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บทคัดย่อ 

 บทความชิน้นีมุ้ง่ศกึษาความเงียบและเสียงในฐานะท่ีเป็นอาการหนึง่ของบาดแผลอนัเกิดจากความ

รุนแรงภายในครอบครัวตอ่ตวัละครผู้หญิงในบริบทของสงัคมอิตาเลียนผ่านการนําเสนอในนวนิยายเร่ือง La 

Lunga Vita di Marianna Ucriaและ Vociผลงานของดาชา มาราอินีนกัเขียนสตรีร่วมสมยัชาวอิตาเลียน จาก

การศกึษาพบวา่ประสบการณ์ความรุนแรงท่ีตวัละครผู้หญิงได้รับจากการถกูลว่งละเมิดทางเพศภายในครอบครัว

นัน้ได้สง่ผลกระทบตอ่จิตใจของพวกเธอจนกลายเป็นบาดแผลทางใจนอกเหนือไปจากบาดแผลทางกาย โดย

บาดแผลทางใจนัน้มีความซบัซ้อนและมิสามารถแสดงออกมาได้อย่างตรงไปตรงมาดงับาดแผลทางกายท่ีปรากฏ

ให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์ได้ด้วยสายตา การแสดงออกถงึความรุนแรงและบาดแผลทางจิตใจในตวับทวรรณกรรมท่ีได้

นํามาศกึษานัน้มีทัง้การกดเก็บความเจ็บปวดให้กลายเป็นความเงียบและการเปลง่เสียงเลา่เร่ืองผ่านการใช้

สญัลกัษณ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาเพ่ิมเติมได้วา่ความเงียบและเสียงดงักลา่วข้างต้นเผยให้เห็นข้อจํากดัของภาษาใน

การบอกเลา่ประสบการณ์ความรุนแรง ดงันัน้ เร่ืองเลา่บาดแผลท่ีถกูแสดงออกมาจงึต้องใช้การตีความและการทํา

ความเข้าใจท่ีแตกตา่งจากเร่ืองเลา่ประเภทอ่ืน 
 

คาํสาํคัญ: ความเงียบ เสียง บาดแผล ความรุนแรงภายในครอบครัวตอ่ผู้หญิง 

 

ABSTRACT 

 This article aims to study silence and voice as symptoms of trauma caused by domestic 

violence against female characters in the context of Italian society through the analysis in two novels –

La Lunga Vita di Marianna UcriaandVoci– literary works by Dacia Maraini, a contemporary Italian 

female author. The result of the study shows that the violent experience of sexual abuse that the 

female protagonists faced has affected their minds and left them not only physical wound, but also 

psychological trauma. The psychological trauma is complicated and, unlike physical wound which 

can be noticed by eyesight, it cannot be straightforwardly expressed. In the selected literary texts, the 

expression of violence and psychological trauma includes pain repression into silence and voice as 

utterance to narrate traumatic story through the use of symbols. Moreover, it can be considered that 
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the aforementioned silence and voice indicate the limitation of language to tell the violent experience; 

therefore, the traumatic narratives need to be interpreted and understood differently from other 

narratives. 
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คาํนํา 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัผู้หญิงโดยสมาชิกในครอบครัวนัน้เป็นประสบการณ์ท่ีทิง้บาดแผลไว้ให้ผู้ประสบ

เหต ุมิใช่เพียงแคบ่าดแผลทางกายท่ีเกิดจากการถกูบีบบงัคบัขืนใจเท่านัน้ หากแตย่งัได้สง่ผลกระทบไปยงัจิตใจ

จนกลายเป็นบาดแผลทางใจด้วยบาดแผลดงักลา่วคือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยท่ีผู้ประสบเหตไุมท่นัได้ตัง้ตวัและไม่

สามารถรับมือกบัเหตกุารณ์นัน้ได้ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้ประสบเหตเุกิดความรู้สกึสะเทือนใจอย่างรุนแรง โดยบาดแผล

นัน้จะกลบัมาเป็นความทรงจําหลอกหลอนผู้รอดเหตกุารณ์ในภายหลงั(Caruth, 1996)บาดแผลข้างต้นก่อให้เกิด

ความขดัแย้งภายในตวัผู้ ท่ีรอดเหตกุารณ์มาได้ กลา่วคือ มีทัง้ความต้องการท่ีจะปฏิเสธเหตกุารณ์เลวร้ายท่ีเคย

เกิดขึน้กบัตนเอง แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความปรารถนาท่ีจะป่าวประกาศเหตกุารณ์นัน้ออกมาดงัๆ ซึง่ความ

ขดัแย้งนีถื้อเป็นหวัใจสําคญัของบาดแผลทางด้านจิตใจ(Herman, 1992) บาดแผลจงึประกอบไปด้วยสว่นท่ีเลา่

ออกมาได้และสว่นท่ีอธิบายออกมาไมไ่ด้ควบคูก่นัเร่ืองราวของเหตกุารณ์ท่ีกระทบกระเทือนจิตใจนัน้มิได้เป็นท่ี

ปรากฏด้วยเร่ืองเลา่ทางวาจา แตถ่กูเผยให้เห็นผ่านอาการ (Herman, 1992) อาการท่ีแสดงร่องรอยของความ

เจ็บปวดจงึมีความสําคญัไมแ่พ้ภาษาท่ีถกูกลา่วหรือเขียนออกมาเร่ืองราวบาดแผลท่ีถกูเลา่ออกมานัน้จะเตม็ไป

ด้วยอารมณ์ความรู้สกึ มีความย้อนแย้ง ไมเ่สถียร และเป็นเพียงเศษเสีย้วท่ีต้องนํามาปะติดปะตอ่กนั (Herman, 

1992)โดยไมส่ามารถปะติดปะตอ่ได้เฉพาะกบัสิ่งท่ีรู้หรือบอกออกมาเท่านัน้ แตต้่องปะติดปะตอ่กบัสิ่งท่ีแม้กระทัง่

การใช้ภาษาและการกระทําก็ยงัมิสามารถอธิบายได้ด้วย (Caruth, 1996) ดงันัน้ ในกระบวนการการอา่นเร่ืองเลา่

บาดแผลจงึมิสามารถอา่นตามตวัอกัษรได้อย่างเร่ืองเลา่ประเภทอ่ืน หากแตต้่องใช้การตีความด้วยจินตนาการ

อย่างมาก ด้วยเหตนีุ ้การอา่นภาษาท่ีไมไ่ด้เปลง่ออกมาเป็นคําพดูซึง่เป็นหลกัฐานของความรุนแรงท่ีได้เกิดขึน้ 

เช่น ความเงียบ ภาษากาย หรือความฝันจงึเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจบาดแผลและความรุนแรงได้

ในนวนิยายเร่ือง La Lunga Vita di Marianna Ucrìaและ Vociนัน้ ความเงียบและเสียงได้ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การนําเสนอบาดแผลของตวัละครผู้หญิงอนัเป็นผลมาจากความรุนแรงจากการถกูลว่งละเมิดทางเพศโดยสมาชิก

ในครอบครัวความเงียบท่ีถกูสง่เสียงออกมาผ่านงานวรรณกรรมซึง่เป็นผลผลิตทางวฒันธรรมในสงัคมได้ขยาย

มมุมองเชิงความเป็นธรรมตอ่ผู้ ท่ีรอดเหตกุารณ์และเปิดโอกาสให้เกิดการทําความเข้าใจอย่างลุม่ลกึท่ีอยู่

นอกเหนือไปจากศาสตร์แขนงอ่ืนท่ีมุง่นําเสนอความรุนแรงทางเพศในแง่ความถกูต้องชอบธรรมและละเลย

อารมณ์ความรู้สกึของผู้ ท่ีประสบเหตไุป ดงันัน้ การศกึษาบาดแผลและความรุนแรงในครอบครัวท่ีปรากฏในนว

นิยายทัง้สองเร่ืองท่ีเลือกนํามาวิจยัผ่านความเงียบและเสียงทัง้ในกลวิธีการนําเสนอและกระบวนการ

ตีความหมายจงึช่วยเพ่ิมมิติมมุมองอนัแสดงให้เห็นความสลบัซบัซ้อนของประสบการณ์บาดแผลท่ีเกิดขึน้ได้ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

 การศกึษาความเงียบและเสียงอนัแสดงออกถงึบาดแผลและความรุนแรงตอ่ผู้หญิงในบทความชิน้นีเ้ป็น

การวิจยัเอกสารจากตวับทวรรณกรรม หนงัสือและบทความท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อวิจยั โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดงันี ้

1. ศกึษาตวับทวรรณกรรมและค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

3. สรุปผลการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจยั 

4.อภิปรายผลและรับฟังข้อเสนอแนะ 
 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ความเงียบ: ความเจบ็ปวดทางร่างกายสู่ความบอบชํา้ทางจติใจที่ไร้เสียง 

 La Lunga Vita di Marianna Ucria(ชีวิตอนัยืนยาวของมาริอนันา อคูริอา2) มีเค้าโครงมาจากเร่ืองจริง

แตใ่ช้รูปแบบนวนิยายในการนําเสนอความรุนแรงทางเพศ เร่ืองราวของมาริอนันา ราชนิกลุหญิงใบ้และหูหนวกซึง่

มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 บนเกาะทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเปิดเร่ืองท่ีพ่อผู้ เป็นดยุคพามาริอนันา

ในวยัเจ็ดขวบไปดกูารแขวนคอเดก็ชายต้องโทษเพ่ือให้เธอตกใจและเปล่งวาจาออกมา แต่ความพยายามของพ่อ

ก็ไร้ผล การสื่อสารด้วยภาษาของมาริอนันามีเพียงวิธีเดียวคือการเขียนและการอ่าน ปมของความเงียบนีไ้ด้ถูก

เฉลยออกมาว่าอาการเป็นใบ้หูหนวกของมาริอนันานัน้มิได้มีมาแต่กําเนิดตามท่ีพ่อของเธอเคยบอก หากแต่เกิด

จากความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงท่ีถูกน้าชายข่มขืนในวยัเด็ก ซึ่งต่อมาน้าชายผู้ นีก้็ได้กลายมาเป็นสามีท่ี

ถูกต้องตามประเพณีของเธอตัง้แต่เธออายุได้เพียงสิบสามปีเท่านัน้มาริอนันาได้ตระหนักรู้ความจริงซึ่งถือเป็น

ความลบัของตระกลูนีด้้วยตวัเธอเองเม่ือครัง้ท่ีเธอป่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทัง้ยงัได้รู้ชดัแจ้งด้วยว่าพ่อผู้ เป็นท่ี

รักของเธอคือผู้สมรู้ร่วมคิดท่ีทําให้ความลบันีล้ว่งเลยมาเป็นเวลานานและได้กกัขงัเธอไว้ในโลกแห่งความเงียบนบั

แตว่ยัห้าขวบเป็นต้นมาด้วยการตดัลิน้จนเธอพดูไมไ่ด้ และการเทตะกัว่เหลวใส่หูของเธอจนเธอสญูเสียการได้ยิน

ท้ายท่ีสดุแล้ว ในวยัประมาณห้าสิบปี มาริอนันาได้ตดัสินใจออกจากปราสาทเพ่ือเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆอย่าง

ไม่มีกําหนดกลบั แม้ว่าลูกชายและครอบครัวจะคดัค้านการตดัสินใจครัง้นีข้องเธอ แต่เธอก็ยังคงยืนกรานท่ีจะ

ออกเดินทางตามเจตจํานงของเธอตอ่ไป 

 ความเงียบของมาริอันนานัน้ถูกนําเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการกระทําของดยุคผู้ เป็นพ่อท่ีมีต่อ

ร่างกายของเธอ และความเงียบนีย้ังเป็นหลักฐานของความรุนแรงทางเพศท่ีเธอเคยประสบในวัยเด็กซึ่งทิง้

บาดแผลทางใจไว้ให้เธอด้วย เหตกุารณ์สะเทือนใจดงักล่าวถูกมาริอนันาผลกัลกึลงไปอยู่ในระดบัจิตไร้สํานึกจน

ทําให้เธอลืมเลือนความทรงจําครัง้นัน้ไปเป็นเวลาร่วมหลายสิบปีซึ่งตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาว่าด้วยการเก็บกด 

(repression) อนัเป็นกลไกทางจิตท่ีจะตดัสิ่งท่ีไม่ต้องการจดจําออกไปจากจิตสํานึก ทว่า ความจริงท่ีเกิดขึน้นัน้

มิได้หายไปไหน หากแตเ่ข้าไปฝังอยู่ในระดบัจิตไร้สํานกึของผู้ประสบเหตแุทน ด้วยเหตนีุ ้ความทรงจําดงักล่าวจึง

ได้กลบัมาหลอกหลอนมาริอนันาโดยท่ีเธอเองก็มิสามารถอธิบายได้เม่ือน้าชายผู้ เป็นสามีมีเพศสมัพนัธ์ด้วย 

                                                           
2แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจยั 
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 นอกจากนี ้ความเงียบของมาริอันนายังแสดงให้เห็นความซับซ้อนของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จากคน

ใกล้ชิดในครอบครัวด้วย โดยจะเห็นได้วา่มาริอนันานัน้ยงัคงเก็บงําเร่ืองอือ้ฉาวท่ีเกิดขึน้กบัเธอไว้เป็นความลบัมิได้

แพร่งพรายให้ใครรู้ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้กระตุ้นให้คาร์โล(Carlo) พ่ีชายหวนระลกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ครัง้นัน้แต่เธอ

เองก็มิได้ใสใ่จท่ีจะเค้นเอาความจริงจากเขาอาจพิจารณาได้วา่การพดูไมอ่อก(unspeakableness) ของมาริอนันา

นัน้เกิดจากความรักอย่างล้นเหลือท่ีมีต่อพ่อซึ่งผู้อ่านถูกปูพืน้เอาไว้ตัง้แต่ต้นเร่ือง มาริอนันานัน้ทัง้รักและเคารพ

เช่ือฟังพ่อของเธอมากจนกระทั่งเธอยอมทําใจเช่ือว่าความพิการของเธอมีมาแต่กําเนิดตามท่ีพ่อของเธอบอก

แม้วา่เธอจะรู้สกึแคลงใจในความทรงจําวา่เธอเคยพูดได้เม่ือตอนเป็นเด็กก็ตาม แต่ด้วยความเช่ือใจในตวัพ่อ เธอ

จึงเลิกสงสัยและไม่ปรารถนาท่ีจะพูดอีก ดงันัน้ หากเธอเปิดเผยเร่ืองราวท่ีได้เกิดขึน้ พ่อของเธอซึ่งถือเป็นคน

สมคบคิดในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ก็จะถกูตําหนิไปด้วย ความรู้สกึท่ีวา่เธอได้ทรยศตอ่พ่อผู้ เป็นท่ีรักก็จะเกิดขึน้ อย่างไร

ก็ดี ในทางกลบักนั เม่ือภาพในอดีตได้หวนกลบัเข้ามาในห้วงความทรงจําของมาริอนันา คนท่ีสร้างความสะเทือน

ใจให้เธอกลับเป็นพ่อผู้ โกหกและบิดเบือนความจริงมากกว่าท่ีจะเป็นน้าชายผู้ เป็นสามีท่ีได้ข่มขืนเธอ พ่อจึง

กลายเป็นทัง้พ่อผู้ เป็นท่ีรักและพ่อผู้ทรยศ(beloved and betrayed) สําหรับมาริอนันาไปในคราวเดียวกนั 

 อนึ่ง ความต้องการท่ีจะไม่พูด(will to unsay) นัน้หาได้แสดงให้เห็นถึงการสยบยอมต่ออํานาจปิตาธิป

ไตยเสมอไปไม ่เพราะความเงียบนบัเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งเช่นเดียวกบัการพูด หากนบัว่าตัง้แต่ต้นเร่ืองนัน้ 

ดยุคผู้ เป็นพ่อได้พยายามเค้นเสียงพูดของมาริอนันาออกมาด้วยการบังคบัให้เธอไปดกูารแขวนคอเด็กชาย การ

ตดัสินใจเลือกท่ีจะไม่พูดหรือเงียบงนันัน้ก็อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านอํานาจของพ่อ

หรือเพศชายได้ เหตุท่ีตีความเช่นนีเ้ป็นเพราะหลังจากท่ีมาริอันนาตระหนักได้ว่าเธอมิได้พิการมาแต่กําเนิด

ตามท่ีดยคุผู้ เป็นพ่อบอก เธอก็มิได้ขวนขวายท่ีจะรักษาตวัเองให้กลบัมาเปลง่เสียงได้อีกครัง้ หากแตเ่ธอพอใจท่ีจะ

อยู่กับเสียงเงียบนัน้และสื่อสารกับผู้ อ่ืนด้วยวิธีของเธอเองด้วยการใช้ประสาทสมัผสัและภาษากายเป็นต้น การ

สื่อสารท่ีไร้เสียงของมาริอนันานัน้เห็นตวัอย่างได้ชดัจากการแสดงออกถึงความรักและสื่อสารด้วยร่างกายกบัลกู

ชายคนเล็กของเธอ เม่ือครัง้ท่ีเขาป่วยหนักจนแพทย์ลงความเห็นว่าความตายอาจเป็นทางออกท่ีดีกว่า แต่ด้วย

การสมัผสัให้ความอบอุน่และการจบูให้ความรักของมาริอนันาก็ช่วยต่อลมหายใจให้ลกูชายคนเล็กของเธอได้ อีก

กรณีหนึ่งคือการสื่อสารกับน้าชายผู้ เป็นสามีว่าเธอมิต้องการท่ีจะตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาด้วย

การส่ายหน้าปฏิเสธซึง่ก็ทําให้เขาผงะไปด้วยความประหลาดใจท่ีถูกปฏิเสธ จะเห็นได้ว่ามาริอนันาใช้การสมัผัส

ทางร่างกายและอวจันภาษาเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึแทนการเปล่งเสียงพูด ความเงียบของมาริอนันา

จงึมิใชเ่พียงการจํายอมตกอยู่ภายใต้อํานาจของเพศชายเพียงฝ่ายเดียว แตย่งัแสดงให้เห็นการตอ่ต้านด้วย 

 มิสามารถปฏิเสธได้ว่าการข่มขืนท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองมีความเช่ือมโยงกับความสมัพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง

เพศชายและเพศหญิง โดยปิเอโตร(Pietro) น้าชายผู้ เป็นสามีของมาริอนันานัน้ถกูนําเสนอภาพให้เป็นผู้ ท่ีไม่ค่อยมี

อํานาจในตนเองเท่าท่ีควรจะเป็นตามท่ีเขามีฐานะเป็นทายาทผู้สืบทอดสกุล ความอ่อนแอของเขาถูกนําเสนอให้

เห็นผ่านความสมัพนัธ์ระหวา่งเขากบัแม ่เม่ือเขาถกูแมล่งโทษตีก้นตอ่หน้าธารกํานลัในบ้าน ทัง้ยงัถกูแมพ่รากชีวิต

แพะท่ีเขาเลีย้งไว้ด้วยความรักและความหวงแหน นอกจากนี ้ความสมัพันธ์ระหว่างเขากับมาริอนันาในฐานะ

ภรรยายงัตอกยํา้ให้เห็นภาวะท่ีเขาไร้อํานาจเดด็ขาดด้วยกรณีท่ีเธอสามารถคดัค้านการตดัสินใจของเขาท่ีจะแยก

ลูกชายคนเล็กออกไปจากเธอได้ และมาริอันนายังได้สัน่คลอนความมัน่ใจในอํานาจเพศชายของเขาด้วยการ

ปฏิเสธท่ีจะร่วมรักด้วยซึง่ทําให้เขาตะลงึงนัและสะเทือนใจจนแสดงความอ่อนแอทางกายออกมาให้เธอเห็นเป็น
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ครัง้แรก ด้วยเหตนีุ ้จงึอาจอนมุานได้วา่เหตท่ีุปิเอโตรข่มขืนมาริอนันาในวยัห้าขวบนัน้เป็นเพราะความรู้สกึอ่อนแอ

และอํานาจของตนเองถูกสัน่คลอน เขาจึงหาทางออกด้วยการใช้กําลงัเหนือเด็กหญิงอนัเน่ืองมาจากอุดมการณ์

ปิตาธิปไตยท่ีมีความเช่ือวา่เพศชายมีอํานาจเหนือเพศหญิง การข่มขืนจงึมีนยัยะทางการเมืองเร่ืองเพศด้วย 
 

การเปล่งเสียง: ความเงียบที่ถูกทลายกลายเป็นสัญลักษณ์ 

Voci(สรรพเสียง3)เป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนท่ีมีเสียงเป็นองค์ประกอบสําคญัของเร่ือง โดยให้

มิเคลา คาโนวา (Michela Canova) นกัข่าววิทยุผู้หลงใหลและหมกมุ่นต่อสรรพเสียงทัง้จากสิ่งมีชีวิตและจากสิ่ง

ไร้ชีวิตพบว่าเพ่ือนบ้านของเธอ อนัเจลา บาริ (Angela Bari) ถูกแทงเสียชีวิตนบัย่ีสิบแผล การตายของอนัเจลา

ยังคงเป็นปริศนาท่ีคลี่คลายไม่ได้ซึ่งประจวบเหมาะกับท่ีผู้ อํานวยการสถานีวิทยุต้องการให้มิเคลาทํารายการ

เก่ียวกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง มิเคลาจึงเร่ิมสืบหาข้อมลูจากผู้ ใกล้ชิดอนัเจลาและได้บนัทึกเสียงเอาไว้ ระหว่าง

การสืบคดีมิเคลาได้รู้จกักบัโซเฟีย อะเดเล(Sofia Adele) เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ดแูลคดีนีโ้ดยใช้หลกัการของเหตแุละผล

ในการตามหาเบาะแสตรงข้ามกับมิเคลาท่ีสืบคดีด้วยสัญชาตญาณโดยใช้ความสามารถในการฟังให้เป็น

ประโยชน์ สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคืออนัเจลาผู้ตายได้เปิดประตูให้ฆาตกรก้าวเข้ามาทําร้ายเธอ คนร้ายจึง

ควรเป็นคนท่ีเธอรู้จกั ทกุคนรอบตวัเธอจงึเป็นทัง้พยานและเป็นทัง้ผู้ ต้องสงสยัไปในคราวเดียวกนั นนัโด(Nando) 

เพ่ือนของอนัเจลาได้นําเทปบนัทึกเสียงของอนัเจลาท่ีเธออดัไว้ก่อนตายมามอบให้มิเคลา เม่ือเธอเปิดฟังก็พบว่า

อนัเจลาได้เล่าเร่ืองเทพนิยายเอาไว้ประมาณย่ีสิบเร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระราชา พระราชินี พ่อ แม่ ลูกสาว ท่ี

คอ่นข้างดรุ้าย มิเคลานกึสงสยัเร่ืองเลา่ของอนัเจลาแต่ยงัตีความไม่ออก ต่อมาลโูดวิคา(Ludovica) พ่ีสาวของอนั

เจลามาสารภาพว่าเธอกบัน้องมีความสมัพนัธ์ลกึซึง้กบัพ่อเลีย้งตัง้แต่อายุได้สิบกว่าขวบ ทัง้คู่เคยตัง้ท้องและถูก

พาไปทําแท้ง แม่ของพวกเธอไม่รับรู้อะไรเลย เธอกบัน้องก็ไม่ได้ปริปากบอกใครเพราะต้องการรักษาสถานภาพ

ครอบครัวไว้ เธอรู้ว่าครอบครัวเธอขาดเขาไม่ได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลนีไ้ม่ตรงกับท่ีพ่อเลีย้งส่งเทปบันทึกเสียงมา

สารภาพกบัมิเคลาท่ีปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ฆาตกร ทว่าในตอนท้าย ผลเลือดของผู้ ต้องสงสยัปรากฏออกมาว่าเป็น

ของพ่อเลีย้ง แตเ่ขาก็ปลิดชีพตวัเองไปก่อนหน้านัน้ 

ตรงกนัข้ามกบัLa Lunga Vita di Marianna Ucrìaท่ีมาริอนันาถูกผลกัจากโลกของเสียงให้ไปอยู่ในโลก

เงียบอนัเจลาใน Vociถกูสร้างภาพให้เป็นศพท่ีไร้เสียงตัง้แต่เปิดเร่ือง และถูกประกอบสร้างให้มีชีวิตขึน้มาอีกครัง้

จากสรรพเสียงของคนรอบข้างเธอซึง่แสดงทศันะไว้อย่างหลากหลาย บ้างก็วา่เธอเป็นลกูสาวท่ีน่ารัก เป็นน้องสาว

ท่ีขีอ้าย เป็นสาวสวยท่ีมีหนุ่มหมายปอง หรือเป็นโสเภณี เป็นต้น อย่างไรก็ดี มิเคลาได้หลอมรวมภาพของอนัเจลา

ให้มีชีวิตขึน้มาใหม่จากการฟังเสียงของอนัเจลาเองผ่านการบนัทึกในรูปแบบเทพนิยายท่ีมีโครงเร่ืองซํา้เดิม และ

ด้วยเสียงและการเล่าของอนัเจลานีเ้องท่ีทําให้ความจริงท่ีว่าอนัเจลาเคยถูกพ่อเลีย้งขืนใจและมีความสมัพันธ์

ลกึซึง้ด้วยเป็นเวลาหลายปีนัน้มีนํา้หนกัน่าเช่ือถือขึน้ได้ท่ามกลางคําให้การของตวัละครแต่ละตวัในเร่ืองท่ีมีความ

ย้อนแย้ง กลบัไปกลบัมาและถกูตัง้คําถามกบัความน่าเช่ือถือตลอดทัง้เร่ือง 

นิทานจํานวนหลายเร่ืองท่ีอนัเจลาบนัทึกเสียงไว้เป็นความพยายามท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเธอถูก

พ่อเลีย้งล่วงละเมิดทางเพศนบัตัง้แต่วยัเด็กออกมาผ่านการใช้สญัลกัษณ์ โดยนิทานทุกเร่ืองนัน้เล่าถึงพระราชา 

พระราชินี ลกูสาวท่ีไม่เช่ือฟัง มงักร กวางท่ีต้องมนตร์สะกด และท้องฟ้าท่ีมีพายุ (Maraini, 2008)นิทานทกุเร่ือง

ล้วนแต่มีตอนอวสานท่ีโหดร้าย เช่น ลกูสาวถูกพ่อจบักิน หรือ พ่อหกัขาลกูสาวเพ่ือบงัคบัให้อยู่บ้าน เป็นต้น ซึ่ง

                                                           
3แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจยั 
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การใช้อุปลักษณ์ก็เป็นลักษณะหนึ่งท่ีทําให้เร่ืองเล่าบาดแผลท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงถูกนําเสนอออกมาได้ 

เพราะความรุนแรงเป็นสิ่งท่ีสงัคมปกปิด 

การใช้อปุลกัษณ์พระราชา พระราชินี และลกูสาวสื่อให้เห็นลําดบัขัน้ท่ีไมเ่ทียมกนัระหว่างผู้ปกครองและ

ผู้ถูกปกครอง ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงสถานะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พ่อและแม่มีอํานาจเหนือลูกสาวและ

สามารถบังคับให้ทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้ในเร่ืองเล่าท่ีอันเจลาเปล่งเสียงออกมานัน้มุ่งให้ความสําคัญไปท่ีพ่อ

มากกว่าแม่ อนัแสดงให้เห็นอํานาจของพ่อท่ีมีสงูสดุในบ้านและเผยให้เห็นความรุนแรงท่ีพ่อกระทํา โดยนิทานท่ี

เลา่ออกมานัน้เป็นการเปรียบเปรยและทําให้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จากการข่มขืนเป็นภาพท่ีชดัเจนมากขึน้ อีกทัง้ 

การกักขงัไว้ให้อยู่แต่เพียงในบ้านก็แสดงให้เห็นการปิดปากเงียบไม่แพร่งพรายเร่ืองอือ้ฉาวภายในบ้านออกมา 

สว่นมงักรและกวางท่ีต้องมนตร์สะกดก็เป็นภาพแทนของพ่อเลีย้งท่ีมีสถานะเป็นผู้ล่ากบัลกูสาวท่ีตกอยู่ในสถานะ

ของเหย่ือ โดยการต้องมนตร์สะกดก็คือการจํายอมถกูกระทําโดยท่ีไมมี่ทางเลือก 

นิทานเร่ืองตา่งๆของอนัเจาลานัน้มีลกัษณะเป็นเศษเสีย้วชิน้ส่วนท่ีถูกเล่าซํา้ไปซํา้มาการผลิตซํา้นบัเป็น

ลกัษณะสําคญัอีกประการหนึง่ของเร่ืองเล่าบาดแผล ทัง้นีเ้พราะบาดแผลเป็นสิ่งท่ีผู้ประสบเหตไุม่สามารถรับมือ

ได้เม่ือเหตุการณ์ได้เกิดขึน้ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว การบังคับให้เกิดขึน้ซํา้ (repetition compulsion) จึงเป็น

ทางออกหนึง่ท่ีจะทําให้ผู้ประสบเหตสุามารถจดัการกบัเหตกุารณ์บาดแผลนัน้ได้การปะติดปะต่อและการตีความ

จงึเป็นสิ่งจําเป็นในการทําความเข้าใจผู้ ท่ีผ่านประสบการณ์บาดแผล นิทานของอนัเจลานัน้มีสถานะเฉกเช่นการ

เลา่ประสบการณ์ความรุนแรงท่ีตนเองเผชิญออกมาเป็นสญัลกัษณ์ ทัง้นีเ้พราะเธอถูกพ่อเลีย้งล่วงละเมิดทางเพศ

นบัตัง้แต่วยัเด็ก แต่เธอก็มิสามารถปริปากบอกใครได้ การถ่ายทอดเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัเธอจึงมิสามารถทําได้

อย่างตรงไปตรงมาหรือเล่าออกมาได้ทัง้หมด เพราะความรุนแรงท่ีสร้างบาดแผลให้กับเธอนัน้มีทัง้ส่วนท่ีผ่าน

อปุสรรคของภาษาและสว่นท่ียงัคงรอการทําความเข้าใจ ดงันัน้ การใช้เร่ืองเล่าประเภทนิทานท่ีต้องมีการตีความ

เชิงสัญลักษณ์จึงนับเป็นทางออกหนึ่งของผู้ มีประสบการณ์บาดแผลทางใจท่ีทําให้ความต้องการท่ีจะเล่านัน้

สามารถถ่ายทอดออกมาได้ 

นอกเหนือไปจากกระบวนการการเลา่เร่ือง การอา่นและตีความเร่ืองเล่าบาดแผลก็มีลกัษณะเฉพาะ โดย

อาจเปรียบคูข่นานไปกบัการสืบสวนท่ีเกิดขึน้ใน Voci ได้ กล่าวคือ การสืบสวนเชิงตรรกะของอะเดเลนัน้เป็นการ

ใช้มุมมองของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีทัศนะแบบเหมารวม คืออันเจลาเป็นเหย่ือฆาตกรรมและเธอมีหน้าท่ีสืบหาตัว

ฆาตกรมารับโทษ เป็นความสัมพันธ์ท่ีถูกแบ่งขัว้อย่างชัดเจน ในขณะท่ีมิเคลาใช้สัญชาตญาณและอารมณ์

ความรู้สึกเป็นเคร่ืองนําทางในการสืบสวน ทัง้การฟังและพิจารณาเสียง การใช้จินตนาการ และการเรียงร้อย

เร่ืองราวท่ีเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้เบาะแสด้วยมุมมองท่ีว่าอนัเจลาเป็นเพ่ือนร่วมอพาร์ทเมนท์

เดียวกันกับเธอ และด้วยเหตท่ีุมิเคลามีสถานะเป็นเพียงนักสืบสมคัรเล่น เธอจึงต้องอาศยัการสืบหาข้อเท็จจริง

ตามหลกัวิทยาศาสตร์ของอะเดเลไปด้วย ในขณะท่ีอะเดเลนัน้ให้ความเช่ือมัน่กบัวิธีการของเธอเพียงด้านเดียว 

ผู้ ถูกข่มขืนใน Vociนัน้มีลักษณะร่วมกันกับมาริอันนาคือเลือกท่ีจะปกปิดสิ่งท่ีเกิดขึน้เอาไว้ โดยเห็น

ตัวอย่างได้จากเร่ืองเล่าของลูโดวิคา พ่ีสาวของอันเจลาท่ีมีสถานะเป็นผู้ ถูกข่มขืนเช่นเดียวกันว่ากลาอูโค 

(Glauco) พ่อเลีย้งผู้ข่มขืนพวกเธอนัน้เป็นพ่อท่ีดีในเวลากลางวนัและย่องมาหาพวกเธอในเวลากลางคืน ทัง้ยงัเลา่

วา่ครอบครัวของเธอต้องการเขา เธอจึงเลือกท่ีจะเก็บความลบันีไ้ว้ เห็นได้ว่าภาพของพ่อเลีย้งนัน้มีลกัษณะคู่ตรง

ข้าม โดยเป็นทัง้พ่อท่ีลูกสาวโหยหาความรัก และเป็นทัง้พ่อผู้ก่อความรุนแรง การช่ืนชมและอ้างว่าขาดเขาไม่ได้
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นัน้เผยให้เห็นความรู้สกึร่วมของผู้ถกูข่มขืนท่ีวา่ตนเองย่อมมีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วย หาก

ความลบัถกูเปิดเผย พวกเธอก็จะสญูเสียพ่อผู้ เป็นท่ีรักไป แตก่ารเก็บงําก็ทําให้พวกเธอรู้สกึละอายใจตอ่แม ่ดงันัน้ 

การล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นเร่ืองท่ียากต่อการอธิบายและเล่าออกมาได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตาม 

ท้ายท่ีสุดทัง้อันเจลาและลูโดวิคาก็เลือกท่ีจะเปิดเผยเร่ืองเล่าบาดแผลของพวกเธอออกมาไม่ว่าจะอย่าง

ตรงไปตรงมาหรือผ่านการใช้สญัลกัษณ์ ซึง่อาจกลา่วได้วา่เป็นเพราะกลาอโูค เป็นเพียงพ่อเลีย้งท่ีมิได้มีสายเลือด

เดียวกนักบัพวกเธอ อีกทัง้ยงัเป็นเพราะเง่ือนไขของบริบทยุคสมยัเและชนชัน้ท่ีเป็นเวลาร่วมสมยัและชนชัน้กลาง

ทําให้เสียงเล่าของพวกเธอนัน้ถูกประกาศออกมาได้ผิดกบั La Lunga Vita di Marianna Ucrìaท่ีทัง้พ่อและน้า

ชายตา่งก็เป็นสายเลือดเดียวกนักบัมาริอนันา บริบทท่ีเกิดขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 และความเป็นชนชัน้สงูท่ีต้อง

รักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกลูก็คํา้คอมิให้มาริอนันาป่าวประกาศออกมาได้ในระดบัเนือ้เร่ือง 
 

 

สรุป 

 ในนวนิยายเร่ือง La Lunga Vita di Marianna Ucriaและ Vociของดาชา มาราอินีนัน้มีการนําความเงียบ

และเสียงมาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นความทรงจําบาดแผลของตวัละครผู้หญิงท่ีประสบเหตกุารณ์ความรุนแรงทางเพศ

ในวยัเด็กจากนํา้มือของสมาชิกในครอบครัวเอง บาดแผลทางใจดงักล่าวส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของพวกเธอ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสื่อสาร ดงัเช่น การสื่อสารท่ีไร้เสียงของมาริอนันาและการเลา่เร่ืองท่ีไมต่รงไปตรงมาของ

อนัเจลา ทัง้นีเ้ป็นเพราะบาดแผลข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเธออย่างรุนแรง และถูกกดเก็บไว้ไม่ให้

แสดงออกมา ทวา่ความขดัแย้งระหว่างการเก็บงําและการเปิดเผยประสบการณ์เลวร้ายนัน้เป็นลกัษณะท่ีสําคญั

ของบาดแผล ดังนัน้ ในการทําความเข้าใจเร่ืองเล่าบาดแผลของผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือความรุนแรงทางเพศภายใน

ครอบครัวจึงจําเป็นจะต้องฟังเสียงเงียบท่ีแสดงออกมาผ่านอวจันภาษานอกเหนือไปจากการฟังเสียงท่ีประกอบ

สร้างจากภาษาพูด การตีความการกระทําและการทําความเข้าใจสิ่งท่ียังคงติดค้างกับกับดักของภาษาเป็น

สิ่งจําเป็นตอ่เร่ืองเลา่ประเภทนี ้
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