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การนําเสนอตัวละครเอกที่เป็ นเด็กกับกลุ่มอาการผู้หญิงที่ถูกทําร้ ายต่ อเนื่อง
ในนวนิยายเรื่อง ไนน์ ทีน มินิตส์ โดยโจดิ ปี โคลต์
Presenting Child Protagonist and Battered Woman Syndrome
In Nineteen Minutesby Jodi Picoult
ภูมิ พลจันทร์ 1
PoomPolachan1

บทคัดย่ อ

บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครเอกที่ชื่อปี เตอร์ ในนวนิยายเรื่ อง ไนน์ ทีน มิ นิตส์ ที่แต่งโดย
โจดิ ปี โคลต์ (Jodi Picoult) ในฐานะเหยื่อที่ถูกรังแกต่อเนื่องเป็ นเวลานานจากคนในครอบครัว อาทิ พ่อแม่ที่ให้
ความสําคัญกับพี่ชายที่ชื่อโจอีมากกว่าปี เตอร์ และคาดหวังเขาให้ เก่งแบบพี่ชาย ขณะเดียวกัน ปี เตอร์ ยงั ถูกรังแก
จากคนนอกครอบครั ว เขาถูกเด็กคนอื่นๆ ในโรงเรี ยนทําร้ ายร่ างกายและล้ อเลียนความเป็ นชาย การที่ปีเตอร์ ถูก
รังแกมานานทําให้ เขาตัดสินใจยิงเด็กนักเรี ยนและครู ในโรงเรี ยนเพื่อยุติปัญหาการถูกรังแก จากการศึกษา ผู้วิจยั
เห็นว่า การที่ปีเตอร์ ถกู รังแกจากคนในบ้ านและโรงเรี ยน ทําให้ เขามีอาการที่คล้ ายคลึงกับผู้หญิงซึง่ ถูกสามีหรื อคน
รั กทารุ ณกรรมทางร่ างกายและจิ ตใจเป็ นเวลานาน จนทําให้ เกิ ดความหวาดกลัวว่าสามีหรื อคนรั กจะคุกคาม
ตนเองแม้ กระทัง่ ยามที่พวกเขานอนหลับ พวกเธอจึงยุติความรุ นแรงโดยการฆ่าสามีดงั นันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุ ปว่าปี เตอร์
ป่ วยด้ วยโรคในกลุ่มอาการของผู้หญิงที่ถูกทําร้ ายต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีคนรอบข้ างตระหนักรู้ ทําให้ ปีเตอร์ ไม่ได้ รับ
การเยียวยารักษาจึงนําไปสู่เหตุการณ์ ยิงปื นภายในโรงเรี ยนมัธยมสเตอร์ ลิง (Sterling High School) ส่งผลให้
นักเรี ยนและครู ภายในโรงเรี ยนเสียชีวิตรวมกันทังหมด
้
10 คนและบาดเจ็บอีกนวนมาก

ABSTRACT

This paper examines the child protagonist named Peter, as a bullied victim both at home and
at school, in Nineteen Minutes by Jodi Picoult. At home, Peter's parents give more importance to his
elder brother named Joey than himself and expected to be as good as Joey. At school, students
physically abuse and mock Peter's masculinity. As a result, he shoots students and teacher to stop
the lifelong bullying. Peter's action is similar to that of the women who suffer from battered woman
syndrome. They shoot their husbands or partners in order to stop the long term effects of aggression.
It can be concluded that Peter has suffered from battered woman syndrome for a long period of time
without anyone knowing or offering help. It is resulted in ten deaths of Sterling High School.
Key Words:Battered Woman Syndrome, Bullied Victim, Jodi Picoult
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คํานํา
นวนิยายเรื่ อง ไนน์ ทีน มิ นิตส์ (Nineteen Minutes) เป็ นผลงานของโจดิ ปี โคลต์ (Jodi Picoult) ตีพิมพ์
ใน ค.ศ. 2007 นําเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาก่อนหน้ าและหลังเหตุการณ์ ยิงปื นภายในโรงเรี ยนมัธยมสเตอร์ ลิง
(Sterling High School) ในเมืองสเตอร์ ลิง รั ฐนิวแฮมป์เชียร์ ส่งผลให้ นกั เรี ยนและครู ภายในโรงเรี ยนเสียชีวิต
รวมกันทังหมด
้
10 คนและบาดเจ็บอีกนวนมาก มือปื นเป็ นเยาวชนวัย 17 ปี ชื่อปี เตอร์ เฮาตัน (Peter Houghton)
ปิ โคลต์เล่าเรื่ องโดยใช้ วิธีการสลับสับเปลี่ยนลําดับเวลาระหว่างอดีตและปั จจุบนั และเลือกนําเสนอบาง
ช่วงเวลาก่อนหน้ าและหลังเหตุการณ์ ยิงปื นเพื่อสืบเสาะค้ นหาแรงจูงใจของปี เตอร์ นวนิยายเรื่ องนีใ้ ช้ ผ้ ูเล่าเรื่ อง
แบบผู้ร้ ู 2และใช้ ตวั ละครหลายคนเล่าเรื่ อง 3 ปี โคลต์นําเสนอเรื่ องราว ความขัดแย้ งที่เกิดในเหตุการณ์ หนึ่งๆ ในแต่
ละบท เพื่อชี ้ให้ เห็นการร้ อยเรี ยงเรื่ องเล่าของตัวละครแต่ละคนที่เกี่ยวข้ องกับปี เตอร์ และเหตุผลที่นําเขาไปสู่การ
ฆาตรกรรมดังกล่าว

อุปกรณ์ และวิธีการ

ผู้วิจยั ใช้ นวนิยายเรื่ อง ไนน์ ทีน มิ นิตส์ (Nineteen Minutes) แต่งโดยโจดิ ปี โคลต์ (Jodi Picoult) เพื่อ
นําเสนอและวิเคราะห์ตวั ละครเอกที่ชื่อปี เตอร์ วยั 17 ปี ในฐานะเป็ นเหยื่อที่ถกู รังแก (bullied victims) ทางร่ างกาย
และจิตใจจากคนในครอบครั วและคนนอกครอบครั วปี เตอร์ มีอาการป่ วยที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มอาการ
ผู้หญิงที่ถูกทําร้ ายต่อเนื่องที่เรี ยกว่า Battered Woman Syndrome 4 เนื่องจากเหยื่อหรื อผู้หญิงที่ถูกทารุ ณกรรม
ป่ วยด้ วยโรคทางจิตประเภทเดียวกันที่ เรี ยกว่า Post-Traumatic Stress Disorder5 จากการถูกทารุ ณกรรม
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ก่อให้ เกิดบาดแผลทางใจ พวกเขารู้ สกึ ว่าตนถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา ทังๆ
้ ที่ในชัว่ ขณะนัน้
พวกเขาไม่ได้ ถกู คุกคามก็ตาม เมื่อการทารุ ณกรรมทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้น พวกเขาเลือกการตายแทนการจํา
ใจฝื นทนอยู่ตอ่ ไปและคอยพะวงว่าพวกเขาจะถูกกระทําอย่างไรในแต่ละวัน อาการป่ วยอันส่งผลให้ ปี เตอร์ ตอบโต้
โดยการยิ ง ปื นอย่ างไร้ สติ ใ ส่เ พื่ อ นนัก เรี ย นและครู ใ นโรงเรี ย น เนื่ องจากช่ วงเวลานัน้ เขาขาดสติ ไ ปชั่วขณะ
เนื่องจากเขาคิดว่า ทุกคนในโรงเรี ยนเป็ นคนที่รังแกเขา
2

ผู้เล่าแบบผู้ร้ ู (omniscient narrator) คือผู้เล่าที่ไม่มีตัวตนปรากฏในเรื่ อง แต่ผ้ ูอ่านรู้ สึกว่าผู้เล่ามีตวั ตนเพราะเสียงที่แสดงทัศนะ วิจารณ์
ความรู้สกึ นึกคิดของตัวละคร (อิราวดี ไตลังคะ, 2546: 37-38) ทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจความรู้สกึ เบื ้องในของตัวละครได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
3
ตัวละครหลายคนเล่าเรื่ อง (multiple character focalizers) เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ เห็นนานาทัศนะของตัวละครที่หลากหลาย การสลับสับเปลี่ยน
ตัวละครผู้เล่าไปมา ทําให้ ผ้ อู า่ นสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับตัวละครได้ มากกว่าตัวเดียว (McCallum, 1999: 39) อีกทังกลวิ
้ ธีการเล่าแบบนี ้
ช่วยให้ ผ้ อู า่ นไม่ถกู ครอบงําทางความคิดโดยผู้เล่าคนหนึ่งคนใด
4
เลนอร์ วอล์เกอร์ (Lenore Walker) ให้ ความหมายไว้ ว่าเป็ นความเจ็บป่ วยทางจิตจากการที่ผ้ ูหญิ งถูกสามีหรื อคนรักควบคุมและใช้ อํานาจ
บังคับ ขู่เข็ ญ ทางร่ า งกาย ทางเพศและทางจิต ใจเป็ นเวลานานเพื่ อให้ พวกเธออยู่ใ นลู่ทางที่พวกเขาต้ องการโดยไม่ต ระหนัก ถึ งสิ ท ธิ ห รื อ
ความรู้สกึ ของพวกเธอ (Walker, 2009: 42) พวกเธอรู้ สึกหวัน่ กลัวว่าตนเองถูกสามีหรื อคนรักคุกคามอยู่ตลอดเวลาแม้ กระทัง่ เวลาที่พวกเขา
นอนหลับ เพื่อไม่ให้ สามีหรื อคนรักทําร้ ายเธออีก พวกเธอจึงหาหนทางยุติปัญหาความรุ นแรงด้ วยการยิงสามี แทงสามี หรื อตัดองคชาติของ
พวกเขาออกโดยที่มิได้ คํานึงถึงผลที่จะตามมา ส่งผลให้ ผ้ หู ญิงเหล่านีถ้ กู ดําเนินคดีอาญาด้ วยโทษรุ นแรง ข้ อหาฆ่าโดยเจตนา ทังๆ
้ ที่เป็ นการ
กระทําโดยไม่ได้ เจตนา เพื่อปกป้องตัวเอง
5
Post-Traumatic Stress Disorder(PTSD) เป็ นโรคทางจิตเวชที่ผ้ ูป่วยประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นหรื อเกินการควบคุมที่ส่งผลกระทบ
ต่อความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออกของผู้ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้ (Walker, 2009: 43) ผู้ป่วยมีความเครี ยด ตื่นตระหนกและหวาดผวาอันเป็ น
ผลจากบาดแผลทางจิตใจ
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ปี โคลต์นําเสนอปี เตอร์ เด็กชายวัย 17 ปี ที่ร้ ู สกึ แปลกแยกจากผู้อื่นและสังคมภายนอก อาจกล่าวได้ ว่า
ตังแต่
้ เล็กจนโต ปี เตอร์ ไม่เคยเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมครอบครั วและสังคมโรงเรี ยนอย่างแท้ จริ ง เขาไม่เคยสนิท
สนมกับพ่อชื่อลูอิสและพี่ชายชื่อโจอีเพราะเขาไม่ชอบเล่นกีฬา เขาเลิกสนิทสนมกับแม่ชื่อเลซีเพราะเขาผิดหวังที่
แม่ไม่สามารถช่วยเขาจากการถูกรังแกได้ ปี เตอร์ ไม่มีเพื่อนสนิทตลอดการเรี ยนมัธยม แม้ ว่าในตอนประถม เขามี
เพื่อนสนิทคนเดียวชื่อโจซีแต่เธอปลีกตัวออกห่างจากเขาเพื่อไปอยู่กบั กลุ่มเด็กโด่งดังในโรงเรี ยนที่เป็ นตัวตังตั
้ วตี
ในการรั ง แกเขาตัง้ แต่วัน แรกที่ เขาเข้ าเรี ยน ราชบัณ ฑิ ต ยสถานบัญ ญัติ คําว่า “รั ง แก” ไว้ ว่า “แกล้ ง ทํ าความ
เดือดร้ อนให้ ผ้ อู ื่น (มักใช้ กบั ผู้มีอํานาจมากกว่า) เช่น ผู้ใหญ่รังแกเด็ก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 940) หากแต่
การรังแกที่ปรากฏในเรื่ องมีทงผู
ั ้ ้ ใหญ่รังแกเด็กและเด็กรังแกเด็กในลักษณะของการใช้ กําลังหรื ออํานาจกดขี่หรื อ
ข่มขู่ ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ
ปี เตอร์ ถกู รังแก ทังทางร่
้
างกายและจิตใจจากเด็กที่โรงเรี ยน แม้ วา่ แม่ได้ พยายามหาแนวทางแก้ ไขกับครู ที่
โรงเรี ยน แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ ส่วนพ่อและพี่ ชายที่ ค วรปกป้องดูแ ลปี เตอร์ กลับ เพิ กเฉยเมื่อเขาถูกรั งแก
นอกจากนี ้พี่ชายยังกลายเป็ นผู้ที่ร่วมรังแกปี เตอร์ ด้วย เพื่อรักษาความโด่งดังของตนในโรงเรี ยนโดยที่ทงพ่
ั ้ อและแม่
ต่างไม่เคยรับรู้ สิ่งที่โจอีกระทําต่อปี เตอร์ ด้ วยวัยเพียง 17 ปี ปี เตอร์ ยงั เป็ นเด็กและต้ องการการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครั ว ปี เตอร์ กลับรู้ สึกว่าเขาถูกทอดทิ ง้ และถูกปล่อยให้ เผชิ ญกับการถูกรั งแกโดยลําพังและมิได้ รับความ
ช่วยเหลือหรื อการเยียวยาจากคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัว แต่ถึงกระนันก็
้ ตาม วงจรวัฏจักรของการถูก
รังแกนัน้ มีทงั ้ ช่วงเวลาที่สิ ้นหวังและช่วงเวลาที่มีความหวังว่าเหตุการณ์ อาจจะดีขึ ้น เช่น การเสียชีวิตของพี่ชาย
การสานสายสัมพันธ์กบั โจซี อดีตเพื่อนสนิท ปี เตอร์ จงึ จํายอมทนอยู่กบั สภาพแวดล้ อมดังกล่าวตลอดชีวิตของเขา
ผู้หญิงที่ถกู ทําร้ ายจากสามีหรื อคนรัก รู้ สกึ ไม่ต่างจากปี เตอร์ เพราะพวกเธอต่างติดอยู่ในวังวนภายใต้ อํานาจที่ทวี
ความรุ นแรงมากขึ ้น พวกเธอเรี ยนรู้ วา่ ไม่มีวิธีควบคุมการกระทําของสามีหรื อคนรักหรื อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
แม้ เพียงเล็กน้ อย (Costanzo and Oskamp, 1994: 118) เป็ นเหตุให้ พวกเขาลุกขึ ้นมาตอบโต้ เพื่อยุติปัญหามิให้
ดําเนินต่อไป
ปี เตอร์ กับการถูกรั งแกทางจิตใจจากคนในครอบครั ว
อาจกล่าวได้ วา่ ปี เตอร์ ถกู รังแกทางจิตใจมาโดยตลอด ทังจากพ่
้
อแม่และพี่ชายตังแต่
้ เด็กจนโตเพราะพ่อ
แม่ใ ห้ ค วามสํ าคัญ กับ พี่ ช ายที่ ชื่ อ โจอี ม ากกว่าปี เตอร์ เนื่ องจากโจอี เ ป็ นลูก ชายในอุด มคติ ข องชาวอเมริ กัน
(all-American son) ที่มีคณ
ุ สมบัติที่พ่อแม่อยากให้ ลกู พึงมี ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการเรี ยนที่ดีเด่น การเป็ นนักกีฬาที่
ประสบความสําเร็ จ การเป็ นคนเข้ าสังคมที่ ทุก คนอยากเข้ าหา พ่อแม่จึง คาดหวัง ว่าเมื่ อปี เตอร์ โตมาจะเป็ น
เหมือนโจอี แต่ปีเตอร์ กลับเติบโตขึน้ เป็ นเด็กที่มีลกั ษณะในทางตรงกันข้ ามกับโจอีทุกด้ าน ปี เตอร์ เรี ยนในระดับ
ปานกลาง เล่นกีฬาไม่ได้ และไม่เข้ าสังคม ดังนันโจอี
้ กบั ปี เตอร์ จงึ ถูกเปรี ยบเทียบกันบ่อยครัง้ ตลอดทังเรื
้ ่ อง ดังเช่น
ตัวอย่างที่ยกมา ผู้เล่าอธิบายความแตกต่างระหว่างน้ องชายกับพี่ชายไว้ ดงั นี ้
"Joey got better grades than his younger brother; he was a better athlete than Peter.
He was funnier; he had more common sense; he could draw more than a straight
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line; he was the one people gravitated toward at a party. There was one thing, as far
as Peter could tell (and he'd been counting), that Joey could not do, and that was
stand the sight of blood" (Picoult, 2007: 222).
ปี เตอร์ พยายามหาคุณสมบัติที่เหนือกว่าพี่ชาย การไม่กลัวเลือดแสดงให้ เห็นการเยียวยาของปี เตอร์ จากการที่เป็ น
รองพี่ชายในเกือบทุกด้ าน แม้ วา่ การไม่กลัวเลือดนันยั
้ งด้ อยอยู่มากเมื่อเทียบกับความเหนือกว่าในด้ านอื่นๆ ที่โจอี
มีตอ่ ปี เตอร์ เมื่อจอร์ แดนซึง่ เป็ นทนายที่มาสู้คดีให้ กบั ปี เตอร์ ถามถึงความรู้ สกึ ที่ปีเตอร์ มีต่อโจอี ปี เตอร์ จึงยอมรับ
ว่าเขาไม่สามารถเป็ นคู่แข่งกับโจอีได้ "You can't beat it," Peter said fiercely. "You can't measure up"
(Picoult, 2007: 262). ปี เตอร์ ร้ ู สกึ ว่าเขาไม่สามารถแข่งขันกับพี่ชายได้ หรื อแม้ แต่ทําให้ ดีเท่าพี่ชายยังเป็ นไปไม่ได้
เพราะโจอีดเี ด่นไปทุกด้ าน ปี เตอร์ ตระหนักความจริ งข้ อนี ้ตลอดเวลา
การมีพี่ชายที่เก่งทุกด้ านย่อมนําความกดดันมาสู่น้องชายให้ เป็ นเช่นพี่ชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ่อแม่
คาดหมายให้ ปีเตอร์ เล่นกีฬาเก่งแบบโจอี จึงบังคับให้ ปีเตอร์ เข้ าร่ วมทีมฟุตบอล (soccer) ของโรงเรี ยน ทังๆ
้ ที่เขา
ไม่ชอบเล่นกีฬา แต่ปีเตอร์ ต้องยอมฝื นใจเข้ าร่ วมและโกหกพ่อแม่ว่าเขาเล่นได้ ดี เขารู้ ว่าพ่อแม่ต้องการได้ ยิน
เช่นนัน้ นอกจากเรื่ องกีฬาแล้ ว พ่อแม่ยังกดดันปี เตอร์ เรื่ องการเรี ยนเช่นกัน ดังนัน้ ถ้ าหากเขาสอบตกสองครั ง้
ติดต่อกัน พ่อแม่ต้องผิดหวังในตัวเขาแน่นอน "If he [Peter] failed this [English] quiz, it will be the second in
a row. It wasn't even his parents' anger that Peter was worried about. It was the way they looked at
him, disappointed that he hadn't turn out more like Joey" (Picoult, 2007: 283). ปี เตอร์ ร้ ู สกึ กดดันเพราะ
เขามิได้ เกิดมาเก่งไปทุกด้ านเช่นเดียวกับโจอี อาจกล่าวได้ ว่า ปี เตอร์ เติบโตขึ ้นมาภายใต้ ร่มเงาของโจอี ส่งผลให้
บทบาทของเขาในครอบครั วถูกบดบังและกําหนดโดยมาตราฐานที่พี่ชายวางไว้ เขาจึงมิอาจมีชีวิตที่เป็ นอิสระ
จากโจอีได้ ตราบใดที่พ่อแม่ยงั คงนําโจอีมาเปรี ยบเทียบกับปี เตอร์
ความสําเร็ จ ของโจอียัง เป็ นตัววัดความสําเร็ จของปี เตอร์ ใ นสายตาของพ่อแม่ เมื่อถึงคราวที่ ปีเตอร์
ประสบความสําเร็ จด้ านการเรี ยนเป็ นครั ง้ แรก จากการได้ ค ะแนนดีมากจากความเรี ย งในวิ ชาภาษาอังกฤษ
ปี เตอร์ จินตนาการว่าแม่จะพูดอะไรเมื่อเขาเรี ยนได้ ดีดงั่ ที่ พ่อแม่คาดหวังในโจอี แต่ท้ายที่ สุด เขาตัดสินใจทิ ง้
ความเรี ยงนันลงถั
้ งขยะเพราะมีเพียงโจอีเท่านันที
้ ่พ่อแม่คาดหมายไว้ วา่ เป็ นคนเรี ยนดี
"He imagined what his mother would say if he came home with a paper that had
a big fat A on it - if, for just once in this life, he did something everyone expected
of Joey, and not Peter ... Peter crumpled up the essay and threw it into the first
trash can that he passed" (Picoult, 2007: 320).
การทิง้ ความเรี ยงลงถังขยะจึงเพื่อเน้ นยํ า้ ความรู้ สึกน้ อยใจที่ปีเตอร์ มีต่อครอบครั ว แม้ ว่าเขาต้ องการให้ พ่อแม่
ยอมรับว่าเขาสามารถเรี ยนได้ ดีเช่นเดียวกับโจอี แต่ปีเตอร์ ร้ ู ว่าพ่อแม่ไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะสามารถเรี ยนได้ ดี
จริ งๆ และต่อให้ เขาสามารถเรี ยนดีเพียงใด เขาก็ไม่สามารถเป็ นที่หนึง่ ในใจพ่อแม่แทนโจอีได้
แม้ วา่ โจอีเป็ นลูกชายในอุดมคติที่พ่อแม่ยกย่องนับถือ ปี เตอร์ กลับรู้ สกึ รังเกียจโจอี มิใช่เพราะว่าโจอีเก่ง
กว่าปี เตอร์ แต่เป็ นเพราะโจอีเพิกเฉยเมื่อปี เตอร์ ถูกเด็กในโรงเรี ยนรังแกและไม่เคยปกป้องหรื อให้ ความช่วยเหลือ
แก่ปีเตอร์ ขณะเดียวกัน โจอีกลับเป็ นผู้ที่ริเริ่ มรังแกปี เตอร์ ในโรงเรี ยน ปี เตอร์ เล่าให้ ทนายความของเขาฟั งว่า โจอี
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เคยป่ าวร้ องว่าเขาเป็ นน้ องชายบุญ ธรรมที่ เ กิ ด จากหญิ ง ที่ ข ายบริ ก ารเพื่ อแลกกับยาเสพติ ด สมองเขาถึง ได้
พิลกึ พิลนั่ พอปี เตอร์ โกรธและลุกขึ ้นสู้ โจอีกลับหัวเราะและผลักเขาล้ ม
“He used to tell people I was adopted. That my mom was a crack whore,
and that’s why my brain was all fucked up. Sometimes he did it right in front
of me, and when I get pissed off and whale on him he’d just laugh and
knock me on my ass and then he looked back at his friends, as if this was
proof of everything he’d been saying in the first place” (Picoult, 2007: 263).
โจอีรังแกปี เตอร์ เพื่อรักษาชื่อเสียงอันโด่งดังของเขาในโรงเรี ยนโดยการแต่งเรื่ องเท็จเกี่ยวกับปี เตอร์ เพื่อลดทอน
ความความสัมพันธ์ ทางสายเลือด ความสัมพันธ์ ระหว่างปี เตอร์ กับโจอีถูกลดทอนลงจากน้ องชายร่ วมสายเลือด
เป็ นน้ อ งชายบุญ ธรรม เมื่ อ เป็ นเช่ น นัน้ เด็ก โด่ง ดังในโรงเรี ย นที่ เ ป็ นเพื่ อนของโจอี จึง รั งแกปี เตอร์ ไ ด้ โดยไม่
เกรงใจโจอี ปี เตอร์ ถกู ปล่อยให้ เผชิญกับการถูกรังแกในโรงเรี ยนแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนัน้ บทสนทนาที่ปีเตอร์
บังเอิญได้ ยินโจอีกบั เพื่อนคุยหยอกล้ อกันในห้ องนํ ้าแสดงให้ ผ้ อู า่ นเห็นว่าโจอีดถู กู และเหยียดหยามปี เตอร์ ดังนี ้
"Actually, you [Joey] look like a total fag..."
"You know..." More laughter. "I [Joey] do sort of look like Peter."
As soon as Peter heard his name, his heart thumped hard. He slid over the bolt
in the stall door and stepped outside. Standing in front of the sink was a football
player he knew only by sight, and his own brother...
Joey flicked a glance his [Peter] way. "Get lost, freak," he [Joey] ordered, [...]
(Picoult, 2007: 284).
เมื่อความสัมพันธ์ ระหว่างปี เตอร์ กับโจอีถูกลดทอนลงจากน้ องชายร่ วมสายเลือดเป็ นน้ องชายบุญธรรม โจอี
ปฏิบตั ิกบั ปี เตอร์ ราวกับว่าไม่ได้ เป็ นพี่น้องกัน โจอีเชื่อมโยงปี เตอร์ เข้ ากับความเป็ น "fag 6" (ตุ๊ด) และใช้ อํานาจ
ขับไล่ปีเตอร์ ให้ ออกจากห้ องนํา้ ด้ วยถ้ อยคําหยาบคายว่า "freak 7" (ตัวประหลาด) โดยไม่ใส่ใจความรู้ สึกของ
ปี เตอร์ แม้ แต่น้อย คําว่า "fag" และ "freak" ต่างเป็ นคําที่ใช้ ลดทอนคุณค่าความเป็ นชาย 8 และความเป็ นมนุษย์
ปี เตอร์ จงึ เปรี ยบเสมือนวัตถุที่โจอีสามารถใช้ อํานาจกดขี่รังแกได้ โดยปราศจากความรู้ สกึ ผิดชอบชัว่ ดี อาจเปรี ยบ
ปี เตอร์ เป็ นเด็กผู้ชายที่ถกู ลดทอนความเป็ นชายและถูกรังแก ปี เตอร์ กบั ผู้หญิงที่ถกู ทารุ ณกรรมจึงมีประสบการณ์
ลักษณะคล้ ายคลึงกับในแง่ที่พวกเขาถูกลดทอนอํานาจและถูกทําร้ าย ภาพความสัมพันธ์ ทางอํานาจของสอง

6

ซี เจ พาสโค (C.J. Pascoe) กล่าวถึงคําว่า "fag" ไว้ ว่า " [...] the most unmasculine position is a fag position, in which a boy is weak,
penetrated, and lacking in mastery over his and others' bodies" (Pascoe, 2007: 23). คนที่ถกู เรี ยกว่าเป็ น "fag" จึงมิได้ หมายถึงคนที่
รักเพศเดียวกัน แต่หมายถึงคนที่มีสถานภาพตํ่าสุดในสังคมโรงเรี ยนเพราะเป็ นบุคคลที่ไร้ พลังและอํานาจความเป็ นชายจึงถูกคนอื่นเหยียบยํ่า
และเอาเปรียบได้ งา่ ย
7
คํ า ว่า "freak"มี ค วามหมายว่ า คนที่ ถูก มองว่ า แปลกเพราะรู ป ร่ า งหน้ า ตา การประพฤติ หรื อวิ ธี ก ารคิ ด (Longman Dictionary of
Contemporary English, 2003) อีกทั ้งแสดงนัยยะลดทอนคุณค่าความเป็ นมนุษย์ให้ ตํ่ากว่าคนอื่นที่มีลกั ษณะปกติในสังคมกระแสหลักใน
บางกรณี บุคคลเหล่านี ้จึงถูกทําให้ เป็ นสินค้ าและวัตถุแห่งการจ้ องมองในงานเทศกาลต่างๆ เช่น freak show
8
ความเป็ นชาย (masculinity) หมายถึงลักษณะและคุณสมบัติที่ผ้ ชู ายพึงมี
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พี่น้องมีลกั ษณะดังนี ้ โจอีเป็ นผู้กระทําที่เปี่ ยมไปด้ วยพลังความเป็ นชายเหนือปี เตอร์ เฉกเช่นสามีหรื อคนรักของ
ผู้หญิงที่ถกู กระทําความรุ นแรง ในขณะที่ปีเตอร์ เป็ นผู้ถกู กระทําและถูกริ ดรอนอํานาจ
เมื่อโจอีเสียชีวิตในอุบตั ิเหตุรถชน ปั ญหาการถูกรังแกทางจิตใจอันยาวนานระหว่างปี เตอร์ และโจอีได้
ยุติลง โดยที่เขามิได้ กระทําการใดเพื่อโต้ ตอบ ปี เตอร์ จึงไม่ร้ ู สกึ เสียใจที่สญ
ู เสียพี่ชาย เมื่อทนายถามว่าเขาคิดถึง
พี่ชายไหม ปี เตอร์ ตอบกลับไปว่า“I’m glad he’s dead” (Picoult, 2007: 262). การตายของโจอีทําให้ ปีเตอร์ มิ
ต้ องถูกเปรี ยบเทียบกับโจอี ส่วนพ่อแม่จมอยู่ในความโศกเศร้ าที่สญ
ู เสียลูกชายดาวเด่น จนละเลยปี เตอร์ อย่าง
สิ ้นเชิง ปี เตอร์ จงึ ถูกปล่อยให้ อยู่อย่างไร้ ตวั ตนในครอบครัว ในขณะเดียวกัน แม้ ว่าความกังวลที่เกิดจากพ่อแม่ได้
ลดลงก็ตาม แต่ความกังวลต่อการเผชิญกับการถูกรังแกในโรงเรี ยนยังคงดําเนินต่อไป
ปี เตอร์ กับการถูกรั งแกทางร่ างกายและจิตใจจากคนในโรงเรี ยน
ปี เตอร์ ถูกรั งแกเพราะเขามีร่างกายผอมบาง ขาวซีดและปราศจากขนตรงบริ เวณอวัยวะเพศ (pubic
hair) ปี เตอร์ จึงดูเป็ นเด็กมากกว่าชายหนุ่มวัยเจริ ญพันธุ์ ในขณะที่ เด็กวัยเดียวกันต่างมีร่างกายสูงใหญ่ มี
กล้ ามเนื ้อ เสียงทุ้มใหญ่และขนบริ เวณอวัยวะเพศ ผู้เล่าบรรยายร่ างกายของปี เตอร์ ที่ปราศจากขนบริ เวณอวัยวะ
เพศ เมื่อเทียบกับบริ เวณนัน้ ของดรู ว์และแม็ตในขณะที่พวกเขาอยู่สภาพเปลือยเปล่าในห้ องแต่งตัว "[...], he
could see the blurred edges of the bodies that were Matt and Drew. And that dark patch between
their legs - pubic hair. Peter didn't have any yet" (Picoult, 2007: 209). การเน้ นยํ ้าเรื่ องการมีขนบริ เวณ
อวัยวะเพศของเด็กชายทังสามคนจึ
้
งเป็ นการเน้ นยํ ้าความเป็ นชายที่ปีเตอร์ ขาดหาย การที่ร่างกายของปี เตอร์ เข้ าสู่
ระยะวัยรุ่ นล่าช้ ากว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกัน แสดงให้ เห็นความเป็ นชายที่ ไม่สมบูรณ์ และเป็ นเหตุให้ เขาถูก
เด็กชายสองคนที่มีขนบริ เวณอวัยวะเพศใช้ อํานาจรังแก
การถูกแม็ตทํ าร้ ายร่ างกายอยู่เสมอ ทําให้ ปีเตอร์ ชินชากับความรุ นแรง เขาถูกแม็ตบีบคอและผลักใส่
กําแพงในห้ องอาบนํ ้าเมื่อเขาอายุ 11 ปี ถูกต่อยในโถงโรงเรี ยนและหน้ าโรงเรี ยน เป็ นต้ น แต่เหตุการณ์ ที่นําความ
อับอายและสร้ างบาดแผลทางจิตใจมาสู่เขามากที่สุด คือ การที่ความเป็ นชายของปี เตอร์ ถูกทําให้ เป็ นเรื่ องตลก
กลางโรงอาหารต่อหน้ าคนทัง้ โรงเรี ยน เมื่อปี เตอร์ ถูกแม็ตดึงกางเกงพร้ อมบ็อกเซอร์ ลงมาถึงตาตุ่ม ในขณะที่เขา
กําลังยืนคุยกับโจซี ผู้เล่าบรรยายร่ างกายใต้ สะดือของปี เตอร์ ไว้ ดงั นี ้
Peter’s skin was moon-white under the harsh fluorescent lamps of the cafeteria,
his penis a tiny spiral shell on a sparse nest of pubic hair. He immediately
covered his genitals with his lunch bag, and as he did, he dropped his milk
carton. It spilled on the floor between his feet.
"Hey, look at that," Drew said. "Premature ejaculation" (Picoult, 2007: 458).
ความเป็ นชายถูกนําไปเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางร่ างกายของเพศชาย แม้ ว่าปี เตอร์ มีอวัยวะเพศชายโดยกําเนิด
แต่นกั เรี ยนคนอื่นกลับมิได้ ยอมรับว่าปี เตอร์ มีความเป็ นชาย ผู้เล่าชี ้ให้ ผ้ อู ่านเห็นว่าปี เตอร์ นนไร้
ั ้ ซงึ่ ความเป็ นชาย
ผ่านการนําเสนอเรื อนร่ างของปี เตอร์ ได้ แก่ ผิวขาวดุจพระจันทร์ ที่แสดงให้ เห็นลักษณะความเป็ นหญิงและความ
อ่อนแอ ขนบริ เวณอวัยวะเพศที่เบาบางแสดงว่าปี เตอร์ ยงั มิได้ ก้าวพ้ นสภาวะความเป็ นเด็ก ลึงค์ที่มีขนาดเล็กและ
อ่อนลีบยังเน้ นยํ ้าความเป็ นเด็กและแสดงความไร้ สมรรถภาพ การที่ร่างกายของปี เตอร์ อยู่ระหว่างการเติบโตเป็ น
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ผู้ใหญ่ทําให้ ปีเตอร์ เป็ นชายที่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดลักษณะและคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็ นชายที่สมบูรณ์
อาทิ ความบึกบึน ความแข็งแรง การมีพลังวังชา ขณะเดียวกัน แม้ วา่ การหลัง่ (ejaculation) แสดงถึงพลังทางเพศ
และความเป็ นชายที่ เจริ ญพัน ธุ์ แต่ก ารหลั่ง ของปี เตอร์ เ ป็ นการหลั่ง ก่ อนกํ าหนดหรื อเร็ วเกิ น ไป (premature
ejaculation) ซึง่ เป็ นการเน้ นยํ ้าว่าปี เตอร์ เป็ นเด็กที่ถูกทําให้ เป็ นผู้ใหญ่ ทําให้ เขาขาดความเป็ นผู้ใหญ่ (maturity)
เพศวิถี (sexuality) เป็ นก้ าวย่างสําคัญต่อการสร้ างความเป็ นชายที่แสดงให้ เห็นถึงการเดินทางก้ าวข้ ามความเป็ น
เด็กผู้ชาย (boyhood) สู่ความเป็ นลูกผู้ชาย (manhood 9) (Pascoe, 2007: 32) ปี เตอร์ มีสถานะอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างเด็กผู้ชายกับผู้ใหญ่และความเป็ นหญิ งกับความเป็ นชาย เขาจึงมักถูกเรี ยกว่า “Fag” และ “Homo”
(คนรักเพศเดียวกัน) ตลอดชีวิตในระหว่างที่เรี ยนชันมั
้ ธยม
การเพิ ก เฉยของครู ที่โรงเรี ยนมีส่วนทํ าให้ การรั งแกโดยเด็กคนอื่นๆดําเนิ นต่อไป เพราะครู ไ ม่ดําเนิ น
มาตราการใดๆกับเด็กที่เป็ นคนรั งแก อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการยุยงเด็กเหล่านัน้ ทางอ้ อม อีกทัง้ ครู ยังส่งเสริ มให้
ปี เตอร์ ใช้ ความรุ นแรงยุติปัญหาแทนการนิ่งเฉย อาทิ ต่อว่าคนที่แซงคิว“I’m showing Peter how to stand up for
himself. If someone cuts him on the lunch line, or if he’s teased, to say something in return instead of
just accepting it. […] if Peter wants [the bullying] to end, he’s going to have to be part of the solution”
(Picoult, 2007: 104). ครู เชื่อว่าไม่มีใครช่วยปี เตอร์ ให้ รอดพ้ นจากการถูกรังแกได้ นอกจากตัวของปี เตอร์ เอง เลซี
เองคิดแบบครู เช่นกัน เธอจึงสอนปี เตอร์ ให้ ตอบโต้ เวลาเขาถูกรังแก มิเช่นนันเธอจะลงโทษเขา
้
“next it happens,
you have to stick up for yourself, you have to, Peter, or I … I’m going to have to punish you” (Picoult,
2007: 105). แม่สอนปี เตอร์ ให้ ใช้ ความรุ นแรงโต้ ตอบเด็กที่รังแกเขา โดยเธอใช้ การลงโทษซี่งเป็ นความรุ นแรง
ลักษณะหนึ่งสอนปี เตอร์ การใช้ ความรุ นแรงถูกทําให้ เป็ นวิธีอนั ชอบธรรมซึ่งแสดงให้ เห็นถึงอํานาจของผู้ใช้ ที่มี
เหนือกว่าผู้ที่ถกู รังแก แม่มีอํานาจเหนือลูกจึงใช้ อํานาจนันรั
้ งแกลูก ปี เตอร์ ชินชากับความรุ นแรงอันเกิดจากคนใน
บ้ านและคนนอกบ้ าน ในที่สดุ เขารับเอาความรุ นแรงนันโต้
้ กลับความรุ นแรงเพื่อป้องกันตัวเองและยุติปัญหาการ
ถูกรังแก
การโต้ กลับ: จากผู้ถูกกระทําสู่การเป็ นผู้กระทํา
การที่ปีเตอร์ ตกเป็ นเหยื่อของการรั งแกทางร่ างกายและจิตใจที่ยาวนานจากคนในครอบครั วและกลุ่ม
นัก เรี ย นในโรงเรี ย นแสดงให้ เห็น ถึงความเจ็ บป่ วยในจิ ต ใจไม่ต่างจากผู้หญิ ง ที่ ถูก สามี ห รื อคนรั ก ทํ าร้ ายเป็ น
เวลานาน พวกเขารู้ สกึ หวาดกลัวว่าตนเองต้ องถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา จิตแพทย์ในเรื่ องเล่าให้ ทนายของปี เตอร์
ฟั งว่าปี เตอร์ ยอมตายดีกว่าอยู่ทนทุกข์ทรมานกับความกลัวการถูกรังแกในวันข้ างหน้ า “He [Peter] told me that
he would rather have died than spend another day thinking about what could happen to him at
school” (Picoult, 2007: 409). เหตุผลที่ปีเตอร์ ให้ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับเหตุผลของผู้หญิงที่ถูกทารุ ณกรรม
เพราะพวกเธอเลือกตายเช่นเดียวกัน อาจเป็ นเหตุผลทําที่ให้ ปีเตอร์ ลกุ ขึ ้นมาปกป้องตัวเอง
ในตอนต้ นเรื่ องปี เตอร์ ถกู นําเสนอให้ เป็ นคนที่ไม่ชอบความรุ นแรง ครู ที่โรงเรี ยนพูดถึงเขาในแง่เป็ นเด็กที่
สุภาพและอ่อนโยน เขาจึงนิยมเล่นกับโจซีมากกว่าวิ่งไล่จบั กับเด็กผู้ชายคนอื่นๆ "He's sensitive, and he's
9
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sweet. But that means that he's far less likely to be running around with the other boys playing police
chase than he's to be coloring in a corner with Josie" (Picoult, 2007: 103). ปี เตอร์ เชื่อมโยงบุคลิกตัวเองได้
ดี เ พี ย งกับ เด็ก ผู้ห ญิ ง ที่ เป็ นเพื่ อ นสนิ ท คนเดี ย วของเขา เมื่ อปี เตอร์ ไ ม่ช อบความรุ น แรง เขาจึง ตี ต นออกห่ า ง
การละเล่นกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆ เมื่อเขาถูกเด็กกลุ่มนัน้ รังแก โจซีจึงทําหน้ าที่ปกป้องเขาและเป็ นผู้ต่อสู้แทนเขา
อีกทังเมื
้ ่อครัง้ พ่อพาปี เตอร์ ออกล่ากวางเมื่อเขาอายุ 12 ขวบ เขาอาเจียนเมื่อพ่อยิงกวางสําเร็ จซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
การล่าสัตว์ และการทนเห็นเลือดในครั ง้ นัน้ เป็ นความรุ นแรงเกิ นกว่าที่ เขาจะรั บได้ แต่แทนที่ปีเตอร์ จะถอนตัว
เช่นเดียวกับโจอี ปี เตอร์ ยงั คงออกล่ากวางกับพ่อต่อไปและภูมิใจที่เขาไม่กลัวเลือดดังที่กล่าวข้ างต้ น
ปื นกับความรุ นแรงเป็ นสิ่งที่มาควบคู่กนั ปี เตอร์ เรี ยนรู้ การใช้ ปืนเพื่อล่าสัตว์จากพ่อ กล่าวได้ ว่า การที่พ่อ
สอนให้ ปีเตอร์ ใช้ ความรุ นแรงอย่างชอบธรรมในการล่าสัตว์และการที่แม่สนับสนุนให้ เขาใช้ ความรุ นแรง ปี เตอร์ จึง
คุ้นชินกับความรุ นแรงและผันตัวเองเป็ นผู้ที่กระทําความรุ นแรงต่อสัตว์และคนในโรงเรี ยนในที่สดุ อีกทัง้ การใช้ ปืน
เป็ นการเพิ่มอํานาจความเป็ นชายแก่ปีเตอร์ ปื นอาจจะตีความได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ แทนลึงค์ (phallic symbol)
เพราะมีลกั ษณะคล้ ายลึงค์ (phallus) ที่ตงตรงและแข็
ั้
งตัว ผู้ยิงต้ องขึ ้นลําปื นทุกครัง้ เมื่อพร้ อมยิง ดัง่ ที่พ่อเน้ นยํา้
กับปี เตอร์ ให้ อยู่ในท่าพร้ องยิงเสมอในขณะที่ออกล่าสัตว์ "keep your riffle pointed up!" (Picoult, 2007: 223)
คํากล่าวของพ่อแสดงให้ เห็นว่า ปื นมีอํานาจ ต่อเมื่อผู้ยิงยกปื นขึ ้นเตรี ยมยิง ตราบใดที่ผ้ ยู ิงไม่ยกปื นขึ ้นเตรี ยมยิง
ปื นจะไร้ อํานาจ ฉะนัน้ ลึงค์ที่แสดงถึงอํานาจและความเป็ นชายจึงเป็ นลึงค์ที่ตงตรง
ั ้ แข็งตัวและพร้ อมหลัง่ ซึง่ ผิด
กับเมื่อคราวที่ปีเตอร์ ถกู ดึงกางเกงลง เพื่อแสดงให้ คนในโรงเรี ยนเห็นว่าเขาไม่ใช่เด็กที่ออ่ นปวกเปี ยกและไร้ อํานาจ
แต่เป็ นชายหนุ่มที่เปี่ ยมไปด้ วยอํานาจและความเป็ นชาย เขาจึงเลือกวิธีการที่เขาคุ้นชินและชํานาญ นัน่ คือการยิง
ปื นซึ่งสะท้ อนความเป็ นชายและอํานาจได้ เด่นชัดที่สุด ปี เตอร์ จึงสวมบทบาทผู้กระทําที่มีอํานาจเหนือกว่าและ
รังแกคนในโรงเรี ยนโดยการใช้ ความรุ นแรงเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกกระทําและยุติปัญหาการถูกรังแกด้ วยตัว
เขาเอง

สรุ ป

การที่ปีเตอร์ เป็ นลูกที่พ่อแม่ไม่ภูมิใจและเป็ นเด็กที่ไม่มีความเป็ นชาย เขาจึงถูกคนในครอบครัวและเด็ก
คนอื่นๆ ในโรงเรี ยนรังแกและถูกผลักออกจากสังคมครอบครัวและสังคมโรงเรี ยน ปี เตอร์ ขอความช่วยเหลือจาก
คนรอบข้ าง แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ เขาสิ ้นหวังและรับมือกับชะตากรรมโดยลําพัง เมื่อพี่ชายชื่อโจอีเสียชีวิต
ในอุบตั ิเหตุรถชนปั ญหาการถูกรังแกทางจิตใจอันยาวนานระหว่างปี เตอร์ และโจอีและแรงกดดันจากครอบครัวได้
ยุติลงโดยที่เขามิได้ กระทําการใดเพื่อโต้ ตอบ ในขณะที่การถูกรังแกจากเด็กในโรงเรี ยนกลับทวีความรุ นแรงมากขึ ้น
จนเขาไม่อาจแบกรั บไหว อีกทัง้ ครู เพิกเฉยต่อการรั งแกที่เกิดขึน้ กับเขา เขาจึงโต้ ตอบคนในโรงเรี ยนโดยการยิง
เพื่อปกป้องตัวเองและยุติปัญหาการถูกรังแกการที่ปีเตอร์ ลกุ ขึ ้นมาตอบโต้ คนที่โรงเรี ยนด้ วยการฆ่านันเนื
้ ่องจาก
ปี เตอร์ ป่ วยด้ ว ยโรคในกลุ่ ม อาการผู้ หญิ ง ที่ ถู ก ทํ า ร้ ายต่ อ เนื่ อ งเขาจึ ง ใช้ ความรุ น แรงโต้ ต อบความรุ น แรง
เช่นเดียวกับที่ผ้ หู ญิงซึง่ ถูกสามีหรื อคนรักทารุ ณกรรมเป็ นเวลานานเพื่อแสดงออกถึงอํานาจและความต้ องการใน
การควบคุมเหตุการณ์ที่ครัง้ หนึง่ พวกเขาไม่เคยมีอํานาจในการต่อรอง
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