
 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 180 ~ 

ตัวตนและผลกระทบต่อสตรีในวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การล่วงละเมิดทางเพศ1 

สุคนธ์ทิพย ์ศิริพวาเกตุ 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาการน าเสนอตัวตนและผลกระทบต่อสตรีในวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศ จากวรรณกรรมจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ล่า ของ ทมยันตี คาวน้ าค้าง ของ 
กฤษณา อโศกสิน และ คืนบาปพรหมพิราม ของ สันติ เศวตวิมล  

จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง น าเสนอภาพการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะ 
การถูกข่มขืนของสตรีเพศโดยให้ภาพอย่างหลากหลาย ในด้านสาเหตุของการถูกข่มขืน วรรณกรรมสื่อให้เห็น 
การข่มขืนเพื่อลงโทษ การข่มขืนเพื่อตอบสนองความใคร่ และการข่มขืนเพื่อแสดงอ านาจของเพศชาย 
ผลจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของสตรีท าให้ เสียสติไร้ซึ่งการรับรู้
และตัดปัญหาด้วยความตาย ตัวละครสตรีในวรรณกรรมถูกน าเสนอในหลายลักษณะ ได้แก่ ความเป็น
แม่ผู้เสียสละ เหยื่อที่ยอมจ านน และเหยื่อที่ไร้ทางสู้  โดยวรรณกรรมให้ภาพแทนผู้หญิงในลักษณะ 
อ่อนแอไม่แข็งแกร่งเท่าผู้ชาย วรรณกรรมยังน าเสนอให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถานที่กับ 
การข่มขืนว่ามีหลากหลายแห่งทั้งชุมชนเสื่อมโทรม สถานที่สาธารณะ และ สถานที่ปิดและเปิด  ซึ่ง 
สื่อให้เห็นว่าการขม่ขืนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานท่ี 

 
ค าส าคัญ : ข่มขืน, ล่วงละเมิดทางเพศ, ความรุนแรง, สตรีเพศ, เพศชาย  
 
 
 
 
 

 

                                                           
1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การข่มขืนสตรีเพศในวรรณกรรมเรื่อง  ล่า ของ ทมยันตี คาวน้ าค้าง ของ 
กฤษณา อโศกสิน และ คืนบาปพรหมพิราม  ของ สันติ เศวตวิมล ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560  
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Sexual abuse in literature and feminine identity and effect 
towards females2 

Sukhonthip Siriphawaket 
Thai Language program, Humanities and Social Science Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ABSTRACT 
This article aims to study representation of identiy and effect towards the 

feminine in literature works with sexual abuse from 3 titles of literature i.e. La by 
Thommayanti, Khao Nam Khang by Kritsana Asoksin and Macabre Case of Prom Pi 
Ram by Santi Svetavimala. 

Study revealed that the 3 titles represented sexual abuse in the manner of 
female being raped with varieties of images. In regard to causes of rape, the titles 
described rape as a mean to punish, satisfy the lust and to express masculine power. 
Consequences of raping affected physical and psychological aspects of females which 
leaded to insanity and unconsciousness and, ultimately, suicide. Female characters in 
literature have been depicted in several ways i.e. the devoted mothers, the submissive 
victims and the powerless victims. Females in the titles were depicted as weaklings 
and not strong as same as males and under the masculine oppression. Furthermore, 
the connection between place and raping was represented i.e. slums, public places 
and opened and closed places to demonstrate that raping could be occurred 
anywhere. 
 
Keyword : Rape, sexual abuse, violence, female and male 
 
 

                                                           
2 This is a part of the article “Rape against females in literature works: La by Thommayanti, Khao Nam 
Khang by Kritsana Asoksin and Macabre Case of Prom Pi Ram by Santi Svetavimala” (Bachelor’s 
Degree), Thai Language program, Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, 
2017. 
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บทน า 
วรรณ กรรมถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่ งของ    

การแสดงออกในทางสังคมเพราะโดยทั่วไปแล้ว
บทประพันธ์จะถูกเขียนขึ้นส าหรับให้ผู้อื่นได้อ่าน 
จึงเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่จะสะท้อน
ออกมาในหลายแง่มุม ถ้ากล่าวถึงในแง่มุมทาง
สังคมแล้วนั้น วรรณกรรมที่สะท้อนความรุนแรงที่
มีต่อสตรีก็มีอยู่ไม่น้อย ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ
มักถูกน าเสนอว่าเป็นผู้ถูกกระท าผ่านตัวบท
วรรณกรรม โดยวรรณกรรมไทยส่วนใหญ่มักจะ
ถูกน าเสนอให้ เห็นความเป็นใหญ่ของผู้ชายที่
เหนือกว่าผู้หญิงภายใต้กรอบโครงสร้างสังคม 
แบบ“ปิตาธิปไตย” สังคมที่มีระบบความคิดให้
อ านาจแก่ผู้ชาย หรือที่เรียกว่า สังคมที่ผู้ชายเป็น
ใหญ่  จะเห็นวิธีแก้ปัญหาของฝ่ายหญิงที่มีอยู่ 
อย่างจ ากัดเพราะไม่สามารถแสดงออกถึงอ านาจ
ที่มีอยู่ ได้ อย่างไรก็ดีวรรณกรรมส่วนใหญ่มัก
น าเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะถูกกระท าแต่ก็   
ยังสามารถเห็นผู้หญิงเป็นผู้กระท าได้ ซึ่งจะเห็น
ภาพการต่อสู้  การต่อรองของผู้หญิ งผ่านตัว
วรรณกรรมได้เช่นกัน 

วรรณกรรมล่วงละเมิดทางเพศมีที่มาของ
เนื้อหาหลากหลาย โดยเฉพาะมาจากการสะท้อน
สังคม หรือหยิบยกประสบการณ์อันหดหู่เลวร้าย
ของผู้หญิง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ มาถ่ายทอด
ผ่านตัววรรณกรรม โดยประเด็นร่วมกัน คือ 
ประเด็นข่มขืนสตรีเพศ ได้ถูกน ามาเขียนไว้ใน
วรรณกรรมให้เห็นภาพการข่มขืน โดยปกติแล้ว
เป็น เรื่ องที่ ไม่ สามารถเล่ าได้ โดย ง่ายเพราะ
เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ การถูกทารุณกรรม

โดยการข่มขืนเป็นสิ่งที่กระทบกับจิตใจส าหรับ     
ผู้ทีถู่กกระท า ตัวผู้หญิงเองจึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้
อีกและต้องการที่จะลืมเลือนประสบการณ์ของ
ตัวเอง นักเขียนจึงอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมที่มีสาเหตุ     
อันเกิดมาจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนด     
ได้รู้จักการระมัดระวังตัว จากเหตุการณ์ข่มขืน     
ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้เขียนได้
ห ยิ บ ยก ป ระ เด็ น ก ารข่ ม ขื น ม า เขี ยน ไว้ ใน
วรรณกรรมอย่างมีมิติที่น่าสนใจโดยใช้ความเป็น
เรื่องแต่งพูดถึงเรื่องข่มขืน การใช้เรื่องแต่งจะ     
พูดถึงเรื่องนี้ได้ง่ายกว่า ภาพผู้หญิงที่ถูกข่มขืน    
ถูกกระท าเพียงด้านเดียวเป็นผู้ที่ต้องยอมโดย    
เป็น เหยื่อของคนร้าย วรรณกรรมให้ภาพที่
แตกต่างไปจากการรับรู้ของสังคมไทย ให้เห็น 
ภาพข่มขืนอีกมิติหนึ่งหรือหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
การข่มขืน เป็ น เรื่ องที่ มี ความ เกี่ ยวข้ องทาง      
ด้านสภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มี
ความละเอียดอ่อน วรรณกรรมจึงเป็นช่องทาง
หนึ่งที่อยากจะสื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ผู้ที่ได้อ่านได้ตระหนักกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

ด้วยเหตุผลดั งกล่ าวข้ างต้น  ผู้ วิจั ยจึ งมี    
ความสนใจที่จะศึกษาตัวละครหญิงที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือการถูกข่มขืน เพื่อทราบถึง
ที่มาของการถูกข่มขืนแรงจูงใจของมนุษย์เพศชาย
ที่กระท าต่อสตรีที่ขึ้นช่ือว่าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน 
โดยผ่านตัววรรณกรรมที่จะน ามาศกึษาในเบื้องต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพ

แทนการถูกล่ วงละ เมิ ดทางเพศต่ อสตรี ใน  
ลักษณะของการข่มขืนในวรรณกรรม เรื่อง ล่า 
ของ ทมยันตี  คาวน้ าค้าง ของ กฤษณา อโศกสิน 
และ คืนบาปพรหมพิราม ของ สันติ เศวตวิมล  

 
สมมติฐาน 

ตัวละครผู้หญิงในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง    
ถูกน าเสนอการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะที่
แตกต่าง ในเรื่อง ล่า น าเสนอภาพผู้หญิงเป็น    
ฝ่ายถูกกระท า และยั งให้ เห็นภาพเป็นฝ่ าย         
ลุกขึ้นมาต่อสู้  เรื่อง คาวน้ าค้าง ผู้หญิ งที่ โดน
กระท าทางด้านจิตใจซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม 
และเรื่อง คืนบาปพรหมพิราม  น าเสนอภาพ
ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
จะเห็นภาพแทนตัวละครผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศแตกต่างกันออกไป 

 
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

บทความนี้มุ่งศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อสตรีในวรรณกรรมจากนวนิยายจ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ ล่า ของ ทมยันตี ตีพิมพ์ในปี พ .ศ. 2555 
คาวน้ าค้าง ของ กฤษณา อโศกสิน ตีพิมพ์ในปี 
พ.ศ. 2537 คืนบาปพรหมพิราม ของ สันติ เศวตวิมล 
ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา
วรรณกรรมตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศ ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. คัดสรรวรรณกรรมและศึกษาวรรณกรรม
ทั้ง 3 เรื่อง 

3. วิ เคราะห์ ภ าพแทนการถูกข่มขืน ใน
วรรณกรรมไทย   

4. เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย วิเคราะห์ภาพแทนการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ ล่า 
ของ ทมยันตี คาวน้ าค้าง ของกฤษณา อโศกสิน 
และ คืนบาปพรหมพิราม ของ สันติ เศวตวิมล 
ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ สามารถจ าแนกประเด็น
ส าคัญที่พบในวรรณกรรมได้ดังนี้ 

1. สาเหตุของการถูกข่มขืน 
สาเหตุของการถูกข่มขืนในนวนิยายทั้ง 3 เรื่อง 

จะพบว่าสาเหตุไม่ได้เกิดมาจากตัวผู้หญิงทีก่ระท า
การยั่วยวนต่อฝ่ายชาย แต่สาเหตุการถูกข่มขืน
เกิดจากปัจจัยที่มาจากระบบความคิดของผู้ชายที่
ต้องการท าร้ายผู้อื่น เช่น ผู้หญิงเป็นผู้เปิดโปง
ความช่ัวร้ายของกลุ่มทรชนในสังคม เด็กผู้หญิง 
ยังอ่อน  ต่อโลก หรือผู้หญิงที่เป็นคนต่างถิ่นเป็น
อื่นในชุมชน พฤติกรรมของผู้ชายในเรื่องจึ ง      
อยู่ในบทบาทของ “ผู้ละเมิด” ที่สร้างผลกระทบ   
อย่างใหญ่หลวงทั้ งทางร่างกายและจิตใจให้     
แก่ผู้หญิง 

1.1 การข่มขืนเพ่ือลงโทษ 
การข่มขืนเพื่อลงโทษ ได้แก่ วรรณกรรมเรื่อง 

ล่า อันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนดเพราะ
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ถ้าอยู่ ในสถานที่ ไม่ล่อแหลมจนเกินไปคงไม่  
เผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งที่
มธุสรกับมธุกรเจอเริ่มมาจากสถานที่ชุมชนที่เป็น
สาเหตุหลักน ามาสู่ ความรุนแรง การข่มขืน     
เพื่อการลงโทษ คือ ลงโทษตัวมธุสรโดยผ่าน   
การกระท าท่ีรุนแรงของโจรทั้ง 7 คน ท าร้ายมธุสร
กับลู ก  สาเหตุ เพื่ อจะแก้แค้ น ในสิ่ งที่ ม ธุส ร          
น าเฮโรอีนที่พวกโจรโยนเข้าบ้านไปมอบให้กับ
ต ารวจ มธุสรเปิดโปงความช่ัวของคนร้ายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ความจริงของนิสัยมนุษย์ที่มีความโกรธและ
ความใคร่ในตัณหาอยู่ในตัว เมื่อควบคุมไม่อยู่ก็จะ
น ามาซึ่งเหตุการณ์อันเลวร้าย ไร้ซึ่งความเมตตา
กล้าท าร้ายได้แม้กระทั้งเด็ก การข่มขืนเพื่อลงโทษ
สองแม่ลูกแสดงออกถึงอ านาจของเพศชายได้
อย่างชัดเจน ในด้านการข่มเหงผู้หญิงที่ไร้ทางสู้ 
การลงโทษคนท าผิดไม่จ าเป็นต้องแสดงออกถึง
การข่มขืนแต่ด้วยความที่ตัวละครเป็นผูห้ญิงคงหนี
ไม้พ้นเรื่องเพศ เพราะถือว่าเป็นสิ่งเดียวที่สามารถ
ท าร้ายจิตใจผู้หญิงได้มากที่สุด เรื่อง ล่า จึงเป็น
การข่มขืนเพื่อลงโทษและเพื่อสนองความใคร่ของ
เพศชาย เป็นสาเหตุของการถูกข่มขืนที่มรี่วมกัน  

1.2 การข่มขืนเพ่ือตอบสนองความใคร่ 
ภาพแทนการข่มขืนเพื่อตอบสนองความใคร่ 

พบได้จากวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง 
วรรณกรรมเรื่อง คาวน้ าค้าง เป็นเรื่องที่

สะท้อนให้เห็นเด่นชัดที่สุดของนิสัยมนุษย์เพศชาย
ที่มีต่อผู้หญิงไปในทางที่เสื่อมเพราะตวัละครที่เป็น
ผู้ชายภายในเรื่องมีความเสน่หาในตัวนางเอกทุก
คน แต่จะยกเว้นพระเอกเท่านั้นที่รักจากใจไม่ได้

เกิดจากความใคร่ หรือคิดที่จะลวนลามตัวนางเอก 
เริ่มจากคนแรกชายแปลกหน้าที่ ยืนอยู่หน้ า
โรงเรียนของ ปูนหอม ขณะนั้นปูนหอมอายุเพียง 
8 ขวบ ยังไม่ได้เดียงสากับเรื่องเพศ ความเป็นเด็ก
สื่อให้เห็นถึงความเช่ือใจ สามารถหลอกล่อได้
โดยง่ายและคิดไม่เท่าทันเล่ห์กลของมนุษย์เพศชาย 
ตัวอย่าง 

 
“มา…มานั่งตักอามะ” ปูนหอมนั่งบนตักเขา 

และมีอัลบั้มวางบนตักหล่อนอีกที แต่หล่อน
เริ่มรู้สึกผิดปกติที่ก้น…มีอะไรบางอย่างเป็น
สันแข็ง ดังหนึ่งว่า หล่อนก าลังนั่งทับอะไรสัก
ก้อนหนึ่ง” 

(คาวน้ าค้าง 2537 : 14) 
 

ข้อความข้างต้น เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นแค่
จุดเริ่มต้นในการที่ปูนหอมจะถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ โดยครั้ งแรกรอดพ้นมาได้ เพี ยงแค่ ถู ก
ลวนลามจากชายแปลกหน้า ผู้แต่งให้เห็นถึงสิ่ง
เล็ก ๆ ที่คนเรามองข้ามเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น
หน้าโรงเรียน   

ผู้ชายภายในเรื่อง คาวน้ าค้าง เข้ามาเพราะ
หลงในรูปร่างร่างหน้าตา ผิวพรรณสวยงามของ
ปูนหอม จะพบว่ามาในรูปของคนดีที่ประสงค์ร้าย 
ภาพลักษณ์ที่ดีในบางสิ่งท าให้หลงเช่ือแล้วไว้ใจได้
ง่าย จนดูไม่ออกว่าผู้ชายที่เข้ามาล้วนแล้วหวัง
สนองความใคร่อยากกระท าการล่วงเกิน ทั้งที่
ข่มขืนและล่วงเกินร่างกายภายนอก พอได้ในสิ่งที่
ต้องการก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและแสดงออก
เหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือ อาจหนี
ปัญหา ดังเช่น อารัมภ์ ที่ข่มขืนปูนหอมเป็นคน
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แรกแล้วหนีหายไป สิ่ งที่ ผู้ หญิ งได้นั้ น ชีวิตที่ 
เหมือนจะสั้นลงไม่ยาวไกลเหมือนอย่างที่เคยเป็น 
เหลือไว้ให้เพียงความเสียใจและความรู้สึกผิดหวัง
กับตัวเองไปตลอดชีวิต 

ข่มขืนเพื่อสนองความใคร่เป็นจุดเด่นใน
วรรณกรรมทั้งหมด 3 เรื่องที่น ามาศึกษานอกจาก
เรื่อง คาวน้ าค้าง ที่ได้กล่าวไปไว้ข้างต้น ยังคงพบ
ในเรื่อง ล่า เช่นเดียวกันเรื่องนี้อาจจะพบว่ามี
สาเหตุของการถูกข่มขืนที่มีร่วมกันอยู่หลาย
ประการทั้งเพื่อการลงโทษและข่มขืนเพื่อสนอง
ความใคร่ รวมถึงข่มขืนเพื่อแสดงอ านาจของ   
เพศชาย เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่าเรื่อง ล่า      
มีนัยของการข่มขืนที่หลากหลายมิติในที่นี้จะ     
ขอกล่าวถึง ข่มขืนเพื่อสนองความใคร่ของตัว
ละครโจรทั้ง 7 ที่กระท าต่อมธุสรและลูก หลังจาก
โจรรับรู้ความจริงที่มธุสรน าเฮโรอีนไปมอบให้
ต ารวจ จึงเลือกการข่มขืนเพื่อลงโทษและสนอง
ความใคร่ของตัวเองไปในตัวเพราะการลงโทษจะ
กระท าด้วยวิธีอื่นย่อมได้ เช่น ท าร้ายร่างกาย เป็น
ต้น แต่โจรเห็นว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองคน นอกจาก
ได้ลงโทษแล้วสิ่งที่ได้ คือ ความพึงพอใจ มนุษย์
เพศชายกับเรื่องเพศเป็นของคู่กัน เมื่อมีผู้หญิง     
มาเป็นเหยื่อในการท าโทษจึงใช้วิธีท าให้จดจ า      
ดั งในฉากข่มขืนภายในเรื่องมีทั้ งการท าร้าย
ร่างกายให้ เจ็บช้ า ด่าด้วยค าหยาบคาย และ
ร้ายแรงที่สุด คือ การข่มขืน หรือขืนใจผู้อื่นโดย
มิได้ยินยอม 

ตัวอย่าง ฉากและบทสนทนาที่มธุสรและลูก
ก าลังหนีตายจากการถูกข่มขืน 

 

ฉันเห็นลูกน้อยวิ่งหัวซุนไปข้างหน้า มี
เจ้าวัยรุ่น 3-4 คน วิ่งกวดตามไปติด ๆ  

 
“ขัดขาให้ล้มซิวะ!” 
เสียงลูกน้อยร้องกรี๊ดอีกเมื่อผวาล้มลง 

จากนั้นก็มีแต่เสียงกรี๊ดระคนหัวเราะอย่างมีชัย 
“ได้แล้วลูกพี”่ 
“ของกูใครอย่าพึ่งเสือกล่ะ ลากเข้าป่า

โว้ย อีแก่ด้วย” ฉันดิ้นอย่างสุดฤทธิ์ เรี่ยวแรง
มีเท่าไหร่ใช้ออกไปจนหมดสิ้น เพราะเสียงลูกที่
ร้องอยู่เร่า ๆ 

“แม่…แม่จ๋า…ช่วยหนูด้วย…แม่จ๋า”  
 (ล่า ทมยันตี 2555 : 126) 

 
ข้อความข้างต้น ฉายให้เห็นถึงการกระท า

ของโจรที่พยายามจะข่มขืนมธุสรกับลูกโดยท าทุก
วิถีทางไร้ซึ่งความปรานีกับผู้หญิง พวกโจรมีความ
พึงพอใจกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกว่า
ตนเองผิดจะเห็นว่าพวกโจรหัวเราะชอบใจ พอใจ
กับความรุนแรงที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้นโดยไม่สนใจกับ
ค าพูดของเด็กที่เอ่ยปากร้องเรียกให้แม่ช่วยเหลือ
อยู่ตลอดเวลาสนใจเพียงอย่างเดียวว่าจะกระท า
การข่มขืน เรื่อง ล่า แสดงให้เห็นว่าการถูกข่มขืน
ที่เห็นกันทั่วไปเกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจ ากัดตัวมธุสร
และลูกเองเป็นคนดีแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างว่ามีคน
มาช่วยเหลือตัวละคร ท าให้เห็นว่าคนในสังคมคน
ดีก็ถูกรังแกได้ ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นคนนอกกรอบ
เสมอไปเพราะตราบใดที่สิ่งแวดล้อมตรงนั้นถูก
ล้อมรอบไปด้วยคนช่ัวคนดีก็จะถูกลืม และรวมไป
กับคนช่ัวเช่นเดียวกับภายในเรื่องตั้งแต่มธุสรเลือก
ที่จะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเป็นสิ่งที่   
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ไม่สามารถเลือกได้ ให้เห็นด้านมืดของชีวิตคนที่
ภายหลังไม่ได้เพียบพร้อมและสิ่งแวดล้อมบีบคั้น
ให้ เจอกับสถานการณ์อันเลวร้าย คือ การถูก
ข่มขืน 

วรรณกรรมเรื่องสุดท้ายที่มีการข่มขืนเพื่อ
ตอบสนองความใคร่ ได้แก่ เรื่อง คืนบาปพรหมพิราม  
เป็นการตอบสนองความใคร่ของมนุษย์เพศชายที่
แท้จริงเพราะกระท าต่อผู้หญิงซึ่งไร้ทางสู้ผู้หญิงใน
เรื่องมีช่ือว่า “นางบุญ” หญิงสาววัยกลางคนที่ได้
เดินทางมายังอ าเภอพรหมพิรามเป็นครั้งแรกแต่
ได้รับการต้อนรับด้วยชีวิตของเธอเพราะด้วย
เหตุผลง่าย ๆ ของมนุษย์ผู้ชายที่มักมากในกาม 
จนวันรุ่งขึ้นพบเธอเป็นศพ สภาพศพบ่งบอกถึง
การกระท าของมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงแค่หวังจะฆ่าแต่
สภาพที่ช้ าไปท้ังตัวนี้เองมาจากการถูกข่มขืน 

มนุษย์ที่นิยมใช้ความรุนแรง ไม่มีใครคาดคิด
ว่าจะมีคนรุมข่มขืนนางบุญสามสิบกว่าคน มีทุก
เพศทุกวัยด้วยกัน ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ที่ผลัด
เวียนกันมารุมข่มขืนเธอตลอดทั้งคืน สิ่งนี้เองที่
เรียกว่าความใคร่ของมนุษย์จนไม่มีศีลธรรมเข้ามา
หล่อเลี้ยงภายในจิตใจ คนร้ายมีมากกว่าที่คาดคิด 
ดังความหนึ่งที่ว่า 

 
คืนนั้นต ารวจโรงพักพรหมพิรามก็แทบจะ

ไม่ได้หลับนอนกัน เพราะนอกจากห้องขังจะไม่
พอขังบรรดาผู้ต้องหาคดี ข่มขืนกระท าช าเรา
ซึ่งมีมากมายจนต้องขยายห้องขังออกมาใช้
ห้องท างานของต ารวจแทนแล้ว 

(คืนบาปพรหมพิราม 2557 : 163) 
 

ข้อความข้างต้น คนร้ายมีจ านวนมากและคดี
นี้กลายเป็นคดีที่น่าสะเทือนขวัญ จวบจนปัจจุบัน
ยังไม่พบคดีข่มขืนที่ร้ายแรง เพราะสิ่งที่เกิดจาก
ความใคร่ของผู้ชายน ามาซึ่งเหตุการณ์อันเลวร้าย
จุดจบของนางบุญในเรื่องยังพอมีความยุติธรรมให้
เห็นอยู่บ้างเพราะสามารถจับผู้ต้องหาได้ เป็น
จ านวนมาก แต่ยังมีอยู่มากที่ยังคงจับไม่ได้ผลแห่ง
กรรมเท่าน้ันท่ีจะตามทัน 

1 .3 การข่ มขื น เพ่ื อแสดงอ านาจของ    
เพศชาย 

ภาพแทนการข่มขืนเพื่อแสดงอ านาจของเพศ
ชายพบในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง เช่นเดียวกับการ
ข่มขืนเพื่อตอบสนองความใคร่เพราะมีจุดร่วมที่
เหมือนกันในแง่ของการแสดงออกของอ านาจ
ผู้ชายที่เป็นใหญ่ได้ที่กระท าต่อสตรีเพศสังคมชาย
เป็นใหญ่ คือ สังคมมีโครงสร้างทางเพศก าหนดให้
สถานภาพและต าแหน่งของเพศชายเหนือเพศ
หญิงและให้คุณค่าความเป็นชายมากกว่าความ
เป็นหญิง เพราะฉะนั้นผู้ชายจึงชอบแสดงออกถึง
ความมีอ านาจกระท าอะไรก็ได้อยู่เหนือกฎหมาย 
ผู้ชายที่มีลักษณะการแสดงอ านาจพบได้จาก
วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง เริ่มจากวรรณกรรม 

เรื่อง ล่า โจรทั้ง 7 เห็นเพศหญิงเป็นเพียงแค่
ของเล่น โดยท าตามอารมณ์แค้นที่มีต่อมธุสร
แสดงอ านาจเพศชายได้อย่างเต็มที่เพราะมีทั้ง
ก าลังกายข่มเหงเพศหญิงที่อ่อนแอกว่าไม่มีทางสู้
โดยไม่คิดถึงเรื่องผิดกฎหมาย ภาพของผู้ชาย
ภายในเรื่อง ล่า จะมีการแสดงความเป็นใหญ่ทั้ง
ค้ายา ค้าผู้หญิง แต่เพศหญิงเป็นได้แค่เพียงเพศที่
จ ายอมโดนหลอกได้ง่าย เช่น ภาพผู้หญิงขายตัว 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 187 ~ 

และภาพผู้หญิงท่ีถูกกักขังภายในเรื่องซึ่งเป็นเหยื่อ
ในแก๊งโจร ผู้หญิงยังคงด้อยอ านาจกว่าเพศชาย
ทั้งสิ้น  

เรื่อง คาวน้ าค้าง ผู้ชายได้แสดงอ านาจการ
ย่ ายีผู้หญิง ปูนหอมซึ่งตกเป็นเหยื่ออย่างแท้จริง
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ านาจที่แสดงออกมาของเพศ
ชายในเรื่องนี้เน้นที่เยาวชนเพราะตัวละครโดน
กระท าตั้งแต่เด็กเปรียบเหมือนการรังแกเด็กที่ไม่มี
ทางสู้ เด็กที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องเพศดีนัก ผู้แต่งจึง
แสดงให้เห็นความเป็นอาชญากรในตัวผู้ชายที่มา
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นไปทางที่ดีเพื่อให้เข้า
หาตัวละครหญิงได้ง่ายและแสดงอ านาจความ
รุนแรงออกมาได้อย่างเต็มที่ไร้ซึ่งความมีศีลธรรม 
แสดงให้เห็นความมักมากของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่
ความสัมพันธ์ทางเพศที่แตกต่าง และไม่เท่าเทียม
กันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงร่างกาย
ของผู้หญิงและร่างกายผู้ชาย จึงท าให้ผู้หญิงเป็น
เพศที่ต้องอ่อนแอและต้องจ ายอมกับเหตุการณ์
ล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะในเรื่อง คืนบาป
พรหมพิราม ที่ต้องจ ายอมเพราะไร้ซึ่งหนทางต่อสู้ 
การร้องขอชีวิตไม่มีความหมายจนตัวเองต้องตาย
ลงในที่สุด 
 

2. ผลจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ผลกระทบต่อตัวละครสตรีภายในเรื่องย่อม

ส่งผลทั้งทางกายและจิตใจแต่ส่วนที่เป็นจิตใจเป็น
สิ่งที่ทุกข์ทรมานที่สุดเพราะเหตุการณ์ล่วงละเมิด
ทางเพศจะติดตัวผู้นั้นไปตลอดชีวิต ตัวละครใน
วรรณกรรมจะมีผลของการกระท าครั้งนี้แตกต่าง
กันร้ายแรงที่สุด คือ ถึงแก่ชีวิต 

2.1 เสียสติไร้ซ่ึงการรับรู้ 
ตัวละครสตรีภายในเรื่องหลังจากที่ผ่าน

เหตุการณ์อันเลวร้าย คือ การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนก็ไม่อยากเจอซึ่งส่งผล
กระทบต่อตัวละครในเรื่อง ล่า และ คาวน้ าค้าง 
เริ่มจากเรื่อง ล่า มธุสรไม่สามารถควบคุมสติที่จะ
เป็นห่วงลูกน้อยไว้ได้ ดังตอนหนึ่งที่ว่า 

 
ฉันกรีดร้องออกมาโหยหวน…ระเบิด

ออกมาจากอกก่อนที่จะทะลึ่งขึ้นสุดตัว แล้ว
พับลงไม่ได้สติอีกต่อไป 

(ล่า ทมยันตี 2555:128) 
 
เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับมธุสรจิตใจของผู้เป็น

แม่เหมือนจะแตกสลายเมื่อมาพบกับความจริงที่
แสนเจ็บปวดว่าเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่เรื่องที่ฝัน 
ตัวมธุสรยังอาการหนักถึงเพียงนี้เธอไม่อยากจะ
คาดคิดว่าลูกน้อยจะเป็นเช่นไร ลูกยังเด็กต้องมา
รับรู้เหตุการณ์อันเลวร้ายที่จะติดตัวเหมือนตรา
บาปไปตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ มธุสรคิดอะไรไม่
ออกเหมือนร่างกายที่ เคยมี ชีวิต ชีวากลับถูก
เปลี่ยนแปลงไปและไปในทางที่แย่ลง เหตุการณ์นี้
ท าให้เห็นว่าสติมธุสรเริ่มจะไม่เหมือนเดิมจิตใต้
ส านึกด้านความเข้มแข็งเริ่มที่จะแสดงอ านาจ
เพ ร า ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ อั น เ ล ว ร้ า ย ส่ ง ผ ล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจจนท าให้มีอาการที่
คล้ายเป็นโรคจิตที่อยากจะล้างแค้นพวก 7 โจรที่
รุมข่มขืนตนและลูก นอกจากอาการที่แย่ของ
มธุสรผู้เป็นแม่แล้ว อาการของลูกสาวมธุกรก็แย่
เช่นเดียวกัน ดังความท่ีว่า 
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แม่จ๋า…แม่…ช่วยหนูด้วย…ไม่เอ๊าไม่เอา 
ไปให้หมด ไปให้พ้น…แม่…แม่จ๋า 

(ล่า ทมยันตี 2555 : 138) 
 

มธุกรไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้อีกมีแต่
ความกลัวหวาดผวาทุกครั้งที่เห็นผู้ชายไม่ยอมให้
คนไหนเข้าใกล้ตัว จิตใต้ส านึกของมธุกรจะมีแต่ 
ค าว่า “แม่” ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจที่คิดว่าแม่
ปกป้องได้จึงเรียกร้องหาแต่แม่ให้ช่วยตน มธุกร
ป่วยแบบไม่รับรู้สิ่งรอบตัวจนต้องส่งไปรักษาที่
โรงพยาบาลโรคประสาทโดยเฉพาะ ตัวละครลูก
ถึงแม้จะเสียสติไปแต่จะเห็นว่า ตัวละครแม่อย่าง
มธุสรลุกขึ้นมาสู้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงอัน
โหดร้ายและสู้กับมันจนถึงที่สุดเป็นผู้ที่ไม่ยอม
จ านนกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น แต่ในวรรณกรรม 

เรื่ อง คาวน้ าค้ าง  ตั วละครสตรี ใน เรื่อ ง
ช่วงแรกตัวละครเป็นเด็กเมื่อโดนข่มขืนจะมี
อาการซึมเศร้าและจับไข้ยังไม่เดียงสาที่จะรู้ว่าใคร
ด ีหรือ ไม่ดี พอโดนข่มขืนครั้งที่สองเรียกได้ว่าสติ
เริ่มไม่คงที่มีความรู้สึกเบื่อโรคตลอดเวลาไม่
เหมือนสมัยก่อนโลกของตัวละครที่ช่ือ “ปูนหอม” 
จะสดใส ร่าเริง ตามวัย แต่บัดนี้เธอเปลี่ยนไป
อย่างน่าใจหายแม่กับยายผู้รับรู้ความจริงพยายาม
ทุกอย่างที่จะช่วยเหลือปูนหอม แต่พอยิ่งโตขึ้น
เรื่อย ๆ อาการที่เธอเป็นไม่ได้จางหายไป ยังคงติด
อยู่ในใจตลอดเวลาและอาการจะก าเรบิออกมาทุก
ครั้งเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจอัน
บอบบาง ดังความว่า เสียงกรี๊ดแหลมยาวดังก้อง
บ้าน…คนทั้งสองยังอยู่เก้าอี้ใต้ถุนเรือนต่างก็ชะงัก 
สุธาวางหนังสือพิมพ์รายวัน ยายหยุดล้างจาน 

ส่วนนันทนีสติดีกว่าใคร หล่อนกระโจนพรวดจาก
โต๊ะกินข้าวถึงบันได ก้าวยาว ๆ สามครั้งก็ถึงช้ันบน 
(คาวน้ าค้าง 2537 : 469-470)  

ปูนหอมเกิดอาการชักตั วเกร็งเกิ ดจาก    
ความผิดหวังหรือคาดหวังไว้มาก เพราะรักยศจึง
ยอมบอกความจริงว่าตนไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ ยศจึงมี
ท่าทีที่แปลกไปปูนหอมรับไม่ได้อาการกรีดร้อง
และชักจึงเกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคอันใด
ทั้งสิ้นเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจและ
หวาดกลั วกั บ ความ รักค รั้ งนี้  จะ เห็ น ได้ ว่ า
ครอบครัวมีส่วนช่วยในการเยียวยาบาดแผล
ภายในใจของปูนหอมมีแม่และยายที่คอยเข้าใจ 
และพ่อภายหลังที่รู้ความจริงว่าลูกตนเองเป็น
เช่นนี้เพราะเกิดจากการท าร้ายร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงจึงเข้าใจลูกมากขึ้นลดความเป็นคน
เจ้าระเบียบลง ตามสัญชาติญาณของมนุษย์ที่ 
เป็นฝ่ายถูกกระท าอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเหตุการณ์
อะไรจิตใจเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบมากที่สุด     
จะเห็นได้ว่า เรื่อง ล่า และ คาวน้ าค้าง เมื่อตัว
ละครเอกทั้งสองเรื่องไม่สามารถกลับมาเป็นคน
ปกติเหมือนเดิมได้จึงเลือกวิธีในการแก้ปัญหา 
ฉบับของตนความคิดที่เช่ือว่าดีที่สุด มธุสร เลือก
วิธีแก้แค้นคนที่ท าร้ายตนกับลูกโดยการฆ่ า    
ส่วนในเรื่อง คาวน้ าค้าง เมื่อปูนหอมไร้ซึ่งสตินึก
คิดหลังจากการซึมเศร้าจนเข้าสู่การกระท าที่
รุนแรงโดยเลือกที่จะท าร้ายตัวเองไม่สามารถท่ีจะ
กลับมาเป็นคนที่แข็งแรงฮึดขึ้นสู้ดังมธุสรแต่ปูน
หอมกลับอ่อนแอลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเหมือน
โรคที่รักษาระยะยาวอาจเรียกได้ว่าต้องรักษาไป
ตลอดชีวิต  
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2.2 ตัดปัญหาด้วยความตาย 
วรรณกรรม 3 เรื่องที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ 

เรื่องที่มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีจนน าไปสู่
ความตายถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ 
เรื่อง คืนบาปพรหมพิราม เป็นวรรณกรรมเพียง
เรื่องเดียวที่ตัวละครเสียชีวิต สตรีภายในเรื่อง
ไม่ได้รับซึ่งความปรานีเป็นความเคราะห์ร้ายที่สุด
เพราะการกระท านี้น าไปสู่ความตายแม้ตัวผู้หญิง
ในเรื่องไม่ใช่วัยรุ่นสาวที่หน้าตาสวยงามเป็นเพียง
หญิงสาววัยกลางคนที่เริ่มจะมีอายุยังสามารถเกิด
เหตุการณ์ข่มขืนขึ้นได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหญิงสาว
ต้องสวยแต่ขอเป็นเพียงเพศหญิงเท่านั้นก็น ามาซึ่ง
ความเดือดร้อนที่อยู่ ใกล้ตัว  เริ่มแรกเกิดจาก
เหตุการณ์ที่แม่ยายไม่ชอบลูกสะใภ้ที่ช่ือ นางบุญ 
โดยบอกคนขับรถให้ ไปส่ งที่ สถานี รถไฟซึ่ ง
คนขับรถแอบชอบนางบุญอยู่ก่อนแล้ว แม่ยายก็รู้
ดีจนคนแรกที่ล่วงเกินนางบุญเป็นคนขับรถได้รับ
ความทรมานทางจิตใจเป็นอันดับแรกจนก้าวเข้าสู่
ความโชคร้ายที่ไม่อาจคาดคิดว่าคนที่อ าเภอพรม
พิรามมีพฤติกรรมที่โหดร้ายต่อหญิงสาวต่างถิ่น 
ผู้ชายทุกคน ต่างพากันมาทั้งหมู่บ้านเพื่อนรุม
ข่มขืนนางบุญ จนไม่เหลือความเป็นธรรมเกิด
ขึ้นกับนางบุญนอกจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับ
แล้วต้องมาจบชีวิตลง 

ข่มขืนตัดปัญหาด้วยความตายอาจพบไม่มาก
ในวรรณกรรม ส่วนใหญ่จะปล่อยให้ตัวละครมี
ชีวิตอยู่ เพื่ อดูการด ารงชีวิตของตั วละครว่า
เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่หลังจากถูกข่มขืน แต่
ส าหรับเรื่อง คืนบาปพรหมพิราม ให้เห็นอีกมุม
หนึ่งที่ถูกถ่ายทอดความจริงของสังคมที่สะท้อนถึง

ความโหดร้ายของการโดนข่มขืนจนน าไปสู่    
ความตาย ผู้ที่โดนข่มขืนไม่ได้โชคดีมีชีวิตรอดไป
ทุ ก ค น ถึ งแ ม้ จ ะ รอด ก็ เห มื อ น ต ายทั้ ง เป็ น 
เหตุการณ์ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจ าที่ยาก
จะลบออกไปได้ จะพบว่าจุดจบของการถูกข่มขืน
ที่โหดร้ายต่อผู้หญิงมากที่สุด คือ ความตายที่
ผู้ชายไร้มนุษยธรรมหยิบยื่นให้ 

3. ตัวละครสตรีในวรรณกรรม 
ตัวละครในวรรณกรรมต่างให้ภาพแทนที่   

ไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับบริบทในเนื้อเรื่อง บางเรื่อง
ให้ภาพแทนความเป็นเหยื่อถูกเอาเปรียบโดย
สิ้นเชิงไร้ซึ่งการต่อสู้  แต่ในบางเรื่องตัวละครก็     
ลุกขึ้นมาสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตนเอง    
ตัวละครผู้หญิงถึงจะมีความอ่อนแอไม่แข็งแกร่ง
เท่าผู้ชายแต่มีความคิดที่อยากจะสู้เพื่อตัวเอง 
และคนท่ีรัก เป็นต้น 

3.1 ความเป็นแม่ผู้เสียสละ 
ความเป็นแม่ผู้เสียสละพบได้ในวรรณกรรม 

เรื่อง ล่า และ คาวน้ าค้าง เริ่มจากเรื่อง ล่า ตัวตน
ที่มธุสรสร้างขึ้นมาเพื่อลบล้างความอ่อนเเอของ
ตัวเองที่ เช่ือว่ายังไงตัวเองก็สามารถดูแลเเละ
ปกป้องลูกได้โดยไม่ต่างจากผู้ชาย จะเห็นได้ชัดว่า
วรรณกรรมได้กล่าวถึงบุคลิกของตัวมธุสรที่คุยกับ
ตัวเองตอบโต้กันไปมาร่างที่เข้มเเข็งนั้นใช้ช่ือว่า   
“รุ่งฤดี” ส่วนร่างอ่อนแอของมธุสรจะแสดงให้
เห็นความอ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูก ด้วยความรัก
ลูกจึงยอมท าทุกอย่างที่เชื่อว่าให้ลูกปลอดภัยโดย
ไม่ง้อความยุติธรรมจากกฎหมาย แม้ภายหลังตัว
มธุสรจะไร้ซึ่งสติรับรู้ไปแต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับ
ลูกน้อยโดยไม่ต้องคอยหวาดผวาว่าจะมีใครมาท า
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ร้ายลูกของตน เสียงที่ก้องอยู่ในหัวเสียงของลูกที่
ร้องไห้ “แม่ช่วยด้วย แม่ช่วยด้วย” ได้หายไป
เพราะมธุสรได้น าความสงบสุขมาให้แกลูก ถึงจะรู้
ว่าเป็นวิธีที่ผิด แต่ตราบใดที่ตัวมธุสรยังคงใช้ชีวิต
และเป็นแม่อยู่เธอก็ยังคงดูแลลูกต่อไปเพื่อจะเห็น
ลูกน้อยนั้นเติบใหญ่ 

นอกจากความเป็นแม่ในวรรณกรรมเรื่อง ล่า 
ยังพบใน เรื่อง คาวน้ าค้าง ตัวละครนันทนี แม่
ของปูนหอมที่ต้องมารับรู้ถึงความทุกข์ของลูก
หลังจากท่ีลูกของตัวเองผ่านการถูกล่วงละเมดิทาง
เพศ มาแล้วถึงสองครั้ง ความเจ็บปวดของผู้เป็น
เเม่ที่มารู้ความจริงทีหลังซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือ
ลูกสาวตัวเองได้ การที่จะเข้าแจ้งความกับต ารวจ
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกลัวว่าปูนหอมจะอับอายจน
ไม่กล้าสู้หน้าผู้คน เพียงแค่ในซอยบ้านรู้คงจะ
นินทากันไปทั่ วขนาดชาวบ้านไม่รู้ ความจริง
เท่าที่ควร เพียงเห็นปูนหอมอยู่กับสืบพงษ์สองคน
ยังถูกนินทากันทั่วซอย เเม่ของปูนหอม คิดไปถึง
ถ้าเรื่องนี้ถึงนักข่าวคงเป็นเรื่องราวใหญ่ โตลง
หนังสือพิมพ์ และจะส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจ
ต่อลูกสาว  

หลังจากท่ีนันทนีรู้ความจริงว่าครั้งล่าสุดที่ปูน
หอมโดนสืบพงษ์ข่มขืนก็ได้ไปต่อว่า วัลยาผู้เป็น
ภรรยาสืบพงษ์ ดังข้อความที่ว่า 

 
กับใครก็ไม่ควรท า…เพราะไม่มีคนดี ๆ ที่

ไหน คิดจะท าคนที่กล้าท าอย่างนี้กับเด็ก
ขนาดนี้  แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของ
ตัวเอง…ฉันว่าช่ัวท่ีสุด 

(คาวน้ าค้าง 2537 : 205) 

จากข้อความข้างต้นเธอแสดงความเป็นแม่
ออกมา คือ ความเป็นห่วงลูกในตอนนี้ เธอท าได้  
เพี ยงต่ อว่ าเท่ าที่ แม่ คนหนึ่ งจะท าให้ ลู กได้         
ความเจ็บแค้น ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของผู้เป็นแม่ 
นันทนีรู้สึกว่าตนท าหน้าที่แม่ไม่ดีพอท าให้ลูกต้อง
เจอกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศตั้งเเต่เด็ก 
นันทนีเลือกที่จะช่วยเหลือลูกทุกทางเพื่อให้ลูกมี
อาการดีขึ้นให้กลับมาเป็นเด็กที่แจ่มใสร่าเริง    
อีกครั้งเธอท าทุกอย่างตามใจลูก ลูกอยากจะท า
อะไร เธอจะไม่ขัดเพราะนั่นหมายถึงความสบาย
ใจของลูก เธอไม่บอกความจริงกับสามีเรื่องที่   
ลูกสาวโดนข่มขืนไม่อยากให้ผู้ เป็นพ่อเสียใจ 
เพราะเขาตั้งความหวังกับลูกสาวเพียงคนเดียวไว้
สูง นันทนีพยายามท าความเข้าใจธรรมชาตินิสัย
ของลูกที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ในใจของผู้เป็นแม่จะ
แตกสลายแต่ก็ท าตัวเข้มแข็งไม่อ่อนแอให้ลูกเห็น 
ได้แต่คอยดูแลพฤติกรรมของลูกให้ไปในทิศทาง   
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ฝ่ายสามีที่ไม่รู้ความจริงยังคง 
ตึงเครียดกับลูกสาวกังวลเรื่องผู้ชายอยู่บ้ าง
แต่นันทนีกลับนิ่งเฉยในเรื่องนี้ นันทนีพยายามท า
ให้สามีเลิกสงสัยไม่ได้ เพราะ ในฐานะผู้เป็นแม่
เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เงียบหายและจบลงไป 

แม่ผู้เสียสละทั้งสองเรื่องอันได้แก่ เรื่อง ล่า 
และ คาวน้ าค้าง มีการแสดงออกถึงความเป็นแม่
ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเรื่อง ล่า จะเป็นแม่ที่รับรู้
ความรู้สึกได้ดีที่สุดกับลูกเพราะเจอสถานการณ์
เช่นเดียวกัน การกระท าที่แสดงออกมาจึงเป็น 
การท าเพื่อลูก ส่วนเรื่อง คาวน้ าค้าง แม่เป็นผู้รับรู้
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกมีความโกรธแค้น
แต่ท าอะไรไม่ได้  จึงเลือกที่จะปิดเรื่องให้เงียบ   
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แม้กระทั้งสามีก็ไม่อยากให้รู้เพราะกลัวว่าจะมี
ผลกระทบกับลูก เลือกที่จะเงียบและคอยที่จะ
ระวังผู้ ชายที่ จะ เข้ ามายุ่ งกับลูกของตนเสี ย
มากกว่ าส่ วน เรื่ อ งคนร้ ายปล่อย ให้ เป็ นกฎ        
แห่งกรรม 

3.2 เหยื่อท่ียอมจ านน 
เรื่อง คาวน้ าค้าง ปูนหอมเด็กสาวน่ารักถือว่า

เธอเป็นเหยื่อของผู้ชายที่มักมากในกามอย่างเเท้
จริงโดยต้องยอมจ านนเพราะตัวละครเป็นเด็กไร้
เดียงสา คนท่ีพ่อเเม่พาเข้ามาให้รู้จักก็จะเชื่อเพียง
รูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคนดีเสียทั้งหมดจนมา
เจอกับเหตุการณ์ที่ท าให้ เธอต้องนอนฝันร้าย   
แทบทุกคืน คนแรกจะกล่าวถึงผู้ที่สามารถข่มขืน
ปูนหอมได้ส าเร็จคนแรก อารัมภ์มาในรูปของชาย
ที่น่าเช่ือถือเพราะพ่อเเม่ปูนหอมไว้วางใจจน
สามารถเข้าออกบ้านได้ อารัมภ์เป็นคนท่ีถือว่าน่า
กลัวหรืออาจจะเรียกได้ว่าวิปริตเพราะเขาจะชอบ
มีอะไรกับเด็กสาววัยแรกรุ่นที่ห้ามเกินอายุ 15 ปี
เพราะฉะนั้นปูนหอมจึงเป็นสิ่ งที่ เขาต้องการ    
มากที่สุด  

อารัมภ์หลอกล่อปูนหอมออกมาเพื่อกระท า
ช าเราได้ส าเร็จไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้คนที่สองมี
ช่ือว่า สืบพงษ์ เป็นคนข้างบ้านที่มารดาของปูน
หอมสนิทกับภรรยาของเขาแวะเวียนเข้าไปหาที่
บ้านอยู่บ่อยครั้ง สืบพงษ์วางตัวเป็นผู้ใหญ่และ     
น่านับถือส าหรับปูนหอมจนท าให้ปูนหอมคิดว่า
ไว้วางใจและให้ค าปรึกษากับตนได้ ถ้าจะพูดถึง
เรื่องความลับท่ีท าให้ตนเองรู้สึกเศร้า แล้วปนูหอม
ก็พลาดพลั้งพูดออกไปให้สืบพงษ์ได้รับรู้ เขาไม่ได้
คิดสงสารเลยแม้แต่น้อย มีแต่ความใคร่ที่จะ    

มอบให้ ปูนหอม คิดเพียงแค่ว่าเด็กคนนี้เคยเสีย
ตัวมาแล้วโดนอีกครั้งคงไม่เป็นไร ปูนหอมต้อง
จ านนกับการกระท าของตนเองเพราะการล่วง
ละเมิดทางเพศ ที่เธอได้รับในแต่ละครั้งเกิดมาจาก
ความซื่อความเดียงสาและเป็นเด็กที่ยังไม่โตที่     
จะแยกแยะหรือพิจารณาคนที่ เข้ามาในชีวิต 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอต้องยอมจ านนกับทุกสิ่งทุก
อย่างที่ท าให้มาพบกับเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
เพศ สภาพแวดล้อมครอบครัวที่ผลักดันช่วยให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นได้และเธอก็ไม่สามารถท าอะไร
นอกจากยอมจ านนกับเหตุการณ์นั้น ดังตัวอย่าง 

 
หล่อนมองดูเขาตรง ๆ …สิ่งที่ได้เห็นก็คือ

หน้าด า ๆ ดวงตาหื่นโหย ซึ่งหล่อนเคยส าคัญ
ผิดคิดว่าเป็นความคะนองของหนุ่มหัวดื้อที่ชอบ
ลองดี กับค าสั่ง…แล้วยังเรือนร่างก าย าซึ่งบรรจุ
ไว้ด้วยราคะจริตแรงกล้าจนไม่เคยมีคุณธรรมใด 
ๆ หลงเหลืออยู่…ไม่มีแม้ความรู้คุณ…ไม่มีแม้
เยื่อใยของมนุษย์ที่พึงให้ต่อกัน 

(คาวน้ าค้าง 2537 : 101) 
 

ข้อความข้างต้น ความเป็นมนุษย์ของผู้ชาย
ภายในเรื่องมีอยู่น้อย ยิ่งถ้าเป็นคนรู้จักแล้วถือว่า
ไว้วางใจเหมือนเราให้ใจเขาไปเต็มที่แต่อีกฝ่าย     
ไม่คิดอย่างนั้นไม่ ได้ ให้ ใจกลับมาให้แต่ความ
หลอกลวงเพราะความเป็นเด็กการเป็นผู้เยาว์    
ไม่สามารถที่จะมีอ านาจใด  ๆ สู้ผู้ ใหญ่ ได้ทั้ ง
ความคิด และร่างกาย จึงเรียกได้ว่าตกเป็นเหยื่อ
ทางสังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยคนเลวเป็นผู้ชักน า 
ในตอนนี้ถือว่าปูนหอมได้เสียตัวให้กับอารัมภ์ผู้ที่
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ปูนหอมเรียกว่า น้า ปูนหอมในขณะนั้นยังเป็นเด็ก
สาวที่อ่อนต่อโลกเพราะด้อยประสบการณ์ความรู้
ของชีวิต 

3.3 เหยื่อท่ีไร้ทางสู้ 
เรื่อง คืนบาปพรหมพิราม นั้นถือว่าเป็นเหยื่อ

ที่ไร้ทางสู้ คือ ไม่มีทางที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจาก
สถานการณ์อันเลวร้ายได้ เพียงคืนเดียวต้องเจอ
ชายหลายรุ่นที่ทยอยเข้ามารุมข่มขืนเพียงแค่    
จะปริปากพูดขอชีวิตว่าอย่าท าร้ายตนก็ยากนัก    
เธอต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องสนองความ
ต้องการของเพศชาย ดังตัวอย่าง 

 
ความรู้สึกผมตอนนั้นก็เง่ียนกัญชาก่อน 

ผมค้นหากัญชาที่ตาแหยมซ่อนไว้ก็เลยนั่งถุน
ไปบ้อง…สองบ้องเพลินไปอารมณ์ วูบเดียว
แท้ ๆ ผมมองเห็นผู้หญิงคนนั้นมันสวยขึ้นมา  

ตอนนั้นเขานุ่งกระโจมอกออกมาจาก
ห้องคงจะเดิน ไปอาบน้ าที่ห้วยก็ตอนนั้นละ
ผมก็เลยปล้ าเขา ตอนแรกเขาก็สู้ผม ตะโกน
ด่าหยาบ ๆ คาย ๆ แต่บ้านตาแหยมอยู่ไกล
บ้านคนอื่นไม่มี ใครได้ยิน  ผมก็ เลยได้ ใจ 
ข่มขืนเขาตรงลานดินนั้นเลย 

(คืนบาปพรหมพิราม 2557 : 140) 
 

ข้อความข้างต้น ผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือ
รองรับอารมณ์ของเพศชายแต่จะเห็นว่าผู้หญิงก็
ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเช่นกันแต่การลุกขึ้นมาสู้นั้นไม่
ประสบความส าเร็จ เธอไม่สามารถที่จะสู้แรงของ
ฝ่ายชายได้อ านาจการข่มเหงทางร่างกายมีผลท า
ให้ผู้หญิงต้องจ ายอม เหตุการณ์ครั้งนี้ เรียกได้ว่า 

เป็นโศกนาฏกรรมที่ เป็นครั้ งยิ่ งใหญ่ ในไทย     
เป็น เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงที่ ไม่อาจคาดคิด   
เพราะท้ายที่สุดการที่ ไร้ทางสู้ เธอจึงถูกน าไปฆ่า
โดยการน าศพไปทิ้งไว้ให้รถไฟทับเพื่อเป็นการ    
อ าพรางคดี เป็นความรุนแรงที่เกิดจากภัยทาง
สังคม ที่พบเห็นได้บ่อยตามข่าว ถึงแม้เรื่องนี้      
จะเกิดขึ้นมาสิบกว่าปีแล้ว การกระท ารุนแรง     
ทั้งต่อร่างกายและจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น        
ท าร้ายร่างกาย ฆ่าล้างแค้น ล่วงละเมิดทางเพศ  
เป็นต้น ยังคงติดอยู่กับหมวดความรุนแรงตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบันไม่สามารถหายไปจากสังคม 

 
4. สถานที่กับการข่มขืน 
สถานที่ ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากใน

วรรณกรรมไทยเป็นสิ่ งที่ เช่ือมโยงท าให้ เกิด
เรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นภายในเรื่อง เรื่องจะด าเนินไป
ได้ก็ต้องมีการเดินเรื่องด้วยฉากและสถานที่
เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน 
ถ้าหากกล่าวถึงวรรณกรรมที่มีการล่วงละเมิดทาง
เพศต่ อสตรีฉากหรือ  สถานที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
เหตุการณ์หลักที่ส าคัญมากของเรื่องที่สะท้อนให้
เห็นการกระท าท่ีรุนแรงของมนุษย์เพราะสถานท่ีที่
ท าการข่มขืนจะเห็นได้ว่าเป็นสถานที่ทั่วไปถือว่า
เป็นสาธารณะไม่จ ากัดเหมือนเดิมตรงที่ว่าข่มขืน
ต้ องเข้ า โรงแรม เพี ย งเท่ านั้ น  จะ เห็ น ได้ ว่ า
วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
มิติฉากหรือสถานที่ โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรม
ที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษา ดังนี้  
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4.1 ชุมชนเสื่อมโทรม 
วรรณกรรมเรื่อง ล่า ชุมชนถือว่าเป็นสถานที่

หลักในการก่อเหตุ การคุกคามทางเพศ ถ้าเป็น
แหล่งชุมชนท่ีเสื่อมโทรมภัยร้ายย่อมเกิดขึ้นกับตัว
ละครได้ง่าย จะกล่าวให้เห็นฉาก หรือสถานที่
บริเวณที่มธุสรถูกข่มขืนไว้ดังน้ี 

 
กึ่งกลางซอยสองข้างทางเป็นพงหญ้าหนา

ทึบ แถมซุ้ม เชิงไผ่มีไม้เถาพันรุงรังท าให้มืด
ครึ้มยิ่งขึ้น กลุ่มบ้านเช่าของเรายังอยู่อีกไกล 
และตึกแถวริมถนนก็ห่างหนักหนา… ฝนเริ่ม
โปรยเม็ดบาง ๆ ลงมาอีก 

(ล่า ทมยันตี 2555 : 123) 
 

ข้อความข้างต้นบริเวณซอยบ้านที่ เปลี่ยว    
จึงไม่ปลอดภัยในการเดินทางค่ าคืนห่างไกลผู้คน   
จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเกิดเหตุข่มขืนต่อ
ผู้หญิงได้โดยง่าย ดังกอหญ้าและซุ้มไผ่นี้เองก็เป็น
สถานที่หลบอ าพรางตัวของพวกโจรทั้ง 7 ก่อนจะ
เข้าท าร้ายมธุสรกับลูกโดยการล่วงละเมิดและ 
การท าร้ายร่างกาย จะเห็นได้ว่าเรื่อง ล่า ตัวละคร
หญิงถูกข่มขืนบริเวณซอยบ้านข้างทางที่มีต้นไม้
เยอะ ๆ เพื่อท่ีไม่ให้คนเห็นยังคงเป็นสถานท่ีทั่วไป
ทีเ่วลาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะพบว่าอยู่ตรงบริเวณ
นี้ท้ังสิ้นเพราะสามารถท าให้ไม่เห็นและต่อให้เสียง
ดังก็ไม่ ได้ยิน แต่ถ้าได้ยินก็น้อยนักที่จะได้รับ    
การช่วยเหลือเพราะผู้คนก็ต่างกลัวอันตรายไม่มี
ใครที่กล้าออกมากลางค่ ากลางคืนโดยไม่มีเหตุ    
อันจ าเป็นเพราะในฉากที่ว่านี้วรรณกรรมบอก 
โดย เด่ น ชัดว่ าไม่ มี ไฟ ตอนกลางคืนส าหรับ      

ซอยบ้ านของมธุสร สถานที่ นี้  จึ งท าให้ เกิ ด     
การล่วงละเมิดทางเพศในวรรณกรรมเรื่อง ล่า 
และเป็นจุดชักน าไปสู่จุดจบของการแก้แค้น    
ของตัวมธุสรต่อไป 

 
4.2 สถานที่สาธารณะ 
วรรณกรรม เรื่อง คาวน้ าค้าง ฉาก หรือ

สถานที่จะแตกต่างไปจาก เรื่อง ล่า ตรงที่ว่า
สถานที่ เกิดเหตุมีหลายที่ล้วนแล้วเป็นสถานที่   
ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะสถานที่
มีความเป็นสาธารณะ เช่น ในโรงเรียน และมี 
ตอน ห นึ่ ง  อรรณ พ ซึ่ ง เป็ น ลู กพี่ ลู กน้ อ งกั บ      
ปทุมมาลย์ แอบชอบปูนหอม โดยพยายาม     
ล่วงเกินปูนหอมห้องนอนบนรถไฟ จนเธอเกลียด
ไม่ชอบหน้า สถานท่ีในเรื่อง คาวน้ าค้าง ตัวอย่าง 

 
เสียงกึกก้องของล้อรถเป็นสิ่งประเสริฐ

สุดในยามนี้ อรรณพบีบมือหล่อนแน่นขึ้น ทิ้ง
ความรู้สึก “แปลกใหม่” ไว้ตรงนั้นแล้วจึง
ปล่อย ปีนขึ้นบันไดไปนอนอย่างมีความสุข
เหมือนเดิมเพราะเช่ือว่าความแปลกใหม่จาก
เขาจะเป็ นเช้ือ เพลิ งให้หล่อน เกิดความ 
กระวนกระวาย 

(คาวน้ าค้าง 2537 : 375) 
 

ข้อความข้างต้นสถานที่ในการข่มขืนไม่ได้    
ถูกจ ากัดอยู่ในสถานที่นิ่งเพราะในที่นี้อยู่บนรถไฟ
มีการเคลื่อนที่ ผู้ชายยังจะสามารถหาวิธีล่วงละเมิด
ได้  ให้ เห็นรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศที่    
หลายมิติมากขึ้นเพราะปกติแล้วการข่มขืนหรือ
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การล่วงละเมิดทางร่างกายโดยทั่ วไปมักจะ     
เป็นสถานที่ นิ่ ง  ไม่มี การเคลื่ อนที่ ให้ เห็ นว่ า      
การล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้จาก
สถานที่ รอบตั วที่ มี บุ คคลทั้ งชายและหญิ ง        
อยู่ด้ วยกันย่อมหนี ไม้พ้นเรื่องเพศให้ เห็นถึง
ธรรมชาติของมนุษย์  

ผู้แต่งสื่อให้เห็นว่าสถานที่สามารถพบเห็น   
ได้ในชีวิตประจ าวันเพราะเรื่องนี้ผู้แต่งพยายาม
น าเสนอเรื่องที่สะท้อนสังคมพื้นที่สาธารณะยังคง
เป็นปัจจัยที่เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้แบบ      
ไม่มีขีดจ ากัดสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่และ
ตลอดเวลา การข่มขืนในเรื่อง คาวน้ าค้าง สถานที่
มีหลากหลายเพราะจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรื่อง
ที่ว่าภัยอันตรายมีอยู่รอบตัวและเกิดขึ้นได้ง่าย
โดยเฉพาะกับเด็กจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เด็กเป็นเหยื่อ
อย่างเห็นได้ชัด 

4.3 สถานที่ปิดและเปิด 
เรื่ อ ง การล่ วงละ เมิ ดทางเพศ  ใน เรื่ อ ง      

คืนบาปพรหมพิราม สถานที่ใช้ในการข่มขืน อยู่ที่ 
อ าเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต่างจาก
วรรณกรรมสองเรื่องที่กล่าวไว้ ณ ข้างต้น เพราะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริงแต่สถานท่ีเกิดเหตุ
ก็ไม่ได้ต ่างไปจากวรรณกรรมเรื ่อง ล่า และ 
คาวน้ าค้าง ในเรื่องนี้ถือว่าสถานท่ีก่อเหตุสามารถ
มองเห็นได้เด่นชัด คือ อ าเภอพรมพิราม บริเวณ
อ าเภอถูกใช้เป็นสถานที ่ก่อเหตุอาชญากรรม 
นางบุญต้องมาประสบกับเคราะห์ร้ายภายใน 1 
คืน เธอโดนคนกระท าไปมากกว่า 30 คน ตั้งแต่
สถานท่ีเริ่มเข้าตัวอ าเภอ โดนคนขับรถข่มขืน และ
มาโดนข่มขืนอีกทีที่บ้านตาแหยมโดนลากข่มขืน

ไปเรื่อย ๆ จากสถานที่ปิด ภายในรถ และบ้าน 
จนไปสถานที่เปิดบริเวณทุ่งนา ล าคลอง บึง  

สถานที่ปิดและเปิดภายในเรื่อง คืนบาป
พรหมพิราม เริ่มจากข่มขืนในบริเวณที่ปิดตั้งแต่
เริ่มแรกภายในรถและบ้านแล้วค่อย ๆ ที่จะ
ออกมาบริเวณนอกบ้าน คือสถานที่เปิดโดยถูก
ลากออกมาข่มขืนไปทั่วหมู่บ้านจนภายหลังทนไม่
ไหวเธอจึงได้จบชีวิตลง จะเห็นว่าสถานที่ภายใน
เรื่องนี้เกิดแห่งเดียวที่อ าเภอพรมพิรามก็จริง แต่มี
ความหลากหลายของตัวละครที่ถูกข่มขืนในแต่ละ
สถานที่เช่นเดียวกับเรื่อง คาวน้ าค้าง สถานที่ไม่
จ ากัด การที่โดนข่มขืนจากสถานที่ปิดไปสถานที่
เปิดไปเรื่อย ๆ ของตัวนางบุญสะท้อนให้ เห็น 
ความรุนแรงต่อสตรีเพศได้อย่างชัดเจน คือ มี    
การเคลื่อนย้ายของสถานที่ ในการข่มขืนเป็น 
ความจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวและเป็นเหตุการณ์
ที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมที่คนบางกลุ่ม
นิยมชมชอบความรุนแรงและความเที่ยงธรรม
ไม่ได้เกิดแก่ตัวนางบุญจนตัวตาย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวรรณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ
สามารถมองเห็นภาพแทนตัวละครของสตรีใน
วรรณกรรมที่แตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ว่า
วรรณกรรมที่ได้น ามาศึกษาเป็นวรรณกรรมที่
สะท้อนสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สิ่งที่    
เป็ นข้อบกพร่องที่ ผู้ หญิ งยั งคงไม่ ได้ รับ  คื อ    
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ผู้ชายยังคงเป็นฝ่ายที่มีอ านาจบีบบังคับผู้หญิงได้
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อยู่ เสมอกดขี่ ให้ผู้หญิ งอยู่ ในฐานะจ ายอมใน
สถานการณ์นั้น สามารถท่ีจะแยกได้ ดังนี้ 

ภาพแทนในวรรณกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
จากการที่ได้ศึกษาวรรณกรรมทั้งหมด 3 เรื่อง 
พบว่ามีภาพแทนที่แตกต่างกันออกไปแต่มีจุด
ร่วมกันตรงที่ เป็นฝ่ายถูกกระท าเช่นเดียวกัน      
ผลจากการถูกกระท านั้นตัวละครผู้หญิ งเริ่ม
มองเห็นความแตกต่างเป็นภาพแทนที่ไม่เหมือน 
กับวรรณ กรรมแนวอื่น  คือ  จะให้ภ าพของ    
ความหดหู่เสียเป็นส่วนใหญ่อารมณ์ความรู้สึกที่
ท้อแท้ในชีวิต เช่น กลัวการใช้ชีวิตกลัวการได้รับ
ความรัก ในเรื่อง คาวน้ าค้าง อีกมุมตัวละครใน
เรื่องนี้ตกเป็นเหยื่อโดยยอมจ านนเพราะความเป็น
เด็กที่ ยั งไร้ เดียงสารู้ ไม่ เท่าทันมนุษย์ผู้ชายที่
ต้องการข่มขืนเพื่อสนองความใคร่ของตัวเอง 

นอกจากภาพแทนของฝ่ายถูกกระท าแล้ว     
ยังมีฝ่ายที่ เป็นผู้กระท าเกิดจากผลที่ เคยโดน
กระท าด้วยความรุนแรงมาก่อน คือ เรื่อง ล่า เป็น
เพียงเรื่องเดียวที่ตัวละครโดนล่วงละเมิดทางเพศ
แต่กลับลุกขึ้นมาสู้สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของ  
ผู้แต่งต้องการจะสื่อว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ในการจะ
กระท าบางอย่างได้ไม่ต่างจากผู้ชายและยังเห็น
ภาพแม่ผู้เสียสละเพราะจะเห็นมธุสรในบทบาท
แม่ที่ห่วงใยลูกได้เด่นชัด ยอมที่จะท าทุกอย่างให้
ลูกน้อยปลอดภัยแต่อีกด้านของเรื่องนี้ให้เห็นภาพ
มธุสร เป็น “เหยื่อ” ของการข่มขืนเพื่อลงโทษ
และการข่มขืน เพื่ อสนองความใคร่  รวมถึ ง      
การข่มขืนเพื่อแสดงอ านาจของเพศชาย เห็นภาพ
แทนความรุนแรงในรูปแบบการล่วงละเมิดทาง
เพศในเรื่องนี้ท่ีมีนัยการข่มขืนที่หลากหลายมิติ  

เรื ่องสุดท้ายในการน ามาวิเคราะห์ เรื่อง 
คืนบาปพรหมพิราม เป็นเรื่องที่เรียกว่าตัวละคร
เป็น เหยื่อ อย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่มีทางสู้ผู้ชาย
ได้เลยการร้องขอชีวิตไม่ได้ผลและชีวิตต้องจบลง
จากความมักมากของผู้ชาย คือ การโดนข่มขืน 
จนตัวตายเป็นความโหดร้ายที่สุดของวรรณกรรม
ล่วงละเมิดทางเพศให้เห็นภาพเหยื่อที่ไร้ทางสู้ 
โดยสิ้นเชิง วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง ล้วนแล้วเป็น
การข่มขืนเพื่อแสดงอ านาจของเพศชายทั้งสิ้น 
การกระท าผิดที่คิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมาย 
โดยกระท าการข่มเหงผู้หญิงทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  

วรรณกรรมทั้ ง 3 เรื่อง ที่ ได้น ามาศึกษา
วิเคราะห์ วรรณกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ    
ต่อสตรี มีความเห็นว่าสถานที่ เกิดเหตุเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ สุด เพราะสามารถที่ จะ เช่ือมโยงไป        
สู่เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถ้าเริ่มจากการสังเกตในขั้น
แรกการที่จะโดนข่มขืนได้ต้องอยู่ในชุมชนที่ มี
ความเสี่ยง เช่น ชุมชนเสื่อมโทรม ในเรื่อง ล่า      
ก็สามารถจะพบเห็นได้ภายในเรื่องว่าสถานที่ท า
ให้ตัวละครเอกถูกข่มขืนได้หรือเรียกได้ว่าสถานที่
เป็นใจให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นและสถานท่ีสาธารณะที่
บางทีมีผู้คนพลุกพล่านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ     
ท าให้เกิดเหตุอาชญากรรมได้ สุดท้ายสถานที่ปิด
และเปิดพื้นที่มี อยู่อย่างไม่จ ากัด  การข่มขืน
สามารถเกิดขึ้นได้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในที่ลับ เช่น 
บ้าน แต่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีคนสังคม
อยู่ร่วมกัน และอีกอย่างที่พบอยู่ในวรรณกรรมทั้ง 
3 เรื่อง คือ สื่อ ถือเป็นจุดเด่นของวรรณกรรม 
การล่วงละเมิดทางเพศจะมีการน าสื่อเข้ามา
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เกี่ยวข้องเหมือนเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ละชนิด
เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมต้องเป็นที่รับรู้ 

สื่อจะคอยท าหน้าที่กระจายข่าวแต่จะส่งผล
ต่อตัวละครในวรรณกรรมทางด้านจิตใจกลัวที่จะ
เผชิญหน้าความจริงของสังคมแน่นอนว่าผู้คนจะ
มองคนที่โดนถูกข่มขืนอีกอย่าง เช่น เรื่อง คาวน้ าค้าง 
ถึงจะรู้ว่าลูกตัวเองโดนข่มขืนแต่ก็ไม่กล้าที่จะ 
แจ้งความยอมให้เหตุการณ์นั้นเงียบหายไปเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ปูนหอมมีที่ยืนใน
สังคม กลายเป็นทางออกเดียวของตัวละครที่      
ไม่กล้าสู้กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสื่อจึงมีผล
ต่อวรรณกรรมประเภทนี้ และการข่มขืนจะเป็น
ข่าวที่เรียกร้องความสนใจเป็นพิเศษก็ต่อเมื่อมี 
การฆ่า เห็นได้ชัดใน เรื่อง คืนบาปพรหมพิราม ที่
มีช่วงหนึ่งภายในเรื่องกล่าวถึงผู้คนมาคอยรุมดูศพ
ให้ความสนใจเพราะถ้าเป็นข่าวข่มขืนในปัจจุบัน
ถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเกิดมีการฆ่า
เกิดขึ้นจะท าให้เป็นข่าวใหญ่เฉกเช่นที่ถูกน ามา
เขียนไว้ในวรรณกรรมเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ

ให้กับผู้อ่านให้เห็นถึงภัยร้ายที่มีต่อผู้หญิงท่ีมาจาก
คนใกล้ตัว สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดสตรีในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ 
ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบการข่มขืนเพียงลักษณะ
เดียว อาจศึกษาการล่วงละเมิดสตรีในลักษณะอื่น
ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีต่อไป 
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