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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครในนวนิยาย เรื่อง หลงไฟ
จานวน 6 ตัวละคร ตามทฤษฎีลาดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว์ ดาเนินการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และอธิบายผลการวิจัยโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่าตัวละครทั้ง 6 ตัว คือ ก้านแก้ว ชาลา กุญชร โชน อาวุธและเขียว มีความต้องการขั้นที่ 1
ความต้องการทางสรีรวิทยา คือ ความต้องการปัจจัยพืน้ ฐานในการดารงชีวิต ส่วนขั้นที่ 2 ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย มีเฉพาะโชน ก้านแก้ว ชาลา กุญชรและอาวุธ เนื่องจากความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นแรงจูงใจพืน้ ฐานของการดารงชีวิต ขั้นที่ 3 ความต้องการเป็นเจ้าของ ความ
ต้องการที่จะได้รับรักและรักผู้อ่ืน มีเฉพาะโชน ก้านแก้ว ชาลา อาวุธและกุญชร เนื่องจากตัว
ละครใช้ความรักเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ ขั้นที่ 4 ความต้องการมี
ศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อ่ืน พบตัวละครที่มีความต้องการในระดั บขั้นนี้ คือ ก้านแก้ว ชาลา
กุญชร และอาวุธ และขั้นที่ 5 ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ มีเพียงชาลาและกุญชรเท่านั้นที่มี
ความต้องการถึงระดับขั้นนี้ อย่างไรก็ตามความต้องการของตัวละครที่แสดงออกล้วนเป็นไป
ตามลาดับขั้น และเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะเลื่อนไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น แต่เมื่อเผชิญ
กับความผิดหวังระดับขั้นความต้องการก็ลดลงมา จากผลการวิ จัยนอกจากจะแสดงให้เห็น
1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000
Faculty of Humanities and Social Science, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok province 65000
*Correspond author e – mail: nkhwanchanok@hotmail.com
1

102 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.7 No.1 january - june 2019

สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดและการตอบสนองความตองการของมนุษยผานพฤติกรรมของ
ตัวละครแลว ยังทําใหเกิดความเขาใจในการแสดงพฤติกรรมตางของมนุษยดวย
คําสําคัญ: หลงไฟ ทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ อับราฮัม มาสโลว
Abstract
This research aimed to analyze the behavior of the protagonists in Lhong Fai novel,
according to the motivational theory of Abraham Maslow’s hierarchy. The data was collected
by using qualitative research methodology and the results were presented by using
descriptive analysis. The findings found that six major characters are Kankeaw, Chara, Chon,
Kunchorn, Awut and Kiew. There was in the following a hierarchy of requirements. Step 1
Physiological needs, they were to live a life to survive. Step 2 Safety needs , there were
only Chon, Kankeaw, Chara, Kunchorn, and Awut. Step 3 Belongingness and love needs,
there were only Chon, Kankeaw, Chara, Awut and Kunchorn because they used their love as
tools to meet their needs. In Step 4, Esteem needs from oneself and other and step 5 Self
actualized needs, It was a hierarchy of needs according to the driving force of each person.
It could be seen that the needs of the characters were expressed in the order. It was found
that the demand went to a higher level. The characters met with disappointment when their
demands were down. According to the results, they showed the instinct to survive and
respond to human needs through the behavior of the characters. It also gave an insight into
the behavior of human beings.
Keywords: Lhong Fai, Hierarchical Theory of Motivation, Abraham Maslow

บทนํา
หลงไฟ เป นนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ไมปรากฏวามีการตีพิมพ เป นครั้งแรก
ใน พ.ศ.ใด แต จากคํ านํ า ระบุ ว า “อายุ ข องหลงไฟนั บ ตั้ ง แต พ.ศ.2527 จนถึ ง พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น 27 ป” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: คํานํา) จึงสันนิษฐานวามีการตีพิมพครั้งแรกในป
พ.ศ.2527 รวมจํานวนการตีพิมพทั้งหมด 4 ครั้งในรอบ 34 ป (พ.ศ.2527 – 2561) บทประพันธ
เรื่องนี้ไดดัดแปลงเปนบทภาพยนตร ในปพ.ศ.2533 ออกอากาศเปนบทโทรทัศน ในป พ.ศ.2544
และลาสุดในป พ.ศ.2560 โดยธัญลักษณ จุลพงษ และนพสิทธิ์ กังเจริญ ในการดัดแปลงเปน
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บทโทรทัศนครั้งลาสุดนี้ไดรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม อาจจะดวยความโดดเดนของตัวละคร
ที่ถูกครอบงําดวยอํานาจของวัตถุนิยม ความทะเยอทะยานที่จะยกระดับชีวิตใหดีขึ้น ตองการ
ความมั่นคงในชีวิตโดยเลือกทํ าผิดศีลธรรม เชื่อมั่นในความคิดที่ผิดของตนเอง จนสุ ดทาย
สิ่งที่ตองการก็ไมประสบความสําเร็จดังที่หวัง
นวนิ ยายเรื่ อง หลงไฟ จึ ง เป นวรรณกรรมที่ มี ค วามโดดเด น ในเรื่ องของตั ว ละคร
โดยเฉพาะกานแกวที่มีความตองการ ความทะเยอทะยานที่จะทําใหชีวิตของตนดีขึ้น ดังที่สม
ปราชญ วุฒิจันทร (2549: 236) กลาววา แมกานแกวจะมีชีวิตที่ตกต่ําจากความทะเยอทะยาน
ที่ถูกครอบงําดวยรสฟุงเฟอ แตกานแกวก็เปนตัวละครที่สามารถถายทอดความเห็นใจจาก
การตอสูกับชะตากรรมที่เธอมีสวนสรางขึ้น ทั้งนี้เพราะความตองการในการยกระดับชีวิตอยาง
รูเทาไมถึงการณ ดังนั้นตัวละครจึงมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่อง เพราะเนื้อหาในนวนิยาย
เปนการถายทอดการกระทําของตัวละครในดานพฤติกรรม คานิยม สะท อนใหเห็นถึงความ
ตองการของคนในสังคมยุคนั้น ๆ ไดเปนอยางดี
อับราฮัม มาสโลว (อางถึงใน ยุวดี เนื่องโนราช, 2558: 32) กลาวถึง ความตองการ
ของมนุษยวา มนุษยถูกกระตุนจากความปรารถนาที่จะตอบสนองความตองการเฉพาะอยาง
บุคคลยอมมีความตองการไมสิ้นสุด ความตองการใดตอบสนองแลว ความตองการอื่นก็เกิดขึ้น
ความตองการของบุคคลจะเรียงเปนลําดับขั้นตอน มนุษยเกิดมาพอดี และพรอมที่จะทําสิ่งดี ถา
ความตองการพื้ นฐานได รับการตอบสนองอยางเพียงพอและมนุ ษยสามารถควบคุมความ
พฤติกรรมของตนเอง และเลือกทางชีวิตของตัวเองได โดยอับราฮัม มาสโลว แบงความตองการ
ของมนุษยเปน 5 ขั้น คือ ความตองการทางดานรางกาย คือ ความตองการพื้นฐานของมนุษย
เชน ตองการอาหาร น้ํา อากาศ ตลอดจนความตองการทางเพศ เปนความตองการที่ตองไดรับ
การตอบสนองเพื่อการมีชีวิตรอดของมนุษย ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการ
ที่จะเป นอิสระและปกปองตนเองจากการคุ กคามหรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายทั้งตอรางกาย
และจิตใจในทุกดาน เชน ความมั่นคงในชีวิต ความปลอดภัยในทรัพยสิน ความตองการความรัก
และความเปนเจาของ เปนความตองการที่พัฒนาขึ้นจากความปลอดภัย ความตองการในขั้นนี้
จะรวมถึงความรัก ความอบอุน ความเปนเจาของ การมีเพื่อน คนรัก ความตองการที่จะเปนที่
ยอมรับและไดรับความยกยอง คือ เปนความตองการที่รวมทั้งความตองการนับถือตนเอง เชน
การเคารพตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง และความยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เชน การเปน
ที่จดจําของคนทั่วไป และความตองการที่จะเขาใจตนเอง คือ เปนความตองการที่จะเกิดขึ้น
หลั งจากความตองการเพียงพอแลว มนุ ษยจะมีความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่
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ตนเองเป นอยู เข าใจถึ งความสามารถ ความสนใจ ความถนั ด อยางตรงไปตรงมาโดยไม มี
การปกปอง พรอมที่จะเปดเผยตนเอง
จะเห็นไดวาตัวละครจากเรื่องหลงไฟมีบทบาทสํ าคัญที่ทําใหเนื้อเรื่องดู สมจริง และ
สามารถสะทอนพฤติกรรมและคานิยมของวัยรุนในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี ถึงแมวานวนิยาย
เรื่องนี้จะประพันธขึ้นในป 2527 หรือประมาณ 34 ปลวงมาแลวก็ตาม จากเรื่องตัวละครแสดง
พฤติกรรมตามความตองการของตนเองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ศีลธรรมหรือความดีงาม
ทั้งนีเ้ พราะความทะเยอทะยาน รวมถึงการดิ้นรนเพื่อความอยูรอดดวย พฤติกรรมของตัวละคร
จึงอาจเปนไปตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย ผูวิจัยจึง สนใจที่
จะศึกษาพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องหลงไฟตามทฤษฎีลํ าดั บขั้น แรงจูงใจ ของ อับราฮัม
มาสโลว เพื่อใหเห็นความตองการและพฤติกรรมของมนุษยในลักษณะตาง ๆ อันจะนําไปสูความ
เขาใจการแสดงพฤติกรรมของมนุษยและการประยุกตใชในชีวิตจริงตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อวิ เ คราะห พฤติ ก รรมตั ว ละครในบทประพั นธ ห ลงไฟ ของกฤษณา อโศกสิ น
ตามทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว

กรอบแนวคิด
งานวิจัยฉบับนี้ใชทฤษฎีจิตวิทยาลําดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว (Maslow’s
Hierarchical Theory of Motivation) ที่อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาน (2561 : 120 – 121)
ซึ่งประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา คือ ความตองการพื้นฐานของมนุษย เชน ตองการ
อาหาร น้ํ า อากาศ ตลอดจนความต อ งการทางเพศ เป น ความต อ งการที่ ต อ งได รั บ
การตอบสนองเพื่อการมีชีวิตรอดของมนุษย
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย คือ เปนความตองการที่จะเปนอิสระและ
ปกปองตนเองจากการคุกคามหรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายทั้งตอรางกายและจิตใจในทุกดาน
เชน ความมั่นคงในชีวิต ความปลอดภัยในทรัพยสิน
ขั้นที่ 3 ความต องการเป นเจ าของ ความต องการที่ จะไดรั บรักและรั กผู อ่ื น คื อ
เปนความตองการที่พัฒนาขึ้นจากความปลอดภัย ความตองการในขั้นนี้จะรวมถึง ความรัก
ความอบอุน ความเปนเจาของ การมีเพื่อน คนรัก
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ขั้นที่ 4 ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน คือ เป นความตองการที่รวมทั้ง
ความตองการนับถือตนเอง เชน การเคารพตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง และความยอมรับนับ
ถือจากบุคคลอื่น
ขั้นที่ 5 ความเป นมนุ ษย โดยสมบู รณ คื อ เป นความต องการที่ จะเกิดขึ้ นหลั งจาก
ความตองการเพียงพอแลว มนุษยจะมีความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่ตนเองเปนอยู
เขาใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด อยางตรงไปตรงมาโดยไมมีการปกปอง พรอมที่
จะเปดเผยตนเอง

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative research) และ
นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร
และงานที่เกี่ยวของกับนวนิยายเรื่อง หลงไฟ และทฤษฎีลําดับขั้น แรงจูงใจ ของ อับราฮัม
มาสโลว จํ า แนกขอ มู ล โดยคั ด เลื อ กเนื้ อ หาของนวนิ ยายเรื่ อ ง หลงไฟ ที่ ป รากฏให เ ห็ น
พฤติกรรมของตัวละคร จํานวน 6 ตัว ไดแก กานแกว ชาลา กุญชร โชน อาวุธ และเขียว
วิเคราะหพฤติกรรมและแรงจูงใจใหเกิดความตองการตาง ๆ ตามกรอบการวิจัย นําขอมูลที่
ไดมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย เปนขอสังเกตในดานการแสดงพฤติกรรมของตัวละครมี
ความสัมพันธกับทฤษฎีลาํ ดับขั้นของแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมความตองการของตัวละคร เรื่อง
หลงไฟ จํานวน 6 ตัวละคร พบวาตัวละครมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความตองการในดานตาง ๆ ของตนเอง ดังนี้
1. กานแกว
กานแกวเกิดในครอบครัวที่ยากจน เธอเปนคนสวย เกง จนสามารถสอบเขาเรียนตอ
ในมหาวิทยาลัยที่มีช่อื เสียงและเรียนจบภายใน 3 ปครึ่ง ความยากจนที่เธอตองพบเจอตั้งแต
เด็กเปนปมดอยที่ทําใหเธอพยายามลบลาง “กานแกวนิ่ง... นึกถึงครอบครัวดั้งเดิมแลว ก็มี
แตความเหนื่อยหนาย ไมมีสิ่งที่จะทําใหภาคภูมิในเลย” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 143) เธอ
คิดเสมอวาเธอจะตองเปนคนมีระดับ และคิดวาเงินเทานั้นที่จะชวยลบปมดอยเหลานี้ แตการ
หาเงินดวยวิธีปกติ คือ การทํางาน จะตองใชเวลานานกวาเธอจะมีทุกอยางตามที่ตองการ
เธอจึงหาอาชีพเสริม คือ ขายบริการ เพื่อแลกกับเงินจํานวนมาก สําหรับตอบสนองความ
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ตองการของเธอ เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของกานแกวตามลําดับขั้นแรงจูงใจ พบวา กานแกว
มีลําดับขั้น จํานวน 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา คือ กานแกวพยายามตั้งใจเรียนเพราะหวังวา
การเรียนจะชวยลบปมดอยความยากจนของเธอได ดัง ตอนที่กานแกวมองชาลาที่ตองไป
เรียนหนังสือในปสุดทายเพื่อจะไดปริญญา และนึกไปถึงตนเองวาสมัยหนึ่ง “หลอนเองก็เคย
หา เอามันมาจนไดไวในกํามือ เพียงแตมิไดคิดแมแตจะใสกรอบ หลอนเรียนเกงกวาชาลา
ดวยซ้ํา เพราะเขามหาวิทยาลัยที่มีช่อื เสียงได และจบภายในสามปครึ่ง ” (กฤษณา อโศกสิน,
2554: 30) แตการทํางานที่ไดเงินเดือนเพียงสองสามพันไมเพียงพอตอความตองการของ
กานแกว เธอจึงเลือกหาเงินโดยการขายบริการ ดังที่กานแกวคิดวา “ถาราคาของมหาวิทยา
มีเพียงแคนั้น หลอนก็ยอมรับไมได ก็เพราะหลอนยอมรับวิถีทางของกระดาษแผนเดียวนั่น
ไมไดนะซี จึงตองบายโฉมหนามาเดินบนถนนสายนี้ ” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 26) กาน
แกวตองการเงินเพื่อเชาหรือซื้อที่อยูอาศัยใหม เพราะแฟลตที่กานแกวอาศัยอยูกับปาคับ
แคบ อีกทั้งปาก็ตองเลี้ยงดูลูกของปา และบางครั้ง กานแกวยังตองตอสูกับลุงที่พยายามจะ
เขามาลวนลาม กานแกวจึงมีชีวิตไมสมบูรณนัก ดังที่ “ปาหลอนก็ใช วาจะมั่งมี แตเพราะ
อาศัยคาขาย มีแผงขายของเล็ก ๆ อะไรขาดเหลือกานแกวก็พอไดพึ่งบางไมมากมาย เพราะ
ปาก็ตองเลี้ยงลูกตนเองเชนกัน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 44) จากภูมิหลังที่ขาดแคลนจึง
ทํ า ให กา นแกว ทํ า ทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะตอบสนองความต อ งการพื้ น ฐานของตั ว เอง กา นแก ว
ตองการเงินซื้ออาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย แตความตองการของกานแกวไมไดหยุดแคเพียงมี
อาหาร เสื้อผาหรือที่อยูอาศัยเทานั้น กานแกวยังคงตองการสิ่งที่ดีขึ้ นกวาเดิม และเงินคือที่
เธอปรารถนา เพราะเงินจะชวยใหเธอไดทุกอยาง นําไปสูความตองการในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภั ย กานแกวรูสึ กไมปลอดภั ยเมื่ออยูบาน
ของปาเสงี่ยมที่อึ ดอั ด คั บแคบ เธอจึ ง ทํ าทุ กวิถี ทางเพื่ อให มี บานหรื อที่ อยู อาศั ย ที่ หรู หรา
ปลอดภัย และมีรถคันหรูเพื่อความสะดวกสบาย ดังขอความวา“ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งตองกะเกณฑ
ใหตนเองมีสิ่งตาง ๆ หลากหลาย เริ่มจากที่พักอาศัยคอนขางดี เสื้อผาสวย เงินกอนจํานวนหนึ่ง
ในธนาคาร หรือมิฉะนั้นก็สามารถจะผอนรถ ผอนบาน เลี้ยงพอแม นอง หลานดวย ถามี ”
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 30) เมื่อเรียนจบกานแกวทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง เธอเลือกนั่งแท็กซี่
ไปทํางานเพราะสะดวกสบายมากกวารถเมล แตการนั่งแท็กซี่ก็ทําใหเธอหมดเงินกับคาเดินทาง
ไปจํานวนมาก ดังความคิดที่วา “เฉพาะคาแท็กซี่ก็หมดไปครึ่งเดือนแลว จะมัวโหนรถเมลอยูได
ยั งไง กว าจะตื่ น กว าจะแต งตั ว กว า รถจะมาจอด รถซึ่ งคนแน นเหมื อนอาหารกระป อง ”
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(กฤษณา อโศกสิน , 2554: 32) การมีเงินมาก ๆ จึงเป นสวนหนึ่งในการสรางความมั่นคง
ปลอดภั ยของเธอ เธอคิ ด จะใช ความสวยของเธอเพื่ อสร า งความมั่ นคงให กั บ ตั วเอง คื อ
เธอพยายามหวานเสนหใสโชน นาคา เพราะครอบครัวของโชนมีฐานะร่ํารวย ดังที่ กานแกว
คิดวา “โชน นาคา...อยางนอย ๆ ชื่อเสียงสกุลวงศของเขายอมเปนยี่หอใหหลอนลืมตาอาปาก
ยกระดับตัวเองขึน้ มาได...กาวขึ้นบันไดอีกหลายขั้น” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 262) จะเห็นวา
ถึงแมกานแกวจะมีเงินที่มาจากอาชีพขายบริการ ซึ่งมากพอสําหรับใหเธอเชาหองพักที่มีความ
โอ อ า สะดวกสบายได รวมถึ ง ซื้ อเสื้ อผ า สวย ๆ ราคาแพง นั่ ง รถแท็ ก ซี่ โดยไม ต องขึ้ นไป
เบียดเสียดกับคนบนรถเมลไดแลว แตกานแกวยังคงมีความตองการยกระดับชีวิตของตัวเอง
โดยเธอตองการความรัก และการไดรักผูอื่นดวย นําไปสูความตองการในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 ความตองการเปนเจาของ ความตองการที่จะไดรับรักและรักผูอ่ืน เมื่อกานแกว
พบโชน ชายหนุมผูมีฐานะและหนาตาดี กานแกวจึงเกิดความรูสึกอยากเปนเจาของ และโชนเอง
ก็หลงในรูปโฉมของกานแกวเชนกัน ถึงแมวา ตอนแรกกานแกวจะชอบเพียงเปลือกของโชน
ดังที่ “การกาวขึ้นบันไดที่สูงกวาราบเรียบกวาเสนทางเกา ๆ ที่แสนจะตกต่ําขรุขระ...บันไดที่สูง
และราบเรียบคือผูชายสักคน ที่พรอมจะฉุดหลอนขึ้นไปยืนอยูบนนั้น...กับเขาหลอนคิดเสมอวา
วันใดที่หลอนมีโอกาสไดขึ้นไปยืนบนที่สูง วันนั้น หลอนจะชําระลางคราบสกปรกเกา ๆ ใหหมด
สิ้นหมองมัว” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 254) แตเมื่อกานแกวมาอยูกับโชน เธอก็เริ่มโหยหา
ความรักที่แทจริง ดังที่ “เงิน...แมจะอยากไดเทาใด...ออมแขนอุน ๆ ของผูชายสักคนก็เปนสิ่งที่
หลอนอยากไดเชนกัน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 282) นอกจากกานแกวจะมีความรักแบบ
หนุ ม สาวแล ว เธอยั งรั กชาลา เพื่ อ นสนิ ท ที่ พบกั นสมั ยที่ เธออยู แ ฟลตผู มี รายได น อยของ
ปาเสงี่ ยม ความรั กของก านแก วที่ มี ให ชาลาเป นความรั กและความหวงใยที่ เพื่อนมี ให กั น
ดังตอนที่ชาลามาหากานแกวที่หองพัก และไดพบกับเขียว เขียวหลอกใหชาลานั่งรถไปดวยกัน
เพราะหวังจะหลอกใหชาลาขายตัว กานแกวยอมเสี่ยงชีวิตชวยเหลือชาลา ทั้ง ๆ ที่รูวาหาก
กานแกวชวยเหลือชาลา เขียวจะทํารายเธออยางหนั กก็ตาม ดั งขอความวา “จะยังไงก็ตาม
แกแตะตองเพื่อนฉันไมได !” ... “อีสัตว” มันตะคอก “นั่นมึงหาเรื่องอะไร จะเอายังไง...อีนี่ ”
เขาชะลอรถจอดลงทั นที เป ดประตู ด านหลั งกระชากก านแก วลงมาอยางไม เกรงกลั วใคร
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 430) แมลมหายใจสุดทาย ชาลาก็ยังเปนคนที่กานแกวคิดถึงเสมอ
“กานแกวไดคิดขึ้นในวินาทีสุดทายแหงวิกฤตอันจวนแจ ...ชาลา...กรุงเทพฯ...เมืองไทย...โอย
ชวยดวย (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 482) เมื่อกานแกวไดรับความรักจากโชน แตแมของโชน
ไมยอมรับจนถึงขั้นไมใหเงินโชน เมื่อโชนไมมีเงิน กานแกวก็ตองหาเงินเพื่อเลี้ยงตั วเองและ
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โชนดวย ความตองการของเธอจึงกลับไปอยูในขั้นที่ 1 คือ ตองการความอยูรอด เธอจึงตอง
กลับไปขายบริการอีกครั้งเพื่อหาเงิน เพราะเงินคือตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเธออยูรอดได และ
เมื่อกานแกวไมมีเงินมากมายใหโชน เขาก็ตัดขาดความสัมพันธกับเธอ กานแกวจึงตองแสวงหา
ความรักตอไป
ขั้นที่ 4 ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน คือ กานแกวพยายามแทรกตัว
เขาไปคบหากับคนที่อยูในสังคมระดับสูงเพื่อใหคนอื่นมองวาเธอเปนผูดีไปดวย ดังที่กานแกว
พบกับเมทนีซึ่งเปนเพื่อนของชาลา เมทนีเปนคนมีฐานะดีและเพื่อน ๆ ของเมทนีก็เปนคนมี
ระดับในสังคม “กานแกวสบอารมณอยางยิ่งที่มีโอกาสเขามาคบหากับคนระดับนี้...โดยไมมี
ผูใดลวงรูภ ูมิหลังของหลอน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 120) บางครั้งเธอปรับเปลี่ยนตัวเอง
จนไมเปนเปนตัวของตัวเองเพื่อใหเกิดการยอมรับจากคนรอบขาง สวนในเรื่องความยกยอง
ในตนเอง กานแกวมีความมั่นใจวาตนเองเกงเพราะเรียนจบมหาวิทยาลัย เธอคิดเสมอวา
เธอไมใชโสเภณีเพราะเธอมีค วามรู เชน ตอนที่กา นแกวยา ยที่อยูมาอยูแ ฟลตที่เดียวกับ
อรพินท เธอคิดเสมอวาเธอกับอรพินทแ มจะทํ าอาชีพเดียวกัน แตเ ธอมีเ กรดดีก วา ดั ง ที่
“หลอนถือวา ตัวเองเปนของดีมีระดับ...กานแกวไมอยากจะเอยออกมาตรง ๆ วา เธอกับ
ชั้นมันคนละเกรดกันนะยะขอใหรู ” (กฤษณา อโศกสิน , 2554: 101) จะเห็นวากานแกว
พยายามแสวงหาเกี ย รติ ย ศให กั บ ตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งการเป น ที่ ย อมรั บ ของผู อ่ื น ด ว ย
แตค วามตองการในขั้นนี้ของเธอไมไดรับ การตอบสนอง เนื่องจากเกียรติยศหรือศัก ดิ์ศรี
ที่เธอคิดวาเธอมีนั้นเปนเพียงกลไกการปองกันตัว ซึ่งเปนสิ่งที่เธอสรางขึ้นอยางฉาบฉวยและ
จอมปลอม ไมไดมาจากการยอมรับนับถืออยางแทจริง
สวนในความตองการขั้นที่ 5 นั้น ไมปรากฏพฤติกรรมของกานแกวที่ตอบสนองใน
ขั้ น นี้ เนื่ อ งจากก า นแก ว เป น ตั ว ละครที่ มี ค วามทะเยอทะยาน ต อ งการแค เ พี ย งความ
สะดวกสบายตาง ๆ ในชีวิต เพื่อเติมเต็มในสวนที่เธอขาด เชน เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจน
เธอจึงอยากร่ํารวย บานปาที่เธอมาขออาศัยอยูดวยตั้งอยูในสลัม เธอจึงอยากไดบานสวย ๆ
ที่มั่นคงและปลอดภัย แตเธอตอบสนองความตองการของตัวเองดวยการเลือกหาเงิน พิเศษ
ดวยการขายบริการ ดังนั้นเมื่อวิเคราะห พฤติกรรมของกานแกว ตามทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของ มาสโลวจึง พบวากานแกวมีพฤติกรรมตามลํา ดั บขั้นดั ง กลาวถึง แค ขั้นที่ 4
เพราะขั้นที่ 5 นั้นเป นขั้น ของความเขา ใจตนเอง แตกา นแกว ไมมีความเข า ใจตนเองที่จะ
นําไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ และไมสามารถยอมรับสภาพของตัวเองได

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 109

2. ชาลา
ชาลาอาศั ยอยู กับแม และน องในแฟลตของผู มี รายได น อย ชาลารู จั กกั บก านแก ว
ในสมัยที่กานแกวมาอาศัยอยูกับปาเสงี่ยม ชาลาเรียนจบและไดมาทํางานอยูในโรงแรมแหงหนึ่ง
เธอมีความพอใจกับเงินเดือน อาชีพ และที่อยูอาศัยของเธอ ครั้งนึงชาลาไดรักกับดุรงคโดยที่
เธอไมรูเลยวาดุรงคมีคูหมายอยูแลว แตเมื่อชาลารูวาดุรงคมีคูหมายแลว และดุรงคหลอกเธอ
เธอก็ตัดความสัมพันธกับดุรงคทันที เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของชาลาตามลําดับขั้นแรงจูงใจ
พบวาชาลามีลําดับขั้นความตองการ จํานวน 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา คือ ชาลาอาศัยอยูกับแมและนองในแฟลตของ
ผูมีรายไดนอย เธอก็พอใจกับการอยูที่แฟลตแหงนี้ “หองเชามีหองนอนหองเดียว หองกลาง
หนึ่งหองกับหองครัว หองน้ําที่เปนสวนเล็ก ๆ ดานหลังมีระเบียงนอยสําหรับตากผา ... ขาว
ของเครื่องใชไมเคยเพิ่มขึ้น ทุกหนทุกแหงมีเทาที่จําเปนสําหรับชีวิ ตประจําวัน หลอนสวม
กางเกงเกา ๆ ขาสั้น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยาว แลวพอมันเกาไดที่หลอนก็เอากรรไกรตัดขาออก
แปลงเปน กางเกงอยูกับ บา น” (กฤษณา อโศกสิน , 2554: 120) และ “ชาลายัง คงยิ้ม
เงินสําหรับหลอนไมเหมือนเงินสําหรับกานแกว เงินสําหรับหลอนนั้น แคเพียงพอเลี้ยงนอง
คนหนึ่ ง และมารดาอี ก คนหนึ่ ง ก็ พ อแล ว หล อ นโหนรถประจํ า ทางได ซื้ อ เสื้ อ ผ า ถู ก ๆ
ใหมารดาตัดเย็บ หรือมิฉะนั้นก็เสื้อผาสําเร็จรูปแบกะดินที่มองดูดีนิ ดหนอยสวมใส กระเปา
ถือรองเทาเดี๋ยวนี้ ถารูจักเลือกก็อาจไดห นังแทราคายอมเยา สวมสบาย ใชทนทาน โดย
ไมจําเปนตองของมียี่หอ แลวตองซื้อชื่อยี่หอดวยธนบัตรสีมวงหลายใบ (กฤษณา อโศกสิน ,
2554: 24) จะเห็นวา ชาลามีป จจัยในการดํารงชีวิตที่ต อบสนองอยางเพียงพอสํ าหรับเธอ
เมื่อความตองการทางสรีรวิทยาไดรับการตอบสนอง ชาลาจึงตองการความปลอดภัย ใน
การดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย คือ ชาลาตองการทํางาน เธอมองหา
งานที่ดีและมั่นคงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ดังนั้นเมื่อเธอเรียนจบ เธอจึงพยายาม
หางานดี ๆ เพื่อ ทํ า ใหค วามเป น อยูข องครอบครั วดี ขึ้น มีเ งิน พอที่ จะสง น องเรีย นตามที่
คาดหวัง เชน ชาลามีความตั้งใจและมุงมั่น จนเรียนจบการศึกษาและไดบรรจุทํ างานใน
ตําแหนงพนักงานบัญชีเลยทันที ทําใหชาลารูสึกปลอดภัยเพราะเธอเริ่มมี ความมั่นคงในการ
ทํางาน เธอเชื่อวา หากเธอมีง านทํ าชีวิตของครอบครัวก็จะดีขึ้น เธอและครอบครัวจะไม
ลําบาก ดังที่ “ชาลารูสึกวามิเสียแรงที่หลอนไดบากบั่ นฟนฝาความลําบากมาก ๆ มาจนถึง
วันนี้...ในที่สุด หลอนก็สําเร็จการศึกษา และไดบรรจุในตําแหนงพนักงานบัญชีประจําฝาย
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การเงินของโรงแรม” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 168) เมื่อชาลาเรียนจบและไดงานทํา จึงทํา
ใหแมของเธอรูสึกภาคภูมิใจ ดังที่ “เมื่อ ลูกสาวไดงานทันที เปนงานที่เลื่อนขั้นทั้งเงินเดือน
และสภาพความเปนอยู ตอแตนี้ไปครอบครัวของนางไมยากจนเหลือเกินอีกแลว เพราะชาลา
จะไดเงินเดือนสี่พันบาทรวมคาบริการอีกเดือนละประมาณสองพันกวา เงินเดือนหกพันกวา
บาท บวกคาซักรีดที่นางรับจางอยูนี้ก็นับวาเพียงพอที่จะใชชีวิตโดยไมเดือดรอน” (กฤษณา
อโศกสิน, 2554: 169) จากตัวอยางจะเห็นวาความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชาลา
ไดรับการตอบสนอง เพราะเธอสามารถเรียนจบ ทํางาน และดูแลครอบครัวได ทําใหเธอรูสึก
สบายใจและปลอดภัยมากขึน้
ขั้นที่ 3 ความตองการเปนเจา ของ ความตองการที่จะไดรับรักและรักผูอ่ืน คือ
ชาลาหลงรักดุรงค อลิน เพื่อนรวมงานของเธอ จากความสนิทใกลชิดจนกลายเปนความรัก
และตองการความรักตอบ ดังที่ ชาลาก็ไดแตรอคอยวา เมื่อไหรเขาจึงจะขอความรัก ดังนั้น
ทุ ก วั น นี้ แ ม หั ว ใจทั้ ง ดวงจะอิ่ ม เหมื อ นแช น้ํ า เชื่ อ ม คอยเก็ บ เอาถ อ ยคํ า ทุ ก ประโยคที่ เ ขา
“หยอด” ไวทุกวันมาขบคิดตีความ...ลวนแลวเปนความซึ่งมี แตจะหลอเลี้ยงอารมณใหแตก
ดอกออกชอเปนสีสัน (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 333) แตเมื่อชาลารูวาดุรงคมีคู หมายอยู
แลว คือ พิลาศล้ํา และดุรงคก็ไมได คิดจริงใจกับเธอเลย ทําใหชาลาเสียใจมาก ถึงแมวา
ความตองการความรักระหวางหนุมสาวในขั้นนี้ของชาลาจะไมสมหวัง แตก็เปนสัจธรรมที่ทํา
ใหชาลาเรียนรูที่จะรักตัวเองมากขึ้น รวมถึงชาลาไดรับความรักจากแม และเพื่อนทุกระดับ
เชน กานแกว และเมทนี สิ่งเหลานี้จึงเปนพลังใหชาลาตอสูกับความผิดหวัง นําไปสูความ
ตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่นื
ขั้นที่ 4 ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน คือ ชาลาเปนที่ยอมรับของกลุม
เพื่อน แมเพื่อนในสังคมระดับสูงอยางเมทนีก็ยินดีที่จะคบหากับชาลาเพราะชาลาเปนคนดี มี
น้ําใจ มีความเปนตัวของตัวเอง ภาคภูมิใจในฐานะความเปนอยูของครอบครัว ชาลาไมเคยคิดที่
จะเสแสรงหรือปดบังกําพืดของตัวเอง มีแตจะพยายามทํามาหากินอยางสุจริตเพื่อใหครอบครัว
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นเทานั้น เชน ชาลายังไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อน ดังที่กานแกวพูดกับ
อาวุธเรื่องชาลาเปนเพื่อนกับเมทนีซึ่งมีฐานะร่ํารวยมาก วา “ไมรูชาเคาเขาไปคบกับพวกนี้ไดไง
ทาทางยายมงยายเมนั่นดู สนิ้ทสนิท...สภาพเคาตางกันยังกะอะไร...ชาเคาจนนะคะ จนมากเลย
ทุกวันนี้เคายังเปนเด็กเสิรฟอยูเลย” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 122) ชาลามีศักดิ์ศรีในตัวเอง
เธอใชความสามารถในการทํางานจนไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น เธอคิดวาตําแหนงใหม เธอจะไดมี
โอกาสพบกับผูคนมากมาย ทําใหเธอดูมีคามากกวาการทํางานตอนรับอยูที่ค็อฟฟชอป เธอยัง

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 111

แสดงใหคนอื่นทราบวาเธอภูมิใจกับตําแหนงใหมของเธอ นั่นหมายความวาเธอภาคภูมิใจตัวเอง
ดั งขอความสนทนาของชาลาและแม คื อ “สนุ กดี มันไดพบปะคนมากหนาหลายตานะแม
ขอสําคัญก็คือ มาอยูนี่แลวก็รูสึกวามีเกียรติขึ้นกวาอยูค็อฟฟดานหนา...” (กฤษณา อโศกสิน,
2554: 169) และความคิดของชาลาที่วา “หญิงสาวมีจุดยืน เชื่อมั่นในตนเองวาจะไมขายตัว ยอม
ไมมีวันตองขาย ชาลาเชื่อเชนนี้มาตลอด” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 169) สิ่งเหลานี้แสดงให
เห็นวาชาลามีความรูสึกนับถือและเคารพตนเอง และไดรับการนับถือจากผูอ่ืนในลักษณะที่ไมใช
ฉาบฉวยจอมปลอม ความเข า ใจตนเอง และความมี ศั ก ดิ์ ศ รี ทํ า ให ช าลาตระหนั ก รู ใ น
ความสามารถของตน จนพัฒนาเปนความตองการขั้นสูงสุด คือ ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ
ขั้นที่ 5 ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ คือ ชาลามีความพอใจในสถานะและเขาใจตนเอง
นํ าไปสู ความมี ศักดิ์ ศรี ในตนเองและพยายามทํ าตั วเองให มีคุณคาตามสถานภาพที่เป นอยู
เธอจึงใชชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย เชน ความคิดของชาลาที่วา “สําหรับชาลา หลอนตีแตกกับ
ความลําบากยากจนที่ตนไดรับทุ กเมื่อ... รูวามันคืออะไร การทํางานพิเศษในหองอาหารเปน
อาชีพอันสุจริต จะวาหางไกลจากผูชายและเล็มก็พูดไดไมเต็มปาก ...คอฟฟช็อปของโรงแรมที่
หลอนทํางานไมมีบริการมุงไปในทางเพศ พนักงานเสิรฟทุกคนอยูในระเบียบในมารยาทพองาม”
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 57) ชาลายอมรับตัวเองอยางมีศักดิ์ศรี อีกทั้งยังเปนที่พึ่งใหกับแม
และนองได รวมถึงเพื่อน ๆ ในสังคมที่ตางระดับกันก็ยอมรับชาลาอยางไมมีขอแม จึงกลาวไดวา
ชาลามีแรงจูงใจในการพัฒนาความตองการของตนเองไปอยูในระดับขั้นสูงสุด คือ ความเปน
มนุษยโดยสมบูรณ
เนื่องจากชาลาเปนตัวละครในอุดมคติ ที่มีความดีพรอม เปนคูตรงขามของกานแกว
ทั้ง ๆ ที่ตัวละครทั้ง 2 ตั วนี้สนิทสนมกันมาก ผูเขียนกําหนดใหชาลาเปนคนที่ยอมรับตัวเอง
ถึงแมจะมีฐานะยากจน แตก็มีศักดิ์ศรี พยายามดิ้นรนเพื่อความอยูรอดโดยการทํางานที่สุจริต
ใชชีวิตไมหรูหรา และเนื่องจากชาลาเปนตัวละครในอุดมคติ ดังนั้นเมื่อนํามาวิเคราะหกับทฤษฎี
ลําดับขั้นความตองการของมาสโลวจึงพบวาชาลามี แรงจูงใจตามลําดับขั้นความตองการครบ
ทั้ง 5 ขั้น ถือเปนอุดมคติในการดําเนินชีวิตของมนุษย
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3. กุญชร
กุญ ชรเป นครู รับ ราชการอยูที่บานเกิด เขากับกานแกวมีภูมิลําเนาอยูที่เดียวกัน
กุญชรรักกานแกวมาตั้งแตสมัยเรียน และพยายามสรางอนาคตเพราะหวังวากานแกวจะตก
ลงแตงงานกับเขา แตสุดทายเขาก็ผิดหวังเพราะกานแกวหวังเพียงเงินเพื่อยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของเธอเทานั้น เมือ่ วิเคราะหพฤติกรรมของกุญชรตามลําดับขั้นแรงจูงใจ พบวากุญชร
มีลําดับขั้นความตองการ จํานวน 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา คือ กุญชรเปนเด็กตางจังหวัด มีฐานะยากจน
แตเขาก็พยายามดิ้นรนเรียนหนังสือ ระหวางที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเขา “พักอาศัยในพระ
อารามกลางใจเมือง” (กฤษณา อโศกสิน , 2554: 105) จนจบการศึกษาแลวกลับ ไปรับ
ราชการเปนครูที่บานเกิด และพักอาศัยอยูที่บานพักครู โดยที่ “เราทําสวนเอง เกณฑเด็ก
นักเรียนใหทําสวนครัว เรามีผัก มีดอกไมเต็มโรงเรียน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 81) จะ
เห็นวา กุญชรเรียนจบแลวทํา งาน ใชชีวิตอยา งเรียบงาย มีอาหาร มีที่พักอาศัย มีค วาม
เปนอยูที่ดีตามอัตภาพ จึงกลาวไดวาเขาไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นแรก สิ่งที่
เขาคาดหวังตอไปคือการมีเงินสักกอนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการใชชีวิต
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย คือ กุญชรตั้งใจทํางานเพราะเขาอยาก
มีอนาคตที่ดี มีเงินไวใชจายในอนาคต และยามฉุกเฉินหรือยามจําเปน ดังที่ “กุญชรมีเงินเก็บ
เปนหมื่นแลว เพราะไมคอยมีทางจาย ... “ตองเก็บ ๆ ไวมั่ง กาน” เขาเตือน ก็แบบที่หลอนวา
เชยนั่นเอง “อนาคตนี่ไมแน ขืนไมมีเงินสํารองอยูเลย เผื่อมีเหตุฉุกเฉินกะทันหัน ตองวิ่งไปกู
หนี้ยืมสินเขาละก็ เห็นจะไมคอยเหมาะหรอก” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 89) นอกจาก
เงินเดือน กุญชรยังเลนแชรหลายมือเพราะหวังไดดอกเบี้ยจากเงินดังกลาว แสดงใหเห็นวา
กุญชรมีแรงจูงใจที่ตองการความมัน่ คงปลอดภัยในการใชชีวิต เมื่อเขามีเงินเก็บเขาจึงคิดที่จะ
สรางครอบครัว ทําไปสูความตองการในระดับที่สูงขึ้น
ขั้นที่ 3 ความตองการเปนเจาของ ความตองการที่จะไดรับรักและรักผูอ่ืน คือ
กุญชรรักกานแกว จนคิดเก็บเงินแตงงาน วางแผนการใชชีวิตรวมกัน กุญชรพยายามขอกาน
แกวแตงงานหลายครั้ง ดังที่ครั้งหนึ่งกุญชรพูดกับกานแกววา “เราจะแตงงานกัน” กานแกว
นิ่ง คราวนี้ไมปฏิเสธเหมือนคราวกอน “เพราะเรารักกาน...รักมากเลย รักเหลือเกินเลย ได
ยินหรือเปลา เรารอกา นตั้งแตวันนั้นจนวันนี้...เก็บเงินไวทุก บาททุกสตางคเ พื่อ...กาน... ”
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 90) แตเมื่อกุญชรรูความจริงวากานแกวตองการเงินจากเขา
เทานั้น อีกทั้งกุญชรยังไดพบความจริงอีกวากานแกวมีผูชายหรือสามีอยูในหองพักดวย ทํา
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ใหกุญชรผิดหวัง แตสุดทายกุญชรก็ทําใจได ดังความที่ปรากฏในจดหมายที่กุญชรเขียนเลา
ความในใจให ช าลาฟ ง ว า “ผมคิ ด ถึ ง เขาน อ ยลงแล ว จากวั น นั้ น เป น ต น มา ผมคิ ด ว า
ผมพยายามฝกฝนตัวเองใหรูจักกับคําวา ‘ทําใจ’ มากขึ้น” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 425)
จะเห็นวากุญชรมีแรงจูงใจในขั้นความตองการเปนเจาของ เขามีความรักและตองการไดรับ
รักตอบ แตเมื่อขั้นนี้ถูกปฏิเสธกุญชรจึงตองแสวงหาความรักตอไป แมในนวนิยายจะไมได
บอกชัดวาสุดทายแลวกุญชรไดพบกับความรักตามที่เขาตองการหรือไม แตสิ่งหนึ่งที่รับรูคือ
กุญชรเรียนรูที่จะรักตัวเอง รักงานอาชีพของตนเองรวมถึงผูคนยอมรับนับถือเขาไมวาจะเปน
เพื่อนรวมงาน นัก เรียนหรือแมแ ตชาวบา น จากความรักที่ไดรับ การตอบสนองจึงนํ าไปสู
ระดับแรงจูงใจในขั้นที่สูงขึ้น คือ ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่นื
ขั้นที่ 4 ความตองการมีศัก ดิ์ศ รี จ ากตนเองและผูอ่ืน คือ กุญ ชรมีศัก ดิ์ศรี แ ละมี
เกียรติยศ เขาภูมิใจในอาชีพครูเพราะเปนอาชีพที่มีเกียรติ ถึงแมวาจะเปนครูที่อยูตางจังหวัด
ไมไดสะดวกสบายแบบชีวิตในเมืองก็ตาม เชน “ถาเราคิดวาเราจะเปนครู เราก็ตองเปนครูที่ดี
เป น ผูให อะไรกั บ เด็ ก มากที่ สุ ด เทา ที่ จะใหไ ด ” (กฤษณา อโศกสิน , 2554: 104) ความ
ภาคภูมิใจจึงทําใหเขาปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลัง “กานรูมั้ย ครูใหญเผอิญถูกคอกัน
แกเปนคนเอาการเอางาน มีโครงการใหมๆเต็มเอี๊ยดอยูในสมองเลย เรากําลังจะทําโรงเรียน
ใหเปนโรงเรียนตัวอยางประจําอําเภอ” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 81) นอกจากกุญชรจะมี
ศักดิ์ศรีในตัวเองแลวเขายังไดรับการยอมรับจากผูอืน่ เชน ชาลาคิดวา “กุญชรเหมาะแลวกับ
ชนบท...เปนครูสอนเด็ก ๆ ใหรูหนังสือ คนอยางเขาสมควรกับหนาที่ปลูกฝงสอดใสความ
หมดจดลงไปในชีวิตเล็ก ๆ ซึ่งเพิ่งเริ่มตน...เพื่อ...เยาวชนที่นั่นจะไดรูวาความซื่อสัตยสุจริตยัง
ควรคาแกการดํารงอยูในโลกมนุษยสืบไป” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 296) จะเห็นวากุญชร
ไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นนี้ จึงนําไปสูความตระหนักรูในความสามารถของตน
และปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ หรือความเปนมนุษยโดยสมบูรณ
ขั้นที่ 5 ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ คือ กุญชรมีความพอใจในสิ่งที่ตนมี ยอมรับ
สถานภาพครูได โดยไมหวั่นไหวกับคําพูดดูถูกจากผูอ่ืนวาเปนครูบานนอก เงินเดือนนอย
แสดงใหเห็นวากุญ ชรเป นคนที่มีค วามเข า ใจตนเอง เขาภาคภูมิใจกับบานนอก อันเป นที่
ทํางานของเขา ดังที่เขาเลาใหชาลาฟงถึงลักษณะภูมิประเทศของหมูบาน “ลําธารมาจาก
ภูเขา เลียบริมหมูบานเลยละชา เพราะงั้นหมูบานนี้ถึงไดอุดมสมบูรณหนอยนึงไง มีปลามีไกมี
หมูพรอม ทํานาก็ไดผลดี” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 379) เขาพอใจในอาชีพครู ถึงแมวาจะ
เงินเดือนนอยก็ตามที “ถาจะวาอาชีพครูไมพอกิน ก็เลยไมมีกําลังสอน เลยสอนสักแตพอ
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พน ๆ คนอื่นเขาก็ลุกขึ้นเถียงเหมือนกันวาเขาก็ไมพอ เปนอันวาทุกคนตางก็ทํางานพอพน ๆ”
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 105) จากแนวคิดของกุญชรทําใหเห็นวากุญชรมีภาคภูมิใจและ
พึงพอใจตออาชีพของตน เขาทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถแมวากานแกวหญิงสาวที่
เขารักมากจะพยายามเรียกรองใหเขาไปทํางานที่กรุงเทพฯ และดูถูกเงินเดือนของเขาก็ตาม
กุญชรทํางานเพื่อประโยชนของผูอื่นและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ เขาเปนผูมีอุดมการณ
ในการสอน และความตั้ง ใจที่จะสั่ งสอนใหเยาวชนเติมโตขึ้นมาเป น ผูใหญ ที่มีคุณ คา ต อ
สวนรวม
เนื่องจากกุญชรเป นตั วละครที่ต องดิ้นรนเพื่ อการมีชี วิตรอด เขามุงมั่นอุตสาหะที่
จะสรางอนาคตดวยตัวเอง มีศักดิ์ศรี เขารักและศรัทธาในวิชาชีพครูถึงแมจะเหนื่อย ลําบาก
และเงินเดือนนอย ถึงแมวา เขาจะผิดหวังในความรัก แตเขาก็นําความผิดหวังมาเปนแรงผลักดัน
ใหเขาดําเนินชีวิตตอไป ผูเขียนใชตัวละคร “กุญชร” เปนคูเทียบใหเห็นความพยายามและมั่นคง
ในความรัก อีกนัยหนึ่งคือแสดงความเด นชัดที่จะสรางตัวละคร “กานแกว” ใหเปนผูหรูหรา
ฟุงเฟอ ไมรูจักพอ
4. โชน
โชน นาคา เปนหนุมหลอ ลูกชายของนักธุรกิจ มีฐานะร่ํารวย เจาชู เอาแตใจตัวเอง
เพราะพอแมของโชนเลี้ยงดูแบบตามใจและปรนเปรอเงินใหตามตองการ โชนจึงไมรูคุณคา
ของเงิน โชนยายมาอยูกับกานแกวทําใหแมของเขาไมพอใจมากกระทั่งไมยอมใหเงินจํานวน
มากเชนเคย แตความดื้อรั้นเพราะถูกตามใจมามาก โชนจึงไมคิดจะกลับไปงอแม โดยเขา
เลือกขอเงินกานแกวแทน และดวยนิสัยฟุงเฟอ กานแกวมีเงินใหเขาไมพอกับความตองการ
เขาจึงเลิกกับเธอและกลับไปอยูที่บานตามเดิม เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของโชนตามลําดับขั้น
แรงจูงใจ พบจํานวน 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิท ยา คือ โชนเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวย เขามีเงิน
มีอาหารดี ๆ มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยหรูหรา ดั งที่ “โชนนี่เคานามสกุล นาคาไงคะ ลู กคน
สุดทอง” นาคานั้นเปนที่รูจักทั่วไป นับเปนตระกูลเรืองนามอีกตระกูลหนึ่ง “เคาอยูเมืองนอก
ตั้งแตเล็ก มาดมันเลยเพี้ยน ๆ หนอย” เมทนีพูดตอ “คุณยาของพอคนนี้เปนราชาที่ดินนะ
กาน...ที่งีเ้ ปนหมื่น ๆ ไรเลย” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 139) จากขอความนี้แสดงใหเห็นภูมิ
หลั ง วาโชนไมมีก ารตอสู ดิ้นรนเพื่อตอบสนองแรงจูงใจในดานสรีรวิท ยาเลย เพราะเขามี
ทุกอยางพรอมอยูแลว
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ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ดวยฐานะที่ร่ํารวยโชนจึงมีความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ดังตอนที่โชนกลาวถึงที่อยูอาศัยของเขา “พอผมทําเพนทเฮาสใหอยู...บน
ชั้นยอดอาคารของเรานั่ นแหละ คุณเคยไดยินชื่ออาคารนาคาไหม นั่นละ ผมอยูบนนั้น เป น
เจาถิ่นอยูบนนั้น”... “เพนทเฮาของโชนอยูชั้นบนบนที่หกของอาคารใหญริมถนนสายสําคัญ
กลางใจกรุงเทพฯ ตกแตงอยางบานในแมกกาซีนฝรั่ง” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 200-201)
ขั้นที่ 3 ความตองการเปนเจาของ ความตองการที่จะไดรับรักและรักผูอ่ืน โชนไมไดรับ
การสนองในขั้นนี้เนื่องจากภูมิหลังที่เขาร่ํารวยมาก พอแมสงไปเรียนตอที่เมืองนอก และสุดทาย
ก็ไมสําเร็จการศึกษา ดังที่ “โชนเคยใชชีวิตตางประเทศมานาน แมไมสําเร็จการศึกษา เพราะมัว
ขับพอรชเตร็ดเตร ผัดวันประกันพรุงปแลวปเลาจนตัวเองเบื่อระอา จึงตองผันตัวเองกลับบาน
เพื่อมาเปน ‘เพลยบอย’ ประจํากรุงเทพฯ ตอไป” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 201) โชนไมเคยคิด
จะรักใครจริงจัง เพราะเขาคิดวาตัวเองเปนคนร่ํารวย มีชาติตระกูล อีกทั้งพอแมก็ตามใจจึงไมมี
ความเปนผูใหญ เขาควงกับผูหญิงหลายคนตามประสา เพลยบอย ดังที่กลุมเพื่อนพนันกันวา ไอ
ติมคูควงคนลาสุดของโชนจะคบกันไดนานแคไหน “ซักสองป” โจกตอบยิ้ม ๆ “ปนึง” “หก
เดือน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 131) แสดงใหเห็นวาโชนเปนคนเจาชู เขาไมคิดจะจริงกับใคร
“โชนรื่นรมยใจเหมือนกัน เพราะเขาเองก็ควงกับติมมาจนเขาไคล ไดเปลี่ยนรสชาติมาเปนผูหญิง
อีกมาดหนึ่ง จึงไดแตคิดวาไมเลว” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 209) เมื่อโชนมาอยูกับกานแกว
พอกับแมของโชนก็ไมใหเงิน โชนจึงขอเงินจากกานแกว และเมื่อกานแกวไมมีเงินโชนก็กลับบาน
ไปหาพอแม ซึ่งพอแมก็ตามใจเขาอยางไมเหตุผลเชนเคย เชน ตอนที่พอขอใหโชนกลับบานแลว
หากวาเขาทําตัวดี ๆ พอจะซื้อรถใหอีกหนึ่งคัน แตโชนก็ตอรองวา “ผมขออยูแฟลตอีกนิดแตพอ
ตองเอารถคืนมา ไมงั้นผมก็จะไปเลย ไมกลับมาเลย...” “วิเศษละนะ ไอมหาจําเริญ!” ฝายผู
บังเกิดเกลาคํารามอยาง...ทําอะไรไมได...เพราะรูวาแพทุกทาง (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 318)
จะเห็นวาสาเหตุที่โชนมีแรงจูงใจเพียงระดับขั้นที่ 3 เนื่องจากเขาไดรับการเลี้ยงดูที่ไมถูกตองนัก
พอแมคอยปกปองคุมครองจนกระทั่งโชนไมเปนผูใหญและไมสามารถทําอะไรสําเร็จได
โชนเปนตัวละครที่มีฐานะร่ํารวย หนักไมเอาเบาไมสู แมแตการเรียนโชนก็ไมสามารถ
รับผิดชอบได โชนจึงเปนคูตรงขามของกุญชร เพื่อแสดงใหเห็นโอกาสและความพยายามของคน
ที่สามารถทําใหตนเองประสบความสําเร็จไดแมจะไมร่ํารวย นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาพอแม
ที่เลี้ยงดูลูกแบบตามใจจนเกินขอบเขตจะทําใหลูกไมสามารถโตเปนผูใหญทางความคิดได
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5. อาวุธ
อาวุธ ชายหนุมโสด มีตํา แหนง เป นรองผูจัดการฝา ยในบริษั ท ที่ก า นแกวทํ า งาน
อาวุธหลงรักกานแกวและขอกานแกวแตงงานหลายครั้ง แตก็ถูกปฏิเสธ เนื่องจากอาวุธมี
ภาระครอบครัวที่ตองเลี้ยงดูแม พี่สะใภ นองสาว และหลาน อาวุธพยายามปรนเปรอสิ่งของ
และเงินทองใหกานแกวจนสุดความสามารถของเขา แตยังไมไดเศษเสี้ยวความตองการของ
เธอ สุ ดทายกานแกวจึง ขอเลิก กับ อาวุธ เมื่อ วิเคราะหพ ฤติก รรมของอาวุธ ตามลํ าดั บขั้น
แรงจูงใจ พบจํานวน 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา คือ อาวุธพยายามทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยง
ดูคนในครอบครัว ที่มีจํานวนหลายคน และทุกคนก็มีอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค รวมถึง
ปจจัยอื่น ๆ ที่ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได เชน “เขาเคยพาหลอนไปแวะบาน เปนการเปดเผย
ถึงฐานะแทจริง กานแกวก็ไดพบวาบานเขาเปนเรือนชานธรรมดาสามัญ ปลูกอยูบนพื้นที่เล็ก ๆ
เบียดกรออยูใ นซอยแคบที่เต็มไปดวยผูคน ในบานซึ่งมีแมที่เปนมายและพี่สะใภกับหลานเล็ก ๆ
ที่พี่ชายทิ้งไปมีภรรยาใหม กับนองสาวอีกหนึ่งคน อาวุธบอกหลอนซื่อ ๆ วา “ที่ผมไมคอยอยาก
แตงงานก็เพราะยังมีภาระพวกนี้แหละ นองสาวคนเดียวนั่นไมหนักหนาอะไรแตพี่สะใภกับหลาน
ตาดํา ๆ นี่ซีฮะจะไมอุมชูดูแลก็กระไรอยู ” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 64) จากเงินเดือนของ
อาวุธ “เงินเดือนอยูในเกณฑดี” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 64) ทําใหเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเอง
และครอบครัวได เมื่อความตองการในขั้นที่ 1 ไดรับการตอบสนอง อาวุธจึงแสวงหาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย คือ เมื่อความตองการขั้นที่ 1 ไดรับการ
ตอบสนองอาวุธจึงตองการความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งหนึ่งที่จะชวยตอบสนองความตองการ
ของเขาคือการทํ างาน อาวุธใชความสามารถของตนเลื่อนตํ าแหนงหนาที่การงานให มั่นคงได
เขาต องการเงิ นเพื่ อเป นหลั กประกั นในการดู แลความปลอดภั ยของตนเองและครอบครั วที่
เขาต องรั บผิ ดชอบ เช น “แต สํ าหรั บอาวุ ธ เขาเป นคนอี กแบบหนึ่ ง คื อไม มั วเสี ยเวลามานั่ ง
เปรียบเทียบตนเองกับใครอื่น เขามีเพียงหลักงาย ๆ ไดแก การใชความรูความสามารถของเขา
ไตขึ้นไปเปนลําดับ” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 142) และ “ผมก็ใชวาจะอยากเลี้ยงดูใครนอกจาก
แม คนเดี ยว แม ก็ ไม ได ใช ได กิ นอะไรสั กกี่ บาทกี่ สตางค แต บางเรื่ องบางราวเราก็ ปลี กตั ว
ปลดภาระออกไปไม ได ” (กฤษณา อโศกสิ น , 2554: 143) จะเห็ นว าอาวุ ธจะต องหาเงิ น
เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับตัวเขา เพราะเขามีภาระตองเลี้ยงดู แม พี่สะใภ นองสาว
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และหลาน ๆ อาวุธจึงพยายามตั้งใจทํางานเพื่อใหไดเงินเดือนมาก ๆ มาจุนเจือครอบครัว และดวย
เงินเดือนในตําแหนงรองผูจัดการ ทําใหเขามีเงินมากพอที่จะตอบสนองความตองการในขั้นนี้ได
ขั้ น ที่ 3 ความต องการเป นเจ าของ ความต องการที่ จะได รั บ รั กและรั ก ผู อ่ื น คื อ
อาวุ ธ ยอมที่ จะทํ าทุ กอย างให กั บก านแก ว เช น ซื้ อของ เป ดบั ญชี เก็ บเงิ นออม และใช เงิ น
เพื่อปรนเปรอความสุขใหกับกานแกว เพราะเขาหวังวากานแกวจะรักเขา และแตงงานกับเขา
ดังตัวอยาง “ผมจะเปดบัญชีออมทรัพยให แลวก็เก็บเดือนละสี่พันดีไหม” “ดีคะ” ปากพูดแตใจ
ก็คิด “ชื่อใครกันละ” ก็พอดีเขาบอกวา “เปดในนามคุณแลวกัน เปนชื่อคุณ คุณจะไดสบายใจ
ไงฮะ” หญิงสาวกอดแขนเขาไวทันควัน ยกมือเขาขึน้ มาจุบทีหนึ่ง “มีแคไหนก็ฝากแคนั้นแลวกันคะ
คุณวุธ กวาจะแตงงานก็คงเก็บไดหลายหมื่น” อาวุธซูซาไปทั้งเนื้อทั้งตั ว (กฤษณา อโศกสิน,
2554: 114) และ “ฉันจะไปซื้อทองสักเสนหรืออาจจะเปนกําไลสักวงก็ได ” หลอนเหยียดขอมือ
วางเปลาใหดู “เอาซีฮะ” เขาตื่นจากการคํานึ งถึงธนบัตรในกระเป าหลั งจากรูวาพอ...พอจะ
จายคาทองใหหลอนได (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 64) จะเห็นวาอาวุธมีความตองการความรัก
ความเปนเจาของ แมในขั้ นนี้ความต องการของอาวุ ธจะไมสมปรารถนาในเรื่ องของความรั ก
เพราะกานแกวตองการเงิน ดังขอความวา “ผมคนเดียว...เฮอ...ผมที่หลงรักคุณแลวคุณก็ไมรักผม
ทํารัก ทําหลอก แลวก็ทิ้งไป คุณเห็นแกเงินเปนบาเลยแหละกาน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554:
364) แตอยางไรก็ตามถึงแมอาวุธไมประสบความสําเร็จในความรักระหวางชายหญิง แตเขาก็
ได รั บความรั กจากครอบครั ว เขาจึ ง มุ มานะทํ างานด วยความหวั งว าเขาอยากเป นผู จั ดการ
จึงนําไปสูความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่นื
ขั้นที่ 4 ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน คือ เมื่อาวุธมีความรักและเขาก็คิด
ว าก านแก วรั กเขาเช นกั น ทํ าให อาวุ ธมี แรงจู งใจและมุ งมั่ นในการทํ างาน เพื่ อหวั งแสวงหา
เกียรติยศ และตองการการนับถือจากผูอ่ืน “วันหนึ่งคุณอาจจะภูมิใจที่ไดเปนเมียผูจัดการ”
เขาบอกดวยความหมายที่มุงมั่น “ผมเองก็เปนคนทะเยอทะยานเหมือนกันแหละ แตทะเยอทะยาน
ในเรื่องที่เราสามารถและเห็นอยูวานาจะเปนไปได สามีคุณนี่มีเงินเดือนสั กหาหกหมื่นจะพอไหม”
(กฤษณา อโศกสิน, 2554: 142) จากขอความจะเห็นวาอาวุธตองการเปนผูจัดการเพื่อใหกานแกว
นับถือในตัวเขา แตแรงจูงนี้ไมไดรับการพัฒนาในขั้นสูงขึ้นเนื่องจากตอนในทายกานแกวปฏิเสธที่
จะแตงงานหรือแมแตจะคบหากับเขาจน ทําใหเขาคิดวา “บางที ความเกลียดหรือความชั่ว ก็เปน
วิทยายุทธอยางหนึ่งที่สอนใหเราแกรงขึ้นเหมือนกัน” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 365)

118 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.7 No.1 january - june 2019

เนื่องจากตัวละครอาวุธเปนตัวละครที่มีความรับผิดชอบ มีตําแหนงการงานที่ดี และ
มีความรูความสามารถ มุงมั่น ทะเยอทะยาน เพื่อยกระดับชีวิตครอบครัวของเขาใหดีขึ้น
อาวุธเลือกตอบสนองความตองการของเขาอยางถูกตอง คือ ใชความรูความสามารถใน
การทํ า งานเพื่ อ หาเงิ น ระดั บ ขั้ น แรงจู ง ใจของอาวุ ธ ที่ ป รากฏในนวนิ ย ายมี เ พี ย ง 4 ขั้ น
เนื่องจากในขั้นที่ 4 ไมรับการตอบสนอง อีกทั้งการกลาวถึงอาวุธในนวนิยายจบลงแคเพียง
เขาถูกปฏิเสธจากกานแกว และปรารภในใจวาความเกลียดที่เขามีตอกานแกวจะสรางความ
แกรงในการใชชีวิตใหแกเขาไดเทานั้น
6. เขียว
เขียว ดัทสัน เอเยนตจัดหาผูหญิงใหกับผูชายที่ตองการซื้อบริการ เขาทําหนาที่เปน
ผูจัดการคิวใหกับกานแกว เขียวเก็บเงินที่เรียกวาคาเปอรเซ็นจากการขายตัวของกานแกว
และใชกําลังหากวาไมไดเงินตามตองการ นอกจากนี้เขายังเปนสามีอีกคนหนึ่งของกานแกวที่
ตางคนตางแสวงหาประโยชนซึ่งกันและกัน กลาวคือ เขียวตองการตัวและเงินจากการขายตัว
ของกานแกว สวนกานแกวในตอนแรกก็ตองการใหเขียวหาลูกคาใหกับตน แตตอนสุดทาย
กานแกวทนกับพฤติกรรมของเขียวไมไหวจึงหนีไปตางประเทศ
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรี รวิ ทยา คื อ เขี ยวต องการเงิ น แต ไมปรากฏว าเขี ยว
ตองการเงินไปทําสิ่งใด ดังนั้นเมื่อวิเคราะหแรงจูงใจในการตอบสนองความตองการของเขียวจึง
ปรากฏเพียงดานเดียว คือ ปจจัยพื้นฐาน เชน เขียวยายมาอยูกับกานแกวเพราะตองการหาที่
เกาะ ที่มีทั้งอยูอาศัย อาหาร และเงิน “เรามาพูดกันใหรูเรื่องดีกวา เงินสวนแบงรวมทิปดวย
ตองหารสองทุกครั้งเขาใจไหม” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 432) และคําพูดของกานแกวที่วา
“แฟลต มึงก็อยูฟรี กินแตละมื้อก็ฟรี” “โธนองก็พี่มันจน...มันก็ตองฟรีสิจะ...นองนะมีเกียรตินา
นองนา...ไดเลี้ยงขาวปอนน้ําคนหลอ ๆ อยางพี่เขียว” (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 433) และ
เมื่อเขียวไมพอใจ เชน ไมไดเงินตามที่ตองการ เขียวจะใชกําลังขมขู ตบตีเสมอ เชนในตอนที่
กานแกวซอนเงินคาทิปจากแขก และเขียวจับได “เขาตบหนาหลอนฉาดใหญจนกานแกวกระเด็น
ไปติดตูเสื้อผา หญิงสาวกรีดรองหวังขอความชวยเหลือ แตฝามือแข็งแรงตรงเขาประกบปด
ริมฝปากทําใหฟนกับปากกัดกันจนหอเลือด (กฤษณา อโศกสิน, 2554: 418)
เนื่องจากเขียวเปนตัวละครสําคัญที่ ตอกย้ําใหผูอานเห็นความตกต่ําและนาเวทนา
ของกานแกว ซึ่ง ชี้ใหเ ห็นการเลือกอาชีพ ผิดของกานแกวไดชั ดเจนยิ่ง ขึ้น ระดั บ ขั้นความ
ตองการของเขียวจึงมีปรากฏเพียง 1 ขั้นเทานั้น
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมตัวละครโดยใชทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ ของอับรา
ฮัม มาสโลว ปรากฏผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมของตัวละครตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ ของอับราฮัม
มาสโลว
ชื่อตัวละคร

ทฤษฎีลําดับขัน้ แรงจูงใจ ของอับราฮัม มาสโลว
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5

กานแกว
ชาลา

9
9

9
9

9
9

9
9

9

กุญชร
โชน
อาวุธ
เขียว

9
9
9
9

9
9
9

9
9
9

9

9

9

จะเห็นไดวาตัวละครแตละตัวมีพฤติกรรมตามลําดับขั้นความตองการแตกตางกันไป
ตามภูมิหลังและสถานะ แตลําดับขั้นความตองการที่ทุกตัวละครมีเหมือนกัน คือ ขั้นที่ 1 ความ
ตองการทางสรีรวิทยา เพราะทุกคนตองการปจจัยพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอด ขั้นที่ 2
คือ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เพราะทุกคนตองการที่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน แตตัวละครเขียวเปนเพียงตัวละครที่นํามาเสริมพฤติกรรมในดานลบของกานแกว
ใหชัดเจนขึ้น ดังนั้นผูเขียนจึงไมไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มากนัก จะเสนอ
เพียงความตองการเงินอยางไมมีมนุษยธรรมเทานั้น สวนขั้นที่ 3-5 เปนลําดับขั้นความตองการ
ตามแรงผลักดันของแตละคน ดังนั้นบางคนอาจจะมีหรือไมมีก็ไดแตกตางกันไปตามพื้นฐานของ
ครอบครัวและสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาความตองการของตัวละครแสดงออกอยางเปนลําดับขั้น
ไมสามารถขามขั้นได และเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองก็จะเลื่อนไปสูขั้นสูงขึ้น แตเมื่อ
เผชิญกับความผิดหวังระดับขั้นความตองการก็ลดลงมา
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะหลําดับขั้นความตองการในการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร พบวา
ตั วละครแสดงพฤติ ก รรมตามทฤษฎี ทางจิ ตวิ ทยา ทั้ งนี้ เนื่ องจากพฤติ กรรมของตั วละคร
ถูกจําลองมาจากพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งศาสตรทางจิตวิทยาใชอธิบายพฤติกรรมของมนุษย
จึงมักมีการอธิบายพฤติกรรมตั วละครตามทฤษฎีจิตวิทยา ดั งที่อุไรวรรณ สิงหทอง (2561)
ไดวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละครที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง บวงหงส ของกิ่งฉัตร
โดยใช ท ฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห ข องซิ ก มั น ฟรอยด เ ป น กรอบในการวิ เ คราะห ผลการวิ จั ย
พบพฤติกรรมดานมืดของตั วละครเอก ตัวละครรอง และตัวละครประกอบในนวนิยาย เรื่อง
บวงหงส ของกิ่งฉั ตร ดั งนี้ พฤติ กรรมด านมื ด จํ านวน 12 ด าน ไดแก 1) ดานการปลอยให
กิเลสครอบงํา 2) ดานความออนแอ ออนไหว โศกเศรา 3) ดานความวิตกกังวล 4) ดานการ
พูดจาหยาบคาย ประชดประชัน 5) ดานการเยอหยิ่ง ทิฐิสูง ทะนงตัว 6) ดานการกาวราวรุนแรง
ดุราย โกรธแคน 7) ดานความเห็นแกตัว 8) ดานการเก็บกด ปกปดความรูสึก 9) ดานการแสดง
ความเกลียดชั ง 10) ด านการใสร ายปายสี 11) ดานการเสแสรงแกลงทํ า และ 12) ด านการ
หลีกหนีปญหา โดยพฤติกรรมเหลานี้มีสาเหตุมาจากแรงขับภายในและสิ่งเราภายนอกประกอบ
กัน รวมทั้งเกิดจากจิตใตสํานึกที่ทําใหตัวละครแสดงพฤติกรรมดานมืดออกมา และพรจันทร
เสี ยงสอน (2557) ได ศึ ก ษาเรื่ อง การนํ าเสนอผู ห ญิ ง และความรุ น แรงในภาพยนตร ไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการนําเสนอผูหญิงและความรุนแรงใน ภาพยนตรไทย โดยใชกรอบ
แนวคิด คือ ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีจิตวิเคราะห แนวคิดเรื่องความรุนแรง แนวคิดการเลาเรื่อง
ในภาพยนตร และแนวคิ ดเกี่ยวกั บการประกอบสร างความจริงทางสั งคม วิ เคราะหตั วบท
ภาพยนตรไทย จํานวน 10 เรื่อง ผลการวิจัยพบวา ผูหญิงและความรุนแรงในภาพยนตรไทย
สวนใหญยังถูกประกอบสรางอยูภายในพื้นที่ความคิด และมุมมองของชายเปนใหญผานบทบาท
และการแสดงของตัวละครทั้งผูชายและผูหญิงใหมีความเหมือนและมีความแตกต างกับความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้พบวาภาพยนตรไทยเริ่มนําเสนอภาพตัวละครผูหญิง ที่คํานึง
เรื่ องศีลธรรม และความถูกตองเหมาะสมน อยกวาความต องการความปรารถนาในจิตใจ
มีความพยายามในการนําเสนอดานมืดของตัวละครใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น การนําเสนอไดสะทอน
ถึงแรงจูงใจจากจิตไรสํานึก (Unconscious Mind) และแรงขับตามสัญชาตญาณแหงความตาย
(Thanatos or Death Instinct) ตามที่ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud, อางถึงใน ศรีเรือน
แก วกั งวาน, 2551: 115-122) กล าวว า “มนุ ษย ไม ว าชายหรื อหญิ งสามารถทํ าได ทุ กอย าง
เพื่อสนองตอความต องการของตัวเอง และเห็ นแก ประโยชนส ว นตั วมากกวาที่จะคํานึ งถึ ง
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ความสุขของผูอื่น” ตัวละครผูหญิงในภาพยนตรไทยจึงมีหลาย ตัวละครที่ยอมทําทุกวิธีเพื่อให
ไดในสิ่งที่ตัวเองตองการและคนที่ตัวเองปรารถนาโดยไมสนใจความถูกตอง ทั้งนี้ตัวละครผูหญิง
ในปจจุบันยังถูกนําเสนอภาพใหเปนผูหญิงที่ดูสวย มีรูปรางดี มีเสนห นาหลงใหลตอเพศตรง
ขาม และนาทะนุถนอม แตในขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความมั่นใจและแฝงไปดวยอันตราย
ทั้งนี้เมื่อนําทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ ของ มาสโลว มาวิเคราะหพฤติกรรมตั วละคร
ในนวนิ ยาย เรื่ อง หลงไฟ พบวา ตัวละครแสดงพฤติ กรรมเป นไปตามลํ าดั บขั้ นของทฤษฎี
ดังกลาว กลาวคือ ตัวละครมีความตองการปจจัยตาง ๆ เพื่อดํารงชีวิตใหอยูรอด เมื่อพวกเขา
ไดรับความตองการขั้นนี้เพียงพอ จึงมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน คือ
มีที่อยูอาศัย มีความมั่นคงในหนาที่การงาน เมื่อขั้นนี้ไดรับการตอบสนองจึงตองการความรัก
ความเป นเจาของ จากนั้ นจึงมีความตองการขั้ นสู งขึ้ นไปเรื่ อย ๆ แต หากวาขั้นใดไมไดรั บ
การตอบสนอง ตัวละครก็จะพยายามหาหนทางเพื่อที่จะไดรับการตอบสนองนั้น ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของจิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ (2556: 253-254) ที่กลาววา อับราฮัม มาสโลว
เชื่อวามนุษยมีความตองการ 5 ขั้น โดยเรียงลําดับความตองการจากต่ําไปสูงสุ ด เมื่อมนุษย
ไดรับการตอบสนองความตองการจนเปนที่พอใจแลว ก็จะตองการขั้นสูงตอไป และปรียาพร
วงศอนุตรโรจน (2551: 117-118) กลาวถึง มนุษยถกู กระตุนจากความปรารถนาที่จะสนองความ
ตองการเฉพาะอยาง บุ คคลยอมมีความตองการไมสิ้นสุด ความตองการใดตอบสนองแลว
ความตองการอื่นก็เกิดขึน้ ความตองการของบุคคลจะเรียงเปนลําดับขั้นตอน เมื่อความตองการ
ระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว บุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงตอไป และ
จากผลการวิจัยที่พบวา แรงจูงใจในการตอบสนองตามลําดับขั้นความตองการของมนุษยเปน
ธรรมชาติ ที่ มนุ ษย ทุ กคนแสวงหา โดยเฉพาะป จจั ยเพื่ อความอยู รอดและความปลอดภั ย
แตในขั้นที่สูงขึ้นมา คือ ความรัก การยอมรับ รวมถึงความเขาใจตนเองและผูอ่ืนนั้น มนุษย แต
ละครมีพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกตาง บางคนรูจักประมาณตัวเอง เชน ชาลา แตบางคน
เลือกตอบสนองโดยขาดศีลธรรม ขาดการไตรตรอง เชน กานแกว จึงทําใหเกิดความหายนะ
ในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง กั บ ตนเอง ดั ง นั้ น จากผลการวิ จั ย นอกจากจะแสดงให เ ห็ น
สัญชาตญาณในการเอาตั วรอดและการตอบสนองความตองการของมนุษยผานพฤติกรรม
ตาง ๆ ของตัวละครแลว ยังทําใหเกิดความเขาใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําแนวคิดและคานิยมของตัวละครมาเปรียบเทียบกับแนวคิดและคานิยม
ของวัยรุนในปจจุบัน เพื่อใหขอคิดในการดําเนินชีวิต อันจะสรางคุณคาของนวนิยายที่มีตอสังคม
ตอไป
2. ควรใชทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ ของอับราฮัม มาสโลว ในการวิเคราะหนวนิยายที่
ประพันธขึ้นในชวงเวลาที่ตางกัน เชน นวนิยายที่แตงขึ้นใน พ.ศ.2540-2550 และนวนิยายที่แตง
ขึน้ ใน พ.ศ.2551-2560 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการของมนุษยในชวงเวลาตาง ๆ

เอกสารอางอิง
กฤษณา อโศกสิน. (2554). หลงไฟ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี.
จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ. (2556). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2551). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: พิมพดี.
พรจันทร เสียงสอน. (2557). การนําเสนอผูหญิงและความรุนแรงในภาพยนตรไทย.
วารสารนิดาภาษาและการสื่อสาร, ปที่ 19 ฉบับที่ 23, หนา 12-37.
ยุวดี เนื่องโนราช. (2558). จิตวิทยาพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โอเอสพริน้ ติง้ เฮาส.
ศรีเรือน แกวกังวาน. (2561). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ:
หมอชาวบาน.
สมปราชญ วุฒิจันทร. (2549). วิเคราะหนวนิยายของนั กเขียนสตรีไทยที่มีตั วละครเอกเป น
โสเภณี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี.
อุไรวรรณ สิงหทอง และคณะ. (2561). การวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละครที่ปรากฏ
ในนวนิยาย เรื่อง บวงหงส ของกิ่งฉัตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(PROCEEDING) ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,
หนา 1028-1037.

