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พฤติกรรมตัวละครในนวนิยาย : การศึกษาเชิงจิตวิเคราะห์1 
สุพัตรา ประมาณพล 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ 

ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund  Freud)  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย กรณีศึกษา
จากนวนิยาย 2 เรื่อง รักในรอยบาป ของ เงาจันทร์ และ การล่มสลายในสถาบันครอบครัวที่ความรัก 
ไม่อาจเยียวยา ของ อรุณวดี อรุณมาศ 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครทั้ง 2 เรื่อง แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่
หลากหลาย ด้านภาวะจิตไร้ส านึก ตัวละครต่างแสดงออกมาในรูปแบบของความฝันท่ีเป็นฝันร้าย สื่อให้
เห็นภาวะที่ตัวละครก าลังเผชิญอยู่ ด้านภาวะต่อต้าน ตัวละครหลีกเลี่ยงการพบจิตแพทย์หรือการพูด
ความจริงกับจิตแพทย์ เนื่องจากตัวละครตกอยู่ในภาวะความกลัวสิ่งที่ตัวเองจะพูดย้อนกลับมาท าร้าย
ตัวเอง ด้านสัญชาตญาณ ตัวละครรู้สึกเหมือนโดนครอบครัวทอดทิ้ง ท าให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมและ
ความคิดด้วยการพยายามท าร้ายตัวเองและไม่ต้องการมีชีวิตต่อไป ทั้งนี้ตัวละครยังแสวงหาความรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นแรงขับท าให้ตัวละครต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้านบุคลิกภาพตัวละคร 
สื่อให้ เห็นภาวะความต้องการของการมีชีวิตรอดในวัยเด็ กด้วยการควานหานมจากอกแม่   ใน
ขณะเดียวกันตัวละครระบายความต้องการที่อยากจะได้ความรักและการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ   
และมีช่วงเวลาที่ตัวละครตระหนักถึงความถูกผิด พยายามยับยั้งช่ังใจตัวเอง ด้วยการกีดกั้นความรู้สึก
ไม่ให้ท าร้ายผู้อื่นและตัวเอง ด้านปมเอดิปัส ตัวละครผู้เป็นแม่พยายามผลักไสลูกออกจากครอบครัว
เพราะต้องการให้ทุกคนรักและสนใจตนเองเพียงผู้เดียว ท าให้ตัวละครผู้เป็นลูกรู้สึกเสียใจแต่ยินยอม
เพราะความรักที่มีให้กับแม่ นวนิยายทั้ง 2 เรื่อง ยังใช้สัญลักษณ์สัตว์แทนตัวละคร เพื่อท าให้เห็นภาพ
และรับความรู้สึกของตัวละครที่ถูกกระท าจากคนรอบข้าง  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมตัวละคร, จิตวิเคราะห์, วรรณกรรมกับจิตวิทยา 
 
 
 

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิก

มันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในวรรณกรรมเรื่อง รักในรอยบาป ของ เงาจันทร์ และ การล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัวฯ ของอรุณวดี อรุณมาศ  ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 
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Character behavior in the Novels a psychoanalyric study 
Suphatra Phramanpol2 

Thai Language program, Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University 
 

ABSTRACT 
This paper aims to analyze character behavior with Sigmund Freud's psychoanalytic 

theories. Data was collected from 2 selected titles of literature i.e. Luk Nai Loi Bap by Ngao 
Jun and The Blood Daughter Fall of the House That Love Cannot Cure by Arunwadee 
Arunmas to use in character analysis. 

From the study, it was found that characters from such two titles behaved or 
expressed their sentiment diversely. In regard to unconsciousness, it was depicted as a 
nightmare, demonstrating a condition which they were facing. As for rebellion, they avoided 
to meet psychologist or told the truth to psychologist as they feared that what they have 
told could backfire on them. Regarding instinct, they felt that their family abandoned them 
leading to sentimental expression i.e. self-harm with suicidal intention. Given these aspects, 
however, the characters still desired love and warmness from the family, all of which was a 
motivation for moving on. Moving on to the personality, these characters showed the will to 
live in childhood by groping for mother breast and expressed their desire to be loved and 
desired a perfect family moreover, being thinking of right and wrong, they attempted to 
restrain themselves by blocking all their feelings not to hurt other people and themselves. In 
the aspect Oedipus complex, the mother attempted to drive her child out because of her 
jealousy and selfishness making the child grief, however, with approval owing to love. These 2 
titles utilized animal symbolism representing the characters in order to depict and describe 
the sentiment caused and affected by the surrounding people. 

 
Keyword : Character behavior, psychoanalysis, literature and psychology 

                                                           
2 This is a part of the article "Characters’ behavior in the literature with Sigmund Freud's 

psychoanalytic theories in2  titles of  literature i.e. Luk Nai Loi Bap by Ngao Jun and The Blood 
Daughter Fall of the House That Love Cannot Cure by Arunwadee Arummaz” (Bachelor s Degree), 
Thai Language program, Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, 2017 
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บทน า 
วรรณกรรมกับจิตวิทยามีความสัมพันธ์และ

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกันกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ท าให้วรรณกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาใน
เรื ่องนั ้นๆ ของน ัก เข ียนเป ็นเรื ่องที ่สามารถ
เ ชื ่อ ม โย ง ให ้เข ้า ก ับ จ ิต ว ิท ย า ได ้ ด ัง เช ่น 
วรรณกรรมเรื่อง รักในรอยบาป ชอง เงาจันทร์ 
และ การล ่มสลาย  ของสถาบ ันครอบครัวที่  
ความรักไม่อาจเยียวยา ของ อรุณวดี อรุณมาศ 
ที ่ล ักษณะเด ่นของนวนิยาย  ทั ้ง 2 เรื ่อง ที ่มี    
ต ัวละครหล ักและต ัวละครรอง ต ่างแสดง
พฤติกรรมที่มีอาการทางจิตออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างตัวละครฉันในเรื่อง รักในรอยบาป 
ที่ตัวละครฉันแสดงภาวะทางจิตในรูปแบบของ
ความฝันเป็นหลัก เนื่องจากตัวละครมีภาวะจิต
ไร้ส านึกระหว่างอดีตและปัจจุบันในรูปแบบของ
ความเจ ็บปวดต ่อครอบครัว ขณ ะเด ียวก ัน     
การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่
อาจเยียวยา ตัวละครลดาแสดงภาวะจิตไร้ส านึก
ด้วยความเป็นแม่ของนางหมาในในการกัดกิน
ลูกของตัวเองด้วยความอิจฉา ท าให้ตัวละคร
ลด าต ้อ งอ ยู ่ก ับ ค วาม เจ ็บ ป วด ใน ป ัจ จ ุบ ัน        
ไม่ต่างกับตัวละครฉันนั่นเอง 

จากการศ ึกษางานวรรณ กรรม  ผู ้ว ิจ ัย
สามารถศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ได้ 
เนื ่องจาก จิตไร้ส านึก เป็นภาวะที ่ช ่วยในการ
อธิบายพฤติกรรมที่ตัวละครแสดงความรู้สึกนึก
คิดออกมาในรูปแบบการกระท า ดังที่ ทฤษฎีจิต
ว ิเค ราะห ์ขอ งซ ิกม ัน ต ์ ฟ รอยด ์ (Sigmund 
Freud) เปร ียบจ ิตทั ้งสาม เป ็น  3 ระด ับ  ค ือ 
จิตส านึก (Conscious) จิตกึ่งส านึก (Preconscious) 
และจิตใต้ส านึก (Unconscious) และจิตทั ้ง 3 นี้ 
ต่างมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ใน

การแสดงพฤติกรรมทั ้งด้านบวกและด้านลบ
ออกมา โดยเปรียบจิตทั ้งสามส่วนนี ้กับภูเขา
น้ าแข็งที่ลอยอยู่ในทะเล แม้จะโผล่พ้นน้ าสัมผัสได้ 
แต่ก็เข้าใจยาก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
ของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

น ว น ิย า ย เรื ่อ ง  ร ัก ใน ร อ ย บ า ป  ข อ ง        
เงาจ ันท ร ์ แ ละ  การล ่ม สล ายของสถาบ ัน
ครอบ คร ัวที ่ค ว าม ร ัก ไม ่อ าจ เย ีย วยา  ขอ ง     
อรุณวดี อรุณมาศ สะท้อนภาวะจิตไร้ส าน ึก 
บ ุคล ิกภ าพ  ส ัญ ชาตญ าณ ต ่า งๆ รวม ไป ถ ึง      
ปมเอดิปัส ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ซึ่งสภาวะทางจิตน าไปสู่โศกนาฏกรรมความรัก
และความล่มสลายของสถาบันครอบครัวของ    
ตัวละคร 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานวิจัยในครั ้งนี้ เป็นงานวิจัย

เช ิง เอกสาร  ใช ้การพรรณ นาบทความโดย       
มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1.ก ารค ้น คว ้าข ้อม ูล จ าก เอกส ารและ
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับจิตวิทยาของฟรอยด์ที่
สามารถน าไปใช้งานในงานวิจัย 

2. การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์
เพื่อไปวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละคร 

3. การศ ึกษาและว ิเค ราะห ์ข ้อม ูล งาน      
นวนิยาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ รักในรอยบาป 
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ของเงาจันทร์ และ การล่มสลายของสถาบัน
ครอบ คร ัวที ่ค ว าม ร ัก ไม ่อ าจ เย ีย วยา  ขอ ง      
อรุณวดี อรุณมาศ  

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละคร
ว่ามีลักษณะที่แสดงออกมาตรงตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์อย่างไร 

5. สรุปผลงานวิจัยและเรียบเรียง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจ ัยชิ้นนี ้จะศึกษาพฤติกรรมของตัว

ละครโดยใช้ทฤษฎีจ ิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
จ านวน 2 เรื่อง  

1.รักในรอยบาป (2558) ของเงาจันทร์ 
2.เรื่องการล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่

ค ว า ม ร ัก ไ ม ่อ า จ เ ย ีย ว ย า  (2559)  ข อ ง          
อรุณวดี อรุณมาศ 

 
แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

แนวคิดและทฤษฎีที ่ใช ้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมตัวละครในวรรณกรรม คือ ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์ (Sigmund Freud)   
 

ผลการวิจัย 
การวิ เคราะห์  “พฤติ กรรมตั วละครใน

วรรณกรรม :การศึกษาเชิงจิตวิ เคราะห์ ” ใน       
นวนิยาย จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ รักในรอยบาป ของ 
เงาจันทร์ และ การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่
ไม่ความรักไม่อาจเยียวยา ของ อรุณวดี อรุณมาศ 
ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้
 
 

1.ภาวะจิตไร้ส านึก : ฝันที่หลอกหลอน 
เด็กทุกคนต่างมีเรื่องราวที่พบในแต่ละวัน  

ที ่แตกต่างกัน ท าให ้เด ็กเหล ่านั ้นม ีความฝัน     
ที ่แตกต ่างก ัน ไปด ้วย  แม ้พ วก เขาจะได ้ร ับ    
ความรัก ความเอาใส่ใจ แต่ความรู้สึกเหล่านั้น
ไม่เคยช่วยเยียวยาให้เหล่าตัวละคร ในวัยเด็กได้
เลย แม้กระทั ่งต ัวละครในวรรณกรรมอย่าง    
รักในรอยบาป และ การล่มสลายของสถาบัน
ครอบคร ัวฯ  ต ัวละครเอกทั ้ง  2 เรื ่อ งต ่างมี   
ความฝันซ้ าไปซ้ ามาวกวนอยู ่ก ับเรื ่องเดิม  ๆ    
ท าให้รู ้ว่า ความฝันที ่ตัวละครฝันถึงมันทุกคืน 
เป็นกุญแจส าคัญที่น าไปหาปมปัญหาว่าแท้จริง
แล้ว ตัวละครอย่างพวกเธอมีภาวะทางจิตที่อยู่
ลึกในส่วนของจิตส านึกที ่เรียกว่า จิตไร้ส านึก 
เนื่องจากความฝันที่ตัวละครในวรรณกรรมทั้ง   
2 เรื่องพบท าให้รู้ว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจาก
จิตไร้ส านึกมากที่สุด เพราะโดยปกติสิ่งที่มนุษย์
แสดงออกมามักถูกควบคุมจากจิตส านึก แต่ถ้า
เมื ่อใดจิตส านึกขาดการควบคุมจนกลายเป็น
ภาพความฝัน นั ่นหมายถึงความผิดปกติของ
จ ิต ใจ  (ย ศ  ส ัน ต ส ม บ ัต ิ,  2 5 5 0  : 32-36)          
ดังตัวอย่างในเรื่อง รักในรอยบาป ว่า 
 

“นี่หล่อนหลับอยู่หรือตื่นอยู่ ดเูหมือน
หล่อนไมเ่คยตื่นจากความฝันมานานมากแล้ว หรือ

มันจะเป็นแบบนั้นช่ัวชีวิต แล้วเด็กนัน่ก็ร้องไห้ 
บีบรัดหัวใจราว กับเสียงกรีดร้องของสัตว์บาดเจ็บ 

นั่นคือเสียงร้องไห้ของหล่อนเองไหม” 
(2558: 1) 
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จากข ้อความข ้างต ้นท าให ้เห ็นว ่า  ลดา    
ไม่เข้าใจภาวะของจิตที่หลับหรือตื่นอยู่  เธอตั ้ง
ค าถามกระทั ่งจิตที ่หล ับอยู ่ นั ่นแสดงว่าเธอ     
ไม ่เคยหลับหรือตื ่นได้สนิทเหมือนทั ่วไปเลย 
เพราะผู้เขียนเติมค าว่า “ช่ัวชีวิต” ส่วนเสียงเด็ก
ที่ร้องไห้ ก็แสดงความเป็นตัวเธอได้อย่างชัดเจน 
เพราะลดาเองไม่เคยมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่
ในโลกที่เธอยังไม่เคยได้หลับอย่างจริง ๆ สักที 
และเสียงร้องที่ลดาบอกว่ามันคือเสียงของสัตว์ที่
บาดเจ ็บค าว ่า “บาดเจ ็บ” ค ือ  รอย ที ่ลดา   
เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่ง
ที่เธอคิดว่า เสียงร้องนั้นเป็นเสียงของเธอ หรือ
จริงๆแล้วเสียงร้องนั้นเป็นเสมือนตัวลดาที่กรีด
ร้องมันด้วยความเจ็บปวด 

ใน ขณ ะ ที ่ ก า รล ่ม ส ล าย ขอ งส ถ าบ ัน
ครอบครัวฯ ตัวละครฉันได้แสดงภาวะร่างกายที่
หลับใหลแต่จิตใจไม่ได้หลับไปด้วย โดยแสดง
ความฝันที่วนเวียนมาตลอดชีวิต 20 ปีของเธอ
ด้วยประโยคเปิดเรื่อง ดังข้อความ  
 

เมื่อคืนฉันฝันร้ายอีกแล้ว ภาพในฝนัมัน
ติดอยู่ในความทรงจ าชัดเจนสามารถล าดับ
ความรูส้ึกต่างๆ ได้  แรกๆ ก็เคลิ้มไป เห็น

หน้าคนนั้นคน 
นี้ จ าได้ว่าเป็นเพื่อนใหม่ท่ี โรงเรียน 

...คงจะเป็นสถานท่ีที่พวกเขาอยู่ท่ีสัก
แห่งบนโลก  ไม่แน่ใจว่าเคยไปมาก่อนหรือ
เปล่า...หลังจาก พยายามนึกอยู่นาน ภาพที่

ปรากฏอยู่ก็เลือนหายไป 
(2559:7) 

 

จากข้อความข้างต้นการเปิดเรื่องด้วยค าว่า 
“เมื่อคืนฉันฝันร้ายอีกแล้ว” แสดงว่าตัวละคร ฝัน 
ด้วยเรื่องราวเหมือนเดิมซ้ าไปซ้ ามาวนเวียนเหมือน
ทุกคืนและการที่ตัวละครเห็นเพื่อนใหม่ที่โรงเรียน 
น่ าจะเป็นที่ ที่ ท าให้ ตั วละครมีความสุข แต่ ก็     
ระยะสั้นเท่านั้น เพราะ ฝันกลับเปลี่ยนสถานที่ไป          
ก็เหมือนความสุขได้ยุติลงแค่ที่โรงเรียนและเริ่มใหม่
กับสถานที่ที่ เป็นส่วนของจิตไร้ส านึกที่กดทับ
ความรู้สึกทั้งหมดในยามตื่น 

 
2. ภาวะต่อต้าน 
ภาวะต่อต้าน เป็นภาวะที่ฟรอยด์ได้ค้นพบ

และให้ค าอธิบายไว้ว่า ความยากล าบากที่คนไข้
ต้องประสบในการเล่าหรือระบายความในใจ
เกี ่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของตน เป็นเพราะ
กระบวนการต่อต้านเกิดขึ ้นในจิตใจของลดา 
(ย ศ  ส ัน ต ส ม บ ัต ิ,2 5 4 2 :1 1) ด ังข ้อ ค ว า ม         
ในวรรณกรรมเรื่อง รักในรอยบาป ว่า 
 

หมอชิดตะวันซึ่งเป็นจติแพทย์ที่รักษา
หล่อนเคยบอกหมออัญชนะวา่ การหมดสติของ
ลดาการเสแสร้ง เพื่อหลีกหนีการเผชิญหน้ากับ
ความจริงที่หล่อนหวาดกลัว หรือละอาย หรือ

รู้สึกว่าเป็นบาป เป็นภาวะเก็บกดที่ฟรอยด์ 
ใช้ค าว่า resistance and  repression  

(2558 : 55-56) 
 
จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นว่าหมอชิด

ตะวันเห็นสิ่งที่ลดาพยายามหลบซ่อนตัวเองจาก
ทุกคน แม้กระทั่งการพุดคุยกับหมอทางจิตเวชเอง  

ใน ขณ ะ ที ่ ก า รล ่ม ส ล าย ขอ งส ถ าบ ัน
ครอบครัวฯ  ต ัวละครอย่างฉันแสดงสภาวะ
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อารมณ์ที่หลบหลีกการพูดคุยถึงปัญหาด้านจิตกับ
หมอจิตแพทย์ ดังข้อความ 
 

ฉันยังต้องคุยกับจิตแพทย์ทุกวันอังคาร
และพฤหัส...แพทย์ก็ให้ฉันบอกความคับข้อง

ใจทุกอย่าง ตั้งแต่ท าไม?... จนถึงกลับไป
พักผ่อนซะ วันหลังเจอใหม่ ฉันเลา่เรื่องแม่ 

เล่าเรื่องโรงเรียน เรื่องบ้านซ้ าไปซ้ ามา แต่ไม่
เคยบอกเรื่องตลอดเวลาที่ฉันอยู่ใน

โรงพยาบาลฉันได้ท าอะไรบ้าง (2559:69) 
 

จาก ข ้อ ค ว าม ข ้า งต ้น แ ส ด ง ให ้เห ็น ว ่า        
ตัวละครฉัน พยายามปิดบังเรื ่องที่เธอประสบ  
มาโดยตลอด ในการพ ูดค ุยก ับหมอจ ิต เวช 
เนื ่องจากเธอไม่ต้องการให้ใครมารับรู ้กับการ
กระท าที่เธอพยายามท าในโรงพยาบาล เพราะ
สิ่งที่เธอกลัวมากที่สุด คือ  ทุกคนจะรับรู้จิตใจ
ของเธอและท าร้ายเธออย่าที่เธอก าลังเผชิญอยู่
กับมันตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นตัวละครฉันจึงเล่า
แต่เรื่องคนอื่น โดยไม่บอกอาการและสิ่งที่อยู่  
ในจิตใจให้หมอจิตแพทย์รับรู้ 
 

3. สัญชาตญาณของตัวละคร 
สัญชาตญาณในตัวละคร เป็นภาวะอารมณ์

ที่ถูกระบายออกมาในรูปแบบของการแสวงหา
ความสุขและพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ตัวละครจะ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นสัญชาตญาณเหล่านี้ขึ้นอยู่
ก ับสิ ่งที ่ต ัวละครรู ้ส ึกพ ึงพอใจที ่จะระบาย
พฤติกรรมเหล่านี้ออกมา ดังนี้ 

3.1สัญชาตญาณแสดงภาวะที่มีความสุข  
แ ส ด ง อ อ ก ด ้ ว ย อ า ร ม ณ ์ท า ง เ พ ศ  

(พ รห ม มิญ ช์  อม าต ย กุล ,  2 5 36 :3 4 -3 6 ) 
เป็นการแสวงหาความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการตัวเอง ดังข้อความใน
เรื่อง รักในรอยบาป  

“หล่อนเห็นเขากัดริมฝีปากล่างด้วยท่าที    
ข่มใจ ลดาฝันเอาว่าเขาอาจจะจูบหล่อน” 

 
ท าให้เห็นว่า ลดาแสดงอารมณ์ที่พอใจอย่าง

มากที่เขาและทูนได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาว จนท าให้
หล่อน เกิดความรู้สึ กและอารมณ์ ทางเพศที่
ต้องการรอยจุมพิตของทูน  

3.2 พฤติกรรมก้าวร้าวของตัวละคร  
ตัวละครในวรรณกรรมทั ้ง 2 เรื ่อง เป ็น

พฤติกรรมที่โดดเด่นมาก เนื่องจากตัวละครต่าง
เจ็บตัวกับสิ ่งที ่ต ัวละครเจอตั ้งแต่จ าความได้    
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดกับคนอื่นหรือตัวละครเป็น
ผู้กระท าความเจ็บปวดเหล่านั้น ท าให้ตัวละคร
แ ส ด งพ ฤ ต ิก ร รม ที ่ก ้า ว ร ้า ว  ด ัง ข ้อ ค ว า ม         
รักในรอยบาป ว่า 

 
“หล่อนไม่ได้ยินเสียงเขา เหมือนที่

หล่อนไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนา
ของลูกสาวเช่นกัน” 

 (2559 : 95) 
 

แสดงให้เห ็นว่าหล่อนถูกดูดกลืนหายไป   
ในจิตใต้ส าน ึกแล้วย ้ายความรู ้ทั ้งหมดไปอยู่    
ส่วนที ่ไร้ส านึกแทน เพราะเสียงกรีดร้องของ
เกาลัดยังไม่อาจจะยับยั้งหล่อน ขณะที่สายตา
ของหล่อนยังลืมตาอยู่ แต่สติของหล่อนได้หลุด
ลอย ไป แ ล ้ว  ท า ให ้ล ด า ไม ่อ าจ จะห ย ุด ยั ้ง
พฤต ิก รรมที ่ก ้า วร ้าวออกมาได ้ ในขณ ะที่      
การล่มสลายของสถาบันครอบครัวฯ พฤติกรรม
ก้าวร้าวเป็นสิ่งที ่ตัวละครฉันแสดงพฤติกรรม
เห ล ่า นี ้อ อ ก ม าต ล อ ด ทั ้ง เรื ่อ ง  เนื ่อ งจ า ก      
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ตลอดช่วงอายุ ความเจ็บที่ตัวละครฉันได้รับเป็น     
สิ ่งเดียวพี ่เธอรับรู ้มาตลอด ท าให้ตัวละครฉัน
แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว ดังข้อความ  
 

ไม่มีทีไ่หนขายเขม็ฉีดยาแม้แต่เล่มเดียว
ให้ฉัน แต่กระนั้นก็ยังไม่วายคิดถึงวิธีร้อยแปด
ที่จะท าให้ตัวเองหายไปจากโลกแบบนุ่มนวล

ที่สุด หากได้เข็มมาแล้วจะท าอะไรกับมัน 
ต้องซื้อตัวยาที่มีพิษมาฉีดเข้าเส้นหรือ ? 

 (2559 : 23) 
 

จากข้อความข้างต้นเป็นการแสดงพฤติกรรม
ที่ เต็ม ไปด้ วยอารมณ์ ที่ รุนแรงของตั วละคร         
ที่พยายามคิดหาวิธีฆ่าตัวตาย ตัวละครที่คิดแต่
แผนการเพื่อก าจัดตัวเอง แม้จะไม่มีใครขายให้เธอ 
แต่ไม่อาจที่จะท าให้ตัวละครฉันลดละเลิกทีจะ
พยายามหาวิธีท่ีฆ่าตัวเอง 
 

4. บุคลิกภาพของตัวละคร 
บุคลิกภาพตามคิดของฟรอยด์ประกอบไป

ด้วย 3 ระบบด้วยกันที่ เรียกว่า ID Ego และ 
Super ego ที่ทั้งสามระบบประกอบเข้าด้วยกัน 
(พรหมมิญช์ อมาตยกุล, 2536:19:32) ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้

4.1 ความสุขขั้นพื้นฐาน ID  
สิ่งที่ผลักดันให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ 

ดังข้อความ ในเรื่อง รักในรอยบาป ว่า  
 
“หนูน้อยทั้งตื่นเต้นและหวั่นกลัว ทุกคน

หัวเราะเสียงดังแจ่มใส” 
(2558:126-127) 

 

แสดงให้เห็นว่า เด็กแทบจะหลุดไปโลกของ
ตัวเอง เพราะเมื่ อเวลาเราทุกคนมีความสุข      
เรามักจะลืมพื้นที่ท่ีอันตราย นอกจากน้ี ID ยังเป็น
สันดานดิบที่มนุษย์ท าให้ตัวเองพึงพอใจ ดังนี ้

4.1.1 พฤติกรรมโตต้อบ 
มนุษย์ทุกคนต่างมีการตอบสนองต่อสิ่ง

เร้า ดังข้อความ ในเรื่อง รักในรอยบาป ว่า  
 
ถ่านหินล้มป่วยลง เด็กชายจับไข้

แล้วก็ เซื่ องซึม  เขาไม่ เข้าใจว่าท าไมจู่  ๆ     
ยายเนียม ต้องมาตายในสภาพอันน่ากลัว
เช่นนั้น 

(2558 : 257) 
 
จากข้อความข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า 

ความรู้สึกของการจากลาบุคคลอันเป็นท่ีรัก ท าให้
เด็กคนหนึ่งแปรเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้เป็นความ
เจ็บปวด ท าให้เห็นว่า ความเสียใจที่ถ่านหินรู้สึก
เป็นภาวะอารมณ์ของมนุษย์ทั่วไป ในขณะที่ การ
ล่มสลายของสถาบันครอบครัวฯ  พฤติกรรมที่
โต้ตอบขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กคือการดูดนมจากอก
แม่ ดังข้อความ  
 

บ่อยครั้งที่ฉันควานหาอกของแม่แล้วถูก
ผลักออกฉันร้องไห้และถูกตี...บางทีเนินอก

ของแม่ก็เปิดชวนให้ฉันอยากดูดกนิ แต่
รสชาติที่แทรกริมฝีปากเล็กๆนั้นเขา้ไป คือรส

ขม (ขมของบอระเพ็ด) ขมจนอยากจะอ้วก 
แต่นั้นมาฉัน สะอิดสะเอียนอกของ 

(2559:14-15) 
 

จาก ข ้อ ค ว าม ข ้า งต ้น แ ส ด ง ให ้เห ็น ว ่า       
ตัวละครฉันมีความปรารถนาอย่างมนุษย์ทั่วไป
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ในเรื่องของการกิน และตัวละครฉันก็มีปฏิกิริยา
โต้ตอบเมื ่อสิ ่งที ่เธอโหยหากลับถกแทนที่ด้วย  
รสขม ซึ่งเหตุการณ์ของ ID นั ้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของพฤติกรรมความคิดและการกระท าของ    
ตัวละครฉันที่มีความคิดว่า แม่รังเกียจเธอ แม่
พยายามผลักไสไล่ส่งเธอด้วยการหาวิธีไม่ให้    
เธอกินนม 

4.1.2 แสวงหาความพึงพอใจ  
ตัวละครฉันแสดงความพึงพอใจในการ

ขับสัญชาตญาณ ดังข้อความ ในเรื่อง การล่มสลาย 
ของสถาบันครอบครัวฯ ว่า 
 

เสียดาย ฉันเคยมีความสุขอยู่กันมานาน
เท่าไหร.่..ฉันจะได้เห็นภาพความทรงจ าเร้น
ลับมาจากไหนอีก เวลาแห่งความสุขของฉัน

จะไมเ่กิดขึ้นอีกแล้ว 
(2559 : 106)  

 
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  

ตัวละครมีพฤติกรรมที่แสวงหาความพึงพอใจ
หรือหวนคิดถึงความทรงจ าดี ๆ จากสารเสพติด 
เพื ่อจะได้ลืมปัจจุบันแล้วนึกหาอดีตที ่ซ่อนอยู่
ภายใต้ความทรงจ าของตัวละครฉัน 
 

4.1.3 โหยหาไออุ่น  
ตั วล ะค รแ ส ด งค ว าม โห ยห าด้ าน

ความรู้สึกของการจากไปของคนที่รัก ดังข้อความ
ที่ว่า 
 
ท่ามกลางความมดืฉันพาดแขนข้างหนึ่งวางไว้

บนอกแม่ บอกให้แม่ช่วย กอดฉันทีเถอะ 
ตลอดมาพ่อไม่เคยกอดฉันสักครั้งเลย ตอนน้ี 

 

ไม่มีพ่อแล้ว แม่ช่วยกอดฉันที... 
(2559:117-118) 

 
จากข้อความท าให้เห็นว่าตัวละครมี

ความรู้สึกโหยหาความรักจากพ่อและแม่ ท าให้  
ตั วละครอย่ างฉันแสดง ID ที่ มี ค วามอยาก    
ความต้ อ งก ารความรั ก จากอ้ อมกอดของ         
พ่อและแม่ เพราะไม่ว่าจะช่วงอายุไหนพ่อและแม่
ก็เป็นสิ่งเดียวท่ีเธออยากได้มาตลอด แต่แม่ก็เลือก
ที่จะผลักไสเธออีกครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่เธอ  
โดดเดี่ยวมากที่สุด 

4.1.4 แรงกระตุ้นให้รู้สึก  
ตัวละครใช้แรงกระตุ้นเป็นสิ่งเดียวที่   

ท าให้ตัวเองยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ ดังข้อความ 
 
...รู้สึกตัว รู้สึกว่าขณะที่ฉันก าลังเจ็บอยู่นั้น ฉัน

ยังมีชีวิตอยู่ แต่หากฉันอยู่เฉยๆ โดยที่ไม่ท า
อะไรสักอย่างมันก็จะเป็นช่วงชีวิตที่ซึมเซาหดหู่ 

(2559 : 121) 
 

จากข้ อค วามข้ า งต้ นท า ให้ เห็ น ว่ า      
ตัวละครใช้ความเจ็บเป็นแรงกระตุ้นเพื่อรับรู้ว่า
ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ตัวละครจะรู้สึกตัวทุกครั้งที่
ได้รับความเจ็บปวด แต่ต้องเป็นความเจ็บท่ีตัวเอง
เป็นคนสร้างขึ้นมา 
 

4.2 การระบายความตึงเครียด (Ego)  
การระบายความเครียดเป็นอีกสิ ่งหนึ ่งที่    

ท า ให ้ต ัวล ะครได ้รู ้ส ึกถ ึงค วามปลดปล ่อย       
ดังข้อความในเรื่อง รักในรอยบาป ว่า 
 

หล่อนโกรธอย่างสุดระงับท่ีเกาลดัปล่อย
ลูกโป่งให้ล่องลอยไปจ านวนมาก นั่นเป็น
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ลูกโป่งของทูน หล่อนสับสนอีกครัง้ระหว่าง
ความจริงกับความฝัน หล่อนคว้าตวัลูกสาว

เหวี่ยงลงกับพื้นโดยแรง 
(2558:94) 

 
จากข้อความข้างต้นท าให้ เห็ นว่า  ลดา        

มีอารมณ์ที่โกรธจนสามารถท าร้ายลูกสาวของ
ตั ว เ อ ง อ ย่ า ง แ ม่ ห ม า ที่ เ ธ อ ช อ บ ฝั น ถึ ง               
จนจิตไร้ส านึกของเธอท าหน้าที ่แทนจิตส านึก   
เป็นเหตุท าให้ลูกสาวของเธอต้องมารับอารมณ์
ของเธอแทน ในขณะที่ การล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัวฯ ตัวละครฉันเลือกวิธีการระบายดังนี้ 

4.2.1 การท าร้ายสัตว์  
ตัวละครฉันระบายความรู้สึกในรูปแบบ

ของความอั ดอั้ นจนกลาย เป็ นความรู้ สึ กที่        
ลืมจิตส านึกไปช่ัวขณะดังข้อความ 

 
น้าคงระงับอารมณ์ไม่อยู่เดินลิ่วมาที่ฉัน

กระแทกมือท่ีไมไ่ด้แบทุบลงกลางหลังของฉัน 
ฉันยืนก ามือแน่น น้ าตาซมึ ลืมไปสนิทเลยวา่

ในมือของตัวเองไม่ได้ว่างเปล่า 
(2559:17-18) 

 
จากข ้อความข ้า งต ้นท า ให ้เห ็น ว ่า     

ตัวละคร อย่างฉัน มีความรู้สึกโกรธและต้องการ
ระบายกับอะไรก็ได้ ในขณะนั้นในมือของเธอ    
มีหนอนไหมที่เธอพยายามจะแอบยายไปปล่อย 
สุดท้ายเธอก็ไม่ทันคิดเพราะจิตไร้ส านึกของเธอ 
ส่งผลท าให้เธอลืมหนอนไหมแล้วดึงความสนใจ
ทั้งหมดไปที่ความรู้สึกโกรธแทน จนท าให้เธอ
เผลอก ามือที่มีหมอนไหมจนตาย 

4.2.2 การเขียนผ่านตัวอักษร  

ตัวละครมีวิธีการระบายความรู้สึกผ่าน
การเขียนบันทึกท่ีไม่ประจ าของตัวเอง โดยการเลา่
เรื่องราวความรู้สึก ผ่านตัวอักษร ดังข้อความ 
 

“จิตแพทย์ของข้าพเจ้า พักนี้ไม่รู้เป็นไงค่ะ...
หมอเคยสงสัยมัย้ค่ะว่า คนเราเกดิมาจาก
อะไรในฐานะที่หมอในฐานะที่หมอ แต่หนู  

คิดว่าชีวิตของคนเราคอื ผลพลอยไดจ้าก
กามารมณ ์

(2559:106-107) 
 

จากข้อความที่ตัวละครคุยกับจิตแพทย์
ของฉัน ท าให้เห็นว่าตัวละครตั้งค าถาม ถามใน
บันทึกของตัวเองด้วยค าพูดและท่าทางที่แสดง
อารมณ์เหมือนกับการเยาะเย้ยชีวิตตัวเอง ซึ ่ง
เป ็นการระบายความรู ้ส ึกต ัวอ ักษร  โดยที่        
ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองยังปลอดภัย หากความลับนี้ 
มีแค่ตัวเองและจิตแพทย์ของเธอ 

4.3 ความรู้สึกผิดชั่วดี Super ego  
ความรู้สึ กผิ ด ช่ัวดี  Super ego เป็นการ

แสดงออกสุดท้ายที่ท าให้ตัวละครรู้สึกและส านึก
ความผิด ดังข้อความในเรื่อง รักในรอยบาป ว่า 
 

แค่นึกเห็นภาพเด็กหญิงแสนสาวลอย  
ละลิ่ว ผมปลิวกระจายอยู่กลางอากาศ ลดา

ตัวสั่น หล่อนจึงกลัวตนเองอย่างทีสุ่ด    
ดังนั้นเพื่อป้องกัน เรื่องราวอันเลวร้าย   

เกาลัดจะต้องไปอยูเ่สยีที่อ่ืน 
(2558 : 115) 

 
จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นว่าแม้ลดา  

จะมีความคิดที่อยากจะฆ่าเกาลัดมากขนาดไหน 
เธอยังมีความรู้สึกที่ลึกลงไปในส่วนจิตไรส านึก
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นั่นอีกในเรื ่องการกัดกินลูกเหมือนนางหมาใน 
ลดายังมีความรู ้ส ึกกลัวสิ ่งที ่เธออาจจะพลาด   
ท าสิ ่งที ่ค ิด ม าต ลอด  จ ึงพ า เก าล ัด ไป อยู ่ที่    
อารามใหญ่ ในขณะที่ การล่มสลายในสถาบัน
ครอบครัวฯ  
 

ฉันให้อาหารหนอนพวกนั้นจึงมีโอกาส
ได้สัมผัสกับมัน จับขึ้นมาเล่น ตัวมันนุ่มนิ่มไต่
อยู่ในมือไม่น่ากลัวอะไรเลย ต่อมาฉันก็จับมัน
เล่นบ่อยขึ้น จนชินมือ นึกสงสาร ที่มันต้อง
อยู่แต่ในกระด้ง ไม่ช้าก็ถูกต้ม ฉันจึงแอบหยิบ
หนอนบางตัวลงมาปล่อยตามต้นไม้วันละ  
สามสี่ตัว 

(2559:17) 
 

จากข ้อความข้างต ้นท าให ้เห ็นว ่าการมี
ปฏิสัมพันธ์หรือได้ส ัมผัสคุ ้นเคยกับสิ ่ง ๆ นั ้น    
จะท าให้จิตใจของมนุษย์อ่อนโยนและรู้จักการ
ปลดปล่อย อย่างที่ตัวละครฉันปล่อยหนอนไหม
พวกนั้น และประโยคที่ว่า 

 
“ฉันท าอย่างนี้ บ่อย ๆ เพราะ        

ไม่อยากเห็นตัวแก่ของมันต้องลอยฟ่อง    
อยู่ในหม้อร้อน” 

 
 ท าให้รู ้ว่าตัวละครคิดแค่จะท าร้ายตัวเอง

แต่ไม่ได้คิดร่วมหมายถึงผู้อื่นด้วย 
4.4 ปมเอดิปัส  
ปมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกท่ีหวงแหนสิ่งที่รัก 

และเกลียดชังผู้ล่วงเข้ามาแทนที่พื้นที่ตนเอง ซึ่ง
ป ม เอ ดิ ปั ส ห รื อ อิ เล็ ค ต ร้ า  พ บ ได้ ใน เรื่ อ ง           
รักในรอยบาป เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ดังข้อความ 
 

“เกาลัดชอบหมอ...” ลดาเอ่ยอ่อนโยน
...“ เกาลั ดกับหมอต่ างชอบกันและกั น
ต่างหาก...” เขาพูดอย่างจะอวดตน “ทุกคน
ชอบเกาลัดกันทั้งนั้น ไม่มีใครชอบลดาสักคน
...” หล่อนพูด เหมือนเสแสร้งอิจฉา แต่ด้วย
ใจลดา อิจฉาลูกน้อยที่ เริ่มพริ้มตาหลับใน 
อ้อมแขนหมอ...ลดาคิดอย่างแค้น...ทันใดนั้น
หล่อนพูดห้วนๆ แทบจะ กระชาก เด็กไปจาก
อ้อมแขนเขา 

(2558:89) 
 

จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นว่าลดาแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปแบบปมเอดิปัส  หรือ
อิเล็คตร้า ซึ่งฟรอยด์อธิบายไว้ว่า เด็กผู้ชายหรือ
เด็กผู้หญิงจะมีปมนี้ในการรักพ่อหรือแม่มากกว่า
กัน และลดาก็แสดงปมเอดิปัส หรืออิเล็คตร้าโดย
การที่หล่อนอิจฉาลูกของตัวเอง เพราะตัวละคร
เกาลัดเป็นเด็กท่ีมีแต่คนรักทั้งๆ ที่เด็กคนนี้เป็นลูก
ของเธอ การที่ทุกคนเอาแต่เอ็นดูและเรียกหาแต่
แม่หนูเกาลัดท าให้ลดาไม่ชอบใจจนท าให้ลดา
เผลอหรือตั้งใจท่ีจะกระชากเด็กน้อยออกจากอ้อม
แขนที่ควรจะเป็นที่ของเธอไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้เรื่อง
อย่างเกาลัดนั่นเอง 
 

4.5 สัญลักษณ์ภาพแทนตัวละคร  
นวนิยายทั้ง 2 เรื่องต่างมีภาพแทนตัวเอง  

เป็นสัตว์ โดย รักในรอยบาป มี หมา กิ้งก่ายักษ์ 
และโคโมโด ที่ผู้แต่งให้สัตว์เหล่านี้เป็นภาพแทน
ต ัว ล ะ ค ร  อ ย ่า ง  ล ด า  น าย ค ุณ ะ  แ ล ะ ท ูน     
ในขณะที่ การล่มสลายของสถาบันครอบครัวฯ 
มีสัตว์อย่าง หนอนไหม กบ ไก่ และนก ที่ต่าง
เป็นภาพแทนตัวละครฉันและตัวละครพ่อแม่
และญ าต ิพี ่น ้อง ซึ ่งส ัตว ์เหล ่านี ้เป ็น เสม ือน    
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ภาพแทนที่ตัวละครหลักทั้งสองต่างก็ถูกกระท า
จากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาพฤติกรรมของตัวละครโดยใช้

ทฤษฎีจ ิตว ิเคราะห ์ของฟรอยด์ (Sigmund  
Freud)  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตัวละครในเรื ่อง “การล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัวที ่ความรัก ไม ่อาจเยียวยา”  ของ   
อรุณวดี อรุณมาศ และ “รักในรอยบาป” ของ
เงาจันทร์ โดยมีจุดมุ ่งหมายในการวิเคราะห์
พฤติกรรมตัวละครแสดงออกผ่านจิตเคราะห์
ของฟรอยด ์จ านวน 2 เรื ่อ ง ผลการศ ึกษา
สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวละครทั้ง 2 เรื่องแสดง
พฤติกรรมตามหลักจิตวิเคราะห์อย่างมีเหตุและ
ผลที่สอดคล้องกันอย่างเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของฟรอยด์ได้อย่างมีระบบและสัมพันธ์กัน
ตลอดทั้ง 2 เรื่อง นั่นเอง 

พฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกนั้นมี
ลักษณะที่แสดงออกในเรื่องจิตวิเคราะห์ตาม
แบบทฤษฎีของฟรอยด์ อย่างเช่น รักในรอยบาป 
ที่ตัวละคร ถูกถ่ายทอดความคิดและพฤติกรรม
ผ่านผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนอย่าง เงาจันทร์ ก าหนด
พฤติกรรมให ้ต ัวละครมีสภาวะจิต ในช่วงที่     
ตัวละครหลับใหลหรืออยู่ในห้วงความคิดที่ไม่มี
ใครสามารถล่วงรู ้ได้นอกจากตัวละครอย่าง 
ลดา นายคุณะ ทูน หรือแม้กระทั่งกับลูกของ
เธอเองอย่างถ่านหิน ที่มีช่วงอารมณ์ ความรู้สึก 
และจิตไร้ส านึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ความฝัน ที ่ตัวละครรับรู ้เรื ่องราวแต่เพียงผู้
เดียวและไม่สามารถที ่จะถ่ายทอดความรู ้สึก
หรือระบายกับใครได้ แม้กระทั ่งหมอจิตเวช
อย่างหมอชิดตะวันเองก็ตามที่พยายามหลอกล่อ 

เพื่อให้ตัวละครอย่างลดาบอกความฝันและสิ่งที่
อยู ่เหนือการควบคุมของเธอให้หมอได้รับรู้     
แต่ลดามีสภาวะที ่ยากเกินกว่าจะแก้ไขหรือ
ได้รับการรักษา เพราะความคิด ความรู้สึกของ
เธอถูกคุมขังด้วยความคิดของนางหมาในที่   
ค อยอยู ่ภ าย ในต ัว เธอและจะป กป ้อ ง เธอ        
ก็เหมือนเมื่อถูกกระทบจิตใจอย่างตอนท้ายของ
เล่มที ่ ลดาเห็นว่าหมออัญชนะรักกับลูกสาว
ของตัวเอง สิ ่งที ่เธอท าได้คือการแสดงตนว่า   
อยู ่เหนือกว่าการนั ่นก็คือ จ่าฝูง ที ่ต้องท าให้    
ทุกคนยอมรับและสนใจโดยการหาวิธีก าจัด
เก าล ัด ด ้ว ย ก า รท า ร ้า ย ต ัว เอ ง  ใน ข ณ ะ ที่       
นายคุณะหรือทูน ที ่ม ีสัญลักษณ์เป็นกิ ้งก่าที่   
อยู่ในตระกูลเดียวกับมังกรด้วยกันทั้งคู่ ท าให้
เห็นว่าสภาวะจิตของทั ้งคู ่เป็นเหมือนกิ้งก่าที่
สามารถเปลี ่ยนส ี เปลี ่ยนแปลงตัวเองตาม
ส ัญ ชาตญ าณ ของน ักล ่าห ร ือหลบซ ่อนภ ัย
อันตรายในแบบฉบับของมัน ด้วยการแสดงให้
เห ็น ว ่าต ัว เอ งอ ยู ่เห น ือ ห ่ว ง โซ ่อ าห าร โด ย     
การข ่มขวัญและก ัดกินนางหมาในที ่ค ิดว ่า
ตัวเองแกร่งพอ แต่ใครจะรู้สิ่งที่พวกเขาก าลัง
เป ็น จะคอยกัดก ินด ้วย เขาด ้วยความฝ ันที่    
ตามล ่าความจร ิงด ้วยการฆ ่าต ัวละครด ้วย  
ความจริงอันโหดร้าย ท าให้เห็นว่าความฝัน
ไม่ได้เป็นเพียงฝันที่เกิดขึ้นอย่างลอย ๆ หากแต่
ความฝันสามารถบอกเรื่องราวพวกเขาที่แสดง
ออกมาให้เกิดพฤติกรรมที่หาความสุข ระบาย
และสิ่งที่เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแม้ตัวละคร
ในเรื่อง รักในรอยบาป จะมีพฤติกรรมแสดงผิด
ชอบชั่วดีไม่มาก เนื ่องจากการสภาวะจิตใจ   
ถ ูก ค ุม ข ัง ด ้ว ย ส ัต ว ์ป ร ะ ห ล า ด ร ้า ย ที ่ม ีแ ต่
สัญชาตญาณสัตว์ ขณะเดียวกันตัวละคร ลดา 
ทูน นายคุณะ ที่ถูกควบคุม แต่เด็กชายถ่านหิน
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ที่พฤติกรรมความฝันเหมือนกันไม่ได้กลายร่าง
หร ือม ีจ ิต ใจที ่ถ ูกค ุมด ้วยส ัต ว ์เพราะฉะนั ้น
ความรู้สึกที่ถ่านหินเปลี่ยนได้คือการออกห่าง
จากบุคคลเหล่านี้ และเริ่มชีวิตที่วัดอารามใหญ่
ก ับ เกาล ัด  ไต รภ ูม ิ ต าลี ้ ย าย เนี ่ย มที ่ค อย
ช่วยเหลือและเยียวยาสภาพจิตใจ แต่ส่วนลึก ๆ 
ภายในจิตใจก็ไม่ได้สามารถท าให้ถ่านหินเลิกที่
จะฝันถึงเหตุการณ์ที่คอยตามหลอกได้ ถ่านหิน
แค่ดีกว่าตรงที่ไม่มีสัตว์ประหลาดเป็นตัวบังคับ
จิตใจอย่างลดา ทูน นายคุณะ แค่นั้นเอง 

จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า พ ฤ ต ิก ร ร ม ต ัว ล ะ ค ร        
ร ักในรอยบาป ท าให ้เห ็นว ่าต ัวละครต่างมี
สภาวะจิตที่เหมือนกันกับเรื ่อง การล่มสลาย
ของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา 
ที ่ต ัวละครฉัน เป ็นผู ้ถ ่ายทอดเรื ่องราวและ
ความรู้สึกตัวเองคล้ายกับบันทึกที่ไม่ประจ าวัน
ของตัวละคร โดยผู ้เขียนให้ ฉัน เป็นเสมือน 
เด็กทุกคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้ สภาพแวดล้อม
แบบนี้หรือครอบครัวที่ไมได้สมบูรณ์แบบ ฉัน 
ซึ่งเรื่อง การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่
ความรักไม่อาจเยียวยา ท าให้เห็นว่าครอบครัว
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยากที่จะท าความเข้าใจ
หรือให้ผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงได้ เพราะตัวละคร
ฉ ัน  เป ็น ที ่ม ีสภ าวะจ ิตที ่เห ม ือน ก ับ  ร ัก ใน     
รอยบาป ในเรื่องของความฝันที่ฝันซ้ าไปซ้ ามา
ก ับ เรื ่อ ง เด ิมๆ  แต ่เรื ่อ ง  การล ่ม สลายของ
สถาบันครอบครัวที ่ความรักไม่อาจเยียวยา    
ต ัวละครฉ ันต ่า งก ับ  ร ัก ในรอยบาป  ต รงที่     
ต ัวละครฉ ัน  ม ีภ าวะอารมณ ์ที ่ร ุน แรงและ
ก้าวร้าวมากกว่าตรงที ่ ฉ ัน พยายามท าร้าย
ตัวเองเพื่อป้องกันความรู้สึกตัวเอง แต่ในขณะ
ที่ลดามุ่งที่จะท าร้ายคนอื่น นายคุณะก็ท าร้าย
ค น อื ่น  ท ูน ก ็ท า ร ้า ย ค น อื ่น  ท า ให ้เห ็น ว ่า      

การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรัก
ไม่อาจเยียวยา เป็นเรื ่องที ่ตัวละครอย่างฉัน
ได้รับผลกระทบเรื่องครอบครัวมากกว่าในเรื่อง
ของจิตใจ ซึ่ง ตัวละครอย่างฉัน เป็นตัวละครที่
ค่อนข้างซับซ้อนและแสดงออกอย่างเด็กทั่วไป
ปกติ เพียงแต่เธอมีความคิดและความรู้สึกที่
รุนแรงและหาวิธีที ่จะฆ่าตัวตายทุกวัน เพราะ
สิ ่งที ่ถ ูกกระท าจากคนรอบข้างท าให ้เข้าใจ
อารมณ์และความรู้สึกของเด็กคนหนึ่ง ตั้งแต่จ า
ความได้สิ ่งที ่ได้ยินเสมอมาคือ “แม่คิดจะท า
แท้งเธอออก แต่เธอเก่งมากพอที ่จะไม่ตาย” 
ท าให้เห็นว่าค าพูดเช่นนี้กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ จะตีความความหมายแบบนี้ได้อย่างไร 
นอกจากน ามันเก็บไปคิดและแสดงออกมาใน
รูปแบบที่ท าร้ายตัวเองเพื่อไม่ให้จิตใจถูกท าร้าย
จากคนรอบข้างอีก ซึ่งก็คือ “เลือด”    เลือดที่
พ่อกับแม่เป็นคนท าให้เธอเกิดมา เลือดที่เป็น
น้ านมของแม่ แม่ที่ให้เด็กอย่างเธอดื่มกินจนถึง
วันที่เธอรับรู้ว่าแม่พยายามผลักไสเธอตั้งแต่เธอ
ยังไม ่ล ืมตาดูโลก  ท าให ้ต ัวละครอย่างฉ ันมี
อารมณ์ที ่รุนแรงและสัญชาตญาณที่ก้าวร้าว
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันเธอก็มีมุมที ่รับรู้ถึง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีในเรื่องของบาปบุญที่ตัว
ละครอย่างเธอพยายามช่วยเหลือสัตว์ที่พ่อ แม่ 
น้า ยาย ที่จับมาเพื่อหาประโยชน์จากมัน เธอ
พยายามจะปล ่อยม ันแต ่อ ีกด ้านหนึ ่งส ัต ว์
เหล่านั้นก็สะท้อนความเป็นตัวละครฉันด้วย ใน
เรื่องของการมีชีวิตที่แสดงออกมาในภาพที่ถูก
ถ่ายทอดโดยการกระท าจาก พ่อ แม่ น้า ยาย 
เธอจึงคิดว่าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเธอ
เลย ที่แม่คลอดออกมาเพื่อให้  เลี้ยงตัว น้ากับ
ยาย เลี้ยงเพื่อให้ท างานบ้านและดูแลน้อง พ่อที่
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เลี้ยงเพื่อช่วยพ่อหาอาหารมาให้นกของพ่อและ
พูดจาดูถูกแม่กับเธอนั่นเอง 

นอกจากนี้สิ่งที่ทั้ง 2 เรื่องแตกต่างกันคือ 
ป ม เอด ิป ัส  ส าม ารถพ บ ได ้ใน เรื ่อ ง  ร ัก ใน     
รอยบาป แต่ไม่พบใน การล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา  เนื่องจาก 
ลดา จากเรื่อง รักในรอยบาป แสดงปมเอดิปัส
เมื ่อลูกสาวอย่างเกาลัดถูกชื ่นชมจากใคร  ๆ 
หรือ เกาลัดได ้รับความรักจากหมออัญชนะ    
ท าให ้ต ัวละครอย่างลดา แสดงพฤติกรรมที่
โกรธและเมื ่อได้เห็นภาพของเกาลัดที ่อยู ่กับ
หมอสุดท้ายเธอก็เลือกไม่ได้ที่จะเกลียดเกาลัด 
สุดท้ายเธอจึงเลือกก าจัดลูกสาวอย่างเกาลัด
ด้วยการท าร้ายตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจ 
ในขณะที่ การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่
ความรักไม่อาจเยียวยา ตัวละครอย่างฉันไม่ได้
แสดงปมเอดิปัส เพราะทุกคนเกลียดชังเธอ 
พี่สาวก็อยู ่คนละที่ ไม่มีใครเห็นใจเธออย่างที่
เด็กคนหนึ่งจะได้รับในช่วงอายุเท่าตัวละครฉัน 
ท าให้เรื่องการล่มสลายในสถาบันครอบครัว ฯ 
ไม่พบปมเอดิปัส 

จากการศึกษาทั ้งสองเรื ่องท าให้เห็นว่า 
เป็นไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ มี
เพียงบางจุดที่แตกต่างจากสิ่งที่ฟรอยด์กล่าวไว้
อย่าง ภาวะต่อต้านที่ฟรอยด์บอกว่าส่วนใหญ่
คนที่มีภาวะต่อต้านจะที่จากประสบการณ์เรื่อง
เซ ็กส ์ ซึ ่ง  ร ัก ในรอยบาป  ปรากฏสิ ่งที ่ลด า
ต่อต้านด้วยเรื ่องเซ็กส์ แต่ การล่มสลายของ
สถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา  ตัว

ละครอย่างฉันมีภาวะต่อต้านที ่ไม ่ได้มาจาก
ประสบการณ์เรื ่องเซ็กส์แต่มาจากครอบครัว 
ท าให้เห็นว่าพฤติกรรมของตัวละครที่เกิดขึ้นทั้ง 
2 เรื่อง มีประเด็นที่ตรงกับทฤษฎีของฟรอยด์
และบ างป ระ เด ็นก ็ไม ่ได ้ต รงต ามทฤษฏ ีที่  
ฟรอยด์ได้กล่าวไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรขยายการศ ึกษาด ้านจ ิตว ิเค ราะห์      

ใน ว รรณ ก รรม เรื ่อ งอื ่น  ๆ  ห ร ือ ใช ้ท ฤษ ฎี      
ท า ง จ ิต ว ิท ย า ท ฤ ษ ฎ ีอื ่น ว ิเ ค ร ะ ห ์ต ัว บ ท
วรรณกรรม เพื ่อให้เข้าใจความคิดจิตใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
พรหมมิญช์ อมาตยกุล.(2536).จิตศาสตร์วิเคราะห์

นักจิตวิทยาเอกของโลก ซิกมันต์  ฟรอยด์ . 
กรุงเทพฯ:เอส. เอ็ม.เวอร์คิท เพรส 

ยศ สันตสมบัติ.(2550).ฟรอยด์และพัฒนาการ 
ของจิตวิเคราะห์ :จากความฝันสู่ทฤษฎี
สังคม .กรุงเทพฯ : ส าพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

อรุณวดี  อรุณมาศ.(2559).การล่มสลายของ
สถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา.
กรุงเทพฯ: วิศัลยา 

อ าไพ สังข์สุข.(2558).รักในรอยบาป.กรุงเทพฯ: 
แพรวส านักพิมพ ์

 
 


