารถไปสู่สัมปรายภพได้ 
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นวนิยายเรื่องกุณฑลสวาทมีการนําเสนอ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ อดีตชาติและชาติปัจจุบัน โดยเปิดเร่ือง
เป็นชาติปัจจุบัน แล้วตัวละครเหนือธรรมชาติจะใช้พลังอํานาจให้ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝันถึง
อดีตชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อระลึกชาติ และการสะกดจิต 

อดีตชาติ “เจ้านางหอมคําหล้า” ได้รับต่างหูทองคําบริสุทธิ์จาก “เจ้าคําลือไท” เม่ือคร้ังเข้าพิธีอภิเษก
สมรสด้วย ต่างหูคู่นี้มีรูปทรงคล้ายดอกไม้ทองคําขนาดเล็กประกอบด้วยกลีบและยอดคล้ายยอดมงกุฎฝังเม็ด
ทับทิมสีแดง ก่อนหน้าน้ีต่างหูคู่นี้เคยเป็นสมบัติของแม่เจ้าเวียงกาขาวมาก่อน เม่ือเวียงระการบชนะต่างหูจึงตก
มาเป็นของทางเวียงนี้ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าคําลือไทได้ “เจ้านางฟ้าคํา” มาเป็นภรรยาอีกคน เนื่องจากเคย
ช่วยชีวิตเจ้าคําลือไทเอาไว้ เจ้านางฟ้าคําปรารถนาจะครอบครองต่างหูยอดมงกุฎของเจ้านางหอมคําหล้า และ
ล้างแค้นท่ีทัพเวียงระกาไปทําลายเวียงกาขาวของนางจนบ้านเมืองล่มสลาย เจ้านางฟ้าคําจึงทูลขอต่างหูของ           
เจ้านางหอมคําหล้าเป็นรางวัล “เจ้านางละอองรุ่ง” มารดาของคําลือไทจึงตัดสินให้เจ้านางท้ังสองไดค้รอบครอง
ต่างหูคนละข้าง ต่อมาเจ้านางฟ้าคําใส่ร้ายว่าเจ้านางหอมคําหล้าร่วมมือกับ “เจ้าราชบุตรแสนเทพ” พ่ีชายก่อ
กบฏจะยกทัพมาตีเวียงระกา เจ้านางหอมคําหล้าถูกปลดออกจากตําแหน่งภรรยาเอกทันที แล้วเจ้าคําลือไทได้
แต่งต้ังเจ้านางฟ้าคําแทน ก่อนท่ีเจ้านางหอมคําหล้าจะถูกเปลื้องยศนั้นเจ้านางได้ไปกราบพระแกว้น้ําค้างแล้วนาํ
ต่างหูข้างท่ีครอบครองอยู่แอบใส่ไว้ในพระเศียรของพระแก้วน้ําค้างพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ นางไม่ยอมมอบให้          
เจ้านางฟ้าคาํถึงแม้ว่าจะถูกนําไปทรมานเพื่อให้บอกที่ซ่อนของต่างหูก็ตาม ย่ิงไปกว่านั้นเจ้านาง หอมคําหล้าถูก
นําไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการดํานํ้าจนเสียชีวิต หลังจากการตายของเจ้านางหอมคําหล้าทําให้เจ้าคําลือไทได้
สติ ในท่ีสุดเจ้าคําลือไทได้สืบทราบแผนการของเจ้านางฟ้าคาํหรือแท้จรงิแล้วคือ เจ้านางฟ้าคาํหยาดนางอ้ัวแห่ง            
เวียงกาขาวทั้งหมด จึงสั่งลงโทษประหารชีวิตนางและบุตรในครรภ์ให้ไปเป็นผีหลวงเฝ้าเวียง เจ้านางผูกพยาบาท
อาฆาตจึงสาปแชง่เวียงระกา ส่วนต่างหูอีกข้างท่ีเป็นของเจ้านางฟ้าคําหยาดนั้นเจ้าลือไทได้ขว้างท้ิงลงไปในแม่น้ํา  

ชาติปัจจุบัน “ต่อพัฒน์” ได้พา “สบันงา” มัณฑนากรสาวไปเย่ียมชมสถานท่ีซ่ึงจะสร้างเป็นรีสอร์ตตาม
กระแสท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “แก้ว” คนงานชายได้ขุดพบต่างหูท่ีทํามาจากทองคําข้างหนึ่งซ่ึงมีรูปร่างคล้าย
ดอกไม้ทองคําขนาดเล็ก เม่ือสบันงาได้เห็นต่างหูข้างน้ีแล้วหญิงสาวเกิดความรู้สึกแปลกๆ ท้ังดีใจและสะเทือนใจ
ในเวลาเดียวกัน เธอได้ขอยืมต่างหูข้างน้ีไปให้คุณป้าท่ีเปิดร้านขายเคร่ืองประดับโบราณท่ีกรุงเทพฯ ช่วยพิจารณา
ว่าเป็นของสมัยใด สบันงาได้ลองใส่ต่างหูข้างน้ันทําให้เธอได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ ความเป็นมาของเจ้านางหอม 
คําหล้า พร้อมกันนี้เธอและต่อพัฒน์มักจะฝันเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจนทําให้ท้ังสองระลึกชาติได้ว่าเป็นเจ้านาง
หอมคําหล้า และเจ้าคําลือไทกลับชาติมาเกิด เม่ือสบันงานําต่างหูไปให้คุณป้าช่วยตรวจสอบน้ัน ปรากฏว่ามี          
แก๊งตกทองได้เข้ามาในร้านและแอบขโมยต่างหูข้างน้ันไป “นางปีศาจฟ้าคําหยาด” ได้ตามไปทวงคืนจนสง่ผลให้
แก๊งโจรกรรมนี้เสียชีวิตและบางคนเสียสติไป ตํารวจได้นําต่างหูมาส่งคืนให้ ด้านฟ้าคําหยาดต้องการให้บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตชาติระลึกถึงเหตุการณ์ได้จึงมอบ น้ําเอื้องตะวันให้ดื่ม นอกจากนี้คุณหมอตุลยาได้สะกดจิต
ช่วยสบันงาให้ระลึกชาติเพ่ือเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในท่ีสุดปีศาจฟ้าคําหยาด จับตัวสบันงาและหมอตุลยาไป 
ต่อพัฒน์ได้ค้นพบต่างหูอีกข้างของเจ้านางหอมคําหล้าท่ีเจ้านางได้แอบซ่อนไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูป           
พระแก้วน้ําค้าง เขาจึงนําต่างหูมาเป็นข้อต่อรองให้ปล่อยตัวสบันงาและหมอตุลยา ปีศาจฟ้าคาํหยาดยอมปล่อย
ตัวเม่ือเจ้านางฟ้าคําหยาดได้รับต่างหูข้างท่ีพบในพระเกศพระพุทธรูปแก้วผลึกจึงเกิดอานุภาพเป็นเปลวเพลิง            
เผาผลาญวิญญาณฟ้าคําหยาดแล้วธรณีสูบลงไปรบัโทษในนรกภูมิ 

นวนิยายเรื่อง กุณฑลสวาท นําเครื่องประดับมาสร้างปมความขัดแย้งให้แก่โครงเรื่องต้ังแต่อดีตชาติจน
ผูกพันมาสู่ชาติปัจจุบัน ในอดีตชาตินั้นเป็นโครงเรื่องหลัก คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์                
ได้แก่ เจ้านางหอมคําหล้า กับ เจ้านางฟ้าคําหยาด ในประเด็นเร่ืองศักด์ิศรี การแย่งชิงต่างหูทองคํา เจ้าราชบุตร

คําลือไทเคยมอบให้เจ้านางหอมคําหล้าในงานอภิเษกสมรสตอนแต่งต้ังเป็นภรรยาเอก แต่ทว่าในเวลาต่อมา         
เจ้านางฟ้าคาํหยาดภรรยาอีกคนของเจ้าคําลือไทประสงค์จะได้เป็นเจ้าของต่างหูคู่นี้ ซ่ึงถือว่าเป็นของภรรยาเอก
ของเจ้าราชบุตรซ่ึงต่างหูเป็นสัญลักษณ์ของผู้ท่ีจะได้เป็นมหาเทวีองค์ต่อไป ดังน้ันเจ้านางฟ้าคําหยาดจึงพยายาม
ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะเจ้านางหอมคําหล้าจะได้ต่างหูมาครอบครอง ทว่าในท่ีสุดท้ังสองคนก็ได้ต่างหูคนละข้าง           
จึงถือได้ว่าการแย่งชิงยังไม่สมบูรณ์ ดังท่ีเจ้าคําลือไทได้ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ แล้วคิดในใจก่อนท่ีจะตัดสินโทษ
เจ้านางฟ้าคาํหยาดไว้ว่า 

...ต่างหู...ต่างหูท่ีหอมคําหล้าและฟ้าคําหยาดแย่งชิงกันนั่นเอง ต่างหูท่ีไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนัก หาก
ด้วยศักดิ์ศรีของเจ้านางหลวงต่างหากท่ีทําให้ฟ้าคําหยาดต้องการมัน... 

(Pongsakorn, 2016, p.494) 
 

พงศกรนําต่างหูทองคําในอดีตชาติมาเชื่อมโยงไปยังชาติปัจจุบันเกดิความขัดแย้งใหม่ เพ่ือสร้างโครงเรื่อง
รอง 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ สบันงากับแก๊งตกทอง จะเห็นได้
ว่าจากการท่ีต่างหูทองคําข้างหนึ่งท่ีสบันงานําไปให้คุณป้าช่วยดูว่าอยู่ในสมัยใดนั้นถูกแก๊งตกทองโจรกรรมไป 
ส่งผลให้สบันงารู้สึกผิดท่ีทําต่างหูหาย หญิงสาวจึงยอมเข้ามารับทํางานออกแบบรีสอร์ตให้กับต่อพัฒน์ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในคร้ังนี้อย่างเต็มตัว ส่วนเหตุการณ์ท่ีสองความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ได้แก่ สบันงา ต่อพัฒน์ กับ ปีศาจเจ้านางฟ้าคําหยาด จากการท่ีปีศาจเจ้านางฟ้าคาํหยาดยังมีความผูกพยาบาท
อาฆาตแค้นจนไม่ยอมไปผุดไปเกิด ไม่ยอมรับบุญกุศลใดๆ ท่ีสบันงาทําบุญอุทิศกรวดน้ําไปให้ เจ้านางต้องการ
ครอบครองต่างหูอีกข้างของเจ้านางหอมคําหล้า รวมท้ังต้องการหาทางแก้แค้นโดยพยายามให้ท้ังสบันงาและ
ต่อพัฒน์ระลึกชาติได้ โดยให้ดื่มน้ําเอื้องตะวัน เพ่ือให้ท้ังสองคนเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตชาติ สะท้อนได้จาก 
บทสนทนาท่ีวิญญาณเจ้านางฟ้าคําหยาดพูดกับบัวผัดหญิงรับใช้ แสดงให้เห็นว่าเจ้านางฟ้าคําหยาดมี                
ความอาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติ 

“เราจะทําให้พวกมันจําได้ว่าเคยก่อเรื่องก่อราวอะไรไว้ในอดีต” เสียงเสนาะใสติดจะสั่นสะท้าน มือสอง
ข้างกําแน่น 

“ความทรงจําจะทรมานพวกมัน...ความทรงจําจะทําให้พวกมันเจ็บปวดเหมือนท่ีเราเจ็บปวด พวกมัน
จะตายก็ตายไม่ได้ จะอยู่ก็ทรมาน...สุดท้ายพวกมันจะต้องร้องขอความตายจากเรา พ่ีบัวผัดจงคอยดู” 

       (Pongsakorn, 2016, p.62) 
 

พงศกรได้คลี่คลายความขัดแย้งโดยให้สบันงาได้รับการสะกดจิตบําบัดจากคุณหมอตุลยาเพ่ือให้ทราบ
ความเป็นมาเป็นไปของอดีตชาติได้สมบูรณ์จะได้ไม่ค้างคาใจซ่ึงเปน็เหตุการณ์ต่อเนื่องจากความฝนั ส่วนต่อพัฒน์
ภายหลังจากที่ได้ดื่มน้ําเอื้องตะวันอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง จนได้มาด่ืมน้ํามนต์ของครูบาศรีสิน               
วัดเกษระกา ส่งผลให้ชายหนุ่มกลับมาปกติอีกครั้ง จนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้สําเร็จ  

จะเห็นได้ว่าพงศกรแฝงแนวคิดทางพระพุทธศาสนาผ่านต่างหูคู่สําคัญไว้ว่า “บุคคลใดที่ยึดม่ันถือม่ัน หรือ
ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีพึงพอใจ เม่ือสูญเสียไปหากมีจิตผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรจะติดกับดักแห่งพันธนาการ
ของกิเลสจนยากท่ีจะหลุดพ้นได้ส่งผลให้ดวงจิตเศร้าหมองจนไม่อาจแสวงหาความสขุสงบเย็นในชีวิตได้ แนวทาง
ในการแก้ไขที่ดีท่ีสุดคือการรู้จักปล่อยวาง” สะท้อนมาจากการท่ีเจ้านางฟ้าคาํหยาดเมื่อเสียชีวิตแล้วยังยึดติด
ปรารถนาท่ีจะได้ครอบครองต่างหูอีกข้างหนึ่งของเจ้านางหอมคําหล้า และมีจิตคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร
ประสงค์จะล้างแค้นกลุ่มบุคคลท่ีทําให้ตนเองประสบความทุกข์ยากดวงวิญญาณจึงไม่สามารถไปสู่สัมปรายภพได้ 
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จิตไม่คิดท่ีจะปล่อยวางในท้ายที่สุดเจ้านางฟ้าคําหยาดไม่สามารถหลุดพ้นได้จึงต้องไปรับผลกรรมและโทษทัณฑ์
ในนรก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับของพงศกร จํานวน 3 

เรื่อง ได้แก่ นวนิยายเรื่อง กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท ในประเด็น “โครงเร่ือง” ผู้วิจัยพบว่าลักษณะ
เด่นด้านโครงเรื่องนั้นพงศกรมีการนําเคร่ืองประดับมาใช้เป็นตัวสร้างความขัดแย้งทําให้เกิดโครงเร่ือง 2 ประเภท 
คือ “โครงเรื่องหลัก” และ“โครงเร่ืองรอง” ในนวนิยายเรื่อง กําไลมาศ โครงเรื่องหลกัปรากฏความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ริ้วทองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ในประเด็นเร่ืองความรัก การแย่งชิงชาย          
คนรัก ส่วนโครงเรื่องรอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ หม่อมหลวงอินทนิลกับแทมม่ีและทรรศนะ 
และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ บุคคลท่ีครอบครองกําไลมาศกับริ้วทอง ในนวนิยาย
เรื่อง เพชรอัคนี โครงเรื่องหลักความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ ความขัดแย้งระหว่าง            
ขวัญระมิงค์กับบรรดาอสูรลูกสมุนของจอมอสูร ในประเด็นเรื่องความโลภในอํานาจ การแย่งชิงเพชรอัคนี          
ส่วนโครงเรื่องรอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ชาวนาคนหน่ึงกับราชครูสุริยะวังสะ ในนวนิยาย
เรื่องกุณฑลสวาท โครงเรื่องหลัก ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ความขัดแย้งระหว่าง                 
เจ้านางหอมคําหล้ากับเจ้านางฟ้าคําหยาด ในประเด็นเรื่องศักดิ์ศรี การแย่งชิงต่างหูทองคํา และโครงเรื่องรอง 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ สบันงากับแก๊งตกทอง และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ คือสบันงา ต่อพัฒน์กับปีศาจเจ้านางฟ้าคําหยาด รวมท้ังความขัดแย้งในอดีตชาติมีความเชื่อมโยง
ตลอดจนส่งผลมายังชาติปัจจบุัน  

พงศกรใช้เครื่องประดับมาเป็นแกนเรื่องได้อย่างสัมพันธ์กับอวัยวะท่ีใช้สวมใส่เครื่องประดับเหล่าน้ันเพ่ือ
แฝงนัยยะสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นว่า “กําไลมาศกับข้อมือ” สื่อการติดกับดักความรัก “สร้อยข้อมือจี้เพชรกับแขน”
สื่อการติดกับดักอํานาจ และ “ต่างหูกับหู” สื่อการติดกับดักศักดิ์ศรี  

ส่วนลักษณะเด่นด้านแนวคิดสําคญัที่ปรากฏในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับพบว่าพงศกรมี          
การนําเสนอ 3 ลักษณะ ได้แก่ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเร่ืองอํานาจ และแนวคดิเร่ืองศักดิ์ศรี นอกจากน้ี
พงศกรยังได้นําเสนอลักษณะเด่นด้านแนวคิดท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมในภาพรวมเกี่ยวกับเร่ืองคุณค่าแท้และคุณค่า
เทียมซ่ึงแฝงในเครื่องประดับหลักเพ่ือสื่อให้ผู้อ่านตระหนักว่าคุณค่าท่ีแท้จริงนั้นอยู่ท่ีคุณงามความดี การประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม ตลอดจนการปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่ใช่อยู่ท่ีการแสวงหาเพื่อครอบครองมูลค่า
ของส่ิงของ ทรัพย์สมบัติ อํานาจ ตําแหน่ง และผลประโยชน์โดยยอมกระทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้สมหวังในสิ่งท่ี
ตนเองปรารถนาไว้ ดังนั้นในบริบทของการศึกษาลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสร้างโครงเรื่อง และการนําเสนอ
แนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับนี้ พงศกรได้สร้างสรรค์บทประพันธ์ให้มีความโดดเด่น           
ชวนติดตามอ่านรวมทั้งสรรค์สร้างคุณคา่แก่นวนิยายช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความคิดประจักษ์เข้าใจตนเอง           
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจบริบทสังคมอันจะเป็นแนวทางให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  
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ในนวนิยายแนวเร่ืองเครื่องประดับของพงศกร ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์        
นวนิยายของนักเขียนคนอื่นต่อไป 
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เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเขียนแต่ละบุคคล 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสําคัญในนวนิยายของพงศกร กับ

นักเขียนคนอื่นๆ เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะร่วม และลักษณะต่างของการสร้างสรรค์โครงเรื่อง และการนําเสนอ
แนวคิดสําคัญ เช่น จินตวีร์ วิวัฒน์ กิ่งฉัตร ทมยันตี แก้วเก้า และปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นต้น 
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จิตไม่คิดท่ีจะปล่อยวางในท้ายที่สุดเจ้านางฟ้าคําหยาดไม่สามารถหลุดพ้นได้จึงต้องไปรับผลกรรมและโทษทัณฑ์
ในนรก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับของพงศกร จํานวน 3 

เรื่อง ได้แก่ นวนิยายเรื่อง กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท ในประเด็น “โครงเร่ือง” ผู้วิจัยพบว่าลักษณะ
เด่นด้านโครงเรื่องน้ันพงศกรมีการนําเคร่ืองประดับมาใช้เป็นตัวสร้างความขัดแย้งทําให้เกิดโครงเร่ือง 2 ประเภท 
คือ “โครงเรื่องหลัก” และ“โครงเร่ืองรอง” ในนวนิยายเรื่อง กําไลมาศ โครงเรื่องหลกัปรากฏความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ริ้วทองกับหม่อมเจ้าหญิงอาภรณ์รัมภา ในประเด็นเร่ืองความรัก การแย่งชิงชาย          
คนรัก ส่วนโครงเรื่องรอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ หม่อมหลวงอินทนิลกับแทมม่ีและทรรศนะ 
และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ บุคคลท่ีครอบครองกําไลมาศกับริ้วทอง ในนวนิยาย
เรื่อง เพชรอัคนี โครงเรื่องหลักความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ ความขัดแย้งระหว่าง            
ขวัญระมิงค์กับบรรดาอสูรลูกสมุนของจอมอสูร ในประเด็นเรื่องความโลภในอํานาจ การแย่งชิงเพชรอัคนี          
ส่วนโครงเรื่องรอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ชาวนาคนหน่ึงกับราชครูสุริยะวังสะ ในนวนิยาย
เรื่องกุณฑลสวาท โครงเรื่องหลัก ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ความขัดแย้งระหว่าง                 
เจ้านางหอมคําหล้ากับเจ้านางฟ้าคําหยาด ในประเด็นเรื่องศักด์ิศรี การแย่งชิงต่างหูทองคํา และโครงเรื่องรอง 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ สบันงากับแก๊งตกทอง และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ คือสบันงา ต่อพัฒน์กับปีศาจเจ้านางฟ้าคําหยาด รวมท้ังความขัดแย้งในอดีตชาติมีความเชื่อมโยง
ตลอดจนส่งผลมายังชาติปัจจบุัน  

พงศกรใช้เครื่องประดับมาเป็นแกนเรื่องได้อย่างสัมพันธ์กับอวัยวะท่ีใช้สวมใส่เครื่องประดับเหล่านั้นเพ่ือ
แฝงนัยยะสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นว่า “กําไลมาศกับข้อมือ” สื่อการติดกับดักความรัก “สร้อยข้อมือจี้เพชรกับแขน”
สื่อการติดกับดักอํานาจ และ “ต่างหูกับหู” สื่อการติดกับดักศักด์ิศรี  

ส่วนลักษณะเด่นด้านแนวคิดสําคญัที่ปรากฏในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับพบว่าพงศกรมี          
การนําเสนอ 3 ลักษณะ ได้แก่ แนวคิดเร่ืองความรัก แนวคิดเรื่องอํานาจ และแนวคดิเรื่องศักด์ิศรี นอกจากน้ี
พงศกรยังได้นําเสนอลักษณะเด่นด้านแนวคิดท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมในภาพรวมเกี่ยวกับเร่ืองคุณค่าแท้และคุณค่า
เทียมซ่ึงแฝงในเครื่องประดับหลักเพ่ือสื่อให้ผู้อ่านตระหนักว่าคุณค่าท่ีแท้จริงนั้นอยู่ท่ีคุณงามความดี การประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม ตลอดจนการปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่ใช่อยู่ท่ีการแสวงหาเพื่อครอบครองมูลค่า
ของส่ิงของ ทรัพย์สมบัติ อํานาจ ตําแหน่ง และผลประโยชน์โดยยอมกระทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้สมหวังในสิ่งท่ี
ตนเองปรารถนาไว้ ดังน้ันในบริบทของการศึกษาลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสร้างโครงเรื่อง และการนําเสนอ
แนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวเร่ืองเคร่ืองประดับนี้ พงศกรได้สร้างสรรค์บทประพันธ์ให้มีความโดดเด่น           
ชวนติดตามอ่านรวมทั้งสรรค์สร้างคุณคา่แก่นวนิยายช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความคิดประจักษ์เข้าใจตนเอง           
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจบริบทสังคมอันจะเป็นแนวทางให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  
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  ผลการวิจัยครั้งนีทํ้าให้เห็นลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสร้างโครงเรื่อง และการนําเสนอแนวคิดสําคัญ
ในนวนิยายแนวเร่ืองเครื่องประดับของพงศกร ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์        
นวนิยายของนักเขียนคนอื่นต่อไป 
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