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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาตวัละครเอกท่ีช่ือปีเตอร์ในนวนิยายเร่ือง ไนน์ทีน มินิตส์ ท่ีแต่งโดย

โจดิ ปีโคลต์ (Jodi Picoult) ในฐานะเหย่ือท่ีถูกรังแกต่อเน่ืองเป็นเวลานานจากคนในครอบครัว อาทิ พ่อแม่ท่ีให้

ความสําคญักบัพ่ีชายท่ีช่ือโจอีมากกว่าปีเตอร์และคาดหวงัเขาให้เก่งแบบพ่ีชาย ขณะเดียวกนั ปีเตอร์ยงัถูกรังแก

จากคนนอกครอบครัว เขาถูกเด็กคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนทําร้ายร่างกายและล้อเลียนความเป็นชาย การท่ีปีเตอร์ถูก

รังแกมานานทําให้เขาตดัสินใจยิงเดก็นกัเรียนและครูในโรงเรียนเพ่ือยุติปัญหาการถูกรังแก จากการศกึษา ผู้ วิจยั

เห็นวา่ การท่ีปีเตอร์ถกูรังแกจากคนในบ้านและโรงเรียน ทําให้เขามีอาการท่ีคล้ายคลงึกบัผู้หญิงซึง่ถกูสามีหรือคน

รักทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจเป็นเวลานาน จนทําให้เกิดความหวาดกลัวว่าสามีหรือคนรักจะคุกคาม

ตนเองแม้กระทัง่ยามท่ีพวกเขานอนหลบั พวกเธอจึงยุติความรุนแรงโดยการฆ่าสามีดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสรุปว่าปีเตอร์

ป่วยด้วยโรคในกลุ่มอาการของผู้หญิงท่ีถูกทําร้ายต่อเน่ือง โดยท่ีไม่มีคนรอบข้างตระหนกัรู้ ทําให้ปีเตอร์ไม่ได้รับ

การเยียวยารักษาจึงนําไปสู่เหตกุารณ์ยิงปืนภายในโรงเรียนมธัยมสเตอร์ลิง (Sterling High School) ส่งผลให้

นกัเรียนและครูภายในโรงเรียนเสียชีวิตรวมกนัทัง้หมด 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.  
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คาํนํา 

นวนิยายเร่ือง ไนน์ทีน มินิตส์ (Nineteen Minutes) เป็นผลงานของโจดิ ปีโคลต์ (Jodi Picoult) ตีพิมพ์

ใน ค.ศ. 2007 นําเสนอเร่ืองราวความเป็นมาก่อนหน้าและหลงัเหตุการณ์ยิงปืนภายในโรงเรียนมธัยมสเตอร์ลิง 

(Sterling High School) ในเมืองสเตอร์ลิง รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ส่งผลให้นกัเรียนและครูภายในโรงเรียนเสียชีวิต

รวมกนัทัง้หมด 10 คนและบาดเจ็บอีกนวนมาก มือปืนเป็นเยาวชนวยั 17 ปีช่ือปีเตอร์ เฮาตนั (Peter Houghton)   

ปิโคลต์เล่าเร่ืองโดยใช้วิธีการสลบัสบัเปลี่ยนลําดบัเวลาระหว่างอดีตและปัจจุบนัและเลือกนําเสนอบาง

ช่วงเวลาก่อนหน้าและหลงัเหตุการณ์ยิงปืนเพ่ือสืบเสาะค้นหาแรงจูงใจของปีเตอร์ นวนิยายเร่ืองนีใ้ช้ผู้ เล่าเร่ือง

แบบผู้ รู้2และใช้ตวัละครหลายคนเล่าเร่ือง3 ปีโคลต์นําเสนอเร่ืองราว ความขดัแย้งท่ีเกิดในเหตกุารณ์หนึ่งๆ ในแต่

ละบท เพ่ือชีใ้ห้เห็นการร้อยเรียงเร่ืองเล่าของตวัละครแต่ละคนท่ีเก่ียวข้องกบัปีเตอร์และเหตผุลท่ีนําเขาไปสู่การ

ฆาตรกรรมดงักลา่ว 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ผู้ วิจยัใช้นวนิยายเร่ือง ไนน์ทีน มินิตส์ (Nineteen Minutes) แต่งโดยโจดิ ปีโคลต์ (Jodi Picoult) เพ่ือ

นําเสนอและวิเคราะห์ตวัละครเอกท่ีช่ือปีเตอร์วยั 17 ปีในฐานะเป็นเหย่ือท่ีถกูรังแก (bullied victims) ทางร่างกาย

และจิตใจจากคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัวปีเตอร์มีอาการป่วยท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มอาการ

ผู้หญิงท่ีถูกทําร้ายต่อเน่ืองท่ีเรียกว่า Battered Woman Syndrome4 เน่ืองจากเหย่ือหรือผู้หญิงท่ีถูกทารุณกรรม

ป่วยด้วยโรคทางจิตประเภทเดียวกันท่ีเรียกว่า Post-Traumatic Stress Disorder5 จากการถูกทารุณกรรม

ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจ พวกเขารู้สกึวา่ตนถกูคกุคามอยู่ตลอดเวลา ทัง้ๆ ท่ีในชัว่ขณะนัน้ 

พวกเขาไมไ่ด้ถกูคกุคามก็ตาม เม่ือการทารุณกรรมทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ พวกเขาเลือกการตายแทนการจํา

ใจฝืนทนอยู่ตอ่ไปและคอยพะวงวา่พวกเขาจะถกูกระทําอย่างไรในแตล่ะวนั อาการป่วยอนัสง่ผลให้ ปีเตอร์ตอบโต้

โดยการยิงปืนอย่างไร้สติใส่เพ่ือนนักเรียนและครูในโรงเรียน เน่ืองจากช่วงเวลานัน้ เขาขาดสติไปชั่วขณะ 

เน่ืองจากเขาคิดวา่ ทกุคนในโรงเรียนเป็นคนท่ีรังแกเขา 

                                                           
2 ผู้ เล่าแบบผู้ รู้ (omniscient narrator) คือผู้ เล่าที่ไม่มีตัวตนปรากฏในเร่ือง แต่ผู้อ่านรู้สึกว่าผู้ เล่ามีตวัตนเพราะเสียงที่แสดงทศันะ วิจารณ์

ความรู้สกึนึกคิดของตวัละคร (อิราวดี ไตลงัคะ, 2546: 37-38) ทําให้ผู้อา่นเข้าใจความรู้สกึเบือ้งในของตวัละครได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
3 ตวัละครหลายคนเลา่เร่ือง (multiple character focalizers) เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นนานาทศันะของตวัละครที่หลากหลาย การสลบัสบัเปลี่ยน

ตวัละครผู้ เลา่ไปมา ทําให้ผู้อา่นสามารถเช่ือมโยงตนเองเข้ากบัตวัละครได้มากกวา่ตวัเดียว (McCallum, 1999: 39) อีกทัง้กลวิธีการเล่าแบบนี ้

ชว่ยให้ผู้อา่นไมถ่กูครอบงําทางความคิดโดยผู้ เลา่คนหนึ่งคนใด 
4 เลนอร์ วอล์เกอร์ (Lenore Walker) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตจากการที่ผู้หญิงถกูสามีหรือคนรักควบคมุและใช้อํานาจ

บังคับขู่เข็ญทางร่างกาย ทางเพศและทางจิตใจเป็นเวลานานเพ่ือให้พวกเธออยู่ในลู่ทางที่พวกเขาต้องการโดยไม่ตระหนักถึงสิทธิหรือ

ความรู้สกึของพวกเธอ (Walker, 2009: 42) พวกเธอรู้สึกหวัน่กลวัว่าตนเองถกูสามีหรือคนรักคกุคามอยู่ตลอดเวลาแม้กระทัง่เวลาที่พวกเขา

นอนหลบั เพ่ือไม่ให้สามีหรือคนรักทําร้ายเธออีก พวกเธอจึงหาหนทางยตุิปัญหาความรุนแรงด้วยการยิงสามี แทงสามี หรือตดัองคชาติของ

พวกเขาออกโดยที่มิได้คํานึงถึงผลที่จะตามมา สง่ผลให้ผู้หญิงเหลา่นีถ้กูดําเนินคดีอาญาด้วยโทษรุนแรง ข้อหาฆ่าโดยเจตนา ทัง้ๆ ที่เป็นการ

กระทําโดยไมไ่ด้เจตนา เพ่ือปกป้องตวัเอง 
5 Post-Traumatic Stress Disorder(PTSD) เป็นโรคทางจิตเวชที่ผู้ ป่วยประสบกับเหตกุารณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเกินการควบคมุที่ส่งผลกระทบ

ตอ่ความคิด ความรู้สกึและการแสดงออกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี ้(Walker, 2009: 43) ผู้ ป่วยมีความเครียด ตื่นตระหนกและหวาดผวาอนัเป็น

ผลจากบาดแผลทางจิตใจ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

736 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปีโคลต์นําเสนอปีเตอร์ เด็กชายวยั 17 ปีท่ีรู้สกึแปลกแยกจากผู้ อ่ืนและสงัคมภายนอก อาจกล่าวได้ว่า

ตัง้แต่เล็กจนโต ปีเตอร์ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมครอบครัวและสงัคมโรงเรียนอย่างแท้จริง เขาไม่เคยสนิท

สนมกบัพ่อช่ือลอิูสและพ่ีชายช่ือโจอีเพราะเขาไม่ชอบเล่นกีฬา เขาเลิกสนิทสนมกบัแม่ช่ือเลซีเพราะเขาผิดหวงัท่ี

แมไ่มส่ามารถช่วยเขาจากการถกูรังแกได้ ปีเตอร์ไม่มีเพ่ือนสนิทตลอดการเรียนมธัยม แม้ว่าในตอนประถม เขามี

เพ่ือนสนิทคนเดียวช่ือโจซีแต่เธอปลีกตวัออกห่างจากเขาเพ่ือไปอยู่กบักลุ่มเด็กโด่งดงัในโรงเรียนท่ีเป็นตวัตัง้ตวัตี

ในการรังแกเขาตัง้แต่วันแรกท่ีเขาเข้าเรียน ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคําว่า “รังแก” ไว้ว่า “แกล้งทําความ

เดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน (มกัใช้กบัผู้ มีอํานาจมากกว่า) เช่น ผู้ ใหญ่รังแกเด็ก” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 940) หากแต่

การรังแกท่ีปรากฏในเร่ืองมีทัง้ผู้ ใหญ่รังแกเด็กและเด็กรังแกเด็กในลกัษณะของการใช้กําลงัหรืออํานาจกดข่ีหรือ

ข่มขู่ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

ปีเตอร์ถกูรังแก ทัง้ทางร่างกายและจิตใจจากเดก็ท่ีโรงเรียน แม้วา่แมไ่ด้พยายามหาแนวทางแก้ไขกบัครูท่ี

โรงเรียน แต่ไม่ประสบความสําเร็จ ส่วนพ่อและพ่ีชายท่ีควรปกป้องดูแลปีเตอร์กลับเพิกเฉยเม่ือเขาถูกรังแก 

นอกจากนีพ่ี้ชายยงักลายเป็นผู้ ท่ีร่วมรังแกปีเตอร์ด้วย เพ่ือรักษาความโดง่ดงัของตนในโรงเรียนโดยท่ีทัง้พ่อและแม่

ต่างไม่เคยรับรู้สิ่งท่ีโจอีกระทําต่อปีเตอร์ ด้วยวยัเพียง 17 ปี ปีเตอร์ยงัเป็นเด็กและต้องการการดแูลเอาใจใส่จาก

ครอบครัว ปีเตอร์กลับรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิง้และถูกปล่อยให้เผชิญกับการถูกรังแกโดยลําพังและมิได้รับความ

ช่วยเหลือหรือการเยียวยาจากคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัว แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม วงจรวฏัจกัรของการถูก

รังแกนัน้มีทัง้ช่วงเวลาท่ีสิน้หวงัและช่วงเวลาท่ีมีความหวงัว่าเหตกุารณ์อาจจะดีขึน้ เช่น การเสียชีวิตของพ่ีชาย 

การสานสายสมัพนัธ์กบัโจซี อดีตเพ่ือนสนิท ปีเตอร์จงึจํายอมทนอยู่กบัสภาพแวดล้อมดงักล่าวตลอดชีวิตของเขา 

ผู้หญิงท่ีถกูทําร้ายจากสามีหรือคนรัก รู้สกึไม่ต่างจากปีเตอร์เพราะพวกเธอต่างติดอยู่ในวงัวนภายใต้อํานาจท่ีทวี

ความรุนแรงมากขึน้ พวกเธอเรียนรู้วา่ไม่มีวิธีควบคมุการกระทําของสามีหรือคนรักหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

แม้เพียงเล็กน้อย (Costanzo and Oskamp, 1994: 118) เป็นเหตใุห้พวกเขาลกุขึน้มาตอบโต้เพ่ือยุติปัญหามิให้

ดําเนินตอ่ไป 

 

ปีเตอร์กับการถูกรังแกทางจติใจจากคนในครอบครัว 

 อาจกลา่วได้วา่ปีเตอร์ถกูรังแกทางจิตใจมาโดยตลอด ทัง้จากพ่อแม่และพ่ีชายตัง้แต่เด็กจนโตเพราะพ่อ

แม่ให้ความสําคัญกับพ่ีชายท่ีช่ือโจอีมากกว่าปีเตอร์ เน่ืองจากโจอีเป็นลูกชายในอุดมคติของชาวอเมริกัน  

(all-American son) ท่ีมีคณุสมบติัท่ีพ่อแม่อยากให้ลกูพึงมี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียนท่ีดีเด่น การเป็นนกักีฬาท่ี

ประสบความสําเร็จ การเป็นคนเข้าสังคมท่ีทุกคนอยากเข้าหา พ่อแม่จึงคาดหวังว่าเม่ือปีเตอร์โตมาจะเป็น

เหมือนโจอี แต่ปีเตอร์กลบัเติบโตขึน้เป็นเด็กท่ีมีลกัษณะในทางตรงกันข้ามกับโจอีทุกด้าน ปีเตอร์เรียนในระดบั

ปานกลาง เลน่กีฬาไมไ่ด้และไมเ่ข้าสงัคม ดงันัน้โจอีกบัปีเตอร์จงึถกูเปรียบเทียบกนับ่อยครัง้ตลอดทัง้เร่ือง ดงัเช่น

ตวัอย่างท่ียกมา ผู้ เลา่อธิบายความแตกตา่งระหวา่งน้องชายกบัพ่ีชายไว้ดงันี ้

"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). 

ปีเตอร์พยายามหาคณุสมบติัท่ีเหนือกวา่พ่ีชาย การไมก่ลวัเลือดแสดงให้เห็นการเยียวยาของปีเตอร์จากการท่ีเป็น

รองพ่ีชายในเกือบทกุด้าน แม้วา่การไมก่ลวัเลือดนัน้ยงัด้อยอยู่มากเม่ือเทียบกบัความเหนือกวา่ในด้านอ่ืนๆ ท่ีโจอี

มีตอ่ปีเตอร์ เม่ือจอร์แดนซึง่เป็นทนายท่ีมาสู้คดีให้กบัปีเตอร์ถามถึงความรู้สกึท่ีปีเตอร์มีต่อโจอี ปีเตอร์จึงยอมรับ

ว่าเขาไม่สามารถเป็นคู่แข่งกบัโจอีได้ "You can't beat it," Peter said fiercely. "You can't measure up" 

(Picoult, 2007: 262). ปีเตอร์รู้สกึวา่เขาไมส่ามารถแข่งขนักบัพ่ีชายได้หรือแม้แต่ทําให้ดีเท่าพ่ีชายยงัเป็นไปไม่ได้

เพราะโจอีดีเดน่ไปทกุด้าน ปีเตอร์ตระหนกัความจริงข้อนีต้ลอดเวลา  

 การมีพ่ีชายท่ีเก่งทุกด้านย่อมนําความกดดนัมาสู่น้องชายให้เป็นเช่นพ่ีชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ่อแม่

คาดหมายให้ปีเตอร์เลน่กีฬาเก่งแบบโจอี จงึบงัคบัให้ปีเตอร์เข้าร่วมทีมฟตุบอล (soccer) ของโรงเรียน ทัง้ๆ ท่ีเขา

ไม่ชอบเล่นกีฬา แต่ปีเตอร์ต้องยอมฝืนใจเข้าร่วมและโกหกพ่อแม่ว่าเขาเล่นได้ดี เขารู้ว่าพ่อแม่ต้องการได้ยิน

เช่นนัน้ นอกจากเร่ืองกีฬาแล้ว พ่อแม่ยังกดดนัปีเตอร์เร่ืองการเรียนเช่นกนั ดงันัน้  ถ้าหากเขาสอบตกสองครัง้

ติดตอ่กนั พ่อแมต้่องผิดหวงัในตวัเขาแน่นอน "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). ปีเตอร์รู้สกึกดดนัเพราะ

เขามิได้เกิดมาเก่งไปทุกด้านเช่นเดียวกบัโจอี อาจกล่าวได้ว่า ปีเตอร์เติบโตขึน้มาภายใต้ร่มเงาของโจอี ส่งผลให้

บทบาทของเขาในครอบครัวถูกบดบังและกําหนดโดยมาตราฐานท่ีพ่ีชายวางไว้ เขาจึงมิอาจมีชีวิตท่ีเป็นอิสระ

จากโจอีได้ ตราบใดท่ีพ่อแมย่งัคงนําโจอีมาเปรียบเทียบกบัปีเตอร์ 

 ความสําเร็จของโจอียังเป็นตัววัดความสําเร็จของปีเตอร์ในสายตาของพ่อแม่ เม่ือถึงคราวท่ีปีเตอร์ 

ประสบความสําเร็จด้านการเรียนเป็นครัง้แรก จากการได้คะแนนดีมากจากความเรียงในวิชาภาษาอังกฤษ  

ปีเตอร์จินตนาการว่าแม่จะพูดอะไรเม่ือเขาเรียนได้ดีดัง่ท่ีพ่อแม่คาดหวังในโจอี แต่ท้ายท่ีสุด เขาตดัสินใจทิง้ 

ความเรียงนัน้ลงถงัขยะเพราะมีเพียงโจอีเท่านัน้ท่ีพ่อแมค่าดหมายไว้วา่เป็นคนเรียนดี 

"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). 

การทิง้ความเรียงลงถังขยะจึงเพ่ือเน้นยํา้ความรู้สึกน้อยใจท่ีปีเตอร์มีต่อครอบครัว แม้ว่าเขาต้องการให้พ่อแม่

ยอมรับว่าเขาสามารถเรียนได้ดีเช่นเดียวกบัโจอี แต่ปีเตอร์รู้ว่าพ่อแม่ไม่เคยคาดหวงัว่าเขาจะสามารถเรียนได้ดี

จริงๆ และตอ่ให้เขาสามารถเรียนดีเพียงใด เขาก็ไมส่ามารถเป็นท่ีหนึง่ในใจพ่อแมแ่ทนโจอีได้  

แม้วา่โจอีเป็นลกูชายในอดุมคติท่ีพ่อแม่ยกย่องนบัถือ ปีเตอร์กลบัรู้สกึรังเกียจโจอี มิใช่เพราะว่าโจอีเก่ง

กวา่ปีเตอร์ แตเ่ป็นเพราะโจอีเพิกเฉยเม่ือปีเตอร์ถูกเด็กในโรงเรียนรังแกและไม่เคยปกป้องหรือให้ความช่วยเหลือ

แก่ปีเตอร์ ขณะเดียวกนั โจอีกลบัเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมรังแกปีเตอร์ในโรงเรียน ปีเตอร์เล่าให้ทนายความของเขาฟังว่า โจอี
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เคยป่าวร้องว่าเขาเป็นน้องชายบุญธรรมท่ีเกิดจากหญิงท่ีขายบริการเพ่ือแลกกับยาเสพติด สมองเขาถึงได้ 

พิลกึพิลัน่ พอปีเตอร์โกรธและลกุขึน้สู้  โจอีกลบัหวัเราะและผลกัเขาล้ม 

“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). 

โจอีรังแกปีเตอร์เพ่ือรักษาช่ือเสียงอนัโด่งดงัของเขาในโรงเรียนโดยการแต่งเร่ืองเท็จเก่ียวกบัปีเตอร์เพ่ือลดทอน

ความความสมัพนัธ์ทางสายเลือด ความสมัพนัธ์ระหว่างปีเตอร์กับโจอีถูกลดทอนลงจากน้องชายร่วมสายเลือด

เป็นน้องชายบุญธรรม เม่ือเป็นเช่นนัน้ เด็กโด่งดังในโรงเรียนท่ีเป็นเพ่ือนของโจอี จึงรังแกปีเตอร์ได้โดยไม่

เกรงใจโจอี ปีเตอร์ถกูปลอ่ยให้เผชิญกบัการถูกรังแกในโรงเรียนแต่เพียงผู้ เดียว นอกจากนัน้ บทสนทนาท่ีปีเตอร์

บงัเอิญได้ยินโจอีกบัเพ่ือนคยุหยอกล้อกนัในห้องนํา้แสดงให้ผู้อา่นเห็นวา่โจอีดถูกูและเหยียดหยามปีเตอร์ ดงันี ้

"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). 

เม่ือความสมัพันธ์ระหว่างปีเตอร์กับโจอีถูกลดทอนลงจากน้องชายร่วมสายเลือดเป็นน้องชายบุญธรรม  โจอี

ปฏิบติักบัปีเตอร์ราวกบัว่าไม่ได้เป็นพ่ีน้องกนั โจอีเช่ือมโยงปีเตอร์เข้ากบัความเป็น "fag6" (ตุ๊ด) และใช้อํานาจ 

ขบัไล่ปีเตอร์ให้ออกจากห้องนํา้ด้วยถ้อยคําหยาบคายว่า "freak7" (ตวัประหลาด) โดยไม่ใส่ใจความรู้สึกของ 

ปีเตอร์แม้แต่น้อย คําว่า "fag" และ "freak" ต่างเป็นคําท่ีใช้ลดทอนคณุค่าความเป็นชาย8 และความเป็นมนุษย์  

ปีเตอร์จงึเปรียบเสมือนวตัถท่ีุโจอีสามารถใช้อํานาจกดข่ีรังแกได้โดยปราศจากความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี อาจเปรียบ

ปีเตอร์เป็นเดก็ผู้ชายท่ีถกูลดทอนความเป็นชายและถกูรังแก ปีเตอร์กบัผู้หญิงท่ีถกูทารุณกรรมจงึมีประสบการณ์

ลกัษณะคล้ายคลึงกบัในแง่ท่ีพวกเขาถูกลดทอนอํานาจและถูกทําร้าย ภาพความสมัพนัธ์ทางอํานาจของสอง 

                                                           
6 ซี เจ พาสโค (C.J. Pascoe) กล่าวถึงคําว่า "fag" ไว้ว่า " [...] 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). คนที่ถกูเรียกว่าเป็น "fag" จึงมิได้หมายถึงคนที่

รักเพศเดียวกนั แตห่มายถึงคนที่มีสถานภาพตํ่าสดุในสงัคมโรงเรียนเพราะเป็นบคุคลที่ไร้พลงัและอํานาจความเป็นชายจึงถกูคนอ่ืนเหยียบยํ่า

และเอาเปรียบได้งา่ย  
7 คําว่า "freak"มีความหมายว่าคนที่ถูกมองว่าแปลกเพราะรูปร่างหน้าตา การประพฤติ หรือวิธีการคิด (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 2003) อีกทัง้แสดงนัยยะลดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์ให้ตํ่ากว่าคนอ่ืนที่มีลกัษณะปกติในสงัคมกระแสหลกัใน

บางกรณี บคุคลเหลา่นีจ้งึถกูทําให้เป็นสินค้าและวตัถแุหง่การจ้องมองในงานเทศกาลตา่งๆ เชน่ freak show 
8 ความเป็นชาย (masculinity) หมายถึงลกัษณะและคณุสมบตัิที่ผู้ชายพงึมี 
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พ่ีน้องมีลกัษณะดงันี ้โจอีเป็นผู้กระทําท่ีเป่ียมไปด้วยพลงัความเป็นชายเหนือปีเตอร์ เฉกเช่นสามีหรือคนรักของ

ผู้หญิงท่ีถกูกระทําความรุนแรง ในขณะท่ีปีเตอร์เป็นผู้ถกูกระทําและถกูริดรอนอํานาจ 

 เม่ือโจอีเสียชีวิตในอบุติัเหตุรถชน ปัญหาการถูกรังแกทางจิตใจอนัยาวนานระหว่างปีเตอร์และโจอีได้

ยติุลง โดยท่ีเขามิได้กระทําการใดเพ่ือโต้ตอบ ปีเตอร์จึงไม่รู้สกึเสียใจท่ีสญูเสียพ่ีชาย เม่ือทนายถามว่าเขาคิดถึง

พ่ีชายไหม ปีเตอร์ตอบกลบัไปว่า“I’m glad he’s dead” (Picoult, 2007: 262). การตายของโจอีทําให้ปีเตอร์มิ

ต้องถูกเปรียบเทียบกบัโจอี ส่วนพ่อแม่จมอยู่ในความโศกเศร้าท่ีสญูเสียลกูชายดาวเด่น จนละเลยปีเตอร์อย่าง

สิน้เชิง ปีเตอร์จงึถกูปลอ่ยให้อยู่อย่างไร้ตวัตนในครอบครัว ในขณะเดียวกนั แม้ว่าความกงัวลท่ีเกิดจากพ่อแม่ได้

ลดลงก็ตาม แตค่วามกงัวลตอ่การเผชิญกบัการถกูรังแกในโรงเรียนยงัคงดําเนินตอ่ไป 

 

ปีเตอร์กับการถูกรังแกทางร่างกายและจติใจจากคนในโรงเรียน 

ปีเตอร์ถูกรังแกเพราะเขามีร่างกายผอมบาง ขาวซีดและปราศจากขนตรงบริเวณอวยัวะเพศ (pubic 

hair) ปีเตอร์จึงดูเป็นเด็กมากกว่าชายหนุ่มวัยเจริญพันธุ์  ในขณะท่ีเด็กวัยเดียวกันต่างมีร่างกายสูงใหญ่ มี

กล้ามเนือ้ เสียงทุ้มใหญ่และขนบริเวณอวยัวะเพศ ผู้ เล่าบรรยายร่างกายของปีเตอร์ท่ีปราศจากขนบริเวณอวยัวะ

เพศ เม่ือเทียบกับบริเวณนัน้ของดรูว์และแม็ตในขณะท่ีพวกเขาอยู่สภาพเปลือยเปล่าในห้องแต่งตวั "[...], 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). การเน้นยํา้เร่ืองการมีขนบริเวณ

อวยัวะเพศของเดก็ชายทัง้สามคนจงึเป็นการเน้นยํา้ความเป็นชายท่ีปีเตอร์ขาดหาย การท่ีร่างกายของปีเตอร์เข้าสู่

ระยะวัยรุ่นล่าช้ากว่าเด็กผู้ ชายในวัยเดียวกัน แสดงให้เห็นความเป็นชายท่ีไม่สมบูรณ์ และเป็นเหตุให้เขาถูก

เดก็ชายสองคนท่ีมีขนบริเวณอวยัวะเพศใช้อํานาจรังแก  

การถูกแม็ตทําร้ายร่างกายอยู่เสมอ ทําให้ปีเตอร์ชินชากับความรุนแรง เขาถูกแม็ตบีบคอและผลกัใส่

กําแพงในห้องอาบนํา้เม่ือเขาอาย ุ11 ปี ถกูตอ่ยในโถงโรงเรียนและหน้าโรงเรียน เป็นต้น แต่เหตกุารณ์ท่ีนําความ

อบัอายและสร้างบาดแผลทางจิตใจมาสู่เขามากท่ีสุด คือ การท่ีความเป็นชายของปีเตอร์ถูกทําให้เป็นเร่ืองตลก

กลางโรงอาหารต่อหน้าคนทัง้โรงเรียน เม่ือปีเตอร์ถูกแม็ตดงึกางเกงพร้อมบ็อกเซอร์ลงมาถึงตาตุ่ม ในขณะท่ีเขา

กําลงัยืนคยุกบัโจซี ผู้ เลา่บรรยายร่างกายใต้สะดือของปีเตอร์ไว้ดงันี ้

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). 

ความเป็นชายถกูนําไปเช่ือมโยงกบัพฒันาการทางร่างกายของเพศชาย แม้ว่าปีเตอร์มีอวยัวะเพศชายโดยกําเนิด 

แต่นกัเรียนคนอ่ืนกลบัมิได้ยอมรับว่าปีเตอร์มีความเป็นชาย ผู้ เล่าชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นว่าปีเตอร์นัน้ไร้ซึง่ความเป็นชาย

ผ่านการนําเสนอเรือนร่างของปีเตอร์ ได้แก่ ผิวขาวดจุพระจนัทร์ท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะความเป็นหญิงและความ

ออ่นแอ ขนบริเวณอวยัวะเพศท่ีเบาบางแสดงวา่ปีเตอร์ยงัมิได้ก้าวพ้นสภาวะความเป็นเด็ก ลงึค์ท่ีมีขนาดเล็กและ

ออ่นลีบยงัเน้นยํา้ความเป็นเดก็และแสดงความไร้สมรรถภาพ การท่ีร่างกายของปีเตอร์อยู่ระหว่างการเติบโตเป็น
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ผู้ ใหญ่ทําให้ปีเตอร์เป็นชายท่ีไม่สมบูรณ์เพราะขาดลกัษณะและคณุสมบติัท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชายท่ีสมบูรณ์ 

อาทิ ความบกึบนึ ความแข็งแรง การมีพลงัวงัชา ขณะเดียวกนั แม้วา่การหลัง่ (ejaculation) แสดงถงึพลงัทางเพศ

และความเป็นชายท่ีเจริญพันธุ์  แต่การหลั่งของปีเตอร์เป็นการหลั่งก่อนกําหนดหรือเร็วเกินไป (premature 

ejaculation) ซึง่เป็นการเน้นยํา้ว่าปีเตอร์เป็นเด็กท่ีถูกทําให้เป็นผู้ ใหญ่ ทําให้เขาขาดความเป็นผู้ ใหญ่ (maturity) 

เพศวิถี (sexuality) เป็นก้าวย่างสําคญัตอ่การสร้างความเป็นชายท่ีแสดงให้เห็นถึงการเดินทางก้าวข้ามความเป็น

เด็กผู้ ชาย (boyhood) สู่ความเป็นลูกผู้ ชาย (manhood9) (Pascoe, 2007: 32) ปีเตอร์มีสถานะอยู่กึ่งกลาง

ระหว่างเด็กผู้ ชายกับผู้ ใหญ่และความเป็นหญิงกับความเป็นชาย เขาจึงมกัถูกเรียกว่า “Fag” และ “Homo”  

(คนรักเพศเดียวกนั) ตลอดชีวิตในระหวา่งท่ีเรียนชัน้มธัยม  

การเพิกเฉยของครูท่ีโรงเรียนมีส่วนทําให้การรังแกโดยเด็กคนอ่ืนๆดําเนินต่อไป เพราะครูไม่ดําเนิน

มาตราการใดๆกับเด็กท่ีเป็นคนรังแก อาจเรียกได้ว่าเป็นการยุยงเด็กเหล่านัน้ทางอ้อม อีกทัง้ครูยังส่งเสริมให้ 

ปีเตอร์ใช้ความรุนแรงยติุปัญหาแทนการน่ิงเฉย อาทิ ตอ่วา่คนท่ีแซงคิว“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). ครูเช่ือว่าไม่มีใครช่วยปีเตอร์ให้รอดพ้นจากการถูกรังแกได้นอกจากตวัของปีเตอร์เอง เลซี

เองคิดแบบครูเช่นกนั เธอจงึสอนปีเตอร์ให้ตอบโต้เวลาเขาถูกรังแก มิเช่นนัน้เธอจะลงโทษเขา “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). แม่สอนปีเตอร์ให้ใช้ความรุนแรงโต้ตอบเด็กท่ีรังแกเขา โดยเธอใช้การลงโทษซี่งเป็นความรุนแรง

ลกัษณะหนึ่งสอนปีเตอร์ การใช้ความรุนแรงถูกทําให้เป็นวิธีอนัชอบธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงอํานาจของผู้ ใช้ท่ีมี

เหนือกวา่ผู้ ท่ีถกูรังแก แมมี่อํานาจเหนือลกูจงึใช้อํานาจนัน้รังแกลกู ปีเตอร์ชินชากบัความรุนแรงอนัเกิดจากคนใน

บ้านและคนนอกบ้าน ในท่ีสดุ เขารับเอาความรุนแรงนัน้โต้กลบัความรุนแรงเพ่ือป้องกนัตวัเองและยุติปัญหาการ

ถกูรังแก 

 

การโต้กลับ: จากผู้ถูกกระทาํสู่การเป็นผู้กระทาํ 

การท่ีปีเตอร์ตกเป็นเหย่ือของการรังแกทางร่างกายและจิตใจท่ียาวนานจากคนในครอบครัวและกลุ่ม

นักเรียนในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยในจิตใจไม่ต่างจากผู้ หญิงท่ีถูกสามีหรือคนรักทําร้ายเป็น

เวลานาน พวกเขารู้สกึหวาดกลวัว่าตนเองต้องถูกคกุคามอยู่ตลอดเวลา จิตแพทย์ในเร่ืองเล่าให้ทนายของปีเตอร์

ฟังวา่ปีเตอร์ยอมตายดีกวา่อยู่ทนทุกข์ทรมานกบัความกลวัการถูกรังแกในวนัข้างหน้า “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). เหตผุลท่ีปีเตอร์ให้มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัเหตผุลของผู้หญิงท่ีถูกทารุณกรรม

เพราะพวกเธอเลือกตายเช่นเดียวกนั อาจเป็นเหตผุลทําท่ีให้ปีเตอร์ลกุขึน้มาปกป้องตวัเอง 

 ในตอนต้นเร่ืองปีเตอร์ถกูนําเสนอให้เป็นคนท่ีไม่ชอบความรุนแรง ครูท่ีโรงเรียนพูดถึงเขาในแง่เป็นเด็กท่ี

สภุาพและอ่อนโยน เขาจึงนิยมเล่นกับโจซีมากกว่าว่ิงไล่จบักบัเด็กผู้ ชายคนอ่ืนๆ "He's sensitive, and he's 

                                                           
9ความเป็นลกูผู้ชายหมายถึงสภาวะที่เป็นผู้ชาย (man) ที่มิได้เป็นเด็กผู้ชาย (boy)และคณุลกัษณะที่ผู้ชายพงึมีเชน่ ความแข็งแรง ความกล้า

หาญ พละกําลงัทางเพศ เพ่ือความไม่สบัสนในภาษาไทย ผู้วิจยัจงึเลือกใช้คําวา่ ความเป็นชาย ในความหมายที่ครอบคลมุความเป็นลกูผู้ชาย 
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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). ปีเตอร์เช่ือมโยงบคุลิกตวัเองได้

ดีเพียงกับเด็กผู้ หญิงท่ีเป็นเพ่ือนสนิทคนเดียวของเขา เม่ือปีเตอร์ไม่ชอบความรุนแรง เขาจึงตีตนออกห่าง

การละเล่นกบัเด็กผู้ชายคนอ่ืนๆ เม่ือเขาถูกเด็กกลุ่มนัน้รังแก โจซีจึงทําหน้าท่ีปกป้องเขาและเป็นผู้ต่อสู้แทนเขา 

อีกทัง้เม่ือครัง้พ่อพาปีเตอร์ออกล่ากวางเม่ือเขาอายุ 12 ขวบ เขาอาเจียนเม่ือพ่อยิงกวางสําเร็จซึง่แสดงให้เห็นว่า

การล่าสตัว์และการทนเห็นเลือดในครัง้นัน้เป็นความรุนแรงเกินกว่าท่ีเขาจะรับได้ แต่แทนท่ีปีเตอร์จะถอนตัว

เช่นเดียวกบัโจอี ปีเตอร์ยงัคงออกลา่กวางกบัพ่อตอ่ไปและภมิูใจท่ีเขาไมก่ลวัเลือดดงัท่ีกลา่วข้างต้น 

 ปืนกบัความรุนแรงเป็นสิ่งท่ีมาควบคู่กนัปีเตอร์เรียนรู้การใช้ปืนเพ่ือล่าสตัว์จากพ่อ กล่าวได้ว่า การท่ีพ่อ

สอนให้ปีเตอร์ใช้ความรุนแรงอย่างชอบธรรมในการลา่สตัว์และการท่ีแม่สนบัสนุนให้เขาใช้ความรุนแรง ปีเตอร์จึง

คุ้นชินกบัความรุนแรงและผนัตวัเองเป็นผู้ ท่ีกระทําความรุนแรงตอ่สตัว์และคนในโรงเรียนในท่ีสดุ อีกทัง้ การใช้ปืน

เป็นการเพ่ิมอํานาจความเป็นชายแก่ปีเตอร์ ปืนอาจจะตีความได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์แทนลงึค์ (phallic symbol)

เพราะมีลกัษณะคล้ายลงึค์ (phallus) ท่ีตัง้ตรงและแข็งตวั ผู้ ยิงต้องขึน้ลําปืนทุกครัง้เม่ือพร้อมยิง ดัง่ท่ีพ่อเน้นยํา้

กบัปีเตอร์ให้อยู่ในท่าพร้องยิงเสมอในขณะท่ีออกล่าสตัว์ "keep your riffle pointed up!" (Picoult, 2007: 223)

คํากล่าวของพ่อแสดงให้เห็นว่า ปืนมีอํานาจ ต่อเม่ือผู้ ยิงยกปืนขึน้เตรียมยิง ตราบใดท่ีผู้ ยิงไม่ยกปืนขึน้เตรียมยิง 

ปืนจะไร้อํานาจ ฉะนัน้ ลงึค์ท่ีแสดงถึงอํานาจและความเป็นชายจึงเป็นลงึค์ท่ีตัง้ตรง แข็งตวัและพร้อมหลัง่ ซึง่ผิด

กบัเม่ือคราวท่ีปีเตอร์ถกูดงึกางเกงลง เพ่ือแสดงให้คนในโรงเรียนเห็นวา่เขาไมใ่ช่เดก็ท่ีออ่นปวกเปียกและไร้อํานาจ 

แตเ่ป็นชายหนุ่มท่ีเป่ียมไปด้วยอํานาจและความเป็นชาย เขาจงึเลือกวิธีการท่ีเขาคุ้นชินและชํานาญ นัน่คือการยิง

ปืนซึ่งสะท้อนความเป็นชายและอํานาจได้เด่นชัดท่ีสุด ปีเตอร์จึงสวมบทบาทผู้กระทําท่ีมีอํานาจเหนือกว่าและ

รังแกคนในโรงเรียนโดยการใช้ความรุนแรงเพ่ือป้องกนัตวัเองจากการถกูกระทําและยุติปัญหาการถูกรังแกด้วยตวั

เขาเอง 

 

สรุป 

 การท่ีปีเตอร์เป็นลกูท่ีพ่อแม่ไม่ภูมิใจและเป็นเด็กท่ีไม่มีความเป็นชาย เขาจึงถูกคนในครอบครัวและเด็ก

คนอ่ืนๆ ในโรงเรียนรังแกและถูกผลกัออกจากสงัคมครอบครัวและสงัคมโรงเรียน  ปีเตอร์ขอความช่วยเหลือจาก

คนรอบข้าง แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ เขาสิน้หวงัและรับมือกบัชะตากรรมโดยลําพงั เม่ือพ่ีชายช่ือโจอีเสียชีวิต

ในอบุติัเหตรุถชนปัญหาการถกูรังแกทางจิตใจอนัยาวนานระหว่างปีเตอร์และโจอีและแรงกดดนัจากครอบครัวได้

ยติุลงโดยท่ีเขามิได้กระทําการใดเพ่ือโต้ตอบ ในขณะท่ีการถกูรังแกจากเดก็ในโรงเรียนกลบัทวีความรุนแรงมากขึน้

จนเขาไม่อาจแบกรับไหว อีกทัง้ ครูเพิกเฉยต่อการรังแกท่ีเกิดขึน้กับเขา เขาจึงโต้ตอบคนในโรงเรียนโดยการยิง

เพ่ือปกป้องตวัเองและยุติปัญหาการถูกรังแกการท่ีปีเตอร์ลกุขึน้มาตอบโต้คนท่ีโรงเรียนด้วยการฆ่านัน้เน่ืองจาก 

ปีเตอร์ป่วยด้วยโรคในกลุ่มอาการผู้ หญิงท่ีถูกทําร้ายต่อเน่ืองเขาจึงใช้ความรุนแรงโต้ตอบความรุนแรง

เช่นเดียวกบัท่ีผู้หญิงซึง่ถกูสามีหรือคนรักทารุณกรรมเป็นเวลานานเพ่ือแสดงออกถึงอํานาจและความต้องการใน
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