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ABSTRACT 
 

This study aims to examine and analyze influence in the family affecting  
Hannibal Lecter’s transgressive behavior in Tomas Harris’s  Hannibal Rising using 
Sigmund Freud’s Psychoanalytic Personal Theory and Psychology of Juvenile 
Delinquency. The results of the study can be deduced as follow : influence in the family 
has come from a relationship between Hannibal and family members such as 
Mischa/sister, Robert Lecter/uncle, and Murasaki Shikibu/aunt in-law. The family and 
society factors reinforcing behavior, character, attitude, and value have affected  
Hannibal’s transgressive behavior, which is interrelated by these people. These factors 
have blended and driven an instinct lurking in Hannibal subconscious. Regardless of 
reason and conscience, Hannibal’s youthfully transgressive behavior himself has utterly 
violated the social rule in different circumstances with his “ Vengeance, Anger, and 
Love”. 
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บทที่  1  
 

บทน า 
 
ความเป็นมาของปัญหา   
 

นวนิยายแนวอาชญากรรมเป็นนวนิยายท่ีได้รับความนิยมมายาวนาน  
โดยเร่ิมแพร่หลายในประเทศไทยตัง้แตรั่ชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
(รัชกาลท่ี6)ในยคุปัจจบุนัมีผู้สนใจอา่นนวนิยายแนวนีเ้พิ่มขึน้มากเร่ือยๆ 
ซึง่นวนิยายแนวอาชญากรรมนี ้ 
สว่นใหญ่มกัจะถกูแปลมาจากภาษาตา่งประเทศมากกวา่ท่ีนกัเขียนไทยจะแตง่ขึน้เอง เชน่ 
นวนิยายชดุเชอร์ล็อค โฮล์มส์ ของอาร์เธอร์ โคนนัดอยล์  นวนิยายชดุแอร์กลู ปัวโร ของอกาธา 
คริสตี ้เเละนวนิยายแนวอาชญากรรม ของเอดการ์ แอลลนัโพ  เป็นต้น (Nathanong 
Phuangsombat, 2012, หน้า 2) 

มทุิตา แซซ้่ง (2553, หน้า 2) กลา่ววา่  นวนิยายเป็นศพัท์ท่ีคนไทยคดิขึน้มาเอง 
เพ่ือใช้เรียกวรรณกรรมประเภทเร่ืองสมมตุท่ีิแตง่เป็นร้อยแก้วขนาดยาวตามแบบตะวนัตกซึง่แตเ่ดมิ
คนไทยเรียกวา่เร่ืองอา่นเลน่ หรือเร่ืองประโลมโลกตรงกบัค าวา่ “Novel” ในภาษาองักฤษ  

Parichat Poopan (2011, หน้า 4) ให้ความหมายของอาชญนิยายไว้ว่า “วรรณกรรมนกัสืบ 
และอาชญนิยาย (Detective and Mystery story) เป็นประเภทหนึง่ของนวนิยาย 
และเร่ืองสัน้ซึง่มกัเก่ียวข้องกบัอาชญากรรม 
หรือฆาตกรรมท่ีถกูคล่ีคลายคดีด้วยการสืบสวนของนกัสืบ  
เนือ้เร่ืองมกัจะลกึลบัซึ่งตวัเอกจะต้องคล่ีคลายคดีจากร่องรอย หรือเง่ือนง าท่ีมีอยู่ 
และแกะรอยเพ่ือแก้ปมคดี”  
 ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่  
นวนิยายแนวอาชญากรรมคือเร่ืองสัน้ท่ีมีเนือ้หาลึกลบัท่ีเน้นไปทางการสืบสวนเสาะหาความจริงใน
คดีท่ีเกิดขึน้อาจเป็นคดีพิศวง  
คดีสะเทือนขวญัให้เกิดการตามลา่หาความจริงวา่ใครก่ออาชญากรรมครัง้นีข้ึน้  
เม่ือปมปริศนาได้ถกูเปิดเผย และแก้ไขได้แล้วเร่ืองก็จบ  
โดยทัว่ไปฆาตกรจะเป็นตวัทดสอบขีดความสามารถของนกัสืบเป็นตวัละครท่ีมีความฉลาด 
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เจ้าความคดิ และท าทกุอย่างเพ่ือเอาตวัรอดจากความผิด เขาเป็นตวัสร้างปริศนาท่ีท้าทายทัง้นกัสืบ 
และคนอ่าน  ซึง่สามารถวิเคราะห์พฤตกิรรมตวัละครได้ตามหลกัจิตวิทยา                                                                                

 
 

 

1.  นวนิยาย ของ โทมัส แฮร์ริส 
 

โทมสั แฮร์ริส (Thomas Harris) นกัเขียนชาวอเมริกนั  เกิดปี ค.ศ.1940  ท่ีเมืองแจ็คสนั    
รัฐมิสซิสซิปปี ้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เขาเคยเป็นนกัข่าวสายอาชญากรรมมาก่อนท่ีจะมาเป็นบรรณาธิการส านกัพิมพ์ในเมืองนิวยอร์ก 
(The Associated Press out of New York) โทมสั แฮริส น าความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีได้รับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนนวนิยายแนวอาชญากรรมหลายเลม่  
แตผ่ลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้เขาเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในแวดวงของนกัอา่นนวนิยายแนวนีจ้นเรี
ยกได้วา่เป็นวรรณกรรมอมตะ คือ นวนิยายแนวอาชญากรรมของเขาท่ีเก่ียวข้องกบั      ฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ (Hannibal Lecter) ท่ีได้รับการตีพิมพ์มาแล้วมากกวา่ 20 ภาษา และมียอดพิมพ์ซ า้กวา่ 
10 ล้านเลม่ (Oleson, J. C., 2006) นวนิยายระดบัยอดเย่ียมชดุนีมี้ด้วยกนั 4 เลม่  ได้แก่  

1.  เรด ดราก้อน (Red Dragon) ตีพิมพ์ครัง้แรกในปี ค.ศ.1981  
ถกูน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ครัง้แรก ในปี ค.ศ.1986  ในช่ือ Manhunter และถกูน ามาสร้างใหม ่
ในปี ค.ศ. 2002     ใช้ช่ือภาษาไทยวา่ “ก าเนิดอ ามหิต”  
 2.  เดอะ ไซเรน ออฟ เดอะ แลมป์ (The Silence of the Lambs) ตีพิมพ์ในปี 
ค.ศ.1988 ถกูน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ในปี ค.ศ.1991 ใช้ช่ือภาษาไทยว่า “อ ามหิตไมเ่งียบ” 
และในปีนัน้เองภาพยนตร์เร่ืองอ ามหิตไมเ่งียบ  ได้รับรางวลัทางภาพยนตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก 
คือรางวลัออสการ์ (Academy Awards) ถึง 5 สาขา ได้แก่ สาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียม  
สาขาผู้ก ากบั ยอดเย่ียม  สาขาภาพยนตร์ดดัแปลงยอดเย่ียม  สาขานกัแสดงหญิงยอดเย่ียม 
และสาขานกัแสดงชายยอดเย่ียม  
 3. ฮันนิบาล (Hannibal) ตีพิมพ์ ในปี ค.ศ.1999  ถกูน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ในปี 
ค.ศ.2001 ใช้ช่ือภาษาไทยวา่ “อ ามหิตลัน่โลก” 
 4.  ฮันนิบาล ไรซิง (Hannibal Rising) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2006  
ถกูน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ในปี ค.ศ.2006 ใช้ช่ือภาษาไทยวา่ “ฮนันิบาลต านานอ ามหิตไมเ่งียบ”  
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2.  ความส าคัญของตัวละคร 
 

องค์ประกอบหนึง่ท่ีส าคญัในนวนิยายทกุเร่ือง คือ 
ตวัละครซึง่มีหน้าท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ืองตัง้แตต้่นจนจบ  ดงัท่ี ยรุฉัตร บญุสนิท กล่าววา่  
“ตวัละครในนวนิยาย คือ บคุคลสมมตุท่ีิก่อเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง” ลกัษณะนิสยัของตวัละคร 
และบทบาทเป็นองค์ประกอบท่ีผู้ เขียนสร้างความสนใจ  ความประทบัใจ  
หรือความเกลียดชงัให้กบัผู้อ่าน (ยรุฉตัร บญุสนิท, 2538, หน้า 56 อ้างอิงใน นนัทนา พฤหษพงศ์, 
2541, หน้า 1)    

ม.ล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ  ให้ความส าคญัของตวัละครไว้วา่ 
“การสร้างนิสยัของตวัละครนัน้มีความส าคญัมาก 
ความสมเหตสุมผลของตวัละครเป็นสิ่งท่ีท าให้คณุคา่ของวรรณคดีแตล่ะเร่ืองเดน่ขึน้ หรือลดลงได้ 
หากผู้แตง่ไมส่ามารถท าให้เกิดความสมดลุระหวา่งเนือ้เร่ืองกบัตวัละคร  
เร่ืองนัน้อาจขาดความสมจริงอนัมีผลท าให้คณุคา่ลดลง” (ม.ล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ, 2529, 
หน้า144-145 อ้างอิงใน นนัทนา พฤหษพงศ์, 2541, หน้า 1) 

ดวงมน  จิตจ านง  ยงักลา่วถึงความส าคญัของตวัละครไว้วา่ “ในโลกแหง่ศลิปะ 
และวรรณคดี  ตวัละครท่ีก าใจผู้อา่นผู้ชม  ยอ่มต้องมีความซบัซ้อนในบคุลิกภาพ ความคดิ 
อารมณ์อนั   จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรม 
และท าให้พฤติกรรมเหลา่นัน้สมเหตสุมผลในสายตามนษุย์ทัว่ไป (ดวงมน  จิตจ านง, 2528, หน้า 
158 อ้างอิงใน นนัทนา พฤหษพงศ์, 2541, หน้า 1) 

สรุปได้วา่ตวัละคร คือ ผู้ท าให้เร่ืองเคล่ือนไหว  ด าเนินไปสูจ่ดุหมายปลายทาง  
ตวัละครจงึมีบทบาทสารัตถะตอ่การสรรค์สร้างมิตใินเร่ืองราวของนวนิยาย  
ตวัละครจะดงึดดูความสนใจของผู้อา่นชวนให้ตดิตามได้  
ผู้ เขียนต้องค านงึถึงลกัษณะนิสยัของตวัละครกบัการกระท าจะต้องมีความ สมัพนัธ์กนัอยา่งสมจริง 
   

3.  ฮันนิบาล เล็กเตอร์  
  

ฮนันิบาล เล็กเตอร์  คือ ช่ือของอาชญากรอจัฉริยะ  ตวัละครเอกท่ีมีคนรู้จกัมากท่ีสดุในโลก  
ในหนงัสือนวนิยายแนวอาชญากรรมของโทมสั แฮร์ริส   
ฮนันิบาลได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นผู้ ร้ายท่ียอดฮิตตลอดกาล 
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และได้รับการขนานนามวา่เป็นอาชญากรท่ีนา่สะพรึงกลวัท่ีสดุ  ช่ือเตม็ของเขา คือ ฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ ท่ี 8  เกิดปี ค.ศ.1933 ท่ีประเทศลิธวัเนียซึง่เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีแยกตวัออก 
มาจากสหภาพโซเวียต  เขาถือก าเนิดมาในตระกลูสงูท่ีมีพ่อเป็นเคานต์เล็กเตอร์  
แมสื่บเชือ้สายมาจากตระกลูผู้ ดี  
จากจดุสิน้สดุของสงครามแตเ่ป็นจดุเร่ิมต้นความสญูสลายของครอบครัวเล็กเตอร์  โทมสั 
แฮร์ริสสร้างให้พอ่แมข่องฮนันิบาลตายในบ้านซึง่พวกเขาใช้หลบภยัจากสงคราม  ฮนันิบาล 
และมิสชาน้องสาวถกูจบัตวัไปโดยกองก าลงัอิสระท่ีท างานให้กบัสหภาพโซเวียต  
มสิชาซึง่ป่วยหนกัได้ถกูทหารเหลา่นัน้ฆา่ตายเพ่ือน าเนือ้มากินประทงัชีวิตเน่ืองจากอาหารขาดแคล
น  ฮนันิบาลในวยัเด็กเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีเหลือรอด  
ความตายของพอ่แมโ่ดยเฉพาะน้องสาวได้เพาะบาดแผลในใจท่ีทกุคนมองไมเ่ห็น  
ปีศาจร้ายถือก าเนิดขึน้ในตวัเขาแล้ว และมนัเตบิโตขึน้มาเพ่ือรอเวลาทวงความแค้น  
ตอ่มาฮนันิบาลได้ไปอยูใ่นความอปุการะของลงุเขาเรียนจบปริญญาสาขาแพทย์ศาสตร์ประกอบอา
ชีพเป็นศลัยแพทย์ จิตแพทย์ และภณัฑารักษ์เขาเป็นบคุคลท่ีมีการศกึษาดี เฉลียวฉลาด  
พดูเขียนได้หลายภาษา  มีความรู้ความสามารถทางดนตรี และศลิปะ  หน้าตาบคุลิกทา่ทางดี       
มีรสนิยมหรูเลิศ แตใ่นความเป็นอจัฉริยะลกึๆ 
แล้วฮนันิบาลมีความต้องการบางอย่างท่ีผิดแผกไปจากปถุชุนคนธรรมดา  
เขาเร่ิมฆา่คนอยา่งทารุณโหดร้าย และกินเนือ้ของเหย่ือท่ีเขาสงัหารอีกด้วย  

สาเหตท่ีุฮนันิบาลเป็นตวัละครท่ีนา่จดจ าท่ีสดุเกิดจากโทมสั แฮร์ริส 
ผู้ เขียนมีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว และบรรยายเหตกุารณ์ตา่งๆ 
ได้อย่างชดัเจนใช้ค าพดูท่ีบอกเลา่ถึงพฤติกรรมของตวัละครได้อยา่งลึกซึง้สมเหตสุมผล  
ทัง้ผู้ เขียนใช้กลวิธีการสร้างตวัละครแนวสมจริงโดยศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูมาเป็นอยา่งดีเก่ียวกบับุ
คลิกลกัษณะทา่ทางของอาชญากร 
และบคุคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตท่ีไมจ่ าเป็นต้องเอะอะโวยวาย หรือด้อยการศกึษาเสมอไป  
ฮนันิบาลจงึมีบคุลิกท่ีแตกตา่งจากคนโรคจิตทัว่ไป  เขาสามารถควบคมุความบ้าแบบเหนือชัน้ 
(King of Psychopaths) ของตวัเองอยูภ่ายใต้เปลือกนอกอนัสภุาพอ่อนโยน  
ทัง้ยงัมีความเป็นอมตะในนิยามของอาชญากร  คือไมโ่ดนต ารวจจบัง่ายๆ 
ผู้ เขียนจงใจสร้างภาพของฮนันิบาลให้มีบคุลิกซบัซ้อน 
และวิเศษเก่งกาจมากกวา่จะเป็นเพียงผู้ ร้ายโรคจิตธรรมดา   
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 ถึงแม้วา่ผู้ ท่ีได้อา่น และศกึษางานเขียนของโทมสั แฮร์ริสในนวนิยายแนวอาชญากรรมชดุนี ้ 
ตา่งพากนัสนใจ  วิพากษ์วิจารณ์  ลกัษณะนิสยั 
และบคุลิกภาพรวมถึงความสามารถของฮนันิบาลกนัอย่างกว้างขวาง  
ทัง้ยงัเกิดกระบวนการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา อาชญาวิทยา 
และสงัคมวิทยามนษุย์วิทยาของผู้ศกึษา 
และนกัวิจารณ์โดยทัว่ไปเพ่ืออธิบายพฤตกิรรมอนัเป็นสาเหตใุนการก่ออาชญากรรมของเขา  
ถึงกระนัน้ก็ตามด้วยมมุมองท่ีแตกตา่งกนัไปจงึยงัคงมีข้อโต้แย้งท่ีไมส่ามารถหาข้อสรุปได้อยา่งชดัเ
จน         
 

4.  ปัญหาและข้อโต้แย้ง  
  

4.1  ปีศาจในคราบปุถุชน 
  

“This brilliant orphaned child has demons lurking in the chambers of his memory, 
gouging him with fragments of his hideous past.” 

Tomas Harris  
 ในฮนันิบาล ไรซิง  โทมสั แฮร์ริสเขียนไว้วา่  มีปีศาจซ่อนอยูภ่ายในตวัฮนันิบาล  
การก่ออาชญากรรมโดยกินเนือ้ของเหย่ือท่ีเขาสงัหาร  จนได้รับสมญานามท่ีนา่กลวัวา่ 
“มนษุย์กินคน” (Cannibalism) ท าให้ฮนันิบาลถกูมองวา่เป็นปีศาจ  
เพราะพฤตกิรรมกินเนือ้คนไมใ่ชพ่ฤตกิรรมโดยชอบธรรมของมนษุย์ธรรมดาสามญัทัว่ไป  
พฤตกิรรมอนัผิดแปลกของฮนันิบาลนีจ้งึถกูมองวา่เป็นปีศาจในร่างคน ดงัท่ีเดวบงัโก้ (Delbanco) 
กลา่ววา่ ถึงแม้มนษุย์จะไมส่ามารถระบกุารมีตวัตนของปีศาจได้ 
แตเ่ม่ือพวกเขาต้องเผชิญหน้ากบัฆาตกรตอ่เน่ืองโรคจิตถ้าพวกนัน้ไมใ่ชปี่ศาจแล้วควรจะใช้ค านิยา
มอะไรท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามยงัไมส่ามารถหาจดุเช่ือมโยงท่ีสมัพนัธ์กนัได้ (Intersexuality)  
ระหวา่งการเป็นปีศาจกบัการเป็นมนษุย์กินคน (Delbanco,1995 อ้างอิงใน Oleson, J. C., 2006)   

ปีคาร์ท และกรีก (Picart and Greek) กลา่ววา่  
สงัคมอเมริกนัปฏิเสธการใช้ข้อมลูเชิงเอกสาร และปรัชญาในการพิเคราะห์ปีศาจ (Analysis of evil) 
ดงันัน้ถ้าอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ในฮนันิบาล ไรซิง เป็นความชัว่ร้ายท่ีเกิดจากการกระท าอนัโหดเหีย้ม  
นา่สยดสยอง  โดยมีเหตกุารณ์ในอดีตท่ีเจ็บปวดอยูเ่บือ้งหลงั  
ฮนันิบาลควรถกูมองวา่เป็นปีศาจในคราบปถุชุนคนธรรมดาหรือไม่  
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ในเม่ือเขาคืออาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมนัน้ (Picart and Greek, 2003 อ้างอิงใน Oleson, J.C., 
2006) 

    

4.2  มนุษย์กินคน 
 

“As the analysis of every grown-up person demonstrates, the small child goes 
through a cannibalistic phases which are associated a wealth of cannibalistic fantasies.” 

เคร็น (Klein, 2001 อ้างอิงใน Gregory, B., 2002)    
 เป็นท่ีเข้าใจกนัวา่  
เดก็ทารกจ าเป็นต้องดื่มนมจากอกของผู้ เป็นแมเ่พ่ือการเจริญเตบิโตท่ีสมบรูณ์  
พลางใช้ปากกดัเม้มท่ีหวันมด้วยความความเพลินเพลิดพงึพอใจ (Gratification) ใน               
ฮนันิบาล ไรซิง 
ฮนันิบาลใช้ฟันของเขาท าให้เหย่ือบาดเจ็บสาหสัไมว่า่จะเป็นการกดัเข้าไปท่ีลกูตาของเหย่ือ 
หรือกดัลิน้ของเหย่ือจนขาด  พฤตกิรรมเหล่านีไ้มต่า่งอะไรจากการฆาตกรรม  
การกดักินเหย่ือของฮนันิบาลไมใ่ชก่ารกินเพ่ือด ารงชีพ 
หรือความอร่อยลิน้แตเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการแก้แค้นท่ีเกิดจากสภาวะจิตเภทท่ีเรียกว่า “Paranoid-
schizoid position” 
ท่ีขงัตวัเองไว้กบัภาพความทรงจ าในอดีตท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือน้องสาวในฐานะพี่ชายได้ 
และสดุท้ายความเจ็บปวดท่ีสาหสัท่ีสดุเม่ือรู้ความจริงวา่  
ตวัเองก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีกินเนือ้น้องสาวของตนด้วย  เม่ือได้ศกึษาสาเหต ุ
และเร่ืองราวในอดีตผา่นทฤษฎีทางจิตวิทยาจะสามารถอธิบายความคิด 
และพฤตกิรรมกระท าความผิดของ   ฮนันิบาลได้  
ถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบันิยามของค าวา่มนษุย์กินคนท่ีอาจไมใ่ชพ่ฤติกรรมท่ีผิด ปกต ิ 
หรือความบกพร่องทางจิต  
ทัง้ยงัไมพ่บหลกัฐานทางวิชาการท่ียืนยนัวา่พฤตกิรรมของมนษุย์กินคนนัน้เป็นอารยะธรรม 
หรือความไมส่มประกอบทางชีวภาพในตวัคน หรืออาการป่วยทางจิต  
 

 

4.3  เหยื่อของสงคราม 

HANNIBAL LECTER: A SYMPATHETIC VICTIM     
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“To know all is to forgive all”                                                                                       
                             มาดาม เดอ สเตว (Madame de Stael, 2003 อ้างอิงใน Oleson, J. C., 2006)   
 ฮนันิบาลคือเหย่ือของความเลวร้ายท่ีน่าสงสารจากคนกลุ่มหนึง่ในวยัเด็ก  ผู้ ท่ีได้อ่าน 
และศกึษางานเขียนของโทมสั แฮร์ริสอาจต้องร้องไห้ 
และอยากโอบกอดปีศาจร้ายผู้ นีเ้พ่ือชว่ยเยียวยาแผลลกึในใจอนัอ้างว้างของเขา  
เดก็คนหนึง่ท่ีสญูเสียครอบครัวไปในสงคราม  
ความสยดสยองของสงครามท่ีได้พบท าให้เกิดปมแผลในใจของเขาไปชัว่ชีวิต  
ฮนันิบาลกลายเป็นคนเก็บเนือ้เก็บตวั ไม่คอ่ยพดูจากบัใคร  
ภาพความทรงจ าอนัเลวร้ายท่ีตามหลอกหลอนเขาตลอดมาแท้จริงคือกลุม่ทหาร 
ท่ีสงัหารน้องสาวของเขาในสงครามครัง้นัน้  
บาดแผลสงครามในวยัเดก็มีผลตอ่จิตใจของฮนันิบาลสง่ผลให้เขาต้องกลายเป็นฆาตกรโรคจิตเน่ือง
จากต้องการแก้แค้นให้กบัน้องสาว ด้วยเหตนีุก้ารตายท่ีเกิดจากความแค้นท่ีถกูสะสมไว้  
สมควรถกูพิจารณาวา่เป็นการก่ออาชญากรรมของชายผู้วิปริตหรือไม่ 
หรือเขาควรได้รับการให้อภยัในสิ่งท่ีท าลงไป  แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือศกึษาพฤติกรรมของเขา   
ในนวนิยายตอนอ่ืนๆ 
จะพบวา่การกระท าความผิดของเขากบัเหย่ือบางรายก็ไม่มีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตกุารณ์ร้ายในวยัเ
ดก็  ดงันัน้จงึยงัไมส่ามารถสรุปได้อยา่งชดัเจนวา่พฤตกิรรมท่ีก่อคดีของ  
ฮนันิบาลจะมีอดีตอนัเลวร้ายเป็นปัจจยัส าคญั 

 

4.4  รักของฮันนิบาล 
 

“Hannibal, you can leave the land of nightmare. You can be anything that you 
can imagine. Come onto the bridge of dreams. Will you come with me?” 

 

Lady Murasaki (Hannibal Rising, หน้า 94) 
ในฮนันิบาล ไรซิง  โทมสั แฮร์ริสเขียนถึงตวัละครหญิงท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ  ความคดิ 

และพฤตกิรรมของฮนันิบาล คือ มรุะซะกิ ชิคิบ ุ ฮนันิบาลอยูใ่นความอปุการะของโรเบิร์ต 
เล็กเตอร์พ่ีชายของพอ่ซึง่เป็นญาติคนเดียวของเขา  
มรุะซะกิภรรยาชาวญ่ีปุ่ นผู้งดงามของลงุก็ดแูลต้อนรับเขาเป็นอยา่งดี  
ความเมตตาของมรุะซะกิท าให้ฮนันิบาลมีชีวิตชีวาขึน้มาอีกครัง้  
จากการศกึษาท่ีผา่นมาท าให้เข้าใจได้วา่  การก่ออาชญากรรมของฮนันิบาล 
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และพฤตกิรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในขณะก่อคดีของเขาอาจมีปมในอดีตเข้ามาเก่ียวข้อง  
แตพ่บวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัเก่ียวข้องอีก นัน่คือ ความสมัพนัธ์เชิงพิศวาสระหวา่งตวัละคร  
เพราะการก่ออาชญากรรมครัง้แรกของฮนันิบาลไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัเหตกุารณ์เลวร้ายในวยัเดก็ของเขา  
แตก่ลบัเป็นความรู้สึกเชิงสิเนห่าของฮนันิบาลท่ีมีตอ่มรุะซะกิท่ีกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เขาลงมือฆา
ตกรรมเพ่ือปกปอ้งเธอ   

โทมสั แฮร์ริสผกูเง่ือนไขทางจิตวิทยากบัการก่ออาชญากรรมของฮนันิบาล  
โดยสร้างเหตกุารณ์ในอดีตท่ีท าให้เกิดปมแผลในใจของเขา  จากพฤตกิรรมท่ีซบัซ้อน 
นา่สนใจของฮนันิบาล  ตวัละครเอกในงานเขียนของโทมสั แฮร์ริส  ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่  
แตกตา่งจากผู้ ร้ายในนวนิยายแนวอาชญากรรมเร่ืองอ่ืนๆ 
จนกลายเป็นตวัละครท่ีหลอนประสาทผู้อา่นมากท่ีสดุ และจากข้อโต้ 
แย้งท่ีเกิดจากมมุมองท่ีแตกตา่งกนัของผู้ศกึษา และนกัวิจารณ์โดยทัว่ไป  
จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัและสาเหตท่ีุจดุชนวนให้อจัฉริยะผู้ นีก้ลายเป็นฆาต
กรโรคจิตท่ีก่ออาชญากรรมอยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้ยงัมีรสนิยมนา่สยดสยองผิดมนษุย์ทัว่ไป  
โดยผู้วิจยัมุง่ศกึษาพฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลเฉพาะในนวนิยายเลม่ท่ี 4  
เร่ืองฮนันิบาล ไรซิง ของโทมสั แฮร์ริส  
เน่ืองจากหนงัสือเลม่นีถื้อเป็นจดุก าเนิดของเร่ืองราวทัง้หมดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดขอ
งเขา และจากการศกึษาค้นคว้าของผู้วิจยัพบวา่  ยงัไมมี่นกัวิชาการ 
และนกัวิจยัท่านใดวิเคราะห์พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลในนวนิยายเร่ืองนี ้  
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  
เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง (Hannibal Rising)   

2.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
ในฮนันิบาล ไรซิง  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Personal Theory) 
ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

3.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
ในฮนันิบาล ไรซิง โดยใช้แนวคดิการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน (Psychology of Juvenile 
Delinquency)     
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ค าถามงานวิจัย 
  

1.  อิทธิพลด้านครอบครัวสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล ในฮนันิบาล ไรซิง 
ได้อยา่งไร 

2.  ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ และแนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
อธิบายอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล ในฮนันิบาล ไรซิง 
ได้อยา่งไร 
  
ความส าคัญของการวิจัย 

 
1.  การวิจยันีจ้ะเป็นคณุประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนวิชาวรรณคดี  

โดยช่วยเสริมความรู้ด้านการศกึษา และวิเคราะห์ตวัละครในวรรณคดีให้มีความสมบรูณ์มากขึน้ 
 2.  วิธีการศกึษา และวิเคราะห์ตวัละครในการวิจยันี ้ จะเป็นแนวทางให้เห็นถึงวิธีศกึษา 
และวิเคราะห์วรรณคดีในแนวตา่งๆ ได้กว้างขวางขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ผู้วิจยัมุง่ศกึษา 

และวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล ในฮนันิบาล 
ไรซิง  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ 
และแนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  
ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัว  ได้แก่ 
  1.  มิสชา  น้องสาว 
  2.  โรเบริต์ เล็กเตอร์  ลงุ 
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  3.  มรุะซะกิ ชิคบิ ุ ปา้สะใภ้ 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

1.  เน่ืองจากนวนิยายท่ีเก่ียวข้องกบัฮนันิบาล  ท่ีเขียนโดยโทมสั แฮร์ริส  มีด้วยกนั 4 เล่ม  
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมุง่ศกึษา 
และวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลเฉพาะในเร่ือ
งฮนันิบาล ไรซิงซึง่เป็นนวนิยายเลม่ท่ี 4  ท่ีเก่ียวข้องกบัฮนันิบาล  นวนิยายเลม่นีมี้จ านวนทัง้หมด 
368 หน้า  ตีพิมพ์ และวางจ าหนา่ยเป็นครัง้แรกในเดือนธันวาคม  ปีค.ศ.2006 (พ.ศ.2550) 
โดยส านกัพิมพ์ดีลาคอร์ด ฮาร์ดคฟัเวอร์ (Delacorte hardcover edition) สหรัฐอเมริกา   

2.  ผู้วิจยัใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ 
และแนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  
เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล ในฮนันิบาล 
ไรซิง   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 อิทธิพลด้านครอบครัว  หมายถึง  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัวได้แก่ 
 1.  มิสชา  น้องสาว 
 2.  เคานท์โรเบริต์ เล็กเตอร์  พ่ีชายของบดิา /ลงุ 
 3.  คณุหญิงมรุะซะกิ ชิคบิ ุ ภรรยาของลงุ /ปา้สะใภ้ 

 

พฤตกิรรมกระท าความผิด  หมายถึง  การกระท าของฮนันิบาลท่ีมีลกัษณะร้ายแรง       
มีความรุนแรง  เป็นอนัตรายตอ่สงัคมท่ีเก่ียวข้อง และต้องได้รับโทษตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
  

 

 

 



 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจยัครัง้นี ้ 
เป็นการศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล เล็กเตอร์ 
ในฮนันิบาล ไรซิง  ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด  ทฤษฏี  ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้

 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
 1.  วรรณคดีกบัจิตวิทยา 
  1.1  การวิเคราะห์วรรณคดีเชิงจิตวิทยา 
  1.2  บทบาทความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตวิทยาและวรรณคดี 
 2.  ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Personal Theory) 

  2.1  มโนคตพืิน้ฐานของทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ (Basic Concept of      
                                Psychoanalytic Personal Theory 
  2.2  โครงสร้างบคุลิกภาพ (The personality structure) 
  2.3  ขัน้ตอนการพฒันาบคุลิกภาพ (Stage of Psychosexual Development) 
  2.4  กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง (Defense Mechanism) 
 3.  แนวคดิการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน (Psychology of Juvenile Delinquency) 
  3.1  ความหมายของการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
  3.2  สาเหตกุารกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  

 3.3  
ปัจจยัและสาเหตดุ้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน4.  
ปรัชญาในการปฏิบตัิตอ่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิด   

  4.1  ปรัชญาท่ีมุง่ตอ่การลงโทษ 
  4.2  ปรัชญาท่ีเน้นตอ่การแก้ไขฟืน้ฟ ู
 
 



12 
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฏี และค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้ก าหนดหวัข้อตา่งๆ              

ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1.  วรรณคดีกับจิตวิทยา 
 จิตวิทยา หมายถึง วิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรม 
หรือกิริยาอาการของมนษุย์รวมถึงความพยายามท่ีจะศกึษาวา่มีอะไรบ้าง หรือตวัแปรใดบ้าง  
ในสถานการณ์ใดท่ีเก่ียวข้องกบัการท าให้เกิดพฤตกิรรมตา่งๆ 
ข้อมลูดงักลา่วจะท าให้สามารถคาดคะเน 
หรือพยากรณ์ได้ซึง่จะชว่ยลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนอนัก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตโดยใช้แนวทาง 
หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการวิเคราะห์ 
 จิตวิทยาท าให้เข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์  
พฤตกิรรมของมนษุย์รวมไปถึงการปรับตวัอยูใ่นสงัคมอย่างเป็นสขุ 
ซึง่การท าความเข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์จะน าไปสู่การท าความเข้าใจ และชว่ย               
วิเคราะห์วรรณคดี 
     

1.1 การวิเคราะห์วรรณคดีเชิงจิตวิทยา 
 การวิเคราะห์วรรณคดีเชิงจิตวิทยา คือ 
การน าจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์พฤตกิรรมของตวัละคร 
วิธีนีจ้ะไมล่งไปเก่ียวข้องกบัประวตัขิองผู้ เขียน 
แตเ่น้นความสนใจไปท่ีตวัละครในนวนิยายด้วยการวิเคราะห์วา่ตวัละครมีภมูิหลงั  
ประสบการณ์ชีวิต  บคุลิกภาพ และจิตใต้ส านกึเป็นอย่างไรจงึมีพฤตกิรรมเชน่นัน้  
ความคดิของการวิจารณ์แนวนีเ้กิดจากสมมตุฐิานวา่  
วรรณคดีเป็นเคร่ืองสะท้อนพฤตกิรรมของมนษุย์  
มนษุย์ในละครแม้สร้างขึน้จากจินตนาการแตก็่สร้างเลียนแบบมนษุย์ธรรมดาสามญัซึง่มองเห็นได้ทั่
วไปในสงัคม  ถ้าหากวา่ผู้ เขียนมีฝีมือในการถ่ายทอดลกัษณะ และ             
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ความนึกคิดของมนษุย์ได้อย่างแนบเนียน  
เราก็จะอธิบายพฤตกิรรมของตวัละครได้โดยอาศยัจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 ปณุณดา สายยศ (2556) กล่าววา่ 
การน ากรอบแนวคดิทฤษฏีทางจิตวิทยามาใช้ถือวา่เป็นแนวทางท่ีนา่สนใจในการวิเคราะห์ 
และเข้าถึงผลงานศลิปะในรูปแบบหนึง่นอกจากจะให้ความ    
ส าคญักบัแนวคิดของศลิปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน  ทฤษฏีทางจิตวิทยายงัน าเสนอมมุมองในเชิง       
จิตวิทยา  กระบวนการท างานของจิตใต้ส านึกอนัเป็นตวัสะท้อนภาพ 
และสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในผลงานศลิปะ  
โดยอาจจะมีความนยัท่ีซ่อนแฝงไว้เก่ียวกบัตวัตนของศลิปิน  ความปรารถนา  ความเป็นเพศ 
หรือมายาคตท่ีิแฝงเร้น  

 ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2529, หน้า 134) กลา่วว่า “การเข้าใจมนษุย์ท่ีแตกตา่งไปจากเรา  
โดยอาศยัการเรียนรู้  วิเคราะห์  วินิจสาร  วิจารณ์  
วิพากษ์จากวรรณกรรมนัน้ท าให้เราเป็นคนไมใ่จแคบสามารถคบหาสมาคมได้หลายชนชัน้ 
หลายพวก และมีความคดิอา่นกว้างขวาง” 
การวิเคราะห์วรรณคดีเชงิจิตวิทยาจงึจ าเป็นต้องพิจารณา  ดงันี ้
 1.  วิเคราะห์ความจริงเก่ียวกบัจิตใจ และพฤตกิรรมของมนษุย์ ในแง่มมุตา่งๆ โดยใช้ตวั          
ละครใดก็ได้ในเร่ืองไมจ่ าเป็นต้องเป็นพระเอก หรือนางเอก 
 2.  มองมนษุย์อย่างมีชีวิตจิตใจ  
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งเร้าให้แสดงพฤติกรรมตอบสนองจนมีความสมหวงั  ผิดหวงั  ความดี  
ความเลวเหมือนกบัคนทัว่ไป 
 3.  ความเก่ียวพนักนัของตวัละครแตล่ะตวัท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั  เหตจุงูใจ  แรงบนัดาลให้คดิ 
รู้สกึ หรือตดัสินใจเหมือนในชีวิตจริงหรือไม่ 
 4.  วรรณคดีท่ีดีต้องระบาย หรือสะท้อนภาพชีวิตอยา่งสมจริง 
 สรุปวา่  การวิเคราะห์วรรณคดีเชิงจิตวิทยา คือ 
การพยายามวิเคราะห์ความจริงเก่ียวกบัจิตใจ และพฤตกิรรมของมนษุย์ในแง่มมุตา่งๆ 
โดยใช้ตวัละครใดๆ ก็ได้ในเร่ืองท่ีมีพฤตกิรรมท่ีนา่ศกึษา  การวิเคราะห์  
วิจารณ์วรรณคดีเชิงจิตวิทยาเป็นการมองตวัละครอยา่งมีชีวิต  
ด้วยความเข้าใจมนษุย์อยา่งมีเหตผุลโดยอาศยัหลกัวิชาการทางจิตวิทยาเป็นพืน้ฐานส าหรับความ
คดิ 
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 1.2 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาและวรรณคดี   
 ในการวิจารณ์วรรณคดี  นกัวิจารณ์ต้องท าความเข้าใจกบัตวัละคร  
หากจะกลา่วถึงการน าหลกั หรือแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีอยูม่ากมายมาใช้  แนวคดิ 
และทฤษฎีท่ีนิยมน ามาใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรม และวรรณคดี คือ แนวคดิ 
และทฤษฎีบคุลิกภาพ (Theories of Personality) ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ 
 ทฤษฎีบคุลิกภาพ  หมายถึง 
แนวทางท่ีนกัจิตวิทยาใช้ในการอธิบายธรรมชาตขิองบคุลิกภาพท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้าง 
(Structure) กระบวนการ (Process) และสาระส าคญั (Content) 
เพ่ือให้เข้าใจความแตกตา่งของบคุลิกภาพท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะบคุคล  
 ชตัสณีุ สินธุสิงห์ (2550, หน้า 134) ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัจิตวิทยา 
โดยแบง่ความสมัพนัธ์ไว้  ดงันี ้

 1.  บทบาทของจิตวิทยาในวรรณคดี  ความส าคญัในบทบาทของจิตวิทยาท่ีมีในวรรณคดี 
คือ การสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ผลงานในวรรณคดีชิน้นัน้ด้วยแนวคดิ 
หรือทฤษฏีของนกัจิตวิทยาคนส าคญั  หลกัการของจิตวิทยามีอิทธิพล 
และบทบาทมากขึน้นบัตัง้แต่ฟรอยด์ได้ศกึษาเร่ืองจิตไร้ส านกึ และตีพิมพ์เร่ือง ด ิอินเตอร์ 
เพรทเทเชิน ออฟ ดรีม (The Interpretation of Dreams) ซึง่ท าให้มีนกัวิชาการ 
และผู้ ท่ีสนใจวรรณคดีได้เร่ิมน าทฤษฏีจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์วรรณคดีเร่ืองนัน้ๆ  
 ชตัสณีุ สินธุสิงห์ (2550, หน้า 134) ยงักลา่วอีกวา่  
มีนกัเขียนสมยัใหม่บางคนน าการใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์มาเป็นประเด็นหลกัท่ีส าคญัในก
ารผกูเร่ือง เชน่ ยจีูน โอนีล (Eugene O’Neill, 1888-1953) 
นกัเขียนบทละครรางวลัโนเบลได้เขียนเร่ือง มอร์นิ่ง บีคมัส์ อีเล็คตร้า (Moring Becomes Electra, 
1931) โดยน าโครงบทละครโศกนาฏกรรมของกรีกเร่ืองอีเล็คตร้าของโซโฟคลีส (Sophocles) 
มาดดัแปลงเป็นละครสมยัใหม่  โอนีลใช้ความผิดปกตทิางจิตเป็นตวั 
ก าหนดชะตากรรมของตวัละคร  
 ปมอีเล็คตร้า (Electra Complex) คือ ปมทางเพศ และเป็นปัญหาทางจิตในวยัเด็ก 
กลา่วคือ เดก็ผู้หญิงจะรักพ่อ และอิจฉาแม ่ จะเลียนแบบแมเ่พ่ือให้พอ่เกิดความรักในตวัเองบ้าง 
และปมอีดปิสุในเดก็ชาย (Oedipus Complex) ซึง่จะคล้ายกบัปมอีเล็คตร้าในเดก็หญิง คือ เดก็ 
ชายจะเกิดความรู้สึกหวงแม ่และอยากเป็นเจ้าของแมแ่ตเ่พียงผู้ เดียว  เดก็ผู้ชายจะเห็นพอ่เป็นคู่ 
แขง่ และเลียนแบบพอ่เพราะเข้าใจวา่การเลียนแบบอยา่งจากพอ่จะท าให้แมรั่กตน  
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พฤตกิรรมของปมทัง้สองจะหายไปเอง  
ถือวา่เป็นจงัหวะส าคญัในการสร้างบคุลิกภาพของความเป็นชาย 
และหญิงท่ีเหมาะสมมิฉะนัน้จะเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  
 จิตวิทยาจงึนบัวา่มีบทบาทท่ีส าคญัมากตอ่วรรณคดีสมยัใหม่ และจะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 
เพราะไมเ่พียงแตจ่ะใช้เป็นทฤษฏีในการวิเคราะห์วรรณคดีเทา่นัน้  
หากยงัสามารถชว่ยสร้างวรรณคดีอีกด้วย เชน่ อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton,1955 อ้างอิงใน 
ชตัสณีุ สินธุสิงห์, 2550, หน้า 136)  ได้คิดวิธีการเขียนกวีนิพนธ์แนวเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealist) ขึน้  
เบรอตงได้รับอิทธิพลจากฟรอยด์ในเร่ืองจิตใต้ส านกึของมนษุย์  
ซึง่เขาเห็นพ้องกบัฟรอยด์ในเร่ืองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์  
บทบาทในสญัชาตญาณทางเพศ และความคิดเร่ืองความสขุ  เขาได้ยกย่องฟรอยด์วา่ 
เป็นผู้ ท่ีชว่ยมนษุย์ให้มีโอกาสช่ืนชมกบัเสรีภาพได้อยา่งเตม็ท่ีในหนงัสือท่ีช่ือวา่  ซิตอุาซิยง ด ู
ซูรเรอาลิซม์ (Situation du Surrealism)  
 เบรอตง (Breton) ได้เขียนค านิยามของเซอร์เรียลลิสม์วา่ “เซอร์เรียลลิสม์  คือ 
การท่ีประสาทสัง่งานโดยอตัโนมตัิ 
และด้วยวิธีนีเ้องเราสามารถแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีแท้จริงของความคิดได้  
ไมว่า่จะเป็นการพดู  การเขียน หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ เซอร์เรียลลิสม์  คือ 
การเขียนตามค าบอกของความคดิ โดยปราศจากการบงัคบับญัชาของเหตผุล  
อยูน่อกเหนือความวิตกกงัวลทาง ด้านความงาม หรือศีลธรรม” 
ดงันัน้งานกวีนิพนธ์เซอร์เรียลลิสม์เป็นงานท่ีเขียนออกมาตามค าสัง่ของจิตใต้ส านึก  
เขียนลงไปในทนัทีโดยไมต้่องสนใจกบักฎเกณฑ์การเขียนใดๆ 
งานท่ีเขียนออกมานัน้ก็ไมจ่ าเป็นต้องเขียนให้จบอีกด้วย  ไมเ่พียงแตจ่ะใช้วิจารณ์ 
หรือสร้างผลงานเท่านัน้  ยงัมีนกั วิเคราะห์บางคนมองลกึลงไปถึงชีวประวตัิ  เบือ้งหลงั 
และความเป็นมาของผู้ เขียน หรือวิเคราะห์สาเหตท่ีุเขียนวรรณคดีเร่ืองนัน้ขึน้มา  
ฟรอยด์เช่ือวา่การท่ีผู้ เขียนผลิตผลงานวรรณคดีออกมานัน้  เป็นการระบาย 
หรือถ่ายทอดความฝันของผู้ เขียน  ซึง่ความคดินีอ้ยูใ่นบทความเร่ือง ครีเอทิฟ  
ไรทิงส์ เเอนด์ เดย์ดรีมมิง (Creative Writing and Daydreaming) โดยฟรอยด์ได้แนะน าวา่ผลงาน  
ของผู้ เขียนกบัตวัผู้ เขียนนัน้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   

ผู้ ท่ีน าความคิดนีข้องฟรอยด์มาใช้  คือ เออร์เนสท์ โจนส์ ( Erenst Jones อ้างอิงใน ชตัสณีุ 
สินธุสิงห์, 2550, หน้า 139-140) เขาได้เลือกงานของเช็คสเปียร์ เร่ือง แฮมเล็ท  มาวิเคราะห์ 
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โดยเขียนบทความเร่ือง “แฮมเลท แอน อิดปิสุ” (Hamlet and Oedipus, 1949) 
โดยวิเคราะห์จากเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ืองว่า  เหตใุดแฮมเลทจงึไมฆ่า่อาของตน  
จากนัน้ก็โยงไปยงัจิตใต้ส านึกของ  เช็คสเปียร์  
โจนส์คิดวา่มนัเป็นการแสดงออกซึง่ขบวนการทางจิตท่ีหยัง่ลกึอยูใ่นจิตใต้ส านกึของเช็คสเปียร์  
เขาได้ศกึษาประวตัิของเช็คสเปียร์ท่ียืนยนัว่า  แรงบนัดาลใจในการสร้างแฮมเล็ทนัน้คือ 
สว่นท่ีลกึท่ีสดุของเขาเอง  
เช็คสเปียร์เขียนโดยไมไ่ด้ส านกึวา่ได้สร้างแฮมเลทให้เป็นตวัละครท่ีสบัสน  กระวนกระวาย 
ไมก่ล้าท่ีจะตดัสินใจ และหลีกเล่ียงหน้าท่ีของตนโดยเก็บกดสิ่งเหลา่นีไ้ว้  
 ในบทความของโจนส์ (Hamlet: The Psychoanalytical Solution) 
เขายงัได้พิจารณาถึงจิตใจของผู้ชม หรือผู้อา่นละครด้วย  
การท่ีวรรณคดีเร่ืองใดก็ตามจะประสบความส าเร็จได้เป็นเพราะผู้ชม หรือผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม 
และสามารถเข้าใจถึงตวัละครเหลา่นัน้ได้เป็นอยา่งดี  ซึง่แสดงวา่ผู้ชม 
หรือผู้อ่านก็มีอารมณ์ท่ีเก็บกด หรือมีประสบการณ์ท่ีเหมือนกบัตวัละครนัน้ๆ  

ณาคส์ ลากอง (Jacques Lacan อ้างอิงใน ปณุณดา สายยศ, 2556) ได้ศกึษาภาษา 
ศาสตร์เชิงโครงสร้าง (Structural Linguistic) ผา่นแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  
โดยการศกึษาจะให้ความส าคญัในเร่ืองของภาษา และระบบของสญัลกัษณ์  
เป็นการท าความเข้าใจภาษา 
และระบบสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏผา่นกระบวนการทางจิตท่ีเรียกวา่จิตไร้ส านกึท่ีอาจมีความหมายแฝง 
หรือการแทนท่ีของสญัลกัษณ์  การท่ีสญัลกัษณ์ถกูใช้ทดแทนสิ่งๆ หนึง่ และกระบวนการผนกึตวั 
(Condensation) ของความหมายเป็นสิ่งท่ีแสดงวา่ความหมายหลายความหมายได้รวมตวักนั 
และถกูน าเสนอเป็นสญัลกัษณ์อนัใดอนัหนึง่  
 ความคดิของฟรอยด์มีอิทธิพลส าคญัตอ่การศกึษาวรรณคดี ในเร่ืองของมนษุย์ท่ีมีจิตส านกึ 
จิตไร้ส านกึ และเร่ืองของอิด (Id)  อีโก้(Ego) และซุปเปอร์อีโก้(Superego) 
โดยเฉพาะอิดคือพลงัท่ีสร้างบคุลิกภาพ และบงการการกระท าของมนษุย์  ฟรอยด์มีความเห็นวา่  
ศลิปินถ้าไมบ้่าก็เป็นโรคประสาท  มีความพิกลพิการ  ป่วยทางร่างกาย 
หรือจิตใจมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีสงัคมไม ่         ยอมรับ  จากความกงัวล หรือความเครียด  
ความทกุข์ทรมานจากโรคภยั และความพิการ 
หรือการท่ีสงัคมไมย่อมรับศลิปินก็จะสร้างสรรค์ศลิปะ  
อาจพดูได้วา่อจัฉริยะเป็นโรคประสาทต้องการความเจ็บปวด  เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจ 
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และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจนัน้ไปสูโ่ลกภายนอก (ชตัสณีุ สินธุสิงห์, 2550, หน้า 18-
19) 
 2.  บทบาทของวรรณคดีในจิตวิทยา  
บทบาทของวรรณคดีนัน้อาจไมป่รากฏให้เห็นเดน่ชดัมากนกั  
แตมี่ข้อสงัเกตท่ีฟรอยด์ได้น าเนือ้หาทางวรรณคดีมาอธิบายทฤษฏีจิตวิทยาของเขา 
เชน่เร่ืองปมอีดีปสุ (Oedipus Complex) นอกจากนีฟ้รอยด์ได้ลงความเห็นวา่  
ศลิปินรวมถึงนกัเขียนมีความเหมือนกนักบัคนไข้โรคประสาท กลา่วคือ 
นกัเขียนผลิตงานทางวรรณคดีซึง่เป็นงานศลิปะชนิดหนึง่ 
และนกัเขียนเหลา่นัน้ก็ได้สร้างโลกมายาขึน้มาเชน่เดียวกบัคนไข้โรคประสาทท่ีสร้างโลกของเขาขึน้
มาเชน่กนั  แตก็่มีข้อแตกตา่งระหวา่งคนกลุม่นี ้คือ 
คนไข้โรคประสาทจะไมส่ามารถอธิบายโลกของพวกเขาให้ใครเข้าใจได้ 
และก็ไมส่ามารถกลบัสูโ่ลกแหง่ความเป็นจริง  ดงันัน้จงึต้องการความชว่ยเหลือจากจิตแพทย์  
แตน่กัเขียนได้ถ่ายทอดโลกของพวกเขาผา่นศลิปะ 
และยงัสามารถละจากโลกมายาท่ีเขาสร้างขึน้เองได้ (ชตัสณีุ สินธุสิงห์, 2550, หน้า 140) 
 ถึงอยา่งไรก็ตาม  
ผู้ศกึษาไมค่วรสนใจแตข่บวนการทางจิตวิทยาจนละเลยผลงานในด้านศลิปะท่ีผู้ เขียนสร้างขึน้มา  
การศกึษาวรรณคดีท่ีแท้จริงต้องศกึษาทัง้โลกภายในจิตใจท่ีนกัเขียนน า เสนอ 
และวิธีการท่ีนกัเขียนท าให้ประสบการณ์ของเขากลายเป็นผลงานศลิปะ (ชตัสณีุ สินธุสิงห์, 2550, 
หน้า 20)  
 จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดสามารถสรุปได้วา่  
ทฤษฏีจิตวิทยาสามารถน ามาใช้วิจารณ์วรรณคดีของทกุชาตทิกุภาษาได้  
ผลการวิเคราะห์ตามหลกัจิตวิทยาท าให้เห็นสภาพจิตส่วนลกึของตวัละคร 
หรือความสามารถของผู้แตง่ในการท าให้เร่ืองราว  บทบาท  พฤติกรรม 
และบคุลิกลกัษณะตา่งๆด าเนินไปอย่างสอดคล้องกบัอปุนิสยั  สามารถแสดงพฤตกิรรม  
รวมทัง้พฒันาการของตวัละครได้สมจริงเพียงใด  
การวิเคราะห์โดยหลกัจิตวิทยาเชน่นีย้งัท าให้พฤติกรรมทกุประการของตวัละครเป็นสิ่งท่ีอธิบายได้ต
ามหลกัการวิทยาศาสตร์  
รวมทัง้สามารถปกปอ้งวรรณคดีจากข้อกลา่วหาท่ีวา่วรรณคดีเป็นสิ่งเล่ือนลอย และไร้สาระ   
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2. ทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Personal Theory)  
 ทฤษฎีบคุลิกภาพเป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจมานาน  
แตเ่ดมิการศกึษาเร่ืองนีอ้าจถ่ายทอดเป็นนิทาน นิยาย โคลง กลอน เป็นต้น  
การถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวในลกัษณะตา่งๆ สะท้อนให้เห็นวา่บคุคลในยคุ หรือในสมยันัน้ๆ 
มีพฤตกิรรมอยา่งไร และท าไมจงึท าเชน่นัน้  ระยะตอ่มาการศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมเป็นแบบแผนขึน้  
มีการศกึษา และสงัเกตในเร่ืองความเจริญเตบิโต และการเรียนรู้  
ซึง่เป็นการศกึษาท่ีมีระเบียบแบบแผนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และถือวา่บคุลิกภาพเป็นศาสตร์สาขาหนึง่  เป็นการศกึษาท่ีมีระบบ  มีหลกัเกณฑ์  
โดยเร่ิมต้นการศกึษาจาก การวิเคราะห์จิต (Mental analysis)  
ตอ่มาได้ท าการศกึษาเร่ืองการตอบสนอง (Response) กระบวนการปรับตวั (Adjustment pattern) 
และการแสดงออกของพฤตกิรรมด้านอ่ืนๆ ซึง่รวมกนัเป็นบคุลิกภาพ  การเข้าใจความหมาย 
และการแสดงออกของบคุลิกภาพเป็นเร่ืองคอ่นข้างซบัซ้อน 
โดยเฉพาะการเข้าใจเร่ืองธรรมชาตติา่งๆ สาเหต ุ การท านาย และการควบคมุ  รวมถึงการเปล่ียน 
แปลงของบคุลิกภาพซึง่จ าเป็นต้องศกึษาเร่ืองบคุลิกภาพให้กว้างขวาง 
และลกึซึง้โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสร้างบคุลิกภาพ และทฤษฎีบคุลิกภาพท่ีมีรูปแบบอย่างไร  
เพ่ือใช้ในการอธิบายพฤติกรรมท่ีปรากฏออกมาวา่มีบคุลิกภาพเชน่ใด  (นวลลออ สภุาผล, 2527, 
หน้า 20) 
 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์ชาวออสเตรีย เชือ้สายยิว  
เป็นคนแรกท่ีเห็นความส าคญัของพฒันาการในวยัเดก็  
โดยเช่ือวา่เป็นรากฐานของพฒันาการของบคุลิกภาพในวยัผู้ใหญ่  ฟรอยด์มีความเช่ือวา่ 5 
ปีแรกของชีวิตมีความส าคญัมาก  เป็นระยะวิกฤตขิองพฒันาการของชีวิต 
บคุลิกภาพของผู้ใหญ่มกัจะเป็นผลรวมของ 5 
ปีแรกทัง้ยงัเช่ือวา่บคุลิกภาพของผู้ใหญ่ท่ีแตกตา่งกนัเน่ืองจากประสบการณ์ของแตล่ะคนเม่ืออยูใ่น
วยัเดก็ และยงัขึน้อยูก่บัวา่เด็กแตล่ะคนแก้ปัญหาความขดัแย้งของแตล่ะวยัอย่างไร (อารีลกัษณ์ 
พลูทรัพย์, 2553)   
  ฟรอยด์ เกิดปี ค.ศ. 1856 ณ สาธารณรัฐเชโกสโลวะเกียในปัจจบุนั  
ครอบครัวมีอาชีพขายขนสตัว์  ฟรอยด์เองชอบอา่นหนงัสือตัง้แตเ่ดก็จงึท าให้เขาฉลาดและสอบได้ท่ี 
1 เกือบทกุครัง้  เม่ืออายไุด้ 17 ปี  
เขาสอบเข้าศกึษาตอ่วิชาแพทยศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งกรุงเวียนนาได้  
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หลงัจากเรียนจบเขาได้ไปศกึษาเก่ียวกบัโรคทางสมอง และประสาทท่ีกรุงปารีส 
และเป็นหมอรักษาคนไข้ท่ีเป็นอมัพาตอยู่ท่ีนัน่  ฟรอยด์พบวา่  
คนไข้บางรายป่วยเป็นอมัพาตเน่ืองจากภาวะทางจิตใจ  ไมใ่ชท่างร่างกาย  
เม่ือกลบัมายงักรุงเวียนนาเขาตดัสินใจท างานเป็นแพทย์ทางด้านสมอง และประสาท  
ฟรอยด์ได้พบคนไข้ท่ีเป็นอมัพาตเน่ืองจากปัญหาทางจิตใจหลายราย  
เขาจงึใช้วิธีรักษาโดยการให้ผู้ ป่วยเลา่ถึงความคบัข้องใจ หรือความหวาดกลวั 
และพยายามให้ผู้ ป่วยเข้าใจเหตกุารณ์นัน้เพ่ือลดความขดัแย้งในใจ  
ปรากฏวา่มีผู้ ป่วยหลายรายหายจากอาการอมัพาตเม่ือรักษาด้วยวิธีนี ้ วิธีการนีจ้งึเรียกวา่ 
“จิตวิเคราะห์”  ทฤษฎีของฟรอยด์มีอิทธิพลทางการรักษาคนไข้โรคจิต  
ในตอนแรกมีผู้คดัค้านไมย่อมรับ  แตฟ่รอยด์ก็ได้ศกึษา 
และทดลองจนผลงานของเขาเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  ฟรอยด์เป็นทัง้แพทย์ 
และนกัจิตวิทยาเขาเป็นผู้บกุเบกิการศกึษาทางด้านจิตวิทยา  ทฤษฎีตา่งๆ 
ของเขาท่ีค้นพบยงัคงน ามาใช้บ าบดัโรคทางจิตอยูท่กุวนันี ้เชน่ ทฤษฎีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์  
เป็นต้น   
 ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงวิเคราะห์  นบัวา่เป็นศาสตร์ท่ีส าคญัแขนงหนึง่  ฟรอยด์ได้ศกึษา 
วิเคราะห์จิตใจของมนษุย์ และอธิบายวา่ จิตใจท าหน้าท่ีควบคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ เขาได้ชีใ้ห้ 
เห็นวา่  มนษุย์ไมไ่ด้เป็นสตัว์ท่ีมีเหตผุลดงัท่ีพวกเขาเคยเช่ือ หรืออยากเป็น  
แตม่นษุย์นัน้กลบัถกูครอบง าด้วยพลงัแหง่จิตไร้ส านกึท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในจิตใจของพวกเขา 
(ปณุณดา สายยศ, 2556) พลงัแหง่จิตไร้ส านกึนีจ้ะเป็นสาเหตสุ าคญัของพฤตกิรรม 
และมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของมนษุย์ 
ความคดิของฟรอยด์เก่ียวกบัแรงขบัดนัไร้ส านกึนีเ้ป็นประโยชน์ในการเข้าใจพฤติกรรมของมนษุย์  
 ฟรอยด์ ได้รับการยกย่องวา่ เป็นบิดาแห่งทฤษฏีจิตวิเคราะห์ (The Father of Psychoanalysis) 
เขาถึงแก่กรรม ปีค.ศ.1939  เม่ืออายไุด้ 83 ปี 
 กระบวนการศกึษาทฤษฏีของฟรอยด์  ก็เพ่ือศกึษา และท าความเข้าใจการเรียนรู้ทางสงัคม 
(Socialization) เชน่ ภาษา บทบาททางเพศ เป็นต้น  
ซึง่กระบวนการในสว่นนีจ้ะมีความเช่ือมโยงกบัแนวคดิของฟรอยด์เร่ืองจิตไร้ส านึก  เพศ  ศีลธรรม  
ขนบธรรมเนียมตา่งๆ และยงัสามารถอธิบายในเร่ืองระบบคา่นิยม ศาสนา และวฒันธรรม (ยศ 
สนัตสมบตัิ, 2542,  หน้า 30-33) 
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 2.1  มโนมตพิืน้ฐานของทฤษฏีบุคลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ (Basic Concept of 
Psychoanalytic Personal Theory) 
 ฟรอยด์เป็นผู้ก่อตัง้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ขึน้โดยอาศยัข้อมลู 
และประสบการณ์จากการรักษาผู้ ป่วยในคลินิกของเขา  
ฟรอยด์ได้ให้ความสนใจเก่ียวกบับคุลิกภาพ  การแสดงออกของแตล่ะบคุคลเป็นอยา่งมาก  
เขาได้ศกึษาจิตของมนษุย์ท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ และพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีมนษุย์แสดงออก  
นกัอาชญาวิทยาได้น าความรู้ และแนวคดิของฟรอยด์มาประยกุต์ใช้ศกึษา 
และอธิบายพฤตกิรรมของอาชญากรเพ่ือทราบถึงสาเหตอุาชญากรรมทางจิตวิทยา (ปกรณ์ 
มณีปกรณ์ , 2557, หน้า 87)   
 ฟรอยด์ได้สรุปสาระส าคญั (Concepts) ของทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ไว้  ดงันี ้  

1.  หลักแห่งความพอใจ (Pleasure principle) ฟรอยด์เห็นวา่  
มนษุย์เป็นสตัว์ท่ีแสวงหาความสขุ (pleasure – seeking animal) และหลีกเล่ียงความเจ็บปวด  
ไมค่อ่ยมีเหตผุล                    

2.  หลักแห่งความจริง (Reality principle) 
สภาพความเป็นจริงเป็นสิ่งก าหนดขอบเขตของพฤตกิรรมมนษุย์วา่ อะไรควร และอะไรไมค่วรท า 

3.  หลักแห่งการระบายความตงึเครียด (Tension reduction principle) 
เม่ือเกิดความขดัแย้งระหวา่งความพอใจ กบัความเป็นจริงอยา่งรุนแรง  
มนษุย์จะหาวิธีเพ่ือลดความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ 

4.  หลักการแบ่งขัว้ (Polarity or duality principle) ฟรอยด์เห็นวา่  ทกุๆ 
อยา่งในชีวิตมีลกัษณะเป็นคูต่รงข้ามกนั เชน่ ชีวิต/ความตาย  ดี/เลว  บวก/ลบ และขาว/ ด า เป็นต้น 
มนษุย์จะต้องเผชิญทางเลือกท่ีเป็นคูต่รงข้ามดงักลา่วเพ่ือต้องตดัสินใจ 

5.  หลักการท าซ า้ (Repetition compulsion principle) มนษุย์มีนิสยัตามอยา่ง 
เม่ือท าอะไรได้ส าเร็จก็จะท าซ า้ และเม่ือท าซ า้นานๆ จะเกิดการคงท่ี (fixation) 

ฟรอยด์ได้แบง่การท างานของจิตมนษุย์ออกเป็น  3 ระดบั  ได้แก่ 
1.  จิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) คือ 

สว่นท่ีมีบทบาทส าคญัในการแสดงพฤตกิรรมของมนษุย์  
โดยเฉพาะพฤตกิรรมบางอย่างท่ีบคุคลแสดงออกไปโดยไมรู้่ตวั  
จิตไร้ส านกึท าหน้าท่ีกระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมออกไปตามหลกัแหง่ความพงึพอใจของตน  
การท างานของจิตไร้ 
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ส านกึเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบคุคลท่ีเกิดขึน้ในวยัเด็กท่ีไมไ่ด้รับการยอมรับ 
เชน่ การถกูห้าม หรือถกูลงโทษจะถกูเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี ้ 
ซึง่บางครัง้สิ่งท่ีถกูเก็บกดไว้จะแสดงออกมาในรูปของการพดูพลัง้ปาก การละเมอ หรือความฝัน 
(พีธะกญัญ์ สขุโพธารมณ์ และปรัศนีย์ เกศะบตุร, 2553, หน้า 121)   

ฟรอยด์ยงักลา่วอีกว่า  ความฝันเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันามโนทศัน์ในเร่ืองจิตไร้ส านึก  
การตีความเร่ืองราวในความฝันรวมถึงสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีแฝงความนยัเอาไว้  
เป็นหนทางน าไปสูค่วามเข้าใจกระบวนการการท างานของจิตไร้ส านกึ  
เน่ืองจากการท างานของจิตไร้ส านกึนัน้จะไร้เหตผุล และกฎเกณฑ์ทางตรรกะ  
ซึง่อาจส่ือความออกมาผา่นสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีเป็นตวัแทนของ สิ่งอ่ืน (ปณุณดา สายยศ, 2556)   

2.  จิตส านึก (Conscious Mind) คือ สภาวะท่ีบคุคลรับรู้ตามประสาทสมัผสัทัง้ 5  
บคุคลจะรู้ตวัตลอดเวลาวา่ ก าลงัท าอะไร  
คดิอะไรอยู่  คดิอยา่งไรเป็นการรับรู้โดยทัว่ไปของมนษุย์ท่ีควบ 
คมุการกระท าสว่นใหญ่ให้อยูใ่นระดบัรู้ตวั (Awareness) และเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาโดยมีเจ
ตนา และมีจดุมุง่หมาย  
จิตส านกึเป็นสว่นท่ีท าให้บคุคลมีพฤตกิรรมสอดคล้องกบัหลกัความเป็นจริงในสถานการณ์ตา่งๆ 
โดยอาศยัหลกัแหง่เหตผุล และศีลธรรมท่ีตนเองเช่ือถือเพ่ือเป็นแนวทางในการแสดงพฤตกิรรม 
(สภุวรรณ พนัธ์จนัทร์, ม.ป.ป., อ้างอิงใน พีธะกญัญ์ สขุโพธารมณ์ และปรัศนีย์ เกศะบตุร, 2553, 
หน้า 121)   

3.  จิตก่อนส านึก (Preconscious Mind) คือ สว่นของประสบการณ์ท่ีสะสมไว้ 
แตมี่ลกัษณะเลือนราง เม่ือถกูสภาวะ 
หรือสิ่งกระตุ้นท่ีเหมาะสม หรือเม่ือบคุคลต้องการน ากลบัมาใช้ใหม่ ก็สามารถระลกึได้ 
และสามารถน ากลบัมาใช้ในระดบัจิตส านกึได้  

จะเห็นได้ว่า  การท างานของจิตทัง้ 3  ระดบั  
จะมาจากทัง้ส่วนของจิตไร้ส านึกซึง่พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขัน้ปฐมภมูิ (Primary 
Process) ท่ีเป็นไปตามแรงขบัสญัชาตญาณ(Instinctual Drives) 
และเม่ือมีการรับรู้กว้างไกลมากขึน้จากตนเองไปยงับคุคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อม 
พลงัในสว่นของจิตก่อนส านึก และจิตส านกึจะพฒันาขึน้เป็นกระบวนการขัน้ทตุิยภมูิ 
(Secondary  Process) แนวคดิจิตไร้ส านกึนัน้เป็นแนวคิดท่ีส าคญัมากของทฤษฏีจิตวิเคราะห์   
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ฟรอยด์เปรียบเทียบจิต  3 ระดบันีเ้หมือนภเูขาน า้แข็งในมหาสมทุร  
โดยยอดภเูขาน า้แข็งท่ีโผลพ้่นน า้ คือ จิตส านึก  ภเูขาท่ีอยูผ่ิวน า้ คือ จิตก่อนส านกึ 
และภเูขาท่ีอยูใ่ต้มหาสมทุร คือ จิตไร้ส านึก  นอกจากนีต้ามหลกัทฤษฎีของฟรอยด์เช่ือวา่  
พฤตกิรรมตา่งๆ ของบคุคลท่ีแสดงออกมาเก่ียวข้องกบัการท างานของจิตทัง้ 3 สว่นนี ้ 
ซึง่ถือเป็นโครงสร้างหลกัของบคุลิกภาพในบคุคลเพราะ  ถ้าการท างานของจิต 3 สว่นนี ้ 
สามารถท างานประสาน หรือประนีประนอมกนัได้อยา่งราบร่ืน  
พฤตกิรรมของบคุคลจะแสดงออกมาแบบปกติ และเป็นผู้ มีสขุภาพจิตดี  แตถ้่าเกิดความขดัแย้งกนั  
จะมีผลท าให้เกิดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์  ก่อให้เกิดปัญหาด้านบคุลิกภาพ และการปรับตวั       

อารีลกัษณ์ พลูทรัพย์ (2553) เสริมวา่ 
ฟรอยด์เป็นคนแรกท่ีให้ความคดิเก่ียวกบัแรงผลกัดนัไร้ส านกึ (Unconscious drive) 
หรือแรงจงูใจส านกึ (Conscious motivation) วา่เป็นสาเหตสุ าคญัของพฤตกิรรม 
และยงัมีผลตอ่บคุลิกภาพทัง้แรงผลกัดนัไร้ส านึกยงัเป็นประโยชน์ในการเข้าใจ 
พฤตกิรรมของมนษุย์อีกด้วย  นอกจากนีฟ้รอยด์ยงัได้น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัๆ 
ของทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ซึง่มีหลายประการ เชน่ จิตใต้ส านกึ การท างานของจิต 
การวิเคราะห์ความฝัน โครงสร้างบคุลิกภาพ และกลไกปอ้งกนัตวั  เป็นต้น   

 

2.2 โครงสร้างบุคลิกภาพ (The personality structure) 
 โครงสร้างบคุลิกภาพตามแนวคดิของฟรอยด์  เป็นกระบวนการทางจิต 
และเป็นพลงัผลกัดนัให้บคุคลมีพฤตกิรรมตา่งๆ จนหลอมเป็นบคุลิกลกัษณะของตน  
โดยแบง่การท างานของจิต ออกเป็น  3  ลกัษณะ คือ  อิด (Id)  อีโก้ (Ego) และ ซูเปอร์อีโก้ (Super 
ego) (โสภา ชพูิกลุชยั, 2542, หน้า 323-324)  ดงันี ้ 

1.  อิด (Id) เป็นพลงังานทางจิตท่ีซอ่นอยูภ่ายในจิตใต้ส านกึเป็นส่วนใหญ่  

เป็นพลงัท่ีตดิตวัมนษุย์มาตัง้แตเ่กิด  
โดยมีฐานความต้องการทางชีววิทยาเป็นเปา้หมายท่ีส าคญัของพลงันี ้คือ     การแสวงหา 
และการได้รับการตอบสนองความพอใจทางกายเป็นหลกั  เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์  
ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่า “อิด คือหลกัการแหง่ความพงึพอใจ” (Pleasure Principle) 
ท่ีไมค่ านงึถึงความชอบธรรม  ความเหมาะสม  ความถกูต้อง หรือข้อเท็จจริงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่  
จะเป็นไปในลกัษณะการใช้ความคิดขัน้ปฐมภมูิ (Primary Process of Thinking) เชน่ 
เดก็หิวก็จะร้องไห้ทนัทีเพ่ือสนองความต้องการของเขา  นอกจากนีฟ้รอยด์ยงัพบว่า  
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อิดของบคุคลจะเกิดจากสญัชาตญาณ  2 ประเภท  ได้แก่  (เตมิศกัดิ ์คทวณิช, 2547, หน้า 235-
239) 

1.1  สญัชาตญาณแหง่การด ารงชีวิตอยู่ (Life Instinct)  
เป็นสญัชาตญาณท่ีจะกระตุ้นให้บคุคลแสวงหาสิ่งท่ีท าให้เกิดความสขุ  ความสบาย 
และความพงึพอใจแก่ตน  ในบรรดาสญัชาตญาณแหง่การมีชีวิตอยูน่ัน้  
ฟรอยด์จะให้ความส าคญักบัความต้องการทางเพศ (Sexual) มากท่ีสดุ  
แตค่วามต้องการทางเพศในทศันะของฟรอยด์นัน้ไมไ่ด้หมายถึงความต้องการความสขุจากการมีเพ
ศสมัพนัธ์เทา่นัน้  ยงัครอบคลมุถึงความต้องการความสขุ  ความพงึพอใจ 
หรือความสะดวกสบายทกุอยา่ง เชน่ ต้องการเคร่ืองปรับอากาศเพราะเย็นสบาย  
ต้องการความสขุจากการรับประทานอาหารระดบัเชลล์ชวนชิม 
หรือมีความสขุกบัการเรียนวิชาท่ีชอบ  

1.2  สญัชาตญาณแหง่ความตาย (Death Instinct)  
เป็นสญัชาตญาณท่ีกระตุ้นให้บคุคลเกิดการเอาชนะ ตอ่สู้  ท้าทาย 
ซึง่ฟรอยด์ได้ให้ความส าคญักบัความก้าวร้าว (Aggressive)      มากท่ีสดุ  
ตวัอยา่งความก้าวร้าวได้แก่  ความต้องการท่ีจะได้รับการคดัเลือกขึน้เป็นหวัหน้างานจึง            
พยายามท าทกุอยา่งเพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาเลือกตนแม้กระทัง่การทะเลาะเบาะแว้ง  ชกตอ่ย 
ท าร้ายร่างกายรวมทัง้ท าสงครามระหวา่งกนั  แตใ่นระหว่างความต้องการทางเพศกับความก้าวร้าว  
สญัชาตญาณท่ีมีอิทธิพลตอ่มนษุย์มากคือ ความต้องการทางเพศ  ด้วยเหตนีุฟ้รอยด์จึงอธิบายว่า  
บคุลิกภาพของมนษุย์ท่ีแสดงออกมานัน้จะตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเป็นสว่นใหญ่  
ส าหรับบคุคลท่ีมี “บคุลิกภาพแบบอิด (Id Personality)” นัน้  
มกัแสดงออกตามสญัชาตญาณของตนโดยไมส่นใจอะไรทัง้สิน้เพียงเพื่อให้ตนเองได้รับความสขุ 
และความพอใจเพียงอยา่งเดียว 

ปฏิรพ ปองประพฤทธ์ เสริมว่า  มนัคือแรงผลกัดนัของจิตใจ หรือแรงขบัทางสญัชาตญาณ 
(Instinct Drive) ซึง่ตดิตวัมาแตก่ าเนิด  โดยจะกระตุ้นให้มนษุย์ตอบสนองความต้องการ 
และความพอใจของตน กลา่วคือ 
อิดจะยึดหลกัความพอใจท่ีเป็นไปตามการตอบสนองความต้องการ  โดยไมน่กึถึงเหตผุล 
และความถกูต้อง  เม่ือเตบิโตขึน้อิดจะถกูเก็บลงใต้จิตไร้ส านกึ (ปฏิรพ ปองประพฤทธ์ ม.ป.ป., 
อ้างอิงใน พีธะกญัญ์ สขุโพธารมณ์ และปรัศนีย์ เกศะบตุร, 2553, หน้า 122) 
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2.  อีโก้ (Ego) เป็นพลงังานท่ีจะอยูใ่นจิตส านกึ และกึ่งจิตส านกึเป็นสว่นใหญ่  

เป็นพลงัท่ีเกิดจากการเรียนรู้โลกท่ีเกิดตามความเป็นจริง กลา่วคือ 
เป็นพลงัท่ีจะท าให้บคุคลแสดงบคุลิกภาพออกมาเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกบัความเป็นจริงในสถ
านการณ์นัน้ หรืออยูใ่นขอบเขตท่ีสงัคมก าหนด “อีโก้ คือหลกัการแหง่ความเป็นจริง” (Reality 
Principle) พฤตกิรรมใดๆ ท่ีถกูเร้าโดยอีโก้            จะเป็นพฤตกิรรมท่ีมีเหตผุล  มีการใช้สตปัิญญา 
และสงัคมยอมรับมีลกัษณะของการใช้ความคดิในขัน้ทตุิยภมูิ (Secondary Process of Thinking)  

ปฏิรพยงัอธิบายเสริมวา่  อีโก้จะท าหน้าท่ีบริหารพลงัจากอิด และซูเปอร์ อีโก้ให้เกิดสมดลุ 
เหมาะสม  แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัความแข็งแกร่ง หรือความออ่นแอของอีโก้ในแตล่ะบคุคลด้วย  
ส าหรับบคุคลท่ีมี “บคุลิกภาพแบบอีโก้ (Ego Personality)” นัน้  
มกัจะแสดงออกมาตามเหตผุลความเป็นจริงท่ีตนพิจารณาแล้ววา่เหมาะสม และถกูต้อง 

3.  ซูเปอร์อีโก้ (Super ego) เป็นพลงังานท่ีอยู่ภายในจิตส านกึเป็นส่วนใหญ่  
เป็นพลงัท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของบคุคลในระเบียบ  กฎเกณฑ์  กตกิา  กฎของศีลธรรม  
กฎหมาย วฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ ซูเปอร์อีโก้เป็นตวับอกให้รู้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ อะไรถกู อะไรผิด 
ควรหรือ ไมค่วร กลา่วคือ เป็นพลงัท่ีท าหน้าท่ีผลกัดนัให้บคุคลประเมินพฤติกรรมตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบั     มโนธรรม “ซูเปอร์อีโก้ คือ จิตส านกึแหง่คณุธรรมความดีงาม” (Moral Principle) 
ท่ีห้ามควบคมุ และจดัการไมใ่ห้อิดได้รับการตอบสนองโดยไมค่ านงึถึงความผิดชอบชัว่ดี  
โดยมีอีโก้เป็นตวักลางท่ีประสานการท างานของแรงผลกัดนัจากอิด และซูเปอร์อีโก้  
ส าหรับบคุคลท่ีมี “บคุลิกภาพแบบซูเปอร์อีโก้ (Superego Personality)” นัน้ 
มกัจะชอบท าตามระเบียบ กฎเกณฑ์กตกิา และกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  ยดึมัน่ในทฤษฏี 
และมีอดุมคตสิงู 

เตมิศกัด์ คทวณิช (2547, หน้า 26) อธิบายตอ่วา่ 
ซูเปอร์อีโก้เป็นพลงัทางจิตท่ีก่อตวัจากการเรียนรู้ระเบียบ กฎเกณฑ์  
รวมถึงศีลธรรมของสงัคมเป็นสิ่งท่ีเตือนให้มนษุย์รู้วา่ อะไรถกู สิ่งใดผิด  กลา่วได้วา่ซูเปอร์อีโก้ 
คือสว่นของคณุธรรม และจริยธรรมของแตล่ะบคุคลซึง่ซูเปอร์อีโก้ของแตล่ะคนนัน้  
จะมีความแตกตา่งกนัทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการอบรมเลีย้งดู และการขดัเกลาทางสงัคมท่ีคนๆ 
นัน้เตบิโตมา  ดงันัน้ซูเปอร์อีโก้จงึอยูท่ัง้ในจิตส านึก  จิตก่อนส านึก และจิตไร้ส านกึ 
 ปณุณดา สายยศ (2556) กล่าววา่ 
แนวคิดของฟรอยด์จะมีความเก่ียวข้องกบักระบวนการท างานทัง้ 3 สว่นของจิต คือ อิด  อีโก้ 
และซุปเปอร์อีโก้  โดยอิดจะมีความต้องการพืน้ฐานมาตัง้แตก่ าเนิด  
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เป็นสญัชาตญาณท่ีสมัพนัธ์กบัแรงขบัทางเพศ 
และสญัชาตญาณแหง่ความตายซึง่ก็คือความรุนแรง  ก้าวร้าว หรือการตอ่สู้   
สว่นอีโก้คือตวัท่ีควบคมุการท างานของอิดให้อยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสมระหวา่งตวัตนภายใน 
และโลกภายนอก  หน้าท่ีของซุปเปอร์อีโก้คือการท างานของจิตท่ีมีแรงขบัเป็นมาตรฐานของสงัคม  
คณุคา่ทางศีลธรรมเป็นแรงขบัเคล่ือน 

ชทูิตย์ ปานปรีชา (2551, หน้า 504-505) เสริมวา่ ถ้าการท างานของทัง้ 3 สว่นนีเ้กิดการขดั 
แย้งกนั และอีโก้ไมส่ามารถท่ีจะประนีประนอมได้ หรือไม่มีวิธีแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  คนผู้นัน้            
จะมีปัญหาในการปรับตวั และอาจก่อให้เกิดความเครียด  ความวิตกกงัวล  ความคบัข้องใจ 
ความขดัแย้งในใจ  อีโก้จงึจ าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบบดิเบือนความเป็นจริง และไมช่อบด้วยเหตผุล 
ด้วยเหตนีุอี้โก้จงึจ าเป็นต้องสร้างเกราะปอ้งกนัตวั เพ่ือชว่ยบรรเทาความเครียด ความวิตกกงัวล 
ความคบัข้องใจ และความขดัแย้งในใจ 

สรุปได้วา่  โครงสร้างบคุลิกภาพตามแนวคิดของฟรอยด์  
เกิดจากความขดัแย้งกนัระหวา่งพลงัทางจิต  3 สว่น ได้แก่  อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้  
โดยเป็นพลงัผลกัดนัให้บคุคลมีพฤตกิรรมตา่งๆ จนกลายเป็นลกัษณะของบคุคล  
การท างานของพลงัทัง้ 3 นีจ้ะสมัพนัธ์กนั  ไมแ่ยกจากกนัอยา่งเด็ดขาด  
พลงัใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดบคุคลนัน้ก็จะมีพฤตกิรรมท่ีโอนเอียงไปทางนัน้ บคุลิกภาพท่ีพงึประสงค์ 
คือ การท่ีบคุคลสามารถใช้พลงัอีโก้เป็นตวัควบคมุ  ประสาน หรือประนีประนอมพลงัอิด 
และพลงัซูเปอร์อีโก้ให้ท างานร่วมกนัอยา่งมีดลุยภาพ 
   

2.3  ขัน้ตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ (Stage of Psychosexual Development) 
ฟรอยด์เป็นนกัทฤษฏีบคุลิกภาพคนแรกท่ีอธิบายวา่  ลกัษณะพฒันาการ 

และประสบการณ์ในวยัทารก และวยัเดก็  
เป็นรากฐานของบคุลิกภาพของมนษุย์เม่ือเตบิโตเป็นผู้ใหญ่  
การพฒันาในวยัผู้ใหญ่เป็นการเสริมจากรากฐานนัน้  
โดยฟรอยด์ได้กล่าวถึงความต้องการทางร่างกายของมนษุย์วา่  เป็นความต้องการตามธรรมชาติ 
ความต้องการนีเ้ป็นพลงัชีวิต  ท าให้คนแสวงหาความสขุ  ความพอใจจากสว่นตา่งๆของร่างกาย 
(Zone) ท่ีแตกตา่งไปตามวยั การพฒันาจะไปเป็นตามขัน้ตอนเร่ิมต้นจากแรกเกิดจนสิน้สดุในวยัรุ่น  
พฒันาการนีเ้รียกวา่ “Psychosexual development stage" 
 บคุคลใดท่ีมีการพฒันาไปตามขัน้ตอนดงักลา่วด้วยดี  
จะท าให้บคุคลผู้นัน้มีพฒันาการทางบคุลิกภาพท่ีสมบรูณ์  
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ซึง่หากไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนก็จะท าให้เกิดสภาวะ “ตดิข้องอยู่” (Fixation) 
อาจเป็นการตดิข้องอยูใ่นขัน้ใดขัน้หนึง่ หรือหลายขัน้ก็ได้  
ผู้ใดติดข้องอยูใ่นวยัใดขัน้ใดก็จะยงัคงแสวงหาความพอใจในขัน้ติดข้องอยู่ตอ่ไป  
แม้วา่จะผา่นวยันัน้ท่ีเป็นไปตามขัน้ตอนมาแล้วก็ตามสภาพการ “ตดิข้องอยู่” 
มีผลตอ่พฒันาการด้านบคุลิกภาพซึง่มี 5 ขัน้ตอน  ดงันี ้ (ณฎัฐพงศ์ ชชูยั, 2555, หน้า 120-122) 
 1.  ขัน้แสวงหาความสุขจากปาก (Oral stage) ในชว่งแรกเกิดจนถึง 18 เดือน 
ทารกจะมีความสขุในชีวิตโดยการท ากิจกรรมตา่งๆทางช่องปาก  ทารกจะใช้ปากดดูนม  ดดูนิว้มือ  
ดดูของอ่ืนๆ 
ถ้าทารกไมไ่ด้รับความพงึพอใจในการใช้ปากจะมีผลกระทบตอ่พฒันาการทางบคุลิกภาพในขัน้นีไ้ม่
สมบรูณ์จนถึงวยัผู้ใหญ่ท่ีเรียกวา่การ  “ตดิข้องอยู่” เชน่ ถกูขดัขวางการหาความสขุทางปาก  
การหย่านมเร็วเกินไป เป็นต้น  เม่ือเตบิโตเป็นผู้ใหญ่จะมีพฤตกิรรมท่ีชอบแสวงหาความสขุทางปาก 
ได้แก่ การชอบกินจบุกินจิบ  ชอบสบูบหุร่ี  เคีย้วหมากฝร่ัง  ชอบนินทา เป็นต้น 
 2.  ขัน้แสวงหาความสุขจากทวารหนัก (Anal stage)  
พฒันาการนีจ้ะเร่ิมตัง้แตช่ว่งอาย ุ18 เดือน ถึง 3 ปี  บริเวณท่ีมีความสขุ  
ความพงึพอใจจะมาอยูท่ี่ทวารหนกั  การกลัน้ และการขบัถ่ายอจุจาระจะท าให้เดก็มีความสขุ  
การท่ีพอ่แม่บงัคบัให้เด็กท าตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้เม่ือเด็กยงัเล็กเกินไป  
ยงัควบคมุกล้ามเนือ้ท่ีควบคมุการขบัถ่ายไมค่อ่ยได้ เชน่ บงัคบัเดก็ให้ขบัถ่ายตรงเวลา  
บงัคบัให้ใช้กระโถน  สิ่งเหล่านีอ้าจจะไปขดัตอ่ความรู้สกึ และความต้องการท่ีอยากจะถ่ายจริงๆ 
ของเดก็  เดก็จะเกิดความขดัแย้งกบัข้อบงัคบัตา่งๆ เกิดความวิตกกงัวล  
หากไมไ่ด้รับการแก้ไขท่ีถกูต้องยอ่มมีผลตอ่พฒันาการทางบคุลิกภาพในวยัผู้ใหญ่ เชน่ 
เป็นคนท่ีเจ้าระเบียบเกินไป พิถีพิถนัในการแตง่กายมาก  ขีเ้หนียวไมค่อ่ยแบง่ปันอะไรให้ใคร  
รักความสะอาดอยา่งมาก 
 3.  ขัน้แสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศ (Phallic stage)  ชว่งวยัประมาณ 3 ถึง 6 ปี 
ความสขุของเดก็จะมารวมอยูท่ี่อวยัวะเพศ  เดก็จะมีความพงึพอใจกบัการเลน่อวยัวะเพศของตน 
โดยไมมี่บคุคลอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย หรือนึกถึงความรู้สกึของผู้ อ่ืน 
การเลน่อวยัวะเพศเป็นขัน้หนึง่ของพฒันาการท่ีมีผลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพ  
เม่ือเลยวยัไปแล้วเด็กก็จะหยดุเลน่เอง  
การเลน่อวยัวะเพศจะท าให้เดก็รับรู้เพศของตนเองวา่เป็นชาย หรือหญิง 
และขัน้ตอ่มาคือการเลียนแบบบทบาททางเพศ  
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เดก็จะเลียนแบบเพศเดียวกนัจากผู้ใหญ่ท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนม กลา่วคือ ถ้า     
เดก็เป็นผู้ชายจะมีอาการตดิแม ่และเอาอยา่งพอ่  แตถ้่าลกูเป็นผู้หญิงจะติดพอ่ และเอาอยา่งแม ่ 
ฟรอยด์ กลา่ววา่ ชว่งเวลานีคื้อชว่งวิกฤติ (Critical period) ส าหรับการเลียนแบบทางเพศของตน  
หากมีขัน้ตอนท่ีผิดพลาด หรือมีการละเลยการเลียนแบบท่ีถกูต้อง  เดก็ไมว่า่จะผู้ชาย 
หรือผู้หญิงจะมีพฒันาการเร่ืองเพศท่ีตรงข้ามกบัเพศของตวัเอง  
ฟรอยด์เช่ือวา่การรักเพศตรงข้ามมีต้นก าเนิดในชว่งเวลานีด้้วย  
 ในขัน้นีมี้ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัยิ่งท่ีฟรอยด์เรียกวา่  ปมอีดปิสุ (Oedipus Complex)  
ฟรอยด์อธิบายการเกิดของปมอีดิปสุวา่  เดก็ผู้ชายจะติดแม่ และรักแมม่าก  
ต้องการท่ีจะเป็นเจ้าของแมแ่ตเ่พียงคนเดียว  ในขณะเดียวกนัก็ทราบว่าแม่ 
และพอ่รักกนัทัง้ยงัรู้ดีว่าตนด้อยกว่าพอ่ทกุอย่างทัง้ด้านก าลงั และอ านาจ  ประกอบกบัความรักพอ่ 
และกลวัพอ่  ดงันัน้เดก็ก็พยายามท่ีจะเก็บกดความรู้สกึท่ีอยากเป็นเจ้าของแมแ่ตค่นเดียว 
และพยายามท าตวัให้เหมือนกบัพอ่ทกุอย่าง  ฟรอยด์เรียกกระบวนนีว้า่ "Resolution of Oedipal 
Complex"  เป็นกระบวนการท่ีเดก็ชายเลียน แบบพ่อ  ท าตวัให้เหมือน “ผู้ชาย” 
ปมอีดปิสุนีห้ากไม่ได้รับการแก้ไขท่ีถกูต้องจะกลายเป็นสิ่งท่ีฝังอยูใ่นบคุลิกภาพของคนจนกลายเป็น
ความป่วยทางจิต (Neurosis) ความเบี่ยงเบนทางเพศ (Paedophilia) 
รวมถึงมีพฤตกิรรมรักร่วมเพศ (Homesexuality) 
 ปรากฏการณ์ปมอีดิปสุมาจากนวนิยายกรีกโบราณตามช่ือ “Oedipus” 
เป็นเร่ืองท่ีบตุรชายได้ฆา่พ่อของตนท่ีช่ือ “Laius” และได้แตง่งานกบัแมข่องตนเองคือนาง 
“Jocasta”     
 แตใ่นอีกทางหนึง่  ถ้าเป็นเด็กหญิงจะมีปมอีเล็คตร้า (Electra Complex) 
ซึง่ฟรอยด์ได้อธิบายวา่  เร่ิมแรกเดก็หญิงก็รักแมม่ากเหมือนเดก็ชาย  
แตเ่ม่ือโตขึน้พบวา่ตนเองไม่มีอวยัวะเพศเหมือนเดก็ชายก็จะมีความรู้สกึอิจฉาผู้ ท่ีมีอวยัวะเพศชาย  
แตเ่ม่ือท าอะไรไมไ่ด้ก็ต้องยอมรับ และโกรธแมม่าก  
ถอนความรักจากแมม่ารักพอ่ท่ีมีอวยัวะเพศท่ีตนปรารถนาจะมี  แตรู้่วา่แม ่และพอ่ 
รักกนัแยง่พอ่มาจากแมไ่มไ่ด้  เดก็หญิงจงึแก้ปัญหาด้วยการใช้กลไกปอ้งกนัตน  
โดยเก็บความรู้สึกความต้องการของตน (Repression) 
และเปล่ียนจากการโกรธเกลียดแมม่าเป็นรักแม่ (Reaction Formation) 
ขณะเดียวกนัก็อยากท าตวัให้เหมือนแม่  จงึเลียนแบบแมถื่อแมเ่ป็นแบบฉบบัหรือต้น 
แบบของพฤตกิรรมของผู้หญิง 
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 แตใ่ชว่า่ทัง้เดก็ผู้ชาย และเด็กผู้หญิงจะมีลกัษณะปมดงักลา่วทกุคน  
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอบรมเลีย้งดเูป็นปัจจยัส าคญั  ซึง่โดยพืน้ฐานเดก็จะมีความรัก 
และความผกูพนักบัทัง้พอ่ และแม ่  ดงันัน้การท่ีเดก็จะแสดงปมเหลา่นีอ้อกมานัน้  
ขึน้อยู่กบัสมัพนัธภาพของพอ่แมท่ี่มีตอ่ลกู และสมัพนัธภาพระหวา่งพอ่ และแม่ด้วยกนัเอง 
 4.  ขัน้แสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อม (Latency stage) ขัน้นีจ้ะอยูใ่นชว่ง 6 ถึง11 ปี 
ฟรอยด์เช่ือวา่  เม่ืออยูใ่นขัน้นีเ้ดก็ควรจะสามารถสะกดกัน้ (Repress) 
ความรู้สกึพงึพอใจท่ีเก่ียวกบัปาก  อวยัวะขบัถ่าย 
และอวยัวะสืบพนัธุ์ได้ตามล าดบัให้จมลงไปอยูใ่นจิตไร้ส านกึโดยสิน้เชิง  เดก็     
วยันีจ้งึแสดงความสนใจในเร่ืองอ่ืนแทน และเร่ิมพฒันาชีวิตสงัคมภายนอกครอบครัว  
ดงันัน้จงึแสวงหาความพงึพอใจจากการติดตอ่กบัผู้คนรอบตวั และเพ่ือนร่วมวยั เชน่ การเลน่กีฬา  
การเข้ากลุม่เพ่ือนเพศเดียวกนั และการแขง่ขนัด้านการเรียน เป็นต้น  

5.  ขัน้แสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นทางเพศ (Genital stage) อายปุระมาณ 12 
ถึง 20 ปียา่งเข้าวยัรุ่น และเร่ิมเป็นผู้ใหญ่  เป็นระยะท่ีเดก็หนัมาสนใจเร่ืองเพศอีกครัง้หนึง่ 
โดยมีการปรับตวัให้เข้ากบัเพศตรงข้าม และกระท าตวัให้เป็นท่ีสนใจของเพศตรงข้าม เชน่ 
มีการท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั  มีการเตรียมตวัเพ่ือเลือกอาชีพ  เตรียมตวัเพ่ือแตง่งาน 
และประพฤติตวัเป็นผู้ใหญ่ในสงัคมตอ่ไป  

ฟรอยด์เช่ือวา่  ระยะเวลาการพฒันาการของขัน้ตา่งๆ 
มีความเก่ียวข้องกนัอยา่งใกล้ชิดเม่ือเด็กมีพฒันาการมาถึงขัน้ท่ี 5 
แล้วไมไ่ด้หมายความวา่พวกเขาจะเลิกแสวงหาความสขุจากขัน้อ่ืนๆ 
ยงัคงมีการแสวงหาอยู่บ้างแตไ่ด้ลดความติดใจลงไป  
ในสว่นของผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการพฒันาท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัความพงึพอใจก็จะเกิดการติดขดัอยูใ่นระย
ะนัน้  ซึง่อาจท าให้เกิดพฤติกรรมแอบแฝงในรูปแบบตา่งๆ 
โดยสามารถเป็นไปได้ทัง้พฤตกิรรมทางบวก และทางลบ 
 ฟรอยด์กลา่วว่า บคุลิกภาพท่ีดี คือ การประสมประสานการได้รับความพงึพอใจ 
ตอบสนองแรงกระตุ้นจากสว่นตา่งๆของร่างกายเหลา่นัน้ในอตัราสว่นท่ีพอเหมาะสมควรตามวยั 

สรุปได้วา่  การพฒันาบคุลิกภาพตามความเช่ือของฟรอยด์จะมีความสมัพนัธ์กบัพลงัขบั 
เคล่ือนทางเพศ (Libido) ท่ีท าให้มนษุย์มีความปรารถนา และความต้องการท่ีจะได้รับความพงึพอ 
ใจในรูปแบบตา่งๆ ตามระยะเวลาของพฒันาการจากขัน้หนึง่ไปสูอี่กขัน้หนึง่  
หากพฒันาการแตล่ะขัน้เป็นไปด้วยความเหมาะสมก็จะท าให้บคุคลมีบคุลิกภาพปกต ิ 
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แตถ้่าพฒันาการแตล่ะขัน้เกิดสภาวะ “ตดิข้องอยู่” (Fixation) 
จะมีผลท าให้เกิดความผิดปกตทิางบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ   โดยเฉพาะการพฒันาในระยะ 5 
ปีแรกของชีวิต  ซึง่พอ่แมค่วรให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในการเลีย้งดลูกูๆ ให้เหมาะสม  
เพ่ือสร้างพืน้ฐานทางบคุลิกภาพท่ีมัน่คง 
และเหมาะสมให้เตบิโตเป็นบคุคลท่ีมีบคุลิกภาพท่ีสมบรูณ์อยา่งเตม็ท่ี  

 
2.4 กลวิธานในการป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) 

 ฟรอยด์ได้ชีใ้ห้เห็นว่า มนษุย์มิได้เป็นสตัว์ท่ีมีเหตผุลดงัเช่นท่ีพวกเขาเคยเช่ือ หรืออยากเป็น 
หากแตค่วามคิดของมนษุย์ถกูก าหนดโดยพลงัแหง่จิตไร้ส านกึท่ีซอ่นเร้นอยู่ในจิตใจของพวกเขา  
ฟรอยด์พบวา่  การกระท า ความคิด ความเช่ือ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัตนถกูก าหนด 
และแสดงออกโดยจิตไร้ส านึก (Unconscious) แรงขบั (Drive) และความปรารถนา (Desire) 
มนษุย์ขจดัประสบการณ์ และความทรงจ าอนัเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านกึ  
อนัจะสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตของพวกเขา 
และก่อให้เกิดกลไกท่ีท าหน้าท่ีเป็นเกราะปอ้งกนัตนเองขึน้มา เรียกกลไกนีว้า่ 
“กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง” (Defense Mechanism) (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, หน้า    93-
95)   

พีธะกญัญ์ สขุโพธารมณ์ และปรัศนีย์ เกศะบตุร (2553) 
อธิบายเพิ่มเตมิวา่สภาพสงัคมในปัจจบุนัท าให้เราต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ง แวดล้อมท่ีเป็นพิษ  
สิ่งเหลา่นีล้้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์กลายเป็นความเครียด (Stress) ความวิตกกงัวล 
(Anxiety) ความคบัข้องใจ (Frustration) ความขดัแย้งในใจ(Conflicts) 
ท าให้มนษุย์ต้องมีการปรับตวั  เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  
การปรับตวัถือเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมนษุย์ใช้ความพยายามในการปรับตวัเอง 
เม่ือต้องเผชิญกบัสภาพปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จนสามารถอยู่กบัสภาพ หรือปัญหานัน้ๆ ได้ 
แตถ้่าการปรับตวันัน้ยงัไมอ่าจคล่ีคลายปัญหาได้ทัง้หมด  ก่อให้เกิดความกงัวลใจ หรือไมส่บายใจ  
มนษุย์ยงัสามารถใช้กลไกพิเศษท่ีมีอยูใ่นตนเอง  กลไกนีม้นษุย์เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง 
และน ามาใช้ปกปอ้งความรู้สึกของตน  เป็นกลไกทางจิตวิทยาท่ีมนษุย์น ามาใช้ เรียกว่า 
กลไกปอ้งกนัตนเอง (Defense Mechanism)  
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ชทูิตย์ ปานปรีชา (2551, หน้า 504-505) กลา่ววา่ 
กลไกปอ้งกนัตนเองเป็นกระบวนการทางจิตซึง่เกิดขึน้เองตามธรรมชาตใินตวับคุคล  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการปรับตวั และแก้ปัญหาท่ีมีอยู ่และรักษาความสมดลุ 
หรือความปกตขิองจิตใจไว้  มกัเกิดขึน้ หรือแสดงออกทนัทีโดยบคุคลไมส่ามารถควบคมุได้  
ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นสญัชาตญาณของมนษุย์ท่ีจะต้องปอ้งกนั หรือตอ่สู้  
และปรับตวัเองให้ชีวิตอยูร่อดปลอดภยั มีความสขุเพ่ือสามารถรักษาสภาพเดมิของจิตใจไว้ได้ 
ซึง่การใช้กลไกปอ้งกนัตนเองมีจดุมุง่หมาย  ดงันี ้ 
 1.  เพ่ือคงไว้ หรือเพิ่มพนูความภาคภมูิใจของตนเอง  
โดยกลไกปอ้งกนัตนเองจะท าให้บคุคลรู้สึกวา่ตนมีคณุคา่  ไมผ่ิด  ไมบ่าป 
และไมไ่ด้เป็นผู้สร้างปัญหา    
 2.  เพ่ือลดความวิตกกงัวล  
กลไกปอ้งกนัตนเองหลายชนิดเม่ือใช้แล้วท าให้ความรู้สึกวิตกกงัวลลดลง หรือหายไป 
และท าให้ชีวิตประจ าวนัมีความสขุมากกว่าเดมิ 
 3.  เป็นวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  เพ่ือทดแทนการแก้ปัญหาโดยตรงท าให้เกิดความ 
รู้สกึสบายใจ หรือผอ่นคลายความเครียดลงได้แม้ปัญหายงัคงอยู่หรือยงัแก้ไขให้หมดไปไมไ่ด้ก็ตาม  
 4.  ใช้เป็นเกราะก าบงัปอ้งกนัอีโก้จากอนัตราย หรือสิ่งท่ีจะมาคกุคาม  ซึง่ได้แก่ อิด  ซูเปอร์         
อีโก้ และโลกภายนอกท่ีจะมาท าให้อีโก้เสียความมัน่คง  ออ่นแอลง หรือเกิดความทกุข์ใจ 
 การปรับตวัโดยใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง หรือกลไกปอ้งกนัตนเอง  
ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ท่ีบคุคลมกันิยมน ามาใช้กนัในชีวิตประจ าวนัมี  ดงันี ้
 1.  การเก็บกด (Repression) เป็นกลไกขัน้พืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสดุ  
ในการปอ้งกนัตนเองจากความวิตกกงัวลท่ีเกิดจากความขดัแย้ง  ความคบัข้องใจ  
ความรู้สกึผิดหวงั หรือประสบการณ์บางอยา่งท่ีตนไมพ่อใจ และเพ่ือไมใ่ห้จดจ าความรู้สกึเหลา่นัน้ 
หรือต้องการให้ลืมก็จะถกูเก็บไว้ในสว่นของจิตไร้ส านึก  
ผลของกลไกนีจ้ะชว่ยให้บคุคลนัน้ไมส่ามารถจ าเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดผล กระทบทางจิตใจ  
เป็นเหมือนเกราะปอ้งกนัทางจิต เชน่ โกรธเพื่อนคนนัน้อย่างรุนแรงจนจ าช่ือ 
หรือนกึหน้าเพ่ือนคนนัน้ไมอ่อก  
หากใช้กลไกนีบ้อ่ยเกินไปจะสง่ผลให้เป็นคนท่ีไมส่ามารถยอมรับความจริงได้  (ประนอม สโรชมาน, 
2535, หน้า 307)  



31 
 
 2.  การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็นการหาค าอธิบาย 
หรือเหตผุลมาอ้างอิงการกระท าของตนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ  การหาเหตผุลตา่งๆ 
มาอ้างอิงนีก็้เพ่ือลดความเครียด                 ความวิตกกงัวล  ความไมส่บายใจ  
ทัง้ยงัเป็นการรักษาหน้า และศกัดิศ์รีของตนเอง เชน่ 
นกัศกึษาท าข้อสอบไมไ่ด้จงึให้เหตผุลวา่ค าถามในข้อสอบคลมุเครือ  
แตแ่ท้จริงแล้วเหตผุลคือความรู้ไมเ่พียง พอในวิชาท่ีสอบ  การอ้างเหตผุลมี  2 แบบ  คือ  (วราภรณ์ 
ตระกลูสฤษดิ์, 2545, หน้า 4-5) 

  2.1  แบบองุ่นเปรีย้ว (Sour Grape) เป็นการอ้างเหตผุล  
เม่ือบคุคลพลาดจากสิ่งท่ีตนเองหวงัหรือต้องการ เชน่ อยากเรียนแพทย์แตส่อบเข้าไมไ่ด้ 
แตส่อบเข้าวิศวกรรมได้จงึให้เหตผุลวา่ 
สอบแพทย์ไมไ่ด้ก็ดีแล้วเพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีเสียสละ  
ไมมี่เวลาเป็นของตนเองเป็นวิศวกรดีกวา่เพราะมีรายได้ดี  การอ้างเหตผุลแบบองุ่นเปรีย้ว  
เป็นการอ้างเพื่อปลอบใจตนเอง และท าให้ความรู้สึกของตนเองดีขัน้ 
  2.2  แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) 
เป็นการอ้างเหตผุลเม่ือบคุคลต้องเผชิญกบัภาวะท่ีตนไมอ่ยากพบ และไมอ่ยากกระท า 
หรือไมอ่ยากได้สิ่งนัน้  แตไ่มส่ามารถหลีกเล่ียงได้ เชน่ 
เม่ือมีแฟนหน้าตาไมส่วยก็พยายามอ้างให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่ แฟนของตนนัน้นิสยัดีเป็นแม่ศรีเรือนท่ีดี  
การอ้างเหตผุลแบบมะนาวหวานเป็นการอ้างเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ  สบายใจ และรู้สึกดีแก่ตนเอง 
 3.  การปฏิเสธความจริง (Denial) 
เป็นการปฏิเสธความจริงท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอ่จิตใจอยา่งรุนแรงจนไมส่ามารถยอมรับได้  
จงึท าให้บคุคลนัน้ไมย่อมรับรู้ในสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เพ่ือเป็นการหลอกตวัเองให้คลายทกุข์ เชน่ 
เม่ือต้องสญูเสียบคุคลท่ีรักไป  การปฏิเสธโรคร้ายแรง บางชนิด หรือกระท าความผิดบางอย่าง 
กลไกชนิดนีห้ากใช้บอ่ยเกินไปอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้         (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2549, 
หน้า 242)  

4.  การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความรู้สึกท่ีแท้จริง (Reaction Formation)  
เป็นการเก็บกดความรู้สกึท่ีแท้จริงของตนเองไว้  
ซึง่สงัคมไมย่อมรับแล้วแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีตรงข้ามกบัความรู้สกึของตน  
กลไกปอ้งกนัตนเองชนิดนีต้รงกบัส านวนไทยท่ีวา่  หน้าเนือ้ใจเสือ ปากหวานก้นเปรีย้ว  
ปากปราศรัยน า้ใจเชือดคอ เชน่ การรู้สึกอิจฉาเพื่อนท่ีได้เล่ือนต าแหนง่เร็วกวา่ตนเอง  
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แตจ่ าต้องแสดงความยินดีกบัเพ่ือนคนนัน้  เพ่ือปกปิดความรู้สกึท่ีอิจฉาของตนเอง  
ถ้าหากใช้บอ่ยจะท าให้ดเูป็นคนท่ีไมจ่ริงใจ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2549, หน้า 243)  

5.  การทดแทน (Displacement) เป็นการระบายความคบัข้องใจ 
หรืออารมณ์โกรธท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ไปสูค่น หรือสิ่งของท่ีไมไ่ด้เป็นต้นเหตขุองความโกรธ  
ความคบัข้องใจเป็นการเปล่ียน ความรู้สกึสะเทือนขวญัตอ่บคุคล หรือเหตกุารณ์ใดๆ ไปสูบ่คุคล 
หรือเหตกุารณ์ท่ีปลอดภยักว่า กลไกชนิดนีท้ าเพ่ือเป็นการระบาย 
และท าให้ความรู้สกึดีขึน้โดยไมมี่ผลกระทบตอ่ตนเอง และสงัคม เชน่ โกรธพอ่แม ่ 
แตไ่มส่ามารถท าอะไรได้จงึหนัไปเตะสนุขั 
หรือมีการขดัแย้งกนัในท่ีประชมุแล้วระบายออกด้วยการทบุโต๊ะ ตรงกบัส านวนไทยท่ีว่าแพะรับบาป  
ตีววักระทบคราด  (แพรภทัร ยอดแก้ว, ม.ป.ป. อ้างอิงใน พีธะกญัญ์ สขุโพธารมณ์  และปรัศนีย์ 
เกศะบตุร, 2553, หน้า 123) 
 6.  การโทษผู้อ่ืน (Projection) เป็นกลไกปอ้งกนัตนเองท่ีนิยมใช้กนัมาก  
เกิดจากการท่ีบคุคลเกิดความผิดพลาดในสิ่งท่ีตนเองกระท า และท าให้เกิดความรู้สึกผิด  
แตเ่พ่ือให้ความรู้สึกผิดนัน้น้อยลงจงึซดัทอดความผิดนัน้ไปให้ผู้ อ่ืน เชน่ 
ผู้ใหญ่เดนิเตะแก้วน า้ท่ีวางอยู่  แตก่ลบัไปโทษวา่เดก็วางแก้วน า้ไมถ่กูท่ี  
กลไกชนิดนีห้ากใช้บอ่ยอาจเกิดผลเสียตอ่สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลอ่ืนได้ 
(วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2549, หน้า 242)   

7.  การถอยหนี (Withdrawal) เป็นกลไกท่ีใช้ลดความกลวั ความวิตกกงัวล และความ 
เครียด  โดยการหลีกเล่ียงออกจากสถานการณ์  ตวับคุคล 
หรือสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึดงักลา่ว  
การใช้กลไกนีก้่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเน่ืองจากบคุคลนัน้จะไมส่ามารถแก้ไขปัญหา 
หรือเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ได้ และถ้าน ามาใช้บอ่ยจะกลายเป็นคนไมช่อบเข้าสงัคม  ไมช่อบพดู 
คยุ และไมส่ามารถอยูใ่นโลกของความเป็นจริงก่อให้เกิดอาการทางจิตได้  (ชทูิตย์ ปานปรีชา, 2551 
หน้า 510)   
 8.  การตดิอยู่กับท่ี (Fixation) เป็นสภาวะท่ีบคุคลหยดุตดิแนน่กบัสิ่งใดสิ่งหนึง่อยูก่บัท่ี    
ไมย่อมเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไป  เพราะประสบการณ์อนัเจ็บปวด (Trauma)  
จงึเป็นสาเหตใุห้ไมส่ามารถท่ีจะพฒันาไปอีกขัน้หนึง่ได้ เชน่ 
เดก็ท่ีเคยสญูเสียพอ่แมก็่จะไมส่ร้างความรักกบัใครอีกเลยหากจะเกาะยดึอยูก่บัความรู้สกึสญูเสียท่ี
เกิดขึน้ 
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 9.  การแสดงพฤตกิรรมถอยหลัง (Regression) 
เป็นการแสดงพฤติกรรมย้อนกลบัไปมีลกัษณะเหมือนพฤตกิรรมท่ีเคยท ามาในอดีต  
โดยเฉพาะพฤตกิรรมในวยัเด็ก จะเกิดขึน้โดยไมต่ัง้ใจ 
และไมรู้่ตวัเม่ือบคุคลประสบความไมม่ัน่คงทางจิตใจ มีความคบัข้องใจ กลไกนีพ้บได้ทัง้ในวยัเด็ก 
และผู้ใหญ่ เชน่ เดก็ท่ีมีน้องใหมเ่ม่ือเห็นพอ่แมเ่อาใจใสก่บัน้องมากกวา่ตน 
ท าให้เกิดความไมม่ัน่คงทางจิตใจ  คดิวา่พอ่แมไ่มรั่ก  ไมส่นใจ  
จงึแสดงพฤตกิรรมกลบัไปเป็นเดก็ทารกอีกครัง้เพ่ือให้พอ่แมก่ลบัมาสนใจตน 
ส าหรับผู้ใหญ่จะเกิดขึน้เม่ือไมไ่ด้รับความสนใจจากคนรอบข้างจะแสดงพฤตกิรรม เอาแตใ่จตนเอง  
จู้ จี ้ หงดุหงิด  ขีง้อนเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง  
กลไกชนิดนีห้ากใช้บอ่ยในวยัเดก็จะท าให้เป็นเดก็ไมรู้่จกัโต  ชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้  
ส าหรับผู้ใหญ่จะมีผลท าให้เป็นคนท่ีมีวฒุิภาวะไมเ่หมาะสมกบัวยั  (ชทูิตย์ ปานปรีชา, 2551 หน้า 
509)   
 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้วา่  
ลกัษณะการปรับตวัโดยใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 
โดยการน าไปใช้จะขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล และสถานการณ์ในขณะนัน้  และไมส่ามารถควบคมุได้  
เพราะเป็นกลไกท่ีเกิดจากการท างานในระดบัจิตไร้ส านกึ 
 การปรับตวัโดยใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองนี ้ 
สว่นใหญ่ไมไ่ด้แก้ปัญหาท่ีมีอยูจ่ริงให้หมดไป  แตท่ าให้ความรู้สกึ หรืออีโก้ดีขึน้  
เน่ืองจากอีโก้ท าหน้าท่ีเป็นตวักลาง หรือผู้ประนีประนอมระหวา่งความต้องการทัง้ 3 ปัจจยั ได้แก่ 
สญัชาตญาณหรืออิด คณุธรรมหรือซูเปอร์อีโก้และอิทธิพล ของสิ่งแวดล้อม 
หรือโลกภายนอกโดยปัจจยัทัง้ 3 นี ้ 
ถ้าปัจจยัใดปัจจยัหนึง่มีความรุนแรงขึน้มาก็จะสง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึของบคุคลได้ 
และท าให้บคุคลเสียความรู้สึกท่ีดีไป อีโก้ก็จะใช้กลไกปอ้ง กนัตนเองท าหน้าท่ีปรับตวั 
หรือปรับความรู้สกึให้คืนสูส่ภาพเดมิ หรือดีเหมือนเดมิเพ่ือลดความวิตกกงัวล 
และความคบัข้องใจท าให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างปกต ิ(ชทูิตย์ ปานปรีชา, 2551 หน้า 504)   

 

ข้อดีของการปรับตัวโดยใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง  (วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์, 
2545, หน้า 4 ) 

1.  ชว่ยลดความวิตกกงัวล  คลายความทกุข์  ลดความเครียด 
2.  ช่วยให้บคุคลยืนหยดั และเห็นคณุคา่ของตนเอง 
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3.  ช่วยให้ตนเองเข้มแข็งมากขึน้  รู้จกัปกปอ้งตนเองจากสิ่งคกุคามภายนอก 
 

ข้อเสียของการปรับตัวโดยใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง (เตมิศกัดิ ์คทวณิช , 
2547, หน้า 304  ) 

1.  ถ้าใช้บอ่ยอาจก่อให้เกิดโรคประสาท หรืออาการทางจิต   
2.  ถ้าใช้บอ่ยจะสง่ผลตอ่บคุลิกภาพ  ท าให้เป็นคนไมย่อมรับความจริง  อ่อนแอ 
3.  ท าให้หลีกเล่ียงการแก้ไขปัญหาด้วยเหตผุล  ตามความเป็นจริง 
4.  ก่อให้เกิดผลเสียตอ่การท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน 
สรุปวา่  กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองเป็นกลยทุธ์ท่ีบคุคลน ามาใช้ในการปรับตวั  

ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกตท่ีิทกุคนสามารถน ามาใช้ได้  ตามสถานการณ์ท่ีเกิดกบัตนในขณะนัน้  
เพ่ือลดอาการวิตกกงัวล  ความขบัข้องใจตา่งๆ 
หรือผอ่นคลายความตงึเครียดจากปัญหาท่ีต้องประสบ เพ่ือจะได้มีเวลาตัง้สติ 
หรือรอให้สภาพจิตใจกลบัคืนสูส่ภาพเดมิ และสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามถึงแม้วา่การใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองจะเป็นการรักษาสมดลุของจิตใจไว้ใน
ระดบัหนึง่ แตถ้่าน าไปใช้เป็นประจ าจนเคยชินแล้วจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีบดิเบือนความเป็นจริง  
อนัจะสง่ผลเสียตอ่บคุลิกภาพ และสภาพจิตของบคุคลนัน้ได้  
ท าให้ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งตรงจดุ  ไม ่ 
สามารถยอมรับความจริงได้อาจก่อให้เกิดอาการทางจิต  ดงันัน้บคุคลท่ีเข้าใจวิธีการท างาน 
และรู้จกัใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองจะสามารถผ่อนคลาย 
และลดอาการตงึเครียดจากปัญหาได้ชัว่ขณะหนึง่ซึง่เม่ือความเครียด 
หรือความวิตกกงัวลลดลงแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาพร้อมทัง้หาวิธีการแก้ไขอยา่งถกูต้องตอ่ไ
ป 
 
3.  แนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน (Psychology of Juvenile Delinquency) 
 ปัญหาเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิด  เป็นเร่ืองท่ีหลายประเทศให้ความสนใจมาก 
เน่ืองจากนบัวนัปัญหาท่ีมีเด็กกระท าผิดจะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 
อีกทัง้ลกัษณะการกระท าผิดก็เพิ่มความรุนแรงเชน่กนั  
การท่ีปัญหาการกระท าผิดของเดก็นบัวนัจะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ อาจไมใ่ชเ่พราะ เด็ก 
หรือเยาวชนมีอตัราการกระท าผิดท่ีสงู และร้ายแรงขึน้ แตเ่น่ืองจากพฤตกิรรมเบี่ยงเบน 
หรือฝืนระเบียบ (Deviant behavior) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
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(Dynamic process) โดยการเปล่ียนแปลงนี ้จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของเดก็ท่ีกระท าผิด  
ไมว่า่จะเป็นสภาพทางสงัคม และความเป็นอยูต่า่งก็มีอิทธิพลตอ่การสร้างบคุลิกภาพ อปุนิสยั  
ความเช่ือรวมถึงเหตจุงูใจตา่งๆ ซึง่อาจเป็นเหตใุห้เดก็กระท าผิด (สชุา จนัทร์เอม, 2545, หน้า 3-4) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนมีท่ีมาจากหลายแนวคิด  
อาจแยกศกึษาได้เป็น  7 แนวคดิ  ดงันี ้ (อรอมุา วชิรประดษิฐ์พร, 2555, หน้า 9) 

1.  แนวคิดทางกฎหมาย 
นกักฎหมายเน้นวา่  การกระท าผิดของเดก็และเยาวชนเกิดจากความเยาว์วยั  การรู้เท่า 

ไมถ่ึงการณ์ 
หรือการถกูหลอกใช้จากผู้ใหญ่ซึง่ไม่ถือวา่เป็นการกระท าผิดในทางอาญาโดยถือเป็นเพียงพฤตกิรร
มเบี่ยงเบนจงึไมล่งโทษในทางอาญา  
แตจ่ะใช้วิธีการส าหรับเดก็และเยาวชนแทนเพ่ือแก้ไขความประพฤติ 

2.  แนวคิดทางสังคมวิทยา 
นกัสงัคมวิทยาอธิบายถึงการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนวา่  

มาจากเด็กและเยาวชนนัน้ได้รับแบบอยา่งความประพฤตท่ีิไมดี่จากบคุคลรอบข้าง 
เดก็และเยาวชนยงัขาดความหนกัแนน่ทางจิตใจจงึอาจถกูครอบง าชกัจงูได้ง่าย  
ท าให้เด็กและเยาวชนมีความประพฤตผิิดไปจากบรรทดัฐานของสงัคม 
และกลายเป็นการกระท าผิดตอ่กฎหมายในท่ีสดุ 

3. แนวคิดทางจิตวิทยา 
นกัจิตวิทยาอธิบายการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนเอาไว้หลายทฤษฎี กลา่วคือ 

บางทฤษฎีเห็นวา่การกระท าผิดนัน้อาจเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย หรือทางจิต  
ซึง่อาจมีมาตัง้แตก่ าเนิด หรือเกิดขึน้ภายหลงัความเจ็บป่วย หรืออบุตัเิหต ุ 
ซึง่สาเหตดุงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะผลกัดนัให้อารมณ์ของบคุคลแปรปรวน  
ยิ่งเป็นเด็กและเยาวชนก็อาจขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ 
ไมส่ามารถควบคมุตนเองได้มีพฤตกิรรมท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่สงัคม และคนรอบข้าง 
และกระท าผิดได้ง่าย  ซึง่อาจเป็นการกระท าท่ีรุนแรง 

4.  แนวคิดทางชีววิทยา 
แนวคิดนีม้องว่าการท่ีคนกระท าผิดนัน้  เป็นผลมาจากความผิดปกติ 

และความบกพร่องหรืออ่อนด้อยทางชีววิทยาซึง่จะก่อให้เกิดพฤตกิรรมเบี่ยงเบน 
และสง่ผลให้กระท าผิดได้  ในแนวคิดทางชีววิทยาประกอบด้วย 
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ทฤษฎีอาชญากรรมโดยก าเนิดของซีซาโร ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) 
ท่ีมองวา่คนท่ีกระท าผิดนัน้มีโครงสร้างของร่างกาย และเกิดมาเพ่ือการกระท าผิดโดยเฉพาะ 

5.  แนวคิดทางนิเวศวิทยา 
แนวคิดนีม้องว่าการกระท าผิดของคนนัน้เป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อม และสงัคม  

โดยทฤษฎีนิเวศวิทยาท่ีถกูน ามาใช้อธิบายการกระท าผิดอยา่งแพร่หลาย คือ 
ทฤษฎีนิเวศวิทยาแหง่ส านกัชิคาโก้ของเบอร์เกส และจากทฤษฎีนีช้อร์ว และแม็คเคย์ (Shore and 
Maxkay) ได้ศกึษา วิจยัโดยใช้ทฤษฎีนิเวศวิทยาเพ่ือดกูารกระท าผิดของเด็กและเยาวชนพบวา่  
การกระท าผิดของเดก็และเยาวชนมีมากท่ีสดุในเขตผู้ มีรายได้น้อย  ประชากรหนาแน่น 
และอาศยัอยูใ่นแหลง่เส่ือมโทรม 

6.  แนวคิดจากความเช่ือในวงการอาชญาวิทยา 
แนวคิดนีม้องว่า  

การกระท าผิดของเดก็และเยาวชนนัน้เกิดจากการเรียนรู้พฤตกิรรมอาชญากรมาจากคนใกล้ชิด 
โดยทฤษฎีท่ีอยูใ่นกลุม่แนวคิดนีป้ระกอบด้วย  ทฤษฎีความแตกตา่งในการคบหาสมาคม 
หรือความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่ง  ทฤษฎีการเลียนแบบ 

7.  แนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคม 
 แนวคิดนีม้องว่าสภาวะไร้ระเบียบทางสงัคม คือ 
สภาวะไร้กฎเกณฑ์ทางสงัคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนเตม็ไปด้วยความยากจน  
สมาชิกในสงัคมขาดสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ไมเ่กรงกลวักฎหมาย  ท าให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
หรือมีการกระท าผิดเกิดขึน้ในสงัคม 
 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่  แนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  
มีท่ีมาจากหลายแนวคดิท่ีอาจมีเหตผุลแตกตา่งกนั  
แตใ่นทกุแนวคดิตา่งมีจดุมุง่หมายเดียวกนัในการมุง่ท่ีจะคุ้มครอง ดแูล 
และให้ความชว่ยเหลือเดก็เป็นส าคญั 
 

 3.1 ความหมายของการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
 ตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553  ได้บญัญัตไิว้ในมาตรา 4  วา่    
 “เดก็” คือ บคุคลอายยุงัไมเ่กิน 15 ปีบริบรูณ์ 
 “เยาวชน” คือ บคุคลท่ีอายเุกิน 15 ปีบริบรูณ์  แตย่งัไมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์ 
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ค านิยามของการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนพบวา่  มีความหลากหลาย  
ทัง้การจ ากดัความยงัขึน้อยูก่บัแนวคดิในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสงัคมนัน้ๆ 
ซึง่สามารถสรุปความ หมายเก่ียวกบัการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนได้  ดงันี ้

บญุเพราะ แสงเทียน (2546, หน้า 1) กลา่วว่า  การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
หมายถึง “การกระท าผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
และกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา และการกระท าผิดกฎหมายอ่ืนๆ 
ซึง่บญัญตัใิห้เป็นอ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีจะพิพากษา 
หรือมีค าสัง่ซึง่เป็นการให้ความหมายโดยเทียบเคียงค าว่า Juvenile Delinquency” 
 อรอมุา วชิรประดษิฐ์พร (2555, หน้า 8) กลา่ววา่  การกระท าผิดของเยาวชนนัน้ในภาษา 
องักฤษใช้ค าว่า “Juvenile Delinquency” ตามแนวคดิทางอาชญาวิทยา และทณัฑ์วิทยา 
(Criminology and Penology) การกระท าผิดของเดก็จะไมถื่อวา่เป็นอาชญากรรม  
แตถื่อวา่การกระท าดงักล่าวเป็นเพียงพฤตกิรรมเบี่ยงเบน (Deviant behavior) เทา่นัน้ 
และเม่ือเยาวชนกระท าผิดจะไมถ่กูเรียกวา่อาชญากร (Criminal)   
 สรีุย์ กาญจนวงศ์ (2549, หน้า 10) กลา่วว่า “การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน” 
มาจากค าภาษาองักฤษวา่ “Juvenile Delinquency”  ซึง่มีการแปลเป็นภาษาไทยท่ีแตกตา่งกนั  
ในสมยั ก่อนจะใช้ค าวา่ “ยวุอาชญากร” แตค่ านีรุ้นแรงเกินไปจงึเปล่ียนมาใช้เป็นค าว่า 
“การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน” 
ส าหรับความหมายของค าว่าการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนมีขอบเขตท่ีกว้าง 
ขวางมากยงัไมมี่ค าจ ากดัความท่ีแนช่ดั  ทัง้การจ ากดัความมกัจะมีลกัษณะท่ีหลากหลาย และแตก 
ตา่งกนัในแตล่ะสงัคม  
แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้วพฤตกิรรมใดท่ีถกูมองวา่ไมเ่หมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน 
หรือไมเ่ป็นไปตามบรรทดัฐาน  
คา่นิยมของสงัคมจะถือวา่เป็นการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนทัง้สิน้ 
 เพาเวอร์ และวิทเมอร์ (Power and Witmer) 
ได้ให้ความหมายของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิดวา่  ต้องพิจารณาถึงเกณฑ์  3 ประการ  คือ  
 1.  ความหนกัเบาของความคดิ หรือความร้ายแรงของการกระท า 
 2.  ความถ่ีของการกระท า หรือการท าบอ่ยแคไ่หน 
 3.  ทศันคตขิองผู้กระท าผิดตอ่สงัคม หรือผู้ มีสิทธิอ านาจตามกฎหมาย 
(Power E. and Witmer H.,1951, p 180 อ้างอิงใน สรีุย์ กาญจนวงศ์, 2549, หน้า 10) 
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 ซีลดนั และสกคู อี (Sceldon and Glueck E) กลา่ววา่ 
เดก็คนใดก็ตามท่ีถึงแม้จะกระท าความผิดเล็กๆ น้อยๆ เพียงครัง้เดียวก็เข้าลกัษณะเด็กท่ีกระท าผิด  
แตน่กัวิชาการไมถื่อวา่เป็นเด็กเกเรโดยให้ความหมายวา่  
เดก็ท่ีถกูกลา่ววา่เป็นเด็กเกเรจะต้องเป็นเดก็ท่ีกระท าผิดอยา่งเดียวกนัหลายๆ ครัง้  
เพราะการท่ีเด็กกระท าผิดแคค่รัง้เดียว หรือ 2 ครัง้อาจเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมยัว่ใจ  
เม่ือเตบิโตขึน้พฤติกรรมท่ีกระท าผิดอาจจะเลิกราไป (Sceldon and Glueck E., 1964, p. 8 
อ้างอิงใน จิตราภรณ์ จิตรธร, 2551, หน้า17)    
 จากการศกึษาท าให้เข้าใจความหมายของ “การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน” 
กบัความแตกตา่งของค าวา่ “พฤตกิรรมอาชญากรรม” (Criminal behavior) 
โดยสามารถสรุปความหมายจากพจนานกุรมกฎหมายของแบล็ค (Black’s Law Dictionary) ได้วา่  
“Delinquency child” หมายถึง “An infant of not more than specified age who has violated 
any law, or who is incorrigible”  หมายความว่า  ผู้ เยาว์ท่ีมีอายไุมเ่กินท่ีก าหนดไว้  
ซึง่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ซึง่การกระท านัน้ไมส่ามารถแก้ไขเยียวยาได้ (บรวิทย์ เปร่ืองวงศ์, 2555)      
 จากความหมายดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่  
การกระท าผิดของเดก็และเยาวชนเป็นพฤตกิรรมท่ีถือว่าไมเ่หมาะสม 
หรือไมเ่ป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคม  
ส าหรับผู้ เยาว์ท่ีมีอายไุมเ่กินท่ีก าหนดไว้โดยพฤตกิรรมดงักลา่วมีการกระท าท่ีกฎหมายบญัญัตไิว้เป็
นความผิดส าหรับเด็ก 
 

 3.2 สาเหตุการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
 นกัจิตวิทยาและนกัสงัคมศาสตร์  ได้ศกึษาถึงสาเหต ุและแนวทางท่ีท าให้เด็กและเยาวชน                
มีพฤตกิรรมท่ีกระท าผิดมาโดยตลอด  สาเหตขุองการกระท าผิดนัน้มีความซบัซ้อน  
มีทัง้สาเหตใุดสาเหตหุนึง่โดยเฉพาะ หรืออาจเป็นไปได้ทัง้หลายสาเหตปุระกอบกนั  
แตท่ี่ส าคญัคือการท่ีจะเข้าใจถึงสาเหตนุัน้ๆ จ าเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบของสงัคม 
รวมถงึการเข้าใจพฒันาการของบคุลิกภาพ  อปุนิสยั  ความเช่ือ และแรงจงูใจด้วย เป็นต้น (สชุา 
จนัทน์เอม, 2545, หน้า17)   
 อรอมุา วชิรประดษิฐ์พร (2555, หน้า 35) ได้อธิบายสาเหตขุองการกระท าผิดของเดก็ไว้วา่ 
สาเหตมุาจากตวัเดก็ และสภาพแวดล้อมของเด็ก เชน่ ครอบครัว  สถานท่ีอยู่อาศยั  
บคุคลรอบข้างโดยแบง่สาเหตเุป็นปัจจยัตา่งๆ ได้  ดงันี ้
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 1.  ปัจจยัด้านครอบครัว  
จากประวตัขิองบคุคลในครอบครัวอาจมีโอกาสให้เด็กกระท าผิดได้เม่ือเปรียบเทียบกบัครอบครัวท่ีไ
มมี่การกระท าผิด  การจดัการครอบครัวท่ีไมเ่หมาะสม เช่น ขาดการควบคมุดแูล  
ความไมช่ดัเจนในพฤตกิรรม  ขาดระเบียบวินยั หรือขาดทกัษะการดแูลในฐานะพอ่แม่  
สิ่งเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการกระท าผิดท่ีรุนแรงโดยเดก็และเยาวชน 
 2.  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  สภาพความเป็นอยู่  
สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะครอบครัวเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญั 
ครอบครัวท่ีบคุคลในครอบครัวเป็นผู้ใช้แรงงาน รายได้ไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีวิต  
ความขาดแคลนเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้เด็กและวยัรุ่นจ านวนมากกระท าผิดโดยการลกัทรัพย์ 
หรืออาจพบผู้ใหญ่ท่ีคอยชกัจงูเดก็ให้กระท าผิดในลกัษณะนี ้ เพียงหวงัคา่ตอบแทน เช่น  
การชกัจงูให้จ าหนา่ย หรือสง่ยาเสพตดิแลกกบัเงินเป็นคา่ตอบแทน เป็นต้น จากผลส ารวจของ 
Kamiti Youth Corrective Training (Y.C.T.C.) พบวา่  เด็กท่ีกระท าผิดมากกวา่ 70% มาจากพืน้ 
ฐานครอบครัวท่ียากจน  เดก็บางคนให้สมัภาษณ์วา่  เขาต้องออกจากบ้านเพ่ือมาขอทานข้างถนน 
(Ombotol, et al., Factors Influencing Youth Crime and Juvenile Delinquency) 
 3.  ปัจจยัด้านชมุชน  จากการศกึษาในพืน้ท่ีพบวา่  
เดก็ท่ีเตบิโตขึน้มาทา่มกลางความบกพร่อง ขาดแคลน หรือมีการจดัการท่ีไมเ่หมาะสมในชมุชน 
มีโอกาสเส่ียงท่ีจะท าให้เดก็กระท าผิด ความไร้ระเบยีบของชมุชน  
การขาดความผกูพนักบัเพ่ือนบ้านจะเพิ่มความเส่ียง และเป็นปัจจยัท่ี     ท าให้เดก็กระท าผิดได้  
 สชุา จนัทร์เอม (2545, หน้า 21) เสริมวา่ สภาพเศรษฐกิจของชมุชนเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญั 
การกินอยู ่ การด ารงชีวิตของชมุชนกลุม่นัน้  ความสะดวกสบาย และคา่ครองชีพสิ่งเหลา่นีมี้ผล 
กระทบตอ่สภาพจิตใจของคนในชมุชนนัน้ๆ   
 4.  ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัเดก็  จากการศกึษาพบว่า  ยงัมีสาเหตจุากตวัผู้กระท าผิดโดยตรง                 
ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นสาเหตยุ่อยๆ ได้  ดงันี ้
  4.1  พนัธุกรรม คือ สิ่งท่ีเดก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดา เชน่ โรคตา่งๆ 
ระดบัสตปัิญญา หรือร่างกายท่ีไมส่มประกอบ สิ่งเหลา่นีส้ามารถท าให้เดก็รู้สกึถึงปมด้อยท่ีตวัเองมี 
อาจเกิดความน้อยเนือ้ต ่าใจ หรือถกูเพ่ือนๆ ในวยัเดียวกนัล้อเลียน  เม่ือถกูซ า้เตมิมากๆ 
จะท าให้มีอารมณ์รุนแรงมีการแสดงออกอยา่งก้าวร้าว เช่น การท าร้ายผู้ ล้อเลียน 
หรือเด็กท่ีอ่อนแอกว่า หรือหากไมส่ามารถโต้ตอบได้ท าให้เกิดการเก็บสะสมอารมณ์ 
และจะปลดปล่อยเม่ือมีโอกาส 
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 แชฟเฟอร์ และคนุด์ตนั (Schafer and Kundton) กลา่วว่า  ความบกพร่องทางร่างกาย เชน่ 
ร่างกายพิการ  โรคภยัไข้เจ็บ หรือสิ่งท่ีเด็กได้รับมาแตก่ าเนิดจากบรรพบรุุษจะท าให้เดก็คดิมาก  
เกิดปมด้อย และเม่ือสะสมอยูใ่นตวัเดก็เป็นเวลานานอาจจะน าไปสูค่วามบกพร่องของจิตใจ 
(Mental deficiencies) ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีมีผลท าให้เดก็และวยัรุ่นกระท าผิด 
หรือมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง (Deviant behavior) (Schafer and Kundton, 1970 อ้างอิงใน 
สชุา จนัทร์เอม, 2545, หน้า 18) 
  4.2  สภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ีบกพร่อง กลา่วคือ  เดก็จะมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
และสภาพจิตใจท่ีแตกตา่งจากผู้ใหญ่  ทัง้เดก็แตล่ะคนยงัมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่เทา่กนั เดก็           
บางคนมีสภาพจิตใจท่ีไมป่กติ  ซึง่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ 
หรือการอบรมเลีย้งดท่ีูได้รับแตกตา่งกนั  เด็กท่ีอยูใ่นชว่งวยัรุ่นจะมีอารมณ์แปรปรวน  คกึคะนอง 
และขาดความอดทนตอ่สิ่งเร้าตา่งๆ ไมว่า่จะจากสภาพแวดล้อม หรือตวับคุคล เชน่ 
เดก็บางคนไมช่อบถกูบงัคบั จะมีการแสดงออกกบัการถกูบงัคบัท่ีไมถ่กูต้อง  
โดยเฉพาะเดก็วยัรุ่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ร่างกาย 
และสภาพจิตใจหลายคนมีการแสดงออกอยา่งก้าวร้าว และมกัใช้ความรุนแรงในการแก้ ปัญหา 
  4.3  สภาพผิดปกตทิางจิตใจ และอารมณ์  
เม่ือเดก็หรือวยัรุ่นประสบกบัปัญหาตา่งๆ พวกเขาจะไมส่ามารถแก้ไขสาเหตไุด้ทนัที  
เม่ือนัน้ความคบัข้องใจ และความขดัแย้งจะสง่ ผลให้ร่างกาย จิตใจ 
และสภาพอารมณ์เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ เชน่ เกิดความวิตกกงัวล                 ความเครียด  
บคุลิกภาพเปล่ียนไปบางคนมีอาการซมึเศร้า  เก็บตวั  เกิดอาการกระสบักระส่าย กลวั  
หงดุหงิดถ้าไมไ่ด้รับการดแูลรักษา 
และแก้ไขอาจท าให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกมีความรุนแรงยิ่งขึน้จนกระทัง่เกิดความผิดปกตท่ีิจิตใจ 
และอารมณ์ 
 ประภาศน์ อวยชยั (2516, หน้า 12-13 อ้างอิงใน สชุา จนัทน์เอม, 2545, หน้า 17-18)     
ได้ท าการวิจยัเร่ืองบทบาทศาลคดีเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัความมัน่คงแหง่ชาติ  
พบสาเหตจุากตวัผู้กระท าผิด  ดงันี ้
 1.  ภาวะแหง่จิตใจ  วยัรุ่น คือ 
กลุม่เส่ียงท่ีอยูใ่นปัจจยันีด้้วยสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกาย และจิตใจ 
หรือท่ีเรียกวา่วยัคะนอง  เม่ืออยูใ่นวยันีจ้ะมีอารมณ์ฉนุเฉียว  โกรธง่าย  เจ้าทกุข์ เอาใจยาก  
วยัรุ่นบางคนอาจมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแล้วเป็นภยัตอ่ผู้ อ่ืน 
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แตอ่ยา่งไรก็ตามปัจจยัด้านนีข้ึน้อยู่กบัความสมบรูณ์ของร่างกาย 
และจิตใจโรคภยัไข้เจ็บรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางบ้าน  โรงเรียนท่ีอาจมีส่วนชว่ย 
และเสริมสร้างบคุลิกภาพของตวัวยัรุ่น 
 2.  สติปัญญา และการศกึษา  โดยปกตมินษุย์เกิดมามีสตปัิญญาไมเ่ทา่เทียมกนั  
บางคนมีสตปัิญญาสงู หรือปานกลาง บางคนมีสติปัญญาต ่ามาแตก่ าเนิด เชน่ 
อาจจะมีความจ าไมดี่ เรียนไมท่นัเพ่ือนจนในท่ีสดุเกิดความเบื่อหน่าย 
หนีโรงเรียนเป็นเหตใุห้เป็นเหย่ือของบคุคลท่ีไมป่ระสงค์              ดี  ถกูชกัจงูได้ง่าย  
เห็นผิดเป็นชอบ และกลายเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายไปในท่ีสดุ 
 เหตผุลนีส้อดคล้องกบัแนวคิดทางจิตวิทยาว่า  เดก็หรือวยัรุ่นท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความ                  
ประพฤต ิ เด็กเหลา่นีจ้ะมีสติปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลางไปจนถึงต ่า และต ่ามาก  
ในทางตรงกนัข้ามหวัหน้าแก๊งนัน้จะมีสตปัิญญาท่ีสงูกวา่  สามารถปกครองเดก็คนอ่ืนๆ ได้  
ดงันัน้บคุคลท่ีมีสต ิปัญญาท่ีต ่ากว่าอาจถกูชกัจงูให้กระท าผิดตา่งๆ ได้ง่าย  
เพราะฉะนัน้จงึพบวา่เดก็ท่ีกระท าผิดมกัเป็นผู้ ท่ีมีสตปัิญญาต ่า  
อยา่งไรก็ตามการท่ีเด็กจะมีสตปัิญญาสงู หรือต ่านัน้สว่นหนึง่เป็นเร่ืองของพนัธุกรรมด้วย   
 3.  สญัชาตญาณ  เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวัเองโดยไมมี่ใครสัง่สอน หรืออบรมให้ เชน่ 
สญัชาตญาณอยากรู้อยากเห็น  อยากเผชิญภยั หรือสญัชาตญาณทางกามารมณ์ เป็นต้น  
เหลา่นีล้้วนเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เด็กกระท าผิดได้ เชน่ 
เดก็บางคนอาจมีสญัชาตญาณทางกามารมณ์มากจงึมีความต้องการทางเพศสงู 
และรุนแรงกวา่บคุคลธรรมดาทัว่ไป  เพ่ือต้องหาทางออกในการ          ปลดเปลือ้งความใคร่ 
หรือความพอใจของตนเอง  จงึมีความเส่ียงท่ีอาจท าให้เด็กวยัรุ่นกระท าผิด                 เชน่ 
ขม่ขืนเดก็คนอ่ืน  ซึง่ผลจากการกระท าอาจท าให้เป็นผู้ ร้ายทางเพศเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
 เฮนริโก เฟอร์รี (Henrigo Ferry) อธิบายสาเหตกุารกระท าผิดในทศันะท่ีแตกตา่งออกไปคือ  
 1.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 2.  พนัธุกรรม 
 3.  สิ่งแวดล้อมทางสงัคม  การเมือง และเศรษฐกิจ  ซึง่สาเหตเุหลา่นีแ้บง่ย่อย  ออกเป็น 
  3.1  การเพิ่มขึน้ของประชากร จ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้ของประชากร 
ก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมาท่ีอาจเป็นสาเหตขุองอาชญากรรมได้ เชน่ ปัญหาความยากจน  
ปัญหาคา่ครองชีพสงู ปัญหาแหลง่เส่ือมโทรม  ปัญหาการวา่งงาน  การขาดแคลนอาหาร  
เม่ือประชาชนต้องอาศยัอยูใ่นสภาวะของสงัคมท่ีไมเ่อือ้อ านวยตอ่การด ารงชีพ  
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ถกูบีบคัน้ด้วยสาเหตปัุจจยัตา่งๆ ท่ีอาจน าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีสร้างปัญหาทางสงัคม 
และศีลธรรมอนัเป็นพืน้ฐานท่ีจะท าให้เกิดอาชญากรขึน้โดยง่าย 
  3.2  การศกึษาอบรม  สถานศกึษามีสว่นร่วมท่ีส าคญัในการเสริมสร้างชีวิต  
จิตใจของเดก็และเยาวชนไมว่า่จะเป็นการศกึษาหาความรู้  การอบรมสัง่สอนทางศีลธรรมจริยธรรม 
หรือคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  ด้วยเหตนีุค้รูจงึมีบทบาทส าคญัท่ีจะต้องให้ความรู้  ปอ้งกนั สง่เสริม 
พฒันา และชว่ยเหลือนกัเรียนให้มีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์  
สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในกฎระเบียบของสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  
อีกทัง้ครูต้องมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเดก็ รวมถึงมีการตดิตอ่ ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
และชมุชนท่ีเก่ียวข้อง  หากการจดัการภายในโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ครูไมมี่ความรู้  
ความสามารถ ไมรั่บผิดชอบเดก็อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้เด็กมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม                   
เม่ืออยูใ่นโรงเรียน และอาจพฒันาไปสูก่ารกระท าท่ีละเมิดตอ่กฎระเบียบของสงัคม 
  3.3  เดก็และเยาวชนตา่งหนัหลงั และหา่งเหินจากศาสนา  
โดยพืน้ฐานของมนษุย์จะต้องมีสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจเพ่ือเป็นหลกัในการด ารงชีวิต  
ค าสอนของแตล่ะศาสนาตา่งก าหนดแนว ทางท่ีท าให้มนษุย์มีชีวิตอยู่อยา่งมีความสขุ  
เน่ืองจากสถาบนัศาสนาให้ความส าคญัตอ่การอบรมจิตใจของผู้คนให้อยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม  
เคารพกฎหมาย  ไมเ่บียดเบียน หรือกระท าการให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน  
เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไปจากเดมิความศรัทธาในสถาบนัศาสนาลดลง  เดก็รุ่นใหมอ่าจละเลย  
เพิกเฉยค าสอนตามหลกัของศาสนา  ทัง้ยงัเห็นว่าค าสอนเหลา่นัน้เป็นสิ่งท่ีงมงายล้าสมยั  
เดก็จงึไมมี่สิ่งยดึเหน่ียวจิตใจท่ีจะท าให้สภาพจิตมีความมัน่คง เม่ือประสบปัญหา อปุสรรคตา่งๆ 
จงึไมส่ามารถก้าวผา่นไปได้เป็นผลให้เลือกเดนิในทางท่ีผิด  
  3.4  ผู้ใหญ่กระท าตวัอยา่งท่ีไมดี่ให้เดก็เห็น  เดก็มกัจะท าตามผู้ใหญ่ 
และถือเป็นแบบอย่าง  ดงันัน้เม่ือผู้ใหญ่ท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม เชน่ เกียจคร้าน  ไมท่ างาน  
มีวาจาไม ่               สภุาพ  ด่ืมสรุาอาละวาด  ตดิยาเสพตดิ หรือคบเพ่ือนนกัเลง เป็นต้น  
สิ่งเหลา่นีเ้ม่ือเด็กได้พบเห็นเป็นประจ าอาจเกิดการจดจ า 
และเลียนแบบตามกลายเป็นความประพฤตท่ีิผิดศีลธรรม 
  3.5  ความขดัแย้งทางวฒันธรรม  
ปัจจบุนัวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีบทบาทตอ่เดก็และเยาวชนเป็นอนัมาก  
อาจมีสว่นท่ีท าให้พวกเขากระท าตามโดยปราศจากการคิดพิจารณา 
โดยส าคญัผิดวา่อารยะธรรมของแตล่ะประเทศวดักนัท่ีด้านวตัถุ  การแตง่กาย  การไว้ผมยาว 
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กริยาความประพฤติตา่งๆ ท่ีไมเ่หมาะสมกระทบตอ่ธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ 
ผิดศีลธรรมจนกลายเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายในท่ีสดุ 
  3.6  หนงัสือพิมพ์และหนงัสืออา่นทัว่ไป  
นบัได้วา่มีบทบาทมากในการสง่เสริมความรู้ให้แก่ประชาชน 
หรือเป็นส่ือกลางท่ีสร้างความเข้าใจให้กบัรัฐและประชาชน  
อาจกลา่วได้วา่เป็นการน าเสนอภาพสะท้อนของสงัคม  หนงัสือจะดี  
หรือไมดี่ขึน้อยู่กบัการน าเสนอเนือ้หาขา่ว เชน่ หนงัสือพิมพ์บางฉบบัได้อธิบายถึงแผนการ 
และวิธีการก่ออาชญากรรมอยา่งละเอียด  ซึง่อาจเป็นแนวทาง 
และสง่เสริมให้อาชญากรรายอ่ืนกระท าตาม 
หรือหนงัสืออา่นทัว่ไปบางเล่มก็มีแนวทางในการน าเสนอการยัว่ย ุ
และเพาะนิสยัท่ีไมเ่หมาะสมให้กบัเดก็และเยาวชน 
  3.7  ภาพยนตร์  วิทย ุและโทรทศัน์  
นบัได้วา่เป็นความบนัเทิงผอ่นคลายท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  
แตใ่นขณะเดียวกนัก็อาจมีการน าเสนอความบนัเทิงท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีไมดี่งาม  
ท าให้เกิดโทษเม่ือผู้ชมคือเด็กและเยาวชน เชน่  เร่ืองท่ีมีวยัรุ่นรุมฆา่คนๆเดียว  เร่ืองคบชู้ เชิงสงัวาส 
เป็นต้น  
การน าเสนอเร่ืองราวเชน่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสมแก่เดก็และเยาวชนท่ีอาจน าไปลอกเลียนแบบได้  
เดก็ท่ีออ่นความคิดอาจไมส่ามารถแยกแยะความเป็นจริงกบัเร่ืองราวสมมตุิ  
ดงันัน้เด็กท่ีกระท าตามจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบท่ีผิดกฎหมายบ้านเมือง  
แตอ่ยา่งไรก็ตามขึน้อยูก่บัความคดิ และการได้รับการศกึษาของเดก็ด้วย (Henrigo Ferry, n.d., pp 
14-15 อ้างอิงใน สชุา จนัทน์เอม, 2545, หน้า 25-28) 
 ไมเคลิ เชร์เดอร์  ( Shader, M., 2014, pp.17-18) 
ได้ศกึษาปัจจยัความเส่ียงท่ีท าให้เดก็กระท าผิด  ดงันี ้
 1.  ครอบครัว  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ตวัเดก็  ไมว่า่จะเป็นสภาพครอบครัว 
หรือพฤตกิรรมของพอ่แม่ล้วนเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมกบัเด็ก  
ดงันัน้ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจงึเป็นสิ่งท่ีควรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
และให้ความส าคญัอยา่งมากโดยเฉพาะกบับคุคลผู้ เลีย้งดแูลเด็ก 
 2.  บคุลิกภาพและสภาพจิตใจ  
ลกัษณะพฤติกรรมในชว่งอายขุองเด็กมีผลตอ่การกระท าผิดได้ เชน่ เดก็ชายท่ีอาย ุ13 ปี 
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บางคนอาจจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยา่งก้าวร้าว นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของสติปัญญา 
ท่ีมีผลกระทบท าให้เด็กกระท าผิดได้ เช่น เด็กท่ีมีไอควิต ่า ท าให้ผลการเรียนไมดี่ 
และกรณีนีก็้เป็นสาเหตอุยา่งหนึง่ท่ีท าให้เดก็กระท าผิด 
 Children with low academic performance, low commitment to school, and low 
educational aspirations during the elementary and middle school grades are at higher 
risk for child delinquency than are other children. 
 ซีซาโร ลอมโบรโซ (Cesaro Lombroso, n.d., p 4 อ้างอิงใน สชุา จนัทน์เอม, 2545, หน้า 
23)  บดิาแหง่อาชญาวิทยาได้เช่ือว่า  ร่างกายมนษุย์ 
และสภาพจิตใจเป็นเหตใุห้เกิดความโน้มเอียงในทางอาชญากรรมได้  
ทางแก้ไขคือจดัให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี และเหมาะสม  
 3.  สงัคม  นบัได้วา่เป็นอีกความเส่ียงท่ีสง่ผลตอ่การกระท าผิดของเดก็ได้ เชน่ 
อิทธิพลจากกลุม่เพ่ือน  การคบเพ่ือนท่ีไมดี่  อาจน าไปสูก่ารกระท าผิด เชน่ 
พฤตกิรรมฝ่าฝืนกฎของโรงเรียน สาเหตนีุอ้าจพฒันาไปสู่การกระท าผิดท่ีฝ่าฝืนกฎของสงัคมได้  
อยา่งไรก็ตามการเลือกคบเพ่ือนท่ีดีสามารถลดปัจจยัความเส่ียง 
และชว่ยยบัยัง้พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมได้  นอกจากนีย้งัมีสงัคมเพื่อนบ้าน  
ส าหรับครอบครัวท่ีอยูอ่าศยัในละแวกท่ีมีโอกาสเกิดอาชญากรรมขึน้  ก็เป็นความเส่ียงท่ีอาจ 
ท าให้เด็กกระท าผิดได้ 
 จากข้อมลูข้างต้นจงึอาจกลา่วได้วา่  
การศกึษาเก่ียวกบัสาเหตกุารกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  ไมเ่พียงจะท าให้เข้าใจถึงปัญหา 
และต้นเหตท่ีุแท้จริงท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม              
ของเดก็แล้วยงัสามารถชว่ยลดความเส่ียง 
รวมทัง้ชว่ยยบัยัง้พฤติกรรมการกระท าท่ีผิดกฎหมายของเดก็และเยาวชนได้  
โดยสามารถสรุปเป็นสาเหตใุหญ่ๆ ได้  ดงันี ้
 1.  ปัจจยัและสาเหตดุ้านครอบครัว เชน่ ครอบครัวละเลยเดก็ ขาดการควบคมุอบรมเลีย้งด ู 
ขาดทกัษะการดแูลในฐานะพอ่แม่  ครอบครัวแตกแยก  คนในครอบครัวมีการกระท าผิด เป็นต้น 
 2.  ปัจจยัและสาเหตดุ้านเศรษฐกิจ เชน่ ครอบครัวขาดแคลน เป็นต้น 
 3.  ปัจจยัและสาเหตดุ้านชมุชน เชน่ ความบกพร่องขาดแคลน 
หรือมีการจดัการท่ีไมเ่หมาะสมในชมุชน  ความไร้ระเบียบวินยัของชมุชน เป็นต้น 
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  4.  ปัจจยัและสาเหตท่ีุเกิดจากตวัเดก็เอง  เชน่ พนัธุกรรม  สภาวะจิตใจ 
และอารมณ์ท่ีบกพร่อง  สภาพผิดปกตทิางจิตใจ และอารมณ์ เป็นต้น 
  

 3 .3 ปัจจัยและสาเหตุด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
 ครอบครัวรวมทัง้สมาชิกในครอบครัว  
เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสดุทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่การหลอ่หลอมขดัเกลาบคุลิกภาพ 
และอปุนิสยัท่ีดีให้แก่เดก็และเยาวชน  เพราะบดิามารดาเป็นเสมือนครู  เสมือนเพ่ือน 
และสิ่งแวดล้อมท่ีเดก็และเยาวชนได้พบเห็นตัง้แตจ่ าความได้  
ดงันัน้ถ้าบดิามารดามีความเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของบตุร  มีความประพฤตท่ีิดีงาม 
มีความรักใคร่กลมเกลียว  เป็นผู้ มีเหตผุล และมีความคิดสร้างสรรค์  
ก็จะเป็นแบบอยา่งให้บตุรมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม  
ปัจจยัและสาเหตดุ้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่การกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  มีดงันี ้ 
(สรีุย์ กาญจนวงค์, 2549, หน้า 27) 
 1.  ครอบครัวไมส่ามคัคี หรือไมป่รองดองกนั (Family Disorganization) 
เดก็และเยาวชนจะเป็นผู้ มีอารมณ์ และจิตใจก้าวร้าว  พดูจาหยาบคาย 
 2.  ครอบครัวแตกร้าว (Broken Home) อนัได้แก่บดิา และหรือมารดาตาย หรือหยา่ร้าง  
ท าให้เด็กและเยาวชนขาดความรัก ความอบอุ่น เกิดปมด้อย สภาพจิตใจเส่ือมโทรม 
พยายามหาสิ่งชดเชย และอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะท่ีเป็นปัญหา 
หรือไมส่มควรจนถึงขัน้กระท าผิด 
 3.  ครอบครัวท่ีบิดามารดาประพฤตตินไม่ดี เชน่  ติดยาเสพตดิ  สรุา หรือการพนนั  
จงึเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีแก่บตุร หรือบดิามารดาสัง่สอนให้บตุรประพฤตไิม่ดีเสียเอง  
เพ่ือหวงัประโยชน์จากการกระท าผิดของบตุร 
 4.  ครอบครัวยากจน  อาศยัอยูใ่นแหลง่ชมุชนแออดั หรือแหลง่เส่ือมโทรม  สิ่งแวดล้อมไมดี่ 
เชน่ เตม็ไปด้วยมิจฉาชีพ คนจรจดั หรือแหลง่มัว่สมุอบายมขุ 
บดิามารดาอาจจะไมมี่เวลาเอาใจใสห่รือไมมี่เวลาให้ความรัก  ความอบอุ่นอยา่งเพียงพอแก่บตุร  
จงึอาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้บตุรมีพฤตกิรรมท่ีเบี่ยงเบน  เกะกะเกเร  หนีโรงเรียน 
หรือติดยาเสพติด เป็นต้น 
 5.  ครอบครัวท่ีบิดามารดาปลอ่ยปละละเลย  ไมด่แูลเร่ืองความเป็นอยู่  ไมใ่ห้การศกึษา 
เลา่เรียน  ไมเ่อาใจใสใ่นการอบรมสัง่สอนขดัเกลาบตุร 
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 6.  ครอบครัวท่ีบิดามารดาขาดการศกึษาท่ีจะน าความรู้มาอบรมสัง่สอนบตุร  
บตุรจงึมีพฤติกรรมท่ีผิดแผกแตกตา่งจากมาตรฐานของสงัคม 
 โอโจ กลา่ววา่  ครอบครัวท่ีมกัมีการทะเลาะเบาะแว้งจนแตกหกั 
มีโอกาสเส่ียงท่ีจะท าให้เดก็กระท าผิด  เดก็ท่ีกระท าผิดบางคนเป็นเดก็ก าพร้า 
หรือขาดบคุคลในครอบครัวอบรมเลีย้งด ู 
เม่ือบคุคลในครอบครัวไมส่ามารถจดัการความเป็นอยูใ่นครอบครัวได้เหมาะสม เชน่  
พอ่มกัจะดื่มเหล้า หรือพ่อแม่ท่ีทะเลาะกนัตลอดเวลา  สิ่งเหลา่นีอ้าจท าให้เดก็ออกจากบ้าน 
และไปกระท าผิดท่ีรุนแรงได้ (OJo, 2012, p 6  อ้างอิงใน Ombotol, et al., 2013, p 19) 
 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของนิด้าโพล (2557) พบวา่ สาเหตปัุญหาความรุนแรง  
เกิดจากครอบครัว  ไมว่า่จะเป็นการท าร้ายจิตใจ  ร่างกาย  
การลว่งละเมิดทางเพศจนถึงการฆาตกรรม  ร้อยละ 35.43  มีสาเหตมุาจากปัญหาในครอบครัว 
ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความเข้าใจกนัภายในครอบครัว  ขาดสติ  ปัญหาสขุภาพจิต 
และความเครียด  
 นกัสงัคมวิทยาได้ให้ความสนใจ และท าการวิจยั 
เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชญากรรมกบัการกระท าผิดของเยาวชน 
และระหวา่งการกระท าผิดของเยาวชนกบัภาวะทางครอบครัวและ         การอบรมเลีย้งดเูด็ก 
จากผลการวิจยัตา่งลงความเห็นวา่  เป็นการยากท่ีจะชีใ้ห้เห็นโดยเฉพาะเจาะ จงลงไปว่า  
อิทธิพลเร่ืองใดในครอบครัวท่ีท าให้เกิดปัญหาการกระท าผิดของเยาวชนได้ด้วยเหตผุลบางประการ  
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ครอบครัวแตล่ะครอบครัว  มีความแตกตา่งกนัไม่ได้เหมือนกนัทัง้หมด กลา่วคือ 
บางครอบครัวสมาชิกมีความผกูพนัทางจิตใจกนัอย่างแนบแนน่  
แตบ่างครอบครัวก็เป็นไปในทางตรง กนัข้าม 
 2.  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจบุนั  
มีผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครัวมาก จนท าให้บทบาทของครอบครัวลดน้อยลง  
กลุม่ตา่งๆเข้ามามีบทบาทในการอบรมสัง่สอน  ปลกูฝังคา่นิยมตา่งๆให้แก่เด็กแทนครอบครัว เชน่ 
โรงเรียนกลุม่เพ่ือน  กลุม่วยัรุ่น เป็นต้น           ท าให้บทบาทของพอ่แม่  เครือญาตเิส่ือมคลายลง  
เดก็ๆ มกัใช้เวลาวนัหนึง่ๆ อยู่กบัสมาชิกในครอบครัวของตนเองน้อยมาก  
 อยา่งไรก็ตามนกัสงัคมวิทยาท่ีให้ความสนใจกบับทบาทของครอบครัว  
ท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาการกระท าผิดของเดก็  ส่วนใหญ่ชีใ้ห้เห็นวา่  สภาพบ้านแตก 
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และความล้มเหลวของสถาบนัครอบครัวสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เดก็รู้สึกไมป่ลอดภยั ไมมี่ความมัน่คง 
และการให้ความรักไมเ่พียงพอ  
หรือให้ผิดทางเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการท าให้เดก็กระท าผิด และก่ออาชญากรรม    
 เอ็ดวิน ซทัเธอร์แลนด์ และเครซ่ี  (Edwin Sutherland and Cressey) เสนอวา่ 
ครอบครัวอาจก่อให้เกิดปัญหาการกระท าผิดได้โดยผา่นกระบวนการ  5 ประการซึง่เก่ียวพนักนั  
ดงันี ้
 1.  ในครอบครัวมีตวัอยา่งท่ีไมดี่  ท าให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหลา่นี ้ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 
ก่อให้เกิดทศันคต ิ คา่นิยม หรือแบบแผนความประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม เชน่ 
พฤตกิรรมท่ีผิดศีลธรรมทางเพศ การติดสารเสพติด การพนนั 
หรือความประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสมตา่งๆ อนัน าไปสู่ปัญหาการกระท าผิดในท่ีสดุ 
 2.  ชัน้สงัคมของครอบครัวและถ่ินฐาน กล่าวคือ เดก็ท่ีอยู่ในถ่ินฐานท่ีไม่ดี  มีกิจกรรมไปใน 
ทางท่ีละเมิดกฎหมายมีโอกาสคบเพ่ือนเสเพลจะมีอตัราการกระท าผิดมากกวา่เดก็ท่ีอาศยัอยูใ่นถ่ิน 
ท่ีไมค่อ่ยมีปัญหาทางสงัคม  
 3.  ครอบครัวเป็นสิ่งท่ีก าหนดเกียรตภิมูิของเด็ก 
เดก็จะคอ่ยๆเรียนรู้จากบคุคลท่ีนา่เล่ือมใสศรัทธาว่ามีลกัษณะเชน่ไร  
หากเด็กเกิดไปนิยมชมชอบคนท่ีละเมิดกฎหมาย 
และมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดด้วยแล้วโอกาสท่ีเด็กจะเสียคนก็ง่าย 
 4.  ถ้าภายในครอบครัวไมร่าบร่ืน ไมเ่ป็นสขุ ไมน่า่อยู่  
เดก็ก็จะออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนภายนอกบ้าน  ซึง่มีโอกาสท่ีจะถกูชกัจงู 
โน้มน้าวให้กระท าผิดได้ง่าย 
 5.  ครอบครัวเพิกเฉย 
หรือไมส่ามารถอบรมสัง่สอนให้เดก็เคารพตอ่กฎหมายบางครอบครัวอาจปกปอ้งเด็กจนเกินไปท าใ
ห้เดก็ได้ใจท าตามใจตนเอง และไมคุ่้นเคยกบักฎเกณฑ์ของสงัคม  
ท าให้เด็กกลายสภาพเป็นคนท่ีก้าวร้าว หรือเด็กเกเรไปในท่ีสดุ (Edwin Sutherland and 
Cressey,1955, p. 120 อ้างอิงใน Farrington, P. D., 2011, p. 203) 
 จากงานวิจยัเก่ียวกบับทบาท และความส าคญัในครอบครัว  ท่ีมีผลให้เดก็กระท าผิด        
สมิธ และสเตอร์น (1955, p. 383-384 อ้างอิงใน Farrington, P. D., 2011, p. 203) กลา่ววา่  We 
know that children who grow up in homes characterized by lack of  warmth and support, 
whose parents lack behavior management skills, and whose lives are characterized by 
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conflict or maltreatment will more likely be delinquent, whereas a supportive family can 
protect children even in very hostile and damaging external environment. 
 …Parental monitoring or supervision is the aspect of family management that is 
most consistently related to delinquency.  
 เม่ือเดก็ประสบปัญหาในครอบครัว  เดก็จะมีโอกาสไปเรียนรู้การกระท าผิดจากสงัคมภาย 
นอกบ้าน  ซึง่บคุคลในครอบครัวต้องอบรมสัง่สอนดแูลให้เดก็รู้จกัข้อห้ามตา่งๆของสงัคม กลา่วคือ  
การท่ีเด็กจะเรียนรู้พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมเดก็ควรได้รับการปลกูฝังเร่ิมท่ีครอบครัว  

 อยา่งไรก็ตาม การท่ีเด็กมีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม  
อาจไมไ่ด้เกิดจากครอบครัวท่ีมีปัญหาเทา่นัน้  
เพราะความบกพร่องท่ีมาจากครอบครัวยงัสามารถเกิดจากครอบครัวท่ีสมบรูณ์แบบได้ เชน่กนั  
ในกรณีนีอ้าจเกิดขึน้เม่ือพ่อแมมี่ความเข้มงวดกวดขนัเป็นพิเศษ  
ท าให้เด็กเกิดความกดดนัในเร่ืองตา่งๆ สิ่งเหล่านีจ้ะสง่ผลโดยตรงตอ่สภาพจิตใจของเดก็ 
ถ้าเปา้หมายนัน้ไมเ่ป็นไปตามความ ต้องการ เชน่ 
พอ่แมต่ัง้ความหวงัให้ลกูได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลยัท่ีมุง่หวงัไว้  แตเ่ดก็ไมส่ามารถท าได้  
ท้ายท่ีสดุเดก็อาจรู้สึกด้อยคา่  จงึปลอ่ยตวั และมีพฤติกรรมไปตามสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 
หรือท่ีเรียกวา่การประชดชีวิต (อรอมุา วชิรประดิษฐ์พร, 2555, หน้า11)   
 วิลเลียม (William) กลา่ววา่  ความรักเป็นสิ่งท่ีส าคญั 
และเป็นปัจจยัอยา่งหนึง่ท่ีอาจท าให้เด็กกระท าผิดได้ แตผู่้ปกครองอาจใช้ 
หรือเข้าใจความหมายของค าวา่รักผิดไป 
 If a 6-year-old is constantly told that if he is “good” he will be loved, is it 
unreasonable of that child to feel that this love is a conditional thing? 
(Kvaraceus, C. W.,1964, p.11) 
 ครอบครัวท่ีมีการเลีย้งดเูดก็แบบให้ความรักท่ีมีเง่ือนไข  ไมว่า่จะในลกัษณะใด 
เม่ือเดก็รู้สึกวา่ความรักเป็นสิ่งท่ีมีเง่ือนไข คือ รางวลัท่ีกระท าความดี  เดก็อาจรู้สึกไมม่ัน่คง  
กลวัท่ีจะท าได้ไมดี่ ไมถ่กูใจอาจเกิดบคุลิกภาพท่ีแสดงออกอยา่งก้าวร้าว  
ทัง้เดก็จะมีความรู้สกึวา่ถกูทรยศ หรือถกูทิง้ เม่ือครอบครัวของตนมีการแสดงความรักไมเ่พียงพอ 
หรือละเลยในสิ่งนี ้ 
 วิลเลียม  ยงัเสริมอีกวา่ ถึงแม้บางครอบครัวจะเลีย้งดบูตุรด้วยความรักอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
แตบ่างครัง้ก็ยงัคงไมเ่พียงพอ เชน่ ในครอบครัวท่ีมีแมเ่ป็นหวัหน้าครอบครัว  กรณีนีอ้าจเป็นสาเหต ุ 
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ท าให้เด็กผู้ชายไมพ่อใจกบัการเลีย้งดขูองแมใ่นมมุมองของผู้หญิง  ซึง่อาจท าให้เดก็ผู้ชายฝ่าฝืนกฎ 
ระเบียบของแมท่ี่เป็นหวัหน้าครอบครัวได้ 
 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้วา่  
ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กตัง้แตเ่กิดจนโต 
และมีอิทธิพลส าคญัตอ่การหลอ่หลอมอารมณ์  จิตใจ  อปุนิสยัและทศันคต ิคา่นิยม 
และพฤตกิรรมของเดก็  ประสบการณ์ตา่งๆ ของเด็กจะเร่ิมภายในครอบครัวเป็นแหง่แรก  
พฤตกิรรมของเดก็ท่ีแสดงตอ่สงัคมภายนอก  
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของครอบครัวได้วา่เป็นอยา่งไร  
ดงันัน้เด็กจะเตบิโตขึน้เป็นคนอยา่งไร หรือกลายเป็นผู้กระท าความผิดได้  
จงึขึน้อยูก่บัการอบรมเลีย้งด ู ความสมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครัว  
ตลอดจนบรรยากาศภายในครอบครัวเป็นปัจจยัส าคญั   
  
4.  ปรัชญาในการปฏิบัตต่ิอเดก็และเยาวชนที่กระท าผิด 
 ปรัชญาในการปฏิบตัิตอ่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิด  มีแนวคิด 
หรือปรัชญาในเชิงอาชญาวิทยา และทนัฑวิทยาสามารถแบง่แยกได้เป็น  2  แนวหลกั ดงันี ้ 
(เมธาพร กาญจนเตะชะ, 2556)    
  

 4.1  ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ   
 เพ่ือเป็นการแก้แค้นตอ่ผู้กระท าผิด  ปอ้งกนั และปราบปรามมิให้มีการกระท าผิด  
มกัพบแนวคดิเชน่นีใ้นสงัคมท่ีประชาชนสว่นใหญ่เป็นพวกอนรัุกษ์นิยม  
แนวความคิดนีจ้ะก าหนดโทษ และลงโทษผู้กระท าผิดเหมือนกนั  
โดยไมค่ านงึถึงความแตกตา่งทางด้านอายขุองผู้กระท าผิด  ดงัท่ีเคยพบวา่  
ท่ีประเทศองักฤษศาลได้พิพากษาตดัสิน และลงโทษเดก็อาย ุ9 ขวบฐานลกัทรัพย์ด้วยการแขวนคอ     
 4.2  ปรัชญาท่ีเน้นต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู   
 เพ่ือชว่ยเหลือให้ผู้กระท าผิดบางจ าพวกซึง่พิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัพอเยียวยาได้  
โดยปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  แก้ไขความประพฤตไิด้แทนท่ีจะลงโทษ  
มกัพบแนวความคดิเชน่วา่นีใ้นสงัคมท่ีประชาชนสว่นใหญ่เป็นพวกเสรีนิยม  
 สรุปได้วา่  ปัญหาการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนสง่ผลกระทบตอ่สงัคมโดยสว่นรวม  
ท าให้เด็กและเยาวชนไมส่ามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพ  
อนัเป็นก าลงัหลกัของประเทศจงึเป็นหน้าท่ีของทกุฝ่ายท่ีจะต้องร่วมมือกนั ปอ้งกนั แก้ไข 
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เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้กลบัคืนสู่สงัคมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี  
สามารถใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมอยา่งปกตสิขุ  และเป็นอนาคตของประเทศชาตติอ่ไป    
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  
 ได้มีผู้ศกึษาพฤติกรรมของฮนันิบาล เล็กเตอร์  จากนวนิยายของ โทมสั แฮริส  
โดยได้ท าการศกึษา และวิเคราะห์พฤตกิรรมของตวัละครเอก  โดยมีรายละเอียดดงันี ้      
 

 เกร์กอล่ี (Gregory, 2002)  วิเคราะห์ตวัละครฮนันิบาล เล็กเตอร์  ในงานวิจยัท่ีช่ือวา่ 
“Hannibal Lecter: The Honey in the Lion’s Mouth”  โดยได้วิเคราะห์พฤตกิรรมของฮนันิบาล  
จากนวนิยายของโทมสั แฮริส  3 เลม่ได้เเก่  Red Dragon, Silence of the lambs และ Hannibal 
พบวา่  ฮนันิบาล คือ เหย่ือของความโหดร้ายในวยัเดก็จากการท่ีเขาต้องพบเห็นการตายของพอ่แม่ 
โดยเฉพาะน้องสาวท่ีถกูน าเนือ้มากินเพ่ือเป็นอาหารประทงัชีวิต  เกร์กอล่ีวิเคราะห์ว่าการท่ีฮนันิบาลลง  
มือฆา่เหย่ือ และกินอวยัวะบางสว่นของเหย่ือนัน้เกิดจากสภาวะจิตเภทท่ีเรียกวา่ Paranoid -
Schizod Position 
อนัเป็นผลมาจากบาดแผลทางใจในวยัเด็กท่ีตวัฮนันิบาลไมส่ามารถหลดุพ้นจากเหตกุารณ์ในอดีตไ
ด้ 
 โอส์สนั (Oleson, 2006) วิเคราะห์ตวัละคร ฮนันิบาล เล็กเตอร์  
โดยการตัง้สมมตุตฐิานวา่การก่ออาชญากรรมของฮนันิบาลอาจมีอปุนิสยัท่ีมีรากฐานมาจากสิ่งชัว่ร้
าย หรือปีศาจในงานวิจยัท่ีช่ือวา่ “The Devil Made Me Do It: The Criminological Theories of 
Hannibal Lecter, Part Three”  โอส์สนัอธิบายวา่  
ฮนันิบาลอาจเป็นตวัร้ายท่ีประสบความส าเร็จเพราะวา่เขาถกูมองว่าเป็นเหย่ือท่ีนา่สงสาร 
และความหลงใหลของผู้อา่น 
ผู้ศกึษาในตวัละครตวันีอ้าจท าให้ความสนใจในต้นก าเนิดของฮนันิบาลน้อยลง   

อคัเดนนิส (Akdeniz, n.d.) วิเคราะห์ตวัละคร ฮนันิบาล เล็กเตอร์  กบัเร่ืองของโรคทางจิต  
จากบทความท่ีช่ือวา่ “Hannibal Lecter Movies Clinical Psychology Term Paper”โดยใช้เกณฑ์ 
DSM-IV  ส าหรับการวินิจฉยับคุลิกลกัษณะของบคุคล และทฤษฏีการวิเคราะห์บคุคลท่ีมีโรคทางจิต 
(Hare’s psychopathic) ผลการวิเคราะห์พบว่า  เม่ือวิเคราะห์บคุลิกของฮนันิบาลรวมถึงสภาพ 
แวดล้อมตา่งๆ แล้วน ามาเทียบเคียงกบัเกณฑ์ทัง้สองตวัดงักลา่วจะเกิดข้อโต้แย้งวา่  
ตวัละครตวันีมี้สภาพจิตท่ีปกติ  
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อีกทัง้เม่ือศกึษาสภาพแวดล้อมในครอบครัวของฮนันิบาลตอนต้นก าเนิดก็ยงัได้ข้อ 
สนบัสนนุท่ีขดัแย้งกบัการวินิจฉยัวา่ตวัละครตวันีมี้สภาพจิตท่ีไมป่กติ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัได้ข้อสรุปท่ียอมรับได้วา่  
เหตกุารณ์ร้ายในวยัเดก็มีบทบาทส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาการของจิตท่ีน าไปสูส่ภาพจิตท่ีไมป่ก
ต ิ 
 เอนนา และจิม (Anna and Jim, 2010)  ได้ศกึษาตวัละคร ฮนันิบาล เล็กเตอร์  โดยเปรียบ 
เทียบกบัผู้กระท าความผิดท่ีอยูใ่นสภาวะจิตเภท  ในช่วงเวลาระหวา่งปี ค.ศ.1980 – 2009 
ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ตามทฤษฏีจิตวิทยา (Psychopathic Checklist-Revised) พบวา่ 
ตวัละครตวันีมี้ลกัษณะท่ีเย่อหยิ่ง ชอบออกค าสัง่  ชอบจดัการ  มีความกระด้าง และขาดจิตส านกึ  
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาจงึเตม็ไปด้วยความเลือดเย็น 
แตเ่ม่ือศกึษาภมูิหลงัของฮนันิบาลท าให้เข้าใจถึงสาเหต ุ
และพฤตกิรรมของเขาอนัเน่ืองมาจากบาดแผลในใจในวยัเดก็  ซึง่เม่ือศกึษา และเปรียบเทียบกบัผู้  
กระท าความผิดท่ีอยู่ในสภาวะจิตเภทในสงัคมจริงๆ แล้วสามารถสรุปได้วา่  
ผู้กระท าความผิดท่ีอยู่ในสภาวะจิตเภทมกัจะทกุข์ทรมานจากความเจ็บปวดทางด้านจิตใจมาก่อน 
 จากการศกึษาค้นคว้า และจากงานวิจยัท่ีผา่นมาทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัฮนันิบาล เล็กเตอร์ 
ตวัละครเอกในนวนิยายของโทมสั แฮริส นัน้  ผู้วิจยัพบวา่  มีเพียงงานวิจยัจากตา่งประเทศเทา่นัน้        
ไมพ่บงานวิจยัในเร่ืองดงักลา่วภายในประเทศ และถึงแม้ว่านกัการศกึษา และนกัวิจยัทัง้หลายตา่ง        
ใช้แนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ตามหลกัวิชาตา่งๆ เพ่ือวิเคราะห์พฤตกิรรม และสภาพจิตของ 
ฮนันิบาล  แตท่ัง้หมดยงัไมส่ามารถอธิบายถึงปัจจยัและสาเหตเุก่ียวข้อง  ท่ีเช่ือมโยงทัง้พฤตกิรรม 
และสภาพจิตของฮนันิบาลท่ีน าไปสูก่ารเป็นอาชญากรท่ีน่าสะพรึงกลวัและนา่สยดสยองได้อย่างชดั
เจน  ฮนันิบาล เล็กเตอร์ยงัคงเป็นตวัละครท่ีนา่สนใจ  เป็นกรณีศกึษาให้นกัการศกึษารวมทัง้ผู้  
สนใจโดยทัว่ไปได้วิพากษ์  วิจารณ์  ค้นคว้า และสืบค้นพฤตกิรรม และสภาพจิตของเขาอีกตอ่ไป  



 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัเร่ืองการศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ             
ฮนันิบาล เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิงครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  เพ่ือศกึษา 
และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
และแนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  
ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัว  ได้แก่  มสิชา น้องสาว  โรเบร์ิต 
เล็กเตอร์  ลงุ และมรุะซะกิ ชิคบิ ุ ปา้สะใภ้  โดยมีขัน้ตอน และรายละเอียดในการด าเนินการวิจยั  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 1.1  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษา และรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากนวนิยายเร่ือง  ฮนันิบาล   
ไรซิง  ของโทมสั แฮริส  ดงันี ้
 

เร่ืองย่อนวนิยายเร่ือง  ฮันนิบาล ไรซิง 

 ฮนันิบาล เล็กเตอร์ ท่ี 8  ตวัละครเอกของเร่ืองเกิดปี ค.ศ.1933  ณ ประเทศลิธวัเนีย 
ซึง่เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีแยกตวัออกมาจากสหภาพโซเวียต  ฮนันิบาลมีน้องสาวเพียงคนเดียวช่ือ 
“มิสชา” ทัง้สองเป็นพ่ีน้องท่ีใกล้ชิดสนิทสนมรักใคร่กนัดี  
ฮนันิบาลในวยัเด็กต้องสญูเสียพอ่แม่จากภยัของสงคราม  
เขาในตอนนัน้เหลือเพียงน้องสาวท่ีต้องคอยดแูล และปกปอ้ง  

ฮนันิบาลและมิสชาถกูจบัตวัไปโดยกองก าลงัอิสระท่ีท างานให้กบัสหภาพโซเวียต 
ฮนันิบาลพยายามท่ีจะตอ่สู้   แตเ่ม่ือพวกนัน้ขูจ่ะท าร้ายมิสชาเขาจงึต้องยอมจ านน  
เม่ือเวลาผา่นไปสภาพการขาดแคลนอาหารเร่ิมรุนแรงขึน้  
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เหลา่ทหารได้ทางออกโดยการฆา่มิสชาซึง่ในขณะนัน้ก าลงัป่วยหนกัด้วยพิษไข้ 
และน าเนือ้ของเธอมากินเพ่ือบรรเทาความหิว 
เหตกุารณ์เลวร้ายนีเ้ป็นภาพอนัเลือนรางในความทรงจ าของฮนันิบาล 
และได้สร้างปมแผลซุกซ่อนอยู่ในใจของเขาไปชัว่ชีวิต  
 ตอ่มาทหารกลุม่ท่ีจบัตวัเขาไว้ได้ทิง้ให้เขาอยูเ่พียงล าพงั  ฮนันิบาลถกูพบวา่ยงัรอดชีวิต 
และถกูน าตวัไปยงัสถานรับเลีย้งเดก็ก าพร้า  สถานท่ีท่ีเคยเป็นปราสาทเล็กเตอร์ของเขามาก่อน      
ท่ีนัน่ได้ถกูตกแตง่ใหม่  มีผู้คมุ และเดก็ก าพร้าเชน่เขามากมาย  
ท่ีตา่งก็มองวา่ฮนันิบาลเป็นตวัประหลาดของสงัคมกลุม่เล็กๆ กลุม่นัน้  
ฮนันิบาลมกัถกูกลัน่แกล้งจากกลุม่เดก็เกเร และผู้คมุท่ีไร้ศีลธรรม  
แตเ่พราะไมย่อมเป็นผู้ถกูกระท าแตเ่พียงฝ่ายเดียว  
การตอบโต้ของฮนันิบาลได้สร้างสญัญะแก่สงัคมกลุม่นัน้ให้มองวา่เขาเป็นตวัอนัตรายมากกวา่ท่ีจะ
เป็นเพียงเดก็เกเรคนหนึง่  

ตลอดทกุคืนท่ีฮนันิบาลใช้เวลาอยูใ่นสถานรับเลีย้งเด็กก าพร้า  
เขาจะถกูหลอกหลอนด้วยภาพเหตกุารณ์ท่ีมิสชาถกูฆ่า  ความฝันนีไ้ด้คอ่ยๆ 
ท าร้ายเขาอย่างแสนสาหสัทกุค ่าคืน  หลงัจากสงครามสิน้สดุลง “โรเบร์ิต” 
ซึง่เป็นญาตท่ีิเหลือรอดอยูเ่พียงคนเดียว และเป็นลงุแท้ๆ ของเขา  
ซึง่ได้รับต าแหนง่เป็นเคานต์เล็กเตอร์แทนพอ่ของฮนันิบาล  โรเบร์ิตได้อปุการะ 
และพาเขาออกจากสถานเลีย้งเดก็ก าพร้าให้มาอยูร่่วมชายคาเดียวกนักบัครอบครัวของตน  ณ 
ท่ีนัน้ ฮนันิบาลจงึได้พบกบัภรรยาผู้งดงามชาวญ่ีปุ่ นของลงุนามวา่ “มรุะซะกิ ชิคบิ”ุ  
 ดเูหมือนวา่ฮนันิบาลจะสามารถปรับตวัเข้ากบัชีวิตใหมข่องเขาท่ีมีมรุะซะกิ 
และสาวใช้คอยดแูลชว่ยเหลือได้ พวกเธอมกัจะสอนฮนันิบาลให้รับรู้วิธีคิด 
และการด าเนินชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นรวมถึงงานอดเิรกยามว่าง เชน่ การจดัดอกไม้  
ด้วยความใกล้ชิดระหวา่งฮนันิบาลกบัมรุะซะกิได้ก่อก าเนิดความรู้สกึท่ีเป่ียมล้นไปด้วยแรงรักจากฮั
นนิบาลเขาไมส่ามารถมองเธอในฐานะปา้สะใภ้ได้อีกตอ่ไป 

ความรู้สกึท่ีไมเ่ป็นไปตามครรลองของศีลธรรม ได้เปล่ียนฮนันิบาลให้เป็นผู้กระท าความผิด 
เขาได้ลงมือฆา่พอ่ค้าขายเนือ้  ด้วยเหตท่ีุชายผู้นัน้ไมย่อมกลา่วค าขอโทษมรุะซะกิ  
ตอ่วาจาอนัหยาบคายในเชิงเหยียดเชือ้ชาต ิ 
รวมถึงด้วยเหตกุารเสียชีวิตของลงุท่ีเกิดจากอบุตัเิหตใุนขณะบนัดาลโทสะตอ่ชายขายเนือ้  
ถึงแม้ฮนันิบาลจะเคยถกูโรเบร์ิตแนะน าให้วาดรูปเพ่ือรองรับอารมณ์ท่ีขดัแย้งภายในจิตใจ  
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แตว่ิธีการนีก้ลบัสญูสิน้เม่ือฮนันิบาลค้นพบทางออกด้วยตวัเขาเอง  นัน่คือ  
การลงมือฆา่ตวัปัญหาท่ีเกาะกมุอยูใ่นความคดิของเขา   

โชคชะตาน าพาอดีตหวนกลบัคืน  ฮนันิบาลได้พบกบักลุ่มทหารท่ีเคยจบัตวัเขาล่ามโซ ่
และฆา่น้องสาวของเขา  ความเจ็บป่วยของฮนันิบาลไมส่ามารถถกูลดทอน 
หรือรักษาให้หายได้ด้วยความรักของมรุะซะกิ  แม้เธอพร้อมเต็มใจท่ีจะมอบทัง้กาย และใจให้เขา 
ฮนันิบาลเลือกการแก้แค้นเพ่ือให้ทหารเหลา่นัน้ได้ชดเชยความทรมานจากการสญูเสียน้องสาวผู้ เป็
นท่ีรัก แตเ่ขากลบัพบความจริงท่ียากจะยอมรับได้วา่  
เขาก็เป็นอีกคนหนึง่ท่ีกินเนือ้น้องสาวของตนเองด้วยเชน่กนั  ความจริงท่ีแสนโหดร้ายนี ้ 
เปรียบเสมือนการเพาะพนัธุ์เมล็ดพืชท่ีถกูหยัง่รากลกึไว้เนิ่นนาน  ได้เจริญเติบโตขึน้  
เปล่ียนฮนันิบาลจากเดก็ผู้ มีพฤตกิรรมกระท าผิดให้กลายเป็นฆาตกรผู้ มีพฤติกรรมการฆา่ในรูปแบบ
เฉพาะตวั  คือการกดั และกินเนือ้ของเหย่ือ  
ความรักของมรุะซะกิไมส่ามารถดงึฮนันิบาลขึน้จากหลมุพรางในอดีตได้  
เธอไมเ่หลือความไว้เนือ้เช่ือใจใดๆ ในตวัฮนันิบาล 
การแก้แค้นให้น้องสาวของเดก็หนุม่คนหนึ่งจบลงท่ีจดุแตกหกับนความเปลา่เปล่ียวของตวัละครทัง้
สอง  แตก่ลบัเป็นจดุเร่ิมต้นเร่ืองราวของตวัละครเอก  
ฮนันิบาลผู้ ท่ีได้รับสมญานามอนัเล่ืองลือวา่เป็น “ฆาตกรตอ่เน่ืองกินเนือ้”    

1.2  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษา และรวบรวมข้อมลูของฮนันิบาลในด้านตา่งๆ คือ  
1.2.1  ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัวท่ีเก่ียวข้อง 
1.2.2  ด้านบคุลิกภาพ และพฤตกิรรมกระท าความผิด 
1.2.3  ด้านสาเหตท่ีุก่อให้เกิดพฤตกิรรมกระท าความผิด                                                                              

 

ฮันนิบาล เล็กเตอร์  ตัวละครเอก  

 ตวัละครเอกท่ีมีบาดแผลในอดีต  ดัง่หนามแหลมคอยทิ่มแทงยามหลบัใหล  
เป็นลกูชายของทา่นเคานต์เล็กเตอร์ กบันางไซมอน เนต้า  เล็กเตอร์  
คือนามสกลุของคนในกลุม่ชนชัน้ขนุนางท่ีสืบทอดกนัมานานกว่า 500 ปี 
และยงัเป็นช่ือปราสาทของต้นตระกลูท่ีได้สร้างไว้  
ฮนันิบาลเป็นเด็กท่ีฉลาดมากเม่ือเทียบกบัเดก็รุ่นเดียวกนั  
เขาสามารถเรียนบทเรียนท่ียากเกินกวา่ระดบัของเดก็รุ่นเขาจะสามารถเข้าใจได้   
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 ฮนันิบาลมีครอบครัวท่ีอบอุน่ และยงัเป็นครอบครัวชนชัน้ขนุนาง  แตเ่น่ืองจากสงครามอนั                
เลวร้ายได้พรากชีวิตของคนท่ีส าคญัท่ีสดุในครอบครัวของเขาไป  เขาสญูเสียทัง้พอ่แม่ และน้องสาว 
จากเหตกุารณ์ท่ีโหดร้ายในครัง้นัน้  ท าให้เขาต้องกลายเป็นเดก็ก าพร้า 
และอาศยัอยูท่ี่สถานเลีย้งเด็กก าพร้าท่ีเคยเป็นปราสาทเล็กเตอร์มาก่อน  
หลงัจากนัน้ไมน่านลงุของเขาได้รับอปุการะโดยน าเขาไปอาศยัอยูด้่วยกนั  ฮนันิบาลได้รับการดแูล 
เอาใจใสเ่ป็นอย่างดีจากมรุะซะกิ  ภรรยาชาวญ่ีปุ่ นของลงุ  เธอได้สอนเขาทัง้วิธีคดิในการใช้ชีวิต 
และขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น  ด้วยความใกล้ชิดของคนทัง้ 2  
จงึเกิดเป็นความรักท่ีขดัแย้งตอ่ศีลธรรมขึน้มา  
ฮนันิบาลได้ลงมือฆา่พอ่ค้าขายเนือ้ซึง่เป็นเหย่ือรายแรกจากโทสะท่ีเขาเก็บกดไว้  
หลงัจากท่ีพอ่ค้าขายเนือ้ได้พดูจาหยาบคายกบั    มรุะซะกิ และเป็นเหตใุห้ลงุของเขาเสียชีวิต  
ซึง่การก่อคดีในครัง้นัน้เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีปลดพนัธนาการทางจิตใจ 
และขบัเคล่ือนการกระท าของเขาในเวลาตอ่มา  
หลงัจากนัน้ฮนันิบาลได้พบกบักลุม่ทหารท่ีเคยจบัตวัเขากบัน้องสาวไว้  
เพ่ือให้คนพวกนัน้ต้องชดใช้ในสิ่งท่ีเขาได้สญูเสียไป  
ด้วยเหตนีุก้ารแก้แค้นเพ่ือลบภาพแหง่ความเจ็บปวดจงึเป็นหนทางท่ีฮนันิบาลเลือกเดิน 
และไมอ่าจหวนกลบัคืนมาใช้ชีวิตตามปกตไิด้อีก 

 
1.3  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษา และรวบรวมข้อมลูของตวัละครในครอบครัวท่ีมี 

ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัฮนันิบาล  คือ  
 

 มสิชา  น้องสาว 
 

น้องสาวเพียงคนเดียวของฮนันิบาล  ลกูคนสดุท้องของครอบครัวเล็กเตอร์  ฮนันิบาลและ 
มสิชาเป็นพ่ีน้องท่ีสนิทกนัมาก  
ฮนันิบาลจะคอยปกปอ้งดแูลน้องสาวอยูเ่สมอไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ 
แตใ่นท้ายท่ีสดุมิสชาก็ต้องจากฮนันิบาลไปเน่ืองจากสงคราม  พ่ีน้องทัง้ 2 
คนถกูกองก าลงัทหารอิสระจบัตวัไว้  ด้วยสภาวะท่ีขาดแคลนอาหาร 
ท าให้พวกทหารต้องฆา่มิสชาซึง่ตอนนัน้ก าลงัป่วย  เพ่ือน าเนือ้มากินประทงัความหิว  
การตายของมิสชาสง่ผลตอ่สภาพจิตของฮนันิบาลเป็นอย่างยิ่ง  
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จนกระทัง่เขามาพบกบัทหารเหลา่นัน้อีกครัง้  
การแก้แค้นของฮนันิบาลตอ่พวกคนท่ีท าร้ายมสิชาจงึเร่ิมต้นขึน้ 
   

 โรเบิร์ต เล็กเตอร์  ลุง 

 โรเบร์ิตได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นท่านเคานต์แทนต าแหนง่เดมิของบดิาฮนันิบาลท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  
โรเบร์ิตเป็นจิตรกร และเป็นลงุท่ีอบอุ่น  บ้านของเขามีห้องท่ีจดัไว้ส าหรับวาดรูปโดยเฉพาะ 
โรเบร์ิตได้แนะน าให้ฮนันิบาลใช้ห้องนัน้เป็นท่ีวาดรูปด้วย  
เพ่ือให้ลืมความเจ็บปวดจากเหตกุารณ์ในอดีต  แตต่วัละครตวันีต้้องจบชีวิตลง  
หลงัจากท่ีอารมณ์อนัโกรธเกรีย้ว  
น าพาเขาไปพบกบัพอ่ค้าขายเนือ้เพ่ือแก้แค้นท่ีชายผู้นัน้ได้พดูจาสบประมาทภรรยาของเขา 
และสดุท้ายด้วยเหตทุะเลาะวิวาทกนัเขาก็พลาดทา่จนเสียชีวิต 
 

มุระซะกิ ชิคิบุ  ป้าสะใภ้ 

มรุะซะกิเป็นตวัละครฝ่ายหญิงท่ีส าคญัตวัหนึง่  เน่ืองจากมีบทบาท และสายสมัพนัธ์กบั 
ฮนันิบาลในเชิงพิศวาส  มรุะซะกิแตง่งานกบัโรเบร์ิต  ดงันัน้เธอจงึมีศกัดิเ์ป็นปา้สะใภ้ของฮนันิบาล  
เธอได้สอนวิถีการด าเนินชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ของญ่ีปุ่ นให้กบัฮนันิบาล  หลงั 
จากท่ีโรเบร์ิตเสียชีวิตแล้ว  เธอรับหน้าท่ีดแูลฮนันิบาลตอ่  แตก่ลบักลายเป็นว่าทัง้ 2 
คนได้ปลกูต้นรักร่วมกนัในเวลาอนัสัน้  
ถึงแม้เธอจะพยายามดงึฮนันิบาลออกจากวิถีแหง่การช าระความแค้นของเขา  
แตค่วามรักท่ีเธอมอบให้ก็ไม่สามารถชว่ยเขาได้ และน าไปสูจ่ดุจบท่ีสามารถคาดเดาได้ 
   
 
 
 
 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

2.1  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู                                                                                          
  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือศกึษา 
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และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ใน    ฮนันิบาล ไรซิง  ตามประเด็นจดุมุง่หมายของการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1  ศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ      
ฮนันิบาล เล็กเตอร์ 

          2.1.2  วิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ   
ฮนันิบาล เล็กเตอร์โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ 
  2.1.3  วิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ   
ฮนันิบาล เล็กเตอร์โดยใช้แนวคดิการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน 
   

2.2  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์  
ตามประเดน็จดุมุง่หมายของการวิจยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา 
และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
และแนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  โดยน าเสนอข้อมลูแบง่ออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

 

 ตอนที่ 1  ผลการศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ 
ฮนันิบาล เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง  

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ 
ฮนันิบาล เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด์ ฟรอยด์  

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของ 
ฮนันิบาล เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง  โดยใช้แนวคิดการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาอิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกระท าความผิด 
ของฮันนิบาล เล็กเตอร์ ในฮันนิบาล ไรซิง   
 

ผลการศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลตาม 
บริบทความสมัพนัธ์ระหว่างฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัว ได้แก่ มสิชา น้องสาว โรเบร์ิต เล็กเตอร์ 
ลงุ และมรุะซะกิ ชิคบิ ุปา้สะใภ้สามารถวิเคราะห์ได้  ดงันี ้  

 

1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างฮันนิบาลกับมิสชา       
  ความสมัพนัธ์ของฮนันิบาลกบัมิสชา  
น้องสาวเพียงคนเดียวเร่ิมขึน้ในตอนต้นของเร่ืองเม่ือฮนันิบาลอาย ุ8 ขวบ และมสิชาอาย ุ2 
ขวบกว่า  2 พ่ีน้องมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดสนิทสนม เลน่หวัหยอกล้อกนัตามประสาพ่ีน้อง  ดงัหน้า 
6  ความว่า 

Mischa in her excitement dropped her bread on the dump ground. When 
Hannibal stooped to help her, she was pleased to daub mud on his nose with her little 
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star-shaped hand. He daubed a bit of mud on the end of her nose and they laughed at 
their reflections in the moat.  

 

ถึงแม้ฮนันิบาลจะยงัเป็นแคเ่ดก็คนหนึง่  
แตส่ญัชาตญาณของความเป็นพ่ีปรากฏให้เห็นได้อยา่งชดัเจน  
มิสชาเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวเธอจงึมีความหมาย และความส าคญัตอ่เขามาก เขา  จะคอยดแูล 
ปกปอ้งน้องสาวอย่างเตม็ท่ี  ไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์อย่างไรเลวร้ายแคไ่หน 
และไมเ่คยกลวัท่ีจะต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์เหลา่นัน้  ดงัหน้า 43  ความวา่  

Hannibal grabbed a boar spear from the wall and Grutas, with his sure instinct 
turned his gun on the little girl.  

ฮนันิบาลสญูเสียทัง้พอ่ และแมจ่ากผลของสงคราม  
ครอบครัวของเขาเหลือเพียงมิสชาเทา่นัน้  มิสชาเองก็เหลือเพียงพ่ีชายคนเดียวท่ีเธอไว้เนือ้เช่ือใจ 
พ่ีชายท่ีคอยดแูลปกปอ้งเธอเสมอมา  หลงัจากสญูเสียพอ่ และแม ่ พวกเขา 2 
พ่ีน้องถกูกลุม่ทหารรับจ้างอิสระจากโซเวียตจบัตวั และกกั ขงัไว้  
ด้วยความออ่นล้ากบัสิ่งท่ีเพิ่งเผชิญมามิสชาเร่ิมออ่นเพลีย 
แตใ่นเวลานัน้เธอยงัมีฮนันิบาลอยู่เคียงข้าง  มิสชารู้สกึได้วา่เธอจะยงัคงปลอดภยัเม่ืออยูก่บัพ่ีชาย  
ดงัหน้า 44  ความว่า  

Mischa bury her face in Hannibal’s coat. He gathered her inside his coat and felt 
her heart beating hard.  

ฮนันิบาล และมิสชามีสายสมัพนัธ์ของความเป็นพ่ีน้องท่ีใกล้ชิด ผกูพนั 
ร่วมทกุข์ร่วมสขุมาด้วยกนั  
เม่ือทัง้คูต้่องตกอยูภ่ายใต้สถานการณ์อนัโหดร้ายคนเป็นพ่ีก็ยงัคอยดแูล ปกปอ้งน้องเสมอ  
เป็นเวลา 5 วนันบัจากท่ีพ่ีน้องทัง้ 2 ถกูจบัตวัไว้  
ความออ่นล้าของมิสชาเร่ิมมากขึน้จนท าให้เธอไม่สบาย และถึงแม้ฮนันิบาลจะคอยดแูล 
ปกปอ้งเธอมากเพียงไรก็ไมส่ามารถชว่ยเธอก้าวข้ามผา่นเง่ือนไขในสภาวะขาดแคลนอาหารได้  
เม่ือกลุม่ทหารเหล่านัน้ตดัสินใจฆา่ และกินเนือ้ของมิสชา  เพ่ือประทงัชีวิต  ดงัหน้า 51  ความว่า  

Grutas’ face was smeared with blood and feathers. He turned his bloody face up 
to the children and he said, “We have to eat or die.” That was the last conscious memory 
Hannibal Lecter had of the lodge.  



60 
 

การสญูเสียมิสชาในครัง้นัน้มีอิทธิพลสง่ผลตอ่สภาพจิตใจของฮนันิบาลเป็นอยา่งยิ่ง 
จนท าให้ความทรงจ าชว่งนัน้ขาดหายไปในบางชว่ง  
อาจเป็นเพราะความจริงท่ีได้เผชิญมนัสร้างความเจ็บ 
ปวดเกินกว่าท่ีสภาพจิตใจของเขาจะทนรับได้ไหว 
แม้เหตกุารณ์จะผา่นไปแล้วแตฮ่นันิบาลยงัคงฝันร้ายถึงภาพเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ตลอดมามนัเป็นภ
าพหลอกหลอนท่ีท าร้ายจิตใจของเขาในยามหลบั  ดงัหน้า 69  ความวา่  

“Take her; she’s going to die anyway. Come and play, come and play”. Singing 
now, they take her. “ Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm…” He hangs on 
to Mischa’s arm, the children dragged toward the door. He will not release his sister and 
Blue Eyes slams the heavy barn door on his arm, the bone cracking, opens the door 
again and comes back to Hannibal swinging a stick of firewood, thud against his head, 
terrific blows falling on him, flashes of light behind his eyes, banging, Mischa calling        
“Annaba!” 

หลายปีตอ่มาฮนันิบาลได้บงัเอิญพบกบัทหาร  หนึง่ในบรรดากลุม่ทหารท่ีเคยจบัตวัเขากบั 
มิสชาไว้  และนัน่คือจดุเร่ิมต้นของการฆ่าเพ่ือการแก้แค้น  ดงัหน้า 255  ความวา่ 
 “Herr…Dortlich. On behalf of myself and my late family, I want to thank you for 
coming today. Pitmans a great deal to us, and to me personally, having you here. I’m 
glad to have this chance to talk seriously with you about eating my sister.” 

 อยา่งไรก็ตามมิสชาอาจไมใ่ชเ่หตผุลเดียวท่ีฮนันิบาลตดัสินใจกระท าเชน่นัน้ 
อาจเป็นเพราะความทรมานจากฝันร้าย ภาพเหตกุารณ์ในอดีตในครัง้นัน้ยงัคงรบกวนเขาเร่ือยมา 
เพ่ือท่ีจะหลดุพ้นจากฝันร้ายนานนบัปี  
การจบเร่ืองราวทัง้หมดอาจเป็นวิธีเดียวท่ีจะชว่ยให้เขาผา่นความทกุข์ทรมานนี ้
และปลดปลอ่ยมิสชาออกจากความทรงจ าของเขาเสียที  ดงัหน้า 207  ความวา่ 

Hannibal came awake, choking, holding on to the end of the dream, clamping his 
eyes tight shut and tried to force himself past the point where he awoke. He bit the 
corner of the pillowcase and made himself go over the dream. What did the men call 
each other?  What were their names? When did he lose the sound? He couldn’t 
remember when it went away. He wanted to know what they called each other. He had to 
finish the dream 
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จากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นได้วา่  มิสชามีความหมาย และมีความส าคญัตอ่  
ฮนันิบาลมาก  ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาท่ีเหลือรอดจากสงคราม   
การจากไปของมิสชาจงึมีผลกระทบตอ่สภาพจิตใจของฮนันิบาลเป็นอยา่งยิ่ง  
ความปวดร้าวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตครัง้ท่ีสญูเสียมิสชาไป  
เป็นแรงขบัส าคญัท่ีซ่อนเร้นแอบแฝงอยูใ่นจิตใต้ส านกึของฮนันิบาลเพ่ือรอการถกูปลดปลอ่ยซึง่ไมส่
ามารถเกิดขึน้ได้หลงัรอดชีวิตจากเหตใุนครัง้นัน้ทนัที  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดได้มีสว่นขบัเคล่ือน  
ผลกัดนัแรงขบัส าคญัของฮนันิบาลให้ถกูปลดปล่อยออกมา     

แสดงให้เห็นว่า  มิสชามีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  
โดยมีนยัยะของพฤตกิรรม คือ “ความแค้น” 
ท่ีเป็นแรงขบัทางสญัชาตญาณในการท าลายล้างท่ีมาจาก จิตใต้ส านึก  
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลทยอยฆ่าทหารกลุม่นัน้ให้ต้องตายตกไปตามกนั 
และเป็นวิธีเดียวท่ีเขาเช่ือวา่จะท าให้ความทกุข์ทรมานจากฝันร้ายทกุค ่าคืนของเขาถกูปลดปลอ่ยให้
อนัตรธานหายไปด้วย  
  

1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างฮันนิบาลกับโรเบิร์ต เล็กเตอร์  
 หลงัจากครอบครัวของฮนันิบาลซึง่ประกอบไปด้วยพอ่ แม ่
และน้องสาวทัง้หมดได้เสียชีวิตไปในระหวา่งสงคราม  ฮนันิบาลต้องกลายเป็นเดก็ก าพร้า 
และถกูน าตวัไปอาศยัอยูใ่นสถานเลีย้งเด็กก าพร้าซึง่เคยเป็นปราสาทของตระกลูเล็กเตอร์มาก่อน 
หรือเรียกได้วา่เคยเป็นบ้านของเขา     นัน่เอง  ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่  
ทกุค ่าคืนฮนันิบาลต้องทนทกุข์ทรมานกบัฝันร้ายจากภาพเหตกุารณ์ในอดีตท่ีเขาเห็นมิสชาเสียชีวิต
ไปตอ่หน้าตอ่ตา  เขากลายเป็นเด็กหลีกเล่ียง ไมเ่ข้าสงัคมไมย่อมพดูจากบัใครๆ 
จนถกูมองวา่เป็นคนใบ้อีกทัง้เขามกัจะไมย่อมปฏิบตัติามกฎของสถาน 
เลีย้งเดก็ก าพร้าท าให้เดก็คนอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้คมุคอยรังแก กลัน่แกล้งเขาอยูเ่สมอ แตฮ่นันิบาลไมย่อม 
เป็นผู้ถกูกระท าแตฝ่่ายเดียว  เขาจงึตอบโต้ท าร้ายกลบัจนท าให้เด็ก และผู้คมุตา่งบาดเจ็บไปด้วย 

 โรเบร์ิตผู้ มีศกัดิเ์ป็นลงุของฮนันิบาล  
ญาตสินิทคนเดียวท่ีเหลืออยู่เป็นผู้น าเขาออกมาจากสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า 
และรับอปุการะเขาให้มาอยูร่่วมกนักบัครอบครัวของตน  
หลงัจากเป็นท่ีแนช่ดัแล้ววา่บิดาของฮนันิบาลท่ีมีศกัดิเ์ป็นทา่นเคานต์ได้เสียชีวิตไปแล้ว  
โรเบร์ิตจงึต้องรับต าแหนง่แทน  ดงัหน้า 73  ความวา่ 
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Robert Lecter was actually Count Lecter now, with his brother presumed dead. 
He was already accustomed to the title, having used it illegitimately for years.  

โรเบร์ิตมารับฮนันิบาลท่ีสถานเลีย้งเดก็ก าพร้าด้วยตวัเอง  
เขาได้พดูคยุกบัครูใหญ่ของท่ีนัน่เก่ียวกบัตวัหลานชาย  
ด้วยพฤตกิรรมท่ีปรากฏให้เห็นในชว่งท่ีอาศยัอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้าจงึท าให้เดก็ๆ 
และผู้คมุตา่งพากนัมองวา่ฮนันิบาลเป็นตวัอนัตราย  
ครูใหญ่จงึจ าเป็นต้องเตือนเร่ืองเหลา่นีใ้ห้โรเบร์ิตทราบ  ก่อนท่ีเขาจะพาฮนันิบาลไปอยู่ด้วย  
ดงัหน้า 74  ความว่า 

“Comrade Lecter, I would be…careful with Hannibal until you know him better.    
It might be best if he did not play with other boys until he’s settled. Someone always gets 
hurt.”                                                                                                                                       
            “ He’s not a bully? ”  
 “It’s the bullies who get injured. Hannibal does not observe the pecking order. 
They’re always bigger and he hurts them very quickly and sometimes severely. Hannibal 
can be dangerous to persons larger than himself. He’s fine with the little ones. Lets them 

tease him a little. Some of them think he’s deaf as well as mute and say in front of him 
that he’s crazy.” 

ถึงแม้ครูใหญ่จะเลา่พฤตกิรรมท่ีผา่นมาของฮนันิบาลให้โรเบิร์ตฟัง  
แตโ่รเบร์ิตก็ไมมี่ทา่ทีท่ีแสดงออกถึงความกงัวล หรือหวาดระแวงกบัพฤติกรรมของฮนันิบาล  
ในทางกลบักนัเขาพดูคยุกบั หลานชายอยา่งเป็นกนัเอง  ฮนันิบาลเองก็ชอบวิธีท่ีลงุของเขาพดู  
แม้วา่เขาจะปล่อยให้ลงุพดูอยู่ฝ่ายเดียว  
นบัวา่เป็นไปด้วยดีส าหรับการพบกนัครัง้แรกระหว่างลงุกบัหลาน  
อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของความสมัพนัธ์ท่ีดีในสญัญะหนึง่ของความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัว  
ดงัหน้า 78  ความว่า  

Hannibal liked his uncle for making the introductions in the driveway, courteously 
facing the staff, instead of rushing toward the house and talking over his shoulder.   

ด้วยความรัก  ความจริงใจท่ีโรเบร์ิตมอบให้กบัฮนันิบาล 
น ามาซึง่ความอบอุน่ท่ีเขาสามารถสมัผสัได้  
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ฮนันิบาลรู้ว่าลงุของเขาเป็นคนดีถึงแม้จะยงัไมพ่ดูกบัลงุ แตฝั่นร้ายท่ีรบกวนจิตใจของเขา ได้คอ่ยๆ 
เร่ิมอนัตรธานหายไป  ดงัหน้า 102  ความวา่ 

“You have lost your family and your home, but you have me and  you have 
Sheba.” 

โรเบร์ิตทราบเร่ืองท่ีหลานชายต้องทนทรมานกบัฝันร้ายทกุค ่าคืน แตเ่ขาไมท่ราบถึงเร่ือง 
ราวเหตกุารณ์ในอดีตท่ีฮนันิบาลได้ประสบมา  โรเบร์ิตจงึพาหลานชายไปพบกบัจิตแพทย์  
แตด่เูหมือนว่าสภาพจิตใจของฮนันิบาลยงัไมพ่ร้อมจะเผชิญกบัความจริงอนัโหดร้าย  
โรเบร์ิตคิดวา่การท าให้ฮนันิบาลบรรเทาทกุข์ลงได้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเม่ือนัน้ความทรมานจากภาพเห
ตกุารณ์ในวยัเดก็จะได้หมดสิน้ไป  
เน่ืองจากตวัโรเบร์ิตเป็นศลิปินเขาจงึเช่ือวา่การให้ฮนันิบาลวาดรูปจะสามารถช่วยบรรเทาทกุข์ในใจ
ลงได้  โรเบร์ิตมีห้องส าหรับวาดรูปโดยเฉพาะ 
และได้จดัเตรียมทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัการวาดรูปให้กบัฮนันิบาล  โรเบร์ิตจงึแนะน าให้เขาวาดรูป  
ดงัหน้า 102  ความวา่ 

 “I have made a space here for you, your own studio,” the count said. “You can 
find relief here, Hannibal. When you feel that you may explode, draw instead! Paint!     
Big arm motions, lots of color. Don’t try to aim it or finesse it when you draw. You will get 
enough finesse from Sheba.” 

ถึงแม้ท้ายท่ีสดุฮนันิบาลจะได้ลองวาดรูปหลงัจากท่ีโรเบร์ิตเสียชีวิตไปแล้ว 
แตส่ าหรับเขาการทิง้อารมณ์โกรธลงไปกบัการวาดรูปไมส่ามารถชว่ยบรรเทาทกุข์อะไรได้เลย  

การเสียชีวิตของโรเบร์ิตในเวลาตอ่มา ได้สง่ผลตอ่สมาชิกในครอบครัวเล็กเตอร์เป็นอย่างยิ่ง      
ไมว่า่จะเป็นมรุะซะกิ  ภรรยาชาวญ่ีปุ่ น สาวใช้ในบ้าน และแนน่อนท่ีสดุได้สง่ผลตอ่ตวัฮนันิบาลด้วย  
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัยิ่งอีกครัง้ในชีวิตของเดก็หนุม่  ดงัหน้า 102  ความวา่   

“Madam, I hesitate to intrude upon your grief,” the tax official said, “but I want to 
assure you that you will have plenty of time to make other arrangements before the 
chateau is auctioned for death duties. I wish we could accept your own sureties for the 
death tax, but as your resident status in France will now come into question that is 
impossible.” 

อยา่งไรก็ตามจากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นได้ว่า  
ในฐานะญาตสินิทเพียงคนเดียวท่ีเหลืออยู่  โรเบิร์ตได้พาฮนันิบาลเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว 
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และอปุการะเลีย้งดเูขาเป็นอยา่งดีเพ่ือทดแทนครอบครัวท่ีสญูเสียไป  
โรเบร์ิตผู้สร้างสายสมัพนัธ์ในครอบครัวใหมอี่กครัง้ให้กบั ฮนันิบาลด้วยความรัก  
ความทกุข์ทรมานท่ีฮนันิบาลได้รับในอดีตเร่ิมบรรเทาลง 
แตก่ลบัต้องสญูสลายหายไปพร้อมกบัชีวิตของลงุ  
ด้วยเหตทุะเลาะวิวาทกบัพอ่ค้าขายเนือ้ในตลาดผู้ใช้วาจาดหูมิ่น  หยาบคายตอ่มรุะซะกิ  
ฮนันิบาลต้องกลายเป็นเดก็บ้านแตก (Broken home) ขาดความรัก  ความอบอุน่  ท่ีพึงมีพงึได้รับ 
มีสภาพจิตใจบกพร่องอีกครัง้  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดได้มีสว่นขบัเคล่ือน  
ผลกัดนัแรงขบัส าคญัของฮนันิบาลให้ถกูปลดปล่อยออกมา     

แสดงให้เห็นว่า  โรเบร์ิตมีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  โดยมี   
นยัยะของพฤตกิรรมคือ “ความโกรธ” ท่ีเป็นแรงขบัทางสญัชาตญานในการท าลายล้างท่ีมาจากจิต   
ใต้ส านกึ  ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  ด้วยการลงมือฆา่พอ่ค้า 
ขายเนือ้ผู้ เป็นต้นเหตใุห้โรเบิร์ตเสียชีวิต 
และเป็นผู้ท าให้สายสมัพนัธ์ในครอบครัวของเขาต้องถกูท าลายลงอีกครัง้ 
 

 1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างฮันนิบาลกับมุระซะกิ ชิคิบุ  
 หลงัจากท่ีโรเบริต์พาฮนันิบาลเข้ามาอยู่ด้วย  ทกุๆ 
คนในครอบครัวแม้แตค่นดแูลรับใช้ก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอยา่งดี  
ฮนันิบาลต้องนอนฝันร้ายทนทกุข์กบัภาพเหตกุารณ์ในอดีตท่ีไมมี่วนัลบเลือน  
การพบกนัระหวา่งเขากบัมรุะซะกิเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสามารถดงึฮนันิบาลออกจากบาดแผลในอดีตนัน้
ได้  ฮนันิบาลได้พบกบัมรุะซะกิเป็นครัง้แรกเม่ือเขาเข้ามาพร้อมกบัโรเบริต์  ดงัหน้า 79  ความวา่ 

Lady Murasaki opened the casement. The evening light touched her face and 

Hannibal, out of the wastes of nightmare, took his first step on the bridge of dreams… 

อาจกลา่วได้วา่มรุะซะกิเป็นรักแรกพบของฮนันิบาล  
เป็นความรักในเชิงพิศวาสท่ีผิดท านองคลองธรรม และเกิดขึน้ในใจของฮนันิบาลเพียงผู้ เดียว  
เน่ืองจากไมป่รากฏสญัญะใดๆ ท่ี     มรุะซะกิจะนอกใจสามี  
การดแูลฮนันิบาลด้วยความหว่งใยท่ีเธอแสดงออกมานัน้  
เป็นเพียงความรู้สึกท่ีพงึกระท าในฐานะปา้สะใภ้  มรุะซะกิยงัได้สอนแนวคดิ  วฒันธรรม 
และวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญ่ีปุ่ น  
ด้วยหวงัวา่สิ่งเหลา่นีจ้ะสามารถบรรเทาอาการทางจิตของฮนันิบาลได้ 
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เชน่ศลิปะการจดัดอกไม้ของญ่ีปุ่ นถึงแม้จะเป็นศาสตร์ท่ีขดัแย้งตอ่ภาพลกัษณ์ทางเพศ  
แตฮ่นันิบาลก็ไมมี่ท่ีทา่จะตอ่ต้านใดๆ ทัง้สิน้  ดงัหน้า 89  ความว่า  

Hannibal considered. He picked up two flowers and the knife. He saw the arch of 
the windows, the curve of the fireplace where the tea vessel hung over the fire. He cut 
the steams of the flowers off shorter and planked them in the vase, creating a vector 
harmonious to the arrangement and to the room. He put the cut stems on the table.   
 จากการดแูลเอาใจใสด้่วยความรักอย่างใกล้ชิดของมรุะซะกิ  
ท าให้ฮนันิบาลเร่ิมเปิดใจกบัครอบครัวใหมนี่ ้ 
แม้วา่ผลกระทบทางจิตใจจะท าให้ฮนันิบาลยงัไมค่อ่ยพดู  แตเ่ขาก็ไมมี่พฤตกิรรมท่ีก้าวร้าวใดๆ 
เหมือนตอนท่ีอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า  ความสมัพนัธ์ของบคุคลทัง้ 2 
แฝงไปด้วยมิตอินัละเอียดอ่อนซอ่นอยูใ่นความรู้สึกของฮนันิบาลท่ีมีตอ่มรุะซะกิเป็นความรักท่ีสวยง
าม ชวนฝัน  แตผ่ิดศีลธรรม  หลงัการเสียชีวิตของโรเบริต์  ฮนันิบาลเร่ิมแสดงออกถึงอารมณ์รักใคร่  
และแรงปรารถนาในรักของเขาท่ีไมส่ามารถปิดซ่อนไว้ตอ่ไปได้  ดงัหน้า 132  ความวา่ 

 “You are trembling,” he said. You are in perfect possession of yourself, but you 
are trembling like a bird. I would not have approached you without flowers. I love you, 
Lady Murasaki.  

แตก่ระนัน้ก็ตาม  ความรักท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถลบบาดแผลในใจให้กบัฮนันิบาลได้ 
ถึงแม้วา่ภายหลงัมรุะซะกิจะสามารถตอบรักจนถึงขัน้พลีกายให้กบัเขาได้ก็ตาม ดงัหน้า 287-289  
ความว่า 

Her forehead pressed against his mouth, she unbuttoned his shirt. He held her at 
arm’s length and looked into her lovely face, her shining. 

…“ Hannibal, promise me”…  
...Now was the time and she knew it “Hannibal, promise me” 
A beat, and he said, “I already promised Mischa.” 
ความรักของตวัละครทัง้ 2 อาจเป็นรักท่ีบริสทุธ์ิ 

หรือเป็นความสบัสนท่ีเกิดจากความใกล้ชิด  
แตก็่เพียงพอตอ่ความรู้สึกท่ีไมอ่าจเห็นคนท่ีตนรักถกูเหยียดหยาม หรือถกูท าร้ายได้       ดงัหน้า 
109  ความวา่  
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And Paul again: “Hey, Japonnaise, tell me, is it true that your pussy runs 
crossways?  With a little puff of straight hairs like an explosion” 

จากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นได้วา่  
ในฐานะปา้สะใภ้มรุะซะกิคอยดแูลให้การอบรมสัง่สอนฮนันิบาลด้วยความรัก  
ความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี  ด้วยความใกล้ชิดกนัระหวา่ง       
ฮนันิบาลกบัมรุะซะกิท าให้ฮนันิบาลเกิดความรู้สกึบางอย่างท่ีผิดแผกไปจากหลานชายโดยทัว่ไป 
กลา่วคือ เขาตกหลมุรักปา้สะใภ้ของตวัเอง  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดได้มีสว่นขบัเคล่ือน  
ผลกัดนัแรงขบัส าคญัของฮนันิบาลให้ถกูปลดปล่อยออกมา     

แสดงให้เห็นว่า มรุะซะกิมีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล โดยมี 
นยัยะของพฤตกิรรม คือ “ความรัก” ซึง่เป็นแรงขบัทางสญัชาตญาณในการท าลายล้างท่ีมาจากจิต  
ใต้ส านกึท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัขบัทางเพศ (Libido) 
แม้ถ้อยค าดหูมิ่นอนัหยาบคายของพอ่ค้าขายเนือ้ในตลาดจะไมส่ามารถท าให้มรุะซะกิเสียชีวิตได้  
แตด้่วยความรัก  ความหวงแหนท่ีมีตอ่มรุะซะกิ  
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ 
ด้วยการลงมือฆา่พ่อค้าขายเนือ้ท่ีเหยียดหยามชาตกิ าเนิดของมรุะซะกิผู้หญิงท่ีเขามีจิตปฏิพทัธ์  

จากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น  
การศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล เล็กเตอร์ 
ในฮนันิบาล ไรซิง  ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหว่างฮนันิบาลกบัมิสชา โรเบริต์ 
และมรุะซะกิจะเห็นได้วา่  ทกุคนล้วนตา่งมีอิทธิพลท่ีมีสว่นสร้างเสริมบคุลิกภาพ อปุนิสยั ทศันคติ 
คา่นิยม และผสมผสาน ขบัเคล่ือน 
ผลกัดนัแรงขบัทางสญัชาตญาณท่ีแฝงอยูใ่นจิตใต้ส านึกของฮนันิบาลให้ถกูปลดปลอ่ยออกมา 
และเป็นสาเหตใุห้ฮนันิบาลกระท าความผิดบนความแตกตา่งตอ่นยัยะของพฤตกิรรมนัน้      
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ตอนที่  2  
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกระท าความผิดของฮันนิบาล 
เล็กเตอร์ ในฮันนิบาล ไรซิง  โดยใช้ทฤษฏีบุคลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์  
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิงนัน้  
ผู้วิจยัใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  
ซึง่เป็นทฤษฏีท่ีใช้วิเคราะห์บคุลิกภาพของบคุคลท่ีเช่ือวา่พฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกมานัน้เป็นกระบ
วนการทางจิต และเป็นพลงัผลกัดนัให้บคุคลมีพฤติกรรมตา่งๆ จนหลอมเป็นบคุลิกลกัษณะของตน  
โดยแบง่การท างานของจิตออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  อิด  อีโก้  และซุปเปอร์อีโก้  

ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่ง   
ฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัว ได้แก่ มิสชา  โรเบริต์ และมรุะซะกิ  
โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์สามารถวิเคราะห์ได้ตามประเดน็  ดงันี ้  
  

2.1  พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮันนิบาลกับมิสชา                             
พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  

สามารถวิเคราะห์ตามทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จากโครงสร้างบคุลิกภาพของเข
ากบัมิสชาได้วา่  ฮนันิบาลเป็นเดก็ชายก าพร้าอาย ุ8 ปีท่ีพ่อแมเ่สียชีวิตจากภยัของสงคราม  
ครอบครัวของเขาเหลือเพียงมิสชาน้องสาวคนเดียวเทา่นัน้ท่ีเขาต้องปกปอ้งเท่าชีวิต  ดงัหน้า 41  
ความว่า  
 His torch reflected on wolves’ eyes. He shouted at them and waved a shovel. 
Mischa was determined to come out to her mother-he had to choose. He took Mischa 
back inside and left the dead to the dark. 

การกระท าของฮนันิบาลในฐานะพ่ีชายท่ีคอยปกปอ้งน้องสาวจนสดุชีวิตนัน้  
ได้รับอิทธิพลจากพลงัซุปเปอร์อีโก้อนัเกิดจากสภาพแวดล้อม 
การอบรมสัง่สอนขดัเกลาของบรรพบรุุษในตระกลู ขนุนางชัน้สงูเก่ียวกบัหน้าท่ีของพ่ีชาย  

ฮนันิบาลต้องเผชิญกบัพฤติกรรมอนัโหดร้ายดบิเถ่ือนของกลุม่ทหารท่ีจบัตวัเขาและมิสชาไ
ว้  เขาสามารถควบคมุพลงัอิดให้ไมแ่สดงอาการกลวั และหนีเพ่ือเอาชีวิตรอดโดยทิง้น้องสาวไว้ 
ตรงกนัข้ามเขากลบัใช้ก าลงัจากพลงัอิดในการตอ่สู้กบัทหารกลุม่นัน้อยา่งกล้าหาญ  
เพ่ือปกปอ้งชีวิตตนเอง และมิสชา  มนัคือสญัชาตญาณแหง่ความตาย (Death Instinct) 
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พลงัแหง่การท าลาย หรือความก้าวร้าวท่ีกระตุ้นให้ฮนันิบาลต้องจบัอาวธุลกุขึน้มาตอ่สู้ เพ่ือน้องสาว 
ดงัหน้า 43 ความวา่ 
 The door burst open then and Grutas came in with Milko and Dortlich. Hannibal 
grabbed a boar spear from the wall and Grutas, with his sure instinct turned his gun on 
the little girl. “Drop it or I’ll shoot her. Do you understand me?”  

  แตอ่ยา่งไรก็ตามเน่ืองด้วยยงัอยูใ่นวยัเด็ก  
ฮนันิบาลในเวลานัน้ไมส่ามารถตอบโต้ด้วยพลงัอิดท่ีซ่อนอยูภ่ายในจิตใต้ส านกึ  
เขาจงึเลือกท่ีจะวางอาวธุลงตามค าสัง่ของทหารกลุม่ท่ีจบัตวัเขา 
และมิสชาไว้เพ่ือไมใ่ห้มิสชาต้องได้รับอนัตราย  
พลงัอีโก้ของฮนันิบาลเข้าควบคมุพลงัอิดได้อยา่งไร้ท่ีตเิป็นการระงบัความต้องการของพลงัอิดให้รอ
คอย หรือห้ามปรามสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้จากภายใน  
พลงัอีโก้ได้ท าหน้าท่ีควบคมุพฤตกิรรมมีการคิดวางแผนล่วงหน้า ใช้เหตแุละผลเป็นตวั 
ชีว้ดัการตดัสินใจโดยมีศนูย์กลางของเหตผุลอยูท่ี่น้องสาวของเขา 

ในท่ีสดุฮนันิบาลก็ต้องสญูเสียมิสชาไป  
ทหารเหลา่นัน้ฆา่มิสชาท่ีก าลงัป่วยหนกัด้วยพิษไข้และน าเนือ้ของเธอมากินเพ่ือบรรเทาความหิว  
ถึงแม้การท างานของพลงัอิด และพลงัอีโก้จะมีความอิสระตอ่กนั  
แตบ่างสถานการณ์พลงัใดพลงัหนึง่ก็สามารถยืมอีกพลงัหนึง่มาใช้ได้  
บคุลิกภาพของคนเป็นพ่ีท่ีสญูเสียน้องสาวนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งของฮนันิบาลต
รงกนัข้ามจากท่ีเคยเป็น  อนัมีพลงัอิดเป็นศนูย์กลางแหง่การขบัเคล่ือน  
 แม้ฮนันิบาลจะรอดพ้นจากเหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายในวยัเด็ก  แตเ่ขาก็ต้องเผชิญกบัความเจ็บ          
ปวดท่ีไมส่ามารถสลดัภาพอดีตทิง้ไปได้  
รวมทัง้ความจริงท่ีวา่น้องสาวของเขาถกูฆา่เพ่ือน าไปเป็นอาหารประทงัชีวิต  
ใบหน้าของเหลา่ทหารโฉดท่ีฆา่น้องสาวของเขาลางเลือน  แตก่ลบัฉายชดัในความฝันยามค ่าคืน  
ดงัหน้า 156  ความวา่ 

The professor turned down the top sheet of Hannibal’s tablet and looked at the 
face. “Who is that?” “I’m not sure, sir. A face I saw somewhere.” In fact, it was the face of 
Viadis Grutas, but Hannibal did not know his name. It was a face he had seen in the 
moon and on the midnight ceiling.   
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ความปวดร้าวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตครัง้ท่ีสญูเสียมิสชาไป  
เป็นแรงขบัทางสญัชาตญาณ” (Instinct Drive) ท่ีซอ่นเร้นแอบแฝงอยูใ่นจิตใต้ส านกึของฮนันิบาล  
ซึง่ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้หลงัจากเขารอดชีวิตจากเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ทนัที  
หากเกิดขึน้เม่ือฮนันิบาลได้พบกบัทหาร  หนึง่ในบรรดากลุ่มทหารท่ีเคยจบัตวัเขากบัมิสชาไว้  
ฮนันิบาลต้องการให้ทหารกลุ่มนัน้ได้ชดใช้ในสิ่งท่ีตวัเขาสญูเสียไป และนัน่คือการขบัเคล่ือน 
ผลกัดนั พลงัอิดให้ถกูปลดปลอ่ยออกมา ตอบสนองความต้องการของตวัเองท่ีถกูเก็บสะสมไว้  
โดยไมน่กึถึงเหตผุล และความถกูต้อง  เพ่ือแก้แค้นทกุคนท่ีเป็นต้นเหตใุห้มิสชาเสียชีวิต  
การแก้แค้นของฮนันิบาลไมไ่ด้เกิดจากแรงขบัเคล่ือนของพลงัอิดในทิศทางเดียว  
หากเขายงัใช้พลงัอีโก้เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีชว่ยการท างานของพลงัอิดอีกด้วย 
เพราะพลงัอีโก้มีสว่นในเร่ืองของการใช้ความคดิ และหาเหตผุลเพ่ือเข้าถึงวตัถปุระสงค์ท่ีถกู ควบคมุ 
และขบัเคล่ือนโดยพลงัอิด  ดงัหน้า 295  ความว่า 

“Where is Grutas?” 
 “If I tell you, will you let me take you to the money? It’s a lot, in dollars. There is a 
lot more money too, we could blackmail them with what I know, with your evidence.” 
 “Where is Grentz?” 
 “Canada” 
 “Correct.The truth for once. Where is Grutas?” 
 “He has a house near Milly-le-Forêt.” 

ฮนันิบาลทยอยฆ่าทหารกลุม่นัน้ให้ต้องตายตกไปตามกนัทีละคน  
เพ่ือแก้แค้นให้กบัมิสชาและเป็นวิธีเดียวท่ีเขาเช่ือวา่จะท าให้ความทกุข์ทรมานจากฝันร้ายทกุค ่าคืน
ของเขาถกูปลดปลอ่ยให้อนัตรธานหายไปด้วย  ฮนันิบาลไมไ่ด้ฆา่อยา่งขาดสติ  
แตจ่ะมอบความกลวัให้กบัเหย่ืออย่างช้าๆ 
เพ่ือให้เผยในสิ่งท่ีเขาต้องการซึง่ก็คือท่ีอยูข่องทหารแตล่ะคนท่ีเขาต้องตามไปช าระหนีแ้ค้น  

ฮนันิบาลจะไมท่ าร้ายผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง หรือบคุคลท่ีไมม่าท าร้ายเขาก่อน  
เขาจงึปลอ่ยครอบครัวของเหย่ือ และสญัญาวา่จะไมยุ่ง่กบัสมาชิกในครอบครัวของเหย่ืออีกด้วย 
เป็นการท างานร่วมกนัของพลงัอิด 
และพลงัอีโก้ซึง่ไมมี่พลงัซุปเปอร์อีโก้เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเน่ืองจากเขาไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้คุ
ณธรรมความดีอะไรตดัสินทหารเหลา่นัน้ 
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ในตอนท้ายของเร่ือง  
ฮนันิบาลได้พบความจริงเก่ียวกบัการตายของมิสชาซึง่ถกูซอ่นไว้ภายใต้จิตส านกึ  
เขาจ าได้เพียงวา่น้องสาวของเขาถกูฆา่ 
และทหารกลุม่นัน้น าร่างของเธอมาท าเป็นอาหารนบัเป็นชว่งเวลาสดุท้ายของจิตส านึกท่ียงัคงรับรู้  
หลงัจากนัน้ด้วยสภาพจิตท่ีรับแรงกด 
ดนัไมไ่หวจงึท าให้เขาตกอยูใ่นภาวะกึ่งมีสตท่ีิไมส่ามารถจ าความได้วา่  ตวัเขาเองก็ต้องกินเนือ้น้อง 
สาวตวัเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วย  ดงัหน้า 346  ความวา่ 

Grutas scuttled toward the gun, talking, talking. “You ate her, half-conscious, 
your lips were greedily around the spoon.” 

นัน่อาจเป็นเพียงครัง้เดียวท่ีพลงัอิดของฮนันิบาลโหมกระหน ่าใสเ่หย่ือผู้ เคราะห์ร้ายอยา่ง  
คลุ้มคลัง่  เม่ือเขาพบวา่ตวัเองก็เป็นฝ่ายกินเนือ้น้องด้วยเชน่กนั  ความคาดไมถ่ึงของฮนันิบาลกลบั  
กลายเป็นเสมือนคมมีดท่ีหนัหน้าเข้าฟันตวัเอง เขาบนัดาลโทสะใช้มีดกรีดเป็นตวัเอ็มท่ีตวัของเหย่ือ 
ใช้ปากกดัเหย่ือแล้วร้องตะโกนเรียกช่ือน้องของตนราวกบัคนเสียสติ  
ฮนันิบาลต่ืนตระหนกตกใจกบัความจริงท่ีได้รับรู้วา่ตวัเขาเองก็เป็นเสมือนผู้ ร่วมฆา่มิสชาด้วยเชน่กั
น  ไมต่า่งกบักลุม่คนท่ีเขาตามลา่เพ่ือแก้แค้น  
พลงัอิดท างานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพปราศจากการรับรู้ใดๆ 
พลงัอีโก้ไมส่ามารถปรับสภาพจิตของฮนันิบาลให้คงความสมดลุไว้อยา่งเหมาะสมได้ 

นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว  จากโครงสร้างบคุลิกภาพของฮนันิบาลกบัมิสชายงัวิเคราะห์ได้วา่  
ฮนันิบาลมีการใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ 

1.  การเก็บกด    
ฮนันิบาลเห็นน้องสาวถกูฆา่ตอ่หน้าตอ่ตา  โดยท่ีเขาไมส่ามารถขดัขวางหรือชว่ยเหลือได้  

มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะต้องเผชิญกบัความรู้สกึเจ็บปวด รวดร้าว แสนสาหสันีเ้พียงล าพงั  
เป็นเหตใุห้เขาใช้ “การเก็บกด” ให้ตวัเองอยูใ่นสภาพกึ่งไร้สติ  
ไมส่ามารถจ าเหตกุารณ์ครัง้ท่ีสญูเสียมิสชาได้  เพ่ือปอ้งกนัตนเองจากความคบัข้องใจ 
และไมใ่ห้จดจ าความรู้สกึเจ็บปวด  เขาต้องการจะลืมเหต ุ                   
ร้ายในอดีตท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแล้วเก็บซ่อนมนัไว้ในจิตใต้ส านกึ  ดงัหน้า 324  ความวา่ 

“The little boy Hannibal died in 1945 out there in the snow trying to save his 
sister. His heart sided with Mischa. What is he now? There’s not a word for it yet. For lack 
of a better word, we’ll call him a monster.” 
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2.  การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง                                                                                                                             

       
 ฮนันิบาลมีพฤตกิรรมกระท าความผิดท่ีถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงราวกบัอสรูร้ายในคราบ
สามญัชน  เม่ือผู้พิทกัษ์กฎหมายจบักมุได้ และกกัขงัไว้พร้อมโน้มน้าวให้เขาท าในสิ่งท่ีถกูต้อง    
เป็นเหตใุห้เขาใช้ “การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง” 
มาอ้างอิงการกระท าของตนให้เป็นท่ียอมรับเพ่ือลดความเครียด ความวิตกกงัวล 
ความไมส่บายใจทัง้ยงัเป็นการรักษาหน้า และศกัดิ์ศรีของตน  
มนัเป็นข้ออ้างอนัดีเย่ียมตอ่การกระท าความผิดของเขาโดยปราศจากส านกึใดๆ ดงัหน้า 298  
ความว่า 

 

“…Did he murder your family?” 
 “He killed my sister and ate her.” 
 “You saw it.” 
 “Yes.” 
 “You would testify.” 
 “Of course.” 

จากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่  ในความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัมิสชา 
โครงสร้างบคุลิกภาพของฮนันิบาลสามารถแยกได้สองลกัษณะ คือ 
บคุลิกภาพของคนเป็นพ่ีท่ีดแูลปกปอ้งน้องสาวเป็นอยา่งดีไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายเพียงไ
ร  ฮนันิบาลก็ยงัคงปกปอ้งน้องสาวของตนโดยไมเ่กรงอนัตรายใดๆ 
และมีการคิดไตร่ตรองอยา่งมีสตเิพ่ือชว่ยให้ตน และน้อง รอดพ้นจากสถานการณ์อนัตรายทัง้หลาย  
กลา่วได้ว่าพลงัอีโก้สามารถควบคมุการท างาน และระงบัพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการพลงัอิดไว้ได้  
อีกบคุลิกหนึง่เกิดขึน้ภายหลงัท่ีเขาสญูเสียน้องสาวไปแล้วซึง่ตรงข้ามกบับคุลิกแรกเร่ิมมีการใช้ควา
มรุนแรงโต้ตอบ ไมค่อ่ยพดูจากบัใคร  
พลงัอิดควบคมุพลงัอีโก้ให้ร่วมกนัท างานตอบสนองความต้องการของตวัเองท่ีไมค่ านงึถึงเหตผุล 
และความถกูต้อง โดยการทวงความยตุธิรรมคืนด้วยการตามแก้แค้นกลุม่ทหารท่ีเคยจบัเขา 
และฆา่มิสชา  

นอกจากนีย้งัแสดงได้วา่  
มิสชามีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองเพ่ือการปรับตวัให้รักษาความปกตขิองจิ
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ตใจไว้จนสามารถอยู่กบัสภาพ และปัญหานัน้ๆ ได้ คือกลวิธาน                  “การเก็บกด” 
เพ่ือปกปิดความทรงจ าอนัเจ็บปวดในอดีตไว้ในจิตใต้ส านึก และ “การหาเหตผุลเข้า ข้างตนเอง” 
เพ่ือมาอ้างอิงการลงมือกระท าความผิดของตนให้เป็นท่ียอมรับ  

 

2.2 พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮันนิบาลกับโรเบิรต์ เล็กเตอร์                
             พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  
สามารถวิเคราะห์ตามทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จากโครงสร้างบคุลิกภาพของเข
ากบัโรเบริต์ได้ว่า ความสมัพนัธ์ของฮนันิบาลกบัโรเบริต์ในฐานะลงุกบัหลาน 
ฮนันิบาลไมมี่พฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ หรือแสดงพฤตกิรรมกระท าผิดใดๆ 
โรเบร์ิตเองก็ดแูลพร้อมมอบความรักให้กบัหลานท่ีเหลืออยูเ่พียงคนเดียวอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
ตวัละครทัง้สองมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  ฮนันิบาลตอบรับโดยการเช่ือฟังสิ่งท่ีลงุของเขาพูด  
มนัคือสญัชาตญาณแหง่การด ารงชีวิตอยู่ (Life Instinct) ท่ีกระตุ้นให้ฮนันิบาลแสวงหาความสขุ 
ความสบาย และความพงึพอใจ  ซึง่ตา่งกนัอย่างสิน้เชิงเม่ือตอนท่ีเขาอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า  
พลงัอิดของฮนันิบาลถกูครอบง าอย่างไร้การขดัขืนใดๆ 
จากพลงัอีโก้ด้วยสายใยรักของสมาชิกในครอบ ครัวของลงุ  
โรเบร์ิตได้แนะน าฮนันิบาลเก่ียวกบัวิธีบรรเทาความทกุข์ในใจจากเหตกุารณ์ในอดีต 
และปลดปลอ่ยอารมณ์นัน้ไปกบัการวาดภาพซึง่เขาก็ได้ลองท าตามค าแนะน านัน้  ดงัหน้า 117  
ความว่า  

Hannibal began to draw with big arm motions, as the count had counseled, trying 
to let it go, making great diagonal strokes across newsprint, splashes of color. It did not 
work. Toward dawn he stopped forcing; he quit pushing, and simply watched what his 
hand revealed to him. 

พลงัอีโก้ในตวัฮนันิบาลจะคอยปรับและควบคมุการท างานของพลงัอิดให้อยูใ่นภาวะสมดลุ 
สามารถตอบสนองตอ่ความเป็นจริงท่ีสงัคมยอมรับได้  
พลงัอิดในตวัเขาถกูขบัเคล่ือนอีกครัง้จากการเสียชีวิตของโรเบร์ิตท่ีท าให้ครอบครัวเล็กเตอร์ขาดผู้
น า  จนเป็นผลให้บ้านท่ีพวกเขาอาศยัอยูถ่กูยึด และถกูน าไปประมลูขายในท้องตลาด  
ฮนันิบาลรับรู้ได้ถึงความทกุข์ใจ  ความกงัวลใจ 
และความเสียใจกบัการจากไปของสามีของมรุะซะกิผู้ เป็นปา้สะใภ้  
สถานการณ์ในตอนนัน้จงึเป็นเสมือนการตอ่สู้ระหวา่งพลงัอิดกบัพลงัอีโก้ท่ีอยู่ในตวัฮนันิบาล  
เขาไมร่อช้าท่ีจะเข้าไปจดัการกบัพอ่ค้าขายเนือ้ผู้ เป็นต้นเหตใุห้ลงุเสียชีวิต  
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แตก่่อนท่ีเหตกุารณ์จะบานปลายต ารวจท่ีอยูแ่ถวนัน้ได้เข้าระงบัเหต ุและห้ามปรามไว้ได้  
ทกุอย่างจบลงด้วยดีโดยต ารวจได้เตือนเขาถึงเร่ืองของการใช้ก าลงัในการแก้ปัญหา  ดงัหน้า 112  
ความว่า 

“Look at the floor. Do you see how the boards are stained and shrunken? They 
are pickled with tears Try the door. Do it. You see it will not open from that side. Temper 
is a useful but dangerous gift. Use adjustment and you will never occupy a cell like this, I 
never give but one pass. This is yours. But don’t do it again. Flog no one else with meat.” 
    จากสถานการณ์นัน้ท าให้เกิดพลงัซุปเปอร์อีโก้ขึน้  
ถึงแม้ฮนันิบาลจะมีพลงัอีโก้ท่ีคอยประนีประนอมสภาวะท่ีถกูพลงัอิดครอบง า 
แตพ่ลงัซุปเปอร์อีโก้ท าให้เขารู้จกัผิดชอบชัว่ดีโดยเฉพาะสญัชาตญาณของความก้าวร้าว  
เม่ือพิจารณาย้อนกลบัไปในชว่งท่ีฮนันิบาลอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า  เขาใช้ก าลงั 
และความรุนแรงท าร้ายโต้ตอบเดก็คนอ่ืนๆ ไมเ่ว้นแม้แตก่บัผู้คมุ  เขาถกูต าหนิ 
และกลายเป็นตวัอนัตรายทัง้ๆ ท่ีถกูคนเหลา่นัน้หาเร่ืองก่อนก็ตามในชว่งเวลานัน้ไมมี่ใครคอยอบรม 
สัง่สอนเก่ียวกบัความประพฤตขิองเขาเชน่ในเหตกุารณ์ครัง้นี ้ 
ท่ีมีต ารวจได้ตกัเตือนเก่ียวกบัความประพฤตพิร้อมทัง้ให้เห็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนหากเขายงัคงใช้ความ
รุนแรง และปล่อยให้อารมณ์อยูเ่หนือการควบคมุ  
ด้วยเหตนีุฮ้นันิบาลจงึเกิดการเรียนรู้ท่ีจะต้องแสดงพฤตกิรรมให้เป็นไปตามแนวคิดของพลงัซุปเปอร์
อีโก้ท าให้เขาไมใ่ช้ก าลงัเชน่เคย  หากแตเ่ลือกท่ีจะก้าวเข้าไปในห้องวาดรูปแทน  
แตจ่ากการสญูเสียบคุคลส าคญัในชีวิตไปฮนันิบาลต้องกลายเป็นเดก็บ้านแตก ขาดความรัก 
ความอบอุน่ ท่ีพงึมีพงึได้รับมีสภาพจิตใจบกพร่องอีกครัง้  บ้านท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ต้องถกูขายทอด 
ตลาด สภาพความเป็นอยู ่ สถานะทางสงัคม 
และการเงินเปล่ียนแปลงไปท าให้ฮนันิบาลมีสภาพจิตใจท่ีย ่าแย ่ 
เขาไมแ่สดงออกให้เห็นหากเก็บกดมนัไว้โดยสร้างมโนภาพเพ่ือลดความตงึเครียด  ความวิตกกงัวล  
ความไมส่บายใจเป็นภาพแห่งความฝันซึง่สะท้อนความต้องการลกึๆ ท่ีจิตได้กดเก็บไว้  ดงัหน้า 116  
ความว่า 

He lay awake in his room for a long time and when sleep came, with it came 
dreams. The Blue-Eyed One’s face smeared with blood and feathers morphing into the 
face of Paul the butcher, and back again. 



74 
 

ภาพความฝันท่ีสะท้อนความต้องการของพลงัอิดท่ีถกูเก็บกดไว้  
เปรียบได้กบัแรงกระตุ้นท่ีรุนแรงพร้อมสง่สญัชาตญาณแหง่ความก้าวร้าวออกสูโ่ลกแหง่ความเป็นจ
ริงโดยไร้ซึง่ศีลธรรมใดๆ ท าให้พลงัซุปเปอร์อีโก้ต้องถอยหลบ 
และพลงัอีโก้ก็ไมส่ามารถน าเขาไปสูเ่ส้นทางอนัสมควรได้จริง    
ท้ายท่ีสดุระหวา่งการตอ่สู้ของพลงัทัง้ 2 
พลงัอีโก้ไมส่ามารถท่ีจะควบคมุแรงผลกัดนัอนัแรงกล้าจากจิตใต้ส านกึท่ีพลงัอิดเปลง่ออกมา  
ฮนันิบาลพบวา่การวาดรูปท่ีลงุของเขาเคยแนะน าไมส่ามารถท่ีจะยบัยัง้สญัชาตญาณดบิในตวัเองล
งได้  
ดงันัน้การปลอ่ยตวัไปกบัอารมณ์ท่ีเร้าอยูภ่ายในนัน้เป็นหนทางน าไปสูก่ารบรรเทาทกุข์ท่ีอยูใ่นใจได้
อยา่งแท้จริง 

นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว จากโครงสร้างบคุลิกภาพของฮนันิบาลกบัโรเบริต์ยงัวิเคราะห์     
ได้วา่  ฮนันิบาลมีการใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ 

1.  การทดแทน                                                                                      
           โรเบร์ิตได้พาฮนันิบาลเข้าไปเป็นสมาชิกใหมข่องครอบครัว 
และอปุการะเลีย้งดเูขาด้วยความรักความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดีเพ่ือชดเชยครอบครัวท่ีสญูเสียไป  
ทัง้โรเบร์ิตยงัคิดวา่การท าให้ฮนันิบาลบรรเทาทกุข์ลงได้เป็นเร่ืองส าคญั  
เม่ือนัน้ความทรมานจากภาพเหตกุารณ์ร้ายในวยัเด็กจะได้หมดสิน้ไป  
เน่ืองจากโรเบร์ิตเป็นศลิปินเขาเช่ือวา่การให้ฮนันิบาลวาดรูปจะสามารถชว่ยบรรเทาทกุข์ในใจลงได้  
โรเบร์ิตจงึแนะน าให้ฮนันิบาลวาดภาพ และปลดปลอ่ยอารมณ์นัน้ไปกบัการวาด  
ซึง่ตอ่มาฮนันิบาลก็ใช้การวาดภาพเป็น “การทดแทน” 
เพ่ือระบายความคบัข้องใจทัง้ยงัเป็นการเปล่ียนความรู้สึกสะเทือนขวญัตอ่ภาพเหตกุารณ์ร้ายในอดี
ตไปสูก่ารวาดภาพท่ีท าให้รู้สึกสบายใจ 
และปลอดภยักวา่โดยไมมี่ผลกระทบตอ่ตนเองและบคุคลอ่ืน  ดงัหน้า 102  ความว่า  

 

“I have made a space here for you, your own studio,” the count said. “You can 
find relief here, Hannibal” When you feel that you may explode, draw instead! Paint! Big 
arm motions, lots of color. 

2.  การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง                                                                                                                              

หลงัจากท่ีต ารวจได้พบศพของพอ่ค้าขายเนือ้  
พวกเขาได้จบักมุตวัฮนันิบาลมาสอบปากค าเป็นคนแรกเน่ืองจากมีเหตจุงูใจท่ีแนช่ดั  
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ทัง้ยงัเคยเกิดเหต ุการใช้ก าลงัของคนทัง้สองมาก่อน เป็น    
เร่ืองปกตทิัว่ไปท่ีผู้กระท าความผิดจะให้การปฏิเสธไมย่อมรับสารภาพด้วยเหตผุลตา่งๆ เชน่ 
กลวัการถกูลงโทษ เป็นต้น  
แตใ่นกรณีของฮนันิบาลกลบัเป็นความเหมือนท่ีแตกตา่งด้วยเหตท่ีุไมย่อม  
สารภาพวา่ตนเองเป็นผู้กระท าซึง่เป็นเร่ืองท่ีคาดเดาได้  
แตก่ารปกปิดความจริงได้สะท้อนให้เห็นถึงกลวิธานท่ีเข้ามาท างานในขณะนัน้ คือ 
“การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง” เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท า ความผิดของเขา  ดงัหน้า 142  ความวา่ 

“Did you kill the butcher?” 
 “Paul Momund killed himself. He died of stupidity and rudeness.” 

ฮนันิบาลให้การว่า  
พอ่ค้าขายเนือ้เสียชีวิตก็เพราะสาเหตท่ีุเกิดจากตวัผู้ชายคนนัน้เองสะท้อนความคิดของฮนันิบาลท่ีเ
ช่ือวา่  พอ่ค้าขายเนือ้เป็นเพียงผู้ชายท่ีนา่รังเกียจของสงัคม ซึง่เป็น ไปได้ท่ีชาวบ้านคนอ่ืนๆ 
จะรังเกียจ และไมเ่สียใจตอ่การตายของเขา  เพ่ือท่ีจะยืนยนัความเช่ือนี ้ ฮนันิบาลใช้กลวิธาน 
“การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง” มาอ้างอิงการกระท าของตน  ไมใ่ชส่ิ่งท่ียืนยนัความบริสทุธ์ิ 
หรือการหลีกหนีโทษ  แตใ่นความคดิของฮนันิบาลมนัคือความจริงท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม  
ถึงแม้เขาจะฆา่พอ่ค้าขายเนือ้จริง  
แตพ่อ่ค้าขายเนือ้ก็สมควรตายเน่ืองจากไมใ่ชค่นดีแตอ่ยา่งใดซ า้ยงัพดูจาหยาบคายไปทัว่ผู้คนในต
ลาดรู้ดีรวมทัง้ตวัเจ้าหน้าท่ีต ารวจเองก็ตาม  
ชายผู้นัน้ถกูฆา่ก็เพราะความเลวร้ายสามาลย์ในตวัตนคงไมต่า่งอะไรกบัการฆา่ตวัตายเอง  
อาจเปรียบได้วา่กลวิธานตวันีคื้อตราประทบัสิทธ์ิท่ีอนญุาตให้ฮนันิบาลกระท าการเช่นนัน้ได้  
โดยปราศจากความ รู้สกึผิดใดๆ ทัง้สิน้  ท้ายสดุเพ่ือขจดัข้อกงัขาท่ีมีตอ่ตวัเขา  
ฮนันิบาลจงึได้ย้อนถามกบัหวัหน้าต ารวจ ท่ีสอบปากค าเขา  ดงัหน้า 143  ความวา่ 

“Are you sorry to see Paul Momund dead?”                                                       
ต ารวจท่ีก าลงัสอบปากค าฮนันิบาลท าหน้าท่ีประนีประนอมแก้ปัญหาโดยค านงึถึงศีลธรรม

ท่ีสงัคมเป็นตวัก าหนดเป็นเสมือนดา่นสดุท้ายท่ีกลวิธานตวันีย้งัยืนยนัท่ีจะท าการตอ่หรือไม่  
เม่ือกลวิธานยืนยนัท่ีจะท างานร่วมกบัสภาพจิตของฮนันิบาลในขณะนัน้  
จงึได้ขบัมโนภาพท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีว่าพอ่ค้าขายเนือ้เป็นชายสามาลย์ท่ีสมควรตาย  
ต ารวจซึง่เป็นดัง่ศีลธรรมดา่นสดุ 
ท้ายของจิตส านึกกลบัต้องพงัทลายพา่ยแพ้ตอ่กระบวนการท างานของกลวิธานตวันี ้ 
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เน่ืองด้วยพบค าตอบท่ีอยูใ่นใจแล้ววา่การตายของพอ่ค้าขายเนือ้เป็นเร่ืองท่ีไมน่า่โศกเศร้าแม้แตน้่อ
ย  
จงึเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุการกระท าของฮนันิบาลวา่เขาไมไ่ด้หาเหตผุลเข้าข้างตวัเองเพราะความเลวร้า
ยของพอ่ค้า ขายเนือ้เป็นเร่ืองจริง และทกุคนก็เห็นพ้อง  
แม้วา่จะเป็นมโนภาพท่ีซ้อนทบักนักบัการหาเหตผุลเข้า ข้างตนเองก็ตาม 

จากข้อความท่ีกลา่วมาทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่  ในความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัโรเบริต์  
ฮนันิบาลซึง่แม้จะยงัไม่คอ่ยพดู  แตเ่ขาไมมี่พฤตกิรรมท่ีไมดี่  ก้าวร้าว หรือไมเ่ช่ือฟังค าสัง่ใดๆ ตา่ง     
จากตอนท่ีเขาอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้าด้วยสายใยรักท่ีโรเบริต์มอบให้  
พลงัอีโก้สามารถควบคมุพลงัอิดไมใ่ห้แสดงพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ใดๆ 
ออกมาโดยมีการยืมพลงัซุปเปอร์อีโก้มาท างาน ร่วมด้วย 
แตห่ลงัการเสียชีวิตของโรเบิรต์ฮนันิบาลก็กลบัมามีพฤติกรรมท่ีไมดี่เชน่เดมิใช้ความรุนแรง 
อารมณ์แปรปรวน ก้าวร้าวซึง่เป็นผลมาจากแรงขบัส าคญัของพลงัอิดท่ีเก็บกดไว้ถกูปลดปลอ่ยออก 
มาตอบสนองความต้องการของตวัเองท่ีไมค่ านงึถึงเหตผุล 
และความถกูต้องโดยการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  
ด้วยการฆา่พอ่ค้าขายเนือ้ผู้ เป็นต้นเหตใุห้โรเบิรต์เสียชีวิต  พลงัอิดจงึได้เป็นอิสระจากพลงัอีโก้ 
และพลงัซุปเปอร์อีโก้ 

นอกจากนีย้งัแสดงได้วา่  โรเบร์ิตมีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ 
“การทดแทน” 
ท่ีแสดงออกผา่นการวาดภาพเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดจากความทรงจ าในอดีตท่ีถกูเก็บกดไว้ในจิ
ตใต้ส านกึ และ “การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง” เพ่ือมาอ้างอิงการลงมือกระท าความ 
ผิดของตนให้เป็นท่ียอมรับ  

 

2.3 พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮันนิบาลกับมุระซะกิ ชิคิบุ                                
พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  

สามารถวิเคราะห์ตามทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จากโครงสร้างบคุลิกภาพของเข
ากบัมรุะซะกิได้วา่ ความสมัพนัธ์ของฮนันิบาลกบัมรุะซะกิในฐานะหลานชายกบัปา้สะใภ้  
มรุะซะกิเป็นตวัละครตวัหนึง่ท่ีคอยดแูล  
ให้การอบรมตลอดจนสัง่สอนวิถีการด าเนินชีวิตแบบชาวญ่ีปุ่ นให้กบัฮนันิบาล  
ด้วยความรักความเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดีซึง่เป็นสิ่งท่ีเขาไมเ่คยได้รับเม่ืออยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า  
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ฮนันิบาลก็เช่ือฟังมรุะซะกิเป็นอยา่งดีมนัคือสญัชาตญาณแหง่การด ารงชีวิตอยู่ (Life Instinct) 
ท่ีกระตุ้นให้เขาแสวงหาความสขุ ความสบาย และความพงึพอใจ  
ทัง้มรุะซะกิยงัชว่ยโรเบิรต์หาวิธีท่ีจะรักษาความบอบช า้ทางจิตใจของฮนันิบาลท่ีได้รับมาในอดีต  
ด้วยความใกล้ชิดกนัท าให้เขาตกหลมุรักปา้สะใภ้ของตวัเอง  นบั 
เป็นการประสานสมัพนัธ์กนัระหวา่งพลงัทัง้ 3 อยา่งเหมาะสม 
พลงัอีโก้สามารถควบคมุไมใ่ห้พลงัอิด หรือพลงัซุปเปอร์อีโก้มีบทบาทเหนือไปมากกว่ากนั  
แตแ่ล้วพลงัอีโก้ก็ไมอ่าจต้านสิ่งเร้าภาย 
นอกท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้พลงัอิดเพิ่มแรงของการขบัเคล่ือนขึน้  
จากเหตกุารณ์เม่ือมรุะซะกิไปจา่ยตลาดกบัฮนันิบาล  
พวกเขาได้พบพอ่ค้าขายเนือ้ท่ีใช้ค าพดูหยาบคายมีอคติตอ่เชือ้สายชาตพินัธุ์ชาวญ่ีปุ่ นของมรุะซะกิ  
ดงัหน้า 109  ความวา่ 

“Hey Japonnaise!”                                                                                                   
And the voice of Bulot of the Vegetables: “Please, Monsieur! That is unacceptable.” 

And Paul again: “Hey, Japonnaise, tell me, is it true that your pussy runs 
crossways?  With a little puff of straight hairs like an explosion?” 

จากค าพดูท่ีแสนหยาบคายนัน้  ท าให้ฮนันิบาลใช้ก าลงัเข้าตอ่สู้กบัพอ่ค้าขายเนือ้คนนัน้ 
ความรู้สกึเสนห่าท่ีเขามีให้กบัมรุะซะกิเป็นความเจ็บปวดเม่ือเห็นคนท่ีเรารักถกูท าร้าย  
ไมว่า่จะทัง้ทางกาย หรือวาจาฮนันิบาลเกิดความโกรธ  
พลงัอีโก้ไมส่ามารถขวางทางพลงัอิดได้เขาต้องหาทาง ออกให้กบัพลงัอิดเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวด 
ความโกรธให้ลดลง  
สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึน้ไปอีกเม่ือโรเบริต์ต้องพลาดพลัง้เสียชีวิตจากน า้มือของพอ่ค้าขายเนือ้  
ฮนันิบาลเสียใจมากเป็นความรู้สกึท่ีสญูเสีย 2 
ตอ่เม่ือลงุท่ีเคารพรักต้องจากไปโดยชายสามาลย์ผู้นัน้ และมรุะซะกิรักแรกของเขาต้องมาเสียใจ  
พลงัอิดอยูเ่หนือการควบคมุของพลงัอีโก้ และพลงัซุปเปอร์อีโก้ไมอ่าจแทรกเข้าไปได้ตา่ง 
พา่ยแพ้ให้กบัสญัชาตญาณดบิของฮนันิบาล  ดงันัน้เขาจึงลงมือฆา่พอ่ค้าขายเนือ้ได้อยา่งไร้ส านกึ  
ถึงแม้วา่ฮนันิบาลจะลงมือกระท าความผิดได้อยา่งเยือกเย็น  
แตใ่นสถานการณ์ขณะนัน้เขายงัขอให้พ่อค้าขายเนือ้พดูขอโทษมรุะซะกิ  
ซึง่อาจเป็นนยัส าคญัท่ีวา่ถ้าชายคนนัน้ส านึกผิด และกล่าวค าขอโทษ 
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ตวัเขาเองอาจจะไมต้่องจบชีวิตลงด้วยน า้มือของเดก็วยัเพียง 13 ปี 
แตใ่นความเป็นจริงผลของมนักลบัตรงกนัข้ามอยา่งสิน้เชิง  ดงัหน้า 121  ความวา่ 

“Write that you are sorry, you realize that you are despicable, and you will never 
look at her or address her in the market again.” 
 “Apologize to the Japonnaise?” Paul laughed. “The first thing I’ll do is throw you 
in the river and rinse you off.”  
 ชีช้ดัได้วา่ ขณะนัน้ฮนันิบาลยงัคงมีสตท่ีิอยูภ่ายใต้การควบคมุของพลงัอีโก้ 
เขาได้พยายามอยา่งท่ีสดุตอ่การประนีประนอมระหวา่งแรงผลกัท่ีเกิดจากพลงัทัง้ 2 คือ พลงัอิด 
และพลงัซุปเปอร์  อีโก้  
แตเ่ม่ือมนัยากเกินการควบคมุสิ่งท่ีอดัอัน้ภายในใจให้ตอบสนองตอ่ความพงึพอใจได้อยา่งถึงท่ีสดุ  
การลงมือพรากชีวิตไปจากเจ้าของถือวา่เป็นสิ่งท่ีบรรลผุลได้อย่างง่ายดาย  

อีกสถานการณ์หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัมรุะซะกิ  
ในตอนท่ีมรุะซะกิถกูหนึง่ในกลุม่ทหารท่ีเคยฆา่มิสชาจบัตวัไปสร้างความโกรธให้กบัฮนันิบาลมากจ
นอยากกระท าการท่ีร้ายแรงเฉกเชน่เม่ือครัง้ท่ีเขาฆา่พอ่ค้าขายเนือ้  
แตใ่นสถานการณ์นัน้พลงัอีโก้ยงัควบคมุสติของเขาไว้ได้อยู ่ เพ่ือคิดหาทางชว่งชิงตวัมรุะซะกิให้คืน 
กลบัมาได้อยา่งปลอดภยัก่อน  ดงัหน้า 333  ความวา่ 

 “Where is Katerina, what have you done with her?” Kolnas said. 

 “She is safe, Herr Kolnas. She is pink and perfect. You can see the pulse in her 
temple. I will give her back to you when you give me Lady Murasaki.” 
 “If I do that I am a dead man.” 
 “No. Grutas will be arrested and I will not remember your face. You get a pass for 
the sake of your children.” 

พลงัอีโก้เป็นตวัควบคมุพลงัอิดให้ไปสูเ่ปา้หมาย และในตอนนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงพลงัซุป 
เปอร์อีโก้ท่ีเข้มแข็งท่ีไมต่กอยู่ใต้การควบคมุของพลงัอิด  
ฮนันิบาลไว้ชีวิตทหารผู้นัน้กบัครอบครัวของเขาอยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อนด้วยเขาได้เห็น 
และสมัผสัถึงความรัก ความอบอุน่ในครอบครัวของทหารผู้นัน้  
การท่ีสมาชิกครอบครัวอยูก่นัพร้อมหน้าคือความสขุท่ีฮนันิบาลไมมี่วนัได้สมัผสัแล้ว  
ฮนันิบาลไมอ่ยากให้เหตกุารณ์นีเ้ป็นบาดแผลทางใจกบัลกูๆ 
ของทหารผู้นัน้เชน่เดียวกบัท่ีเขาก าลงัประสบอยู่  ดงันัน้แทนท่ีจะแสดงพฤตกิรรมหนุหนัพลนัแลน่  
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เดือดดาลท่ีเตม็ไปด้วยอารมณ์ท่ีเกิดจากพลงัอิด  
แตก่ลบัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีร่วมกนัท างานระหวา่งพลงัอีโก้ และพลงัซุปเปอร์อีโก้ท่ี            
สามารถสงบพายอุารมณ์จากพลงัอิดให้ใช้เหตผุลแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคม 

นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว  จากโครงสร้างบคุลิกภาพของฮนันิบาลกบัมรุะซะกิยงัวิเคราะห์  
ได้วา่  ฮนันิบาลมีการใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ 

1.  การเก็บกด                                                                                                       
การสญูเสียโรเบร์ิตนอกจากจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  

ท่ีสร้างผลกระทบให้กบัสมาชิกทกุคนในครอบครัวเล็กเตอร์  ทัง้สภาพความเป็นอยู ่ 
สถานะทางสงัคม และการเงิน  ฮนันิบาลเองก็ต้องกลายเป็นเด็กบ้านแตก ขาดความรัก 
ความอบอุน่ ท่ีพงึมีพงึได้รับ มีสภาพจิตใจบกพร่องอีกครัง้ 
แม้ความตายของพอ่ค้าขายเนือ้จะรองรับอารมณ์โกรธจากพลงัอิดของฮนันิบาลไปแล้ว  
แตเ่ขายงัสมัผสัได้ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเขาไมส่ามารถช่วยเหลืออะไรได้  
โดยเฉพาะความโศกเศร้า  ระทมทกุข์ในใจของมรุะซะกิ  ดงัหน้า 115  ความวา่ 
  Hannibal’s sense of her fatigue took him out of himself and he found that he was 
talking so she would not have to talk, his new-found voice degenerating quickly to a 

croak. If Lady Murasaki was surprised to hear him she did not show it, but took his hand 
and squeezed it tight as she extended her other hand to the next mourner in line.  

ฮนันิบาลใช้ “การเก็บกด” ไมใ่ห้แสดงความรู้สกึ พฤตกิรรมใดๆ ออกมา  
เพ่ือปอ้งกนัตนเองจากความคบัข้องใจ  ความไมส่บายใจ และไมต้่องจดจ าความรู้สึกเจ็บปวด  
  

2.  การตดิอยู่กับท่ี  
ฮนันิบาลมีประสบการณ์อนัเจ็บปวด  

เขาสญูเสียทกุสิ่งทกุอย่างท่ีพงึมีพงึได้รับจากภยัของสงคราม  ทัง้สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผกูพนั  สายสมัพนัธ์ท่ีบคุคลในครอบครัวมีตอ่กนั ความมัง่คัง่  สถานะทางสงัคม 
รวมถึงบ้านอนัอบอุน่  ฮนันิบาลตดิแนน่กบัอยูก่บัอดีตท่ีไม่อาจหวนกลบัมา “การติดอยู่กบัท่ี” 
ของเขาจงึเป็นสาเหตใุห้ไมส่ามารถพฒันา หรือเปล่ียนเเปลงอะไรได้    
ฮนันิบาลไมส่ามารถก้าวผ่านชว่งเวลาในอดีตแล้วเร่ิมต้นชีวิตใหมก่บัมรุะซะกิ  
เขายงัคงยึดติดกบัความเจ็บปวดในอดีตท่ีได้รับปฏิเสธรักบริสทุธ์ิท่ีอยูต่รงหน้า 
และใช้ตวัเองท าหน้าท่ีช าระความเจ็บ ปวดในครัง้นัน้  ดงัหน้า 286-289  ความวา่ 
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“Hannibal, come home with me to Japan. You could practice at a clinic in my 
father’s country house. There is much to do. We would be there together.” She leaned 
close to him. She kissed his forehead. “In Hiroshima green plants push up through ashes 
to the light.” She touches his face. “If you are scorched earth, I will be warm rain.” 
 …..Now was the time and she knew it “Hannibal, promise me” 
 A beat, and he said, “I already promised Mischa.”   

จากข้อความท่ีกล่าวมาทัง้หมดแสดงให้เห็นว่า  ในความสมัพนัธ์ระหว่างฮนันิบาลกบัมรุะซะกิ  
ฮนันิบาลซึง่แม้จะยงัไม่คอ่ยพดู  แตเ่ขาไมมี่พฤตกิรรมท่ีไมดี่  ก้าวร้าว หรือไมเ่ช่ือฟังค าสัง่ใดๆ 
ตา่งจากตอนท่ีเขาอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า 
ด้วยการชีแ้นะการอบรมสัง่สอนท่ีเกิดจากความรักความเอาใจใสข่องมรุะซะกิ  
พลงัอีโก้จงึสามารถควบคมุพลงัอิดไมใ่ห้แสดงพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ใดๆ ออกมา  
ในสถานการณ์เดียวกนัหลงัการเสียชีวิตโรเบริต์แม้มีการยืมพลงัซุปเปอร์อีโก้มาท างานร่วมด้วย  
แตไ่มอ่าจต้านทานพลงัอิดไว้ได้ฮนันิบาลกลบัมามีพฤตกิรรมท่ีไมดี่เชน่เดมิ  มีการใช้ความ   รุนแรง 
อารมณ์แปรปรวน 
ก้าวร้าวซึง่เป็นผลมาจากแรงขบัของพลงัอิดผนวกกบัพลงัขบัทางเพศท่ีเก็บกดไว้ถกูปลดปล่อยออก
มาตอบสนองความต้องการของตวัเองท่ีไมค่ านงึถึงเหตผุล และความ ถกูต้อง  
ท าให้ฮนันิบาลขาดความยบัยัง้ชัง่ใจในการแก้ปัญหา  ด้วยการฆา่พ่อค้าขายเนือ้ผู้ เป็นต้น 
เหตใุห้โรเบริต์เสียชีวิต และใช้ถ้อยค าหยาบคายดหูมิ่นผู้หญิงท่ีเขารัก  
พลงัอิดจงึได้เป็นอิสระจากพลงัอีโก้ และพลงัซุปเปอร์อีโก้ 

นอกจากนีย้งัแสดงได้วา่  มรุะซะกิมีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง 
คือ “การเก็บกด” เพ่ือเก็บความรู้สกึคบัข้องใจ  ความไมส่บายใจ ไมใ่ห้แสดงออกมา และ 
“การติดอยูก่บัท่ี” ท่ีเขายงัเกาะยดึกบัความรู้สกึสญูเสีย และประสบการณ์อนัเจ็บปวดในอดีต  
โดยไมย่อมเลือกหนทางท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วทิง้อดีตไว้เบือ้งหลงั 

จากข้อความท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น  
การวิเคราะห์พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลตามบริบทความสมัพนัธ์ระหว่างฮนันิบาลกบับคุค
ลในครอบครัว ได้แก่  มิสชา  โรเบริต์ และมรุะซะกิ 
โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จะเห็นได้ว่า  พฤติกรรมกระท าความผิดของเขา 
เกิดจากการขบัเคล่ือนของพลงังานทางจิตทัง้ 3  สว่น  คือ พลงัอิด  พลงัอีโก้  และพลงัซุปเปอร์อีโก้ 
โดยแตล่ะพลงัจะท างานเป็นอิสระตอ่กนั หรือท างานร่วมกนั หรือควบคมุซึง่กนัและกนั  
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ขึน้อยู่กบัสถานการณ์แวดล้อม และสภาวะจิตใจของฮนันิบาลท่ีจะผลกัดนัให้พลงัใดเข้มแข็ง 
หรืออ่อนแอ  อนัน าไปสูพ่ฤติกรรมกระท าความผิดของเขาตา่งกรรม ตา่งวาระกนั 

นอกจากนีย้งัเห็นได้วา่  บคุคลทัง้ 3  
มีสว่นท าให้ฮนันิบาลต้องใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง  
เพ่ือปรับตวัให้รักษาความปกตขิองจิตใจไว้จนสามารถอยู่กบัสภาพ และปัญหานัน้ๆ ได้  

คือการเก็บกด  การหาเหตผุลเข้าข้างตวัเอง  การทดแทน และการตดิอยูก่บัท่ี  แตอ่ย่างไรก็ตาม   
กลวิธานในการปอ้งกนัตนเองทัง้หมดไมส่ามารถท าให้ฮนันิบาลก้าวข้ามผา่นเร่ืองราวท่ีแสนเจ็บ       
ปวดในอดีตได้จงึก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมของหลายชีวิตจากพฤติกรรมกระท าความผิดของเขา     
 

ตอนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกระท าความผิดของฮันนิบาล 
เล็กเตอร์ ในฮันนิบาล ไรซิง  โดยใช้แนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  

  
 จากพฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล ในฮนันิบาล ไรซิง  
โดยใช้แนวคดิการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 
สามารถวิเคราะห์สาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านตา่งๆ 
ท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลจ าแนกได้  ดงันี ้   
 

3.1  ปัจจัยด้านครอบครัว  พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลท่ีเกิดขึน้  ตา่งกรรม 
ตา่งวาระนัน้ ไมไ่ด้เกิดเพราะขาดการอบรมเลีย้งดจูากบคุคลภายในครอบครัว 
หรือสภาพครอบครัวเป็นตวัก าหนด 
หากเป็นเพราะความสมัพนัธ์ความรักผกูพนักนัระหวา่งบคุคลในครอบครัว 
ฮนันิบาลสญูเสียบดิามารดา และน้องสาวเพียงคนเดียวจากเหตกุารณ์ร้ายในวยัเด็กทกุข์สขุ รอยยิม้ 
เสียงหวัเราะท่ีสมาชิกในครอบครัวเคยมีร่วมกนัต้องมลายหายสิน้ 
สร้างบาดแผลในห้วงแหง่ความทรงจ า 
ท่ีขบัเคล่ือนทกุการกระท าให้ตรงกนัข้ามกบัก่อนท่ีเขาจะสญูเสียครอบครัวไปและเดน่ชดัขึน้เม่ือต้อง 
เข้าไปอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้าซึง่ครัง้หนึง่คือบ้านอนัอบอุน่ของเขาเอง  ดงัหน้า 60-61  ความวา่ 

“Hannibal, was this your mother’s room? It has a sort of feminine feeling.” 
Headmaster was capricious. He could be kind or cruel when failures goaded him.       
His little eyes were red and he was waiting for an answer.  
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 Hannibal nodded 
 “It must be hard for you to live in this house.” 
 No response. 

Headmaster took a cable from his desk. “Well, you won’t be here much longer. 
Your uncle is coming to take you to France 

 ฮนันิบาลไมยุ่ง่เก่ียวกบัเดก็คนอ่ืนๆ ไมส่นใจฟังค าสัง่ของผู้คมุ และเร่ิมใช้ความรุนแรง 
ไมมี่อะไรให้สญูเสียมากไปกวา่นีอี้กแล้ว ภายหลงัฮนันิบาลได้ออกจากสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า 
และเข้าไป อยูใ่นความอปุการะกบัครอบครัวใหมข่องโรเบิร์ตผู้ เป็นลงุ  ฮนันิบาลได้รับความรัก 
ความเอ็นด ูและความเอาใจใสอ่ยา่งจริงใจจากทกุคนในครอบครัวใหมนี่ ้ 
ท่ีนัน่เขาได้เร่ิมทกัทอสายใยรักแหง่ความ สมัพนัธ์ในครอบครัวขึน้ใหมอี่กครัง้  
ความบอบช า้จากบาดแผลทางใจในอดีตท่ีคอยหลอกหลอนเร่ิมทเุลาลง  ดงัหน้า 101  ความวา่ 

Hannibal still did not speak, but he had dreamless sleep, and the appetite of a 
growing thirteen-year-old. 

จดุเร่ิมต้นของพฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลเกิดขึน้เม่ือเขาอาย ุ14 ปี  
หลงัจากท่ีพอ่ค้าขายเนือ้ในตลาดใช้วาจาจาบจ้วง  
หยาบคายตอ่มรุะซะกิภรรยาชาวญ่ีปุ่ นของโรเบร์ิต  จนเกิดการโต้เถียง และทะเลาะวิวาทกนั  
ท าให้โรเบร์ิตพลัง้พลาดเสียชีวิตจากเหตกุารณ์ในครัง้นัน้   

แสดงได้วา่  ด้วยความผกูพนัตอ่ครอบครัว เพ่ือบคุคลในครอบครัวท่ีตนรัก 
จงึเป็นปัจจยัและสาเหตใุห้ฮนันิบาลเดนิบนเส้นทางท่ีตนเองไมอ่าจหวนกลบัไปได้  

 

3.2  ปัจจัยที่เกิดจากตัวฮันนิบาล  คือ  สภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ีบกพร่องของเขาเอง  
การสญูเสียน้องสาวไปในวยัเดก็ ภาพเหตกุารณ์ครัง้นัน้ได้สร้างบาดแผลขึน้ภายในใจของเขา 
และถกูเก็บกดไว้ในจิตใต้ส านกึ 
ซึง่จะแสดงออกมาในรูปของความฝันท่ีคอยหลอกหลอนเขาทกุค ่าคืน  
นบัเป็นเวลาหลายปีท่ีฮนันิบาลต้องฝันเห็นภาพมิสชาถกูฆา่เพ่ือน าเนือ้ไปเป็นอาหารโดยท่ีตนเองไม่
สามารถชว่ยเหลือ หรือขดัขวางใดๆ ได้  ดงัหน้า 47  ความวา่ 

GRUTAS HAD A SLENDER chain, freezing against the children’s skin as he 
looped it around their necks. 

เหตกุารณ์ในครัง้นัน้ ถือเป็นต้นก าเนิดของสภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ีไมป่กตขิองฮนันิบาล  
ซึง่ยงัเป็นเพียงเดก็คนหนึง่ท่ีออ่นแอกวา่ไมส่ามารถตอบโต้ หรือท าอะไรได้ในขณะนัน้ท าให้เกิดการ 
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เก็บสะสมของอารมณ์ท่ีรอการปลดปล่อยเม่ือมีโอกาส ความคบัข้องใจความขดัแย้งคอ่ยๆ ก่อตวัขึน้ 
สง่ผลให้สภาพจิตใจ  วฒุิภาวะทางอารมณ์  
พฤตกิรรมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิทัง้ยงัถกูกดดนัจากสภาพแวดล้อมในสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า  
ซึง่ครัง้หนึง่คือบ้านของครอบครัวท่ีเพิ่งสญูเสียไปของเขารวมถึงการสญูเสียโรเบร์ิต 
และการท่ีมรุะซะกิปา้สะใภ้ท่ีฮนันิบาลมีใจให้ถกูดหูมิ่น ถกูท าร้ายทางวาจา 
ทกุเหตกุารณ์ตา่งตอกย า้ซ า้เตมิความเจ็บปวดลงตรงรอยแผลเก่าของฮนันิบาลให้ยากตอ่การ แก้ไข 
เยียวยาให้กลบัสูส่ภาพเดิม ฮนันิบาลมีพฤตกิรรมเบี่ยงเบน อารมณ์เปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็น  
ดงัหน้า 74  ความว่า 

They’re always bigger and he hurts them very quickly and sometimes severely. 
Hannibal can be dangerous to persons larger than himself. 

แสดงได้วา่  ด้วยสภาวะจิตใจ และอารมณ์ในขณะนัน้ 
จงึเป็นปัจจยัและสาเหตใุห้ฮนันิบาลในวยัเดก็เลือกพฤติกรรมทางลบเพ่ือจบปัญหาทางใจของตวัเอ
ง 

 

3.3  ปัจจัยจากสภาพสังคม  คือ ทศันคต ิและคา่นิยมอนัเป็นปัจเจกของตวัฮนันิบาลเอง  
ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม  หลอ่หลอม  
บีบบงัคบัจนเป็นเหตนุ าไปสู่พฤตกิรรมกระท าความผิด     

จากเหลา่อาชญากรในสงครามกลบักลายมาเป็นผู้ มีอ านาจในสงัคมบนความหายนะท่ีเคย
ก่อไว้ในอดีต  เม่ือฮนันิบาลพบความจริงเก่ียวกบับทบาทฐานะของกลุม่คนเหลา่นัน้หลงัสงครามสิน้ 
สดุลง  เขาไมเ่ช่ือว่าการทวงคืนความยตุธิรรมให้กบัตน และน้องสาวจะสามารถบงัเกิดขึน้ได้  ก่อให้ 
เกิดความคบัข้องใจ  จงึเป็นสาเหตอุนัทรงพลงัตอ่แรงขบัเคล่ือนภายในใจท่ีเปล่ียนฮนันิบาลให้เป็น 
ศาลเตีย้ตดัสินโทษของคนเหลา่นัน้ด้วยตวัเอง  ดงัหน้า 276 – 277  ความวา่ 

“The Soviet police know who you are. Inspector Popil came to see me. If you go 
directly to him he will help you.” 
 “These men are not dead. They are very much alive.” 
 “Are they in France? Then give them to Inspector Popil.” 
 “Give them to the French police? Why?” He shook his head. “Tomorrow is 
Sunday-do I have that right?” 
 “Yes, Sunday.” 
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 “Come with me tomorrow. I’ll pick you up. I want you to look at a beast with me 
and tell me he should fear the French police.” 

ฮนันิบาลผา่นเร่ืองเลวร้ายในอดีตมามากเขาเช่ือว่าการสวดภาวนา ความศรัทธา และการ       
เช่ือมัน่ในความยตุธิรรมเป็นเร่ืองโง่เขลาของคนออ่นแอท่ีถกูมายาจิตปิดตา 
เป็นความงมงายท่ีถกูบงัคบัด้วยวฒันธรรม  การอยูร่อดของมนษุย์ไมใ่ชอ่ดุมการณ์  
แตคื่อการเรียนรู้ท่ีจะทลายความยตุธิรรมอนัถกูบดบงัด้วยอารยะจอมปลอม 
และปลดแอกความเป็นทาสตอ่สิ่งศรัทธาท่ีไมมี่ตวัตน  ดงัหน้า  255  ความวา่ 
 “Mischa, we take comfort in knowing there is no God. That you are not enslaved 
in a Heaven, made to kiss God’s ass forever. What you have is better than Paradise. You 
have blessed oblivion. I miss you every day. ” 

ฮนันิบาลเลือกเส้นทางในการทวงความยตุธิรรม  ด้วยการเปิดกรงขงัเชือ้เชิญอสรูกายใน  
คราบแหง่ความคิดอนัร้อนร้ายด้วยหลมุพรางแหง่ความเช่ือท่ีเขาได้สร้างขึน้เองเขาไมอ่าจอยูภ่ายใต้
กฎแหง่ความยตุธิรรมจอมปลอมตามขนบธรรมเนียมท่ีสงัคมนัน้ได้สร้างไว้  ดงัหน้า 323  ความวา่ 

“If I let you go, will you swear to tell me everything you find out? Will you swear to 
God?” 
 “To God? Yes, I swear to God. Do you have a Bible?” Pupil had a copy of the 
Pensées in his bookcase. Hannibal took it out. “Or we could use your Pascal, Pascal.” 

แสดงได้วา่  ด้วยสภาพแวดล้อมทางสงัคม หล่อหลอมบีบบงัคบัจนฮนันิบาลมีทศันคต ิ
และคา่นิยมอนัเป็นปัจเจกของตวัเอง  เขามีเจตจ านงอิสระ (Free will) ในการเลือกการกระท า  
จงึเป็นปัจจยัและสาเหตใุห้ฮนันิบาลกระท าความผิดเพ่ือเรียกร้องความยตุธิรรมจากสงัคมให้กบัน้อ
งสาวลงุ และหญิงคนรักของตน   

จากข้อความท่ีกล่าวมาทัง้หมด การวิเคราะห์พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลใน   
ฮนันิบาล ไรซิง 
โดยใช้แนวคดิการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าฮนันิบาลมีพฤตกิรรมกร
ะท าความผิดตัง้แตย่งัเป็นเยาวชน  
โดยมีสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านครอบครัวอนัเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบับคุคล
ในครอบครัวทัง้ 3 ดงักลา่วมาแล้วข้างต้น   รวมกบัปัจจยัท่ีเกิดจากตวัฮนันิบาลเอง นัน่คือ 
สภาวะจิตใจ และอารมณ์ท่ีบกพร่องของเขา และปัจจยัจากสภาพสงัคม คือ ทศันคต ิ
และคา่นิยมอนัเป็นปัจเจกของฮนันิบาลท่ีเกิดจากสภาพแวด ล้อมทางสงัคม หล่อหลอมบีบบงัคบั  
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จงึเป็น 3 ปัจจยัส าคญัท่ีตา่งมีสว่นสร้างเสริมบคุลิกภาพ อปุนิสยั ทศันคต ิคา่นิยม และผสมผสาน 
ขบัเคล่ือนผลกัดนัแรงขบัทางสญัชาตญาณท่ีแฝงอยูใ่นจิตใต้ส านกึของฮนันิบาลให้ถกูปลดปลอ่ยอ
อกมาอนัเป็นสาเหตขุองการเปล่ียนเดก็หนุม่ให้มีพฤตกิรรมท่ีละเมิดบรรทดัฐานของสงัคม 
และเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤตกิรรมกระท าความผิดท่ีทวีความรุนแรง โหดร้ายขึน้ในเวลาตอ่มา   

 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา 
และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
และแนวคิดการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ฮนันิบาลกบับคุคลในครอบครัว  ได้แก่  มสิชา น้องสาว  โรเบร์ิต เล็กเตอร์ ลงุ และมรุะซะกิ ชิคบิ ุ 
ปา้สะใภ้   

 
สรุปผลการวิจัย  

 
ผลการศกึษา 

และวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ในฮนันิบาล ไรซิง  มีดงันี ้   

1.  การศึกษาอิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกระท าความผิดของ    
ฮันนิบาล  เล็กเตอร์  พบว่า  มิสชา  โรเบร์ิต เล็กเตอร์  และมรุะซะกิ ชิคบิ ุ 
ตา่งมีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลทกุคน  

2.  การวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกระท าความผิดของ 
ฮันนิบาล เล็กเตอร์ โดยใช้ทฤษฏีบุคลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  พบวา่  
พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล เกิดจากการขบัเคล่ือน 
และการผลกัดนัของพลงังานทางจิตทัง้ 3 สว่น คือ อิด  อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ 
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลกระท าความผิด ตามบริบทความสมัพนัธ์ 
ระหว่างฮนันิบาลกบัมิสชา  โรเบร์ิต  และมรุะซะกิ      

3.  การวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกระท าความผิดของ 
ฮันนิบาล เล็กเตอร์  โดยใช้แนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน  พบวา่  
ฮนันิบาลมีพฤตกิรรมกระท าความผิดตัง้แตย่งัเป็นเยาวชน  
โดยมีสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านครอบครัว  จากตวัฮนันิบาลเอง และจากสภาพสงัคม  
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อภปิรายผล 
 

1.  การศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  
เล็กเตอร์ จากการวิจยัพบวา่  มิสชา โรเบร์ิต และมรุะซะกิ 
ตา่งมีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลทกุคน 
แม้ในความสมัพนัธ์ระหว่างฮนันิบาลกบับคุคลทัง้ 3  จะมีความแตก 
ตา่งตอ่นยัยะของพฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  ตา่งกรรม  ตา่งวาระกนั  
แตท่ัง้หมดทัง้มวลล้วนเป็นความแตกตา่งท่ีช่วยกนัสร้างเสริมบคุลิกภาพ อปุนิสยั ทศันคติ คา่นิยม 
และผสมผสาน  ขบัเคล่ือน  ผลกัดนั “แรงขบัทางสญัชาตญาณ” (Instinct Drive) 
ท่ีแฝงอยูใ่นจิตใต้ส านกึของ       
ฮนันิบาลให้ปลดปลอ่ยออกมาตอบสนองความต้องการของตวัเองท่ีถกูเก็บสะสมไว้ 
โดยไมค่ านงึถึงเหตผุล และความถกูต้อง  
ก่อให้เกิดเป็นแรงจงูใจให้ฮนันิบาลมีพฤติกรรมกระท าความผิดบน  
รากฐานของ “ความแค้น ความโกรธ และความรัก”   

2.  การวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์  โดยใช้ทฤษฏีบคุลิกภาพเชิงจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ จากการวิจยัพบวา่ 
พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลเกิดจากการขบัเคล่ือน 
และการผลกัดนัของพลงังานทางจิตทัง้ 3 สว่น  คือ  อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้  
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลกระท าความผิด ตามบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัมิสชา  
โรเบร์ิต และมรุะซะกิ  ดงันี ้  

2.1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัมิสชา มิสชามีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม 
กระท าความผิดของฮนันิบาล  โดยมีนยัยะของพฤตกิรรมคือ “ความแค้น” ซึง่เป็นแรงขบัในการ    
ท าลายล้างท่ีมาจากพลงัอิด  ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลทยอยฆา่ทหารกลุม่นัน้ทกุคนท่ีเป็น  
ต้นเหตใุห้มิสชาเสียชีวิต  พลงัอิดควบคมุพลงัอีโก้ให้ร่วมกนัท างาน และครอบง าพลงัซุปเปอร์อีโก้ไว้ 
และยงัพบวา่  มิสชามีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ “การเก็บกด” และ 
“การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง”  
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2.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัโรเบริต์  โรเบริต์มีอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่ 
พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล  โดยมีนยัยะของพฤตกิรรมคือ “ความโกรธ” 
ซึง่เป็นแรงขบัในการท าลายล้างท่ีมาจากพลงัอิด  
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาด้วยการฆ่าพอ่ค้าขายเนือ้ผู้ เป็นต้นเห
ตใุห้โรเบริต์เสียชีวิต  พลงัอิดเป็นอิสระจากพลงัอีโก้ และพลงัซุปเปอร์อีโก้ และยงัพบวา่  
โรเบร์ิตมีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ “การทดแทน” และ 
“การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง”  

 
 
2.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัมรุะซะกิ  มรุะซะกิเป็นอีกบคุคลหนึง่ท่ีมี 

อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล โดยมีนยัยะของพฤตกิรรมคือ “ความรัก” 
ซึง่เป็นแรงขบัในการท าลายล้างท่ีมาจากพลงัอิดท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัขบัทางเพศ (Libido) 
ก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ฮนันิบาลขาดความยบัยัง้ชัง่ใจด้วยการฆา่พอ่ค้าขายเนือ้ผู้ ใช้ถ้อยค าหยาบคา
ย ดหูมิ่นผู้หญิงท่ีเขารัก พลงัอิดเป็นอิสระจากพลงัอีโก้ และพลงัซุปเปอร์อีโก้ และยงัพบวา่  
มรุะซะกิมีสว่นท าให้ฮนันิบาลใช้กลวิธานในการปอ้งกนัตนเอง คือ “การเก็บกด” และ 
“การติดอยูก่บัท่ี”  

3.  การวิเคราะห์อิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ โดยใช้แนวคิดการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน จากการวิจยัพบวา่ 
ฮนันิบาลมีพฤตกิรรมกระท าความผิดตัง้แตย่งัเป็นเยาวชน  
โดยมีสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านครอบครัวจากความสมัพนัธ์ระหวา่งฮนันิบาลกบัมิสชา โรเบิร์ต 
และมรุะซะกิ  ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัฮนันิบาลเอง คือ สภาวะ จิตใจ และอารมณ์ท่ีบกพร่องของเขา 
และปัจจยัจากสภาพสงัคมท่ีหลอ่หลอมบีบบงัคบั   

ผลการวิจยัพบวา่มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของเกร์กอล่ี (Gregory, B.,2002) 
ท่ีให้ความส าคญัไปท่ีเหตกุารณ์ในวยัเดก็ท่ีก่อให้เกิดบาดแผล และความทกุข์ทรมานทางจิตใจ  
อนัเป็นต้นเหตใุห้ฮนันิบาลมีพฤตกิรรมกระท าความผิด  
โดยมีสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านครอบครัวจากความสมัพนัธ์ระหวา่งเขากบัมิสชา  
เกร์กอล่ียงัเช่ือวา่การท่ีฮนันิบาลลงมือฆา่เหย่ือ และกินอวยัวะบางสว่นของเหย่ือนัน้  
เกิดจากสภาวะจิตเภทท่ีเรียกวา่ Paranoid-Schizod Position 
ซึง่เป็นผลมาจากบาดแผลทางจิตใจในวยัเดก็นัน้เอง  ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของเอนนา และจิม 
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(Aina and Jim, 2010) ท่ีศกึษาภมูิหลงัของฮนันิบาลท าให้เข้าใจถึงสาเหต ุ
และพฤตกิรรมกระท าความผิดของเขาอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ร้ายท่ีได้ประสบมาในวยัเดก็ท าให้เ
ขาเกิดสภาวะจิตเภท  เเตผ่ลการ ศกึษาของอคัเดนนิส (Akdeniz.,มปป) 
กลบัพบข้อสรุปท่ีโต้แย้งวา่ฮนันิบาลไมไ่ด้มีสภาพจิตท่ีผิด ปกต ิ 
และอคัเดนนิสก็ไมส่ามารถสรุปได้วา่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาลแท้จริงนัน้มาจากสาเห
ตใุด  
แตเ่ขาได้ตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบัความส าคญัของเหตกุารณ์ร้ายท่ีฮนันิบาลได้ประสบในวยัเด็กท่ีอาจ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของเขาก็เป็นได้  ซึง่ขดัแย้งกบัโอส์สนั (Oleson J. C., 2006) 
งานวิจยัของเขาไมไ่ด้ได้มองท่ีเหตกุารณ์ในอดีต หรือความบกพร่องทางสภาพจิต  
โอส์สนัวิเคราะห์วา่ฮนันิบาลมีอปุนิสยัท่ีมีรากฐานมาจากความชัว่ร้าย  ทัง้ยงัได้เพิ่มข้อสรุปอีกว่า     
ฮนันิบาลเป็นตวัร้ายท่ีประสบความส าเร็จเน่ืองจากความสยดสยองของเขาถกูแทนท่ีด้วยความ  
เห็นอกเห็นใจ และได้รับความสงสารอยา่งทว่มท้นจากผู้อ่าน  
ข้อเสนอแนะ 
  
 ผลจากการศกึษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล 
เล็กเตอร์ ในฮนันิบาล ไรซิง  สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 
และส าหรับการวิจยัเพิ่มเตมิ  ดงันี ้                                                 
  

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.1  ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษา  วิเคราะห์ 
และวิจารณ์วรรณคดีได้กว้างขวางยิ่งขึน้  
 1.2  ผู้สอนในรายวิชาตา่งๆ 
สามารถน าแนวทางการศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความสนกุส
นาน เพลิดเพลินเพ่ือพฒันาทกัษะการอา่น คิด  วิเคราะห์ 
และเขียนของผู้ เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิพลสงูสดุ  
 

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรมีการศกึษา และวิเคราะห์สาเหตอ่ืุนๆ 
ท่ีมีอิทธิพลสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกระท าความผิดของฮนันิบาล เล็กเตอร์  
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 2.2  ควรมีการศกึษา  วิเคราะห์องค์ประกอบอ่ืนๆ เชน่ โครงสร้างเร่ือง  
กลวิธีในการเขียน  การใช้ส านวน  กลวิธีในการสร้างตวัละคร หรือวิเคราะห์ตวัละครอ่ืนๆ ในเร่ือง  
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