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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร  
3 ประเด็น ไดแก ดานโครงเรื่อง ดานตัวละคร และดานฉากและบรรยากาศ ผลการวิจัยพบวา การสรางภาวะเหนือ
ธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ดานโครงเรื่อง ผูเขียนสรางความขัดแยง 3 วิธี คือความขัดแยงระหวางมนุษย
กับมนุษย มนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การเปดเรื่องนิยมการเปดเรื่อง
โดยการพรรณนาฉาก กลวิธีในการดําเนินเรื่องนิยมกลวิธีการเลาเรื่องราวตามปฏิทิน การสรางความสนใจใครรู  พบ 
2 วิธี คือการสรางปมปญหา และการใชลางบอกเหตุ กลวิธีในการปดเรื่อง นิยมจบลงดวยความสุข ดานตัวละครพบ
ตัวละคร 2 ประเภท คือ ตัวละครท่ีเปนมนุษยท่ีมีความสามารถเหนือธรรมชาติ และตัวละครท่ีเปนอมนุษย ดานฉาก
และบรรยากาศ พบ 4 ประเภท คือ ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ บรรยากาศท่ีเนน
การรับรูดวยประสาทสัมผัส บรรยากาศท่ีเกิดจากความเช่ือตามจินตนาการของผูเขียน และบรรยากาศท่ีเนนความ
ลึกลับของสถานท่ี 
คําสําคัญ: นวนิยาย / การสรางภาวะเหนือธรรมชาต ิ/ นวนิยายชุดผา 
 

Abstract 
 Objective of this research aimed at analyzing the creation-conditioned of superstition from 
Clothes Series by Phongsakorn in 3 dimensions were plot, character, setting and atmosphere. The 
result found that the creation-conditioned of superstition in Clothes Series of Phongsakorn about 
plot there were 3 styles of conflict that were human-human, human-superstition, and superstition-
superstition. Opening technique was describing setting, developing plot was calendar-telling at 
most, the suspense found 2 techniques that were problems and presage. Closing technique was 
happy ending. Character found 2 characters that were human who has a supernatural power, and 
inhuman being. Setting and atmosphere found 4 types that were weather variance, sense 
perception, imagination and mysterious place.  
Keywords: novel / creation-conditioned of superstition / “Clothes” Series 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วรรณกรรมเปนผลผลิตทางสังคมมากกวาเพียงใชจินตนาการเพอฝนเปนสวนตัว แตวรรณกรรมจะแสดงให
เห็นบรรทัดฐานทางสังคม วิถีชีวิต คานิยม และความคาดหวังในสังคมซึ่งสามารถอนุมานจากทัศนคติและพฤติกรรม
ตัวละคร (ยุรฉัตร สินธุสิงห, 2532, หนา 25) นวนิยายเปนวรรณกรรมท่ีไดรบัรูปแบบมาจากตะวันตกมีวิวัฒนาการ
มาจากการเลานิยายซึ่งเปนพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษยมีลักษณะเฉพาะคือ แตงเปนรอยแกว มีวิธีการดําเนินเรื่อง
ไดหลายแบบ ซึ่งผูแตงพลิกแพลงไดตามความพอใจของตน มีโครงเรื่องซับซอน มีการแบงแยกอยางเดนชัดระหวาง
สํานวนการบรรยายกับสํานวนสนทนาซึ่งเหมือนชีวิตจริงในสังคมขณะน้ัน กิริยาอาการของตัวละครมักสรางใหผูอาน 
เห็นภาพแจมชัด และมักใชกิริยาอาการเหลาน้ันชวยบอกลักษณะนิสยัของตัวละครแทนท่ีจะกลาวตรงๆ นอกจากน้ี 
ฉากในนวนิยายใชวิธีการวาดมโนภาพโดยใชสํานวน หรือบอกกลาวประวัติของบุคคลหรือสถานท่ีหรือยุคสมัย
ประกอบ สามารถแยกยอยไดหลายชนิด เชน นวนิยายแนวสังคม นวนิยาย อิงประวัติศาสตร นวนิยายทองถ่ิน เปน
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ตน (อวยพร พานิชและคณะ, 2526, หนา 8) ดวยเหตุท่ีนวนิยายเปนวรรณกรรมท่ีมีท่ีมาจากเคาโครงเรื่องจริงผสม
กับจินตนาการของผูเขียน ซึ่งเรื่องราวเก่ียวกับแงมุมใดแงมุมหน่ึงของชีวิตมนุษย นวนิยายจึงเปรียบเหมือนภาพ
จําลองชีวิตมนุษย 

นวนิยายลึกลับเหนือธรรมชาติเปนนวนิยายเก่ียวกับ ภูติผี ปาฏิหาริย ท่ีสรางข้ึนมาจากจินตนาการของ
ผูเขียนท่ีอิงกับแนวความเช่ือของบุคคลในสังคม ท่ีมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมุงใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานเปนหลัก แตก็ยังแทรกแนวคิด ความเช่ือเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถพิสูจนหรืออธิบายไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และผูคนในสังคมบางสวนก็ไมยอมพิสูจนเพราะเช่ือในสิ่งเหลาน้ันวาเปนความจรงิ นวนิยายลึกลับเหนือ
ธรรมชาติจึงเปนนวนิยายท่ีมีความนาสนใจเพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความเช่ือของคนในสังคม และเหตุการณท่ี
เคยเกิดข้ึนในสังคม (ขวัญจิตร นุชชํานาญ, จารุวรรณ ธรรมวัตร และชูศักดิ์ ศุกรนันทน, 2556, หนา 57; สุจิตรา   
จรจิตร, 2547, หนา 97) ดังน้ัน ในบรรดานวนิยายประเภทตางๆ นวนิยายลึกลับเหนือธรรมชาติจึงเปนนวนิยาย
ประเภทหน่ึงท่ีไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนเรื่องเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถพิสูจนได เชน ภูตผี ปศาจ 
ชีวิตหลังความตาย หรือเวทมนตรคาถา และยังสะทอนถึงความเช่ือดั้งเดิมของคนในสังคม 

ภาวะเหนือธรรมชาติ เปนสภาวะหรือเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลวไมสามารถอธิบายหรือหา
เหตุผลของการเกิดเหตุการณน้ันได นอกจากการสันนิษฐานหรือการคาดเดาตามเหตุการณ ดังน้ันการศึกษาเรื่อง 
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายเปนการศึกษาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือสภาวะท่ีผิดวิสัยของมนุษยซึ่ง
ปรากฏข้ึนหรือบันดาลใหเกิดข้ึน ท้ังน้ีผูเขียนไดนําเสนอผานองคประกอบของวรรณกรรม (ขวัญจิตร นุชชํานาญ, 
2555, หนา 11, 73) การเขียนนวนิยายประเภทเหนือธรรมชาติใหมีเรื่องราวนาสนใจน้ัน ผูเขียนจะตองมีกลวิธีการ
แตงอยางแนบเนียน โดยสรางเรื่องใหนาสนใจ นาติดตาม และนาเช่ือถือ เพ่ือทําใหผูอานเกิดความคลอยตาม ดังน้ัน
การวิเคราะหกลวิธีการสรางเรื่องเหนือธรรมชาติหรือการสรางภาวะเหนือธรรมชาติ จึงพิจารณาไดจากโครงเรื่อง ตัว
ละคร ฉาก และบรรยากาศ (พิชากร กรัตนุตถะ, 2546, หนา 4)  

ในบรรดานักเขียนนวนิยายเหนือธรรมชาติในชวงปจจุบันน้ัน มีนักเขียนทานหน่ึงไดนําจินตนาการ ความ
เช่ือของคนไทยมาผสมผสานเขากับหลักวิชาการหลายแขนง ทําใหนวนิยายเหนือธรรมชาติท่ีสรางสรรคออกมาไมได
มีเพียงแคความบันเทิงเทาน้ัน แตยังมีสาระความรูสอดแทรกดวย จึงทําใหงานเขียนของนักเขียนทานน้ี มีคุณภาพ
นาสนใจ และเปนท่ีนิยมช่ืนชอบของผูอาน นักเขียนทานน้ีก็คือ “พงศกร” (จิณณะ รุจิเสนีย, 2554, หนา 4)  

พงศกร เปนนามปากกาของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ ผูประพันธนวนิยายชุดผา ซึ่งเปนนักเขียนนวนนิยาย  
เหนือธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรบัเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะนอกจากกลวิธีการสรางเรื่องเหนือ
ธรรมชาติท่ีนาสนใจแลว ยังมีการสอดแทรกความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีเขียนอีกดวย งานเขียนของพงศกร จึงไดรับความ
นิยมจากผูอานไมนอย เห็นไดจากจํานวนครั้งของการตีพิมพและการถูกนําไปสรางเปนละครโทรทัศน  

นวนิยายชุดผาของ พงศกร เปนนวนิยายเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีเน้ือเรื่องเก่ียวกับวิญญาณท่ีมีความผูกพัน
หรือมีความเก่ียวของกับผืนผา นวนิยายชุดผาน้ีมีลักษณะเดน คือ การสอดแทรกความรูเก่ียวกับผืนผาและความเช่ือ
เรื่องเหนือธรรมชาติของคนประเทศตางๆ ท่ีปรากฏในนวนิยาย นอกจากน้ีนวนิยายชุดผาน้ียังถูกนํามาสรางเปนละคร
โทรทัศนทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 แลว จํานวน 4 เรื่อง ไดแก สาปภูษา รอยไหม ก่ีเพา และกลกิโมโน   ซึ่ง
ไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงเห็นวาหากวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏใน 
นวนิยายชุดผาของพงศกรจะเปนประโยชนในการคนพบกลวิธีในการนําเสนอเรื่องเหนือธรรมชาติในนวนิยายของ
พงศกร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในนวนิยายชุดผาของพงศกร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ นวนิยายชุดผาของพงศกร ซึ่งจัดพิมพโดย สํานักพิมพกรูฟ พับลิชช่ิง จํานวน 7 
เรื่อง คือ ก่ีเพา (พ.ศ. 2555) สาปภูษา (พ.ศ. 2556) สิเนหาสาหรี (พ.ศ. 2556) กลกิโมโน (พ.ศ. 2557) เลหลุนตยา 
(พ.ศ. 2557) รอยไหม (พ.ศ. 2557) และลูกไมลายสนธยา (พ.ศ. 2557) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับน้ีไดสังเคราะหแนวคิดการพิจารณานวนิยายตามองคประกอบของนวนิยาย จากแนวคิดของ
วนิดา บํารุงไทย (2544) และสุจิตรา จรจิตร (2547) และแนวคิดเก่ียวกับการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยาย 
จากแนวคิดของ พิชากร กรัตนุตถะ (2546) และขวัญจิตร นุชชํานาญ (2555) เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ดังน้ี  

1. โครงเรื่อง  
1.1 การสรางความขัดแยง 
1.2 การเปดเรื่อง 
1.3 การดําเนินเรื่อง 
1.4 การปดเรื่อง 

2. ตัวละคร  
3. ฉากและบรรยากาศ 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ข้ันรวบรวมขอมูล 
1.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับนวนิยาย 
1.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวนิยายเหนือธรรมชาติ 

2. ข้ันวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายของพงศกร ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว 

3. ข้ันนําเสนอผลการวิเคราะห 
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ท้ัง 7 เรื่อง พบวา 
ผูเขียนไดนําเสนอการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานองคประกอบ 3 ดานคือ การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผาน   
โครงเรื่อง การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉากและบรรยากาศ 
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเร่ือง  
  ผลการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเรื่องในนวนิยายชุดผาของพงศกร พบวา มีการ
สรางความขัดแยง 3 วิธี คือ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
และความขัดแยงระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การเปดเรื่อง พบวิธีการเปดเรื่อง 3 วิธี คือ การ
พรรณนาฉาก การพรรณนาตัวละคร และบทสนทนา การดําเนินเรื่อง พบวิธีการการดําเนินเรื่อง 2 แบบ คือ การ
นําเสนอลําดับของเหตุการณเรื่องราว และการสรางความสนใจใครรู สวนการปดเรื่อง พบวิธีการปดเรื่องเพียงแบบ
เดียว คือ แบบจบลงดวยความสุข ความสมหวัง ดังน้ี 

การสรางความขัดแยง เปนการลําดับเรื่องราวเหตุการณโดยใชปมปญหาผูกเรื่องใหเก่ียวเน่ืองกัน 
พบวาผูเขียนสรางความขัดแยงในนวนิยายชุดผา 3 วิธี ดังน้ี 

1) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูเขียนไดสรางความขัดแยงระหวางความรัก
ของมนุษยตางภพภูมิกับกฎของจักรวาล ซึ่งความแตกตางของมนุษยสองภพภูมิ ทําใหไมสามารถอยูรวมกันแตตัว
ละครก็ฝาฝนกฎน้ัน พบจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา 
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2) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย ผูเขียนไดสรางความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  
อันเปนสาเหตุใหตัวละครเกิดความโกรธแคน หรือทุกขใจอยางท่ีสุด จนนําไปสูความอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน  
ขามภพชาติ พบ 5 เรื่องคือ รอยไหม สาปภูษา เลหลุนตยา สิเนหาสาหรี และก่ีเพา  

3) ความขัดแยงระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูเขียนไดสรางความขัดแยง
ระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติ กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ การสรางความขัดแยงระหวางเทพเจากับปศาจท่ีมาหลงรัก  
เทพเจาแลวไมสมหวัง จึงมีความอาฆาตพยาบาท พบจาก เรื่องกลกิโมโน   

 
การเปดเร่ือง เปนวิธีการนําเขาสูเรื่องของผูเขียน พบวาผูเขียนมีการเปดเรื่อง 3 วิธี ดังน้ี 
1) การเปดเร่ืองโดยการพรรณนาฉาก ผูเขียนมักการเปดเรื่องโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ 

ท่ีเปนสถานท่ีในตางประเทศท่ีตัวละครเอกอาศัยอยูหรือไปเยือน เพ่ือนําเขาสูเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติท่ีตัวละคร
กําลังจะประสบในประเทศน้ันๆ พบ 4 เรื่องคือ รอยไหม กลกิโมโน ก่ีเพา และลูกไมลายสนธยา ดังตัวอยางจาก เรื่อง
ก่ี เ พ า  ผู เ ขี ยน เป ด เ รื่ อ ง โ ด ยกา รพรรณนาฉากและบรรยากาศ  ช ว งปล าย เ ดื อนตุ ล าคม ใน เ มื อ ง 
แมนฮัตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใบไมเปลี่ยนสีสวยงาม และมีใบไมรวงเกลื่อนพ้ืน เปนบรรยากาศของเมืองท่ี 
ตัวละครเอก คือ เพกา อาศัยและทํางานอยู ซึ่งท่ีทํางานของเธอเปนจุดเริ่มตนของการเผชิญเรื่องเหนือธรรมชาติของ
เธอ มีขอความปรากฏดังน้ี 

แมนฮัตตัน, สหรัฐอเมริกา 
สายลมปลายเดือนตุลาคม พัดใบไมสีเหลืองทองท่ีรวงเกลื่อนอยูบนพ้ืนถนนให ลอย

หมุนวน นอยๆ กอนจะตกกระจัดกระจายลงดังเดิม 
เพกาสูดลมหายใจเอากลิ่นหอมของฤดูใบไมรวงเขาไปจนเต็มปอด นิวยอรกในชวงน้ี

ชางงดงามเกินบรรยาย ใบไมบนตนพรอมใจกันเปลี่ยนสี เหลือง สม แดง สลับสลางแลดูสวยงาม 
(พงศกร, 2555, หนา 1) 

2) การเปดเร่ืองโดยการพรรณนาตัวละคร ผูเขียนจะเปดเรื่องโดยการบรรยายลักษณะและ
ความรูสึกของตัวละครเพ่ือนําเขาสูเรื่องอยางนาติดตาม พบ 2 เรื่อง คือ สาปภูษา และสิเนหาสาหรี ดังตัวอยางจาก
เรื่องสิเนหาสาหรี ผูเขียนเปดเรื่องโดยการบรรยายบุคลิกลักษณะ และความนึกคิดของตัวละครเอก คือ นวลเน้ือแกว 
ซึ่งเธอกําลังคิดถึงประเทศอินเดียในมุมมองของเธอท่ีเปนคนทันสมัย และชอบความเจริญแบบโลกตะวันตก จึงไมเคย
คิดอยากจะไปเท่ียวท่ีประเทศน้ีเลย แตมีความจําเปนจะตองไปท่ีประเทศน้ีเพ่ือชวยงานแตงงานนองสาวของเธอ มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

เมื่อเอยถึงอินเดีย สองสิ่งท่ีนวลเน้ือแกวจะนึกถึงเปนอันดับแรกๆ ก็คือ แหลง 
อารยธรรมเกาแกของโลกและสาหรีก็เทาน้ัน 

สาวทันสมัยอยางเธอไมเคยคิดอยากไปเท่ียวอินเดียเลย ดวยเสียงเลาลือเรื่อง ขอทาน
และ ความสกปรกกับความยากลําบาก ท้ังท่ีเพ่ือนสนิทหลายคนเคยไปเท่ียวและบอกหญงิสาววา 
อินเดียยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายใหนาคนหา (พงศกร, 2556ข, หนา 1) 

3) การเปดเร่ืองโดยบทสนทนา พบจากเรื่องเลหลุนตยา ผูเขียนเปดเรื่องโดยบทสนทนาระหวาง  
ตัวละครเก่ียวกับเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีเปนท่ีสนใจของคนท่ัวไปเพ่ือนําเขาสูเรื่อง คือ การใหเอลดาในวัยเด็ก
เกิดความสงสัยเรื่องของพระนางสุภยาลัตวา พระนางมีจิตใจโหดเหี้ยมจริงหรือ กอนจะนําเขาสูคําถามเรื่องการท่ี 
ยายของเธอตาบอดเพราะพระนางสั่งใหคนมาควักท้ิงจะไดทอลุนตยาไมไดอีกใชหรือไม ทําใหผูอานเกิดความรูสึก
สงสัยชวนติดตาม มีขอความปรากฏดังน้ี 

มัณฑะเล ป พ.ศ. 2510 
“แมจา จริงหรือเปลาท่ีเขาเลาวา พระนางศุภยาลัตทรงสําเร็จโทษเจาพ่ีเจานอง ไป

มากหลาย สิบองค เพ่ือใหบัลลังกของพระเจาตีบอมั่นคง” 
ดวงตาใสแจวราวลูกแกวจองมองสตรีรางผอมบาง ซึ่งน่ังหลังหยัดตรงอยูหนาก่ีทอผา 

ดวงหนาของผูเปนมารดาสงบน่ิง ริมฝปากเรียวบางเพียงแตยิ้มเล็กนอย 
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“แมจา จริงหรือเปลาท่ีเขาเลาวา วันท่ีทรงประหารเจาพ่ีเจานองของพระเจาตีบอ 
พระนางสุภยาลัตใหจัดละครในพระราชวัง แลวสั่งใหพวกปพาทยประโคมเพลง ใหพวกละคร
รองเสียงดัง เพ่ือจะไดกลบเสียงกรีดรองของคนท่ีกําลังจะถูกฆา” (พงศกร, 2557ง, หนา 1) 

 
การดําเนินเร่ือง เปนกลวิธีเก่ียวกับการนําเสนอเรื่องเพ่ือใหผูอานสนใจอยากติดตามเรื่อง พบวา 

ผูเขียนมีวิธีในการดําเนินเรื่อง 2 แบบ ดังน้ี 
1) การนําเสนอลําดับของเหตุการณเร่ืองราว คือ การจัดลําดับเหตุการณเรื่องราวในการเขียนเรือ่ง

พบวา นวนิยายท้ัง 7 เรื่อง ผูเขียนไดใชวิธีการนําเสนอลําดับของเหตุการณเรื่องราว วิธีเดียว คือ การเลาเรื่องราว
ตามปฏิทิน    

2) การสรางความสนใจใครรู คือ กลวิธีของผูเขียนท่ีใชระหวางการดําเนินเรื่อง เพ่ือทําใหอยาก
ติดตามเรื่อง พบ 2 วิธี ดังน้ี   

การสรางความสนใจใครรูโดยการสรางปมปญหา ผูเขียนไดสรางปมปญหาเพ่ือใหผูอานเกิด
ความสงสัยและอยากติดตามอาน ดังตัวอยาง เรื่องรอยไหม กลาวถึง ความสงสัยของเรรินท่ีมีตอหญิงชราท่ีมาร่ําไห
เรียกเธอวาเจาริน ผูเขียนสรางปมปญหาเพ่ือสรางความนาสนใจใหอยากติดตาม มีขอความปรากฏดังน้ี 

“ยายหมายถึงใครคะ....เจารินคือใคร” เรรินยอมรับวาอดไมไดท่ีจะตองถามออกไป
เชนน้ัน  ดวยไดยินคนเรียกวา ‘เจาริน’ ถึงสามคนแลว 

“เจาริน เปนคนเดียวกับเจาหญิงมะณีริน ใชไหมคะ ยาย” หลอนกลั้นใจถามออกไป
ในท่ีสุด 

“เจาริน...เจาหลวงสงเจารินมา....บฮูเลยวาจะสงใหมาตาย...ทอผา ผาไหมผืนงาม...ผา
ไหมแหงความตาย” หญิงชรารองไหจนปากเบ้ียวบิด สิ่งพูดออกมาดูไมปะติดปะตอกัน และ
ไมไดตอบคําถามของ เรรินสักนิดเดียว  

หากยิ่งพูด...สิ่งท่ีหญิงสูงวัยพูดออกมาน้ัน ยิ่งทําใหเรรินรูสึกเย็นยะเยือกไปท่ัวราง 
(พงศกร, 2557ข, หนา 151) 

การสรางความสนใจใครรูโดยการใชลางบอกเหตุ ผูเขียนใชกลวิธีการสรางความสนใจใครรูดวย
วิธีการใชลางบอกเหตุ เพ่ือแนะนําหรือใหผูอานคาดคะเนเหตุการณลวงหนา ดังตัวอยางการใชลางบอกเหตุจากเรื่อง 
ก่ีเพา ท่ีกลาวถึง ความรูสึกของเพกาท่ีมีหลังจากทราบวากระดาษท่ีชายแปลกหนายัดใสมือของเธอเขียนดวยอักษร
จีน แปลวา ตาย เธอคาดเดาวาโชครายกําลังจะเยือนเธอในไมชา มีขอความปรากฏดังน้ี  

“สือ...แปลวาความตาย” 
เพ่ิงวันแรกท่ีมาถึง เจาหมิงเทียนพามาไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล หากยังไมทันไร ก็เกิด

เรื่องข้ึนเสียแลว หลอนรูสึกเหมือนโชครายกําลังจะมาเยือนในไมชา มีอยางท่ีไหน มาไหวพระดีๆ  
แทๆ กลับเจอคนบาเอาคําอัปมงคลมายัดใสมือ (พงศกร, 2555, หนา 99) 

 
การปดเร่ือง เปนสวนท่ีคลี่คลายปญหาหรือท้ิงทายใหผูอานไดคิด พบวา ผูเขียนใชกลวิธีในการปด

เรื่องแบบจบลงดวยความสุข ความสมหวัง เพียงแบบเดียว เนนใหตัวละครประสบความสําเร็จดานความรัก สวนตัว
ละครท่ีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ ลวนไดรับการปลดปลอยใหพนจากพันธนาการท่ีผูกมัด ดังตัวอยาง จากเรื่องเลห 
ลุนตยา ปดเรื่องโดยใหวิญญาณของเจาหญิงมินพยูปลาบปลื้มใจท่ีมีคนมาลางมลทินใหกับพระองค ขณะท่ีตัวละคร
เอกอยางเอลดากับติณเทพก็สมหวังในความรัก สวนแอนโธนี แทนไทและภุมรีก็เดินทางกลับประเทศของตน มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

นอกเหนือจากยายจะดีใจแลว ผูท่ีจะปลาบปลื้มใจเปนท่ีสุด เห็นจะไมพนไปจาก เจา
หญิงมินพยูผูอาภัพ พระองคทรงรอเวลาน้ีมานานนักหนา...รอเวลาท่ีจะมีใครมาลางมลทินให
พระองค และบัดน้ี ความทุกขโทมนัสท่ีกัดกินดวงพระวิญญาณของพระองคมานานนักหนา ก็คง
จะไดปลดเปลื้องลงเสียที 

“ลากอนทุกคน ขอใหพวกคุณโชคดี” 
เอลดาและติณเทพยืนเคียงกัน มองดูรถตูคอยๆ เคลื่อนจากไปตามถนน.... 
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เขาและเธอโบกมือใหกับเพ่ือนท้ังสามดวยใจท่ีอาลัยอาวรณ สงความรักและความ
ปรารถนาดี ไปกับสายลมเย็นท่ีแผวรวยริน กระซิบเอยอําลาไปกับกรุนหอมของเอ้ืองผึ้งท่ีอวลอยู
ในอณูอากาศ “มิงกาลาบา....จนกวาเราจะไดพบกันใหม” (พงศกร, 2557ง, หนา 469) 

 
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร คือ การสรางใหตัวละครมีความสามารถเหนือธรรมชาติท่ี
มนุษยท่ัวไปไมสามารถทําได ผลการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครในนวนิยายชุดผาของ
พงศกร พบวา มี 2 ประเภท คือ ตัวละครท่ีเปนมนุษย และตัวละครท่ีเปนอมนุษย ดังน้ี 

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครท่ีเปนมนุษย หมายถึง ตัวละครท่ีเปนมนุษยแตมี
ความสามารถเหนือธรรมชาติ ท่ีมนุษยท่ัวไปไมสามารถทําได ซึ่งผูเขียนไดสรางใหตัวละครมีภาวะเหนือธรรมชาติ 
ไดแก มีสัมผัสพิเศษ สามารถสื่อสารกับสัตวและติดตอกับเทพเจาได ผูเขียนสรางใหตัวละครเหลาน้ีใชความสามารถ
ในการชวยเหลือผูอ่ืน ตัวอยางเชน แทนไท เปนตัวละครท่ีมีสัมผัสพิเศษ ผูเขียนมักเช่ือมโยงตัวแทนไทไปของเก่ียวกับ
เรื่องเหนือธรรมชาติในนวนิยายเรื่องอ่ืน ไดแก สาปภูษา ก่ีเพา เลหลุนตยา และก่ีเพา เพ่ือใหแทนไทชวยเหลือ 
ตัวละครเอกในเรื่องน้ันๆ จากสิ่งเหนือธรรมชาต ิซึ่งความสามารถเหนือธรรมชาตขิองเขาเกิดจากการท่ีเคยฝกจิตมา
ในอดีตชาติ ดังน้ันในชาติน้ีหลังจากท่ีเขาไดฝกจิตดีแลวจึงสามารถควบคุมพลังท่ีมีติดตัวมาได ดังตัวอยางในเรื่อง   
เลหลุนตยา แทนไทปรึกษาติณเทพซึ่งเปนผูมีพลังเหนือธรรมชาติเชนเดียวกับเขา เรื่องท่ีทูนจีบิดาของติณเทพแนะนํา
ใหน่ังสมาธิฝกควบคุมจิตเพ่ือใชประโยชนจากอํานาจจิต มีขอความปรากฏดังน้ี 

“ทํายังไงผมจะควบคุมมันได” แทนไทถอนหายใจยาว “ผมเคยพยายามมาทุกวิถีทาง
แลว แตไมเคยสําเร็จ คุณพอของคุณหมอพยายามจะสอนผม แตผมยังไมมั่นใจ” 

 “การท่ีคุณมีความสามารถน้ี น่ันหมายความวาจิตของคุณเคยถูกฝกมาแลวเมื่อครั้ง
อดีต” แทนไทอธิบาย 

“ดังน้ันจึงไมใชเรื่องยากท่ีคุณจะฟนความทรงจําในอดีตข้ึนมาใหมอีกครั้งหน่ึง เมื่อถึง
เวลาน้ัน คุณจะไดคําตอบเองละ วาจะควบคุมพลังพิเศษของตัวเองอยางไร ขอใหคุณมีความ
มั่นใจและเช่ือในสิ่งท่ีพอของผมสอน มันอาจจะฟงดูเหมือนเรื่องหลอกเด็ก แตขอใหคุณมั่นใจ
เถิดวา ท่ีคุณกําลังสัมผัสอยูน้ันเปนเรื่องจริง ไมใชคุณคนเดียวท่ีเปนแบบน้ี ยังมีอีกหลายคนท่ีมี
ความสามารถคลายกับคุณ อยางนอยก็คือผมและพอ” (พงศกร, 2557ง, หนา 325) 

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครท่ีเปนอมนุษย หมายถึง ตัวละครท่ีไมใชมนุษย เปนสิ่งท่ี
ไมสามารถพิสูจนได ไดแก วิญญาณ เทพเจา มนุษยจากภพภูมิ และมนุษยก่ึงจิ้งจอก พบมากท่ีสุดคือ วิญญาณท่ีมี
ความอาฆาตพยาบาท ตองการเรียกรองความยุติธรรมและรอคอยการปลดปลอย เมื่อไดรับสิ่งท่ีตองการแลวก็จะไปสู
ภพภูมิท่ีควร สวนเทพเจาเปนผูชวยเหลือมนุษย แมจะกลับสวรรคไมไดแตก็ยังมีพลังพิเศษของเทพและมีความเปน
อมตะ มนุษยก่ึงจิ้งจอกมีอํานาจในการสะกดจิตมนุษยได นอกจากน้ียังพบมนุษยจากภพภูมิอ่ืน คือ มนุษยจากอุตตร
กุรุทวีปท่ีสามารถเดินทางไปมาระหวางภพภูมิโดยผานกระจก ดังตัวอยาง วิญญาณ จากเรื่องเลหลุนตยา เจาหญิง 
มินพยูเปนวิญญาณ ท่ีมีความโกรธแคนเน่ืองจากถูกใสรายวาทําผิดกฎมณเฑียรบาลรายแรงเปนเหตุใหถูกประหาร
ชีวิต จึงตองการเรียกรองความยุติธรรม เจาหญิงมินพยูจะเขาสิงรางผูท่ีนุงลุนตยาของเธอแลวขโมยเล็บยาหรือขวัญ
ของพวกเขาไป มีขอความปรากฏดังน้ี 

“เรามาทวงความยุติธรรม” สุรเสียงน้ันเต็มไปดวยความราวราน “เรามาทวงความ
ถูกตอง เรามาทวงชีวิตของเราคืน” 

สิ้นคําพูดประโยคสุดทายเสียงทองฟาก็ดังลั่นข้ึนมาท้ังท่ีทองฟาปราศจากฝนพรอมกัน
น้ันรางสูงระหงของภุมรีก็หันขวับไปทางแอนโธนีอยางรวดเร็ว 

“ตายเสียเถอะ ลูกหลานอายฝรั่งดั้งขอ” มือท่ีแข็งแกรงราวกรงเล็บเหล็กของภุมรีบีบ
เขาท่ีคอของแอนโธนี กอนท่ีอีกฝายจะทันตั้งตัว “เพราะปูของมึงทําใหกูตองตายอยางทุกข
ทรมาน” (พงศกร, 2557ง, หนา 432) 
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การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉากและบรรยากาศ 
ฉากและบรรยากาศ เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหผูอานมีความรูสึกคลอยตามและเกิด

จินตนาการถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน พบวา นวนิยายชุดผาของพงศกร ปรากฏการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉาก
และบรรยากาศ 4 ประเภท คือ ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฉากและบรรยากาศท่ี
เนนการรับรูดวยประสาทสัมผัส ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความเช่ือ ผูเขียนสรางใหเห็นถึงจินตนาการของผูเขียน
อันเกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความลึกลับของสถานท่ี ผูเขียนสรางใหเห็นถึง
ความอัศจรรยของสถานท่ีท่ีเหนือกาลเวลา ดังน้ี 

1) ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ ผูเขียนไดสรางฉากและ
บรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศอยางผิดปกติ โดยสรางใหสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติเปนผูมีพลัง
อํานาจลึกลับสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดตามตองการ ดังตัวอยางจาก เรื่องสาปภูษา ผูเขียนไดสรางฉาก
และบรรยากาศท่ีวังเวงท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน ประกอบกับมีลมแรงและอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผิดปกติ มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

เสียงสุนัขแถวๆ น้ันตางพรอมใจกันสงเสียงหอนโหยหวน ท้ังท่ีไมมีอะไรผิดปกติ สาย
ลมจากภายนอกกระโชกแรง พัดพาก่ิงไมไปเสียดสีกับชายคาบานเกิดเปนเสียงหวีดหวิว พาให
ทุกผูคนรูสึกถึง ความวังเวงซึ่งเกิดข้ึนโดยกะทันหัน 

บรรยากาศเย็นสบายของยามรติกาลในตอนแรกน้ัน บัดน้ีเปลี่ยนเปนเยือกเย็นจนทุก
คนรูสึกหนาวสั่น ขุมขนตามรางกายลุกชัน (พงศกร, 2556ก, หนา 424) 

2) ฉากและบรรยากาศท่ีเนนการรับรูดวยประสาทสัมผัส ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศท่ีเนน
การรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ัง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ท่ีมีตอสิ่งเหนือธรรมชาติอันเกิดจากอํานาจของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดความนาหวาดกลัว ดังตัวอยางจาก เรื่องสิเนหาสาหรี ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศอันเกิด
จากอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาต ิซึ่งสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส มีขอความปรากฏดังน้ี 

หากนวลเน้ือแกวเฉลียวใจสักนิด แลวหันกลับมามอง...หรือแคเหลือบตาดูกระจกสอง
หลังสักนิดละก็...เลือดในกายของหญิงสาวอาจจะเย็นเฉียบจนกลายเปนนํ้าแข็งไปก็ได 

เพราะบนก่ิงของแมกโนเลียตนสูงใหญตนหน่ึงน้ัน มีรางของสตรีในชุดสาหรีสีขาวน่ังใช
ขาเก่ียวก่ิงไม หอยสวนศีรษะต่ําลงมา ตําแหนงท่ีครั้งหน่ึงเคยเปนดวงตาน้ันขางหน่ึงกลวงโบ อีก
ขางท่ีมีลูกตาสีขาวทะลักออกมาจากเบาน้ัน...กําลังจองมาทางรถยนตสีดําอยางแนวน่ิง! (พงศกร, 
2556ข, หนา 142) 

3) ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความเชื่อ พบวา ผูเขียนสรางใหเห็นถึงจินตนาการของผูเขียน อัน
เกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา ดังตัวอยางจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศ ท่ี
เกิดจากความเช่ือจากไตรภูมิพระรวง โดยสรางสวนหน่ึงของอุตตรกุรุทวีปตามจินตนาการของผูเขียน มีขอความ
ปรากฏดังน้ี 

มองไปรอบกาย หญิงสาวเห็นทุงหญากวางใหญสุดตา สีเขียวขจีของตนหญา แปลก
กวาสีเขียวท่ี เดือนพัตราเคยเห็น เน่ืองจากมีประกายเหลื่อมรุงระยับอยูในน้ัน ปลายของยอด
หญามีระดับเสมอกัน 

ถัดจากทุงหญาท่ีมีสีสันสวยงามเหมือนแพนหางของนกยูงเปนบึงนํ้าขนาดใหญท่ีมอง
ไมเห็นฝง นํ้าในบึงใสแจวราวแกวผลึก มีดอกบัวหลากสี นานาพันธุบานสลาง ท้ังอุบลชาติ กุมุท
ชาติ สงกลิ่นหอมรวยริน (พงศกร, 2557ค, หนา 128) 

4) ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความลึกลับของสถานท่ี ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศท่ีเนน
ความลึกลับของสถานท่ีตามจินตนาการของผูเขียน โดยสรางใหเห็นถึงความอัศจรรยของสถานท่ีท่ีเหนือกาลเวลา  
ดังตัวอยางจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา โดยผูเขียนไดสรางเสนทางไปสูประตูเช่ือมระหวางอุตตรกุรทุวีปกับชมพูทวีป
ตามจินตนาการของผูเขียน มีขอความปรากฏดังน้ี  

หลังจากเดินจนแทบหมดแรง บันไดลึกลับกวาสองรอยข้ันท่ีทอดดิ่งลงมาจากหองเก็บ
ของก็มาสิ้นสุดท่ีลานรูปครึ่งวงกลมแหงหน่ึง 
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เดือนพัตราขยับขอมือ สายตาเหลือบมองดูนาฬิกา ดวยประสงคจะรูวาจากหองเก็บ
ของมาถึงสุดปลายบันไดใชเวลานานเทาใด แตแลวหลอนก็ตองอาปากคาง ดวยความประหลาด
ใจ เมื่อพบวาเข็มของนาฬิกาหยุดน่ิงไปตั้งแตเมื่อครึ่งช่ัวโมงท่ีแลว 

“อาวยังไงกัน” หญิงสาวเขยาขอมือและพึมพํากับตัวเอง เพ่ิงเปลี่ยนถานนาฬิกาได 
ไมนาน เหตุใดนาฬิกาจึงหยุดเดินไปเสียเฉยๆ (พงศกร, 2557ค, หนา 61) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร แสดงใหเห็นถึง
กลวิธีการเขียนเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติของพงศกรไดอยางชัดเจน ตัวบทของนวนิยายชุดผาท้ัง 7 เรื่อง มี  
ความคลายคลึงกัน คือ ในแตละเรื่องจะกลาวถึงผืนผาของแตละประเทศท่ีเช่ือมโยงกับความรกั ความแคนและ ความ
เช่ือเหนือธรรมชาติของผูคนในชาติน้ันๆ ซึ่งแบงผืนผาได 3 ประเภท ไดแก ผืนผาท่ีเก่ียวกับการแตงงาน และความ
ตายของเจาสาว พบ 4 เรื่อง คือ ผาหมสะพักตาดทองของไทยจากเรื่องสาปภูษา ชุดก่ีเพาของจีนจากเรื่องก่ีเพา 
สาหรีของอินเดียจากเรื่องสิเนหาสาหรี ผาตุมของลานนาและลานชางจากเรื่องรอยไหม ผืนผาท่ีเก่ียวกับมนุษยกับ 
สิ่งเหนือธรรมชาติ พบ 2 เรื่อง คือ ชุดกิโมโนของญี่ปุนท่ีทอจากขนนกกระเรียนทองคําจากเรื่องกลกิโมโน และ
ผาลูกไมของอุตรกุรุทวีปซึ่งเปนภพภูมิมนุษยท่ีปรากฏในไตรภูมิพระรวงจากเรื่องลูกไมลายสนธยา และผืนผาท่ี 
เก่ียวโยงกับเหตุการณในประวัติศาสตรในสมยัท่ีกองทัพอังกฤษยกกําลังทหารเขายึดมัณฑะเล คือ ผาลุนตยาของพมา
จากเรื่องเลหลุนตยา ในนวนิยายชุดผาทุกเรื่องผูเขียนไดแทรกความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและความเช่ือ
เหนือธรรมชาติของคนในประเทศท่ีเก่ียวกับผืนผาในนวนิยายแตละเรื่อง  

นวนิยายชุดผาของ พงศกร เปนเรื่องเก่ียวกับผืนผาและวัฒนธรรมของคนในแตละประเทศ โดยทุกเรื่องจะ
สะทอนความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือดั้งเดิมของคนไทยผานตัวละคร ซึ่งตัวละครเอกฝายชายจะเปน
คนในประเทศท่ีเก่ียวของกับผืนผาท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ันๆ ดังน้ี เรื่องก่ีเพาเปนชาวจีนฮองกง เรื่องสาปภูษา
เปนชาวไทย เรื่องสิเนหาสาหรีเปนชาวอินเดีย เรื่องกลกิโมโนเปนชาวญี่ปุน เรื่องเลหลุนตยาเปนชาวพมา เรื่องรอยไหม
เปนชาวลาว และเรื่องลูกไมลายสนธยาเปนมนุษยท่ีมาจากอุตรกุรุทวีป ตามความเช่ือท่ีปรากฏในไตรภูมิพระรวง 
สวนตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายชุดผาเกือบทุกเรื่องจะเปนชาวไทย มีเพียงเรื่อง เรื่องเลหลุนตยา ท่ีตัวละครเอก
ฝายหญิงเปนชาวพมา และมีตัวละครเอกฝายชายเปนชาวพมาเช้ือสายไทย มีบรรพบุรุษเปนชาวอยุธยาท่ีถูกกวาด
ตอนไปอยูในพมาตั้งแตครั้งเสียกรุงครั้งท่ี 2 แตครอบครัวของเขายังคงสืบทอดความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทยตอกันมา 
เห็นไดวาในนวนิยายชุดผาน้ีผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องราวความรักของตัวละครท่ีเปนชาวไทยหรือผูท่ีมีเช้ือสาย
ไทย กับคนตางชาติตางวัฒนธรรมหรือตางภพภูมิ โดยใชผืนผาเปนตัวเช่ือมโยง  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเรื่องน้ันพงศกร มักสรางความขัดแยงท่ีสาเหตุมาจากความรัก  
ความริษยา และความโลภ อันนําไปสู ความอาฆาตพยาบาทขามภพขามชาติ ซึ่งทายท่ีสุดแลวก็คลี่คลายปญหาดวย
การใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การใหอภัย ทําใหตัวละครท่ีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติไดรับการปลดปลอย
ใหพนจากพันธนาการ และไปสูภพภูมิใหมตามกรรมของตนเอง สวนตัวละครเอกก็ไดสมหวังดานความรัก แนวคิด
ดานพระพุทธศาสนาถือเปนแนวคิดสําคัญในการนําเสนอเรื่องเหนือธรรมชาติของพงศกร สอดคลองกับวิระวัลย  
ดีเลิศ (2549, หนา 225) ท่ีกลาวถึง การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายของภูเตศวรวา แกนเรื่องสะทอน
สาระสําคัญไวอยางละเอียดและเปนสิ่งท่ีผูเขียนมุงหวังท่ีจะใหแนวคิดเพ่ือใหผูอานนําไปใชประโยชนสูงสุดน่ัน คือ 
ความคิดดานพระพุทธศาสนา เชน หนทางในการดับทุกข การใหอภัยตอกัน การไมยึดติดกับสรรพสิ่งท้ังปวงบนโลกน้ี 
การไมอาฆาตพยาบาทจะไดไมเกิดกรรมตอกันจนเกิดเปนชาติภพตอไปไมมีสิ้นสุด 

นวนิยายชุดผาทุกเรื่องของพงศกร เปนงานเขียนท่ีมีคุณคา เพราะไดนําเสนอแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
โดยผานโครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในนวนิยายเรื่องลูกไมลายสนธยา 
ผูเขียนไดสรางตัวละครท่ีเปนมนุษยจากอุตตรกุรุทวีป ตามความเช่ือทางพุทธศาสนาจากวรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิ
พระรวง และยังสรางฉากและบรรยากาศในภพภูมิดังกลาวจากความเช่ือทางพุทธศาสนาผสมผสานกับจินตนาการได
อยางนาสนใจอีกดวย สอดคลองกับกนกวรรณ คงธนชุณหพร (2554 ,หนา 175-176) ท่ีกลาวถึง นวนิยายท่ี
สอดแทรกแนวคิดพุทธศาสนาของแกวเกาวามีคุณคา แสดงใหเห็นวาการอานบันเทิงคดีทําใหผูอานเรียนรูพระธรรม
คําสอนทางพุทธศาสนาไดอีกวิธีหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน ท่ีมนุษยตองพบกับปญหาตางๆ มากมาย 
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หลักธรรมทางพุทธศาสนายอมเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของผูอาน เปนท่ีพ่ึงทางใจของผูท่ีตองประสบปญหาเหลาน้ัน 
การเรียนหลักธรรมทางพุทธศาสนาผานนวนิยาย ยอมเปนหนทางท่ีทําใหผูอานเพลิดเพลิน และยังทําใหผูอานซึมซับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไดเปนอยางดีอีกดวย   
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ควรจะนําผลการวิเคราะหดานการสรางภาวะเหนือธรรมชาติ ไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับ
การอานและการเขียนวรรณกรรม เชน รายวิชาวรรณกรรมปจจุบัน รายวิชาวรรณกรรมกับสังคม เปนตน 
 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรจะมีการศึกษาการแปรรูปนวนิยายชุดผาของพงศกรจากวรรณกรรมสูบทละครโทรทัศน 
2. ควรจะมีการวิเคราะหแนวคิดทางพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกร 
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