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บทคัดย่อ
 

 งานวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาองคป์ระกอบดา้นเนือ้หาและองคป์ระกอบดา้นตวัละคร

ในอาชญนยิาย โดยศกึษาอาชญนยิายไทยระหวา่งพ.ศ. 2541-2550 จำานวน 24 เรือ่ง ผลการศกึษา

พบว่า โครงสร้างของอาชญนิยายไทย จะต้องเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรม การทำาร้ายร่างกายหรือ

การทำาผดิกฎหมาย ทำาใหม้กีารสบืหาความจรงิในเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้และเรือ่งจบลงเมือ่คดคีลีค่ลาย 

ตัวละครเอกเข้าใจและรักกัน โครงเรื่องของอาชญนิยายไทยมี 2 แบบ คือ แบบโครงเรื่องที่

เป็นการฆาตกรรมหรือคดีต่าง ๆ และโครงเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตครอบครัว ความรัก และปัญหา

ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ฉากและบรรยากาศในอาชญนิยายไทย ได้แก่ฉากที่เกี่ยวข้องกับ การ

ฆาตกรรม การสบืหาความจรงิ  การเปดิเผยความจรงิ การสรา้งความนา่สงสยั ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ

ประพนัธอ์าชญนยิายเปน็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์พฤกษศาสตร ์และกฏีวทิยา 

การสรา้งตวัละครและประเภทของตวัละครพบวา่มตีวัละครหลกัใน 4 บทบาท คอื เหยือ่ ผูส้บืหา

ความจริง ผู้ร้ายหรือฆาตกร และผู้ที่มีส่วนในการเปิดเผยความจริง กล่าวได้ว่าอาชญนิยายไทย

ยคุนีค้งลกัษณะสำาคญัของอาชญนยิายคอืโครงสรา้งและการสรา้งบทบาทหลกัของตวัละครและ

มีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากอดีตในด้านโครงเรื่อง ปมปัญหา ข้อมูลที่ใช้ในการประพันธ์ บุคลิกของ

ตัวละคร

คำาสำาคัญ : อาชญนิยายไทย  

* บทความนี้สรุปจากปริญญานิพนธ์เรื่องอาชญนิยายไทยพ.ศ. 2541-2550 หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช และดร.วิชชุกร ทองหล่อ

** นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



54ปที่5ฉบับที่10กรกฎาคม-ธันวาคม2553

Thai Detective and Mystery Novels, 1998-2007

Parichat PhuPhan

 Abstract
 
 This research aims to study the content component and the character com-
ponent in 24 Thai Detective and Mystery Novels, 1998-2007written during 1998-2007. 
  The structure of Thai Detective and Mystery Novels composes have murder 
or assault or unlawful incident follow by the ascertaining of the truth and the story 
ends as the case is closed and the main characters understand and love each other.  
The plot of Thai Detective and Mystery Novels divides into 2 types. The first type is 
that the main plot is a murder or cases whereas In the second type, the main plot 
relates to family life, love and current society problems. The narrator in limiting 
view in part helps the story to be interested to follow.  Scene and atmosphere in the 
Thai Detective and Mystery Novels relates to a murder crime, the ascertaining of 
the truth, the review of the truth and the suspicion in the body found. Information 
used in literature is related to medical science, botany and entomology. The charac-
ter component study include the characterization and type of the characters, there 
are 4 main characters, which are victim, investigator, criminal or murderer and those 
involved in reviewing the truth. Thai Detective and Mystery Novels characteristics 
in Thai Detective and Mystery Novels in this period possess structure and the main 
role of the characters and additional development from the past in terms of the plot, 
conflict, information used in literature, personality of the characters. 

Keywords : Thai Detective and Mystery Novels
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บทนำา
 อาชญนิยายและนิยายสืบสวนสอบสวนเป็นนวนิยายที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรม และการ

สืบหาฆาตกร การสืบคดีต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการพิสูจน์ และหาหลักฐานประกอบการใช้ความสังเกตและ

ไหวพริบ ดังที่ กอบกุล อิงคุทานนท์ ได้กล่าวถึงวรรณกรรมนกัสืบและอาชญนิยาย ไว้ดังนี้

  วรรณกรรมนกัสืบและอาชญนิยาย (Detective and Mystery story) 

  เป็นประเภทหนึง่ของนวนิยายและเรื่องสั้นซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

  หรือฆาตกรรมที่ถูกคลี่คลายคดีด้วยการสืบสวนของนกัสืบ เนื้อเรื่องมักจะลึกลับ 

  ซึ่งตัวเอกที่เป็นนกัสืบจะต้องคลี่คลายคดี จากร่องรอยหรือเงือนงำาที่มีอยู่

  และแกะรอยเพื่อแก้ปมคดีซึ่งเรื่องราวเช่นนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าตรงตามเรื่องนกัสืบ 

  แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจมีหลากหลาย เช่น การขาดตัวนกัสืบหรือขาดขบวนการ

  คลี่คลายเงื่อนปมร่องรอยตั้งแต่ต้น ซึ่งก็จะทำาให้กลายเป็นรูปอาชญานิยายไป 

  โดยมีความลึกลับที่ต้องหาร่องรอยเอาเอง เนื้อเรื่องลึกลับที่ต้อง

  สืบสาวร่องรอยให้ได้ ตลอดจนมีความเขย่าขวัญเป็นส่วนสำาคัญของอาชญานิยาย

  และมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกัสอดแนม การล้วงความลับทางทหาร 

  หรือการถูกตามล่าซึ่งไม่จำาเป็นว่าจะต้องมีนกัสืบเป็นตัวเอกเสมอไป

(กอบกุล อิงคุทานนท์.  ม.ป.ป. : 30)

 อาชญนิยายจึงเป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบหาความจริงในคดีฆาตกรรม เรื่องราว       

ต่าง ๆ ที่ลึกลับ และเงื่อนงำาต่าง ๆ มีการคลี่คลายคดีโดยนกัสืบ ซึ่งการคลี่คลายปมคดีต่าง ๆ จะอาศัย

ร่องรอยหรือเงือนงำาที่มีอยู่ 

   โครงเรื่องส่วนใหญ่ในอาชญนิยายมักจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตัวละครตายอย่างมีเงื่อนงำา        

น่าสงสยัจงึต้องสบืสวนหาความจรงิ ในตอนท้ายข้อสงสยัทัง้หมดจะคลีค่ลาย ทราบว่าใครคอืฆาตกร ทราบ

เหตุจูงใจ และการวางแผนฆาตกรรม อาชญนิยายนัน้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยแรก ๆ ของการมีนวนิยายเกิดขึ้น
ในเมืองไทย โดยเริ่มจากการแปลจากต่างประเทศ หรือดัดแปลงมาจากของต่างประเทศ อาชญนิยายไทย
มีผู้ประพันธ์ค่อนข้างน้อยและได้รับความนิยมจากผู้อ่านเพียงบางกลุ่ม จนกระทั่ง พ.ศ. 2541 อาชญนิยาย

ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดความสนใจศึกษาลักษณะเด่นและองค์ประกอบต่าง ๆ ของ       

อาชญนิยาย โดยกำาหนดช่วงการศึกษาตั้งแต่พ.ศ. 2541-2550 เพราะเป็นช่วงที่อาชญนิยายเริ่มมีการขยาย
ตัว 

สมมุติฐาน

 องค์ประกอบของอาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550 มีลักษณะที่แตกต่างไปจากอาชญนิยายในยุค

แรก
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วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 การศกึษาวจิยัครัง้นีจ้ะศกึษาอาชญนยิายทีแ่ต่งขึน้และได้รบัการรวมเล่มในช่วง พ.ศ. 2541 ถงึ พ.ศ.

2550 จำานวน 24 เรื่อง

ผลการวิจัย

 การวิจัยนีจ้ะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกันคือ องค์ประกอบด้านเนื้อหาของอาชญนิยาย องค์

ประกอบด้านตัวละครของอาชญนิยาย และความแตกต่างของอาชญนิยาย พ.ศ. 2541-2550 ที่แสดงถึง

พัฒนาการของอาชญนิยายไทย

1. องค์ประกอบด้านเนื้อหาของอาชญนิยาย

  การศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหาของอาชญนิยาย ได้ศึกษาถึงโครงสร้างและโครงเรื่อง            

ของอาชญนิยายไทยพ.ศ. 2541-2550 ดังนี้

 1.1 โครงสร้างของอาชญนิยายไทย

 โครงสร้างของอาชญนยิายไทยเริม่จาก การเกดิคดอีาชญกรรม ขึน้ก่อนเพือ่เป็นการนำามาซึง่ความ

ขดัแย้งของเรือ่ง การสบืหาความจรงิเพือ่หาตวัคนร้าย สาเหตทุีก่่อคด ีการเปิดเผยวธิกีารทีใ่ช้ในการก่อคดี

ในตอนท้ายเรือ่ง นอกจากนัน้ยงัมกีารแทรกเรือ่งของความรกั และปมปัญหาต่าง ๆ  ของตวัละครในระหว่าง

ที่ทำาการสืบคดี เพื่อเป็นการทำาให้เรื่องราวมีความน่าติดตามยิ่งขึ้น โครงสร้างหลักสำาคัญของอาชญนิยาย 

จะเรียงลำาดับดังต่อไปนี้เสมอ
  1.1.1 เหตุการณ์ที่นำามาสู่การฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า

               เหตุการณ์ที่นำามาสู่การฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า คือ เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

เรือ่งราวต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่เป็นเรือ่งฆาตกรรม และการถกูทำาร้ายของตวัละครแล้วนำาไปสูก่ารสบืหาความ
จริงของเรื่องต่อไป เหตุการณ์ที่นำามาสู่การฆาตกรรมนี้มักจะเป็นผลมาจากการกระทำาอย่างใดอย่างหนึง่

ของเหยื่อที่มีผลต่อฆาตกรหรือผู ้ร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยที่เหยื่ออาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ           

อาชญนิยายแต่ละเรื่องจะมีเหตุการณ์ที่นำามาสู่การฆาตกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น การล่วงรู้ความลับ 

การทะเลาะเบาะแว้งหรือความแค้น การต้องการทรัพย์สมบัติ ความอิจฉาริษยา เป็นต้น
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  ตัวอย่าง เหตุการณ์ที่นำามาสู่การฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า 

   เรื่อง ดั่งไฟใต้นำ้า รุจรวีบังเอิญได้รู้ความลับของอินทิราและยศวินว่าทั้งคู่ร่วมมือกันค้า

ของเถื่อนจึงคิดที่จะนำาเรื่องนี้ไปบอกกับพลิศเป็นเหตุให้ทั้งคู่ร่วมมือกันพยายามฆ่ารุจรวี 

	 	 	 	 ผ้า	เหล้า	บหุรี	่เครือ่งใช้ไฟฟ้า...ความทรงจ�าในสมองของหญงิสาว

สว่างวาบ	เหมอืนรายการในสมดุบญัชขีองอนิทริาทัง้นัน้เลย	เป็นไปได้หรอื

นี่รุจรวีปล่อยผ้า	 บอกเด็กคนขายว่ายังไม่สนใจจะซื้อวันนี้	 แล้วเดินดิ่งไปที่

ห้องท�างานของอนิทริา	เจ้าของห้องไม่อยู	่หญงิสาวเองกไ็ม่สนใจระรอขอ...

ตรงเข้าไปพยายามจะเปิดลิ้นชัก	แต่มันติดล็อก	ความเป็นคนใจร้อนมาแต่

ไหนแต่ไรท�าให้หล่อนตัดสินใจออกไปหาชะแลงจากห้องเก็บของมางัด	

	 	 	 	 ออกแรงไม่เท่าไหร่ลิ้นชักก็เปิดออก		หล่อนควานหาบัญชีที่คุ้นตา

มาเปิดดู	 นั่นไง...รายการของตรงกับที่เพิ่งได้ยินมาทุกอย่าง	 โทรทัศน์				

เครื่องเล่นเทป	เครื่องเล่นวีดีโอ	วิทยุ	เหล้า	บุหรี่	ผ้า	พวกที่ถูกขีดฆ่าด้วย

หมึกแดงคงจะเป็นของที่ต้องโยนทิ้งทะเลเพื่อหนตี�ารวจ

	 	 	 	 “ขอสมดุพีค่นืเถอะค่ะคณุรว”ี	เสยีงเยอืกเยน็ดงัขึน้ตรงช่องประตู

ท�าให้หญงิสาวทีก่�าลงัหมกมุน่อยูก่บัสมดุเล่มเลก็ในมอืแทบสะดุง้อนิทริาปิด

ประตูตามหลัง		ดวงหน้าที่ไม่สวยสะนัน้เย็นชาและร�าคาญใจ

	 	 	 	 “สมดุเล่มนีไ้ม่ใช่รายการสนิค้าเข้าร้าน	มนัเป็นรายการสนิค้าทีล่อบ

เอาเข้าประเทศต่างหาก”		รจุรวเีอ่ยขึน้อย่างท้าทาย	ไม่อยากเชือ่เลยว่าคน

ท่าทางดี	ๆ	จะมีเบื้องหลังเป็นอย่างนี้เอง		

(กิ่งฉตัร.  2541 : 366-367)

 จากตัวอย่างเป็นตอนที่ความจำาของรุจรวีกลับคืนมาและได้ทราบถึงสาเหตุที่ตนเองถูกทำาร้ายว่า

เป็นเพราะเธอรู้เรื่องที่อินทิราและยศวินร่วมมือกันขนของหนีภาษีมาขาย
  1.1.2 เหตุการณ์ฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า
  เหตุการณ์ฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า คือ เหตุการณ์ที่ทำาให้ตัวละครถึงแก่ชีวิต บาด

เจบ็ หรอืได้รบัอนัตรายอย่างใดอย่างหนึง่ โดย ใช้อาวธุ  ยาพษิ หรอืการสร้างสถานการณ์ให้ดเูป็นอบุตัเิหตุ 

อาชญนิยายแต่ละเรื่องนัน้จะมีวิธีการฆาตกรรมที่หลากหลายและแยบยลเพื่อสร้างความลึกลับและน่า
ติดตาม 

  ตัวอย่าง เหตุการณ์ฆาตกรรมหรือการพยายามฆ่า

     เรื่อง ทะเลราตรี สายสมรใช้ชะแลงตีเดือนหล้าจนเธอเสียชีวิต
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	 	 “...เดือนหล้าโวยวายไม่ยอมให้เราสองคนหนีไปด้วยกัน	เพราะมันเป็นเมียคนหนึง่ของคุณ

ใหญ่...มนักล้าขนาดด่าว่าฉนั	อแีตงเถาตาย...มนัคงไม่รูห้รอกว่าค�านัน้จะย้อนกลบัมาท�าลายตวัเองอย่างไร...

เพราะฉนัไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อย	เวลาที่ใช้ชะแลงเหล็กฟาดลงไปที่หัวของมัน...”

(พงศกร.  2545 : 203)

  จากตัวอย่างเป็นตอนที่สายสมรสารภาพความจริงและวิธีการลงมือสังหารเดือนหล้า ทั้ง

ยังเป็นการบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อเดือนหล้าและการกระทำาของตน  

  1.1.3 การสืบสวน

         การสืบสวนในอาชญนิยายนัน้เป็นวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทั้งจากศพ อาวุธ

หรือสิ่งของต้องสงสัยต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ การตั้งข้อสังเกตบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่มี

พฤติกรรมน่าสงสัย รวมถึงการสอบถามจากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพยานใน            

เหตุการณ์นัน้ ๆ

  ตัวอย่าง การสืบสวน ที่อาศัยหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุและสภาพศพของเหยื่อ 

  เรือ่ง ทะเลราตร ีตอนทีพ่บศพของพทิกัษ์ (ลงุใหญ่) ทีห่ายสาบสญูไปกว่ายีส่บิปีทีช่ายหาด

	 	 “คุณลุงใหญ่ถูกฆ่า”	นายพูดเรียบ	ๆ	หากค�าพูดนัน้ส่งผลให้ทั้งคุณบัวและต�ารวจหนุ่มคน

นัน้เบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึง

	 	 “ดูนี่สิครับ”	 นายคุกเข่าลง	 ใช้มือข้างหนึง่จับมือของศพขึ้น	 พลางใช้ผ้าในมือเช็ดที่ปลาย

กระบอกปืนแม้แสงแดดจะอ่อนลงจนมองเกือบไม่เห็นอะไรแล้ว	หากผ้าเช็ดหน้าที่นายยื่นให้นายต�ารวจนัน้

ดูกลับขาวสะอาด	ปราศจากเขม่าดินปืนอย่างที่ควรจะเป็น

	 	 “ปืนกระบอกนี้ไม่ได้ถูกยิงออกมา...”

(พงศกร.  2545 : 142)

 จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปืนที่พบในที่เกิดเหตุอาจถูกอำาพรางว่าเป็นอาวุธที่ผู้

ตายใช้ฆ่าตัวตายเอง แต่เมื่อตรวจสอบปืนจากศพจึงรู้ว่าผู้ตายไม่ได้เป็นผู้ลั่นไก
  1.1.4 การเปิดเผยความจริง
      การเปิดเผยความจริงเป็นส่วนหนึง่ที่สำาคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการคลี่คลายปมปัญหา

ของเรือ่งทำาให้ความจรงิทกุอย่างกระจ่างขึน้และช่วยทำาให้ตวัละครทีห่วาดระแวงสงสยักนัมคีวามเข้าใจกนั

มากยิ่งขึ้น การเปิดเผยความจริงนีจ้ะปรากฏควบคู่ไปกับการก่อคดีที่คนร้ายกระทำาซึ่งไม่สำาเร็จเพราะมีผู้

พบเห็นเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ทัน หรือผู้สืบสามารถทราบว่าใครคือคนร้ายก่อนที่จะ เกิดคดีขึ้นอีกครั้ง 
ในบางครัง้ผูร้้ายอาจเป็นผูส้ารภาพทกุอย่างกบัเหยือ่ของตนก่อนทีจ่ะลงมอืสงัหาร ในบางเรือ่งผูส้บืสามารถ

ทราบเรื่องราวต่าง ๆ แล้วมาเล่าให้ตัวละครที่เกี่ยวข้องฟังภายหลังจากที่สามารถทราบถึงตัวคนร้าย 

   ตัวอย่าง การเปิดเผยความจริง 
    เรือ่ง ขบวนการกงิก่องแก้ว ตอนทีว่นิตากำาลงัจะถกูพรรษาคนร้ายสงัหารเป็นเหตใุห้ความ

จริงเปิดเผย
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	 	 ลงุพรรษาก�าลงัเลง็ไม้เท้าไปทางคณุวนิตา	เขาคงไม่คดิว่าจู	่ๆ 	จะมใีครโผล่เข้ามาขดัจงัหวะ	

เมื่อเห็นว่าเป็นพี่อนาลัยกับพวกเรา	แกก็ชะงักไปนดิหนึง่	ก่อนที่จะหันไม้เท้าที่ถืออยู่ในมือขึ้นเล็งตรงมาที่พี่

อนาลัย	พร้อมกับพูดว่า

	 	 “อนาลัย...เธอไม่น่าโผล่เข้ามาเลย	เสียใจด้วยนะที่ฉนัต้องปิดปากเธออีกคน”

	 	 “ระวังค่ะ”	คุณวินตาร้องบอก	“ไม้เท้าคือปืน”

(พงศกร.  2550 : 174)

 จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นตอนทีพ่รรษาแสดงตนเป็นคนร้ายและกำาลงัจะสงัหารวนิตา แต่อนาลยั

พร้อมกับสุนขัที่เลี้ยงไว้เข้ามาเห็นเหตุการณ์ และต่อมาก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือทำาให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย 

 1.2 โครงเรื่องของอาชญนิยายไทย

 โครงเรื่องของอาชญนิยายไทย มีแบบของโครงเรื่องและการวางโครงเรื่องดังนี้ 

  1.2.1 แบบของโครงเรื่อง

  แบบของโครงเรื่องในอาชญนิยายมี 2 ลักษณะคือ โครงเรื่องหลักที่เป็นเรื่องของการ

ฆาตกรรมหรอืคดต่ีาง ๆ  โครงเรือ่งรองทีแ่ทรกในชวีติครอบครวั ความรกั และปัญหาต่างๆ ในสงัคมปัจจบุนั 

กับโครงเรื่องหลักที่เป็นเรื่องชีวิตครอบครัว ความรัก และปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน โครงเรื่องรองที่

เป็นเรื่องฆาตกรรมหรือคดีต่าง ๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาชญนิยายพ.ศ. 2541-2550 มีการสร้างความ

สมจรงิทางสภาพสงัคมมากยิง่ขึน้ โดยการนำาเรือ่งราวทีส่ามารถเกดิขึน้จรงิในสงัคมปัจจบุนัมาเชือ่มโยงกบั

คดีต่าง ๆ 

  1.2.2 การวางโครงเรื่อง

  การวางโครงเรื่องในอาชญนิยาย ได้แก่ การเปิดเรื่อง การสร้างปมปัญหา การดำาเนนิ

เรื่อง การพัฒนาเรื่องไปจนถึงจุดวิกฤต และการคลายปม มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การเปิดเรื่อง

  การเปิดเรื่องในอาชญนิยายไทยนัน้เป็นการนำาเข้าสู่เหตุการณ์ฆาตกรรมหรือเหตุการณ์
สำาคัญของเรื่อง โดยการแนะนำาให้ผู้อ่านได้รู้จักกับตัวละครในเรื่องที่มีส่วนสำาคัญกับคดีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นนกัสืบ หรือผู้ร้ายก็ตาม หรืออาจสร้างเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบหาความจริงของคดีต่าง ๆ 

  ตัวอย่าง การเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ในอดีตของตัวละคร

    เรื่อง รหัสหัวใจ เปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงอดีตของตัวละครเอกของเรื่อง ดังนี้

 	 วิภาดาหิ้วข้าวของพะรุงพะรังก้าวขึ้นที่ท�างานของสามี	เพียงเห็นว่าเป็นใคร	นายต�ารวจที่
คนหนึง่นัง่คนหนึง่ยืนคุยกันตรงโต๊ะเวรรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนก็รีบท�าความเคารพ...

	 	 หญิงสาวเดินผ่านโต๊ะเวรเข้าไปด้านใน	 ก�าลังจะเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปยังห้องท�างานของ

สามีตามความเคยชิน	หากยามกวาดตามองผ่านลูกกรงเหล็กเข้าไปยังห้องขังด้านใน	หล่อนต้องชะงักเท้า
แล้วหันมองด้วยความไม่แน่ใจ
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	 	 ไม่ผิด...ผู้ต้องขังคนเดียวที่นัง่อยู่เบื้องหลังมุ้งสายบัวไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก	แต่เป็นเด็กผู้หญิง

อายุประมาณเจ็ดหรือแปดขวบ	 แม่หนนู้อยสวมเสื้อยืดสีแดงลายทาง	 กางเกงลูกเสือสีน�า้ตาลซึ่งมอมด�า

เป็นคราบเจ้าตวันัง่อยูบ่นพืน้	ก�าลงัง่วนอยูก่บัการทากาวแปะกลบีบวัสชีมพลูงบนโฟมกลม	ๆ 	ประดดิประดอย

อย่างตั้งอกตั้งใจ...

(กิ่งฉตัร.  2546 : 1-2)

 จากข้อความทีย่กมานีเ้ป็นการกล่าวถงึจดุเริม่ต้นชวีติของเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีต่ดิคกุเพราะคดขีโมย

รถ จนได้พบกบัภรรยาของนายตำารวจท่านหนึง่และรบัเธอไปเลีย้งเป็นบตุรบญุธรรม ต่อมาเดก็คนนีไ้ด้กลาย

เป็นตำารวจที่สืบคดีค้ายาเสพติด 

  2) การสร้างปมปัญหา

  การสร้างปมปัญหาในอาชญนยิายเน้นทีเ่รือ่งราวของการเกดิคดแีละการคลีค่ลายคดเีป็น

หลัก อาจแทรกเรื่องราวความรักและปมปัญหาต่าง ๆ ของตัวละครในระหว่างที่มีการสืบหาความจริง 

เป็นการสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความสับสนวุ่นวาย การแข่งขัน การขาดความรักและความ

เข้าใจ ความห่างเหินกันของบุคคลในครอบครัว การใส่ร้ายกันระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทั้งสิ้น การสร้างปมปัญหาที่ไม่ใช้ปมปัญหาการฆาตกรรมนัน้เป็นการทำาให้

ปมปัญหาที่มีอยู่ซับซ้อนและน่าติดตามยิ่งขึ้น

  3) การดำาเนนิเรื่อง

  การดำาเนินเรื่องในอาชญนิยายเป็นไปตามลำาดับขึ้นตอน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ

โครงสร้างของอาชญนิยาย คือ เริ่มด้วยการเกิดคดีอาชญกรรม จึงเป็นเหตุให้มีการสืบหาความจริงและ

สามารถทราบถึงตัวคนร้ายได้ในที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ สลับกับการสืบหา

ความจริง เช่น เกิดคดีฆาตกรรมซำ้าขึ้นอีก ในขณะที่นกัสืบกำาลังสืบหาความจริง เป็นต้น

  4) การพัฒนาเรื่องไปจนถึงจุดวิกฤต และการคลายปมปัญหา

          การพัฒนาเรื่องไปจนถึงจุดวิกฤตในอาชญนิยาย คือ การสร้างปมปัญหาให้ทวีความรุนแรง
ขึน้ หรอืมข้ีอมลูบางอย่างทีช่ีว่้าใครน่าจะเป็นคนร้ายในเรือ่งก่อนทีจ่ะนำาไปสูก่ารเปิดเผยความจรงิว่าใครคอื
คนร้าย  การคลายปมปัญหาเป็นการทราบถึงตัวคนร้าย สาเหตุที่ทำาให้ก่อคดีและวิธีการที่ใช้ ส่วนมากเน้น

การคลายปมด้วยการทีค่นร้ายลงมอืก่อคดหีรอืพยายามสงัหารเหยือ่ของตนอกีครัง้ แต่กระทำาไม่สำาเรจ็จงึ

เป็นเหตุให้ความจริงเปิดเผย และบางเรื่องนกัสืบจะสามารถสืบหาความจริงจากหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ  

จนสามารถทราบว่าคนร้ายคอืใคร จงึดำาเนนิการจบักมุคนร้ายก่อนทีเ่ขาจะลงมอืก่อคดอีกีครัง้หรอืหลบหนี
ไป

          5) ผู้เล่าเรื่อง

  ผูเ้ล่าเรือ่งในอาชญนยิายไทยเป็นผูเ้ล่าเรือ่งทีม่มีมุมองจำากดั กล่าวคอื ผูเ้ล่าจะทราบเพยีง
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับตัวละครในเรื่องแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือคนร้ายจนกว่าความจริงจะถูก
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เปิดเผย วิธีการที่ใช้ในการเล่าเรื่องนัน้ จะเล่าผ่านตัวละครในเรื่อง โดยใช้ตัวละครตัวใดตัวหนึง่เป็นผู้เล่า

เรื่องราวต่าง ๆ  ทั้งหมด ใช้บทสนทนาของตัวละครเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครสองตัวหรือมากกว่านัน้

สนทนากันถึงข้อมูลที่สืบทราบในคดีต่าง ๆ หรือใช้การเล่าเรื่องแบบผู้รู้ที่มีมุมมองจำากัดอยู่ที่ตัวละครบาง

ตัวโดยผู้เล่าเรื่องเองก็ไม่ทราบว่าใครคือคนร้ายที่ก่อคดี อันทำาให้อาชญนิยายน่าสนใจและน่าติดตาม

  ตัวอย่าง ผู้เล่าเรื่อง ที่ผู้เล่าคือตัวละครในเรื่อง

  เรื่อง รำาเพยดอกสุดท้าย ผู้เล่าเรื่องคือเฟิร์นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตของพนัสและ

สงสัยว่าจะเป็นการฆาตกรรม เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู้เล่าได้ประสบความรู้สึกต่อเหตุการณ์และตัว

ละครในเรื่อง

 	 จินตนาการแบบนกัสืบของฉนัพลุพลุ่งราวดอกไม้เพลิง

	 	 คณุป้าลเีคยเขยีนวทิยานพินธ์เรือ่งภาพพจน์ของดอกไม้ในวรรณกรรมคณุป้าลเีป็นคนแนะ

ให้พีไ่พลเปรยีบเทยีบผูห้ญงิกบัพรรณไม้มพีษิ...ซ�า้คงจะเป็นคนค้นคว้าสถติเิรือ่งทีผู่ห้ญงิถกูทารณุมาให้ลกูสาว

เอ่ยอ้างในปาฐกถา...เธอคงจะขุน่แค้นปวดเจบ็แทนผูห้ญงิเหล่านัน้ทีเ่ธออ่านพบ...ผูห้ญงิทีไ่ม่มปัีญญาต่อสู.้...

	 		 ส�าหรับผู้หญิงวัยงามเก่งกล้าแข็งแรงอย่างคุณป้า	ขยิบตาเดียวก็ท�าได้...

		 		 ไม่เหลือบ่ากว่าแรงส�าหรับคุณป้า

	 	 คุณป้าลีที่ชอบซื้อร่มคันยาวจากต่างประเทศ!...

	 		 คงไม่ใช่...คงไม่ใช่คุณป้าลี...แม้เธอจะเป็นผู้บังเกิดเกล้าของพี่มิม

	 	 ใครเล่าที่เข้มแข็งพอที่จะวางแผนก�าจัดนายพนัส!

  (นายา.  2546 : 83)

  จากตัวอย่างเป็นตอนที่ผู้เล่าเรื่องคือเฟิร์นบอกเล่าถึงหลักฐานและข้อมูลที่สืบทราบ บ่งชี้ถึงข้อ

สงสัยป้าลีหรือมะลุลีจะเป็นคนร้ายฆ่านายพนัส แต่ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของมะลุลีทำาให้เฟิร์นนัน้คิด

ว่าป้าลีไม่น่าจะใช่คนร้าย

          6) ฉากและบรรยากาศ
          ฉากและบรรยากาศของอาชญนิยายไทยเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่มีส่วนช่วยสร้างความ
สมจรงิและสร้างความน่าตืน่เต้นให้แก่เรือ่งราวต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ฉากและบรรยากาศทีส่ำาคญัในอาชญนยิาย

แต่ละเรื่องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งการฆาตกรรม การพยายามฆ่า และการพบศพ กับส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการสืบหาความจริง การเผยความจริง และการสร้างความน่าสงสัย

  ตัวอย่าง ฉากและบรรยากาศ การฆาตกรรม
  ตัวอย่างฉากในเรื่อง ทะเลสาปสีเลือด ตอนที่ทศพลพบกับคนร้าย ดังต่อไปนี้

    	 ทศพลกระชับปืนในมือมั่น	 มืออีกข้างจุดไฟแซ็ก	 อาศัยแสงสว่างเพียงน้อยนดิค้นหาร่อง

รอย...และแล้วร่างของเขาก็กระตุกอย่างรุนแรง	 !!	 ตัวกลิ้งล้มไปด้วยแรงกระแทก	 ทั้งปืนทั้งไฟแซ็กหลุด
กระเด็นไปคนละทาง...	น�้าอุ่นๆๆ	ไหลระลงมาจากศีรษะรู้ในทันทีว่ามันคือ...เลือด	!!	ทศพลสะบัดศีรษะเร่า

ขับไล่ความมึนงงภายใต้ดวงตาอันพร่าเลือน	 ยังจดจ�าร่างที่ยืนจังก้าอยู่เหนือเขาได้ติดตา...มันก้มเก็บปืน
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กระบอกนัน้อย่างช้า	ๆ	แล้วจ่อมาตรงหน้าเขา...

	 		 “แก...แกท�าอย่างนีท้�าไม...!!”	ทศพลอทุานเสยีงสัน่...นัน่เป็นค�าพดูประโยคสดุท้ายของเขา...

ก่อนจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลย...ตลอดกาล...

(พัชร ทองคำาแท้.  2549 : 292)

  ฉากข้างต้นบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ทศพลกำาลังถูกสังหาร จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์สร้าง

บรรยากาศน่าตืน่เต้น โดยใช้ฉากความมดืบรรยายว่าตวัละครเหยือ่ถกูลอบทำาร้ายด้วยการตอีย่างแรงและ

กำาลังจะถูกยิงอย่างเลือดเย็น โดยที่ผู้อ่านไม่อาจทราบว่าผู้สังหารเป็นใคร

  7) ข้อมูลที่ใช้ในการประพันธ์

  ด้านข้อมูลที่ใช้ในการประพันธ์  อาชญนิยายไทยในพ.ศ. 2541-2550 มีการนำาข้อมูลความ

รู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างความสมจริงทั้งข้อมูลที่นำามาใช้ในการสืบหาความจริงในคดีต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้น และข้อมูลที่ใช้ในการก่อคดีฆาตกรรม ข้อมูลส่วนใหญ่ที่พบในอาชญนิยายเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์อนัเป็นการสะท้อนให้เหน็ว่าสภาพสงัคมในปัจจบุนัทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้ามากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้

ยังมีข้อมูลในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ที่มีการใช้พิษของพืชในการก่อคดีฆาตกรรม ข้อมูล

ด้านกีฏวิทยาที่ใช้แมลงที่พบในศพมาช่วยไขปริศนาการเสียชีวิตว่า เสียชีวิตที่ไหน เมื่อไร เป็นต้น 

  ตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการสืบหาความจริง 

    เรือ่ง รอยรกัเรไร ได้กล่าวถงึข้อมลูทีเ่กีย่วกบัแมลงวนั เป็นการใช้แมลงวนัในการสนันษิฐาน

สถานที่เสียชีวิตของตัวละคร 

  “จากข้อมลูเกีย่วกบัแมลงวนัสองชนดิทีศ่พ ผมขอสนันษิฐานว่า ฆาตกรรมเกดิขึน้ในอาคาร

ไม่ไกลจากศูนย์การค้าโลก...อาจจะเป็นเพิงที่มีผนงัและหลังคา...อาจจะเป็นโรงรถ...มันจึงมีช่องให้แมลงวัน

หวัเขยีวเลด็ลอดเข้าไปวางไข่บนศพได้โดยเฉพาะตอนทีค่นร้ายตดัศรีษะศพออก...เพราะแมลงวนัหวัเขยีวไม่

ชอบวางไข่ในทีแ่จ้ง หรอืในทีท่ีม่แีสงอาทติย์ แต่มนัจะเป็นแมลงชนดิแรกทีม่ากนิศพ...มนัจะมาทนัทหีลงัจาก

คนตายไม่กี่นาที...อาจจะกินก่อนแล้วจึงจะวางไข่ แต่มันจะเป็นพวกแรกที่มา...”
(นายา.  2547: 185)

  จะเหน็ได้ว่าจากตวัอย่างทีย่กมาในเรือ่งของแมลงนัน้ เป็นการใช้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัแมลง

เข้ามาช่วยในการสืบคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยมากนกั 

2. องค์ประกอบด้านตัวละคร

  ได้ศึกษาถึงการสร้างตัวละครและประเภทของตัวละครในอาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541-2550 พบ
ว่า ตัวละครในอาชญนิยายจะมีตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นใน 4 บทบาทหลักคือ ตัวละครที่เป็นเหยื่อ ตัวละคร

ที่เป็นผู้สืบหาความจริง ตัวละครผู้ร้ายหรือฆาตกร และตัวละครที่มีส่วนในการเปิดเผยความจริง โดยตัว

ละครแต่ละตัวจะมีลักษณะสำาคัญดังนี้  
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 2.1 ตัวละครที่เป็นเหยื่อ 

 ตวัละครทีเ่ป็นเหยือ่หรอืผูท้ีถ่กูทำาร้าย  คอืตวัละครทีก่ระทำาบางสิง่บางอย่างให้ตวัผูร้้ายแค้นเคอืง

หรือเสียผลประโยชน์จึงถูกสังหารเพื่อเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่ของตัวผู้ร้าย ตัวละครที่เป็นเหยื่อนีจ้ะไม่มี

บทบาทในเรื่องมากนกั แต่เป็นตัวละครที่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมและคดีต่าง ๆ 

 2.2 ตัวละครที่เป็นผู้สืบหาความจริง 

 ตัวละครที่เป็นผู้สืบหาความจริง คือตัวละครที่ทำาหน้าที่ในการไขปริศนาของคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้

ทีเ่ป็นตวัละครนกัสบืนีจ้ะมทีัง้ตำารวจหรอืนกัสบืโดยอาชพี และไม่ใช่ตำารวจหรอืนกัสบืแต่มคีวามสงสยัในการ

เสียชีวิตของตัวละครจึงสืบหาความจริง นอกจากนัน้ยังมักจะมีผู้ช่วยในการสืบหรือผู้ที่คอยให้ คำาปรึกษา

ต่าง ๆ แก่ตัวละครที่เป็นผู้สืบ บางครั้งตัวละครนกัสืบก็อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ร้าย

      2.3 ตัวละครผู้ร้ายหรือฆาตกร 

      ตัวละครผู้ร้ายหรือฆาตกร คือตัวละครที่ลงมือก่อคดีต่าง ๆ ขึ้นเนื่องจากมีความแค้นเคืองต่อ

เหยื่อ หรือต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่จากเหยื่อ จึงลงมือก่อคดีขึ้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

หรือระบายความแค้นด้วยวิธีการที่โหดร้ายและแนบเนียน ตัวละครผู้ร้ายนี้มักจะไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่อง

และถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ที่ดีจนไม่น่าจะเป็นผู้ร้าย

     2.4 ตัวละครที่มีส่วนในการเปิดเผยความจริง

      ตัวละครที่มีส่วนในการเปิดเผยความจริง คือผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้ต้องสงสัย  ตัวละครที่

มีส่วนในการเปิดเผยความจริงนี้มักจะให้ข้อมูลที่มีส่วนทำาให้คดีที่เกิดมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ในบางครั้งก็มี

ส่วนทำาให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงทำาให้ผู้สืบเกิดความไขว้เขวและหลงประเด็น

ในการสืบหาตัวคนร้าย ตัวละครที่มีส่วนในการเปิดเผยความจริงนี้มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้คดีและปมปัญหา    

ต่าง ๆ ในเรื่องคลี่คลายลง

ความแตกต่างของอาชญนิยายไทยพ.ศ. 2541 – 2550 ที่แสดงถึงพัฒนาการของอาชญนิยายไทย

 อาชญนิยายไทยพ.ศ. 2541-2550 จึงมีความแตกต่างจาก อาชญนิยายในยุคแรก (สุพรรณี วราทร. 

2519 : 123) ดังนี้ 

 1. ด้านโครงเรื่อง โครงเรื่องของอาชญนิยายไทยในยุคแรกมี 2 แนวได้แก่ แนวนกัสืบเชอร์ลอค
โฮล์มคือ การติดตามหาตัวคนร้ายโดยการอนุมานจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏกับแนวผู้ร้ายอำาพรางตัว

แบบไอ้โม่งคือปกปิดร่างกายและมุ่งเน้นที่การสืบหาตัวคนร้าย อาชญนิยายไทยช่วง พ.ศ. 2541-2550 มี

โครงเรื่อง 2 แนวเช่นกันแต่ลักษณะของโครงเรื่องจะเปลี่ยนไปคือมีโครงเรื่องทีมุ่งเน้นการฆาตกรรมและ
มีการแทรกเรื่องของความรัก ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร และโครงเรื่องที่เป็นเรื่องปัญหา       

ต่าง ๆ ของตัวละคร กล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานอาชญนิยายกับนิยายรักพาฝันเข้าด้วยกัน
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 2. ด้านปมปัญหาของเรื่อง อาชญนิยายไทยยุคก่อนนำาเสนอปมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม

และคดีต่าง ๆ  แต่อาชญนิยายไทยใน พ.ศ. 2541-2550 นำาเสนอปมปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและ

จิตใจของคนในสังคมยุคปัจจุบันมากขึ้นพร้อมปมปัญหาการฆาตกรรม และปมปัญหาฆาตกรรมก็มีความ

สลับซับซ้อน ลึกลับและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ยังมีปมปัญหาเรื่องของความรักของตัวละครเอก 

แทรกเข้ามาในอาชญนิยายยุคนีด้้วย 

 3. ในการประพันธ์อาชญนิยายไทย พ.ศ. 2541 - 2550 ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ

แพทย์และศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ พฤกษศาสตร์และกีฏวิทยา โดยนำามาใช้ 2 ลักษณะคือ ใช้ในการก่อคดี

ฆาตกรรมและนำามาช่วยในการสืบหาความจริงของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น

 4. ด้านตัวละคร  ตัวละครในอาชญนิยายไทยในยุคแรกแสดงบทบาทที่ชัดเจนและมีบุคลิกลักษณะ

นิสัยตายตัวและสามารถคาดเดาคนร้ายได้ไม่ยากนกัแต่อาชญนิยายไทยใน พ.ศ. 2541-2550 ลักษณะของ

ตัวละครมีความหลากหลายด้านลักษณะนิสัย  และอำาพรางความลึกลับบางอย่างเพื่อสร้างความน่าสงสัย

ใคร่รู้มากยิ่งขึ้น  คนร้ายมักจะแสดงตนเป็นคนดีจนกระทั่งความจริงเปิดเผยจึงได้ทราบถึงลักษณะนิสัยที่ 

แท้จริงและความจริงบางอย่างที่ปกปิดไว้

  

สรุปและอภิปรายผล

 อาชญนิยายไทยในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่น่าสนใจและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากอดีต ทั้งในด้านของ

การฆาตกรรมทีม่กีารใช้วธิกีารทีซ่บัซ้อนในการก่อคดแีละการปกปิดความลบัรวมถงึหลกัฐานต่าง ๆ  ได้อย่าง

แนบเนียนจนทำาให้เกิดการไขว้เขวในตัวคนร้าย การสืบหาความจริงนัน้มีวิธีการสืบที่สมจริงทั้งการสืบจาก

ข้อมูลหลักฐาน จากศพโดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์และศาสตร์ที่เป็นความรู้ต่าง ๆ เข้ามามีส่วน

ช่วยในการสืบคดี อีกทั้งยังมีการใช้พลังพิเศษหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เช่น วิญญาณ เข้ามามีส่วนในการ

ดำาเนนิเรือ่งเพือ่สร้างความตืน่เต้นและน่าตดิตามมากขึน้ มกีารแทรกเรือ่งราวความรกัและปมปัญหาต่างๆ 

ของตัวละครอันเป็นการทำาให้ผู้อ่านสนกุสนานไปพร้อม ๆ กับการเอาใจช่วยตัวละครเอกและทราบความ
จรงิไปพร้อมกบัตวัละครเอกว่าใครคอืคนร้าย อกีทัง้ยงัมกีารสะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาสงัคม เช่น ปัญหาสทิธิ
สตรี การแย่งชิงมรดก เป็นต้น นอกจากนัน้ยังมีการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของคนในสังคมที่มีความ

เสื่อมทรามและมีความผิดปกติทางจิตใจจนสามารถก่อคดีฆาตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน เพื่อแก้แค้น

หรอืแม้แต่ระบายความคบัข้องใจทีส่ะสม การสร้างตัวละครนัน้มีพฒันาการจากอาชญนยิายในยุคแรกเป็น

อย่างมากทั้งในเรื่องของความสมจริงในตัวละครที่มีการแสดงลักษณะนิสัยทั้งในด้านบวกและลบ มีความ
ซับซ้อนทางด้านจิตใจและการแสดงออก 

  อาชญนยิายไทยช่วงพ.ศ. 2541-2550 ม ี2 ลกัษณะคอื อาชญนยิายทีมุ่ง่เน้นไปในการก่อคดฆีาตกรรม 

การสืบหาความจริงของคดีนัน้ ๆ และอาชญนิยายที่ผสมผสานระหว่างคดีฆาตกรรมกับเรื่องราวความรัก
ของตัวละคร อาชญนิยายไทยพ.ศ. 2541-2550 จึงไม่ใช่ อาชญนิยายแท้ ๆ หากแต่มีส่วนผสมผสาน              

ระหว่างอาชญนิยายและนวนิยายรักพาฝัน
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