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Editor’s Talk
ผมทำ�งานกับน้องๆ ผู้ผลิตนิตยสาร Read
Me นี้เป็นฉบับที่สองแล้วครับ
ในฐานะบรรณาธิการที่ปรึกษา หรือเรียกให้
เข้าใจง่ายๆ ว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ในการ
ผลิตนิตยสารนั้น ผมพบว่ามันก็เป็นงานที่สนุก
ดีครับ อย่างน้อยก็รู้สึกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวย
ขึ้นเยอะ แม้ไม่สดใหม่ไฟแรงเท่ากับน้องๆ แต่ก็
คึกคักขึ้นเยอะ
แต่กน็ นั่ แหละครับ สดชืน่ ขึน้ ก็ใช่วา่ หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบแบบผู้ใหญ่จะลดลงไปด้วย
นิตยสาร Read Me ฉบับที่แล้วเกิดความผิด
พลาดบางประการขึ้นกับสกูปหลักประจำ�ฉบับ ที่
ถูกเขียนขึ้นด้วยความเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง และ
ขาดการสืบค้นข้อมูลรอบด้าน จึงอาจสร้างความ
ขุน่ เคืองใจให้กบั ผูอ้ า่ น ผมในฐานะพีเ่ ลีย้ งขอน้อม
รับผิดครับ ทั้งสัญญาและตั้งใจว่าจะปรับปรุง
และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ เผื่อว่าจะสร้าง
ประโยชน์ให้น้องๆ เขาได้มากกว่านี้ครับ
เพื่อให้เข้ากับคอนเส็ปต์วายร้ายของ Read
Me ฉบับนี้ ก็ขอประเดิมด้วยการสารภาพผิด
เรือ่ งความผิดพลาดในตัวเองก่อนเลยครับ ความ
ไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวังนีแ่ หละครับวายร้ายทีอ่ ยู่
ในตัวผมมานานเนิ่น พามันมาประจาน ณ ตรงนี้
ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ทำ�ผิดซ้ำ�อีก

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Talk

คุณผู้อ่านมีผู้ร้ายในดวงใจไหมคะ
เราเองก็มีผู้ร้ายที่ชอบมากๆ อยู่หนึ่งคน แต่น่าเสียดายที่ตอนจบของ
เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
เขาตายตอนจบค่ะ
พอมาลองคิดดูแล้ว สาเหตุที่ทำ�ให้ผู้ร้ายก่ออาชญากรรมให้พระเอกมา
ตามแก้ ก็ล้วนมาจากปมส่วนตัวทั้งสิ้น เช่น พื้นฐานครอบครัว ความผิด
ปกติทางสภาพจิตใจ หรือการถูกกระทำ�ความรุนแรงในทางใดทางหนึ่งมา
ก่อน
หรือถ้ามองมุมกลับดูบ้าง ผู้ร้ายอาจไม่อยากเป็นฝ่ายร้ายเลยก็ได้ หาก
ถูกบังคับให้เป็น เพราะเราต้องการคนดี ซึง่ แท้จริงแล้วไม่มใี ครหรอกทีจ่ ะมี
ด้านสีขาวหรือด้านสีดำ�เพียงอย่างเดียว
ทุกคน ย่อมมีด้านสีเทาในตัว
เราอยากให้ทุกคนได้เห็นด้านสีเทาของผู้ร้าย ว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผล
ของการกระทำ� แม้การกระทำ�นั้นจะนำ�ไปสู่สิ่งไม่ดี แต่ถ้าเรารู้จักและเข้าใจ
พวกเขา เราก็สามารถช่วยกันรักษาความเป็นผู้ร้ายของพวกเขาได้
ลองเข้าไปทำ�ความรู้จักกับอีกมุมหนึ่งของผู้ร้าย แล้วจะรู้ว่าเขาร้ายกัน
ทำ�ไม?
กมลพร สุนทรสีมะ
บรรณาธิการ
สวัสดีครับ
อยากบอกว่าบทบรรณาธิการนีเ่ ป็นอะไรทีย่ ากทีส่ ดุ ในเล่มจริงๆ นะครับ
เพราะมันมีเรื่องราวที่อยากจะเขียนมากมาย แต่ถ้าเขียนยาวไปก็เกรงว่าจะ
กลายเป็นบันทึกรักอารัมภบทของนายบก.ไปเสีย งั้นเอาเป็นว่าผมขอเล่า
ถึงตัวร้ายในดวงใจของผมก็แล้วกัน
สมัยยังเด็กผมชอบดูจูเรนเจอร์มากเลยครับ ส่วนใหญ่เด็กๆ จะชอบ
ฮีโร่ แต่ผมกลับชอบตัวร้ายครับ ผมชอบปีศาจตนหนึ่งในซีรีย์จูเรนเจอร์
เธอเป็นปีศาจที่เอาชนะเหล่าจูเรนเจอร์ได้จนถึงเกือบท้ายเรื่อง เหล่าอัศวิน
ต้องใช้ความมุมานะอย่างหนักกว่าจะเอาชนะเธอได้ เชื่อมั้ยว่าผม reply ดู
ตอนนี้เป็นสิบๆ รอบ เพราะชอบเล่ห์กลของปีศาจร้าย การตกหลุมพราง
ของเหล่าตัวเอก และการแก้ปัญหาจนสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้
อย่าคิดว่าตัวร้ายมีไว้เพื่อให้ตัวเอกในการ์ตูนเอาชนะและกลายเป็นฮีโร่
ในทุกตอนเพียงแค่นั้นนะครับ ลองสำ�รวจดูดีๆ ว่ารอบตัวคุณมีปีศาจร้าย
ที่พยายามบ่อนทำ�ลายคุณด้วยความอิจฉาริษยาไหม ลองนำ�ความโกรธ
เกลียดเคียดแค้นนั้นมาเป็นแรงผลักดัน ให้เราขึ้นไปสู่จุดที่เหนือกว่าปีศาจ
พวกนั้นให้ได้นะครับ
ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
บรรณาธิการ
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COVER STORY [เรื่องจากปก]

หากพูดถึงสื่อบันเทิงทุกแขนง ไม่ว่าจะวรรณกรรม ภาพยนตร์
ละคร และการ์ตนู ย่อมมีตวั ละครหลักๆ อยู่ 3 ตัว ได้แก่ พระเอก นางเอก
และ “ตัวร้าย” ซึ่งในแง่ความบันเทิงแล้ว การมีตัวร้ายนั้นจะทำ�ให้เรื่อง
ราวเกิดปมปัญหา และดำ�เนินเรื่องราวไปได้อย่างสนุกสนาน ต่อให้ทั้ง
เรือ่ งมีนางเอกคนเดียว แต่กว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นานาไปได้จน
พบกับความสุขในบทส่งท้าย อุปสรรคที่ ไม่มีตัวต้นเหล่านั้น ก็คือ “ตัว
ร้าย” ที่นางเอกต้องเผชิญหน้าอยู่ดี
โลกคือละครเรือ่ งหนึง่ และละครก็คอื โลกใบหนึง่ เราย่อมพานพบ
กับตัวร้ายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะร้ายโดยนิสัย ร้ายเพราะปัญหา
ทางจิต หรือแม้แต่ร้ายเพราะสังคมรอบข้างสั่งสมบ่มเพาะให้ร้าย ทุก
ปัญหาย่อมมีสาเหตุ กว่าทีต่ วั ละครเหล่านัน้ จะร้ายได้ขนาดนีย้ อ่ มมีเบือ้ ง
ลึกเบื้องหลัง
และตัวร้ายหลายๆ ตัวในเล่มนี้ก็พร้อมจะเปิดใจ ให้คุณได้รู้เรื่อง
ราวของพวกเขาแล้วว่า “ทำ�ไม เพราะอะไร พวกเขาถึงร้ายได้ขนาดนี้”
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เทปเสียงจากห้องขัง 1940

เรื่อง: วรพล ถาวรวรานนท์

72 ชัว่ โมงหลังการหลบหนีของผูต้ อ้ งหารหัส A 023 และ B 001 ลูเธอร์: หุบปากได้แล้ว โจ๊กเกอร์ ฉันไม่อยากเสวนาเรือ่ งต�่ำๆ กับโรคจิต
[ยินดีตอ้ นรับสูร่ ะบบรักษาความปลอดภัยทัณฑสถานเบลล์ รีฟ: ชั้นต�่ำอย่างแก
ทัณฑสถานพิเศษเพื่อคุมขังอาชญากรอันตราย
กรุณาป้อนค�ำสัง่ :_ เก็บกูไ้ ฟล์บนั ทึกภาพและเสียงจากห้องขังที่ โจ๊กเกอร์: อ้อ! งั้นเราก็มาคุยเรื่องสูงๆ ของคนที่สูงซู้งสูงกันดีกว่า...
1934 ... ด�ำเนินการ
เป็นต้นว่าเรือ่ งพีบ่ กึ้ ทีบ่ นิ ว่อนไปว่อนมาในเมโทรโปลิศเป็นไง หมอนัน่ บิน
ได้สูงเอาการเลยเทียวนา พี่บึ้กที่ใส่เสื้อสีฟ้า ผูกผ้าคลุมสีแดงนั่น...
ห้องขังที่ 1934 คุมขังผู้ต้องหารหัส:
A 023: ลูเธอร์, ‘เล็กซ์’ อเล็กซานเดอร์ และ B 001: นิรนาม ลูเธอร์: อย่าพูดเรื่องมันให้ฉันได้ยินเป็นอันขาด!
(รายละเอียดเพิ่มเติม: นักโทษหมายเลข B 001 ไม่พบหลัก
ฐานระบุตัวตน มีนามแฝงว่า ตัวตลก – โจ๊กเกอร์)
โจ๊กเกอร์: แหม พี่เหม่ง ฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ คือต่อให้แกหลุด
ไปจากทีน่ ไี่ ด้ แต่จากนัน้ แกจะท�ำอะไรต่อ แกก็รวู้ า่ เมือ่ ไหร่กต็ ามทีแ่ กย่าง
ด�ำเนินการเก็บกู้ข้อมูล:_ เสร็จสิ้น
เท้าออกจากคฤหาสน์ที่คุ้มกะลาหัวแกอยู่ แกจะต้องระแวดระวังตัวอยู่
เปิดไฟล์บันทึกภาพล่าสุดจากห้องขังที่ 1934:_ ล้มเหลว
ทุกฝีก้าว จะไปไหนมาไหนท�ำอะไรก็ไม่สุขกายสบายใจ แล้วมันเพราะ
(รายละเอียดเพิ่มเติม: ไฟล์บันทึกภาพทั้งหมดถูกไวรัสที่ผลิต
อะไรกันเล่า... ซุปเปอร์แมนไง! แกรู้ดีแก่ใจว่ามันจะจับตามองทุกวินาที
ขึ้นโดยเล็กซ์คอร์ปท�ำลาย ไม่สามารถเก็บกู้ได้)
เฝ้าตามก้นแกยังกะหม่าม้าตามก้นลูกที่เพิ่งหัดเดิน แกจะวิตกจริตจน
เปิดไฟล์บันทึกเสียงล่าสุดจากห้องขังที่ 1934:_ ด�ำเนินการ]
เพี้ยน เพื่อนยาก และทันทีที่แกเริ่มคิดอุตริ มันจะรู้ทันแก มันจะพุ่งหา
..
แกอย่างด่วนจี๋ราวจรวด แล้วก็ ตุบตับตุบตับ แกจะหลับไม่รู้ตัว ตื่นมา
โจ๊กเกอร์: ดูท่ามุกเมื่อกี้คงจะฝืดไปหน่อย แต่ไม่เป็นไรฉันยังมีอีกแยะ อีกที แกจะอยู่ในห้องนีอ้ กี ครัง้ กลายเป็นวัฏจักรซ�้ำๆ ไปเรือ่ ยๆ ไม่ร้จู บ...
แต่ปัญหานี้ของแกจะหมดไป! ถ้าแกใช้บริการของ แต่นแตนแต๊น โจ๊ก
ที่จะช่วยให้แกเปิดปากไม่มีหุบเลยล่ะ
เกอร์เซอร์วิส! แค่รับปากว่าจะสร้างของเล่นให้ฉันสักสองสามอย่างหลัง
จากที่ฉันพาแกออกไปจากที่นี่ ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน ฉันจะเอาหัว
ลูเธอร์: ...
ซุปเปอร์แมนใส่กล่องของขวัญส่งให้นายถึงหน้าประตูบ้านเลยนะจ๊ะ
โจ๊กเกอร์: ปกติแกพูดมากกว่านีน้ หี่ ว่า ฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของแกนะ
เหวย ฉันอัดเทปทุกรายการที่แกไปพล่ามเรื่องขี้โม้ไว้ดูเล่นไม่มีขาด ไอ้ ลูเธอร์: แกก�ำลังดูถูกฉันไอ้ตัวตลก แกคิดว่าฉันไร้น�้ำยารึไงกัน มันไม่
เหม่ง แกน่ะคุยโวเก่งจะตาย ไหงคราวนีถ้ งึ ได้เงียบเป็นเป่าสากแบบนีล้ ะ่ คณามือฉันหรอกโว้ย! แล้วก็หยุดเรียกมันว่าซุปเปอร์แมนได้แล้ว มัน
หว่า... แหม่ โถๆๆๆ คุณลูเธอร์ผู้ยิ่งใหญ่ ผมผิดเองสินะที่เล่นแต่มุกฝืดๆ ไม่ใช่แม้กระทั่ง ‘แมน (Man – มนุษย์)’ ด้วยซ�้ำ มันเป็นมนุษย์ต่างดาว
งั้นผมว่าเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีฝ่า เรื่องอะไรที่จะท�ำให้คุณลูเธอร์มีปาก เป็นมอนสเตอร์ (Monster – สัตว์ประหลาด) เป็นภัยร้ายทีน่ า่ สะพรึงทีส่ ดุ
ที่โลกเคยมี แกคิดหรือว่ามันจะช่วยเหลือพวกเราตลอดรอดฝั่ง มันเป็น
มีเสียงได้ อืม เรื่องอะไรดีน้า...
เอเลี่ยน มันก�ำลังหลอกล่อเราให้ตายใจเพื่อวันหนึ่งเผ่าพันธุ์ของมันจะ
ขยุ้มเราในทีเดียว ดูพวกแกสิ พวกแกดันไปเทิดทูนมันราวพระเจ้า เห็น
มันเป็นความหวัง เป็นความดีงาม ถุย! ฉันต่างหากล่ะที่ควรจะถูกเรียก
ว่าซุปเปอร์แมน... ฉันอ่านปรัชญาของนิตเช่จนแตกฉานตั้งแต่แปดขวบ
ทัง้ ซุนจือ่ และฟูโกต์ ฉันเข้าใจพวกมันมากกว่าทีพ่ วกมันเข้าใจตัวเองด้วย
ซ�้ำ ฉันยังได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถท�ำได้
มาก่อนทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉันต่างหากที่เป็นมนุษย์เหนือมนุษย์
ไม่ใช่มัน!
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โจ๊กเกอร์: แปะ แปะ แปะ... เก่งจริงๆ ถ้าพ่อแกรู้ก็คงดีใจตาย

[เล่นไฟล์บันทึกเสียงเท่าที่เก็บกู้ได้เสร็จสิ้น... จบการท�ำงาน]

ลูเธอร์: เฮอะ! ถ้าพ่อยังมีโอกาสได้เห็นฉันตอนนี้ ท่านก็คงต้องภูมิใจ หมายเหตุ: ตัวเลข 1940 เป็นปีทตี่ วั ละครเล็กซ์ ลูเธอร์ และโจ๊กเกอร์ปรากฏ

อยู่แล้ว ลูกนอกคอกที่ท่านไม่เคยเหลียวแลแถมยังขยะแขยงกลับ ตัวในหนังสือการ์ตนู เป็นครัง้ แรก โดยเล็กซ์ ลูเธอร์โผล่มาใน Action Comics
ก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้เชียว ฉันเป็นในสิ่งที่ท่านอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ เล่มที่ 23 ส่วนโจ๊กเกอร์ออกอาละวาดใน Batman เล่มที่ 1 ซึง่ ทัง้ สองเล่มตี
ส�ำเร็จ...
พิมพ์ในค.ศ. 1940 ทัง้ คู่

โจ๊กเกอร์: ด้วยการที่แกฆ่าพ่อแกจนตาย แบบเดียวกับที่เขาเคย

พยายามฆ่าแกอย่างนั้นสินะ
ลูเธอร์: การจะก้าวมายืนในจุดที่ยืนอยู่ มันก็ต้องมีคนเสียสละกันบ้าง
ในทางกลับกันถ้าไม่ใช่พ่อก็คงเป็นฉันเองที่ต้องลงไปนอนในหลุม ท่าน
ไม่ปล่อยฉันแน่... โลกใบนี้มันเป็นโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก มนุษย์แค่
ท�ำสิ่งต่างๆ ตามสัญชาตญาณที่จะมุ่งไปข้างหน้าเพียงคนเดียว ลองให้
พวกมันเจอสถานการณ์จวนตัวสิ มันจะเลือกทิ้งคนอื่นเพื่อเอาตัวรอด
ก่อนอย่างไม่ลังเล ใครที่ไปได้ไกลที่สุด ก็แปลว่าคนๆ นั้นเก่งที่สุด และ
สิ่งที่พ่วงตามมาพร้อมระยะทางก็คืออ�ำนาจ อ�ำนาจที่จะใช้ควบคุมไอ้
พวกที่ต่อคิวกันอยู่ข้างหลัง

โจ๊กเกอร์: แกท�ำให้ฉันนึกเรื่องฮาขึ้นมาได้!... แกท�ำให้ฉันนึกถึง เอ่อ

เมือ่ เราพูดถึงวายร้าย โจ๊กเกอร์จะเป็นตัวละครทีท่ กุ คนนึกถึงเป็น
อั น ดั บ แรกๆ เขาฉลาดเป็ น กรดถึ ง ขึ้ น เป็ น อั จ ฉริ ย ะในการก่ อ
อาชญากรรมทุกรูปแบบจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าชายแห่งการ
ฆาตกรรม ต้นเหตุแห่งการเป็นโจ๊กเกอร์มาจากการสูญเสียภรรยาให้
กับอุบตั เิ หตุ และสูญเสียตัวตนของตนเองเมือ่ ตกลงไปในถังสารเคมี
ที่ท�ำให้เขาใบหน้าผิดรูปร่าง ปากแดงแจ๋ ผิวขาวจั๊วะ ผมเขียวอี๋ เมื่อ
รับสภาพตัวเองไม่ได้ บุคลิกทีซ่ อ่ นอยูใ่ นซอกหลืบจิตใต้ส�ำนึกจึงกลืน
กินบุคลิกเดิม กลายเป็นฆาตกรโรคจิตขั้นเกินเยียวยาผู้ไร้ความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีที่เห็นหายนะและความตายเป็นเรื่องสนุก รวมถึงเก่งใน
เรื่องจิตวิทยาด้วย
เล็กซ์ ลูเธอร์ นักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่ง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจ
หมื่นล้าน ศัตรูตัวฉกาจที่คอยไล่ฆ่าซูเปอร์แมนเพื่อครอบครองโลก
ถึงแม้จะเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ความสามารถที่แท้จริงที่ท�ำให้
เหล่าฮีโร่ปวดหัวได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นสร้างข่าวเท็จ ยุยง ปลุกปั่น
สร้างกระแสให้คนทั่วไปเกลียดชังฮีโร่ที่ปกป้องความยุติธรรมทั้ง
หลายได้ เป็นวายร้ายในคราบคนดีที่จะปราบก็ปราบได้ยากเพราะ
ติดทีก่ ติกาสังคม ไม่เหมือนตัวร้ายอืน่ ๆ ทีอ่ อกมาถึงก็ท�ำลายโลกโชว์
เรี ย กฮี โ ร่ ไ ปกระทื บ ได้ ง ่ า ยๆ เป็ น ตั ว ร้ า ยที่ เ อา “เสรี ภ าพ และ
ประชาธิปไตย” มาเป็นฉากบังหน้าในการท�ำเรื่องชั่วร้าย

นึกถึงอาเฮียของฉันว่ะ แกตั้งใจฟังนะ อาเฮียของฉันคนนี้ ฉันเคารพมัน
มากเลยว้อย แถมเชื่อใจมันโคตรๆ ด้วย แต่แล้ววันหนึ่ง ระหว่างที่เดิน
ทอดหุย่ อยูบ่ นถนน ไอ้มดื ทีไ่ หนก็ไม่รโู้ ผล่มาพร้อมกับมือตีนทีป่ ระเคนให้
รับประทานแบบน็อนสต็อป ฉันสลบไป มารู้ตัวอีกทีก็อยู่ต่อหน้าไอ้มืด
กล้ามปู ฉันรู้ตอนนัน้ นัน่ แหละว่าอาเฮียฉันมันเอาชือ่ ฉันไปค�ำ้ เพือ่ มันจะ
ได้กู้เงินไปโปะหนี้ได้ แม่ง ซวยฉิบหาย แล้วไอ้มืดนั่นก็เสือกโรคจิตด้วย
มันเอามีดเข้ามาในปากฉัน แล้วถาม ‘แกจะท�ำหน้าเครียดท�ำไมวะ...
อ๋อ หรือแกอยากให้ฉันเติมรอยยิ้มให้’ ฉันปฏิเสธแทบตายแต่มันไม่สน
แถ่นแท้น ปากฉันก็เลยมีแผลแบบทุกวันนีไ้ งล่ะโว้ย! มันปล่อยตัวฉันออก
มาหลังทรมานอยู่สามวัน ฉันซมซานกลับบ้าน แล้วรู้มั้ยฉันพบอะไร...
บ้านฉันไม่มีใครอยู่สักคน เมียฉันไม่อยู่ เฮียก็ไม่อยู่ พวกมันสองคนหนี
ไปด้วยกัน ไปพร้อมกับเงินทีก่ มู้ าด้วยชือ่ ฉัน รูม้ ยั้ ฉันท�ำไงต่อ... ฉันหัวเราะ
ไง ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า แม่งโคตรฮา...

ลูเธอร์: ไหงเรื่องที่แกเล่าเมื่อกี้ไม่เหมือนกับที่แกเคยเล่าเลยวะ...
โจ๊กเกอร์: แกจะไปซีเรียสอะไรมากมายกับมุกตลก! มันก็แค่มกุ ตลก จะ
จริงเท็จถูกผิดยังไงช่างหัวแม่ง แกข�ำเปล่าล่ะ! เรือ่ งของเรือ่ งก็คอื ฉันเห็น
ด้วยกับแก ที่ว่าสารัตถะของมดง่อยเปลี้ยซึ่งเรียกว่ามนุษย์น่ะคือความ
ชัว่ ความดีงามเหรอวะ มันเป็นกรอบเกณฑ์ทคี่ นประดิษฐ์ขนึ้ มาเพือ่ เป็น
เปลือกนอกส�ำหรับสร้างภาพให้ตัวเองทั้งนั้น พอคับขันมนุษย์พร้อมอยู่
ทุกเมือ่ ทีจ่ ะถอดมันทิง้ แล้วเราจะมีกรอบเกณฑ์กนั ไปท�ำไม สนใจท�ำม้ายกับ
ระบบระเบียบ อยากท�ำอะไรก็ท�ำสิฟะ มันกว่าเยอะ!...

ข้ อ มู ล จาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/
topicstock/2009/08/A8226643/A8226643.html
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ดาร์ธ เวเดอร์ แรงรักสู่ด้านมืด

เรื่อง: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ด้วยสภาพจิตใจอันบอบช�้ำอยูแ่ ล้ว จึงถูกชักจูงได้โดยง่าย อนาคินไม่
สามารถต้านทานค�ำยุยงของซีเดียสได้อกี ต่อไป เขาน้อมรับเป็นศิษย์และ
ได้รบั ชือ่ ใหม่คอื ดาร์ธ เวเดอร์ นัน่ หมายถึงตัวตนของอนาคิน สกายวอล์ค
เกอร์ได้สูญสิ้นลง
ซีเดียสบอกกับเวเดอร์ว่าเจไดทุกคนคือศัตรู รวมทั้งโอบีวัน เคโนบี
อาจารย์เก่าของเขาเอง การกวาดล้างเจไดครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้น จนได้ชื่อ
ว่าเป็นฆาตกรรมหมูท่ ยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แพดเม่จงึ พยายามเกลีย้ กล่อมให้เขา
ถอนตัว แต่ไม่ส�ำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความบาดหมางให้กับทั้งคู่
แทน
โอบีวันใช้ก�ำลังเข้าต่อสู้กับเวเดอร์จนได้รับชัยชนะ แต่ก็ไม่อาจ
หยุดยั้งจิตใจด้านมืดของเขาได้ หลังการต่อสู้ครั้งนั้นเวเดอร์บาดเจ็บ
อย่างหนัก ซีเดียสได้ช่วยชีวิตเขาด้วยการสวมใส่ชุดเกราะสีด�ำอันเป็น
สัญลักษณ์ของความชั่วร้าย เวเดอร์ฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งในฐานะผู้นำ�
กองทัพที่โหดร้ายที่สุดในกาแลคซี่
จนกระทั่งในที่สุดแล้ว อีกยี่สิบปีต่อมา คนที่หยุดยั้งดาร์ธ เวเดอร์ได้
กลับกลายเป็น ลุค สกายวอล์คเกอร์ ลูกชายของเขาเอง
เมื่อลองมองย้อนกลับไป ทุกอย่างในชีวิตของอนาคินเริ่มต้นมาจาก
ความรัก ความรักทีม่ ตี อ่ แม่ ความรักในเครือ่ งยนต์กลไก ความรักในการ
ฝึกฝนเป็นเจได ไปจนถึงความรักที่มีต่อหญิงสาว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ความรักที่ผลักดันไปสู่ด้านบวกทั้งสิ้น หากแต่ปัจจัยรอบข้างกลับชักจูง
ให้เขาถล�ำเข้าสู่ด้านมืด ทั้งการที่ต้องเกิดมาเป็นทาส รวมไปถึงการข้อง
เกี่ยวกับสมุหนายกพัลพาทีน
จะเรียกว่าโชคชะตาก็ไม่ผดิ หากแต่สว่ นหนึง่ ก็นบั ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ขาเลือก
เอง เขาเลือกที่จะรักหญิงสาว แม้เป็นสิ่งต้องห้ามในกฎของเจได เขา
เลือกที่จะแก้แค้น แทนที่จะใช้สติปัญญา
อานุภาพของความรักอาจสร้างแรงผลักดันมหาศาลในการท�ำสิ่งดีๆ
ให้เกิดขึ้นได้ ทว่าในขณะเดียวกันก็อาจเป็นแรงผลักดันในการสร้างสิ่ง
เลวร้ายได้เช่นกัน
ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหน

“อนาคิน เส้นทางนี้ถูกวางไว้ให้เจ้าแล้ว ทางเลือกเป็นของเจ้าผู้
เดียว” ฉมี สกายวอล์คเกอร์
ณ ช่วงเวลาที่ ฉมี สกายวอล์คเกอร์ มารดาของ อนาคิน สกายวอล์ค
เกอร์ ได้บอกกล่าวกับลูกชายไว้ ไม่มีใครรู้หรอกว่าในอนาคต สิ่งที่เขา
เลือกจะน�ำพาเขาไปสู่ด้านมืดก็ตาม
ด้วยรูปร่างที่สูงถึง 2.02 เมตร ปกคลุมด้วยเสื้อเกราะสีดำ� หน้ากาก
ทรงสามเหลี่ยม และเสียงหายใจอันเย็นเยียบ ใบหน้าภายใต้หน้ากาก
นั้นประกอบไปด้วยความรู้สึกเช่นใดก็ไม่อาจรู้ได้ สิ่งที่เหล่าอัศวินเจได
และผูต้ อ่ ต้านรับรูค้ อื สิง่ ทีเ่ ขาได้รบั มอบหมายจาก ดาร์ธ ซิเดียส เจ้าแห่ง
จักรวรรดิกาแลกติกให้กระท�ำการที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เท่านั้น
หากลองมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น การถือก�ำเนิดของ ดาร์ธ
เวเดอร์ ย่อมมีที่มา
อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ เด็กน้อยผู้หลงใหลในเครื่องยนต์แห่งดาว
ทาทูอีน เขามีวรรณะเป็นเพียงทาสเช่นเดียวกับแม่ของเขา แต่แล้วชีวิต
ของเด็กน้อยก็ได้เปลี่ยนไป หลังจากพบกับ ไควกอน จิน ผู้ที่มองว่าเขา
คือผู้ที่ถูกเลือก และสมควรได้รับการฝึกฝนเป็นเจได หากแต่ความเป็น
ทาสทีส่ ะสมความโกรธและความกลัวมาตัง้ แต่เกิด คือสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ที่สุดในวิถีแห่งการเป็นเจได
แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของจิน เด็กน้อยจึงได้รับการฝึกปรือจาก
โอบีวนั เคโนบี ลูกศิษย์ของจินในทีส่ ดุ พรสวรรค์ดา้ นต่างๆ ดูจะมากกว่า
เด็กในวัยเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ท�ำให้เขาทะนงตนเกินไป จนทุกคน
ต่างหวั่นเกรงถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเขา แม้กระทั่งอาจารย์อย่างโอบี
วันเองก็ตาม
สมุหนายกพัลพาทีน เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเจไดหนุ่ม และ
ความรักหนุ่มสาวกับ แพดเม่ อมิดาล่า ก็ทำ� ให้เขาหวั่นไหว ซึ่งการมีข้อ
ผูกมัดกับใครเป็นกฎต้องห้ามของเจได แต่เขาก็มอิ าจหักห้ามใจได้ ความ
รั ก นี้ เ องจึ ง เป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ อ นาคิ น ถล� ำ เข้ า สู ่ ด ้ า นมื ด เขาฝั น ร้ า ยถึ ง
เหตุการณ์ที่แพดเม่เสียชีวิตขณะคลอดลูก สมุหนายกพัลพาทีน หรือ
ดาร์ธ ซีเดียส จึงออกตัวว่าเขามีส่วนที่ท�ำให้แพดเม่มีโอกาสรอดชีวิตได้
ความรักที่มีต่อแพดเม่ท�ำให้อนาคินรับฟังทุกอย่างที่ซีเดียสพูด ก่อน
จะเข้าครอบง�ำความคิดทัง้ หมดของเขา ซึง่ นัน่ คือการชักจูงเข้าสูด่ า้ นมืด
ต่อมา แม่ของอนาคินจากไปด้วยการถูกทรมาน ความเสียใจของเขา
ได้แปรเปลี่ยนเป็นความแค้น และระเบิดความโกรธออกมาถึงขีดสุด ส่ง
ผลให้เขาก้าวเข้าสู่ด้านมืดของพลังโดยสมบูรณ์

ดาร์ธ เวเดอร์ ตัวละครฝ่ายร้ายที่มีชื่อเสียงที่สุดตัวหนึ่งจาก
ภาพยนตร์ Star Wars ผู้เลือกเข้าสู่ด้านมืดแห่งพลังแม้จะยืนอยู่ใน
ด้านสว่างในทีแรก ด้วยพืน้ ฐานแห่งชาติกำ� เนิดอันต�ำ่ ต้อยน่าคับแค้น
รวมถึงความกลัวทีจ่ ะสูญเสียผูเ้ ป็นทีร่ กั จึงท�ำให้เขาถูกชักจูงไปสูท่ าง
ที่ผิดได้ง่ายๆ น�ำมาสู่โศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าแห่งจักรวาล และแม้
สุดท้ายดาร์ธ เวเดอร์จะส�ำนึกได้ ลมหายใจสุดท้ายของเขาก็หลุด
ลอยออกจากร่างไปแล้ว
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บันทึกรักกากี

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

แรมแปดค�่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา
เพลิงร้อนจากพระสุริยะในเพลานี้ก�ำลังแผดเผาหัวใจของข้าให้ร้อน
ระอุดั่งมีเพลิงสุม มิใช่ถวิลหาในนาฏกุเวรหรือมาณพครุฑเวนไตยแต่
อย่างใด ลางสังหรณ์จากสุบนิ นิมติ ในราตรีทผี่ า่ นมาต่างหากเล่าทีท่ ำ� ให้
ข้าร้อนรนจนต้องหาทางระบายให้ผู้ใดรับรู้สักทางหนึ่ง
ในนิมิตนั้นพญาครุฑเวนไตยผู้เป็นภัสดาและเจ้าของวิมานฉิมพลี
แห่งนี้ ได้ทราบความจริงจากคนธรรพ์นาฏกุเวรผูล้ กั ลอบแปลงกายเป็นไร
ติดขนปีกพญาครุฑขึ้นมาร่วมอภิรมย์กับข้าดั่งหนึ่งภัสดาชู้ ไม่เพียงจะ
เกรี้ยวกราดกล่าวหาเอาความกับข้าว่าเป็นหญิงมากภัสดา แต่ยังขับไล่
ไสส่งข้ากลับสูท่ า้ วพรหมทัตพระสวามีเดิม มิใยว่าข้าจะประโลมเล้าด้วย
วาจาสักเท่าใดก็มิฟัง ซ�้ำร้ายข้ายังถูกเยาะเย้ยบริภาษจากภัสดาทั้งสอง
อั น ได้ แ ก่ ท ้ า วพรหมทั ต แลนาฎกุ เ วรก่ อ นจะถู ก น� ำ ไปลอยแพกลาง
มหาสมุทร สร้างความอับอายและเจ็บปวดแก่ข้ายิ่งนัก
แม้ข้าจะมั่นใจว่าความงามอันเป็นเอกในอิสสตรีของข้าจะสามารถ
มัดใจภัสดาทัง้ คูใ่ ห้มอิ าจกล้าประทุษร้ายดังในนิมติ ทว่าใครจะกล้าคาด
เดาน�ำ้ ใจในบุรษุ ดูแต่พญาครุฑนัน่ หรือไร แม้จะแจ้งแก่ใจดีวา่ ข้าเป็นถึง
มเหสีแห่งท้าวพรมทัตผู้เป็นสหาย แต่ยังกล้าที่จะลักพาตัวข้าขึ้นมาร่วม
อภิรมย์ยงั วิมานฉิมพลี ไหนจะยังนาฎกุเวร บุรษุ ผูท้ �ำให้ขา้ แปลกใจ ด้วย
คนธรรพ์หนุ่มผู้นี้แสดงตนว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อภัสดาเก่าของข้าอย่าง
สุดชีวติ หากแต่เมือ่ เขาแฝงตัวขึน้ มายังฉิมพลีวมิ านแห่งนีแ้ ลเริม่ ต้นเกีย้ ว
พาราสี โลมเล้าจนข้าใจอ่อนยอมมอบกายร่วมอภิรมย์แต่โดยดีตลอด
เพลาทีพ่ ญาครุฑเดินทางไปยังหิมพานต์ ข้าก็เริม่ ไม่มนั่ ใจเสียแล้วว่าชาย
ผู้นี้เป็นคนอย่างไร
หากเรือ่ งทัง้ หมดได้แพร่งพรายออกสูห่ ผู ใู้ ด ข้าแน่ใจยิง่ นักว่าถ้อยค�ำ
บริภาษแลความผิดทัง้ มวลคงต้องตกอยูท่ ขี่ า้ แต่เพียงผูเ้ ดียวอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย ในฐานะที่เป็นหญิงแพศยามากภัสดามากชายชู้ แม้หากตรองให้
ดีจะพบว่า ด้วยความที่ข้าเป็นสตรี ต่อให้มิยินยอม มิพึงใจ แต่ไหนเลย
จะสูแ้ รงชายได้ ถึงกระนัน้ มีหรือทีใ่ ครจะมองด้วยใจเป็นธรรมเช่นนี้ มีแต่
จะพากันรังเกียจแลก่นด่าว่าข้าเป็นหญิงมักมากไม่รจู้ กั พอ ขึน้ ชือ่ ว่าสตรี
มีสองสามีกม็ พิ น้ คนนินทาแล้ว ไหนเลยใครจะรับได้เมือ่ รูว้ า่ ตัวข้ามีภสั ดา
ถึงสามคน แผ่นดินนี้มีสิ่งใดที่เป็นธรรม หนึ่งบุรุษจะมีภรรยาสักเท่าไหร่
ก็ไม่มีใครติฉินซ�้ำยังยกย่องชื่นชมว่ามีวาสนา ส่วนสตรีนั้นเล่ารังแต่จะ
เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่วันยันค�่ำ

บัดนี้ใจข้าร้อนราวกับไฟกังวลกลัดกลุ้มยิ่งนัก กลัวเรื่องราวในนิมิต
จะกลายเป็นจริง ถ้าหากเป็นเช่นนั้นข้าหรือจะมีหน้าไปอธิบายให้แต่ละ
ภัสดาทราบถึงสภาวะจ�ำยอมอันมิได้เกิดจากความผิดของข้าแต่เพียง
ฝ่ายเดียว คงท�ำได้เพียงก้มหน้ารับชะตากรรมไปโดยมิอาจปริปาก
โธ่เอ๋ย วาสนาข้าช่างอาภัพนัก หากบุญกรรมท�ำมาดลให้ชาติหน้า
ข้าต้องเกิดเป็นสตรีอีกแล้วไซร้ ข้าคงยินดีที่จะภาวนาขอให้เกิดมาเป็น
พืชพรรณบรรดาหญ้าไม้หรือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในป่าคงจะดีเสียกว่า
อย่างน้อยๆ ก็ไม่ต้องทนให้บรรดาบุรุษใดๆ ลากไปลากมาราวกับสมบัติ
ผลัดกันชมเช่นนี้...

กากี เป็นตัวละครหญิงที่นับได้ว่ามีชื่อเสียง (อื้อฉาว) มากใน
วรรณคดีไทยและนิทานพื้นบ้าน แต่แรกเริ่มเป็นมเหสีของท้าวพรหม
ทัตแห่งกรุงพาราณสี ต่อมาถูกพญาครุฑเวนไตยทีแ่ ปลงกายเป็นหนุม่
น้อยรูปงามลงมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัตบ่อยๆ (เกลีย้ กล่อม) ลักพา
ตัวไปเป็นภรรยา ณ วิมานฉิมพลี นาฎกุเวรซึ่งเป็นคนธรรพ์คนสนิท
ของท้าวพรหมทัตจึงได้แปลงกายเป็นไรตามขึ้นไปยังวิมานฉิมพลี
ก่อนจะเกี้ยวพาราสีจนได้นางกากีอีกหนึ่งคน ในท้ายที่สุดเมื่อความ
จริงปรากฏถึงความหลายใจของนางกากี นางจึงถูกนำ�ไปลอยแพ
ในมหาสมุทรและต่อมาก็ยังได้สามีเป็นพ่อค้าและโจรป่าอีกสองคน
แต่หากมองอีกมุมหนึ่งแล้ว กากีซึ่งเป็นหญิงมนุษย์ธรรมดานั้นก็น่า
สงสารเพราะไม่มพี ลังใดๆ จะไปต่อกรกับกษัตริย์ พญาครุฑ คนธรรพ์
พ่อค้า และโจรป่า ซึ่งล้วนเป็นผู้ชายและมีพละกำ�ลังรวมถึงอำ�นาจ
เหนือกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ ได้เลย นางจึงต้องจำ�ยอมให้แก่ทุกคนเพื่อ
ต่อลมหายใจของตนเองไปอีกสักวันก็ยังดี
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เศษเสี้ยวชีวิตอันโชคร้ายของ
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
“เจ้าเห็นบ้านข้างเนินเขาไหม พอตเตอร์ พ่อของข้าอยู่ที่นั่นมาก่อน
แม่ของข้าเป็นแม่มดที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้ แม่หลงรักพ่อ แต่พ่อทิ้งแม่ไป
เมื่อแม่บอกว่าตัวเองเป็นแม่มด... เขาไม่ชอบเวทมนตร์ พ่อของข้า...
“เขาทิ้งแม่และกลับไปอยู่กับพ่อแม่มักเกิ้ลของเขาก่อนที่ข้าจะเกิด
นะพอตเตอร์ แล้วแม่กต็ ายเมือ่ ให้กำ� เนิดข้า ทิง้ ให้ขา้ เติบโตมาในโรงเรียน
เด็กก�ำพร้าของมักเกิล้ ...แต่ขา้ สาบานว่าจะตามหาเขาให้พบ...ข้าจะล้าง
แค้นเขาไอ้โง่คนที่ให้ชื่อข้า...ทอม ริดเดิ้ล...”
ลอร์ด โวลเดอมอร์ หรือ คนที่รู้ว่าใคร เอ่ยขึ้นถึงส่วนเสี้ยวชีวิตวัย
เด็กให้แฮร์รี่ พอตเตอร์ฟังในตอนหนึ่งของหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ
ถ้วยอัคนี ท่ามกลางช่วงเวลาทีโ่ ลกพ่อมดแม่มดเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้อง
ของความหวาดกลัว ไม่เว้นแม้แต่โลกของมักเกิ้ล (คนที่ไม่มีเวทมนตร์)
ก็ตกเป็นเหยื่อของพ่อมดผู้อยากสร้างโลกที่มีเพียงผู้วิเศษ
ช่วงเวลานั้นไม่มีที่ไหน...ปลอดภัยอีกต่อไป แม้แต่...บ้าน
หากเราค้นลงไปจะพบว่า สิ่งที่ท�ำให้จอมมารบ่มเพาะความเกลียด
ชังและมีชีวิตที่ด�ำมืดมาจากการขาดความรักของครอบครัว
สมัยที่เขายังใช้ชื่อ ทอม มาโวโล่ ริดเดิ้ล ชีวิตของครอบครัวริดเดิ้ล
ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นัก เมโรเพ ก็อนท์ ผู้เป็นแม่ ได้ตกหลุมรัก ทอม
ริดเดิ้ล ผู้เป็นพ่อตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น และหวังให้เขารักตอบ แต่เขากลับ
ไม่สนใจเธอเลยสักนิด เธอฉกฉวยโอกาสวางยาเสน่ห์จนเขาตกหลุมรัก
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน เมโรเพใช้ยาเสน่ห์ประคองความรักเรื่อยมา
กระทั่งเธอตั้งครรภ์จึงตัดสินใจเลิกใช้ยาเสน่ห์ เมื่อสิ้นมนตรา เขาก็
จากไป
เมโรเพแบกท้องไปคลอดในโรงเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ตายจากแล้วทิ้งให้
ทอมโดดเดีย่ วเพียงล�ำพัง แม้วา่ เขาจะมีความสามารถมากมายแต่กอ็ อก
แนวแปลกประหลาด เช่น พูดกับงูได้ และมีเวทย์มนตร์ ท�ำให้เกิดความ
แปลกแยกกับเด็กมักเกิ้ลคนอื่นๆ ทอมจึงชอบเก็บตัวอยู่เพียงล�ำพัง
กระทั่งเขาก้าวเข้าสู่โลกเวทมนตร์ ในฐานะทายาทคนสุดท้ายของ
ซัลลาซาร์ สลิธีริน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฮอกวอตส์ เขาจึงโดดเด่นเป็นพิเศษ
เขาหล่อเหลา มีความสามารถ ได้รับรางวัลประกอบคุณความดีพิเศษ
ให้โรงเรียน เป็นพรีเฟ็ค และเป็นนักเรียนตัวอย่าง ท�ำให้ความทะนงตัว
ของทอมยิ่งสูงขึ้น จนมองคนอื่นไร้ค่ามาก ขึ้นตามไปด้วย

เรื่อง : กมลพร สุนทรสีมะ

สาเหตุของความเกลียดชังมักเกิ้ลล้วนมาจากพ่อของเขาเอง เขา
เกลียดพ่อที่ทิ้งแม่ไป เกลียดที่แม่รักมักเกิ้ล และเกลียดที่ท�ำให้เขาเป็น
พวกเลือดผสม (ผู้วิเศษกับมักเกิ้ล) จนตามไปสังหารพ่อด้วยน�้ำมือของ
ตัวเองตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน แล้วพิษร้ายของความเกลียดชังก็ฝังอยู่ใน
ส่วนลึกของจิตใจท�ำให้เขาอาฆาตแค้นมักเกิ้ลเป็นอย่างมาก แน่นอนว่า
ชีวิตที่อยู่เพียงล�ำพัง ปราศจากความรักจากครอบครัว บ่มเพาะให้ทอม
ร้ายขึ้นและหันไปหลงใหลศาสตร์มืดในที่สุด
งานตีพิมพ์ในวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
บทหนึ่งได้เล่าถึงครอบครัวที่แตกแยก หรือครอบครัวที่ขาดความรักใคร่
ต่อกันว่า จะท�ำให้เรารู้สึกแปลกแยกจากสังคม ผลของความแตกแยก
นั้น อาจท�ำให้ป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาท หรือก่ออาชญากรรม ซึ่งตรง
กับชีวติ ของ ลอร์ด โวลเดอมอร์ ทีท่ �ำให้เขาเป็นพ่อมดชัว่ ร้ายอย่างไม่เคย
มีมาก่อน แน่นอนว่า ไม่ใช่คนทุกคนจะเป็นอย่างเขา
แม้ ลอร์ด โวลเดอมอร์ จะโหดร้ายแค่ไหน แต่เขาก็หนีตัวตนของ
ตัวเองไม่พ้น
TOM MARVOLO RIDDLE ทอม มาร์โวโล่ ริดเดิ้ล
I AM LORD VOLDEMORT ฉัน คือ ลอร์ด โวลเดอมอร์
ถึงจะสลับพยัญชนะ แต่ทกุ ตัวอักษรก็มที งั้ ชือ่ และนามสกุลของพ่อ...
เขายังโหยหาครอบครัวอยู่มิใช่หรือ...
*โวลเดอมอร์เป็นตัวละครที่ได้รับการโหวตให้เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่ง
ทั้งในวรรณกรรมและในภาพยนตร์ (ค.ศ. 2008)

ลอร์ดโวลเดอมอร์เป็นตัวละครที่มีปมด้อยในชีวิต ทั้งถูกพ่อแท้ๆ
ทิ้งตั้งแต่ยังไม่เกิด และแม่ก็ตายตอนคลอดเขา ทำ�ให้เขากลายเป็น
เด็กขาดความอบอุ่น เก็บกดและเคียดแค้นพ่อรวมถึงมักเกิ้ลทุกคน
บนโลก และเมื่อรู้ว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่นจึงทะนงตน
และหยิ่งยะโส พร้อมจะเหยียบคนอื่นให้จมดิน เมื่อเขากลายเป็น
จอมมารแห่งศาสตร์มดื จึงออกไล่ฆา่ มักเกิล้ ทีเ่ ขาเกลียดอย่างบ้าคลัง่
คล้ายพฤติกรรมของลัทธิ Ku Klux Klan ผู้บูชาชาติพันธุ์ฝรั่งผิวขาว
อย่างสุดโต่ง และออกทำ�ร้ายเข่นฆ่าคนผิวสีรวมถึงคนผิวขาวทุกคน
ที่ให้การช่วยเหลือคนผิวสี
17
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AND ONE OF THE ELDERS
OF THE CITY SAID,
“SPEAK TO US OF GOOD
AND EVIL”
AND HE ANSWERED:
OF THE GOOD IN YOU
I CAN SPEAK,
BUT NOT OF THE EVIL.
- The Prophet Kahlil Gibran -

18
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“มนุ ษ ย์ ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ พฤติ ก รรมของเขา
มนุษย์จะค่อยๆ ถูกครอบงำ�โดยสิ่งแวดล้อม และการ
กระทำ�ทั้งหมดของเขาเป็นการกระทำ�ที่เขาถูกบังคับ
โดยสภาวะต่างๆ ที่เขาประสบมาในชีวิต... เขาไม่
สมควรที่จะถูกพิจารณาว่าเป็น “คนดี” เพียงเพราะ
ประพฤติดี หรือถูกลงโทษว่าเป็น “คนไม่ดี” เพียง
เพราะเขาประพฤติ ไม่ดี ไม่มีคนดีคนเลว ทุกอย่างที่
เขากระทำ�ลงไปล้วนแล้วแต่มาจากสภาวะต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวหรือสิ่งที่อยู่ล้อมรอบ”

- Belive Richard M. Devos and Charles Paul Conn19
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GHOSTFACE
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Ghostface ฆาตกรจิตป่วย
ภายใต้หน้ากากผี เบื้องหลังของความแค้น
ระคนความสนุกจากการฆ่า
หากคุณอยู่บ้านคนเดียว(อนุโลมให้มีเพื่อนได้อีกหนึ่งคน)กลางดึก
แล้วมีโทรศัพท์สายแปลกๆ โทรเข้ามา คุณวางสายไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาก็
โทรมาไม่หยุด จนครัง้ ล่าสุด ก่อนคุณจะปิดเครือ่ งไปเสีย เขาก็ตวาดกลับ
มาว่า “หากวางโทรศัพท์อีกครั้งล่ะก็...โดนเชือดแน่!” นั่นแปลว่าคุณตก
เป็นเหยื่อฆาตกรสุดสะพรึงอย่าง Ghostface เข้าให้แล้ว!
ฆาตกรสวมชุดด�ำและใส่หน้ากากผี Ghostface นั้นเป็นตัวร้ายจาก
ภาพยนตร์ไล่เชือดฆ่าไม่ยั้งอย่าง Scream ด้วยกระแสภาพยนตร์ระทึก
ขวัญสั่นประสาทที่ฉีกทุกกฎของหนังแนวนี้ ท�ำให้ Scream สร้างภาคต่อ
ออกมาได้ถึง 4 ภาค โดยจุดเด่นของฆาตกร Ghostface จะอยู่ที่ความ
รวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว ฉลาดปราดเปรื่อง และใช้มีดเป็นอาวุธ (ไม่รู้
พกไว้กโี่ หลเพราะขนาดขว้างใส่เหยือ่ คนหนึง่ ไปแล้ว ยังมีส�ำรองไว้ไล่ล่า
รายต่อไปได้อกี ) ทีส่ ำ� คัญคือการใช้จติ วิทยาในการหลอกล่อเหยือ่ ให้กลัว
โดยเขามักจะถามค�ำถามเกี่ยวกับหนังสยองขวัญต่างๆ ซึ่งหากตอบถูก
เขาก็จะถามต่อไปเรือ่ ยๆ จนเราตอบไม่ถูกไปเอง ซึง่ หลังจากนัน้ เราก็จะ
โดนไล่ฆ่า หรืออันที่จริงก็คือเขาตั้งใจจะฆ่าเหยื่อทุกรายอยู่แล้ว
แม้ในหนังทุกภาคจะมีการเฉลยไว้แล้วว่าฆาตกรมีจดุ มุง่ หมายในการ
ฆ่าอย่างไร โดยเหตุผลหลักของการฆ่านั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับซิดนีย์
(Sydney Prescott) นางเอกในทุกๆ ภาค แต่เราจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่อง
นั้นมี ‘ผู้บริสุทธิ์’ มากมายที่กลายเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ถูกฆ่าตาย
อย่างโหดเหีย้ ม บางรายไม่ได้รจู้ กั มักจีก่ บั ซิดนียห์ รือแม้แต่ตวั ฆาตกรเลย
ด้วยซ�้ำ แล้วฆาตกรมีเหตุจูงใจใดในการฆ่าพวกเขาล่ะ?
ค�ำตอบง่ายๆ ก็คือ Ghostface มีความสนุกในการฆ่าเหยื่อบริสุทธิ์
หลอกล่ อ เหยื่ อ ให้ ก ลั ว และตกใจสุ ด ขี ด ก่ อ นจะใช้ มี ด อั น แหลมคม
กระซวกร่างจนไร้วิญญาณ สมกับฉายาที่ได้รับว่า “ฆาตกรโรคจิต”
นั่นเอง
ในบรรดาหนังไล่เชือดทั้งหลายมักจะแฝงประเด็นความแค้นกับ
พระเอก นางเอก หรือกลุ่มตัวเอกเป็นหลัก ว่าเพราะอะไรฆาตกรถึงต้อง
ไล่ฆ่าพวกเขา ท�ำให้ฆาตกรเหล่านี้ดูไม่ร้ายกาจเท่าคนร้ายอีกกลุ่มที่
สามารถฆ่าผู้ไม่เกี่ยวข้องได้หน้าตาเฉย Ghostface เป็นคนในกลุ่มหลัง
นี้ แม้แต่เพื่อนสนิท หรือแฟนของเขาก็ใช่ว่าจะไว้ชีวิต เผลอๆ คนกลุ่มนี้
จะเป็นเหยื่ออันโอชะ โดนไล่ล่ายาวนานกว่า และตายอนาถกว่าเหยื่อ
รายอื่นด้วยซ�้ำไป

เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

แม้ในภาคหลังๆ จะมีประเด็นเรื่องชื่อเสียง การเรียกร้องความสนใจ
จากสังคมมาเป็นมูลเหตุจงู ใจ แต่อย่างไรก็ดี การไล่ฆา่ ผูบ้ ริสทุ ธิน์ นั้ หาก
มองลึกลงไปมากกว่าการรับชมเพื่อความลุ้นระทึก นั้นถือเป็นเรื่องน่า
หดหู่ใจอย่างยิ่ง การฆ่าเหยื่อที่ไม่ได้มีความแค้นเป็นการส่วนตัวกับ
ฆาตกรนับเป็นความบกพร่องทางจิตประเภทหนึ่งที่ยากเกินเยียวยา ซึ่ง
ความแค้นส่วนตัวกับซิดนีย์เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้ความ
ต้องการของตนสัมฤทธิผ์ ลเท่านัน้ เพราะทุกภาคทีม่ กี ารเฉลยตัวฆาตกร
พวกเขามักให้เหตุผลกับซิดนียว์ า่ เหยือ่ ทุกรายของพวกเขาเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของโศกนาฏกรรม และจะมาสิ้นสุดที่การตายของซิดนีย์ (แต่เพราะ
ซิดนีย์ต่อกรกับ Ghostface มานับครั้งไม่ถ้วน เธอจึงรอดจากเงื้อมมือ
ฆาตกรโรคจิตไปได้ทุกครั้ง)
นอกจากนี้ ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นให้มากนักว่าใครคือฆาตกร
เพราะความโรคจิตอีกอย่างหนึ่งของ Ghostface นั่นคือ เมื่อเขาถอด
หน้ากากเปิดเผยตัวจนให้คณ
ุ รูว้ า่ เขาเป็นใครแล้ว เขาจะบ้าคลัง่ กว่าตอน
ใส่หน้ากากเป็น 10 เท่า!

แม้ว่า Ghostface จะเก่งกาจในกีฬาฆ่าคน แต่สิ่งที่ทำ�ให้เขาต่าง
จากตัวร้ายตัวอื่นๆ คือ เขาไม่มีพลังพิเศษ ไม่มีสมองอันชาญฉลาด
อย่างวายร้ายคนอื่นๆ เขามีเพียงหน้ากากผีที่ใช้ปกปิดตัวจริงจาก
เหยื่อของเขา เพื่อให้ตัวตนที่ลึกลับมีอำ�นาจเหนือจิตใจของผู้ถูกล่า
นอกจากนี้การใส่หน้ากากยังช่วยเพิ่มความกล้าให้กับผู้ใส่ เพราะไม่
ต้องรู้สึกอับอายหรือรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตราบใดที่ยังไม่มีใครรู้ตัวจริง
ของฆาตกรความผิดทุกอย่างก็จะถูกยกให้กับหน้ากากผี ฆาตกร
จึ ง ปลดปล่ อ ยให้ สั ญ ชาตญาณดิ บ เถื่ อ นที่ ถู ก ศี ล ธรรมของสั ง คม
พันธนาการไว้ออกมาเพ่นพ่านได้อย่างสะดวกสบาย
21
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MONDAIN
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DIARY (ดัดแปลง)

เรื่อง : อนัญ’ รายงาน

หลักฐานคดีเด็กเวร
ในค.ศ. 1949 ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขนึ้ ทีโ่ รงเรียน ฟง เดอ เลตอง
(Fond de l’Etang) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�ำแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครัง้ นัน้ ไม่ทราบเหตุทแี่ น่ชดั เวลาผ่านมากว่า
64 ปี เจ้าหน้าที่ตำ� รวจต้องพลิกแฟ้มคดีนี้ขึ้นมาสืบสวนใหม่ เมื่อมีผู้แจ้ง
ว่าพบเบาะแสและหลักฐานชิ้นส�ำคัญที่อาจส่งผลต่อรูปคดี
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้พบสมุดบันทึกของ เคลมองต์
มาตีเยอ (Clément Mathieu) อดีตครูประจ�ำวงประสานเสียงที่โรงเรียนดัง
กล่าว จากการตรวจสอบท�ำให้พบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1949
นายมาตีเยอได้กล่าวถึง ‘มงแดง’ (Mondain) เด็กนักเรียนซึ่งถูกส่งตัวมา
จากสถานพินิจ โดยในบันทึกได้มีการบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่อ
เค้าว่ามงแดงอาจเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ครั้งนั้น
“มงแดงเขาไม่ได้บ้า แต่เขาเป็นพวกวิปริต ไม่ชอบเข้าสังคม มี
พฤติกรรมหยาบคาย ชอบเอาเปรียบและโกหกเป็นนิสัย” ส่วนหนึ่งของ
บันทึกได้บอกเล่าถึงค�ำกล่าวของจิตแพทย์เดอโวซ์ (Dervaux) ผู้ส่งตัวมง
แดงมาฝากไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้
นอกจากนีบ้ นั ทึกยังกล่าวถึงพฤติกรรมของมงแดงทีเ่ คยข่มขู่และรีด
ไถเงินจากเพื่อนร่วมชั้น รวมถึงการลักขโมยนาฬิกาของครูพละที่ส่งผล
ให้มงแดงต้องถูกขังอยูใ่ นห้องมืดเป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์ หลังจากนัน้ มง
แดงได้หนีออกไปจากโรงเรียนและเป็นวันเดียวกับที่ครูราแชง (Rachin)
ครูใหญ่ของโรงเรียนพบว่าเงินจ�ำนวนกว่า 2,000 ฟรังก์ ได้ถูกขโมยไป
ซึ่งมงแดงตกเป็นผู้ต้องสงสัย
บันทึกในวันที่ 13 พฤษภาคม 1949 ได้กล่าวไว้ว่า มงแดงถูกจับตัว
ส่งกลับมาที่โรงเรียน เขาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเงินที่หายไป ครู
ใหญ่ได้สืบสวนพร้อมกับทุบตีมงแดงเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขา
รับสารภาพ มงแดงโมโหจึงลุกขึ้นบีบคอครูใหญ่ แต่นายมาตีเยอกับครู
อีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน ครูใหญ่แจ้งความกับต�ำรวจว่ามงแดงได้
รับสารภาพแล้วว่าขโมยเงินดังกล่าวไป มงแดงถูกส่งตัวกลับไปที่สถาน
พินิจ หลังจากนั้นไม่นาน มาซองซ์ (Maxence) ภารโรงของโรงเรียนได้
พบเงินจ�ำนวนกว่า 2,000 ฟรังก์ ซ่อนอยูใ่ นห้องน�ำ้ พร้อมกับหีบเพลงปาก
ของ กอร์แบง (Corbin) ซึ่งเป็นนักเรียนในวงประสานเสียงคนหนึ่ง นาย
มาตีเยอได้ถามความจากนักเรียนคนดังกล่าวจนทราบว่าเด็กชายผู้นั้น
เป็นคนขโมยเงินจากห้องของครูใหญ่ เพียงเพราะอยากจะน�ำเงินไปซื้อ
บอลลูน

นายมาตีเยอน�ำเงินจ�ำนวนนัน้ ไปคืนให้กบั ครูใหญ่พร้อมกับชีแ้ จงว่า
มงแดงไม่ได้ขโมยเงินดังกล่าวไป ครูใหญ่ไม่คดิ ทีจ่ ะช่วยเหลือมงแดง อีก
ทั้งยังกล่าวว่า “ไม่ช้าก็ต้องท�ำผิด เด็กแบบมันเกินจะเยียวยา” มงแดง
ยังคงถูกคุมประพฤติอยู่ในสถานพินิจ
ในตอนท้ายบันทึกของนายมาตีเยอได้กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ว่า
เกิดขึน้ ในช่วงวันหยุดของฤดูรอ้ น ครูใหญ่เข้าไปในตัวเมืองลียงพร้อมกับ
ครูคนอื่นๆ ที่ลาพักร้อน นายมาตีเยอกับนายมาซองซ์รับหน้าที่เฝ้าดูแล
เด็กๆ ที่ไม่ได้กลับบ้าน หลังจากมื้อเที่ยงเขาทั้งคู่ได้พาเด็กๆ เข้าไปเดิน
เล่นในป่า ช่วงเวลาระหว่างนัน้ ได้เกิดเพลิงไหม้ทหี่ อ้ งใต้หลังคาตึกหอพัก
ส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อาคารไปกว่า 60 ห้อง ทรัพย์สินเสียหายแต่ไม่มีผู้
ใดได้รบั บาดเจ็บ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้เข้าตรวจสอบและระบุสาเหตุวา่ เกิด
จากการวางเพลิง แต่ไม่สามารถหาผู้ที่กระท�ำการวางเพลิงได้
ปัจจุบันนายมาตีเยอเจ้าของสมุดบันทึกเล่มดังกล่าวได้เสียชีวิตไป
แล้ว จากบันทึกของเขาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระบุว่า ‘มงแดง’ คือ ผู้
ต้องสงสัย น�ำมาซึ่งการประกาศออกหมายเรียกเพื่อที่จะท�ำการสืบสวน
เขาอีกครั้ง
*บทความนี้ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจและดั ด แปลงเรื่ อ งราวมาจาก
ภาพยนตร์ LES CHORISTES

LES CHORISTES หรือ THE CHORUS (2004) ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
ผลงานการก�ำกับเรื่องแรกของนักประพันธ์เพลงผู้ผันตัวเองมาเป็นผู้
ก�ำกับ ภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของ เคลมองต์ มาตีเยอ ครูผู้รักใน
ดนตรีและมีความเชื่อในความดีของเด็กนักเรียน นักเรียนที่ครูใหญ่
เรียกว่า “พวกเด็กเวร” เนือ้ หาของเรือ่ งได้เล่าผ่านมุมมองของ ปีแอร์
มอร์ฮอง วาทยากรผู้โด่งดังที่หวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและได้พบ
สมุดบันทึกของ มาติเยอ ผูเ้ ป็นครูของเขา จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำพา
ให้เขาได้ย้อนไปสู่ชีวิตในวัยเยาว์
‘มงแดง’ ได้ฉายภาพเด็กชายในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ การเลือกเส้น
ทางระหว่างความถูกผิดเป็นความสุ่มเสี่ยง เมื่อปัจจัยส� ำคัญคือ
บุคคลที่อยู่รอบข้าง การใช้ ‘กฏแรงมาแรงตอบ’ อย่างที่ครูใหญ่รา
แชงยึดถืออาจเป็นเครื่องมือที่ยิ่งตอกย�้ำบาดแผลในชีวิตของเด็กๆ
การให้โอกาสและความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ครูมาตีเยอเลือกเป็นใช้
หลักสูตรในการสอนเหล่า “เด็กเวร”
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ショッカー戦闘員
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กีกี้ลิ่วล้อรุ่นที่ 3…
ความเลวของผมแค่มดกัด

เรื่อง : ธัญรัตน์ ตันติวงศ์

“คาเมนไรเดอร์ แปลงร่างงงงงงงงงงงงงงงง……” ผั๊วะ!
นี่แหละ คือความจริงที่ควรเกิดขึ้นกับคาเมนไรเดอร์ มันสมควรถูกตี
หัว นอนดิ้นอยู่บนพื้นตั้งแต่แปลงร่างเป็นแมลงได้ไม่เกินสามสิบวิแล้ว
ด้วยซ�้ำ แต่เรื่องราวกลับไม่เคยเป็นเช่นนั้น ไม่มีหนังตอนใด เปิดทางให้
พวกเรา ‘กีกี้’ ลูกกะจ๊อกได้ก�ำจัดมันเลยสักครั้งเดียว
เราเป็นตัวร้ายที่เป็นตัวรอง ใช่! รองมือ รองเท้า ให้พวกมันเตะต่อย
อย่างกับกระสอบทรายมาโดยตลอด มันกระโดดม้วนหลังสองตลบ แล้ว
ท�ำท่าเก๊กหล่อใส่กล้อง แค่นี้ก็เรียกเสียง ‘เฮ’ จากคนดูได้แล้ว อย่างเรา
ก็ได้แค่เสียง ‘ฮา’ กลับไป
ผมเคยนึกเบือ่ กับการท�ำหน้าทีเ่ ป็นลิว่ ล้อให้องค์กรช็อกเกอร์ (Shocker)
อยูบ่ อ่ ยๆ พวกหัวหน้าอย่างท่านนายพลโซล ดร.นิชงิ ามิ ยมทูตนรก แล้ว
ก็ท่านแบล็คโชกุน ต่างไม่เคยออกโรงก่อน ได้แต่ส่งพวกเราไป ยืนกาง
แขน กางขา ยืดอก ท�ำทีเข้าขัดขวาง
ซึ่งพวกท่านก็รู้ดีว่า เราต้องโดนมันปล่อยหมัดแมลงสักสองสามที
ก่อนจะลงไปนอนดิ้นบนพื้น (บางครั้งเราก็แกล้งล้มลงเพื่อไม่ให้เจ็บตัว)
แล้วแทบจะทันที หัวหน้าผมไม่รอช้าทีจ่ ะรีบส่งค�ำด่าตามมา “ไอ้พวกไม่
ได้เรือ่ ง” ก่อนจะออกโรงด้วยตนเอง ด้วยความคารพครับหัวหน้า หัวหน้า
ก็แพ้มันมาเหมือนกัน
มีใครบ้างล่ะครับ ทีอ่ ยากเป็นด่านหน้าออกไปต่อกรกับศัตรูกอ่ น ทัง้ ๆ
ที่รู้อยู่แก่ใจว่าต้องถูกมันอัดจนน่วม แผลที่ไอ้พวกมดแดงมันให้ มันทั้ง
เจ็บ ทั้งคัน คันไปถึงหัวใจ จนเอามือหยุดขยี้บนอกไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้น
เราก็ยังต้องดาหน้าเข้าไป เพราะมันคือการท�ำตามหน้าที่ เพื่อรักษา
องค์กรของเราไว้จนกว่าจะถึงวันที่การครองโลกจะมาถึง
ทางทีจ่ ะพอสูไ้ ด้กเ็ ป็นวิธที พี่ วกคุณดูถกู พวกเราเรียกว่า ‘หมาหมู’่ นัน่
แหละครับ ซึ่งท�ำให้ผมข้องใจจนทุกวันนี้ว่า หมากับมด มันก็ใช้วิธี
เดียวกัน แล้วท�ำไม พวกมด รวมตัวกันถึงใช้ค�ำว่า ‘รวมพลัง’ แล้วพวก
เรารวมตัวกันถึงเป็น ‘หมา’ ไปเสียได้ โลกนี้มันช่างบิดเบี้ยวแท้
เพื่อนกีกี้ ตัวอ้วนป้อมของผม เคยเปิดใจให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่า
ไม่มใี ครหรอกทีอ่ ยากกระโดดไปต่อสูใ้ ห้เจ็บตัวฟรี ถึงแม้จะหมัน่ ไส้ขหี้ น้า
ไอ้มดแดงแค่ไหนก็ตาม เอาเข้าจริงก็ไม่ได้นึกแค้นเคืองไอ้มดแดงเลย
ผมถามมันกลับว่า ถ้าคนเราไม่ได้แค้น แล้วท�ำไมถึงได้กล้าท�ำร้าย
คนอืน่ ได้ มันเงียบไปครูห่ นึง่ “ส�ำหรับฉัน คือการถูกบังคับ นายลองนึกดู
เรามันก็ไม่ต่างจากทหาร เป็นเบี้ยหอยตัวหนึ่งที่พอเขาสั่งให้ไปออกรบ
เราก็ต้องรบ คนที่ไม่เคยจับมีด ถือดาบด้วยซ�้ำ จะกล้าฆ่าคนได้ไง ถ้า
ไม่ถูกสั่งให้ทำ� หากนายตอบว่านายเป็นคนดี ไม่กล้าฆ่าคน ฉันก็ไม่เชื่อ
ในสถานการณ์ทบี่ บี บังคับเช่นนัน้ นายจะฆ่าคนได้ เชือ่ เถอะ เพราะหนึง่
นายคิดว่าไม่ใช่ความผิดของนาย องค์กรนั่นแหละเป็นผู้วางแผนแล้ว
ออกค�ำสั่งให้ท�ำ สอง นายจะคิดว่านายจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อความอยู่รอด
ถ้าไม่ท�ำนายนั้นแหละที่จะกลายเป็นเหยื่อเสียเอง และสุดท้ายนายไม่รู้
จักมันนี่”

ผมเก็บเรื่องของกีกี้เพื่อนตัวกลมกลับมาคิด นั่นก็ใช่ส่วนหนึ่ง แต่
ส�ำหรับลูกกระจ๊อกอย่างเรา ผมก็อยากจะเป็นมากกว่านั้น อยากเป็นที่
จดจ�ำกับเขาเหมือนกัน เสื้อชุดด�ำเรียบๆ แนบเนื้อกับลายโครงกระดูก
ตรงกลางอกก็เท่ดี แต่ว่าเพื่อนตัวอ้วนและกีกี้ตัวอื่นๆ มันก็แต่งแบบ
เดียวกันทั้งนั้น แถมยังร้อง “กิ๊ กิ๊ กิ๊” ดังเจี๊ยวจ๊าวเหมือนกันเต็มไปหมด
ใครจะไปแยกเราออกว่าใครเป็นใคร
พวกเรากีกี้ น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งไปแล้วก็ว่าได้ กีกี้รุ่นปู่และรุ่นพ่อ
ก็ร้อง “กิ๊ กิ๊ กิ๊” แบบเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร ปู่ใส่เครื่องแบบเป็นหมวก
ไบเล่ย์แล้วใช้สีเขียนทาหน้าเอา ซึ่งผมว่ามันเชยมาก ส่วนพ่อเริ่มสวม
หน้ากากคลุมหัวและมีตราสีแดงของหน่วยที่สังกัดอยู่บนหน้าผาก ดูเท่
กว่าปู่นิดเดียว แต่ยังไงพวกเราก็มีหน้าตาคล้ายๆ กันไปหมดอยู่ดี
มันอดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าการทีเ่ ราไม่เป็นทีจ่ ดจ�ำและเป็นลิว่ ล้อเขาเรือ่ ยมา
ตัง้ แต่รนุ่ ปูผ่ ม พ่อผม แล้วก็ผม คงเป็นเพราะเราไม่มอี ะไรทีแ่ ตกต่างหรือ
เปล่า
เราต้องพยายามเปลีย่ นแปลงตัวเองแค่ไหน ต้องเปลีย่ นจนกลายเป็น
อีกคนหนึง่ ใช่หรือไม่ เหมือนไอ้พวกมดแดงทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดดัดแปลงร่าง
แล้วบังเอิญไฟฟ้าลัดวงจร ตืน่ มาดันความจ�ำเสือ่ ม จากนัน้ ก็ไปหาเสือ้ ผ้า
สีฉดู ฉาดมาใส่ กับรัดเข็มขัดอันใหญ่ หัวโต มีมอเตอร์ไซค์เท่ๆ มาขีส่ กั คัน
ส�ำหรับผมแล้ว ต่อให้อยากเป็นกีกที้ ดี่ แู ตกต่างแค่ไหน ก็ไม่ขอใช้วธิ นี ี้
โดยเด็ดขาด ผมไม่อยากมีพลังพิเศษด้วยเครื่องมือ เพราะผมเชื่อว่า
ความแตกต่างไม่ใช่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว ความ
คิดและพฤติกรรมต่างๆ ก็ทำ� ให้เราต่างจากคนอืน่ ได้ แม้วนั นีค้ ณ
ุ จะแยก
ไม่ออกว่าใครเป็นใคร แต่คุณก็รู้ว่าเราทั้งหมดคือ ลูกสมุนขององค์กร
ช็อกเกอร์ เราต้องได้ครองโลกสักวันหนึ่ง แล้วก�ำจัดไอ้มดแดงออกไปให้
พ้นทาง
ผมจะรอวันนั้น...วันที่ผมได้ใช้สองมือขยี้มันอย่างสะใจแล้วร้องดังๆ
ว่า “กิ๊ กิ๊ กิ๊”
เหล่ากีกลี้ กู สมุนองค์กรช็อกเกอร์จากซีรยี ค์ าเมนไรเดอร์มชี อื่ อย่าง
เป็นทางการว่าช็อกเกอร์เซนโตอิน (ショッカー戦闘員) แต่ที่
แฟนๆ ไรเดอร์ชาวไทยเรียกกันติดปากว่าพวกกีกี้นั้นแท้จริงมาจาก
เสียง “อี้ อี้” ที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกัน ด้วยความที่เซนโตอิน
เหล่านีล้ ้วนเป็นมนุษย์ดดั แปลงขององค์กรช็อกเกอร์ สิง่ ชัว่ ร้ายต่างๆ
จึงท�ำไปเพียงเพราะตอบสนองตามค�ำสั่ง ไม่ได้มาจากจิตใต้ส�ำนึก
ในทางร้าย แถมออกมากี่ตอนก็ถูกเหล่าไรเดอร์จัดการเสียจนเสีย
เซลฟ์ จึงขอเสนอให้เหล่าไรเดอร์แกล้งแพ้เสียบ้างก่อนที่เหล่าเซนโต
อินจะงอนหนีไปเสียก่อน
ข้อมูลอ้างอิง - http://www.j-plan.co.th/index.php?op=jlifedetail&cid=15&id=175
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THE RED QUEEN
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เสียงทะเลาะจากเบื้องหลังของโลกนิทาน
…กลางป่าด�ำเบื้องหลังโลกนิทาน ยังมีคุกมืดตั้งตระหง่านไว้คุมขัง
เหล่าวายร้ายจากเทพนิยายและนิทานร้อยแปดพันเรื่อง ทั้งวันทั้งคืนมี
แต่เสียงโหยหวนด้วยความทรมาน เสียงร้องขอความช่วยเหลือ เสียง
สบถด่าทอ เสียงทะเลาะวิวาท และเสียงร่ายเวทมนตร์สารพัด แต่ไม่เคย
มีเสียงใดเล็ดรอดไปอีกฝั่งของโลกนิทาน
ในห้องขังทีท่ งั้ มืดและอับชืน้ ร่างอ้วนอุดมไขมันขยับไปมาอย่างเบือ่
หน่าย พลางลอบมองไปยังห้องขังฝั่งตรงข้าม พบร่างที่พันธนาการไป
ด้วยผ้าพันแผล ต่อมความอยากรู้อยากเห็นจึงท�ำงานขึ้นมา
“นี่นี่ ท�ำไมท่านถึงมีสภาพย�่ำแย่ ผ้าพันแผลเต็มตัวเช่นนั้นล่ะ” ร่าง
อุดมไขมันเอ่ยท�ำลายความเงียบ
“ก็เจ้าพวกคนแคระตัวร้ายทั้งเจ็ดนั่นน่ะสิ พวกมันวิ่งไล่ล่าจนข้าเสีย
หลักตกหน้าผา แถมหินก้อนมหึมายังกลิ้งลงมาทับร่างข้าเสียอีก” ร่าง
นั้นตอบเสียงอู้อี้ผ่านผ้าพันแผล
“เช่นนั้นท่านก็คงจะเป็นราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายที่เขาลือกันว่าแปลงตัว
เป็นยายแก่ เดินทางข้ามภูเขาอัญมณีเจ็ดลูก ผ่านป่าลึกเจ็ดป่า ฝ่าน�ำ้ ตก
เจ็ดหลั่น เพื่อไปมอบความตายให้ลูกเลี้ยงที่ชื่อสโนว์ไวท์ด้วยแอปเปิล
อาบยาพิษน่ะสิ” ร่างอ้วนหายใจหอบกับประโยคพูดยาวๆ เล็กน้อย และ
เนื่องจากอากาศอับชื้นจึงจามออกมาด้วย ”ฮัดเช้ย!”
“ใช่แล้ว ข้าคือราชินีผู้เป็นแม่เลี้ยงของสโนว์ไวท์ และที่ข้าต้องมาอยู่
ในสภาพแบบนีก้ เ็ พราะเจ้าพวกคนแคระใจโฉด พวกมันกลับมาเห็นตอนที่
สโนว์ไวท์สิ้นใจต่อหน้าข้าเข้าเสียก่อน ข้าเลยต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ แต่
อย่างไรข้าก็สมปรารถนาแล้ว ออกจากที่นี่ไปได้ข้าก็กลายเป็นคนที่งาม
ที่สุดในปฐพีแล้วล่ะ ฮะฮะฮะฮ่า อูย” ราชินีแม่เลี้ยงหัวเราะเสียงดังจน
ความบอบช�้ำสะเทือนไปทั้งร่าง
“ข้าไม่อยากให้ท่านต้องดีใจเก้อหรอกนะ แต่ข้าได้ข่าวว่าสโนว์ไวท์
ยังมีชีวิตอยู่ แล้วนางก�ำลังจะแต่งงานกับเจ้าชายรูปงามที่ช่วยชีวิตนาง
ด้วย”
“นางรอดมาได้ยงั ไงกัน ขนาดแอปเปิลอาบยาพิษทีม่ เี พียงจุมพิตจาก
รักแท้ที่ล้างอาถรรพ์ได้ นางก็ยังเอาชนะได้งั้นรึ ความงามของหล่อนมัน
น่าชิงชังนัก” ราชินแี ม่เลีย้ งใจร้ายขบฟันด้วยความแค้น แต่เดิมพระนาง
เป็นหญิงสาวทีท่ งั้ สาวและสวยอันดับหนึง่ ในแผ่นดิน งามจนกระทัง่ พระ
ราชายัง หลงใหล แต่ ใ ครเลยจะรู ้ ว ่ า หลัง จากแต่ ง งานกั บ พระราชา
พระนางยังต้องมาเจอกับลูกติดของพระราชาอย่างสโนว์ไวท์ที่นับวันจะ
สวยสะพรัง่ แม้เสือ้ ผ้าเก่าๆ ขะมุกขมอมก็ยงั บดบังความงามนัน้ ไว้ไม่ได้
เมือ่ ทีห่ นึง่ ต้องตกเป็นทีส่ อง พระนางจึงอิจฉากระทัง่ หาสารพัดวิธมี าปลิด
ชีพลูกเลี้ยงของตนเอง

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป

“โลกช่างไม่ยุติธรรม!” ราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายเกรี้ยวกราดด้วยความ
เจ็บแค้น
“ว่าแต่ท่านเถอะ ไม่คิดจะแนะน�ำตัวบ้างหรืออย่างไร ถามข้าเอา
ปาวๆ แบบนี้”
“ข้าเหรอ” ร่างที่อุดมไขมันลุกขึ้นเชิดหน้าอย่างไว้ตัว “ข้าก็คือควีน
โพธิ์แดง ราชินีแห่งวันเดอร์แลนด์ที่ไม่เคยมีใครกล้าขัดใจ”
“ท่านคือควีนโพธิ์แดงนักตัดหัวจอมโฉดนั่นเอง ข้าเคยได้ยินมานะ
ใครขัดใจ ท่านสั่งตัดคอเสียหมดเลยนี่นา แล้วท�ำไมท่านถึงได้มานอน
คุกอย่างนี้ล่ะ” ราชินีแม่เลี้ยงถามย้อน
“เพราะยัยเด็กยืดได้หดได้ที่ชื่ออลิสยังไงล่ะ นางเข้ามาในวันเดอร์
แลนด์ตามค�ำเชิญของเจ้ากระต่ายขาวทรยศที่แอบท�ำงานให้กับราชินี
ขาวอย่างลับๆ พวกมันร่วมมือกับพวกของแมดแฮตเตอร์ ตัง้ ตัวเป็นกบฏ
ป่วนวังของข้าจนเละเทะ ท�ำทหารไพ่ของข้าสับกองมั่วซั่ว แล้วก็เนรเทศ
ข้ามาอยู่ที่นี่!” ร่างของควีนโพธิ์แดงสั่นเทิ้ม ดูน่าแกล้งส�ำหรับราชินีแม่
เลีย้ ง นางจึงแหย่ออกไปว่า “เพราะการปกครองแบบของท่านมันชัว่ ร้าย
เกินไปน่ะสิ ไม่พอใจก็สั่งตัดหัว เบื่อใครก็ให้เอาตัวไปกุดหัว”
“ฮึ ข้าคือราชินีแห่งวันเดอร์แลนด์ผู้มีอ�ำนาจล้นฟ้า จะชี้เป็นก็ต้อง
เป็น จะชี้ตายก็ต้องตาย ใครขัดใจข้าก็ต้องถูกก�ำจัด มันสมควรอยู่แล้ว
นี่ เจ้าเองก็น่าจะเข้าใจดี เพราะเมื่อเจ้าเองไม่พอใจลูกเลี้ยง เจ้ายังสั่ง
ประหารนางเลยไม่ใช่รึ” ควีนโพธิ์แดงตอกกลับด้วยนิสัยไม่ยอมใคร
“แต่ขา้ ก็ไม่ได้สงั่ ตัดหัวใครด้วยอารมณ์ชวั่ วูบอย่างท่านหรอก!” ราชินี
แม่เลี้ยงเริ่มกระแทกเสียง
“เช่นนั้นที่ท่านสั่งนายพรานไปควักหัวใจสโนว์ไวท์มาให้ท่าน เพียง
เพราะนางงามกว่า ก็คงจะต้องวางแผนมาดีล่ะสิท่า”
“เอ๊ะ! ถึงจะเป็นอย่างนั้นข้าก็ไม่ได้สงั่ ฆ่าใครเละเทะอย่างท่านหรอก
นะ ข้าน่ะมีสโนว์ไวท์เป็นศัตรูเพียงคนเดียวเท่านั้น”
“ใช่ เป้าหมายท่านมีเพียงสโนว์ไวท์ ถึงแม้นางจะหนีหัวซุกหัวซุนไป
ซ่อนตัวในป่าท่านก็ยังไม่ลดละ ตามไปวางยาพิษนางถึงที่ คนที่สั่งตัด
หัวคนตามเหตุผลอย่างข้าฟังแล้วยังกลัวท่านจนตัวสั่นเลยล่ะ”
“อ้อ เช่นนั้นท่านเองก็คงสั่งให้ทหารไพ่ตามล่าตัดหัวยัยเด็กอลิสนั่น
อย่างมีเหตุผลสินะ”
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“ฮึ ข้าคือราชินีแห่งวันเดอร์แลนด์
ผู้มีอำ�นาจล้นฟ้า จะชี้เป็นก็ต้องเป็น
จะชี้ตายก็ต้องตาย ใครขัดใจข้า
ก็ต้องถูกกำ�จัด มันสมควรอยู่แล้วนี่
เจ้าเองก็น่าจะเข้าใจดี
เพราะเมื่อเจ้าเองไม่พอใจลูกเลี้ยง
เจ้ายังสั่งประหารนางเลยไม่ใช่รึ”
28
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“มันจะมากไปแล้วนะ คอยดูเถอะ ถ้าออกจากที่นี่ไปได้ข้าสาบาน
เลยว่าจะต้องตัดหัวเจ้า!”
“ก็เอาซี หากข้าออกจากทีน่ ไี่ ปได้ ข้าก็สาบานเลยว่าจะต้องสาปท่าน
ให้กลายเป็นหมู หมูตัวอ้วนๆ อย่างท่านมันคงจะต้องอร่อยนัก!”
“หนอย จะปากดีเกินไปแล้ว” ร่างอ้วนๆ ของควีนโพธิ์แดงสั่นเทิ้ม
ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มด้วยความโกรธ
“ท่านนั่นแหละปากดีเกินไปแล้ว คอยดูนะ…”
ระหว่างนั้นเอง ผู้คุมที่ก�ำลังเดินตรวจความเรียบร้อยของนักโทษทั้ง
หลายก็ผ่านมาทางอดีตราชินีทั้งสองและได้ยินสิ่งที่พวกนางคุยกันอยู่
เขาจึงเอ่ยขึน้ ว่า “จะเพ้อฝันเรือ่ งฆ่าฟันหรือสาปกันก็ไม่มใี ครว่าหรอกนะ
แต่ข้าว่าพวกท่านลืมอะไรบางอย่างไปนะอดีตราชินีทั้งสอง คุกแห่งโลก
นิทานน่ะขังแล้วขังลืม ยังไงๆ พวกท่านก็ไม่มโี อกาสออกไปสร้างเนือ้ เรือ่ ง
ใหม่หรอกนะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” พูดจบผู้คุมก็เดินจากไป พร้อมกับร้องเพลง
อย่างสุขใจด้วยเนื้อร้องที่ว่า
“…กลางป่าด�ำเบื้องหลังโลกนิทาน ยังมีคุกมืดตั้งตระหง่านไว้คุมขัง
เหล่าวายร้ายจากเทพนิยายร้อยแปดพันเรื่อง ทั้งวันทั้งคืนมีแต่เสียง
โหยหวนของความทรมาน สบถ! ด่าทอ! วิวาท! อีกเสียงร่ายมนตร์
สารพัด แต่ไม่เคยมีเสียงใดเล็ดรอดไปถึงอีกฝัง่ ของโลกนิทานได้หรอกน้า
ล้า ลา ลา…”
*บทสนทนานีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจจาก ราชินแี ม่เลีย้ งใจร้าย ตัวละคร
ในเรือ่ ง สโนว์ไวท์ ผลงานการประพันธ์ของพีน่ ้องตระกูลกริมม์ และควีน
โพธิแ์ ดง ราชินแี ห่งวันเดอร์แลนด์ ตัวละครในนวนิยายเรือ่ งอลิซท่องแดน
มหัศจรรย์ บทประพันธ์ของชาร์ล ลุดวิทซ์ ดอดจ์สัน

พฤติกรรมของราชินีแม่เลี้ยงเข้าข่ายพวกนาซิสต์ (Narcissistic)
ด้วยความเป็นผู้ที่เลอโฉมที่สุดในแผ่นดินตลอดมา ทำ�ให้ราชินีแม่
เลี้ยงใจร้ายหลงใหลและหวงแหนตำ�แหน่งอันเป็นที่สุดในด้านความ
งามของตนเอง เมื่อสโนว์ไวท์เกิดมาแย่งตำ�แหน่งอันเป็นที่รักไปโดย
ไม่ได้ตั้งใจ พระนางจึงคิดกำ�จัดลูกเลี้ยงของตนให้พ้นทาง เพราะผู้
ที่เป็นนาร์ซิสนั้นจะทนไม่ได้เลยหากมีผู้ที่งามกว่าตนเอง จนอาจถึง
ขั้นหาทางทำ�ลายผู้ที่งามกว่าตนลงเลยทีเดียว
“อำ�นาจที่ ยิ่ ง ใหญ่ ม าพร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ใหญ่ ยิ่ ง ”
ประโยคนี้ใช้ไม่ได้กับควีนโพธิ์แดงผู้อยู่จุดสูงสุดของวันเดอร์แลนด์
เมื่ออำ�นาจล้นฟ้ามาคู่กับนิสัยเอาแต่ใจตน สิ่งใดหรือคนใดที่ขัดพระ
ประสงค์จึงต้องถูกกำ�จัดให้พ้นทาง พฤติกรรมของนางจึงเข้าข่ายทั้ง
พวกนาร์ซิสเหมือนราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายที่เสพย์ติดการยืนอยู่บนจุด
สูงสุด รวมถึงมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย คือ ไม่สามารถระงับความ
ต้องการของตัวเองได้ อยากได้อะไรต้องได้ ห้ามขัด อยากทำ�อะไร
ต้องได้ทำ� (คนทั่วไปมักเข้าใจฮิสทีเรียสลับกับ Nymphomania ซึ่งเป็น
โรคที่ทำ�ให้มีความต้องการทางเพศสูงจนควบคุมได้ยาก แต่ฮิสทีเรีย
นั้นไม่ได้เกี่ยวใดๆ กับความต้องการทางเพศ)
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แบบทดสอบความร้ายกาจในตัวคุณ
1.

4.
เพื่อนคุณมีงานค้างกองเป็นพะเนิน ซึ่งไม่มีทางท�ำทันในเวลาที่

วันนีม้ สี อบไฟนอลแต่คณ
ุ ตืน่ สาย และค�ำนวณเวลายังไงก็ไปไม่ทนั
ก�ำหนด แล้วเขามาขอให้คุณช่วย
แน่นอน คุณจะ

ก. อะไรกันฟะ ไอ้นาฬิกาปลุกเฮงซวย ตัง้ ปลุกแล้วท�ำไมไม่ดงั (ไปข้อ 12) ก. อืม งานเราก็ยังไม่เสร็จดีเลย ถ้าเราเสร็จแล้วจะช่วยนะ (ไปข้อ 16)
ข. ลาป่วยไปเลยละกัน เดี๋ยวไปหาหมอบอกว่าเป็นหวัด แล้วไปนัดวัน ข. ได้สิ ไม่มีปัญหา จัดให้เสมอ (ไปข้อ 13)
ค. เวลามีตั้งเยอะแยะท�ำไมไม่ท�ำหืม? เสียใจด้วยนะ (ไปข้อ 11)
สอบวันหลัง (ไปข้อ 10)
ค. กุลีกุจอรีบออกจากบ้านทันที ยังไงก็ต้องไปให้ทัน (ไปข้อ 4)

5.
ในขณะที่คุณหลงทางอยู่ในป่า ในฉับพลันก็พบกระท่อมที่ประดับ

2.
คุณก�ำลังถูกฆาตกรโรคจิตวิง่ ไล่ฆา่ คุณหนีกลับเข้ามาในบ้านและ

ประดาไปด้วยลูกกวาดหลากสีสัน

ปิดประตูใส่กลอน จากนั้นคุณจะ

ก. รอดูสถานการณ์ให้แน่ใจก่อน ว่าในป่ากับในกระท่อม ที่ไหน
ก. รีบควานหาโทรศัพท์ แล้วโทรหา 191 หรือใครก็ตามทีพ่ อจะช่วยคุณได้ จะปลอดภัยกว่ากัน (ไปข้อ 15)
(ไปข้อ 19)
ข. ต้องยึดกระท่อมนี้เป็นของเรา จะได้มีขนมกินทุกวัน (ไปข้อ 20)
ข. ต้องรีบไปปิดประตูหลังบ้าน ประตูและหน้าต่างชั้นบนทุกบาน ค. รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือทันที (ไปข้อ 19)
(ไปข้อ 15)
ค. คว้ามีดอีโต้ในห้องครัวมาเตรียมสู้กับมัน (ไปข้อ 20)

6.
เวลาคุณซื้อขนมปังให้อาหารปลาฝูงใหญ่

3.
เกมออนไลน์ทคี่ ณ
ุ เล่นมีเควสที่ใช้เวลาท�ำภารกิจนานมาก แต่ก็ได้

ก. ฉีกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโบยให้พวกมันอย่างสุขใจ (ดูผล แบบที่ 5)
ข. โยนไปทัง้ ก้อนให้มนั แย่งกัน แล้วดูมนั สาดน�ำ้ ดังตูม้ มม (ดูผล แบบที่ 1)

ของรางวัลเป็นกอบเป็นก�ำเช่นกัน

ก. ลุยโลด ย้ากกก! (ไปข้อ 5)
ข. ยากเหมือนกันแฮะ แต่ผลตอบแทนก็โอเคนะ งัน้ ไปกันเถอะ (ไปข้อ 8)
ต้องหาก�ำลังพลก่อน ได้รางวัลแล้วมาแบ่งสันปันส่วนกัน แต่เราเป็น
หัวหน้า
ค. ทีมได้เยอะสุดนะ (ไปข้อ 2)
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7.
11.
คุณหลงอยู่ในเมืองแห่งความมืดและเถ้าหมอก Silent Hill และ คุณกับเพื่อนๆ นัดไปเที่ยวกัน แต่มีเพื่อนคนหนึ่งมาช้าไปครึ่ง
เดินตรงมาเกือบ 10 กิโลเมตรแล้ว แต่ยังเห็นเพียงความมืดและ ชั่วโมงแล้ว
อากาศที่ค่อยๆ เย็นตัวลงเรื่อยๆ

ก. มันบอกว่าอีก 5 นาทีถึง แต่ดูแล้วน่าจะอีก 15 นาทีตามฟอร์มแหละ
ก. เดินมาขนาดนี้แล้ว ก็ต้องเดินต่อไป ทางออกอาจจะอยู่ไม่ไกลนี้แล้ว (ไปข้อ 14)
(ดูผล แบบที่ 6)
ข. รออีกสัก 15 นาทีละกัน เค้าก็คงก�ำลังรีบอยู่ (ไปข้อ 17)
ข. คิดหาทางหนีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่การเดินตรงไปอย่างไม่รจู้ ดุ จบ (ดูผล แบบที่ 4) ค. โทรจิกทันที บอกว่าให้เวลาอีก 5 นาทีเท่านั้น ไม่งั้นไม่รอ (ไปข้อ 3)

8.
12.
มีโทรศัพท์เข้าเครื่องคุณตอนตีสอง ท�ำให้คุณตื่นจากความฝันที่ เมื่อเพื่อนมาขอให้คุณช่วยติวข้อสอบให้ แต่ผลออกมาเขาได้
ก�ำลังไปได้สวย

คะแนนมากกว่าคุณ

ก. โทรผิดมั้ง ใครจะโทรมาป่านนี้ (ไปข้อ 19)
ข. รีบดูว่าใครโทรมา เผื่อจะมีเหตุฉุกเฉิน (ไปข้อ 15)
ค. โอ๊ย ไม่รู้แหละว่ามันเป็นใคร ด่ากลับแล้วปิดเครื่องทันที (ไปข้อ 20)

ก. โอ้โห เก่งจังเลย (ไปข้อ 13)
ข. คราวหน้าให้มันติวให้ดีกว่า (ไปข้อ 16)
ค. จะไม่ติวให้มันอีกต่อไป ถ้าเราเก็งข้อสอบมาได้ก็ไม่บอกหรอก
(ไปข้อ 11)

9.
คุณเป็นดาราผู้โด่งดังและมีแฟนคลับทัว่ โลก แต่มขี า่ วเสียๆ หายๆ 13.
คุณไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนาน จนเวลาล่วงเลยไปถึง
ว่อนในอินเทอร์เน็ต และหลักฐานชัดเจนว่าคุณมีความผิดจริง ใน
ขณะที่คุณจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อขอโทษนั้น
มื้อเย็น

ก. ผูค้ นมองคุณด้วยความดูหมิน่ ดูแคลน จนคุณไม่กล้าสบตาพวกเขา ก. เพื่อนอยากกินอะไรเราก็ไปกินร้านนั้นแหละ กินได้หมด (ไปข้อ 17)
(ดูผล แบบที่ 3)
ข. เราไม่ชอบกินบุฟเฟต์อ่ะ ขอเป็นร้านตามสั่งละกัน (ไปข้อ 3)
ข. ผู้คนต่างผละให้ออกห่างจากคุณด้วยความเกรงกลัว แม้คุณจะเป็น ค. มาเยอะขนาดนี้ต้องบุฟเฟต์เลย (ไปข้อ 14)
ฝ่ายกระท�ำผิดก็ตาม (ดูผล แบบที่ 2)

14.
เมื่อปาร์ตี้ของคุณพร้อมส�ำหรับไปล่าบอสสุดหิน ในดันเจี้ยนสุด

10.
เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโปรเจคใหญ่

หฤโหด

ก. อาศัยช่วงทีท่ มี ก�ำลังมะรุมมะตุม้ กับบอส เก็บ Last Kill แล้วได้คะแนน
ก. แจกจ่ายงานให้คนอืน่ เสร็จสรรพ ส่วนเรานัง่ ชิลล์รอจัดการในภาพรวม ไปเต็มๆ (ไปข้อ 2)
(ไปข้อ 13)
ข. พร้อมน�ำทัพเพื่อทีม บุกได้ทุกเมื่อ ยอมตายแทนได้เสมอ (ไปข้อ 5)
ข. ถ้าทุกคนไว้ใจเรา งั้นเราเป็นให้ก็ได้นะ (ไปข้อ 13)
ค. คอยสั่งการทีม นักดาบบุกก่อนเลย ส่วนนักธนูคอยยิงเสริม นักเวทย์
ค. ไม่มีปัญหา งั้นมาแบ่งฝ่ายอื่นๆ กันต่อเถอะ (ไปข้อ 16)
อยู่ด้านหลังคอยสนับสนุน (ไปข้อ 8)
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19.
15.
ขณะทีค่ ณ
ุ เดินชอปปิง้ อยู่ คุณเห็นหนุม่ หล่อหน้าตาดีเดินคูม่ าด้วย
คุณจะท�ำอย่างไรเมื่ออยู่ดีๆ มีคนเดินตรงเข้ามาตบหน้าคุณ
กัน

ก. ตบกลับฉาดใหญ่! (ไปข้อ 7)
ข. งงไป 3 วิว่ามันมาท�ำเราท�ำไมฟะ (ไปข้อ 18)

ก. ดูเป็นเพื่อนสนิทกันดีนะ (ไปข้อ 6)
ข. เกย์ชัว! (ไปข้อ 18)

16.
จู่ๆ คุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ขึ้นมา

20.
เมื่อนึกถึงโลกในเทพนิยาย คุณจะนึกถึง

ก. ทุ่งหญ้าเขียวขจี กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สายลมพัดผ่านเป็นระยะ
ก. โทรบอกเรียงตัวเลยว่าใครจะไปบ้าง (ไปข้อ 17)
ข. ไอ้เอมันมาช้า งั้นนัดมันสัก 10 โมง ส่วนไอ้บีมาตรงเวลางั้นนัดมัน (ไปข้อ 18)
ข. ปราสาทโบราณ อลังการและเปี่ยมไปด้วยมนต์ตรา (ไปข้อ 9)
ตอนเที่ยงตรง สรุปทุกคนจะมาพร้อมกันตอนเที่ยงตรง (ไปข้อ 14)
ค. โพสต์ในกรุ๊ปไลน์และเฟสบุคว่าเราอยากไปที่นี่ วันนี้ เวลานี้ และ
ชักชวนให้ทุกคนมา (ไปข้อ 3)

17.
เวลาคุณเล่นเกมออนไลน์ กลุ่มตัวละครที่คุณสนใจคือ
ก. กลุ่มเน้นโจมตีทางกายภาพ นักดาบ นักธนู นักแม่นปืน (ไปข้อ 5)
ข. กลุ่มเน้นโจมตีด้วยเวทมนตร์ พ่อมด แม่มด ผู้ใช้เวทย์ด้านมืด
(ไปข้อ 8)
ค. กลุม่ สนับสนุนทีม นักบวช นักบุญ พระ จอมเวทย์สายขาว (ไปข้อ 2)

18.
คุณเอาชนะปีศาจร้ายที่เข่นฆ่าผู้คนในเมืองมานานกว่า 100 ปี ได้
ส�ำเร็จ และได้สถาปนาเป็นพระราชาของเมืองนี้ ซึ่งเมืองที่คุณ
ปกครองอยู่นั้นเป็น...

ก. เมืองหลวงของราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง
อ�ำนาจและบารมีล้นฟ้า (ไปข้อ 9)
ข. ดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เป็นอูข่ า้ วอูน่ �้ำของพสกนิกร เต็มไปด้วยสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติอันร่มรื่นและงดงาม (ไปข้อ 6)
ค. เมืองที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง จากการต่อสู้ของมนุษย์และปีศาจ
มายาวนาน และก็สามารถฟื้นฟูได้ในเร็ววัน (ไปข้อ 7)
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ผลการทดสอบ
แบบที่ 1: ไจแอนท์ (ร้ายเดียงสา)

แบบที่ 4: Joker (ตัวร้ายจอมวางแผน)

คุณมีความร้ายแบบน่ารักๆ ไม่ประสีประสา ทุกอย่างที่ท�ำลงไปเป็น
เพราะความไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้ท�ำให้ใครถึงกับเดือดร้อน
คุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูง ต่อให้คุณแสดงความร้ายออกมาก็ไม่มี
ใครถึงขั้นว่าร้ายคุณหรอก เหมือนกับไจแอนท์ที่ชอบแกล้งโนบิตะเป็น
ประจ�ำ แต่เมื่อพวกเขาโตขึ้นก็ยังเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันอยู่ดี

ความร้ายกาจของคุณคือ ความฉลาดในการวางแผน คิด วิเคราะห์อย่าง
แยบยล คุณเป็นคนชอบวางแผนการ ชอบคาดการล่วงหน้าและค้นหา
วิธีเพื่อรับมือกับมัน คุณไม่ชอบความเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างที่คุณตัดสิน
ใจท�ำลงไปต้องผ่านการค�ำนวณแล้วว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน และ
พร้อมที่จะเสี่ยงหรือไม่

แบบที่ 2: มังกร (ร้ายดุดัน น่าเกรงขาม) แบบที่ 5: Prince and Princess
(ใสสะอาด บริสุทธิ์)
ความเชือ่ เกีย่ วกับมังกรของทางฝัง่ ตะวันตกนัน้ เป็นสัญลักษณ์แทนความ
ชั่วร้าย เนื่องจากความหวาดกลัวสัตว์ประเภทงูมาแต่ดั้งเดิม เมื่อคุณ
แสดงความร้ายกาจออกมาจะท�ำให้คณ
ุ มีความดุดนั น่าเกรงขาม อีกทัง้
คุณยังมีความเอาใจแต่ตัวเองสูง อยากได้อะไรต้องได้ตามนั้น ถึงเหนือ
ฟ้ายังมีฟ้า แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะอยู่เหนือคุณได้

แบบที่ 3: เรยา (ร้ายขี้อิจฉา เอาชนะ)

ใครที่ได้ข้อนี้ อยากบอกว่าคุณคือพ่อพระ แม่พระตัวจริง! ความร้ายใน
ตัวคุณมีอยู่น้อยมากๆ จนถึงไม่มเี ลย คุณเปรียบเสมือนเจ้าชายขีม่ ้าขาว
หรือเจ้าหญิงในเทพนิยายผู้ไร้ซึ่งมลทินใดๆ และคุณยังเป็นคนมองโลก
ในแง่ดี เป็นคนตรงไปตรงมา และมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ผอู้ นื่ ขอให้รกั ษา
ความดีของคุณไว้ไม่เสื่อมคลาย

แบบที่ 6: Zombie
(ร้ายด้วยสัญชาติญาณ)

เรยาจากดอกส้มสีทอง เป็นตัวละครที่มีความริษยาอยู่ในใจ ไม่อยาก
เห็นใครได้ดีกว่าตน ต้องพยายามอยู่เหนือคนผู้นั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธี
ไหน และอย่าได้มใี ครมายืนล�ำพองอยูเ่ หนือคุณเชียว คุณต้องหาทางท�ำ
ซอมบี้อาจจะดูเป็นตัวร้ายในหนังผีดิบ ไล่ล่าเหยื่ออันโอชะอย่างมนุษย์
อะไรสักอย่างกับเขาแน่ คุณอาจจะไม่ได้ร้ายกาจเท่าเรยา แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นว่าเล่น แต่ซอมบี้ก็คือซากศพมนุษย์ที่ยังขยับได้ ทุกอย่างเป็นไป
คุณมีเหมือนกันคือความอยากจะเอาชนะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีหากน�ำ
เพราะสัญชาติญาณการเอาชีวิตหรอก ซอมบี้ไม่รู้หรอกว่ามนุษย์หวาด
ไปปรับใช้ในทางที่ถูกที่ควร
กลัวพวกเขา แต่ร่างกายมันอยากกินเนื้อสดๆ นี่นาจะให้ท�ำอย่างไรได้
เหมือนกับคุณที่มักใช้เซนส์หรือสัญชาติญาณเป็นหลัก เมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย คุณอาจไหวตัวเร็วกว่าใครเพือ่ น ซึง่ อาจท�ำให้
คนรอบข้างคุณพ้นจากอันตรายตามไปด้วย
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เรื่อง : กมลพร สุนทรสีมะ

เปิดเผยจิตใจในตัวมนุษย์
คำ�หนึ่งที่ชอบพูดกันคือ คนเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่ ย่อมมีอุปนิสัยที่แตก
ต่างกัน ถ้าลองนับไปแล้วก็เท่ากับว่าจะมีนิสัยของคนทั้งโลกมากกว่าล้านนิสัย
แต่ตำ�รานพลักษณ์  (Enneagram of Personality)  ซึง่ เป็นศาสตร์ทช่ี ว่ ยให้รจู้ กั ตนเอง
ได้วิเคราะห์นิสัยออกมา 9 ลักษณะ ประกอบด้วย

01

02

03

สมบูรณ์แบบ
(The Perfectionist)

ผู้ ให้
(The Giver)

นักแสดง
(The Performer)

มองโลกในเเง่ ดี ต ลอดเวลา มี ไมตรี กั บ
ทุกคน เเละจะมอบความปรารถนาดีให้กับ
คนใกล้ตวั เสมอ เเต่ขอ้ เสียคือ จะถูกหลอกลวง
ได้ง่าย
สรุป หน้าที่การงานจะประสบความสำ�เร็จ
จากอุปนิสัยที่เอื้ออาทรต่อผู้คนรอบข้าง เเละ
ยินดีให้ความช่วยเหลือเมื่อถูกร้องขอ

นักต่อสูช้ วี ติ ทีน่ า่ ยกย่อง เป็นคนใฝ่ฝนั สิง่ ดีๆ
เเละชอบการเเข่งขัน สิง่ ทีเ่ ขา ทำ�เพื่อต้องการให้
ผู้คนยอมรับ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ข้อเสียคือ
เป็นคนรักษาภาพลักษณ์ เเม้สิ่งของจะเเพงเเค่
ไหน เเต่ถ้าช่วยส่งเสริมก็จะซื้อทันที
สรุป ถ้าเป็นผู้หญิงจะพร้อมเป็นผู้นำ�ทุก
โอกาส มีภาพลักษณ์ภายนอกทีส่ ดใสเรียบร้อย
เนือ่ งจากเป็นนักสู้ รูปลักษณ์จงึ ต้องเป็นทีย่ อมรับ

คนลักษณะนี้จะคิดรอบคอบ เเละมักทำ�
ทุกอย่างเเบบมีเเบบเเผน ชอบยกให้ตัวเอง
เป็ น ผู้ นำ� เเต่ ข้ อ เสี ย คื อ จะไม่ ไว้ ว างใจใคร
หวาดระเเวงเเละคิดว่าคนรอบข้างไม่มีความรู้
ความสามารถอย่างเเท้จริง
สรุป นิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยวทำ�ให้ขาดเพื่อน
เเท้เเละเพื่อนคู่คิด

34

TK 20! SUPERFINAL.indd 34

8/14/56 BE 4:04 AM

04

05

06

ผู้สร้างสรรค์
(The Romantic)

นักสังเกตการณ์
(The Observer)

นักปุจฉา
(The Questioner)

เป็นคนเปี่ ย ม ไป ด้ว ย อา รม ณ์ศิล ปิ น
มีความสร้างสรรค์สูง เป็นคนละเอียดอ่อนต่อ
สิง่ เเวดล้อม เเละพร้อมทุม่ เททุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่
สิ่งที่พึงพอใจ
สรุป มักเเสวงหาสิ่งที่ขาดหายไป ไม่ชอบ
สิ่งธรรมดา ชีวิตเกี่ยวข้องกับความเเปลกใหม่
เเละทำ�ให้ผู้คนรอบข้างหลงใหลได้โดยง่าย

นักสังเกตการณ์เป็นคนชอบอยู่โดดเดี่ยว
เเละโลกส่วนตัวสูง ชอบเฝ้าดูคนรอบข้างเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าเมื่อตนเข้าไปร่วมกิจกรรม
จะไม่มีอะไรผิดพลาด
สรุ ป ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ไปทำ�กิ จ กรรมอะไร
จะศึกษาข้อมูลเเละวางเเผนตลอดเวลา เเม้เเต่
การเดินทางในชีวิตประจำ�วัน มักชอบวางเเผน
ล่วงหน้าจนเป็นนิสัย

ชอบมองว่ า สั ง คมเข้ า มาคุ ก คามชี วิ ต
ส่วนตัว ถ้ากิจกรรมใดที่ไม่ใช่กิจวัตรประจำ�วัน
ก็จะไม่เข้าร่วม หวาดระเเวงอันตราย เเละต้อง
คิดวางเเผนก่อนเริ่มต้น
สรุป จะเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี เเต่ไม่ชอบ
เป็นผู้นำ�ทีม เพราะไม่ชอบเป็นผู้ใช้อำ�นาจ

07

08

09

ผู้พิถีพิถันในการเสพ
รวมทั้งเป็นนักผจญภัย
(The Adventure)

เจ้านายหรือคนกล้า
(The Protector)

ผู้ประสานไมตรี
(The Peacemaker)

เป็นคนตรง เเต่ไม่ใช่คนซื่อ ไม่ทนต่อความ
ไม่ยตุ ธิ รรม จนโดนมองว่าก้าวร้าว เปรียบได้วา่
เป็นคนมีเสน่ห์เเละมองโลกในเเง่บวก ชอบ
เป็นคนเเข็งนอกอ่อนใน
สร้างสรรค์สังคม เเละขณะอยู่ในเหตุการณ์
สรุป เป็นคนไม่ทนต่อความไม่ยุติธรรมเเม้
วิกฤติจะยิ้มได้อย่างเปิดเผยเเละมักฉกฉวย
จะไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ตาม เลยไม่เข้าใจว่า
โอกาสในช่วงเวลานั้น
คนที่อ่อนเเอ ทนถูกผู้อื่นเอาเปรียบได้อย่างไร
สรุป ชอบอะไรสักพักเเล้วก็เปลี่ยนไปสนใจ
สิง่ ใหม่ๆ เเละไม่ลงั เลทีจ่ ะสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ทนั ที

บุคคลใฝ่สันติ เเละไม่ชอบความขัดเเย้ง
เเต่ข้อเสียคือไม่ชอบให้ผู้อื่นมาก้าวก่ายชีวิต
ส่วนตัว
สรุป เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อช่วย
เหลือผูอ้ นื่ เข้าใจเพือ่ นมนุษย์อย่างถ่องเเท้ เเละ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
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ตัวร้ายใครว่าร้าย
ปฏิบัติประพฤติตน
แรงแค้นสุมสับสน
สังคมประณามอ้าง

ถึงกมล
ผิดบ้าง
พลาดเผลอ
ตราหน้าชั่วร้าย
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สีเทาเปรียบดั่งห้วง
เปี่ยมชั่วดีปะปน
ด�ำข่มขาวมืดมน
เหรียญยังมีหัวก้อย

หทัยชน
มากน้อย
เผยร้าย ธรรมดา
อยู่ที่ใครมอง
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ทศกัณฐ์
“ได้ข่าวว่าน้องผีเสื้อสมุทรไปฉุดเจ้าชายเมืองมนุษย์
มาเป็นสามี พีน่ สี้ ดุ แสนดีใจทีใ่ นทีส่ ดุ ยักขิณอี ปั ลักษณ์
เอ้ย สวยๆ อย่างน้องได้แต่งงานสักทีนะจ๊ะ”
จากพี่ทศสุดหล่อ

ผีเสื้อสมุทร
“อุย๊ พีท่ ศพูดไม่ดหู นังหน้าตัวเองเลยนะคะ ได้ขา่ วว่าพี่
ก็ไปฉุดนางสีดามาเหมือนกันนี่นะ แหม มีพี่มณโฑ
คนเดียวยังไม่พอ ยังต้องไปฉุดเมียชาวบ้านมาเพิม่ อีก
ระวังบ้านแตกนะคะ น้องเป็นห่วง”
น้องสมุทรสุดสวย
38
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เพียงส่ง SMS โหวตตุ๊กตา Mad Doll ที่คุณชื่นชอบ

MD 01

MD 02

BILLY THE PUPPET

GOOD GUYS

พิมพ์ MD 01 เพื่อโหวตตุ๊กตา Billy the puppet
พิมพ์ MD 02 เพื่อโหวตตุ๊กตา Good Guys
แล้วส่งมาที่เบอร์ 999-9999
ก็มีสิทธิ์ลุ้นดาบเจไดสีแดงสุดรักสุดหวงของดาร์ธเวเดอร์ได้ทันที

หมดเขต 32 ธันวาคม ศกนี้ ยิ่งโหวตมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
39
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WE
WANT
YOU!
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WE WANT YOU!

ถึงเวลาป่วนโลก
ให้ระเบิดเถิดเทิงกันแล้ว
รั บ สมั ค รดาวร้ า ยคลื่ น ลู ก ใหม่ หั ว ใจโฉดชั่ ว
ไม่จำ�กัดเพศ ไม่จำ�กัดวัย ไม่จำ�กัดจำ�นวน
จะมีพลังพิเศษก็ดี ไม่มีก็ได้ เราต้องการ
คุ ณ เข้ า มาร่ ว มที ม ใหม่ กั บ เรา เพื่ อ จั ด การ
กั บ เ ห ล่ า ฮี โ ร่ ทั้ ง ห ล า ย ใ ห้ ห ม ด สิ้ น ไ ป
สนใจติดต่อทีเ่ บอร์โทรศัพท์ 999-9999

41
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MY SPACE [สาระบันเทิงสถาน]
เรื่อง : ธิติ ปลีทอง
ภาพ : มานู สะตี

เที่ยวคุกเก่า ใต้ร่ม

“รมณีนาถ”
ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เอ่ยประโยคที่ว่า “สวน
สาธารณะคือเครื่องฟอกปอดเมือง” ก็เชื่อว่า
หลายคนคงเห็นคล้อยตามกัน ยิ่งเฉพาะกับ
คนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ด้วยแล้ว ยิ่ง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ท่ามกลางการใช้ชวี ติ ประจำ�
วันอยู่กับเขม่าควันจากรถรา เวลาที่มีโอกาส
ออกไปเดินเล่นสบายๆ ได้สูดหายใจลึกๆ ใต้
ร่มไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ จะไม่ใช่ห้วงยาม
ที่ดีที่สุดเวลาหนึ่ง
จึ ง เป็ น เหตุ ให้ ค นกรุ ง เทพฯ ชอบพกเอา
ความเหนื่ อ ยล้ า และปั ญ หาที่ ต้ อ งขบคิ ด มา
ละลายทิง้ ไว้ในสถานทีเ่ หล่านี้ และสวนรมณีนาถ
ภายใต้อ้อมกอดของอดีตกำ�แพงคุก ‘เรือนจำ�
พิเศษกรุงเทพมหานคร’ เรือนจำ�แห่งแรกของ
ประเทศไทย ก็ ค อยทำ�หน้ า ที่ รั ก ษาอากาศ
บริสุทธิ์ ต้อนรับเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว ไปจนถึง
คนชรา บนถนนศิริพงษ์ แขวงสำ�ราญราษฎร์
เขตพระนคร

ก่อนจะกลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว สวนรมณีนาถ
เคยเป็ น เรื อ นจองจำ�นั ก โทษตั้ ง แต่ ส มั ย ต้ น
รัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
ภูมิศาสตร์ใจกลางเมืองไม่เหมาะสมแก่การจัด
ตัง้ เรือนจำ� จึงได้สงั่ โยกย้ายสถานทีค่ มุ ขังไปอยู่
เขตบางขวางแทน และได้เปลี่ยนให้พื้นที่แห่งนี้
เป็นสวนสาธารณะเพื่อคนกรุงเทพฯ ถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ 60
พรรษา พร้อมกับก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
ไว้ ท างฝั่ ง ทิ ศ ตะวั นตกของสวนเมื่ อ วั นที่ 17
สิงหาคม 2542 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัด
แสดงรูปแบบการประหารชีวิตและการลงโทษ
ผู้กระทำ�ผิดต่อกฏหมายคดีอุกฉกรรจ์ในสมัย
โบราณ ไว้ 4 อาคารด้วยกัน ได้แก่ อาคาร 1 2 3
และอาคารแดน 9
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ในส่วนของการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้น
จากอาคารแรก จะเป็นอาคารปูนฉาบด้วยสี
ขาวสูง 2 ชั้น มีลักษณะทึมทึบ แข็งแรง และ
ออกแบบด้วยรูปทรงสมัยโบราณ เคยใช้เป็น
สถานที่ทำ�การของเจ้าหน้าที่และผู้คุมเรือนจำ�
สมัยก่อน บรรยากาศภายในห้อมล้อมด้วย
ความวังเวง เงียบเชียบ จนชวนขนลุกอยู่ลึกๆ
เพราะสายตาทุกดวงของนักโทษที่ถูกประหาร
ในคดีต่างๆ จากภาพถ่ายรอบเพดาน คล้าย
กำ�ลังจับจ้องมายังแขกผู้มาเยือน ทั้งก่อนทาง
ขึ้นบันไดไปยังชั้น 2 ก็มีตู้กระจกที่บรรจุกระดูก
ของลุงโถง ผู้มอบร่างกายให้แก่แพทย์ในเรือน
จำ�ไว้ ศึ ก ษา คอยยื นต้ อ นรั บ อย่ า งคิ ด ว่ า น่ า
จะเป็นมิตรอีกแห่ง นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่
บริเวณชั้นแรกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้องด้วยกัน
ได้แก่ห้องจัดแสดงเครื่องพันธนาการในสมัย
โบราณ ที่มีตั้งแต่ ขื่อ คา โซ่ ตรวน สมอบก
และกลัง เป็นต้น
ส่วนห้องถัดมาจะเป็นห้องจัดแสดงเครื่อง
มือลงทัณฑ์แต่ละชนิด เริ่มตั้งแต่การตอกเล็บ
บีบขมับ เบ็ดและเหล็ก เป็นต้น ซึ่งห้องนี้จะ
มีเจ้าหน้าที่คอยปลอบขวัญและกำ�ลังใจกับ
เราว่า “ของพวกนี้เคยใช้จริงๆ ดูสิยังมีเลือด
ติดอยู่เลย”
เมื่ อ ขึ้ น มาถึ ง ชั้ น บนเป็ น ส่ ว นจั ด แสดงที่
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำ� บวกกับการ
ติดกระจกฟิล์มดำ�ทะมึนชนิดโบกมือเรียกคน
ภายนอกให้ตาย ก็ไม่มีใครเห็น ทำ�ให้การเดิน
ชมโต๊ะอาหารมื้อสุดท้าย ถึง มนต์ ปืน ดาบ
และรูปแบบการประหารชีวิตด้วยการปั่นคอ
ฉีดสารพิษ และยิงเป้าด้วยเครือ่ งมือทีเ่ คยใช้จริง
มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น

ต่ อ มาที่ อ าคาร 2 อาคารนี้ จ ะมี รู ป ทรง
เหมือนอาคารแรก แต่จะจัดแสดงเพียง 2 ส่วน
คือชั้นแรก แสดงภาพประวัติของเรือนจำ� และ
ชั้นที่ 2 จะเป็นนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบรมราชจักรีวงศ์ในงานราชทัณฑ์ ซึง่ มี
ทั้งภาพถ่าย โมเดลสิ่งก่อสร้าง และเทปบันทึก
พิธีการวันเปิดเรือนจำ�ฉายผ่านจอมอนิเตอร์
ในส่วนของอาคาร 3 จะเป็นมุมที่มีเจ้าหน้าที่
วิทยากรคอยบรรยายสรุปความเป็นมาของ
เรือนจำ�สำ�หรับผู้เที่ยวชมแบบหมู่คณะ อีกทั้ง
ยังเป็นจุดจัดจำ�หน่ายสินค้าและของที่ระลึกให้
แก่แขกผู้มาเยือน มีตั้งแต่พวงกุญแจ เสื้อยืด
ป้ายไม้ สมุด และของกิน ไปจนถึงตุก๊ ตากระดูก
ซึ่งตรงนี้ชวนให้อดคิดไม่ได้ว่านี่พิพิธภัณฑ์หรือ
บ้านผีสิง
มาถึงสถานทีส่ ดุ ท้ายทีเ่ รียกได้วา่ เป็นไฮไลท์
ของสวนรมณีนาถเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ อาคาร
แดน 9 โดยอาคารหลังนี้ไม่ใช่แค่เป็นอาคารที่
ไว้ใช้คมุ ขังหรือเป็นทีห่ ลับนอนของนักโทษสมัย
ก่อนเท่านัน้ แต่ทา่ มกลางห้องขังคอนกรีตเล็กๆ
ที่มีแสงเล็ดรอดแค่พอมองเห็นและมีลูกกรง
กั้นประตูอยู่กว่า 30 ห้องในตัวอาคาร ยังเป็น
สถานที่เก็บเครื่องมือทารุณผู้กระทำ�ความผิด
ที่เลิกใช้ไปถาวรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่าง
ตระกร้อช้างเตะ เครื่องมือคล้ายตะกร้อขนาด
ใหญ่ที่ใช้บรรจุร่างมนุษย์ไว้ภายใน แล้วให้ฝูง
ช้างรุมกระหน่ำ�เหยียบ หรือเบ็ดเหล็ก อุปกรณ์
ทำ�โทษรูปทรงคล้ายตะขอขนาด 5 นิว้ ทีใ่ ช้เกีย่ ว

บริเวณปลายคาง จากนั้นก็ให้ผู้คุมกระชาก
เชือก มากไปกว่านั้นยังมีมีดตัดส้นเท้าหรือมีด
ตัดเอ็น และอาคมลักษณะคล้ายอีโต้ทถี่ กู สร้าง
มาเพื่อนักโทษแหกคุกโดยเฉพาะ
ต่อด้วยห้องวันสุดท้าย หรือที่เรียกกันว่า
ห้องประหารชีวิต จะพบแท่นประหารที่เต็ม
ไปด้วยคมกระสุนปืนที่อาบด้วยคราบเลือดตั้ง
ตระหง่านอยู่กลางห้อง ซึ่งทั้งตัวอาคารจะมีก็
แต่เพียงห้องนีเ้ ท่านัน้ ทีไ่ ม่มรี ปู ปัน้ เสมือนคนจริง
สาธิตการถูกทำ�ร้ายโดยเครือ่ งมือต่างๆ ทว่าคำ�
บอกเล่าปากต่อปากจากหลายคนเคยบอกว่า
ใครดวงตก หรือเซ็นท์แรง หากมาชมถึงห้องนี้
ก็เป็นต้องเห็นเงาคนดำ� ยืนตะคุม่ ๆ กอดเสาอยู่
ทุกราย และถัดมาจากห้องนีจ้ ะเป็นห้องว่างโล่ง
ที่มีเชือกผูกคอตายห้อยอยู่บนขื่อ หลายคนว่า
กันว่า ณ ห้องๆ นี้เคยมีนักโทษผูกคอตายก่อน
ถึงวันประหาร ซึ่งเชือกที่ยังแขวนอยู่ให้เห็น ก็
คือเชือกจริงๆ ที่ยังไม่ถูกปลดออก
ทว่าคำ�บอกเล่าทั้งหมดนี้ทางเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลตึกมากกว่า10 ปี ได้การันตีมาแล้วว่า
“โกหกทั้งนั้น คนเขาคิดไปเอง” แต่หลังจาก
ก้าวเท้าออกจากประตูพิพิธภัณฑ์ คำ�ถามที่ว่า
“นี่เรื่องโกหกจริงๆ หรือ “ก็เกิดขึ้นภายในอก
เมื่ อ เหลื อ บไปเห็ นคอของลุ ง เจ้ า หน้ า ที่ เอ๊ ะ
ทำ�ไมลุงมีพระตั้ง 5 องค์.....
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Release me
เรื่อง : โมกสีน้ำ�เงิน

ผมเป็นไทย...
ผมอยู ่ ก ลุ ่ ม คนไทยกลุ ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ของชนกลุ ่ ม น้ อ ยที่ เ บี ย ดเสี ย ดกั น อย่ า งแออั ด
ผมมักอยู่ร่วมกับเพื่อนอีกหลายคน แต่เพื่อนหลายคนของผม ผมก็ไม่เคยรู้จักเลยสักคน
ผมและเพื่อนผมรวมตัวกันเพื่อได้มีส่วนรับรู้เหตุการณ์และจุดประสงค์ที่จะน�ำไปเม้าธ์ขยายต่อ
อย่างมีน�้ำหนักและน่าเชื่อถือ ผมคิดว่าอย่างนั้น
ผมชอบเหตุการณ์สำ� คัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนได้ยิ่งดี เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นยิ่งชอบ
ผมถือคติว่า “เรื่องชาวบ้าน คือ งานของผม”
ผมชอบคนเยอะๆ
ผมชอบความหายนะของคนอื่น มันไม่ใช่เรื่องของผม ผมยิ่งชอบ
ผมเป็นคนชอบมองดู ชอบสังเกต แต่ไม่ชอบลงมือไปให้ความช่วยเหลือ
ผมเป็นชอบดูอยู่ห่างๆ แต่ถ้าเกิดเรื่อง ผมและเพื่อนของผมจะวิ่งกรูเข้าไปหาทันที
ผมชอบเด็กตีกัน ถ้ามีใครเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้น ผมพร้อมที่จะเข้าชาร์ตคนนั้นเสมอ
ผมชอบ “คนตาย, คนล้มกลางถนน, คนเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ”
ผมมักจะเข้าไปเบียดเสียดรวมกับกลุ่มเพื่อนของผมที่ไม่รู้จักและตั้งกลุ่มนินทาตรงนั้น
ผมถือปรัชญาที่ว่า “เรื่องดีๆ ผมไม่ยุ่ง เรื่องยุ่งๆ ผมชอบใจ”
ผมชอบท�ำตัวไม่รู้ไม่ชี้ แต่อยากที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย
ผมมีหน้าที่ “แล” ความเป็นไปของสิ่งนั้น หรือคนๆ นั้นอย่างเดียว
ผมรู้ว่าผมและกลุ่มเพื่อนของผมเป็นคนไร้น�้ำใจ
ผมดีใจที่ผมสนใจใคร่รู้ อยากกระหายใน (เรื่องของคนอื่น)
ใคร ๆ ก็หาว่าผมเป็น ‘ผู้ร้าย’
แต่ผมคิดว่า การมีผมและเพื่อนผมมันถือเป็นเรื่องดี เพราะมันคือ “การใส่ใจซึ่งกันและกัน”
ผมเป็นใคร?
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Review

เรื่อง : จารุวรรณ ชื่นชูศรี

MUSIC

MOVIES

3096 days

อัลบั้ม : Like Clockwork
ศิลปิน : Queens of the Stone Age
หากจะพูดถึงวงดนตรีเมทัลร็อคสัญชาติอเมริกา เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ จาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั มีวงทีผ่ ลิตผลงานออกสูท่ อ้ งตลาดมากมายนับไม่ถว้ น
แต่จะมีสักกี่วงที่ยังคงผลิตผลงานคุณภาพออกมาได้อย่างคงเส้นคงวา
จนถึงขนาดมีอลั บัม้ ทีถ่ กู ยกย่องให้ตดิ หนึง่ ในหนังสือ 1001 Albums You
Should Hear Before You Die หนึง่ ในนัน้ คือ วงดนตรีทมี่ แี นวเพลงหนัก
หน่วงเป็นเอกลักษณ์ และมีไอเดียล�้ำกว่าวงดนตรีในรุ่นเดียวกันอย่าง
Queens of the Stone Age หลังจากฝากผลงานเอาไว้จนเป็นที่ชื่นชอบ
ของเหล่าบรรดาแฟนๆ ในอัลบั้มก่อน
วันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มล่าสุดอย่าง …Like
Clockwork ที่ยังคงเก็บแนวดนตรีในรูปแบบ Stoner Rock เอาไว้ได้เป็น
อย่างดี และยกระดับความร้ายกาจด้วย MV พรีวิวอัลบั้มความยาวกว่า
15 นาที โดยน�ำความอาร์ตและความดิบผสมผสานออกมา เป็นรูปแบบ
ของลายเส้นการ์ตนู ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยเสน่ห์ ไม่วา่ จะเป็นคราบเลือด อีกา
ร่างของปิศาจที่บิดเบี้ยว การท�ำร้ายอย่างดิบเถื่อน ล้วนท�ำออกมาได้
อย่างมีศิลปะ ซึ่งในอัลบั้มเต็มมีด้วยกันทั้งหมด 10 เพลง และทางวงได้
ปล่อยซิงเกิล้ โปรโมตในเพลงเด็ดๆ ออกมาให้ได้ฟงั กันแล้วอย่าง I Appear
Missing, Kalopsia, Keep Your Eyes Peeled, If I Had a Tail และ My
God Is the Sun

เคยลองจินตนาการดูไหมว่า ถ้าวันหนึง่ เราเกิดถูกคนร้ายลักพาตัวไป
เราจะได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนานสักแค่ไหน ตราบเท่าที่พ่อแม่
จะหาเงินค่าไถ่มาได้ ตราบเท่าที่คนร้ายจะพอใจ หรือตราบเท่าที่เราจะ
สามารถเอาชนะความกลัวและตัดสินใจทีจ่ ะหนีออกมาจากสถานการณ์
บี บ คั้ น นั้ น ได้ จากเรื่ อ งจริ ง ในหนั ง สื อ บทบั น ทึ ก ของเหยื่ อ สาวชาว
ออสเตรียที่ถูกลักพาตัวไปนานกว่าแปดปี ถูกน�ำมาท�ำเป็นภาพยนตร์ที่
ได้รับความสนใจไปทั่วยุโรป ชื่อเดียวกันกับหนังสืออย่าง 3096 days
ภายใต้การก�ำกับของผู้ก�ำกับหญิงชาวเยอรมัน เชอร์รี่ ฮอร์มนั น์ และนัก
เขียนบทชื่อดังที่ฝากผลงานไว้เป็นชิ้นสุดท้าย แบร์นด์ ไอชิงเงอร์ แม้จะ
เป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัว ทว่าตัวหนังกลับไม่ได้
ขายความตืน่ เต้นระทึกใจหรือบทบูแ๊ ต่อย่างใด กลับกัน หนังค่อยๆ บอก
เล่าเรือ่ งราวความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก วูลฟ์ กัง ชายโรคจิต - คนร้าย
ที่ลักพาตัว และ นาตาชา แคมพุช เด็กหญิงผู้ถูกลักพาตัวมากักขังไว้ใน
ห้องใต้ดินตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เป็นเวลาถึง 8 ปี จากการเลี้ยงดูที่เข้มงวด
ของครอบครัววูลฟ์ กัง คล้ายจะสร้างแรงกดดันให้ชายผูน้ เี้ กิดความเก็บกด
จนต้องหาทางระบายออกโดยการจับเอาเด็กหญิงมาเลี้ยงดูในรูปแบบ
คล้ายทาสหรือสัตว์เลี้ยง การทารุณกรรมเริ่มต้นขึ้น โดยกักขังในสถาน
ที่ที่เตรียมไว้เป็นอย่างดี และรอดพ้นจากสายตาคนทั่วไป ซึ่งถึงแม้หนัง
เรือ่ งนีจ้ ะห่างไกลจากค�ำว่าบันเทิงไปพอสมควร แถมจะค่อนไปทางแนว
ดราม่าด้วยซ�้ำ แต่เพราะเสน่หข์ องการแสดง รวมไปถึงสีหน้าและแววตา
ของตัวละครทีท่ มุ่ เทอย่างสมจริง สามารถสร้างอารมณ์รว่ มให้เกิดความ
สะเทือนใจกับผู้ชมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
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SERIES

BOOK

White Collar

หัวใจในกาลเวลา
ผู้เขียน : สัตตบุษย์

ใครกันจะสามารถรูล้ ทู่ างของอาชญากรได้เท่าอาชญากรด้วยกันเอง
ด้วยแนวคิดนีจ้ งึ ก่อก�ำเนิดซีรสี แ์ นวสืบสวนสอบสวนทีไ่ ด้รบั กระแสความ
นิยมอย่างล้นหลามในอเมริกาอย่าง White Collar ซึ่งสร้างความแตก
ต่างจากซีรีส์สืบสวนสอบสวนทั่วไปอย่าง CSI, NCIS หรือ Body of proof
ที่ให้องค์กรของทางรัฐบาลเป็นฝ่ายตัวเอก โดยในเรื่องนี้เล่าถึงโจรหนุ่ม
รูปหล่อตาสีฟ้า นีล แคฟฟรีย์ นักโจรกรรมและปลอมแปลงงานศิลปะ
มือหนึง่ ทีถ่ กู ตามล่าตัวและถูกจับได้โดยเจ้าหน้าที่ FBI ปีเตอร์ เบิรก์ ด้วย
ความสามารถอันล้นเหลือทีแ่ ม้แต่ฝา่ ยรัฐบาลเองยังต้องยอมรับประกอบ
กับความจ�ำเป็นที่ต้องออกมาตามหาสาวคนรักภายนอกคุก ท�ำให้
บทบาทวายร้ายของนีลถูกพลิกโฉมครั้งใหญ่เมื่อได้รับโอกาสให้มาร่วม
งานเป็นคูห่ กู บั FBI ในการตามจับผูร้ า้ ยในคดีโจรกรรมต่างๆ ร่วมกับชาย
ผู้ส่งเขาเข้าคุก ปีเตอร์ ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่ต้องใส่เครื่องติดตามตัวตลอด
เวลา แม้ว่า White Collar จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน ทว่าเนื้อ
เรื่ อ งก็ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ไปที่ ก ารไล่ ล ่ า อั น ดุ เ ดื อ ดหรื อ ฉากเลื อ ดสาดชวน
สะอิดสะเอียนแต่อย่างใด กลับกันด้วยมุมกล้องทีส่ วยและแปลกตากว่า
เรือ่ งอืน่ ประกอบกับบุคลิกแสนกะล่อนของนีล และความสัมพันธ์ของตัว
ละครต่างๆ ล้วนส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความน่ารัก คอเมดี้ และน่าติดตาม
มากกว่าจะพอใจให้จบในตอนเหมือนเรื่องอื่นๆ ในปัจจุบันซีรีส์เรื่องนี้
ด�ำเนินมาถึงซีซั่นที่ 4 แล้ว และดูท่าว่าคงไม่จบง่ายๆ เพราะนอกจาก
ความสนุกน่าติดตามแล้ว ดูทา่ ว่าสาวๆ ทีห่ ลวมตัวมาดูเรือ่ งนี้ คงไม่อาจ
ถอนตัวจากนัยน์ตาสีฟ้าและรอยยิ้มโปรยเสน่ห์ของโจรหนุ่มคนนี้ไปได้

ถ้าจะมีพระเอกนิยายเรื่องไหนที่เข้าข่ายค�ำว่า ‘ตัวร้าย’ วิศรุต
องครักษ์หนุ่มคนใหม่ของ เจ้าหญิงจันทราภากุมารี คงจะต้องติดโผ
ต�ำแหน่งนี้เข้าไปด้วยเป็นแน่ เพราะแค่เริ่มเรื่องก็เป็นต้นเหตุให้บรรดา
องครักษ์ของเจ้าหญิงถูกประหารชีวติ ไปหลายนาย มิหน�ำซ�ำ้ ความเอาแต่
ใจ ดือ้ แพ่ง และหยาบคายในหลายๆ ครัง้ ล้วนชวนให้ไม่แน่ใจว่า ผู้เขียน
ระบุต�ำแหน่งพระเอกผิดตัวหรือเปล่า ทว่าในความร้ายกาจอย่างหาที่ติ
ไม่ได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ชายผู้นี้มีอยู่เสมอคงเส้นคงวา นั่นคือความรักจริงที่
มอบให้กบั เจ้าหญิงของเขาแต่เพียงผูเ้ ดียว แม้วา่ อีกฝ่ายจะทรงมีชายอีก
คนที่ฝังอยู่ในดวงหทัย และจะตายจากไปนานแสนนานแล้วก็ตาม ผล
งานเขียนเรื่องใหม่ของสัตตบุษย์เล่มนี้ยังคงมาตรฐานทั้งโครงเรื่องและ
ภาษาอันสละสลวยไว้ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นผลงานของนักเขียนแนว
เจ้าหญิง - เจ้าชายที่น่าจับตามองในช่วงนี้เลยทีเดียว
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SPEAKER [สัมภาษณ์]
เรื่อง : สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ : มานู สะตี

สิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง

การกระทำ�
คุณหมอพีรพล ภัทรนุธาพร จิตแพทย์หนุ่มใจดี ผู้มีบทบาทหนึ่ง
เป็นนักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ในนามปากกา ผมอยูข่ า้ งหลังคุณ
งานวิจารณ์ของเขามักนำ�มุมมองทางจิตวิทยา มาใช้ประกอบการ
อธิบายพฤติกรรมของตัวละครอยู่เสมอ โอกาสนี้ Read Me ฉบับ
ผู้ร้าย จึงชวนคุณหมอมาพูดคุย เพื่อหาคำ�ตอบว่าอะไรอยู่เบื้องหลัง
การกระทำ�ของคนเราบ้าง
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โดยธรรมชาติบางคน
จึงไม่ยอมรับว่าตัวเอง
กำ�ลังมีปัญหา
หรือบางคนยอมรับ
เเต่ ไม่ ได้รู้สึกว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน

โดยพื้ น ฐานมนุ ษ ย์ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท�ำความดี ห รื อ
ความชั่วได้ง่ายกว่ากัน
ถ้าให้สรุปแบบฟันธงคงไม่ได้ เพราะทุกวันนีเ้ ราก็ยงั นิยามค�ำ
ว่าความดีความชั่วไม่ตรงกันเท่าไหร่ แต่อย่างหนึ่งที่ตอบได้แน่ๆ
คือมนุษย์มีแนวโน้มท�ำอะไรเพื่อตัวเองได้ง่ายกว่าท�ำเพื่อคนอื่น
และเรามีแนวโน้มที่จะท�ำอะไรตามสัญชาตญาณพื้นฐานเพื่อให้
ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ หรือเพือ่ เอาตัวรอด ซึง่ มันง่ายกว่าการท�ำตาม
กฎระเบียบสังคม
ยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติเราหิว ง่ายทีส่ ดุ คือเห็นอะไรตรงหน้า
ก็หยิบมากิน ไม่ต้องสนใจว่าเป็นของใคร แต่ขั้นตอนที่ยากขึ้นก็
อย่างเช่น ถามก่อนว่าขอกินหน่อยได้ไหม หรือไปหาซื้อมาเอง
สมมติเราอยากได้เงินสักล้าน ง่ายทีส่ ดุ ก็คอื ขอคนอืน่ แต่สงิ่ ทีย่ าก
คือการท�ำงานเก็บเงิน พอมีเรือ่ งกฎหมายเรือ่ งศีลธรรมเข้ามา มัน
ก็ท�ำให้เราได้สิ่งที่ต้องการยากขึ้น แต่มันจ�ำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้
เพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ ไม่ใช่ว่าหิวก็ขย�้ำกัน ชอบใครก็
กระโดดเข้าสวมกอด
เมือ่ เรามีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำอะไรตามสัญชาตญาณ เราจึงสร้าง
กรอบศี ล ธรรมขึ้ น มาเพื่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น ถ้ า เราท� ำ ตาม
สัญชาตญาณพื้นฐาน โดยไม่สนใจกรอบศีลธรรมหรือกรอบของ
กฎหมาย เราก็มีแนวโน้มที่จะท�ำเรื่องไม่เหมาะไม่ควรได้ง่าย

บางพฤติกรรมเรารู้ตัวว่ามันส่งผลเสียกับตัวเอง
แต่ท�ำไมเราถึงยังท�ำ
เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ ราบอกว่าพฤติกรรมนีม้ นั มีปญ
ั หาหรือเป็นสิง่
ลบ มนุษย์กจ็ ะไม่ชอบอยูแ่ ล้ว โดยธรรมชาติบางคนจึงไม่ยอมรับ
ว่าตัวเองก�ำลังมีปญ
ั หา หรือบางคนยอมรับแต่ไม่ได้รสู้ กึ ว่าถึงจุด
ที่ต้องเปลี่ยน บางคนพยายามเปลี่ยนแต่ไม่เจอเครื่องมือแก้
ปัญหา ไม่เจอแนวทางทีจ่ ะแก้ได้ ก็ทำ� ให้ขเี้ กียจเปลีย่ น จนกลาย
เป็นความเคยชิน มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ในสายหนึ่งของความเชื่อทางจิตวิทยา เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพในการเปลีย่ นแปลง แต่เจ้าตัวต้องพร้อมยอมรับ ตัดสิน
ใจเปลี่ยน และได้รับความช่วยเหลือที่ท�ำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้
สมมติมีคนบอกว่าคุณเป็นคนขี้เกียจ แล้วคุณก็บอกว่าฉันเป็น
ของฉันแบบนีแ้ หละ มันก็จบ การเปลีย่ นแปลงก็ไม่เกิด แต่ถา้ คุณ
ยอมรับว่าขีเ้ กียจ แล้วถามต่อว่าเป็นยังไง จะปรับปรุงยังไงได้บา้ ง
คนแบบนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง หากจะเปลีย่ นได้มากน้อย
ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหน และเมื่อเริ่มลงมือท�ำ
ต้องมีเป้าหมายชัดเจน จึงจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีโอกาส
ส�ำเร็จได้
อีกปัจจัยหนึง่ คือมีผชู้ ที้ างหรือให้คำ� แนะน�ำ จะเป็นบุคคล เป็น
หนังสือ เป็นอะไรก็ได้ สมมติไม่อยากขี้เกียจ แต่ไม่มีใครบอกว่า
ต้ อ งท� ำ ยั ง ไง พฤติ ก รรมก็ จ ะวนอยู ่ เ หมื อ นเดิ ม และยิ่ ง ถ้ า
พฤติกรรมหรือความคิดเหล่านัน้ ฝังแน่นเท่าไหร่ การเปลีย่ นแปลง
ก็จะเกิดยากมากขึ้นเท่านั้น
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ความดี ความชั่ว ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิดจริงไหม
พฤติกรรมมนุษย์สามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งที่ติดตัวมา ไม่ว่า
จะเป็นยีน โครโมโซม พันธุกรรม เซลล์สมอง ฝาแฝดสองคน คน
หนึ่งอาจจะเข้าหาคนเก่ง อีกคนอาจจะไม่ค่อยเข้าหาคน เกิดมา
บางคนเลีย้ งยาก บางคนเลีย้ งง่าย อันนีค้ อื พืน้ ฐานของแต่ละคน
ที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว บางคนเป็นคนเงียบโดยธรรมชาติ บางคน
เป็นคนร่าเริง บางคนไม่ค่อยชอบสุงสิง บางคนชอบเข้าสังคม
สิง่ ทีต่ ดิ ตัวมาเหล่านีย้ งั ไม่สามารถตรวจหรือชีว้ ดั ได้ ท�ำให้เรา
ไม่รวู้ า่ มันจะพัฒนาไปทางไหน ในอนาคตถ้าเทคโนโลยีกา้ วหน้า
ไปมากๆ มันอาจจะวัดได้ตั้งแต่เกิดเลยว่า คนนี้มียีนเสียสละ มี
ยีนความเป็นพ่อเป็นแม่ มากน้อยแค่ไหน
แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นชัดและค่อนข้างชีว้ ดั ได้งา่ ยคือสิง่ แวดล้อมกับการ
เลี้ยงดู ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่ายีนจะก�ำหนดอะไรมา แต่การ
เลี้ยงดู สภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อนที่คบ มันคือสิ่งที่หล่อ
หลอมเรา คนเปลีย่ นแปลงได้ตงั้ แต่เล็กจนตาย แต่คงไม่ได้เปลีย่ น
แบบหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าพื้นฐานเป็นคนแบบหนึ่ง อยู่ดีๆ จะ
เปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคงไม่ใช่
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พอการลอกเลียนแบบพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ เขาก็จะเริ่มรู้จัก
การท�ำอะไรเพื่อคนอื่น
อย่าง Man of Steel จริงๆ พ่อแม่ไม่ได้สอนให้พระเอกท�ำบุญ
หรือบริจาคอะไรเลย แต่พระเอกเรียนรูจ้ ากการทีพ่ อ่ เสียสละอะไร
หลายๆ อย่างให้เขา ท�ำให้เขารูจ้ กั คุณค่าของการท�ำอะไรเพือ่ คน
อืน่ แล้วเขาก็เริม่ อยากจะท�ำอะไรเพือ่ คนอืน่ ขึน้ มาบ้างเหมือนกัน
ดังนั้น การจะเป็นคนดี ก็ต้องดูว่าจะตีความดีในมุมไหน เช่น
ด้านการเสียสละ, การเห็นอกเห็นใจ, ความมีเมตตา, ความขยัน
ขันแข็ง, ความซื่อสัตย์ ฯลฯ ซึ่งก็ต้องย้อนกลับมามองว่า แล้วใน
ชีวิตจริง ผู้ใหญ่เองได้แสดงตัวอย่างหรือสื่ออะไรให้เด็กเรียนรู้
ความดีในด้านนั้นบ้างไหม อย่างเช่น ในสังคมที่ผู้ใหญ่แสดงให้
เห็นถึงการเหยียดหยาม ดูถูก คนต่างชั้น ต่างความคิด ไม่เห็น
ค่าของมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ความดีหลายอย่างที่ยกมาข้าง
ต้น ก็ยากที่จะพัฒนาขึ้นมา

จะเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนดี
ต้องดู Man of Steel (บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน) หนังเรื่องนี้เป็น
ตัวอย่างทีท่ ำ� ให้เห็นอิทธิพลของการเลีย้ งดูคอ่ นข้างชัดเจน ในวัย
เยาว์เด็กยังไม่สามารถคิดเหตุผลอะไรที่ซับซ้อนได้ แนวโน้มของ
เด็กคือการลอกเลียนแบบ ช่วงขวบถึงสามขวบแรก เห็นพ่อแม่
หรือคนเลี้ยงคนแรกเป็นยังไง เขาก็จะท�ำแบบนั้น
ถ้าเขาเติบโตมาในสังคมของการแบ่งปัน พ่อแบ่งให้หนูนะ หนู
แบ่งให้พี่เขา หนูเก่งจัง เด็กก็จะมีแนวโน้มลอกแบบตรงนั้น และ
จดจ�ำว่าอันนี้คือสิ่งที่ดี พอโตมาในระดับหนึ่งเมื่อมีการสอนว่า
อันนี้แบ่งให้เพื่อนที่โรงเรียน คอยสอนว่าเวลามีเพื่อนมาแบ่งให้
หนูรู้สึกยังไง พาไปบ้านเด็กผู้ด้อยโอกาส พาไปเห็นสีหน้าคนที่
เขาได้รบั โอกาสแล้วมีความสุข เขาก็จะเริม่ เรียนรูว้ า่ เขารูส้ กึ ดีเมือ่
ถูกแบ่งปัน เริ่มรู้สึกดีเมื่อได้แบ่งปัน รู้สึกดีเมื่อได้ช่วยคนอื่น อัน
นี้คือการหล่อหลอม แม้จะไม่ได้ 100% แต่ก็เป็นการสะสมเล็กๆ
น้อยๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปสู่ระดับสังคม
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คนเปลีย่ นเเปลงได้ ตัง้ เเต่เล็กจนตาย
เเต่คงไม่ ได้เปลี่ยนเเบบหน้ามือ
เป็นหลังมือ ถ้าพื้นฐานเป็นคนเเบบ
หนึ่ง อยู่ดีๆ จะเปลี่ยนไปเป็น
อีกคนเลยคงไม่ ใช่

แนะน�ำหนังที่มีประเด็นทางจิตวิทยาน่าสนใจ
Little Miss Sunshine (2006)
คนท�ำหนังเรื่องนี้เข้าใจเรื่องจิตวิทยาครอบครัวดี ถึงจะป่วย
กันทั้งบ้าน ทุกคนมีปัญหาส่วนตัวกันหมด แต่เมื่อเกิดปัญหาทุก
คนก็เข้าใจกัน และร่วมมือกันเพื่อจะก้าวข้ามมันไปให้ได้
The Dark Knight (2008)
ผมชอบโจ๊กเกอร์ การมีอยู่ของโจ๊กเกอร์ท� ำให้เราต้องตั้ง
ค�ำถามทบทวนมาตรฐานศีลธรรม และมาตรฐานการเห็นค่า
ความเป็นมนุษย์ของเราอยู่เรื่อยๆ

เราท�ำดีเพื่ออะไร

Silver Linings Playbook (2012)
หนังท�ำให้เห็นมุมของคนไม่ป่วยที่ต้องทนทุกข์เหมือนกัน
เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความอึดอัด ไม่สามารถพูดอะไรออกมา
ได้ตรงๆ คนเขียนบทท�ำการบ้านมาดี ไม่ใช่นำ� เสนอว่าโรคไบโพลาร์
เป็นยังไงอย่างเดียว แต่อธิบายจิตวิทยาของคนได้ดี

ตามหลักพัฒนาการด้านศีลธรรม (Moral Development) ใน
ระดับพื้นฐานแรกสุดเราท�ำดีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือ
ท�ำดีเพือ่ หวังรางวัล อีกระดับหนึง่ คือเราท�ำดีเพราะเราอยูภ่ ายใต้
กรอบกฎหมาย กฎศาสนา คือเราไม่ขโมยของเพราะกลัวต�ำรวจ
จับ แต่ถ้าไม่มีต�ำรวจเราอาจจะหยิบก็ได้ แต่พอถึงจุดหนึ่งบาง
คนอาจท�ำดี โดยที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องมีใครมา
ชืน่ ชมก็ได้ การท�ำดีบางเรือ่ งสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตอบสนองคือความรูส้ กึ ดี
บางทีเราก็รู้สึกดีภายในโดยไม่ต้องได้รับอะไร แต่บางทีเราท�ำ
เพราะต้องการได้รับการยอมรับ ได้รับการยกย่อง ค�ำถามว่าเรา
ท�ำดีเพื่ออะไรมันตอบได้หลายระดับ
ซึ่งการท�ำดีเรื่องหนึ่งไม่ได้แปลว่าคนนี้เป็นคนดี ไม่ได้แปลว่า
เขาจะดีทุกเรื่อง ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของสื่อ ถ้าเราตัดสินค�ำว่า
ท�ำดี หรือคนดี แค่จากพฤติกรรมหรือการรับรู้ มันมีโอกาสที่เรา
อาจจะพลาด การถูกยกย่องว่าเป็นคนดีในยุคสมัยนี้มันง่ายขึ้น
เพราะเราสามารถท�ำให้คนรับรู้ผ่านสื่อได้ง่ายขึ้น และเราก็ด่วน
สรุปคนอื่นง่ายขึ้น
ดีชวั่ ยังขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามองผ่านกรอบไหน กรอบสังคมอาจจะ
มองว่าการเคารพสิทธิคนอืน่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ การเคารพสิทธิกจ็ ะ
เป็นคนละประเด็นกับเรื่องศีลธรรมละ คนไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย
ของบางคน อาจจะท�ำงานทีเ่ อาเปรียบคนอืน่ ตลอด แทงลับหลัง
ตลอด แต่ชอบไปท�ำบุญ เราจะบอกได้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือ
ไม่ดีถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ท�ำงานเขา แต่เราอยู่ในแวดวงการไป
ท�ำบุญของเขา การนิยามอย่าไปเหมารวมทุกอย่าง คนเรา
สามารถท�ำดีเรื่องหนึ่ง แล้วก็ทำ� ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งได้เหมือนกัน
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เรื่องและภาพ : ธัญรัตน์ ตันติวงศ์

‘ตัวร้าย’

ใครๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับพระเอก ผู้ร้ายก็เลยตกกระป๋อง โดนทิ้งให้น้อยใจอยู่ในมุมมืด แต่บางทีในชีวิตก็มีเหตุการณ์
ที่ทำ�ให้เราอยากเป็น ‘ตัวร้าย’ กับเขาสักครั้งหนึ่ง เรื่องนี้คงต้องปรึกษาผู้ร้ายมืออาชีพเสียแล้ว
เราลองมาดูความคิดเห็นของสมาชิก TK Park กันว่า พวกเขาอยากเป็นเพื่อนกับผู้ร้ายคนไหน? โดนใจมากที่สุด

“อยากเป็นเพื่อนกับ เออซูล่า เรื่อง
ลิตเติ้ล เมอร์เมด เพราะเออซูล่าไม่ได้ร้ายไปนัก
เพียงแค่คิดหาประโยชน ถ้าได้เป็นเพื่อนกัน
จะลักจำ�เทคนิคต่างๆ ที่ขาดไม่ได้คือ
เวทย์มนต์ทั้งหลาย อยากมีมานานแล้วค่ะ”
วนิดา สุธีรวงศ์กุล
นักศึกษา

“แม่มด จากเรื่อง ฮันเซล เกรเทล
เพราะมีบ้านขนมหวานหลังใหญ่
ถ้าได้เป็นเพื่อนกับแม่มด
จะได้กินขนมหวานทั้งวัน”
ฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ
นักเรียน

“ทุรโยชน์ กษัตริย์แห่งเการพในเรื่อง
มหาภารตยุทธ์ เขาสอนให้เราเห็นถึงความ
มุ่งมั่นในความริษยาของใจคนที่ทำ�ลายสิ่งต่างๆ
ไว้มากมายเหลือเกิน”
จำ�รัส มหิโคต
ครูสอนโยคะ

“โจ๊กเกอร์ ในเรื่อง แบทแมน
เพราะผมว่าเขามีแนวคิดเป็นของตัวเอง มีจุดยืน
มีรอยยิ้มและอารมณ์ขัน หากเป็นเพื่อนผม
เราคงได้ทำ�งานสนุกๆ ด้วยกันครับ”
วชิรัตน์ จันทร
ดิจิตอล ดีไซเนอร์

“อยากเป็นเพื่อนกับ ทอมและเจอร์รี่
เพราะอยากรู้ว่านอกจากทั้งคู่
ชอบแกล้งกันเองแล้ว ยังชอบแกล้งใครอีก
แล้วเมื่อไหร่จะเลิกวิ่งไล่กัน”
ธีรายุ ถีถะแก้ว
นักออกแบบเครื่องประดับ

“ทศกัณฑ์ เรื่อง รามเกียรติ์
เพราะมีแขนเยอะจะได้ทำ�อะไรหลายๆ อย่าง
พร้อมกันครับ”
กฤษฎิ์ฐากูร โพธิ์นา
นักเรียน
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