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คุณผู้อ่านมีผู้ร้ายในดวงใจไหมคะ
เราเองก็มีผู้ร้ายที่ชอบมากๆ อยู่หนึ่งคน แต่น่าเสียดายที่ตอนจบของ

เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
เขาตายตอนจบค่ะ
พอมาลองคิดดูแล้ว สาเหตุที่ทำ ให้ผู้ร้ายก่ออาชญากรรมให้พระเอกมา

ตามแก้ ก็ล้วนมาจากปมส่วนตัวทั้งสิ้น เช่น พื้นฐานครอบครัว ความผิด
ปกติทางสภาพจิตใจ หรือการถูกกระทำ ความรุนแรงในทางใดทางหนึ่งมา
ก่อน 

หรือถ้ามองมุมกลับดูบ้าง ผู้ร้ายอาจไม่อยากเป็นฝ่ายร้ายเลยก็ได้ หาก
ถูกบังคบัให้เปน็ เพราะเราตอ้งการคนดี ซึง่แทจ้รงิแลว้ไมมี่ใครหรอกท่ีจะมี
ด้านสีขาวหรือด้านสีดำ เพียงอย่างเดียว

ทุกคน ย่อมมีด้านสีเทาในตัว
เราอยากให้ทุกคนได้เห็นด้านสีเทาของผู้ร้าย ว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผล

ของการกระทำ  แม้การกระทำ นั้นจะนำ ไปสู่สิ่งไม่ดี แต่ถ้าเรารู้จักและเข้าใจ
พวกเขา เราก็สามารถช่วยกันรักษาความเป็นผู้ร้ายของพวกเขาได้ 

ลองเข้าไปทำ ความรู้จักกับอีกมุมหนึ่งของผู้ร้าย แล้วจะรู้ว่าเขาร้ายกัน
ทำ ไม?

 กมลพร สุนทรสีมะ
 บรรณาธิการ

สวัสดีครับ
อยากบอกวา่บทบรรณาธกิารนีเ่ปน็อะไรทีย่ากทีส่ดุในเลม่จรงิๆ นะครบั 

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 

Editor’s Talk Editor’s Talk

ผมทำ งานกับน้องๆ ผู้ผลิตนิตยสาร Read 
Me นี้เป็นฉบับที่สองแล้วครับ

ในฐานะบรรณาธิการท่ีปรึกษา หรือเรียกให้
เข้าใจง่ายๆ ว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ในการ
ผลิตนิตยสารน้ัน ผมพบว่ามันก็เป็นงานท่ีสนุก
ดีครับ อย่างน้อยก็รู้สึกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวย
ขึ้นเยอะ แม้ไม่สดใหม่ไฟแรงเท่ากับน้องๆ แต่ก็
คึกคักขึ้นเยอะ

แตก่น็ัน่แหละครบั สดช่ืนข้ึนกใ็ช่ว่าหน้าท่ีความ
รับผิดชอบแบบผู้ใหญ่จะลดลงไปด้วย

นิตยสาร Read Me ฉบับที่แล้วเกิดความผิด
พลาดบางประการขึ้นกับสกูปหลักประจำ ฉบับ ที่
ถูกเขียนขึ้นด้วยความเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง และ
ขาดการสบืค้นข้อมูลรอบดา้น จึงอาจสรา้งความ
ขุน่เคืองใจใหก้บัผู้อา่น ผมในฐานะพีเ่ลีย้งขอน้อม
รับผิดครับ ทั้งสัญญาและตั้งใจว่าจะปรับปรุง
และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ เผื่อว่าจะสร้าง
ประโยชน์ให้น้องๆ เขาได้มากกว่านี้ครับ

เพื่อให้เข้ากับคอนเส็ปต์วายร้ายของ Read 
Me ฉบับนี้ ก็ขอประเดิมด้วยการสารภาพผิด
เรือ่งความผดิพลาดในตวัเองกอ่นเลยครบั ความ
ไมร่อบคอบ ไมร่ะมดัระวงันีแ่หละครบัวายรา้ยทีอ่ยู่
ในตัวผมมานานเนิ่น พามันมาประจาน ณ ตรงนี้
ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ทำ ผิดซ้ำ อีก

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการบริหาร
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COVER STORY [เรื่องจากปก]

	 หากพูดถึงสื่อบันเทิงทุกแขนง	 ไม่ว่าจะวรรณกรรม	ภาพยนตร์	
ละคร	และการต์นู	ยอ่มมตีวัละครหลกัๆ	อยู	่3	ตวั	ไดแ้ก	่พระเอก	นางเอก	
และ	 “ตัวร้าย”	ซึ่งในแง่ความบันเทิงแล้ว	การมีตัวร้ายนั้นจะทำาให้เรื่อง
ราวเกิดปมปัญหา	และดำาเนินเรื่องราวไปได้อย่างสนุกสนาน	ต่อให้ทั้ง
เรือ่งมนีางเอกคนเดยีว	แตก่วา่จะผา่นพน้อปุสรรคตา่งๆ	นานาไปไดจ้น
พบกับความสุขในบทส่งท้าย	อุปสรรคที่ไม่มีตัวต้นเหล่านั้น	ก็คือ	“ตัว
ร้าย”	ที่นางเอกต้องเผชิญหน้าอยู่ดี

	 โลกคอืละครเรือ่งหนึง่	และละครกค็อืโลกใบหนึง่	เรายอ่มพานพบ
กับตัวร้ายหลากหลายประเภท	ไม่ว่าจะร้ายโดยนิสัย	ร้ายเพราะปัญหา
ทางจิต	 หรือแม้แต่ร้ายเพราะสังคมรอบข้างสั่งสมบ่มเพาะให้ร้าย	 ทุก
ปญัหายอ่มมสีาเหต	ุกวา่ทีต่วัละครเหลา่นัน้จะรา้ยไดข้นาดนีย้อ่มมเีบือ้ง
ลึกเบื้องหลัง	

	 และตัวร้ายหลายๆ	ตัวในเล่มนี้ก็พร้อมจะเปิดใจ	 ให้คุณได้รู้เรื่อง
ราวของพวกเขาแล้วว่า	“ทำาไม	เพราะอะไร	พวกเขาถึงร้ายได้ขนาดนี้”

Lex Luthor
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	72	ชัว่โมงหลังการหลบหนีของผูต้้องหารหัส	A	023	และ	B	001

[ยนิดต้ีอนรบัสู่ระบบรกัษาความปลอดภัยทัณฑสถานเบลล์	รฟี:	

ทัณฑสถานพิเศษเพื่อคุมขังอาชญากรอันตราย

กรุณาป้อนค�าสัง่:_	เกบ็กูไ้ฟล์บนัทกึภาพและเสยีงจากห้องขงัที่	

1934	...	ด�าเนินการ

ห้องขังที่	1934	คุมขังผู้ต้องหารหัส:	

A	023:	ลูเธอร์,	‘เล็กซ์’	อเล็กซานเดอร์	และ	B	001:	นิรนาม

(รายละเอียดเพิ่มเติม:	 นักโทษหมายเลข	 B	 001	 ไม่พบหลัก

ฐานระบุตัวตน	มีนามแฝงว่า	ตัวตลก	–	โจ๊กเกอร์)

ด�าเนินการเก็บกู้ข้อมูล:_	เสร็จสิ้น

เปิดไฟล์บันทึกภาพล่าสุดจากห้องขังที่	1934:_	ล้มเหลว

(รายละเอียดเพิ่มเติม:	 ไฟล์บันทึกภาพทั้งหมดถูกไวรัสที่ผลิต

ขึ้นโดยเล็กซ์คอร์ปท�าลาย	ไม่สามารถเก็บกู้ได้)

เปิดไฟล์บันทึกเสียงล่าสุดจากห้องขังที่	1934:_	ด�าเนินการ]

..

โจ๊กเกอร์: ดูท่ามกุเมื่อกี้คงจะฝืดไปหน่อย แต่ไม่เป็นไรฉนัยงัมอีกีแยะ

ที่จะช่วยให้แกเปิดปากไม่มหีบุเลยล่ะ

ลูเธอร์: ...

โจ๊กเกอร์: ปกตแิกพดูมากกว่านี้นี่หว่า ฉนัเป็นแฟนคลบัตวัยงของแกนะ

เหวย ฉนัอดัเทปทกุรายการที่แกไปพล่ามเรื่องขี้โม้ไว้ดูเล่นไม่มขีาด ไอ้

เหม่ง แกน่ะคยุโวเก่งจะตาย ไหงคราวนี้ถงึได้เงยีบเป็นเป่าสากแบบนี้ล่ะ

หว่า... แหม่ โถๆๆๆ คณุลูเธอร์ผู้ยิ่งใหญ่ ผมผดิเองสนิะที่เล่นแต่มกุฝืดๆ 

งั้นผมว่าเรามาคยุเรื่องอื่นกนัดฝี่า เรื่องอะไรที่จะท�าให้คณุลูเธอร์มปีาก

มเีสยีงได้ อมื เรื่องอะไรดนี้า...

เทปเสียงจากห้องขัง 1940

ลเูธอร์: หบุปากได้แล้ว โจ๊กเกอร์ ฉนัไม่อยากเสวนาเรื่องต�่าๆ กบัโรคจติ

ชั้นต�่าอย่างแก

โจ๊กเกอร์: อ้อ! งั้นเราก็มาคุยเรื่องสูงๆ ของคนที่สูงซู้งสูงกันดีกว่า... 

เป็นต้นว่าเรื่องพี่บึ้กที่บนิว่อนไปว่อนมาในเมโทรโปลศิเป็นไง หมอนั่นบนิ

ได้สูงเอาการเลยเทยีวนา พี่บึ้กที่ใส่เสื้อสฟี้า ผูกผ้าคลมุสแีดงนั่น...

ลูเธอร์: อย่าพูดเรื่องมนัให้ฉนัได้ยนิเป็นอนัขาด!

โจ๊กเกอร์: แหม พี่เหม่ง ฉนัขอเข้าเรื่องเลยแล้วกนันะ คอืต่อให้แกหลดุ

ไปจากที่นี่ได้ แต่จากนั้นแกจะท�าอะไรต่อ แกกร็ูว่้าเมื่อไหร่กต็ามที่แกย่าง

เท้าออกจากคฤหาสน์ที่คุ้มกะลาหัวแกอยู่ แกจะต้องระแวดระวังตัวอยู่

ทกุฝีก้าว จะไปไหนมาไหนท�าอะไรกไ็ม่สขุกายสบายใจ แล้วมนัเพราะ

อะไรกนัเล่า... ซปุเปอร์แมนไง! แกรู้ดแีก่ใจว่ามนัจะจบัตามองทกุวนิาท ี

เฝ้าตามก้นแกยังกะหม่าม้าตามก้นลูกที่เพิ่งหัดเดิน แกจะวิตกจริตจน

เพี้ยน เพื่อนยาก และทนัททีี่แกเริ่มคดิอตุร ิมนัจะรู้ทนัแก มนัจะพุ่งหา

แกอย่างด่วนจี๋ราวจรวด แล้วก ็ตบุตบัตบุตบั แกจะหลบัไม่รู้ตวั ตื่นมา

อกีท ีแกจะอยูใ่นห้องนี้อกีครั้ง กลายเป็นวฏัจกัรซ�้าๆ ไปเรื่อยๆ ไม่รูจ้บ... 

แต่ปัญหานี้ของแกจะหมดไป! ถ้าแกใช้บรกิารของ แต่นแตนแต๊น โจ๊ก

เกอร์เซอร์วสิ! แค่รบัปากว่าจะสร้างของเล่นให้ฉนัสกัสองสามอย่างหลงั

จากที่ฉันพาแกออกไปจากที่นี่ ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน ฉันจะเอาหัว

ซปุเปอร์แมนใส่กล่องของขวญัส่งให้นายถงึหน้าประตูบ้านเลยนะจ๊ะ

ลูเธอร์: แกก�าลงัดูถูกฉนัไอ้ตวัตลก แกคดิว่าฉนัไร้น�้ายารไึงกนั มนัไม่

คณามือฉันหรอกโว้ย! แล้วก็หยุดเรียกมันว่าซุปเปอร์แมนได้แล้ว มัน

ไม่ใช่แม้กระทั่ง ‘แมน (Man – มนษุย์)’ ด้วยซ�้า มนัเป็นมนษุย์ต่างดาว 

เป็นมอนสเตอร์ (Monster – สตัว์ประหลาด) เป็นภยัร้ายที่น่าสะพรงึที่สดุ

ที่โลกเคยม ีแกคดิหรอืว่ามนัจะช่วยเหลอืพวกเราตลอดรอดฝั่ง มนัเป็น

เอเลี่ยน มันก�าลังหลอกล่อเราให้ตายใจเพื่อวันหนึ่งเผ่าพันธุ์ของมันจะ

ขยุ้มเราในทเีดยีว ดูพวกแกส ิพวกแกดนัไปเทดิทูนมนัราวพระเจ้า เหน็

มนัเป็นความหวงั เป็นความดงีาม ถยุ! ฉนัต่างหากล่ะที่ควรจะถูกเรยีก

ว่าซปุเปอร์แมน... ฉนัอ่านปรชัญาของนติเช่จนแตกฉานตั้งแต่แปดขวบ 

ทั้งซนุจื่อและฟโูกต์ ฉนัเข้าใจพวกมนัมากกว่าที่พวกมนัเข้าใจตวัเองด้วย

ซ�้า ฉนัยงัได้สร้างสิ่งประดษิฐ์ที่ไม่มนีกัวทิยาศาสตร์คนใดสามารถท�าได้

มาก่อนทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉันต่างหากที่เป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ 

ไม่ใช่มนั!

เรื่อง:	วรพล	ถาวรวรานนท์
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โจ๊กเกอร์: แปะ แปะ แปะ... เก่งจรงิๆ ถ้าพ่อแกรู้กค็งดใีจตาย

ลูเธอร์: เฮอะ! ถ้าพ่อยงัมโีอกาสได้เหน็ฉนัตอนนี้ ท่านกค็งต้องภูมใิจ

อยู ่แล้ว ลูกนอกคอกที่ท่านไม่เคยเหลียวแลแถมยังขยะแขยงกลับ

ก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้เชียว ฉันเป็นในสิ่งที่ท่านอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้

ส�าเรจ็...

โจ๊กเกอร์: ด้วยการที่แกฆ่าพ่อแกจนตาย แบบเดียวกับที่เขาเคย

พยายามฆ่าแกอย่างนั้นสนิะ
ลูเธอร์: การจะก้าวมายนืในจดุที่ยนือยู่ มนักต็้องมคีนเสยีสละกนับ้าง 
ในทางกลับกันถ้าไม่ใช่พ่อก็คงเป็นฉันเองที่ต้องลงไปนอนในหลุม ท่าน
ไม่ปล่อยฉนัแน่... โลกใบนี้มนัเป็นโลกที่ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ มนษุย์แค่
ท�าสิ่งต่างๆ ตามสญัชาตญาณที่จะมุ่งไปข้างหน้าเพยีงคนเดยีว ลองให้
พวกมันเจอสถานการณ์จวนตัวสิ มันจะเลือกทิ้งคนอื่นเพื่อเอาตัวรอด
ก่อนอย่างไม่ลงัเล ใครที่ไปได้ไกลที่สดุ กแ็ปลว่าคนๆ นั้นเก่งที่สดุ และ
สิ่งที่พ่วงตามมาพร้อมระยะทางก็คืออ�านาจ อ�านาจที่จะใช้ควบคุมไอ้

พวกที่ต่อควิกนัอยู่ข้างหลงั

โจ๊กเกอร์: แกท�าให้ฉันนึกเรื่องฮาขึ้นมาได้!... แกท�าให้ฉันนึกถึง เอ่อ 

นกึถงึอาเฮยีของฉนัว่ะ แกตั้งใจฟังนะ อาเฮยีของฉนัคนนี้ ฉนัเคารพมนั

มากเลยว้อย แถมเชื่อใจมนัโคตรๆ ด้วย แต่แล้ววนัหนึ่ง ระหว่างที่เดนิ

ทอดหุย่อยูบ่นถนน ไอ้มดืที่ไหนกไ็ม่รูโ้ผล่มาพร้อมกบัมอืตนีที่ประเคนให้

รบัประทานแบบนอ็นสตอ็ป ฉนัสลบไป มารู้ตวัอกีทกีอ็ยู่ต่อหน้าไอ้มดื

กล้ามป ูฉนัรูต้อนนั้นนั่นแหละว่าอาเฮยีฉนัมนัเอาชื่อฉนัไปค�้าเพื่อมนัจะ

ได้กู้เงนิไปโปะหนี้ได้ แม่ง ซวยฉบิหาย แล้วไอ้มดืนั่นกเ็สอืกโรคจติด้วย 

มันเอามีดเข้ามาในปากฉัน แล้วถาม ‘แกจะท�าหน้าเครียดท�าไมวะ...  

อ๋อ หรอืแกอยากให้ฉนัเตมิรอยยิ้มให้’ ฉนัปฏเิสธแทบตายแต่มนัไม่สน 

แถ่นแท้น ปากฉนักเ็ลยมแีผลแบบทกุวนันี้ไงล่ะโว้ย! มนัปล่อยตวัฉนัออก

มาหลังทรมานอยู่สามวัน ฉันซมซานกลับบ้าน แล้วรู้มั้ยฉันพบอะไร... 

บ้านฉนัไม่มใีครอยู่สกัคน เมยีฉนัไม่อยู่ เฮยีกไ็ม่อยู่ พวกมนัสองคนหนี

ไปด้วยกนั ไปพร้อมกบัเงนิที่กูม้าด้วยชื่อฉนั รูม้ั้ยฉนัท�าไงต่อ... ฉนัหวัเราะ

ไง ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า แม่งโคตรฮา...

ลูเธอร์: ไหงเรื่องที่แกเล่าเมื่อกี้ไม่เหมอืนกบัที่แกเคยเล่าเลยวะ...

โจ๊กเกอร์: แกจะไปซเีรยีสอะไรมากมายกบัมกุตลก! มนักแ็ค่มกุตลก จะ

จรงิเทจ็ถกูผดิยงัไงช่างหวัแม่ง แกข�าเปล่าล่ะ! เรื่องของเรื่องกค็อืฉนัเหน็

ด้วยกบัแก ที่ว่าสารตัถะของมดง่อยเปลี้ยซึ่งเรยีกว่ามนษุย์น่ะคอืความ

ชั่ว ความดงีามเหรอวะ มนัเป็นกรอบเกณฑ์ที่คนประดษิฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็น

เปลอืกนอกส�าหรบัสร้างภาพให้ตวัเองทั้งนั้น พอคบัขนัมนษุย์พร้อมอยู่

ทกุเมื่อที่จะถอดมนัทิ้ง แล้วเราจะมกีรอบเกณฑ์กนัไปท�าไม สนใจท�าม้ายกบั

ระบบระเบยีบ อยากท�าอะไรกท็�าสฟิะ มนักว่าเยอะ!...

[เล่นไฟล์บันทึกเสียงเท่าที่เก็บกู้ได้เสร็จสิ้น...	จบการท�างาน]

หมายเหต:ุ ตวัเลข 1940 เป็นปีที่ตวัละครเลก็ซ์ ลเูธอร์ และโจ๊กเกอร์ปรากฏ

ตวัในหนงัสอืการ์ตนูเป็นครั้งแรก โดยเลก็ซ์ ลเูธอร์โผล่มาใน Action Comics 

เล่มที่ 23 ส่วนโจ๊กเกอร์ออกอาละวาดใน Batman เล่มที่ 1 ซึ่งทั้งสองเล่มตี

พมิพ์ในค.ศ. 1940 ทั้งคู่

เมื่อเราพดูถงึวายร้าย โจ๊กเกอร์จะเป็นตวัละครที่ทกุคนนกึถงึเป็น

อันดับแรกๆ เขาฉลาดเป็นกรดถึงขึ้นเป็นอัจฉริยะในการก่อ

อาชญากรรมทุกรูปแบบจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าชายแห่งการ

ฆาตกรรม ต้นเหตแุห่งการเป็นโจ๊กเกอร์มาจากการสญูเสยีภรรยาให้

กบัอบุตัเิหต ุและสญูเสยีตวัตนของตนเองเมื่อตกลงไปในถงัสารเคมี

ที่ท�าให้เขาใบหน้าผดิรูปร่าง ปากแดงแจ๋ ผวิขาวจั๊วะ ผมเขยีวอี๋ เมื่อ

รบัสภาพตวัเองไม่ได้ บคุลกิที่ซ่อนอยูใ่นซอกหลบืจติใต้ส�านกึจงึกลนื

กนิบคุลกิเดมิ กลายเป็นฆาตกรโรคจติขั้นเกนิเยยีวยาผู้ไร้ความรู้สกึ

ผดิชอบชั่วดทีี่เหน็หายนะและความตายเป็นเรื่องสนกุ รวมถงึเก่งใน

เรื่องจติวทิยาด้วย

 เลก็ซ์ ลูเธอร์ นกัวทิยาศาสตร์บ้าคลั่ง เจ้าของอาณาจกัรธรุกจิ

หมื่นล้าน ศัตรูตัวฉกาจที่คอยไล่ฆ่าซูเปอร์แมนเพื่อครอบครองโลก 

ถงึแม้จะเหมอืนคนธรรมดาทั่วไป แต่ความสามารถที่แท้จรงิที่ท�าให้

เหล่าฮโีร่ปวดหวัได้มากที่สดุกน็่าจะเป็นสร้างข่าวเทจ็ ยยุง ปลกุปั่น 

สร้างกระแสให้คนทั่วไปเกลียดชังฮีโร่ที่ปกป้องความยุติธรรมทั้ง

หลายได้ เป็นวายร้ายในคราบคนดีที่จะปราบก็ปราบได้ยากเพราะ

ตดิที่กตกิาสงัคม ไม่เหมอืนตวัร้ายอื่นๆ ที่ออกมาถงึกท็�าลายโลกโชว์

เรียกฮีโร่ไปกระทืบได้ง่ายๆ เป็นตัวร้ายที่เอา “เสรีภาพ และ

ประชาธปิไตย” มาเป็นฉากบงัหน้าในการท�าเรื่องชั่วร้าย

ข ้อมูลจาก http: / / topicstock.pant ip.com/chalermthai / 

topicstock/2009/08/A8226643/A8226643.html
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 “อนาคิน เส้นทางนี้ถูกวางไว้ให้เจ้าแล้ว ทางเลือกเป็นของเจ้าผู้
เดยีว”  ฉม ีสกายวอล์คเกอร์

 ณ ช่วงเวลาที่ ฉม ีสกายวอล์คเกอร์ มารดาของ อนาคนิ สกายวอล์ค
เกอร์ ได้บอกกล่าวกบัลูกชายไว้ ไม่มใีครรู้หรอกว่าในอนาคต สิ่งที่เขา
เลอืกจะน�าพาเขาไปสู่ด้านมดืกต็าม 

 ด้วยรูปร่างที่สูงถงึ 2.02 เมตร ปกคลมุด้วยเสื้อเกราะสดี�า หน้ากาก
ทรงสามเหลี่ยม และเสยีงหายใจอนัเยน็เยยีบ ใบหน้าภายใต้หน้ากาก
นั้นประกอบไปด้วยความรู้สึกเช่นใดก็ไม่อาจรู้ได้ สิ่งที่เหล่าอัศวินเจได
และผูต่้อต้านรบัรูค้อืสิ่งที่เขาได้รบัมอบหมายจาก ดาร์ธ ซเิดยีส เจ้าแห่ง
จกัรวรรดกิาแลกตกิให้กระท�าการที่ชั่วร้ายที่สดุในประวตัศิาสตร์เท่านั้น 

 หากลองมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น การถือก�าเนิดของ ดาร์ธ  
เวเดอร์ ย่อมมทีี่มา   

 อนาคนิ สกายวอล์คเกอร์ เดก็น้อยผู้หลงใหลในเครื่องยนต์แห่งดาว
ทาทูอนี เขามวีรรณะเป็นเพยีงทาสเช่นเดยีวกบัแม่ของเขา แต่แล้วชวีติ
ของเดก็น้อยกไ็ด้เปลี่ยนไป หลงัจากพบกบั ไควกอน จนิ ผู้ที่มองว่าเขา
คอืผู้ที่ถูกเลอืก และสมควรได้รบัการฝึกฝนเป็นเจได หากแต่ความเป็น
ทาสที่สะสมความโกรธและความกลวัมาตั้งแต่เกดิ คอืสิ่งที่เป็นอปุสรรค
ที่สดุในวถิแีห่งการเป็นเจได   

 แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของจิน เด็กน้อยจึงได้รับการฝึกปรือจาก 
โอบวีนั เคโนบ ีลกูศษิย์ของจนิในที่สดุ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ดจูะมากกว่า
เดก็ในวยัเดยีวกนั ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ท�าให้เขาทะนงตนเกนิไป จนทกุคน
ต่างหวั่นเกรงถงึอนาคตที่จะเกดิขึ้นกบัเขา แม้กระทั่งอาจารย์อย่างโอบี
วนัเองกต็าม 

 สมหุนายกพลัพาทนี เริ่มเข้ามามบีทบาทในชวีติของเจไดหนุ่ม และ
ความรกัหนุ่มสาวกบั แพดเม่ อมดิาล่า กท็�าให้เขาหวั่นไหว ซึ่งการมขี้อ
ผกูมดักบัใครเป็นกฎต้องห้ามของเจได แต่เขากม็อิาจหกัห้ามใจได้ ความ
รักนี้เองจึงเป็นต้นเหตุให้อนาคินถล�าเข้าสู ่ด้านมืด เขาฝันร้ายถึง
เหตุการณ์ที่แพดเม่เสียชีวิตขณะคลอดลูก สมุหนายกพัลพาทีน หรือ 
ดาร์ธ ซเีดยีส จงึออกตวัว่าเขามสี่วนที่ท�าให้แพดเม่มโีอกาสรอดชวีติได้ 

ความรกัที่มตี่อแพดเม่ท�าให้อนาคนิรบัฟังทกุอย่างที่ซเีดยีสพูด ก่อน
จะเข้าครอบง�าความคดิทั้งหมดของเขา ซึ่งนั่นคอืการชกัจงูเข้าสูด้่านมดื

ต่อมา แม่ของอนาคนิจากไปด้วยการถกูทรมาน ความเสยีใจของเขา
ได้แปรเปลี่ยนเป็นความแค้น และระเบดิความโกรธออกมาถงึขดีสดุ ส่ง
ผลให้เขาก้าวเข้าสู่ด้านมดืของพลงัโดยสมบูรณ์  

ด้วยสภาพจติใจอนับอบช�้าอยูแ่ล้ว จงึถกูชกัจงูได้โดยง่าย อนาคนิไม่
สามารถต้านทานค�ายยุงของซเีดยีสได้อกีต่อไป เขาน้อมรบัเป็นศษิย์และ
ได้รบัชื่อใหม่คอื ดาร์ธ เวเดอร์ นั่นหมายถงึตวัตนของอนาคนิ สกายวอล์ค
เกอร์ได้สูญสิ้นลง

ซีเดียสบอกกับเวเดอร์ว่าเจไดทุกคนคือศัตรู รวมทั้งโอบีวัน เคโนบ ี
อาจารย์เก่าของเขาเอง การกวาดล้างเจไดครั้งใหญ่ได้เกดิขึ้น จนได้ชื่อ
ว่าเป็นฆาตกรรมหมูท่ี่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แพดเม่จงึพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขา
ถอนตวั แต่ไม่ส�าเรจ็ อกีทั้งยงัเป็นการสร้างความบาดหมางให้กบัทั้งคู่
แทน 

โอบีวันใช้ก�าลังเข้าต่อสู้กับเวเดอร์จนได้รับชัยชนะ แต่ก็ไม่อาจ 
หยุดยั้งจิตใจด้านมืดของเขาได้ หลังการต่อสู้ครั้งนั้นเวเดอร์บาดเจ็บ
อย่างหนัก ซีเดียสได้ช่วยชีวิตเขาด้วยการสวมใส่ชุดเกราะสีด�าอันเป็น
สัญลักษณ์ของความชั่วร้าย เวเดอร์ฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งในฐานะผู้น�า
กองทพัที่โหดร้ายที่สดุในกาแลคซี่ 

จนกระทั่งในที่สดุแล้ว อกียี่สบิปีต่อมา คนที่หยดุยั้งดาร์ธ เวเดอร์ได้ 
กลบักลายเป็น ลคุ สกายวอล์คเกอร์ ลูกชายของเขาเอง 

เมื่อลองมองย้อนกลบัไป ทกุอย่างในชวีติของอนาคนิเริ่มต้นมาจาก
ความรกั ความรกัที่มต่ีอแม่ ความรกัในเครื่องยนต์กลไก ความรกัในการ
ฝึกฝนเป็นเจได ไปจนถึงความรักที่มีต่อหญิงสาว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ความรกัที่ผลกัดนัไปสู่ด้านบวกทั้งสิ้น หากแต่ปัจจยัรอบข้างกลบัชกัจูง
ให้เขาถล�าเข้าสู่ด้านมดื ทั้งการที่ต้องเกดิมาเป็นทาส รวมไปถงึการข้อง
เกี่ยวกบัสมหุนายกพลัพาทนี 

จะเรยีกว่าโชคชะตากไ็ม่ผดิ หากแต่ส่วนหนึ่งกน็บัว่าเป็นสิ่งที่เขาเลอืก
เอง เขาเลือกที่จะรักหญิงสาว แม้เป็นสิ่งต้องห้ามในกฎของเจได เขา
เลอืกที่จะแก้แค้น แทนที่จะใช้สตปิัญญา   

อานภุาพของความรกัอาจสร้างแรงผลกัดนัมหาศาลในการท�าสิ่งดีๆ  
ให้เกิดขึ้นได้ ทว่าในขณะเดียวกันก็อาจเป็นแรงผลักดันในการสร้างสิ่ง
เลวร้ายได้เช่นกนั

ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลอืกทางไหน 

ดาร์ธ เวเดอร์ แรงรักสู่ด้านมืด เรื่อง:	วิชญ์พล	พลพิทักษ์ชัย

ดาร์ธ เวเดอร์ ตัวละครฝ่ายร้ายที่มีชื่อเสียงที่สุดตัวหนึ่งจาก

ภาพยนตร์ Star Wars ผู้เลอืกเข้าสู่ด้านมดืแห่งพลงัแม้จะยนือยู่ใน

ด้านสว่างในทแีรก ด้วยพื้นฐานแห่งชาตกิ�าเนดิอนัต�่าต้อยน่าคบัแค้น 

รวมถงึความกลวัที่จะสญูเสยีผูเ้ป็นที่รกัจงึท�าให้เขาถกูชกัจงูไปสูท่าง

ที่ผดิได้ง่ายๆ น�ามาสู่โศกนาฏกรรมอนัน่าเศร้าแห่งจกัรวาล และแม้

สุดท้ายดาร์ธ เวเดอร์จะส�านึกได้ ลมหายใจสุดท้ายของเขาก็หลุด

ลอยออกจากร่างไปแล้ว 
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แรมแปดค�่า เดอืนเจด็ ปีระกา

 เพลิงร้อนจากพระสุริยะในเพลานี้ก�าลังแผดเผาหัวใจของข้าให้ร้อน

ระอุดั่งมีเพลิงสุม มิใช่ถวิลหาในนาฏกุเวรหรือมาณพครุฑเวนไตยแต่

อย่างใด ลางสงัหรณ์จากสบุนินมิติในราตรทีี่ผ่านมาต่างหากเล่าที่ท�าให้

ข้าร้อนรนจนต้องหาทางระบายให้ผู้ใดรบัรู้สกัทางหนึ่ง   

 ในนิมิตนั้นพญาครุฑเวนไตยผู้เป็นภัสดาและเจ้าของวิมานฉิมพลี

แห่งนี้ ได้ทราบความจรงิจากคนธรรพ์นาฏกเุวรผูล้กัลอบแปลงกายเป็นไร

ติดขนปีกพญาครุฑขึ้นมาร่วมอภิรมย์กับข้าดั่งหนึ่งภัสดาชู้ ไม่เพียงจะ

เกรี้ยวกราดกล่าวหาเอาความกบัข้าว่าเป็นหญงิมากภสัดา แต่ยงัขบัไล่

ไสส่งข้ากลบัสูท้่าวพรหมทตัพระสวามเีดมิ  มใิยว่าข้าจะประโลมเล้าด้วย

วาจาสกัเท่าใดกม็ฟิัง ซ�้าร้ายข้ายงัถูกเยาะเย้ยบรภิาษจากภสัดาทั้งสอง

อันได้แก่ท้าวพรหมทัตแลนาฎกุเวรก่อนจะถูกน�าไปลอยแพกลาง

มหาสมทุร สร้างความอบัอายและเจบ็ปวดแก่ข้ายิ่งนกั

 แม้ข้าจะมั่นใจว่าความงามอันเป็นเอกในอิสสตรีของข้าจะสามารถ

มดัใจภสัดาทั้งคูใ่ห้มอิาจกล้าประทษุร้ายดงัในนมิติ ทว่าใครจะกล้าคาด

เดาน�้าใจในบรุษุ ดแูต่พญาครฑุนั่นหรอืไร แม้จะแจ้งแก่ใจดว่ีาข้าเป็นถงึ

มเหสแีห่งท้าวพรมทตัผู้เป็นสหาย แต่ยงักล้าที่จะลกัพาตวัข้าขึ้นมาร่วม

อภริมย์ยงัวมิานฉมิพล ีไหนจะยงันาฎกเุวร บรุษุผูท้�าให้ข้าแปลกใจ ด้วย

คนธรรพ์หนุ่มผู้นี้แสดงตนว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อภัสดาเก่าของข้าอย่าง

สดุชวีติ หากแต่เมื่อเขาแฝงตวัขึ้นมายงัฉมิพลวีมิานแห่งนี้แลเริ่มต้นเกี้ยว

พาราสี โลมเล้าจนข้าใจอ่อนยอมมอบกายร่วมอภิรมย์แต่โดยดีตลอด

เพลาที่พญาครฑุเดนิทางไปยงัหมิพานต์ ข้ากเ็ริ่มไม่มั่นใจเสยีแล้วว่าชาย

ผู้นี้เป็นคนอย่างไร

 หากเรื่องทั้งหมดได้แพร่งพรายออกสูห่ผููใ้ด ข้าแน่ใจยิ่งนกัว่าถ้อยค�า

บรภิาษแลความผดิทั้งมวลคงต้องตกอยูท่ี่ข้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวอย่างไม่ต้อง

สงสยั ในฐานะที่เป็นหญงิแพศยามากภสัดามากชายชู้ แม้หากตรองให้

ดจีะพบว่า ด้วยความที่ข้าเป็นสตร ีต่อให้มยินิยอม มพิงึใจ แต่ไหนเลย

จะสูแ้รงชายได้ ถงึกระนั้นมหีรอืที่ใครจะมองด้วยใจเป็นธรรมเช่นนี้ มแีต่

จะพากนัรงัเกยีจแลก่นด่าว่าข้าเป็นหญงิมกัมากไม่รูจ้กัพอ ขึ้นชื่อว่าสตร ี

มสีองสามกีม็พ้ินคนนนิทาแล้ว ไหนเลยใครจะรบัได้เมื่อรูว่้าตวัข้ามภีสัดา

ถงึสามคน แผ่นดนินี้มสีิ่งใดที่เป็นธรรม หนึ่งบรุษุจะมภีรรยาสกัเท่าไหร่

ก็ไม่มีใครติฉินซ�้ายังยกย่องชื่นชมว่ามีวาสนา ส่วนสตรีนั้นเล่ารังแต่จะ

เป็นฝ่ายเสยีเปรยีบอยู่วนัยนัค�่า 

 บดันี้ใจข้าร้อนราวกบัไฟกงัวลกลดักลุ้มยิ่งนกั กลวัเรื่องราวในนมิติ

จะกลายเป็นจรงิ ถ้าหากเป็นเช่นนั้นข้าหรอืจะมหีน้าไปอธบิายให้แต่ละ

ภัสดาทราบถึงสภาวะจ�ายอมอันมิได้เกิดจากความผิดของข้าแต่เพียง

ฝ่ายเดยีว คงท�าได้เพยีงก้มหน้ารบัชะตากรรมไปโดยมอิาจปรปิาก

 โธ่เอ๋ย วาสนาข้าช่างอาภพันกั หากบญุกรรมท�ามาดลให้ชาตหิน้า

ข้าต้องเกิดเป็นสตรีอีกแล้วไซร้ ข้าคงยินดีที่จะภาวนาขอให้เกิดมาเป็น

พืชพรรณบรรดาหญ้าไม้หรือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในป่าคงจะดีเสียกว่า 

อย่างน้อยๆ กไ็ม่ต้องทนให้บรรดาบรุษุใดๆ ลากไปลากมาราวกบัสมบตัิ

ผลดักนัชมเช่นนี้...

บันทึกรักกากี เรื่อง:	จารุวรรณ	ชื่นชูศรี

 กากี เป็นตัวละครหญิงที่นับได้ว่ามีชื่อเสียง (อื้อฉาว) มากใน

วรรณคดีไทยและนิทานพื้นบ้าน แต่แรกเริ่มเป็นมเหสีของท้าวพรหม

ทตัแหง่กรงุพาราณส ีตอ่มาถกูพญาครฑุเวนไตยทีแ่ปลงกายเปน็หนุม่

นอ้ยรปูงามลงมาเลน่สกากบัทา้วพรหมทตับอ่ยๆ (เกลีย้กลอ่ม) ลกัพา

ตัวไปเป็นภรรยา ณ วิมานฉิมพลี นาฎกุเวรซึ่งเป็นคนธรรพ์คนสนิท

ของท้าวพรหมทัตจึงได้แปลงกายเป็นไรตามขึ้นไปยังวิมานฉิมพลี

ก่อนจะเกี้ยวพาราสีจนได้นางกากีอีกหนึ่งคน ในท้ายที่สุดเมื่อความ

จริงปรากฏถึงความหลายใจของนางกากี นางจึงถูกน�าไปลอยแพ

ในมหาสมุทรและต่อมาก็ยังได้สามีเป็นพ่อค้าและโจรป่าอีกสองคน 

แต่หากมองอีกมุมหนึ่งแล้ว กากีซึ่งเป็นหญิงมนุษย์ธรรมดานั้นก็น่า

สงสารเพราะไมม่พีลงัใดๆ จะไปตอ่กรกบักษตัรยิ ์พญาครฑุ คนธรรพ ์

พ่อค้า และโจรป่า ซึ่งล้วนเป็นผู้ชายและมีพละก�าลังรวมถึงอ�านาจ

เหนือกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ ได้เลย นางจึงต้องจ�ายอมให้แก่ทุกคนเพื่อ

ต่อลมหายใจของตนเองไปอีกสักวันก็ยังดี
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 “เจ้าเหน็บ้านข้างเนนิเขาไหม พอตเตอร์ พ่อของข้าอยู่ที่นั่นมาก่อน 

แม่ของข้าเป็นแม่มดที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้ แม่หลงรกัพ่อ แต่พ่อทิ้งแม่ไป

เมื่อแม่บอกว่าตวัเองเป็นแม่มด... เขาไม่ชอบเวทมนตร์ พ่อของข้า...

 “เขาทิ้งแม่และกลับไปอยู่กับพ่อแม่มักเกิ้ลของเขาก่อนที่ข้าจะเกิด

นะพอตเตอร์ แล้วแม่กต็ายเมื่อให้ก�าเนดิข้า ทิ้งให้ข้าเตบิโตมาในโรงเรยีน

เดก็ก�าพร้าของมกัเกิ้ล...แต่ข้าสาบานว่าจะตามหาเขาให้พบ...ข้าจะล้าง

แค้นเขาไอ้โง่คนที่ให้ชื่อข้า...ทอม รดิเดิ้ล...”

 ลอร์ด โวลเดอมอร์ หรอื คนที่รู้ว่าใคร เอ่ยขึ้นถงึส่วนเสี้ยวชวีติวยั

เดก็ให้แฮร์รี่ พอตเตอร์ฟังในตอนหนึ่งของหนงัสอืแฮร์รี่ พอตเตอร์ กบั

ถ้วยอคัน ีท่ามกลางช่วงเวลาที่โลกพ่อมดแม่มดเตม็ไปด้วยเสยีงกรดีร้อง

ของความหวาดกลวั ไม่เว้นแม้แต่โลกของมกัเกิ้ล (คนที่ไม่มเีวทมนตร์) 

กต็กเป็นเหยื่อของพ่อมดผู้อยากสร้างโลกที่มเีพยีงผู้วเิศษ 

 ช่วงเวลานั้นไม่มทีี่ไหน...ปลอดภยัอกีต่อไป แม้แต่...บ้าน

 หากเราค้นลงไปจะพบว่า สิ่งที่ท�าให้จอมมารบ่มเพาะความเกลยีด

ชงัและมชีวีติที่ด�ามดืมาจากการขาดความรกัของครอบครวั

 สมยัที่เขายงัใช้ชื่อ ทอม มาโวโล่ รดิเดิ้ล ชวีติของครอบครวัรดิเดิ้ล

ไม่ได้มคีวามสขุเท่าไหร่นกั เมโรเพ กอ็นท์ ผู้เป็นแม่ ได้ตกหลมุรกั ทอม 

รดิเดิ้ล ผู้เป็นพ่อตั้งแต่ครั้งแรกที่เหน็ และหวงัให้เขารกัตอบ แต่เขากลบั

ไม่สนใจเธอเลยสกันดิ เธอฉกฉวยโอกาสวางยาเสน่ห์จนเขาตกหลมุรกั 

ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน เมโรเพใช้ยาเสน่ห์ประคองความรักเรื่อยมา 

กระทั่งเธอตั้งครรภ์จึงตัดสินใจเลิกใช้ยาเสน่ห์ เมื่อสิ้นมนตรา เขาก ็

จากไป

 เมโรเพแบกท้องไปคลอดในโรงเลี้ยงเดก็ก�าพร้า ตายจากแล้วทิ้งให้

ทอมโดดเดี่ยวเพยีงล�าพงั แม้ว่าเขาจะมคีวามสามารถมากมายแต่กอ็อก

แนวแปลกประหลาด เช่น พูดกบังูได้ และมเีวทย์มนตร์ ท�าให้เกดิความ

แปลกแยกกบัเดก็มกัเกิ้ลคนอื่นๆ ทอมจงึชอบเกบ็ตวัอยู่เพยีงล�าพงั 

 กระทั่งเขาก้าวเข้าสู่โลกเวทมนตร์ ในฐานะทายาทคนสุดท้ายของ

ซลัลาซาร์ สลธิรีนิ ผู้ก่อตั้งโรงเรยีนฮอกวอตส์ เขาจงึโดดเด่นเป็นพเิศษ 

เขาหล่อเหลา มีความสามารถ ได้รับรางวัลประกอบคุณความดีพิเศษ

ให้โรงเรยีน เป็นพรเีฟ็ค และเป็นนกัเรยีนตวัอย่าง ท�าให้ความทะนงตวั

ของทอมยิ่งสูงขึ้น จนมองคนอื่นไร้ค่ามาก ขึ้นตามไปด้วย

 สาเหตุของความเกลียดชังมักเกิ้ลล้วนมาจากพ่อของเขาเอง เขา

เกลยีดพ่อที่ทิ้งแม่ไป เกลยีดที่แม่รกัมกัเกิ้ล และเกลยีดที่ท�าให้เขาเป็น

พวกเลอืดผสม (ผู้วเิศษกบัมกัเกิ้ล) จนตามไปสงัหารพ่อด้วยน�้ามอืของ

ตัวเองตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน แล้วพิษร้ายของความเกลียดชังก็ฝังอยู่ใน

ส่วนลกึของจติใจท�าให้เขาอาฆาตแค้นมกัเกิ้ลเป็นอย่างมาก แน่นอนว่า

ชวีติที่อยู่เพยีงล�าพงั ปราศจากความรกัจากครอบครวั บ่มเพาะให้ทอม

ร้ายขึ้นและหนัไปหลงใหลศาสตร์มดืในที่สดุ 

 งานตพีมิพ์ในวารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

บทหนึ่งได้เล่าถงึครอบครวัที่แตกแยก หรอืครอบครวัที่ขาดความรกัใคร่

ต่อกนัว่า จะท�าให้เรารู้สกึแปลกแยกจากสงัคม ผลของความแตกแยก

นั้น อาจท�าให้ป่วยเป็นโรคจติโรคประสาท หรอืก่ออาชญากรรม ซึ่งตรง

กบัชวีติของ ลอร์ด โวลเดอมอร์ ที่ท�าให้เขาเป็นพ่อมดชั่วร้ายอย่างไม่เคย

มมีาก่อน แน่นอนว่า ไม่ใช่คนทกุคนจะเป็นอย่างเขา

 แม้ ลอร์ด โวลเดอมอร์ จะโหดร้ายแค่ไหน แต่เขาก็หนีตัวตนของ 

ตวัเองไม่พ้น

 TOM MARVOLO RIDDLE ทอม มาร์โวโล่ รดิเดิ้ล

 I AM LORD VOLDEMORT ฉนั คอื ลอร์ด โวลเดอมอร์

 ถงึจะสลบัพยญัชนะ แต่ทกุตวัอกัษรกม็ทีั้งชื่อ และนามสกลุของพ่อ...

เขายงัโหยหาครอบครวัอยู่มใิช่หรอื... 

*โวลเดอมอร์เป็นตัวละครที่ได้รับการโหวตให้เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่ง

ทั้งในวรรณกรรมและในภาพยนตร์ (ค.ศ. 2008)

เศษเสี้ยวชีวิตอันโชคร้ายของ
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

เรื่อง	:	กมลพร	สุนทรสีมะ

ลอร์ดโวลเดอมอร์เป็นตัวละครที่มีปมด้อยในชีวิต ทั้งถูกพ่อแท้ๆ 

ทิ้งตั้งแต่ยังไม่เกิด และแม่ก็ตายตอนคลอดเขา ท�าให้เขากลายเป็น

เด็กขาดความอบอุ่น เก็บกดและเคียดแค้นพ่อรวมถึงมักเกิ้ลทุกคน

บนโลก และเมื่อรู้ว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่นจึงทะนงตน

และหยิ่งยะโส พร้อมจะเหยียบคนอื่นให้จมดิน เมื่อเขากลายเป็น

จอมมารแหง่ศาสตรม์ดืจงึออกไลฆ่า่มกัเกิล้ทีเ่ขาเกลยีดอยา่งบา้คลัง่ 

คล้ายพฤติกรรมของลัทธิ Ku Klux Klan ผู้บูชาชาติพันธุ์ฝรั่งผิวขาว

อย่างสุดโต่ง และออกท�าร้ายเข่นฆ่าคนผิวสีรวมถึงคนผิวขาวทุกคน

ที่ให้การช่วยเหลือคนผิวสี
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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 -
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- Belive  Richard M. Devos and Charles Paul Conn-

“มนุษย์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขา 
มนุษย์จะค่อยๆ ถูกครอบงำาโดยสิ่งแวดล้อม และการ 
กระทำาทั้งหมดของเขาเป็นการกระทำาที่เขาถูกบังคับ 
โดยสภาวะต่างๆ ที่เขาประสบมาในชีวิต... เขาไม่
สมควรที่จะถูกพิจารณาว่าเป็น “คนดี” เพียงเพราะ
ประพฤติดี หรือถูกลงโทษว่าเป็น “คนไม่ดี” เพียง
เพราะเขาประพฤติไม่ดี  ไม่มีคนดีคนเลว ทุกอย่างที่
เขากระทำาลงไปล้วนแล้วแต่มาจากสภาวะต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวหรือสิ่งที่อยู่ล้อมรอบ”
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GHOSTFACE
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หากคุณอยู่บ้านคนเดียว(อนุโลมให้มีเพื่อนได้อีกหนึ่งคน)กลางดึก 

แล้วมีโทรศัพท์สายแปลกๆ โทรเข้ามา คุณวางสายไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาก็

โทรมาไม่หยดุ จนครั้งล่าสดุ ก่อนคณุจะปิดเครื่องไปเสยี เขากต็วาดกลบั

มาว่า “หากวางโทรศพัท์อกีครั้งล่ะก.็..โดนเชอืดแน่!” นั่นแปลว่าคณุตก

เป็นเหยื่อฆาตกรสดุสะพรงึอย่าง Ghostface เข้าให้แล้ว!

ฆาตกรสวมชุดด�าและใส่หน้ากากผี Ghostface นั้นเป็นตัวร้ายจาก

ภาพยนตร์ไล่เชอืดฆ่าไม่ยั้งอย่าง Scream ด้วยกระแสภาพยนตร์ระทกึ

ขวญัสั่นประสาทที่ฉกีทกุกฎของหนงัแนวนี้ ท�าให้ Scream สร้างภาคต่อ

ออกมาได้ถงึ 4 ภาค โดยจดุเด่นของฆาตกร Ghostface จะอยู่ที่ความ

รวดเรว็ คล่องแคล่วว่องไว ฉลาดปราดเปรื่อง และใช้มดีเป็นอาวธุ (ไม่รู้

พกไว้กี่โหลเพราะขนาดขว้างใส่เหยื่อคนหนึ่งไปแล้ว ยงัมสี�ารองไว้ไล่ลา่

รายต่อไปได้อกี) ที่ส�าคญัคอืการใช้จติวทิยาในการหลอกล่อเหยื่อให้กลวั 

โดยเขามกัจะถามค�าถามเกี่ยวกบัหนงัสยองขวญัต่างๆ ซึ่งหากตอบถูก 

เขากจ็ะถามต่อไปเรื่อยๆ จนเราตอบไม่ถูกไปเอง ซึ่งหลงัจากนั้นเรากจ็ะ

โดนไล่ฆ่า หรอือนัที่จรงิกค็อืเขาตั้งใจจะฆ่าเหยื่อทกุรายอยู่แล้ว

แม้ในหนงัทกุภาคจะมกีารเฉลยไว้แล้วว่าฆาตกรมจีดุมุง่หมายในการ

ฆ่าอย่างไร โดยเหตุผลหลักของการฆ่านั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับซิดนีย์ 

(Sydney Prescott) นางเอกในทกุๆ ภาค แต่เราจะเหน็ว่าตลอดทั้งเรื่อง

นั้นมี ‘ผู้บริสุทธิ์’ มากมายที่กลายเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ถูกฆ่าตาย

อย่างโหดเหี้ยม บางรายไม่ได้รูจ้กัมกัจี่กบัซดินย์ีหรอืแม้แต่ตวัฆาตกรเลย

ด้วยซ�้า แล้วฆาตกรมเีหตจุูงใจใดในการฆ่าพวกเขาล่ะ?

ค�าตอบง่ายๆ ก็คือ Ghostface มีความสนุกในการฆ่าเหยื่อบริสุทธิ์ 

หลอกล่อเหยื่อให้กลัวและตกใจสุดขีด ก่อนจะใช้มีดอันแหลมคม 

กระซวกร่างจนไร้วิญญาณ สมกับฉายาที่ได้รับว่า “ฆาตกรโรคจิต” 

นั่นเอง  

ในบรรดาหนังไล่เชือดทั้งหลายมักจะแฝงประเด็นความแค้นกับ

พระเอก นางเอก หรอืกลุม่ตวัเอกเป็นหลกั ว่าเพราะอะไรฆาตกรถงึต้อง

ไล่ฆ่าพวกเขา ท�าให้ฆาตกรเหล่านี้ดูไม่ร้ายกาจเท่าคนร้ายอีกกลุ่มที่

สามารถฆ่าผู้ไม่เกี่ยวข้องได้หน้าตาเฉย Ghostface เป็นคนในกลุ่มหลงั

นี้ แม้แต่เพื่อนสนทิ หรอืแฟนของเขากใ็ช่ว่าจะไว้ชวีติ เผลอๆ คนกลุ่มนี้

จะเป็นเหยื่ออันโอชะ โดนไล่ล่ายาวนานกว่า และตายอนาถกว่าเหยื่อ

รายอื่นด้วยซ�้าไป 

แม้ในภาคหลงัๆ จะมปีระเดน็เรื่องชื่อเสยีง การเรยีกร้องความสนใจ

จากสงัคมมาเป็นมลูเหตจุงูใจ แต่อย่างไรกด็ ีการไล่ฆ่าผูบ้รสิทุธิ์นั้น หาก

มองลึกลงไปมากกว่าการรับชมเพื่อความลุ้นระทึก นั้นถือเป็นเรื่องน่า

หดหู่ใจอย่างยิ่ง การฆ่าเหยื่อที่ไม่ได้มีความแค้นเป็นการส่วนตัวกับ

ฆาตกรนบัเป็นความบกพร่องทางจติประเภทหนึ่งที่ยากเกนิเยยีวยา ซึ่ง

ความแค้นส่วนตัวกับซิดนีย์เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้ความ

ต้องการของตนสมัฤทธิ์ผลเท่านั้น เพราะทกุภาคที่มกีารเฉลยตวัฆาตกร 

พวกเขามกัให้เหตผุลกบัซดินย์ีว่า เหยื่อทกุรายของพวกเขาเป็นเพยีงส่วน

หนึ่งของโศกนาฏกรรม และจะมาสิ้นสดุที่การตายของซดินยี์ (แต่เพราะ

ซิดนีย์ต่อกรกับ Ghostface มานับครั้งไม่ถ้วน เธอจึงรอดจากเงื้อมมือ

ฆาตกรโรคจติไปได้ทกุครั้ง)

นอกจากนี้ ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นให้มากนักว่าใครคือฆาตกร 

เพราะความโรคจิตอีกอย่างหนึ่งของ Ghostface นั่นคือ เมื่อเขาถอด

หน้ากากเปิดเผยตวัจนให้คณุรูว่้าเขาเป็นใครแล้ว เขาจะบ้าคลั่งกว่าตอน

ใส่หน้ากากเป็น 10 เท่า!  

Ghostface ฆาตกรจิตป่วย
ภายใต้หน้ากากผี เบื้องหลังของความแค้น
ระคนความสนุกจากการฆ่า

เรื่อง:	ปิยภัทร	นันทนรเศรษฐ์

แม้ว่า Ghostface จะเก่งกาจในกีฬาฆ่าคน แต่สิ่งที่ท�าให้เขาต่าง

จากตัวร้ายตัวอื่นๆ คือ เขาไม่มีพลังพิเศษ ไม่มีสมองอันชาญฉลาด

อย่างวายร้ายคนอื่นๆ เขามีเพียงหน้ากากผีที่ใช้ปกปิดตัวจริงจาก

เหยื่อของเขา เพื่อให้ตัวตนที่ลึกลับมีอ�านาจเหนือจิตใจของผู้ถูกล่า 

นอกจากนี้การใส่หน้ากากยังช่วยเพิ่มความกล้าให้กับผู้ใส่ เพราะไม่

ต้องรู้สึกอับอายหรือรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตราบใดที่ยังไม่มีใครรู้ตัวจริง

ของฆาตกรความผิดทุกอย่างก็จะถูกยกให้กับหน้ากากผี ฆาตกร

จึงปลดปล่อยให้สัญชาตญาณดิบเถื่อนที่ถูกศีลธรรมของสังคม

พันธนาการไว้ออกมาเพ่นพ่านได้อย่างสะดวกสบาย
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MONDAIN
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หลกัฐานคดเีดก็เวร

 ในค.ศ. 1949 ได้เกดิเหตกุารณ์เพลงิไหม้ขึ้นที่โรงเรยีน ฟง เดอ เลตอง 

(Fond de l’Etang) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส 

สาเหตกุารเกดิเพลงิไหม้ในครั้งนั้นไม่ทราบเหตทุี่แน่ชดั เวลาผ่านมากว่า 

64 ปี เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องพลกิแฟ้มคดนีี้ขึ้นมาสบืสวนใหม่ เมื่อมผีู้แจ้ง

ว่าพบเบาะแสและหลกัฐานชิ้นส�าคญัที่อาจส่งผลต่อรูปคด ี

 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้พบสมุดบันทึกของ เคลมองต์ 

มาตเียอ (Clément Mathieu) อดตีครูประจ�าวงประสานเสยีงที่โรงเรยีนดงั

กล่าว จากการตรวจสอบท�าให้พบว่า ตั้งแต่วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 1949 

นายมาตเียอได้กล่าวถงึ ‘มงแดง’ (Mondain) เดก็นกัเรยีนซึ่งถูกส่งตวัมา

จากสถานพนิจิ โดยในบนัทกึได้มกีารบรรยายถงึเหตกุารณ์ต่างๆ ที่ส่อ

เค้าว่ามงแดงอาจเป็นผู้ต้องสงสยัในเหตกุารณ์ครั้งนั้น 

 “มงแดงเขาไม่ได้บ้า แต่เขาเป็นพวกวิปริต ไม่ชอบเข้าสังคม มี

พฤตกิรรมหยาบคาย ชอบเอาเปรยีบและโกหกเป็นนสิยั” ส่วนหนึ่งของ

บนัทกึได้บอกเล่าถงึค�ากล่าวของจติแพทย์เดอโวซ์ (Dervaux) ผู้ส่งตวัมง

แดงมาฝากไว้ที่โรงเรยีนแห่งนี้  

 นอกจากนี้บนัทกึยงักล่าวถงึพฤตกิรรมของมงแดงที่เคยข่มขูแ่ละรดี

ไถเงินจากเพื่อนร่วมชั้น รวมถึงการลักขโมยนาฬิกาของครูพละที่ส่งผล

ให้มงแดงต้องถกูขงัอยูใ่นห้องมดืเป็นเวลากว่า 2 อาทติย์ หลงัจากนั้นมง

แดงได้หนีออกไปจากโรงเรียนและเป็นวันเดียวกับที่ครูราแชง (Rachin) 

ครูใหญ่ของโรงเรยีนพบว่าเงนิจ�านวนกว่า 2,000 ฟรงัก์ ได้ถูกขโมยไป 

ซึ่งมงแดงตกเป็นผู้ต้องสงสยั

 บนัทกึในวนัที่ 13 พฤษภาคม 1949 ได้กล่าวไว้ว่า มงแดงถูกจบัตวั

ส่งกลับมาที่โรงเรยีน เขาปฏเิสธและยนืยนัว่าไม่รู้เรื่องเงินที่หายไป ครู

ใหญ่ได้สืบสวนพร้อมกับทุบตีมงแดงเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขา

รบัสารภาพ มงแดงโมโหจงึลกุขึ้นบบีคอครูใหญ่ แต่นายมาตเียอกบัครู

อกีคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทนั ครูใหญ่แจ้งความกบัต�ารวจว่ามงแดงได้

รบัสารภาพแล้วว่าขโมยเงนิดงักล่าวไป มงแดงถูกส่งตวักลบัไปที่สถาน

พนิจิ หลงัจากนั้นไม่นาน มาซองซ์ (Maxence) ภารโรงของโรงเรยีนได้

พบเงนิจ�านวนกว่า 2,000 ฟรงัก์ ซ่อนอยูใ่นห้องน�้าพร้อมกบัหบีเพลงปาก

ของ กอร์แบง (Corbin) ซึ่งเป็นนกัเรยีนในวงประสานเสยีงคนหนึ่ง นาย

มาตีเยอได้ถามความจากนักเรียนคนดังกล่าวจนทราบว่าเด็กชายผู้นั้น

เป็นคนขโมยเงนิจากห้องของครูใหญ่ เพยีงเพราะอยากจะน�าเงนิไปซื้อ

บอลลูน

 นายมาตเียอน�าเงนิจ�านวนนั้นไปคนืให้กบัครใูหญ่พร้อมกบัชี้แจงว่า

มงแดงไม่ได้ขโมยเงนิดงักล่าวไป ครใูหญ่ไม่คดิที่จะช่วยเหลอืมงแดง อกี

ทั้งยงักล่าวว่า “ไม่ช้ากต็้องท�าผดิ เดก็แบบมนัเกนิจะเยยีวยา” มงแดง

ยงัคงถูกคมุประพฤตอิยู่ในสถานพนิจิ

 ในตอนท้ายบันทึกของนายมาตีเยอได้กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ว่า

เกดิขึ้นในช่วงวนัหยดุของฤดรู้อน ครใูหญ่เข้าไปในตวัเมอืงลยีงพร้อมกบั

ครูคนอื่นๆ ที่ลาพกัร้อน นายมาตเียอกบันายมาซองซ์รบัหน้าที่เฝ้าดูแล

เดก็ๆ ที่ไม่ได้กลบับ้าน หลงัจากมื้อเที่ยงเขาทั้งคู่ได้พาเดก็ๆ เข้าไปเดนิ

เล่นในป่า ช่วงเวลาระหว่างนั้นได้เกดิเพลงิไหม้ที่ห้องใต้หลงัคาตกึหอพกั 

ส่งผลให้เพลงิลกุไหม้อาคารไปกว่า 60 ห้อง ทรพัย์สนิเสยีหายแต่ไม่มผีู้

ใดได้รบับาดเจบ็ เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าตรวจสอบและระบสุาเหตวุ่าเกดิ

จากการวางเพลงิ แต่ไม่สามารถหาผู้ที่กระท�าการวางเพลงิได้

 ปัจจุบันนายมาตีเยอเจ้าของสมุดบันทึกเล่มดังกล่าวได้เสียชีวิตไป

แล้ว จากบนัทกึของเขาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจระบวุ่า ‘มงแดง’ คอื ผู้

ต้องสงสยั น�ามาซึ่งการประกาศออกหมายเรยีกเพื่อที่จะท�าการสบืสวน

เขาอกีครั้ง 

 *บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจและดัดแปลงเรื่องราวมาจาก

ภาพยนตร์ LES CHORISTES

DIARY (ดัดแปลง) เรื่อง	:	อนัญ’	รายงาน

 LES CHORISTES หรอื THE CHORUS (2004) ภาพยนตร์ฝรั่งเศส 

ผลงานการก�ากบัเรื่องแรกของนกัประพนัธ์เพลงผู้ผนัตวัเองมาเป็นผู้

ก�ากบั ภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของ เคลมองต์ มาตเียอ ครูผู้รกัใน

ดนตรีและมีความเชื่อในความดีของเด็กนักเรียน นักเรียนที่ครูใหญ่

เรยีกว่า “พวกเดก็เวร” เนื้อหาของเรื่องได้เล่าผ่านมมุมองของ ปีแอร์ 

มอร์ฮอง วาทยากรผู้โด่งดังที่หวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและได้พบ

สมดุบนัทกึของ มาตเิยอ ผูเ้ป็นครขูองเขา จงึเป็นจดุเริ่มต้นที่จะน�าพา

ให้เขาได้ย้อนไปสู่ชวีติในวยัเยาว์ 

 ‘มงแดง’ ได้ฉายภาพเดก็ชายในวยัหวัเลี้ยวหวัต่อ การเลอืกเส้น

ทางระหว่างความถูกผิดเป็นความสุ่มเสี่ยง เมื่อปัจจัยส�าคัญคือ

บคุคลที่อยู่รอบข้าง การใช้ ‘กฏแรงมาแรงตอบ’ อย่างที่ครูใหญ่รา

แชงยึดถืออาจเป็นเครื่องมือที่ยิ่งตอกย�้าบาดแผลในชีวิตของเด็กๆ 

การให้โอกาสและความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ครูมาตีเยอเลือกเป็นใช้

หลกัสูตรในการสอนเหล่า “เดก็เวร”
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“คาเมนไรเดอร์ แปลงร่างงงงงงงงงงงงงงงง……” ผั๊วะ!
นี่แหละ คอืความจรงิที่ควรเกดิขึ้นกบัคาเมนไรเดอร์ มนัสมควรถูกตี

หัว นอนดิ้นอยู่บนพื้นตั้งแต่แปลงร่างเป็นแมลงได้ไม่เกินสามสิบวิแล้ว
ด้วยซ�้า แต่เรื่องราวกลบัไม่เคยเป็นเช่นนั้น ไม่มหีนงัตอนใด เปิดทางให้
พวกเรา ‘กกีี้’ ลูกกะจ๊อกได้ก�าจดัมนัเลยสกัครั้งเดยีว 

เราเป็นตวัร้ายที่เป็นตวัรอง ใช่! รองมอื รองเท้า ให้พวกมนัเตะต่อย
อย่างกบักระสอบทรายมาโดยตลอด มนักระโดดม้วนหลงัสองตลบ แล้ว
ท�าท่าเก๊กหล่อใส่กล้อง แค่นี้กเ็รยีกเสยีง ‘เฮ’ จากคนดูได้แล้ว อย่างเรา
กไ็ด้แค่เสยีง ‘ฮา’ กลบัไป

ผมเคยนกึเบื่อกบัการท�าหน้าที่เป็นลิ่วล้อให้องค์กรชอ็กเกอร์ (Shocker) 
อยูบ่่อยๆ พวกหวัหน้าอย่างท่านนายพลโซล ดร.นชิงิาม ิยมทตูนรก แล้ว
กท็่านแบลค็โชกนุ ต่างไม่เคยออกโรงก่อน ได้แต่ส่งพวกเราไป ยนืกาง
แขน กางขา ยดือก ท�าทเีข้าขดัขวาง

ซึ่งพวกท่านก็รู้ดีว่า เราต้องโดนมันปล่อยหมัดแมลงสักสองสามท ี
ก่อนจะลงไปนอนดิ้นบนพื้น (บางครั้งเรากแ็กล้งล้มลงเพื่อไม่ให้เจบ็ตวั) 
แล้วแทบจะทนัท ีหวัหน้าผมไม่รอช้าที่จะรบีส่งค�าด่าตามมา “ไอ้พวกไม่
ได้เรื่อง” ก่อนจะออกโรงด้วยตนเอง ด้วยความคารพครบัหวัหน้า หวัหน้า
กแ็พ้มนัมาเหมอืนกนั

มใีครบ้างล่ะครบั ที่อยากเป็นด่านหน้าออกไปต่อกรกบัศตัรกู่อน ทั้งๆ 
ที่รู้อยู่แก่ใจว่าต้องถูกมนัอดัจนน่วม  แผลที่ไอ้พวกมดแดงมนัให้ มนัทั้ง
เจบ็ ทั้งคนั คนัไปถงึหวัใจ จนเอามอืหยดุขยี้บนอกไม่ได้ แต่ถงึอย่างนั้น
เราก็ยังต้องดาหน้าเข้าไป เพราะมันคือการท�าตามหน้าที่ เพื่อรักษา
องค์กรของเราไว้จนกว่าจะถงึวนัที่การครองโลกจะมาถงึ

ทางที่จะพอสูไ้ด้กเ็ป็นวธิทีี่พวกคณุดถูกูพวกเราเรยีกว่า ‘หมาหมู’่ นั่น
แหละครับ ซึ่งท�าให้ผมข้องใจจนทุกวันนี้ว่า หมากับมด มันก็ใช้วิธี
เดยีวกนั แล้วท�าไม พวกมด รวมตวักนัถงึใช้ค�าว่า ‘รวมพลงั’ แล้วพวก
เรารวมตวักนัถงึเป็น ‘หมา’ ไปเสยีได้ โลกนี้มนัช่างบดิเบี้ยวแท้ 

เพื่อนกกีี้ ตวัอ้วนป้อมของผม เคยเปิดใจให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่า 
ไม่มใีครหรอกที่อยากกระโดดไปต่อสูใ้ห้เจบ็ตวัฟร ีถงึแม้จะหมั่นไส้ขี้หน้า
ไอ้มดแดงแค่ไหนกต็าม เอาเข้าจรงิกไ็ม่ได้นกึแค้นเคอืงไอ้มดแดงเลย

ผมถามมันกลับว่า ถ้าคนเราไม่ได้แค้น แล้วท�าไมถึงได้กล้าท�าร้าย
คนอื่นได้ มนัเงยีบไปครูห่นึ่ง “ส�าหรบัฉนั คอืการถกูบงัคบั นายลองนกึดู 
เรามันก็ไม่ต่างจากทหาร เป็นเบี้ยหอยตัวหนึ่งที่พอเขาสั่งให้ไปออกรบ 
เรากต็้องรบ คนที่ไม่เคยจบัมดี ถอืดาบด้วยซ�้า จะกล้าฆ่าคนได้ไง ถ้า
ไม่ถูกสั่งให้ท�า หากนายตอบว่านายเป็นคนด ีไม่กล้าฆ่าคน ฉนักไ็ม่เชื่อ 
ในสถานการณ์ที่บบีบงัคบัเช่นนั้น นายจะฆ่าคนได้ เชื่อเถอะ เพราะหนึ่ง 
นายคิดว่าไม่ใช่ความผิดของนาย องค์กรนั่นแหละเป็นผู้วางแผนแล้ว
ออกค�าสั่งให้ท�า สอง นายจะคดิว่านายจ�าเป็นต้องท�าเพื่อความอยู่รอด 
ถ้าไม่ท�านายนั้นแหละที่จะกลายเป็นเหยื่อเสยีเอง และสดุท้ายนายไม่รู้
จกัมนันี่”

ผมเก็บเรื่องของกีกี้เพื่อนตัวกลมกลับมาคิด นั่นก็ใช่ส่วนหนึ่ง แต่
ส�าหรบัลูกกระจ๊อกอย่างเรา ผมกอ็ยากจะเป็นมากกว่านั้น อยากเป็นที่
จดจ�ากับเขาเหมือนกัน เสื้อชุดด�าเรียบๆ แนบเนื้อกับลายโครงกระดูก
ตรงกลางอกก็เท่ดี แต่ว่าเพื่อนตัวอ้วนและกีกี้ตัวอื่นๆ มันก็แต่งแบบ
เดยีวกนัทั้งนั้น แถมยงัร้อง “กิ๊ กิ๊ กิ๊” ดงัเจี๊ยวจ๊าวเหมอืนกนัเตม็ไปหมด 
ใครจะไปแยกเราออกว่าใครเป็นใคร

พวกเรากกีี้ น่าจะเป็นเผ่าพนัธุ์หนึ่งไปแล้วกว็่าได้ กกีี้รุ่นปู่และรุ่นพ่อ 
กร็้อง “กิ๊ กิ๊ กิ๊” แบบเดยีวกนัมาแต่ไหนแต่ไร ปู่ใส่เครื่องแบบเป็นหมวก
ไบเล่ย์แล้วใช้สีเขียนทาหน้าเอา ซึ่งผมว่ามันเชยมาก ส่วนพ่อเริ่มสวม
หน้ากากคลมุหวัและมตีราสแีดงของหน่วยที่สงักดัอยู่บนหน้าผาก ดูเท่
กว่าปู่นดิเดยีว แต่ยงัไงพวกเรากม็หีน้าตาคล้ายๆ กนัไปหมดอยู่ดี

มนัอดคดิไม่ได้จรงิๆ ว่าการที่่เราไม่เป็นที่จดจ�าและเป็นลิ่วล้อเขาเรื่อยมา 
ตั้งแต่รุน่ปูผ่ม พ่อผม แล้วกผ็ม คงเป็นเพราะเราไม่มอีะไรที่แตกต่างหรอื
เปล่า

เราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตวัเองแค่ไหน ต้องเปลี่ยนจนกลายเป็น
อกีคนหนึ่งใช่หรอืไม่ เหมอืนไอ้พวกมดแดงที่ได้รบัการผ่าตดัดดัแปลงร่าง 
แล้วบงัเอญิไฟฟ้าลดัวงจร ตื่นมาดนัความจ�าเสื่อม จากนั้นกไ็ปหาเสื้อผ้า
สฉีดูฉาดมาใส่ กบัรดัเขม็ขดัอนัใหญ่ หวัโต มมีอเตอร์ไซค์เท่ๆ มาขี่สกัคนั

ส�าหรบัผมแล้ว ต่อให้อยากเป็นกกีี้ที่ดแูตกต่างแค่ไหน กไ็ม่ขอใช้วธินีี้
โดยเด็ดขาด ผมไม่อยากมีพลังพิเศษด้วยเครื่องมือ เพราะผมเชื่อว่า
ความแตกต่างไม่ใช่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว ความ
คดิและพฤตกิรรมต่างๆ กท็�าให้เราต่างจากคนอื่นได้ แม้วนันี้คณุจะแยก
ไม่ออกว่าใครเป็นใคร แต่คุณก็รู้ว่าเราทั้งหมดคือ ลูกสมุนขององค์กร
ชอ็กเกอร์ เราต้องได้ครองโลกสกัวนัหนึ่ง แล้วก�าจดัไอ้มดแดงออกไปให้
พ้นทาง 

ผมจะรอวันนั้น...วันที่ผมได้ใช้สองมือขยี้มันอย่างสะใจแล้วร้องดังๆ 
ว่า “กิ๊ กิ๊ กิ๊”

กีกี้ลิ่วล้อรุ่นที่ 3…
ความเลวของผมแค่มดกัด

เรื่อง	:	ธัญรัตน์	ตันติวงศ์

เหล่ากกีี้ลกูสมนุองค์กรชอ็กเกอร์จากซรีย์ีคาเมนไรเดอร์มชีื่ออย่าง
เป็นทางการว่าชอ็กเกอร์เซนโตอนิ (ショッカー戦闘員) แต่ที่
แฟนๆ ไรเดอร์ชาวไทยเรียกกันติดปากว่าพวกกีกี้นั้นแท้จริงมาจาก
เสียง “อี้ อี้” ที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกัน ด้วยความที่เซนโตอิน
เหล่านี้ล้วนเป็นมนษุย์ดดัแปลงขององค์กรชอ็กเกอร์ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ 
จึงท�าไปเพียงเพราะตอบสนองตามค�าสั่ง ไม่ได้มาจากจิตใต้ส�านึก
ในทางร้าย แถมออกมากี่ตอนก็ถูกเหล่าไรเดอร์จัดการเสียจนเสีย 
เซลฟ์ จงึขอเสนอให้เหล่าไรเดอร์แกล้งแพ้เสยีบ้างก่อนที่เหล่าเซนโต
อนิจะงอนหนไีปเสยีก่อน

ข้อมูลอ้างอิง - http://www.j-plan.co.th/index.php?op=jlife-
detail&cid=15&id=175
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 …กลางป่าด�าเบื้องหลังโลกนิทาน ยังมีคุกมืดตั้งตระหง่านไว้คุมขัง

เหล่าวายร้ายจากเทพนิยายและนิทานร้อยแปดพันเรื่อง ทั้งวันทั้งคืนมี

แต่เสียงโหยหวนด้วยความทรมาน เสียงร้องขอความช่วยเหลือ เสียง

สบถด่าทอ เสยีงทะเลาะววิาท และเสยีงร่ายเวทมนตร์สารพดั แต่ไม่เคย

มเีสยีงใดเลด็รอดไปอกีฝั่งของโลกนทิาน

 ในห้องขงัที่ทั้งมดืและอบัชื้น ร่างอ้วนอดุมไขมนัขยบัไปมาอย่างเบื่อ

หน่าย พลางลอบมองไปยังห้องขังฝั่งตรงข้าม พบร่างที่พันธนาการไป

ด้วยผ้าพนัแผล ต่อมความอยากรู้อยากเหน็จงึท�างานขึ้นมา  

“นี่นี่ ท�าไมท่านถงึมสีภาพย�่าแย่ ผ้าพนัแผลเตม็ตวัเช่นนั้นล่ะ” ร่าง

อดุมไขมนัเอ่ยท�าลายความเงยีบ

“กเ็จ้าพวกคนแคระตวัร้ายทั้งเจด็นั่นน่ะส ิพวกมนัวิ่งไล่ล่าจนข้าเสยี

หลกัตกหน้าผา แถมหนิก้อนมหมึายงักลิ้งลงมาทบัร่างข้าเสยีอกี” ร่าง

นั้นตอบเสยีงอู้อี้ผ่านผ้าพนัแผล

“เช่นนั้นท่านก็คงจะเป็นราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายที่เขาลือกันว่าแปลงตัว

เป็นยายแก่ เดนิทางข้ามภเูขาอญัมณเีจด็ลกู ผ่านป่าลกึเจด็ป่า ฝ่าน�้าตก

เจ็ดหลั่น เพื่อไปมอบความตายให้ลูกเลี้ยงที่ชื่อสโนว์ไวท์ด้วยแอปเปิล

อาบยาพษิน่ะส”ิ ร่างอ้วนหายใจหอบกบัประโยคพดูยาวๆ เลก็น้อย และ

เนื่องจากอากาศอบัชื้นจงึจามออกมาด้วย ”ฮดัเช้ย!” 

“ใช่แล้ว ข้าคอืราชนิผีู้เป็นแม่เลี้ยงของสโนว์ไวท์ และที่ข้าต้องมาอยู่

ในสภาพแบบนี้กเ็พราะเจ้าพวกคนแคระใจโฉด พวกมนักลบัมาเหน็ตอนที่

สโนว์ไวท์สิ้นใจต่อหน้าข้าเข้าเสยีก่อน ข้าเลยต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ แต่

อย่างไรข้ากส็มปรารถนาแล้ว ออกจากที่นี่ไปได้ข้ากก็ลายเป็นคนที่งาม

ที่สดุในปฐพแีล้วล่ะ ฮะฮะฮะฮ่า อูย” ราชนิแีม่เลี้ยงหวัเราะเสยีงดงัจน

ความบอบช�้าสะเทอืนไปทั้งร่าง

“ข้าไม่อยากให้ท่านต้องดีใจเก้อหรอกนะ แต่ข้าได้ข่าวว่าสโนว์ไวท์

ยงัมชีวีติอยู่ แล้วนางก�าลงัจะแต่งงานกบัเจ้าชายรูปงามที่ช่วยชวีตินาง

ด้วย” 

“นางรอดมาได้ยงัไงกนั ขนาดแอปเปิลอาบยาพษิที่มเีพยีงจมุพติจาก

รกัแท้ที่ล้างอาถรรพ์ได้ นางกย็งัเอาชนะได้งั้นร ึความงามของหล่อนมนั

นา่ชงิชงันกั” ราชนิแีม่เลี้ยงใจร้ายขบฟันด้วยความแค้น แต่เดมิพระนาง

เป็นหญงิสาวที่ทั้งสาวและสวยอนัดบัหนึ่งในแผ่นดนิ งามจนกระทั่งพระ

ราชายังหลงใหล แต่ใครเลยจะรู ้ว่าหลังจากแต่งงานกับพระราชา 

พระนางยงัต้องมาเจอกบัลูกตดิของพระราชาอย่างสโนว์ไวท์ที่นบัวนัจะ

สวยสะพรั่ง แม้เสื้อผ้าเก่าๆ ขะมกุขมอมกย็งับดบงัความงามนั้นไว้ไม่ได้ 

เมื่อที่หนึ่งต้องตกเป็นที่สอง พระนางจงึอจิฉากระทั่งหาสารพดัวธิมีาปลดิ

ชพีลูกเลี้ยงของตนเอง 

 “โลกช่างไม่ยุติธรรม!” ราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายเกรี้ยวกราดด้วยความ

เจบ็แค้น 

“ว่าแต่ท่านเถอะ ไม่คิดจะแนะน�าตัวบ้างหรืออย่างไร ถามข้าเอา

ปาวๆ แบบนี้”

“ข้าเหรอ” ร่างที่อดุมไขมนัลกุขึ้นเชดิหน้าอย่างไว้ตวั “ข้ากค็อืควนี

โพธิ์แดง ราชนิแีห่งวนัเดอร์แลนด์ที่ไม่เคยมใีครกล้าขดัใจ”

“ท่านคือควีนโพธิ์แดงนักตัดหัวจอมโฉดนั่นเอง ข้าเคยได้ยินมานะ 

ใครขัดใจ ท่านสั่งตัดคอเสียหมดเลยนี่นา แล้วท�าไมท่านถึงได้มานอน

คกุอย่างนี้ล่ะ” ราชนิแีม่เลี้ยงถามย้อน

“เพราะยัยเด็กยืดได้หดได้ที่ชื่ออลิสยังไงล่ะ นางเข้ามาในวันเดอร์

แลนด์ตามค�าเชิญของเจ้ากระต่ายขาวทรยศที่แอบท�างานให้กับราชินี

ขาวอย่างลบัๆ พวกมนัร่วมมอืกบัพวกของแมดแฮตเตอร์ ตั้งตวัเป็นกบฏ 

ป่วนวงัของข้าจนเละเทะ ท�าทหารไพ่ของข้าสบักองมั่วซั่ว แล้วกเ็นรเทศ

ข้ามาอยู่ที่นี่!” ร่างของควนีโพธิ์แดงสั่นเทิ้ม ดูน่าแกล้งส�าหรบัราชนิแีม่

เลี้ยง นางจงึแหย่ออกไปว่า “เพราะการปกครองแบบของท่านมนัชั่วร้าย

เกนิไปน่ะส ิไม่พอใจกส็ั่งตดัหวั เบื่อใครกใ็ห้เอาตวัไปกดุหวั”

“ฮึ ข้าคือราชินีแห่งวันเดอร์แลนด์ผู้มีอ�านาจล้นฟ้า จะชี้เป็นก็ต้อง

เป็น จะชี้ตายกต็้องตาย ใครขดัใจข้ากต็้องถูกก�าจดั มนัสมควรอยู่แล้ว

นี่ เจ้าเองกน็่าจะเข้าใจด ี เพราะเมื่อเจ้าเองไม่พอใจลูกเลี้ยง เจ้ายังสั่ง

ประหารนางเลยไม่ใช่ร”ึ ควนีโพธิ์แดงตอกกลบัด้วยนสิยัไม่ยอมใคร

“แต่ข้ากไ็ม่ได้สั่งตดัหวัใครด้วยอารมณ์ชั่ววบูอย่างท่านหรอก!” ราชนิี

แม่เลี้ยงเริ่มกระแทกเสยีง

“เช่นนั้นที่ท่านสั่งนายพรานไปควักหัวใจสโนว์ไวท์มาให้ท่าน เพียง

เพราะนางงามกว่า กค็งจะต้องวางแผนมาดลี่ะสทิ่า” 

“เอ๊ะ! ถงึจะเปน็อย่างนั้นข้ากไ็ม่ได้สั่งฆ่าใครเละเทะอย่างท่านหรอก

นะ ข้าน่ะมสีโนว์ไวท์เป็นศตัรูเพยีงคนเดยีวเท่านั้น”

“ใช่ เป้าหมายท่านมเีพยีงสโนว์ไวท์ ถงึแม้นางจะหนหีวัซกุหวัซนุไป

ซ่อนตัวในป่าท่านก็ยังไม่ลดละ ตามไปวางยาพิษนางถึงที่ คนที่สั่งตัด

หวัคนตามเหตผุลอย่างข้าฟังแล้วยงักลวัท่านจนตวัสั่นเลยล่ะ”

“อ้อ เช่นนั้นท่านเองกค็งสั่งให้ทหารไพ่ตามล่าตดัหวัยยัเดก็อลสินั่น

อย่างมเีหตผุลสนิะ”

เสียงทะเลาะจากเบื้องหลังของโลกนิทาน เรื่อง:	อภิลักษณ์	ธัญประทีป
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“ฮึ	ข้าคือราชินีแห่งวันเดอร์แลนด ์
ผู้มีอำานาจล้นฟ้า	จะชี้เป็นก็ต้องเป็น	 
จะชี้ตายก็ต้องตาย	ใครขัดใจข้า 

ก็ต้องถูกกำาจัด	มันสมควรอยู่แล้วนี่	 
เจ้าเองก็น่าจะเข้าใจดี	 

เพราะเมื่อเจ้าเองไม่พอใจลูกเลี้ยง 
เจ้ายังสั่งประหารนางเลยไม่ใช่รึ”
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“มันจะมากไปแล้วนะ คอยดูเถอะ ถ้าออกจากที่นี่ไปได้ข้าสาบาน

เลยว่าจะต้องตดัหวัเจ้า!”

“กเ็อาซ ีหากข้าออกจากที่นี่ไปได้ ข้ากส็าบานเลยว่าจะต้องสาปท่าน

ให้กลายเป็นหมู หมูตวัอ้วนๆ อย่างท่านมนัคงจะต้องอร่อยนกั!”

“หนอย จะปากดีเกินไปแล้ว” ร่างอ้วนๆ ของควีนโพธิ์แดงสั่นเทิ้ม 

ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสแีดงเข้มด้วยความโกรธ

 “ท่านนั่นแหละปากดเีกนิไปแล้ว คอยดูนะ…”

ระหว่างนั้นเอง ผู้คมุที่ก�าลงัเดนิตรวจความเรยีบร้อยของนกัโทษทั้ง

หลายก็ผ่านมาทางอดีตราชินีทั้งสองและได้ยินสิ่งที่พวกนางคุยกันอยู่ 

เขาจงึเอ่ยขึ้นว่า “จะเพ้อฝันเรื่องฆ่าฟันหรอืสาปกนักไ็ม่มใีครว่าหรอกนะ 

แต่ข้าว่าพวกท่านลมือะไรบางอย่างไปนะอดตีราชนิทีั้งสอง คกุแห่งโลก

นทิานน่ะขงัแล้วขงัลมื ยงัไงๆ พวกท่านกไ็ม่มโีอกาสออกไปสร้างเนื้อเรื่อง

ใหม่หรอกนะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” พูดจบผู้คมุกเ็ดนิจากไป พร้อมกบัร้องเพลง

อย่างสขุใจด้วยเนื้อร้องที่ว่า 

“…กลางป่าด�าเบื้องหลงัโลกนทิาน ยงัมคีกุมดืตั้งตระหง่านไว้คมุขงั

เหล่าวายร้ายจากเทพนิยายร้อยแปดพันเรื่อง ทั้งวันทั้งคืนมีแต่เสียง

โหยหวนของความทรมาน สบถ! ด่าทอ! วิวาท! อีกเสียงร่ายมนตร์

สารพดั แต่ไม่เคยมเีสยีงใดเลด็รอดไปถงึอกีฝ่ังของโลกนทิานได้หรอกน้า 

ล้า ลา ลา…”

*บทสนทนานี้ได้รบัแรงบนัดาลใจจาก ราชนิแีม่เลี้ยงใจร้าย ตวัละคร

ในเรื่อง สโนว์ไวท์ ผลงานการประพนัธข์องพี่น้องตระกลูกรมิม์ และควนี

โพธิ์แดง ราชนิแีห่งวนัเดอร์แลนด์ ตวัละครในนวนยิายเรื่องอลซิท่องแดน

มหศัจรรย์ บทประพนัธ์ของชาร์ล ลดุวทิซ์ ดอดจ์สนั  พฤติกรรมของราชินีแม่เลี้ยงเข้าข่ายพวกนาซิสต์ (Narcissistic) 

ด้วยความเป็นผู้ที่เลอโฉมที่สุดในแผ่นดินตลอดมา ท�าให้ราชินีแม่

เลี้ยงใจร้ายหลงใหลและหวงแหนต�าแหน่งอันเป็นที่สุดในด้านความ

งามของตนเอง เมื่อสโนว์ไวท์เกิดมาแย่งต�าแหน่งอันเป็นที่รักไปโดย

ไม่ได้ตั้งใจ พระนางจึงคิดก�าจัดลูกเลี้ยงของตนให้พ้นทาง เพราะผู้

ที่เป็นนาร์ซิสนั้นจะทนไม่ได้เลยหากมีผู้ที่งามกว่าตนเอง จนอาจถึง

ขั้นหาทางท�าลายผู้ที่งามกว่าตนลงเลยทีเดียว

 “อ�านาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง” 

ประโยคนี้ใช้ไม่ได้กับควีนโพธิ์แดงผู้อยู่จุดสูงสุดของวันเดอร์แลนด์ 

เมื่ออ�านาจล้นฟ้ามาคู่กับนิสัยเอาแต่ใจตน สิ่งใดหรือคนใดที่ขัดพระ

ประสงค์จึงต้องถูกก�าจัดให้พ้นทาง พฤติกรรมของนางจึงเข้าข่ายทั้ง

พวกนาร์ซิสเหมือนราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายที่เสพย์ติดการยืนอยู่บนจุด

สูงสุด รวมถึงมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย คือ ไม่สามารถระงับความ

ต้องการของตัวเองได้ อยากได้อะไรต้องได้ ห้ามขัด อยากท�าอะไร

ตอ้งไดท้�า (คนทัว่ไปมกัเขา้ใจฮสิทเีรยีสลบักบั Nymphomania ซึง่เปน็

โรคที่ท�าให้มีความต้องการทางเพศสูงจนควบคุมได้ยาก แต่ฮิสทีเรีย

นั้นไม่ได้เกี่ยวใดๆ กับความต้องการทางเพศ)

TK 20! SUPERFINAL.indd   29 8/14/56 BE   4:04 AM



30

1. 
วนันีม้สีอบไฟนอลแต่คุณตืน่สาย และคำานวณเวลายงัไงก็ไปไม่ทนั
แน่นอน คุณจะ

ก. อะไรกนัฟะ ไอ้นาฬิกาปลกุเฮงซวย ตั้งปลกุแล้วท�าไมไม่ดงั(ไปข้อ 12)

ข. ลาป่วยไปเลยละกนั เดี๋ยวไปหาหมอบอกว่าเป็นหวดั แล้วไปนดัวนั

สอบวนัหลงั (ไปข้อ 10)

ค. กลุกีจุอรบีออกจากบ้านทนัท ียงัไงกต็้องไปให้ทนั (ไปข้อ 4)

2. 
คุณกำาลังถกูฆาตกรโรคจติวิง่ไล่ฆ่า คณุหนกีลบัเข้ามาในบ้านและ
ปิดประตูใส่กลอน จากนั้นคุณจะ

ก.	รบีควานหาโทรศพัท์ แล้วโทรหา 191 หรอืใครกต็ามที่พอจะช่วยคณุได้ 

(ไปข้อ 19)

ข.	 ต้องรีบไปปิดประตูหลังบ้าน ประตูและหน้าต่างชั้นบนทุกบาน  

(ไปข้อ 15)

ค.	คว้ามดีอโีต้ในห้องครวัมาเตรยีมสู้กบัมนั (ไปข้อ 20)

3. 
เกมออนไลน์ทีค่ณุเล่นมเีควสที่ใช้เวลาทำาภารกจินานมาก แต่ก็ได้
ของรางวัลเป็นกอบเป็นกำาเช่นกัน

ก.	ลยุโลด ย้ากกก! (ไปข้อ 5)

ข.	ยากเหมอืนกนัแฮะ แต่ผลตอบแทนกโ็อเคนะ งั้นไปกนัเถอะ (ไปข้อ 8)

ต้องหาก�าลังพลก่อน ได้รางวัลแล้วมาแบ่งสันปันส่วนกัน แต่เราเป็น

หวัหน้า 

ค.	ทมีได้เยอะสดุนะ (ไปข้อ 2)

แบบทดสอบความร้ายกาจในตัวคุณ

4. 
เพื่อนคุณมีงานค้างกองเป็นพะเนิน ซึ่งไม่มีทางทำาทันในเวลาที่
กำาหนด แล้วเขามาขอให้คุณช่วย

ก.	อมื งานเรากย็งัไม่เสรจ็ดเีลย ถ้าเราเสรจ็แล้วจะช่วยนะ (ไปข้อ 16)

ข.	ได้ส ิไม่มปีัญหา จดัให้เสมอ (ไปข้อ 13)

ค.	เวลามตีั้งเยอะแยะท�าไมไม่ท�าหมื? เสยีใจด้วยนะ (ไปข้อ 11)

5. 
ในขณะที่คุณหลงทางอยู่ในป่า ในฉับพลันก็พบกระท่อมที่ประดับ
ประดาไปด้วยลูกกวาดหลากสีสัน

ก.	 รอดูสถานการณ์ให้แน่ใจก่อน ว่าในป่ากับในกระท่อม ที่ไหน 

จะปลอดภยักว่ากนั (ไปข้อ 15)

ข.	ต้องยดึกระท่อมนี้เป็นของเรา จะได้มขีนมกนิทกุวนั (ไปข้อ 20)

ค.	รบีเข้าไปขอความช่วยเหลอืทนัท ี(ไปข้อ 19)

6. 
เวลาคุณซื้อขนมปังให้อาหารปลาฝูงใหญ่

ก.	ฉกีแบ่งเป็นชิ้นเลก็ๆ แล้วโบยให้พวกมนัอย่างสขุใจ (ดูผล แบบที่ 5)

ข.	โยนไปทั้งก้อนให้มนัแย่งกนั แล้วดมูนัสาดน�้าดงัตูม้มม (ดผูล แบบที่ 1)
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11. 
คุณกับเพื่อนๆ นัดไปเที่ยวกัน แต่มีเพื่อนคนหนึ่งมาช้าไปครึ่ง
ชั่วโมงแล้ว

ก.	มนับอกว่าอกี 5 นาทถีงึ แต่ดูแล้วน่าจะอกี 15 นาทตีามฟอร์มแหละ 

(ไปข้อ 14)

ข.	รออกีสกั 15 นาทลีะกนั เค้ากค็งก�าลงัรบีอยู่ (ไปข้อ 17)

ค.	โทรจกิทนัท ีบอกว่าให้เวลาอกี 5 นาทเีท่านั้น ไม่งั้นไม่รอ (ไปข้อ 3)

12. 
เม่ือเพ่ือนมาขอให้คุณช่วยติวข้อสอบให้ แต่ผลออกมาเขาได้
คะแนนมากกว่าคุณ

ก.	โอ้โห เก่งจงัเลย (ไปข้อ 13)

ข.	คราวหน้าให้มนัตวิให้ดกีว่า (ไปข้อ 16)

ค.	 จะไม่ติวให้มันอีกต่อไป ถ้าเราเก็งข้อสอบมาได้ก็ไม่บอกหรอก  
(ไปข้อ 11)

13. 
คุณไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนาน จนเวลาล่วงเลยไปถึง
มื้อเย็น

ก.	เพื่อนอยากกนิอะไรเรากไ็ปกนิร้านนั้นแหละ กนิได้หมด (ไปข้อ 17)

ข.	เราไม่ชอบกนิบฟุเฟต์อ่ะ ขอเป็นร้านตามสั่งละกนั (ไปข้อ 3)

ค.	มาเยอะขนาดนี้ต้องบฟุเฟต์เลย (ไปข้อ 14)

14. 
เมื่อปาร์ตี้ของคุณพร้อมสำาหรับไปล่าบอสสุดหิน ในดันเจี้ยนสุด
หฤโหด

ก.	อาศยัช่วงที่ทมีก�าลงัมะรมุมะตุม้กบับอส เกบ็ Last Kill แล้วได้คะแนน

ไปเตม็ๆ (ไปข้อ 2)

ข.	พร้อมน�าทพัเพื่อทมี บกุได้ทกุเมื่อ ยอมตายแทนได้เสมอ (ไปข้อ 5)

ค.	คอยสั่งการทมี นกัดาบบกุก่อนเลย ส่วนนกัธนูคอยยงิเสรมิ นกัเวทย์

อยู่ด้านหลงัคอยสนบัสนนุ (ไปข้อ 8)

7. 
คุณหลงอยู่ในเมืองแห่งความมืดและเถ้าหมอก Silent Hill และ
เดินตรงมาเกือบ 10 กิโลเมตรแล้ว แต่ยังเห็นเพียงความมืดและ
อากาศที่ค่อยๆ เย็นตัวลงเรื่อยๆ

ก.	เดนิมาขนาดนี้แล้ว กต็้องเดนิต่อไป ทางออกอาจจะอยู่ไม่ไกลนี้แล้ว 

(ดูผล แบบที่ 6)

ข.	คดิหาทางหนอีื่นที่ไม่ใช่การเดนิตรงไปอย่างไม่รูจ้ดุจบ (ดผูล แบบที่ 4)

8. 
มีโทรศัพท์เข้าเครื่องคุณตอนตีสอง ทำาให้คุณตื่นจากความฝันที่
กำาลังไปได้สวย

ก.	โทรผดิมั้ง ใครจะโทรมาป่านนี้ (ไปข้อ 19)

ข.	รบีดูว่าใครโทรมา เผื่อจะมเีหตฉุกุเฉนิ (ไปข้อ 15)

ค.	โอ๊ย ไม่รู้แหละว่ามนัเป็นใคร ด่ากลบัแล้วปิดเครื่องทนัท ี(ไปข้อ 20)

9. 
คณุเป็นดาราผู้โด่งดงัและมแีฟนคลบัทัว่โลก แต่มีข่าวเสยีๆ หายๆ 
ว่อนในอินเทอร์เน็ต และหลักฐานชัดเจนว่าคุณมีความผิดจริง ใน
ขณะที่คุณจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อขอโทษนั้น 

ก.	 ผูค้นมองคณุด้วยความดหูมิ่น ดแูคลน จนคณุไม่กล้าสบตาพวกเขา 

(ดูผล แบบที่ 3) 

ข.	ผู้คนต่างผละให้ออกห่างจากคณุด้วยความเกรงกลวั แม้คณุจะเป็น

ฝ่ายกระท�าผดิกต็าม (ดูผล แบบที่ 2)

10. 
เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโปรเจคใหญ่

ก.	แจกจ่ายงานให้คนอื่นเสรจ็สรรพ ส่วนเรานั่งชลิล์รอจดัการในภาพรวม 

(ไปข้อ 13)

ข.	ถ้าทกุคนไว้ใจเรา งั้นเราเป็นให้กไ็ด้นะ (ไปข้อ 13)

ค.	ไม่มปีัญหา งั้นมาแบ่งฝ่ายอื่นๆ กนัต่อเถอะ (ไปข้อ 16)
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15. 
คุณจะทำาอย่างไรเมื่ออยู่ดีๆ มีคนเดินตรงเข้ามาตบหน้าคุณ

ก.	ตบกลบัฉาดใหญ่! (ไปข้อ 7)

ข.	งงไป 3 ววิ่ามนัมาท�าเราท�าไมฟะ (ไปข้อ 18)

16. 
จู่ๆ คุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ขึ้นมา 

ก.	โทรบอกเรยีงตวัเลยว่าใครจะไปบ้าง (ไปข้อ 17)

ข.	ไอ้เอมนัมาช้า งั้นนดัมนัสกั 10 โมง ส่วนไอ้บมีาตรงเวลางั้นนดัมนั

ตอนเที่ยงตรง สรปุทกุคนจะมาพร้อมกนัตอนเที่ยงตรง (ไปข้อ 14)

ค.	 โพสต์ในกรุ๊ปไลน์และเฟสบุคว่าเราอยากไปที่นี่ วันนี้ เวลานี้ และ

ชกัชวนให้ทกุคนมา (ไปข้อ 3)

17. 
เวลาคุณเล่นเกมออนไลน์ กลุ่มตัวละครที่คุณสนใจคือ

ก.	กลุ่มเน้นโจมตทีางกายภาพ นกัดาบ นกัธนู นกัแม่นปืน (ไปข้อ 5)

ข.	 กลุ่มเน้นโจมตีด้วยเวทมนตร์ พ่อมด แม่มด ผู้ใช้เวทย์ด้านมืด  

(ไปข้อ 8)

ค.	กลุม่สนบัสนนุทมี นกับวช นกับญุ พระ จอมเวทย์สายขาว (ไปข้อ 2)

18. 
คุณเอาชนะปีศาจร้ายที่เข่นฆ่าผู้คนในเมืองมานานกว่า 100 ปีได้
สำาเร็จ และได้สถาปนาเป็นพระราชาของเมืองน้ี ซึ่งเมืองท่ีคุณ
ปกครองอยู่นั้นเป็น…

ก.	เมอืงหลวงของราชอาณาจกัร เป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง 
อ�านาจและบารมลี้นฟ้า (ไปข้อ 9)

ข.	ดนิแดนที่อดุมสมบรูณ์ เป็นอูข้่าวอูน่�้าของพสกนกิร เตม็ไปด้วยสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาตอินัร่มรื่นและงดงาม (ไปข้อ 6)

ค.	เมอืงที่เตม็ไปด้วยซากปรกัหกัพงั จากการต่อสู้ของมนษุย์และปีศาจ
มายาวนาน และกส็ามารถฟื้นฟูได้ในเรว็วนั (ไปข้อ 7)

19. 
ขณะทีค่ณุเดินชอปป้ิงอยู ่คณุเหน็หนุม่หล่อหน้าตาดเีดนิคูม่าด้วย
กัน

ก.	ดูเป็นเพื่อนสนทิกนัดนีะ (ไปข้อ 6)

ข.	เกย์ชวั! (ไปข้อ 18)

20. 
เมื่อนึกถึงโลกในเทพนิยาย คุณจะนึกถึง

ก.	ทุ่งหญ้าเขยีวขจ ี กว้างไกลสดุลูกหูลูกตา สายลมพดัผ่านเป็นระยะ 

(ไปข้อ 18)

ข.	ปราสาทโบราณ อลงัการและเปี่ยมไปด้วยมนต์ตรา (ไปข้อ 9)
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แบบที่ 1: ไจแอนท์ (ร้ายเดียงสา)

คุณมีความร้ายแบบน่ารักๆ ไม่ประสีประสา ทุกอย่างที่ท�าลงไปเป็น

เพราะความไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้ท�าให้ใครถึงกับเดือดร้อน 

คณุมคีวามเป็นเดก็อยู่ในตวัสูง ต่อให้คณุแสดงความร้ายออกมากไ็ม่มี

ใครถึงขั้นว่าร้ายคุณหรอก เหมือนกับไจแอนท์ที่ชอบแกล้งโนบิตะเป็น

ประจ�า แต่เมื่อพวกเขาโตขึ้นกย็งัเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนทิสนมกนัอยู่ดี

แบบที่ 2: มังกร (ร้ายดุดัน น่าเกรงขาม)

ความเชื่อเกี่ยวกบัมงักรของทางฝ่ังตะวนัตกนั้นเป็นสญัลกัษณ์แทนความ

ชั่วร้าย เนื่องจากความหวาดกลัวสัตว์ประเภทงูมาแต่ดั้งเดิม เมื่อคุณ

แสดงความร้ายกาจออกมาจะท�าให้คณุมคีวามดดุนั น่าเกรงขาม อกีทั้ง

คณุยงัมคีวามเอาใจแต่ตวัเองสูง อยากได้อะไรต้องได้ตามนั้น ถงึเหนอื

ฟ้ายงัมฟี้า แต่กม็นี้อยคนนกัที่จะอยู่เหนอืคณุได้

แบบที่ 3: เรยา (ร้ายขี้อิจฉา เอาชนะ)

เรยาจากดอกส้มสีทอง เป็นตัวละครที่มีความริษยาอยู่ในใจ ไม่อยาก

เหน็ใครได้ดกีว่าตน ต้องพยายามอยู่เหนอืคนผู้นั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวธิี

ไหน และอย่าได้มใีครมายนืล�าพองอยูเ่หนอืคณุเชยีว คณุต้องหาทางท�า

อะไรสกัอย่างกบัเขาแน่ คณุอาจจะไม่ได้ร้ายกาจเท่าเรยา แต่สิ่งหนึ่งที่

คณุมเีหมอืนกนัคอืความอยากจะเอาชนะ ซึ่งเป็นคณุสมบตัทิี่ดหีากน�า

ไปปรบัใช้ในทางที่ถูกที่ควร

ผลการทดสอบ

แบบที่ 4: Joker (ตัวร้ายจอมวางแผน)

ความร้ายกาจของคณุคอื ความฉลาดในการวางแผน คดิ วเิคราะห์อย่าง

แยบยล คุณเป็นคนชอบวางแผนการ ชอบคาดการล่วงหน้าและค้นหา

วธิเีพื่อรบัมอืกบัมนั คณุไม่ชอบความเป็นไปไม่ได้ ทกุอย่างที่คณุตดัสนิ

ใจท�าลงไปต้องผ่านการค�านวณแล้วว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน และ

พร้อมที่จะเสี่ยงหรอืไม่

แบบที่ 5: Prince and Princess 
(ใสสะอาด บริสุทธิ์)

ใครที่ได้ข้อนี้ อยากบอกว่าคณุคอืพ่อพระ แม่พระตวัจรงิ! ความร้ายใน

ตวัคณุมอียูน้่อยมากๆ จนถงึไม่มเีลย คณุเปรยีบเสมอืนเจ้าชายขี่ม้าขาว 

หรือเจ้าหญิงในเทพนิยายผู้ไร้ซึ่งมลทินใดๆ และคุณยังเป็นคนมองโลก

ในแง่ด ีเป็นคนตรงไปตรงมา และมคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ผูอ้ื่น ขอให้รกัษา

ความดขีองคณุไว้ไม่เสื่อมคลาย

แบบที่ 6: Zombie 
(ร้ายด้วยสัญชาติญาณ)

ซอมบี้อาจจะดูเป็นตัวร้ายในหนังผีดิบ ไล่ล่าเหยื่ออันโอชะอย่างมนุษย์

เป็นว่าเล่น แต่ซอมบี้ก็คือซากศพมนุษย์ที่ยังขยับได้ ทุกอย่างเป็นไป

เพราะสัญชาติญาณการเอาชีวิตหรอก ซอมบี้ไม่รู้หรอกว่ามนุษย์หวาด

กลัวพวกเขา แต่ร่างกายมันอยากกินเนื้อสดๆ นี่นาจะให้ท�าอย่างไรได้ 

เหมือนกับคุณที่มักใช้เซนส์หรือสัญชาติญาณเป็นหลัก เมื่อตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภยั คณุอาจไหวตวัเรว็กว่าใครเพื่อน ซึ่งอาจท�าให้

คนรอบข้างคณุพ้นจากอนัตรายตามไปด้วย
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สมบูรณ์แบบ 
(The Perfectionist)
 

คนลักษณะนี้จะคิดรอบคอบ เเละมักท�า
ทุกอย่างเเบบมีเเบบเเผน ชอบยกให้ตัวเอง
เป็นผู้น�า เเต่ข้อเสียคือ จะไม่ไว้วางใจใคร  
หวาดระเเวงเเละคิดว่าคนรอบข้างไม่มีความรู้
ความสามารถอย่างเเท้จริง

สรุป นิสัยชอบอยู่โดดเด่ียวท�าให้ขาดเพ่ือน
เเท้เเละเพื่อนคู่คิด

ผู้ให้ 
(The Giver)

 มองโลกในเเง่ดีตลอดเวลา มีไมตรีกับ 
ทุกคน เเละจะมอบความปรารถนาดีให้กับ
คนใกล้ตัวเสมอ เเต่ข้อเสียคือ จะถูกหลอกลวง
ได้ง่าย 

 สรุป หน้าที่การงานจะประสบความส�าเร็จ 
จากอุปนิสัยที่เอื้ออาทรต่อผู้คนรอบข้าง เเละ
ยินดีให้ความช่วยเหลือเมื่อถูกร้องขอ 

นักแสดง 
(The Performer)

 นักต่อสู้ชีวิตท่ีน่ายกย่อง เป็นคนใฝ่ฝันส่ิงดีๆ 
เเละชอบการเเข่งขัน ส่ิงท่ีเขา ท�าเพื่อต้องการให้
ผู้คนยอมรับ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ข้อเสียคือ 
เป็นคนรักษาภาพลักษณ์ เเม้สิ่งของจะเเพงเเค่
ไหน เเต่ถ้าช่วยส่งเสริมก็จะซื้อทันที 
 สรุป ถ้าเป็นผู้หญิงจะพร้อมเป็นผู้น�าทุก
โอกาส มีภาพลักษณ์ภายนอกท่ีสดใสเรียบร้อย 
เน่ืองจากเป็นนักสู้ รูปลักษณ์จึงต้องเป็นท่ียอมรับ

เปิดเผยจิตใจในตัวมนุษย์ 

เรื่อง	:	กมลพร	สุนทรสีมะ

01 02 03

ค�าหนึ่งที่ชอบพูดกันคือ	 คนเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่	 ย่อมมีอุปนิสัยที่แตก
ต่างกัน	 ถ้าลองนับไปแล้วก็เท่ากับว่าจะมีนิสัยของคนทั้งโลกมากกว่าล้านนิสัย	 
แต่ต�ารานพลักษณ์		(Enneagram	of	Personality)		ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีช่วยให้รู้จักตนเอง
ได้วิเคราะห์นิสัยออกมา	9	ลักษณะ	ประกอบด้วย
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ผู้สร้างสรรค์ 
(The Romantic)

เป็ นคน เปี่ ยม ไปด้ วยอา รมณ์ ศิ ลปิ น  
มีความสร้างสรรค์สูง เป็นคนละเอียดอ่อนต่อ 
ส่ิงเเวดล้อม เเละพรอ้มทุม่เททกุสิง่ทกุอยา่งเพือ่
สิ่งที่พึงพอใจ 

 สรุป มักเเสวงหาสิ่งที่ขาดหายไป ไม่ชอบ
สิ่งธรรมดา ชีวิตเกี่ยวข้องกับความเเปลกใหม่ 

เเละท�าให้ผู้คนรอบข้างหลงใหลได้โดยง่าย

นักสังเกตการณ์  
(The Observer)

 นักสังเกตการณ์เป็นคนชอบอยู่โดดเดี่ยว 
เเละโลกส่วนตัวสูง ชอบเฝ้าดูคนรอบข้างเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าเมื่อตนเข้าไปร่วมกิจกรรม
จะไม่มีอะไรผิดพลาด 

 สรุป ก่อนที่จะเข้าไปท�ากิจกรรมอะไร  
จะศึกษาข้อมูลเเละวางเเผนตลอดเวลา เเม้เเต่
การเดินทางในชีวิตประจ�าวัน มักชอบวางเเผน

ล่วงหน้าจนเป็นนิสัย

นักปุจฉา 
(The Questioner)

 ชอบมองว่าสังคมเข้ามาคุกคามชีวิต 
ส่วนตัว ถ้ากิจกรรมใดที่ไม่ใช่กิจวัตรประจ�าวัน
ก็จะไม่เข้าร่วม หวาดระเเวงอันตราย เเละต้อง
คิดวางเเผนก่อนเริ่มต้น 

 สรุป จะเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี เเต่ไม่ชอบ

เป็นผู้น�าทีม เพราะไม่ชอบเป็นผู้ใช้อ�านาจ

04 05 06

07 08 09
ผู้พิถีพิถันในการเสพ  
รวมทั้งเป็นนักผจญภัย 
(The Adventure)

 
เป็นคนมีเสน่ห์เเละมองโลกในเเง่บวก ชอบ

สร้างสรรค์สังคม เเละขณะอยู่ในเหตุการณ์
วิกฤติจะยิ้มได้อย่างเปิดเผยเเละมักฉกฉวย
โอกาสในช่วงเวลานั้น

สรุป ชอบอะไรสักพักเเล้วก็เปลี่ยนไปสนใจ

ส่ิงใหม่ๆ  เเละไม่ลังเลท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ทันที

เจ้านายหรือคนกล้า  
(The Protector)

 เป็นคนตรง เเต่ไม่ใช่คนซื่อ ไม่ทนต่อความ
ไมย่ตุธิรรม จนโดนมองวา่กา้วรา้ว เปรยีบไดว้า่
เป็นคนเเข็งนอกอ่อนใน

สรุป เป็นคนไม่ทนต่อความไม่ยุติธรรมเเม้
จะไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ตาม เลยไม่เข้าใจว่า

คนที่อ่อนเเอ ทนถูกผู้อื่นเอาเปรียบได้อย่างไร

ผู้ประสานไมตรี  
(The Peacemaker)
 

บุคคลใฝ่สันติ เเละไม่ชอบความขัดเเย้ง 
เเต่ข้อเสียคือไม่ชอบให้ผู้อื่นมาก้าวก่ายชีวิต
ส่วนตัว 

สรุป เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อช่วย
เหลอืผูอ้ืน่ เขา้ใจเพือ่นมนษุยอ์ยา่งถอ่งเเท ้เเละ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
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 ตัวร้ายใครว่าร้าย  ถึงกมล
ปฏิบัติประพฤติตน  ผิดบ้าง
แรงแค้นสุมสับสน  พลาดเผลอ
สังคมประณามอ้าง  ตราหน้าชั่วร้าย
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 สีเทาเปรียบด่ังห้วง  หทัยชน
เปี่ยมช่ัวดีปะปน  มากน้อย
ด�าข่มขาวมืดมน  เผยร้าย ธรรมดา
เหรียญยังมีหัวก้อย  อยู่ที่ใครมอง
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ทศกัณฐ์

“ได้ข่าวว่าน้องผีเสื้อสมุทรไปฉุดเจ้าชายเมืองมนุษย์
มาเปน็สาม ีพีน่ีส้ดุแสนดใีจทีใ่นทีส่ดุ ยกัขณิอีปัลกัษณ ์
เอ้ย สวยๆ อย่างน้องได้แต่งงานสักทีนะจ๊ะ”

จากพี่ทศสุดหล่อ

ผีเสื้อสมุทร 

“อุ๊ย พ่ีทศพูดไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยนะคะ ได้ข่าวว่าพ่ี 
ก็ไปฉุดนางสีดามาเหมือนกันน่ีนะ แหม มีพี่มณโฑ
คนเดียวยังไม่พอ ยังต้องไปฉุดเมียชาวบ้านมาเพ่ิมอีก 
ระวังบ้านแตกนะคะ น้องเป็นห่วง”

น้องสมุทรสุดสวย 
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พิมพ์ MD 01 เพื่อโหวตตุ๊กตา Billy the puppet
พิมพ์ MD 02 เพื่อโหวตตุ๊กตา Good Guys

แล้วส่งมาที่เบอร์ 999-9999 
ก็มีสิทธิ์ลุ้นดาบเจไดสีแดงสุดรักสุดหวงของดาร์ธเวเดอร์ได้ทันที

หมดเขต 32 ธันวาคม ศกนี้ ยิ่งโหวตมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

เพียงส่ง SMS โหวตตุ๊กตา Mad Doll ที่คุณชื่นชอบ

BILLY THE PUPPET GOOD GUYS

MD 02

MD 01
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WE
WANT
YOU! 
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WE WANT YOU!
ถึงเวลาป่วนโลก

ให้ระเบิดเถิดเทิงกันแล้ว 

รับสมัครดาวร้ายคลื่นลูกใหม่หัวใจโฉดชั่ว 
ไม่จำ กัดเพศ ไม่จำ กัดวัย ไม่จำ กัดจำ นวน 
จะมีพลังพิเศษก็ดี ไม่มีก็ได้ เราต้องการ
คุณเข้ามาร่วมทีมใหม่กับเรา เพื่อจัดการ
กั บ เ ห ล่ า ฮี โ ร่ ทั้ ง ห ล า ย ใ ห้ ห ม ด สิ้ น ไ ป  
สนใจตดิตอ่ทีเ่บอร์โทรศพัท ์999-9999
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ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เอ่ยประโยคที่ว่า “สวน
สาธารณะคือเครื่องฟอกปอดเมือง” ก็เชื่อว่า
หลายคนคงเห็นคล้อยตามกัน ยิ่งเฉพาะกับ
คนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ด้วยแล้ว ยิ่ง
ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่ ทา่มกลางการใชช้วีติประจ�า
วันอยู่กับเขม่าควันจากรถรา เวลาที่มีโอกาส
ออกไปเดินเล่นสบายๆ ได้สูดหายใจลึกๆ ใต้
ร่มไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ จะไม่ใช่ห้วงยาม
ที่ดีที่สุดเวลาหนึ่ง  

จึงเป็นเหตุให้คนกรุงเทพฯ ชอบพกเอา
ความเหนื่อยล้าและปัญหาที่ต้องขบคิดมา
ละลายท้ิงไว้ในสถานท่ีเหล่าน้ี และสวนรมณีนาถ 
ภายใต้อ้อมกอดของอดีตก�าแพงคุก ‘เรือนจ�า
พิเศษกรุงเทพมหานคร’ เรือนจ�าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ก็คอยท�าหน้าที่รักษาอากาศ
บริสุทธิ์ ต้อนรับเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว ไปจนถึง
คนชรา บนถนนศิริพงษ์ แขวงส�าราญราษฎร์ 
เขตพระนคร 

MY SPACE [สาระบันเทิงสถาน]

 ก่อนจะกลายเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว สวนรมณีนาถ 

เคยเป็นเรือนจองจ�านักโทษตั้งแต่สมัยต้น

รัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า 

ภูมิศาสตร์ใจกลางเมืองไม่เหมาะสมแก่การจัด

ตัง้เรอืนจ�า จงึไดส้ัง่โยกยา้ยสถานทีค่มุขงัไปอยู่

เขตบางขวางแทน และได้เปลี่ยนให้พื้นที่แห่งนี้

เป็นสวนสาธารณะเพื่อคนกรุงเทพฯ ถวายแด่ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ 60 

พรรษา พร้อมกับก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

ไว้ทางฝั่งทิศตะวันตกของสวนเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2542 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัด

แสดงรูปแบบการประหารชีวิตและการลงโทษ

ผู้กระท�าผิดต่อกฏหมายคดีอุกฉกรรจ์ในสมัย

โบราณ ไว้ 4 อาคารด้วยกัน ได้แก่ อาคาร 1 2 3 

และอาคารแดน 9 

เที่ยวคุกเก่า ใต้ร่ม 
“รมณีนาถ”

42

เรื่อง  : ธิติ ปลีทอง
ภาพ   : มานู สะตี 
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 ในส่วนของการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้น
จากอาคารแรก จะเป็นอาคารปูนฉาบด้วยสี
ขาวสูง 2 ชั้น มีลักษณะทึมทึบ แข็งแรง และ
ออกแบบด้วยรูปทรงสมัยโบราณ เคยใช้เป็น
สถานที่ท�าการของเจ้าหน้าที่และผู้คุมเรือนจ�า
สมัยก่อน บรรยากาศภายในห้อมล้อมด้วย
ความวังเวง เงียบเชียบ จนชวนขนลุกอยู่ลึกๆ 
เพราะสายตาทุกดวงของนักโทษที่ถูกประหาร
ในคดีต่างๆ จากภาพถ่ายรอบเพดาน คล้าย
ก�าลังจับจ้องมายังแขกผู้มาเยือน ทั้งก่อนทาง
ขึ้นบันไดไปยังชั้น 2 ก็มีตู้กระจกที่บรรจุกระดูก
ของลุงโถง ผู้มอบร่างกายให้แก่แพทย์ในเรือน
จ�าไว้ศึกษา คอยยืนต้อนรับอย่างคิดว่าน่า
จะเป็นมิตรอีกแห่ง นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่
บริเวณชั้นแรกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้องด้วยกัน 
ได้แก่ห้องจัดแสดงเครื่องพันธนาการในสมัย
โบราณ ที่มีตั้งแต่ ขื่อ คา โซ่ ตรวน สมอบก 
และกลัง เป็นต้น 

ส่วนห้องถัดมาจะเป็นห้องจัดแสดงเครื่อง
มือลงทัณฑ์แต่ละชนิด เริ่มตั้งแต่การตอกเล็บ 
บีบขมับ เบ็ดและเหล็ก เป็นต้น ซึ่งห้องนี้จะ
มีเจ้าหน้าที่คอยปลอบขวัญและก�าลังใจกับ
เราว่า “ของพวกนี้เคยใช้จริงๆ ดูสิยังมีเลือด
ติดอยู่เลย”

 เมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนเป็นส่วนจัดแสดงที่
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจ�า บวกกับการ
ติดกระจกฟิล์มด�าทะมึนชนิดโบกมือเรียกคน
ภายนอกให้ตาย ก็ไม่มีใครเห็น ท�าให้การเดิน
ชมโต๊ะอาหารมื้อสุดท้าย ถึง มนต์ ปืน ดาบ 
และรูปแบบการประหารชีวิตด้วยการปั่นคอ  
ฉีดสารพิษ และยิงเป้าด้วยเคร่ืองมือท่ีเคยใช้จริง 
มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น  

บริเวณปลายคาง จากนั้นก็ให้ผู้คุมกระชาก

เชือก มากไปกว่านั้นยังมีมีดตัดส้นเท้าหรือมีด

ตดัเอน็ และอาคมลกัษณะคลา้ยอโีตท้ีถ่กูสรา้ง

มาเพื่อนักโทษแหกคุกโดยเฉพาะ  

ต่อด้วยห้องวันสุดท้าย หรือที่เรียกกันว่า

ห้องประหารชีวิต จะพบแท่นประหารที่เต็ม

ไปด้วยคมกระสุนปืนที่อาบด้วยคราบเลือดตั้ง

ตระหง่านอยู่กลางห้อง ซึ่งทั้งตัวอาคารจะมีก็

แตเ่พยีงหอ้งนีเ้ทา่นัน้ทีไ่มม่รีปูปัน้เสมอืนคนจรงิ

สาธติการถกูท�ารา้ยโดยเครือ่งมอืตา่งๆ ทวา่ค�า

บอกเล่าปากต่อปากจากหลายคนเคยบอกว่า 

ใครดวงตก หรือเซ็นท์แรง หากมาชมถึงห้องนี้ 

กเ็ปน็ตอ้งเหน็เงาคนด�า ยนืตะคุม่ๆ กอดเสาอยู่

ทกุราย และถดัมาจากหอ้งนีจ้ะเปน็หอ้งวา่งโลง่

ที่มีเชือกผูกคอตายห้อยอยู่บนขื่อ หลายคนว่า

กันว่า ณ ห้องๆ นี้เคยมีนักโทษผูกคอตายก่อน

ถึงวันประหาร ซึ่งเชือกที่ยังแขวนอยู่ให้เห็น ก็

คือเชือกจริงๆ ที่ยังไม่ถูกปลดออก

 ทว่าค�าบอกเล่าทั้งหมดนี้ทางเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลตึกมากกว่า10 ปี ได้การันตีมาแล้วว่า 

“โกหกทั้งนั้น คนเขาคิดไปเอง” แต่หลังจาก

ก้าวเท้าออกจากประตูพิพิธภัณฑ์ ค�าถามที่ว่า  

“นี่เรื่องโกหกจริงๆ หรือ “ก็เกิดขึ้นภายในอก 

เมื่อเหลือบไปเห็นคอของลุงเจ้าหน้าที่ เอ๊ะ 

ท�าไมลุงมีพระตั้ง 5 องค์.....

ต่อมาที่อาคาร 2 อาคารนี้จะมีรูปทรง
เหมือนอาคารแรก แต่จะจัดแสดงเพียง 2 ส่วน 
คือชั้นแรก แสดงภาพประวัติของเรือนจ�า และ
ชั้นที่ 2 จะเป็นนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบรมราชจกัรวีงศใ์นงานราชทณัฑ ์ซึง่มี
ทั้งภาพถ่าย โมเดลสิ่งก่อสร้าง และเทปบันทึก
พิธีการวันเปิดเรือนจ�าฉายผ่านจอมอนิเตอร์  
ในส่วนของอาคาร 3 จะเป็นมุมที่มีเจ้าหน้าที่
วิทยากรคอยบรรยายสรุปความเป็นมาของ
เรือนจ�าส�าหรับผู้เที่ยวชมแบบหมู่คณะ อีกทั้ง
ยังเป็นจุดจัดจ�าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกให้
แก่แขกผู้มาเยือน มีตั้งแต่พวงกุญแจ เสื้อยืด 
ปา้ยไม ้สมดุ และของกนิ ไปจนถงึตุก๊ตากระดกู 
ซึ่งตรงนี้ชวนให้อดคิดไม่ได้ว่านี่พิพิธภัณฑ์หรือ
บ้านผีสิง

 มาถงึสถานทีส่ดุทา้ยทีเ่รยีกไดว้า่เปน็ไฮไลท์

ของสวนรมณีนาถเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ อาคาร

แดน 9 โดยอาคารหลังนี้ไม่ใช่แค่เป็นอาคารที่

ไวใ้ชค้มุขงัหรอืเปน็ทีห่ลบันอนของนกัโทษสมยั

กอ่นเทา่นัน้ แตท่า่มกลางหอ้งขงัคอนกรตีเลก็ๆ 

ที่มีแสงเล็ดรอดแค่พอมองเห็นและมีลูกกรง

กั้นประตูอยู่กว่า 30 ห้องในตัวอาคาร  ยังเป็น

สถานที่เก็บเครื่องมือทารุณผู้กระท�าความผิด

ที่เลิกใช้ไปถาวรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่าง

ตระกร้อช้างเตะ เครื่องมือคล้ายตะกร้อขนาด

ใหญ่ที่ใช้บรรจุร่างมนุษย์ไว้ภายใน แล้วให้ฝูง

ช้างรุมกระหน่�าเหยียบ หรือเบ็ดเหล็ก อุปกรณ์

ท�าโทษรปูทรงคลา้ยตะขอขนาด 5 นิว้ ทีใ่ชเ้กีย่ว
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เรื่อง :  โมกสีน้ำ เงิน
Release me

ผมเป็นไทย...
ผมอยู ่กลุ ่มคนไทยกลุ ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ ่มของชนกลุ ่มน้อยที่เบียดเสียดกันอย่างแออัด 

  ผมมักอยู่ร่วมกับเพื่อนอีกหลายคน แต่เพื่อนหลายคนของผม ผมก็ไม่เคยรู้จักเลยสักคน 

 ผมและเพื่อนผมรวมตวักนัเพื่อได้มสี่วนรบัรู้เหตกุารณ์และจดุประสงค์ที่จะน�าไปเม้าธ์ขยายต่อ

 อย่างมนี�้าหนกัและน่าเชื่อถอื ผมคดิว่าอย่างนั้น

 ผมชอบเหตกุารณ์ส�าคญั โดยเฉพาะเหตกุารณ์ปัจจบุนัทนัด่วนได้ยิ่งด ี เกดิขึ้นเดี๋ยวนั้นยิ่งชอบ 

 ผมถอืคตวิ่า “เรื่องชาวบ้าน คอื งานของผม”

 ผมชอบคนเยอะๆ

 ผมชอบความหายนะของคนอื่น มนัไม่ใช่เรื่องของผม ผมยิ่งชอบ

 ผมเป็นคนชอบมองดู ชอบสงัเกต แต่ไม่ชอบลงมอืไปให้ความช่วยเหลอื

 ผมเป็นชอบดูอยู่ห่างๆ แต่ถ้าเกดิเรื่อง ผมและเพื่อนของผมจะวิ่งกรูเข้าไปหาทนัที

 ผมชอบเดก็ตกีนั ถ้ามใีครเป็นอะไร เกดิอะไรขึ้น ผมพร้อมที่จะเข้าชาร์ตคนนั้นเสมอ

 ผมชอบ “คนตาย, คนล้มกลางถนน, คนเกดิอบุตัเิหต ุฯลฯ”

 ผมมกัจะเข้าไปเบยีดเสยีดรวมกบักลุ่มเพื่อนของผมที่ไม่รู้จกัและตั้งกลุ่มนนิทาตรงนั้น

 ผมถอืปรชัญาที่ว่า “เรื่องดีๆ  ผมไม่ยุ่ง เรื่องยุ่งๆ ผมชอบใจ”

 ผมชอบท�าตวัไม่รู้ไม่ชี้ แต่อยากที่จะมสี่วนร่วมในเหตกุารณ์นั้นด้วย

 ผมมหีน้าที่ “แล” ความเป็นไปของสิ่งนั้น หรอืคนๆ นั้นอย่างเดยีว

 ผมรู้ว่าผมและกลุ่มเพื่อนของผมเป็นคนไร้น�้าใจ 

 ผมดใีจที่ผมสนใจใคร่รู้ อยากกระหายใน (เรื่องของคนอื่น) 

 ใคร ๆ กห็าว่าผมเป็น ‘ผู้ร้าย’

 แต่ผมคิดว่า การมีผมและเพื่อนผมมันถือเป็นเรื่องดี เพราะมันคือ “การใส่ใจซึ่งกันและกัน”  

	 ผมเป็นใคร?
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เรื่อง : จารุวรรณ ชื่นชูศรี 
Review

หากจะพดูถงึวงดนตรเีมทลัรอ็คสญัชาตอิเมรกิา เป็นที่รูก้นัดว่ีา จาก
อดตีจนถงึปัจจบุนั มวีงที่ผลติผลงานออกสูท้่องตลาดมากมายนบัไม่ถ้วน 
แต่จะมีสักกี่วงที่ยังคงผลิตผลงานคุณภาพออกมาได้อย่างคงเส้นคงวา
จนถงึขนาดมอีลับั้มที่ถกูยกย่องให้ตดิหนึ่งในหนงัสอื 1001 Albums You 
Should Hear Before You Die หนึ่งในนั้นคอื วงดนตรทีี่มแีนวเพลงหนกั
หน่วงเป็นเอกลักษณ์ และมีไอเดียล�้ากว่าวงดนตรีในรุ่นเดียวกันอย่าง 
Queens of the Stone Age หลงัจากฝากผลงานเอาไว้จนเป็นที่ชื่นชอบ
ของเหล่าบรรดาแฟนๆ ในอลับั้มก่อน 

  วันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มล่าสุดอย่าง …Like 
Clockwork ที่ยงัคงเกบ็แนวดนตรใีนรูปแบบ Stoner Rock เอาไว้ได้เป็น
อย่างด ีและยกระดบัความร้ายกาจด้วย MV พรวีวิอลับั้มความยาวกว่า 
15 นาท ีโดยน�าความอาร์ตและความดบิผสมผสานออกมา เป็นรปูแบบ
ของลายเส้นการ์ตนูที่เตม็เป่ียมไปด้วยเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นคราบเลอืด อกีา 
ร่างของปิศาจที่บิดเบี้ยว การท�าร้ายอย่างดิบเถื่อน ล้วนท�าออกมาได้
อย่างมศีลิปะ ซึ่งในอลับั้มเตม็มดี้วยกนัทั้งหมด 10 เพลง และทางวงได้
ปล่อยซงิเกิ้ลโปรโมตในเพลงเดด็ๆ ออกมาให้ได้ฟังกนัแล้วอย่าง I Appear 
Missing, Kalopsia, Keep Your Eyes Peeled, If I Had a Tail และ My 
God Is the Sun 

เคยลองจนิตนาการดไูหมว่า ถ้าวนัหนึ่งเราเกดิถกูคนร้ายลกัพาตวัไป 
เราจะได้รบัอนญุาตให้มชีวีติอยู่ต่อไปนานสกัแค่ไหน ตราบเท่าที่พ่อแม่
จะหาเงนิค่าไถ่มาได้ ตราบเท่าที่คนร้ายจะพอใจ หรอืตราบเท่าที่เราจะ
สามารถเอาชนะความกลวัและตดัสนิใจที่จะหนอีอกมาจากสถานการณ์
บีบคั้นนั้นได้ จากเรื่องจริงในหนังสือบทบันทึกของเหยื่อสาวชาว
ออสเตรยีที่ถูกลกัพาตวัไปนานกว่าแปดปี ถูกน�ามาท�าเป็นภาพยนตร์ที่
ได้รับความสนใจไปทั่วยุโรป ชื่อเดียวกันกับหนังสืออย่าง 3096 days 
ภายใต้การก�ากบัของผูก้�ากบัหญงิชาวเยอรมนั เชอร์รี่ ฮอร์มนัน์ และนกั
เขยีนบทชื่อดงัที่ฝากผลงานไว้เป็นชิ้นสดุท้าย แบร์นด์ ไอชงิเงอร์ แม้จะ
เป็นหนงัที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัการลกัพาตวั ทว่าตวัหนงักลบัไม่ได้
ขายความตื่นเต้นระทกึใจหรอืบทบูแ๊ต่อย่างใด กลบักนั หนงัค่อยๆ บอก
เล่าเรื่องราวความสมัพนัธ์ของตวัละครหลกั วล์ูฟกงั ชายโรคจติ - คนร้าย
ที่ลกัพาตวั และ นาตาชา แคมพชุ เดก็หญงิผู้ถูกลกัพาตวัมากกัขงัไว้ใน
ห้องใต้ดนิตั้งแต่อาย ุ10 ขวบ เป็นเวลาถงึ 8 ปี จากการเลี้ยงดูที่เข้มงวด
ของครอบครวัวล์ูฟกงั คล้ายจะสร้างแรงกดดนัให้ชายผูน้ี้เกดิความเกบ็กด 
จนต้องหาทางระบายออกโดยการจับเอาเด็กหญิงมาเลี้ยงดูในรูปแบบ
คล้ายทาสหรอืสตัว์เลี้ยง การทารณุกรรมเริ่มต้นขึ้น โดยกกัขงัในสถาน
ที่ที่เตรยีมไว้เป็นอย่างด ีและรอดพ้นจากสายตาคนทั่วไป ซึ่งถงึแม้หนงั
เรื่องนี้จะห่างไกลจากค�าว่าบนัเทงิไปพอสมควร แถมจะค่อนไปทางแนว
ดราม่าด้วยซ�้า แต่เพราะเสน่ห์ของการแสดง รวมไปถงึสหีน้าและแววตา
ของตวัละครที่ทุม่เทอย่างสมจรงิ สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้เกดิความ
สะเทอืนใจกบัผู้ชมได้อย่างไม่ยากเยน็นกั 

3096 daysอัลบั้ม : Like Clockwork 
ศิลปิน : Queens of the Stone Age 

MUSIC MOVIES 
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ใครกนัจะสามารถรูลู้ท่างของอาชญากรได้เท่าอาชญากรด้วยกนัเอง 
ด้วยแนวคดินี้จงึก่อก�าเนดิซรีส์ีแนวสบืสวนสอบสวนที่ได้รบักระแสความ
นยิมอย่างล้นหลามในอเมรกิาอย่าง White Collar  ซึ่งสร้างความแตก
ต่างจากซรีสี์สบืสวนสอบสวนทั่วไปอย่าง CSI, NCIS หรอื Body of proof 
ที่ให้องค์กรของทางรฐับาลเป็นฝ่ายตวัเอก โดยในเรื่องนี้เล่าถงึโจรหนุ่ม
รูปหล่อตาสฟี้า นลี แคฟฟรยี์ นกัโจรกรรมและปลอมแปลงงานศลิปะ
มอืหนึ่งที่ถกูตามล่าตวัและถกูจบัได้โดยเจ้าหน้าที่ FBI ปีเตอร์ เบร์ิก ด้วย
ความสามารถอนัล้นเหลอืที่แม้แต่ฝ่ายรฐับาลเองยงัต้องยอมรบัประกอบ
กับความจ�าเป็นที่ต้องออกมาตามหาสาวคนรักภายนอกคุก ท�าให้
บทบาทวายร้ายของนีลถูกพลิกโฉมครั้งใหญ่เมื่อได้รับโอกาสให้มาร่วม
งานเป็นคูห่กูบั FBI ในการตามจบัผูร้้ายในคดโีจรกรรมต่างๆ ร่วมกบัชาย
ผู้ส่งเขาเข้าคกุ ปีเตอร์ ภายใต้ข้อจ�ากดัที่ต้องใส่เครื่องตดิตามตวัตลอด
เวลา แม้ว่า White Collar จะเป็นซรีสี์แนวสบืสวนสอบสวน ทว่าเนื้อ
เรื่องก็ไม่ได้เน ้นไปที่การไล่ล ่าอันดุเดือดหรือฉากเลือดสาดชวน
สะอิดสะเอียนแต่อย่างใด กลับกันด้วยมุมกล้องที่สวยและแปลกตากว่า
เรื่องอื่น ประกอบกบับคุลกิแสนกะล่อนของนลี และความสมัพนัธ์ของตวั
ละครต่างๆ ล้วนส่งให้ซรีสี์เรื่องนี้มคีวามน่ารกั คอเมดี้ และน่าตดิตาม
มากกว่าจะพอใจให้จบในตอนเหมือนเรื่องอื่นๆ ในปัจจุบันซีรีส์เรื่องนี้
ด�าเนนิมาถงึซซีั่นที่ 4 แล้ว และดูท่าว่าคงไม่จบง่ายๆ เพราะนอกจาก
ความสนกุน่าตดิตามแล้ว ดทู่าว่าสาวๆ ที่หลวมตวัมาดเูรื่องนี้ คงไม่อาจ
ถอนตวัจากนยัน์ตาสฟี้าและรอยยิ้มโปรยเสน่ห์ของโจรหนุ่มคนนี้ไปได้

ถ้าจะมีพระเอกนิยายเรื่องไหนที่เข้าข่ายค�าว่า ‘ตัวร้าย’ วิศรุต 
องครักษ์หนุ่มคนใหม่ของ เจ้าหญิงจันทราภากุมารี คงจะต้องติดโผ
ต�าแหน่งนี้เข้าไปด้วยเป็นแน่ เพราะแค่เริ่มเรื่องก็เป็นต้นเหตุให้บรรดา
องครกัษ์ของเจ้าหญงิถกูประหารชวีติไปหลายนาย มหิน�าซ�้าความเอาแต่
ใจ ดื้อแพ่ง และหยาบคายในหลายๆ ครั้งล้วนชวนให้ไม่แน่ใจว่า ผูเ้ขยีน
ระบตุ�าแหน่งพระเอกผดิตวัหรอืเปล่า ทว่าในความร้ายกาจอย่างหาที่ติ
ไม่ได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ชายผู้นี้มีอยู่เสมอคงเส้นคงวา นั่นคือความรักจริงที่
มอบให้กบัเจ้าหญงิของเขาแต่เพยีงผูเ้ดยีว แม้ว่าอกีฝ่ายจะทรงมชีายอกี
คนที่ฝังอยู่ในดวงหทยั และจะตายจากไปนานแสนนานแล้วกต็าม ผล
งานเขียนเรื่องใหม่ของสัตตบุษย์เล่มนี้ยังคงมาตรฐานทั้งโครงเรื่องและ
ภาษาอนัสละสลวยไว้ได้เป็นอย่างด ีนบัว่าเป็นผลงานของนกัเขยีนแนว
เจ้าหญงิ - เจ้าชายที่น่าจบัตามองในช่วงนี้เลยทเีดยีว

White Collar หัวใจในกาลเวลา 
ผู้เขียน : สัตตบุษย์

SERIES BOOK
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SPEAKER [สัมภาษณ์]

คุณหมอพีรพล ภัทรนุธาพร จิตแพทย์หนุ่มใจดี ผู้มีบทบาทหนึ่ง 
เป็นนักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในนามปากกา ผมอยู่ข้างหลังคุณ 
งานวิจารณ์ของเขามักนำามุมมองทางจิตวิทยา มาใช้ประกอบการ 
อธิบายพฤติกรรมของตัวละครอยู่เสมอ โอกาสนี้ Read Me ฉบับ 
ผู้ร้าย จึงชวนคุณหมอมาพูดคุย เพื่อหาคำาตอบว่าอะไรอยู่เบื้องหลัง
การกระทำาของคนเราบ้าง

เรื่อง  : สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ   : มานู สะตี 

ส่ิงท่ีอยู่ข้างหลัง
การกระทำา 
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บางพฤติกรรมเรารู้ตัวว่ามันส่งผลเสียกับตัวเอง 
แต่ทำาไมเราถึงยังทำา

เมื่อไหร่กต็ามที่เราบอกว่าพฤตกิรรมนี้มนัมปัีญหาหรอืเป็นสิ่ง
ลบ มนษุย์กจ็ะไม่ชอบอยูแ่ล้ว โดยธรรมชาตบิางคนจงึไม่ยอมรบั
ว่าตวัเองก�าลงัมปัีญหา หรอืบางคนยอมรบัแต่ไม่ได้รูส้กึว่าถงึจดุ
ที่ต้องเปลี่ยน บางคนพยายามเปลี่ยนแต่ไม่เจอเครื่องมือแก้
ปัญหา ไม่เจอแนวทางที่จะแก้ได้ กท็�าให้ขี้เกยีจเปลี่ยน จนกลาย
เป็นความเคยชนิ มนัขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั

ในสายหนึ่งของความเชื่อทางจติวทิยา เชื่อว่ามนษุย์ทกุคนมี
ศกัยภาพในการเปลี่ยนแปลง แต่เจ้าตวัต้องพร้อมยอมรบั ตดัสนิ
ใจเปลี่ยน และได้รับความช่วยเหลือที่ท�าให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ 
สมมติมีคนบอกว่าคุณเป็นคนขี้เกียจ แล้วคุณก็บอกว่าฉันเป็น
ของฉนัแบบนี้แหละ มนักจ็บ การเปลี่ยนแปลงกไ็ม่เกดิ แต่ถ้าคณุ
ยอมรบัว่าขี้เกยีจ แล้วถามต่อว่าเป็นยงัไง จะปรบัปรงุยงัไงได้บ้าง 
คนแบบนี้มแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง หากจะเปลี่ยนได้มากน้อย
ขึ้นอยู่กบัว่าเขามคีวามมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหน และเมื่อเริ่มลงมอืท�า
ต้องมีเป้าหมายชัดเจน จึงจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีโอกาส
ส�าเรจ็ได้

อกีปัจจยัหนึ่งคอืมผีูช้ี้ทางหรอืให้ค�าแนะน�า จะเป็นบคุคล เป็น
หนงัสอื เป็นอะไรกไ็ด้ สมมตไิม่อยากขี้เกยีจ แต่ไม่มใีครบอกว่า
ต้องท�ายังไง พฤติกรรมก็จะวนอยู ่เหมือนเดิม และยิ่งถ้า
พฤตกิรรมหรอืความคดิเหล่านั้นฝังแน่นเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลง
กจ็ะเกดิยากมากขึ้นเท่านั้น

โดยพื้นฐานมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำาความดีหรือ
ความชั่วได้ง่ายกว่ากัน

 ถ้าให้สรปุแบบฟันธงคงไม่ได้ เพราะทกุวนันี้เรากย็งันยิามค�า
ว่าความดคีวามชั่วไม่ตรงกนัเท่าไหร่ แต่อย่างหนึ่งที่ตอบได้แน่ๆ 
คือมนุษย์มีแนวโน้มท�าอะไรเพื่อตัวเองได้ง่ายกว่าท�าเพื่อคนอื่น 
และเรามแีนวโน้มที่จะท�าอะไรตามสญัชาตญาณพื้นฐานเพื่อให้
ได้ในสิ่งที่ต้องการ หรอืเพื่อเอาตวัรอด ซึ่งมนัง่ายกว่าการท�าตาม
กฎระเบยีบสงัคม 

 ยกตวัอย่างง่ายๆ สมมตเิราหวิ ง่ายที่สดุคอืเหน็อะไรตรงหน้า
กห็ยบิมากนิ ไม่ต้องสนใจว่าเป็นของใคร แต่ขั้นตอนที่ยากขึ้นก็
อย่างเช่น ถามก่อนว่าขอกินหน่อยได้ไหม หรือไปหาซื้อมาเอง 
สมมตเิราอยากได้เงนิสกัล้าน ง่ายที่สดุกค็อืขอคนอื่น แต่สิ่งที่ยาก
คอืการท�างานเกบ็เงนิ พอมเีรื่องกฎหมายเรื่องศลีธรรมเข้ามา มนั
ก็ท�าให้เราได้สิ่งที่ต้องการยากขึ้น แต่มันจ�าเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ 
เพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ ไม่ใช่ว่าหิวก็ขย�้ากัน ชอบใครก็
กระโดดเข้าสวมกอด

เมื่อเรามแีนวโน้มที่จะท�าอะไรตามสญัชาตญาณ เราจงึสร้าง
กรอบศีลธรรมขึ้นมาเพื่อการอยู ่ ร ่วมกัน ถ ้าเราท� าตาม
สญัชาตญาณพื้นฐาน โดยไม่สนใจกรอบศลีธรรมหรอืกรอบของ
กฎหมาย เรากม็แีนวโน้มที่จะท�าเรื่องไม่เหมาะไม่ควรได้ง่าย

โดยธรรมชาติบางคน
จึงไม่ยอมรับว่าตัวเอง 
กำาลังมีปัญหา  
หรือบางคนยอมรับ
เเต่ ไม่ ได้รู้สึกว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน
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ความดี ความชั่ว ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิดจริงไหม

 พฤตกิรรมมนษุย์สามารถอธบิายได้ด้วยสิ่งที่ตดิตวัมา ไม่ว่า
จะเป็นยนี โครโมโซม พนัธกุรรม เซลล์สมอง ฝาแฝดสองคน คน
หนึ่งอาจจะเข้าหาคนเก่ง อกีคนอาจจะไม่ค่อยเข้าหาคน เกดิมา
บางคนเลี้ยงยาก บางคนเลี้ยงงา่ย อนันี้คอืพื้นฐานของแต่ละคน
ที่ถูกก�าหนดไว้แล้ว บางคนเป็นคนเงียบโดยธรรมชาติ บางคน
เป็นคนร่าเรงิ บางคนไม่ค่อยชอบสงุสงิ บางคนชอบเข้าสงัคม

สิ่งที่ตดิตวัมาเหล่านี้ยงัไม่สามารถตรวจหรอืชี้วดัได้ ท�าให้เรา
ไม่รูว่้ามนัจะพฒันาไปทางไหน ในอนาคตถ้าเทคโนโลยก้ีาวหน้า
ไปมากๆ มนัอาจจะวดัได้ตั้งแต่เกดิเลยว่า คนนี้มยีนีเสยีสละ มี
ยนีความเป็นพ่อเป็นแม่ มากน้อยแค่ไหน

แต่สิ่งที่เหน็ชดัและค่อนข้างชี้วดัได้ง่ายคอืสิ่งแวดล้อมกบัการ
เลี้ยงดู ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่ายีนจะก�าหนดอะไรมา แต่การ
เลี้ยงดู สภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อนที่คบ มันคือสิ่งที่หล่อ
หลอมเรา คนเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เลก็จนตาย แต่คงไม่ได้เปลี่ยน
แบบหน้ามอืเป็นหลงัมอื ถ้าพื้นฐานเป็นคนแบบหนึ่ง อยู่ดีๆ  จะ
เปลี่ยนไปเป็นอกีคนเลยคงไม่ใช่
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จะเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนดี

ต้องดู Man of Steel (บรุษุเหลก็ซูเปอร์แมน) หนงัเรื่องนี้เป็น
ตวัอย่างที่ท�าให้เหน็อทิธพิลของการเลี้ยงดคู่อนข้างชดัเจน ในวยั
เยาว์เดก็ยงัไม่สามารถคดิเหตผุลอะไรที่ซบัซ้อนได้ แนวโน้มของ
เด็กคือการลอกเลียนแบบ ช่วงขวบถึงสามขวบแรก เห็นพ่อแม่
หรอืคนเลี้ยงคนแรกเป็นยงัไง เขากจ็ะท�าแบบนั้น

ถ้าเขาเตบิโตมาในสงัคมของการแบ่งปัน พ่อแบ่งให้หนนูะ หนู
แบ่งให้พี่เขา หนูเก่งจงั เดก็กจ็ะมแีนวโน้มลอกแบบตรงนั้น และ
จดจ�าว่าอันนี้คือสิ่งที่ดี พอโตมาในระดับหนึ่งเมื่อมีการสอนว่า 
อันนี้แบ่งให้เพื่อนที่โรงเรียน คอยสอนว่าเวลามีเพื่อนมาแบ่งให้
หนูรู้สกึยงัไง พาไปบ้านเดก็ผู้ด้อยโอกาส พาไปเหน็สหีน้าคนที่
เขาได้รบัโอกาสแล้วมคีวามสขุ เขากจ็ะเริ่มเรยีนรูว่้าเขารูส้กึดเีมื่อ
ถูกแบ่งปัน เริ่มรู้สกึดเีมื่อได้แบ่งปัน รู้สกึดเีมื่อได้ช่วยคนอื่น อนั
นี้คอืการหล่อหลอม แม้จะไม่ได้ 100% แต่กเ็ป็นการสะสมเลก็ๆ 
น้อยๆ ตั้งแต่ระดบัครอบครวั ไปสู่ระดบัสงัคม

พอการลอกเลยีนแบบพฒันาไปสู่การเรยีนรู้ เขากจ็ะเริ่มรู้จกั
การท�าอะไรเพื่อคนอื่น 

อย่าง Man of Steel จรงิๆ พ่อแม่ไม่ได้สอนให้พระเอกท�าบญุ
หรอืบรจิาคอะไรเลย แต่พระเอกเรยีนรูจ้ากการที่พ่อเสยีสละอะไร
หลายๆ อย่างให้เขา ท�าให้เขารู้จกัคณุค่าของการท�าอะไรเพื่อคน
อื่น แล้วเขากเ็ริ่มอยากจะท�าอะไรเพื่อคนอื่นขึ้นมาบ้างเหมอืนกนั

ดงันั้น การจะเป็นคนด ีกต็้องดูว่าจะตคีวามดใีนมมุไหน เช่น 
ด้านการเสยีสละ, การเหน็อกเหน็ใจ, ความมเีมตตา, ความขยนั
ขนัแขง็, ความซื่อสตัย์ ฯลฯ ซึ่งกต็้องย้อนกลบัมามองว่า แล้วใน
ชีวิตจริง ผู้ใหญ่เองได้แสดงตัวอย่างหรือสื่ออะไรให้เด็กเรียนรู้
ความดใีนด้านนั้นบ้างไหม อย่างเช่น ในสงัคมที่ผู้ใหญ่แสดงให้
เหน็ถงึการเหยยีดหยาม ดูถูก คนต่างชั้น ต่างความคดิ ไม่เหน็
ค่าของมนษุย์อย่างเท่าเทยีมกนั ความดหีลายอย่างที่ยกมาข้าง
ต้น กย็ากที่จะพฒันาขึ้นมา
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เราทำาดีเพื่ออะไร
 
 ตามหลกัพฒันาการด้านศลีธรรม (Moral Development) ใน

ระดับพื้นฐานแรกสุดเราท�าดีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือ 
ท�าดเีพื่อหวงัรางวลั อกีระดบัหนึ่งคอืเราท�าดเีพราะเราอยูภ่ายใต้
กรอบกฎหมาย กฎศาสนา คอืเราไมข่โมยของเพราะกลวัต�ารวจ
จบั แต่ถ้าไม่มตี�ารวจเราอาจจะหยบิกไ็ด้ แต่พอถงึจดุหนึ่งบาง
คนอาจท�าด ีโดยที่มนัเกดิขึ้นด้วยตวัของมนัเอง ไม่ต้องมใีครมา
ชื่นชมกไ็ด้ การท�าดบีางเรื่องสิ่งที่ได้รบัตอบสนองคอืความรูส้กึด ี
บางทีเราก็รู้สึกดีภายในโดยไม่ต้องได้รับอะไร แต่บางทีเราท�า
เพราะต้องการได้รบัการยอมรบั ได้รบัการยกย่อง ค�าถามว่าเรา
ท�าดเีพื่ออะไรมนัตอบได้หลายระดบั 

ซึ่งการท�าดเีรื่องหนึ่งไม่ได้แปลว่าคนนี้เป็นคนด ีไม่ได้แปลว่า
เขาจะดทีกุเรื่อง ทกุวนันี้เราอยู่ในโลกของสื่อ ถ้าเราตดัสนิค�าว่า
ท�าด ีหรอืคนด ีแค่จากพฤตกิรรมหรอืการรบัรู้ มนัมโีอกาสที่เรา
อาจจะพลาด การถูกยกย่องว่าเป็นคนดใีนยคุสมยันี้มนัง่ายขึ้น 
เพราะเราสามารถท�าให้คนรบัรู้ผ่านสื่อได้ง่ายขึ้น และเรากด็่วน
สรปุคนอื่นง่ายขึ้น

ดชีั่วยงัขึ้นอยูก่บัว่าเรามองผ่านกรอบไหน กรอบสงัคมอาจจะ
มองว่าการเคารพสทิธคินอื่นเป็นเรื่องส�าคญั การเคารพสทิธกิจ็ะ
เป็นคนละประเด็นกับเรื่องศีลธรรมละ คนไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย
ของบางคน อาจจะท�างานที่เอาเปรยีบคนอื่นตลอด แทงลบัหลงั
ตลอด แต่ชอบไปท�าบญุ เราจะบอกได้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดหีรอื
ไม่ดีถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ท�างานเขา แต่เราอยู่ในแวดวงการไป
ท�าบุญของเขา การนิยามอย่าไปเหมารวมทุกอย่าง คนเรา
สามารถท�าดเีรื่องหนึ่ง แล้วกท็�าไม่ดอีกีเรื่องหนึ่งได้เหมอืนกนั

แนะนำาหนังที่มีประเด็นทางจิตวิทยาน่าสนใจ

Little Miss Sunshine (2006)
คนท�าหนังเรื่องนี้เข้าใจเรื่องจิตวิทยาครอบครัวดี ถึงจะป่วย

กนัทั้งบ้าน ทกุคนมปีัญหาส่วนตวักนัหมด แต่เมื่อเกดิปัญหาทกุ
คนกเ็ข้าใจกนั และร่วมมอืกนัเพื่อจะก้าวข้ามมนัไปให้ได้ 

The Dark Knight (2008)
ผมชอบโจ๊กเกอร์ การมีอยู่ของโจ๊กเกอร์ท�าให้เราต้องตั้ง

ค�าถามทบทวนมาตรฐานศีลธรรม และมาตรฐานการเห็นค่า
ความเป็นมนษุย์ของเราอยู่เรื่อยๆ

Silver Linings Playbook (2012)
หนังท�าให้เห็นมุมของคนไม่ป่วยที่ต้องทนทุกข์เหมือนกัน 

เพราะต้องใช้ชวีติอยู่กบัความอดึอดั ไม่สามารถพูดอะไรออกมา
ได้ตรงๆ คนเขยีนบทท�าการบ้านมาด ีไม่ใช่น�าเสนอว่าโรคไบโพลาร์
เป็นยงัไงอย่างเดยีว แต่อธบิายจติวทิยาของคนได้ดี

คนเปล่ียนเเปลงได้ ต้ังเเต่เล็กจนตาย 
เเต่คงไม่ ได้เปลี่ยนเเบบหน้ามือ
เป็นหลังมือ ถ้าพื้นฐานเป็นคนเเบบ
หนึ่ง อยู่ดีๆ จะเปลี่ยนไปเป็น
อีกคนเลยคงไม่ ใช่
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‘ตัวร้าย’
ใครๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับพระเอก ผู้ร้ายก็เลยตกกระป๋อง โดนทิ้งให้น้อยใจอยู่ในมุมมืด แต่บางทีในชีวิตก็มีเหตุการณ ์

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

“อยากเป็นเพื่อนกับ ทอมและเจอร์รี่ 
เพราะอยากรู้ว่านอกจากทั้งคู่

ชอบแกล้งกันเองแล้ว ยังชอบแกล้งใครอีก 
แล้วเมื่อไหร่จะเลิกวิ่งไล่กัน”

ธีรายุ ถีถะแก้ว
นักออกแบบเครื่องประดับ

“โจ๊กเกอร์ ในเรื่อง แบทแมน 
เพราะผมว่าเขามีแนวคิดเป็นของตัวเอง มีจุดยืน 

มีรอยยิ้มและอารมณ์ขัน หากเป็นเพื่อนผม 
เราคงได้ทำ งานสนุกๆ ด้วยกันครับ”

วชิรัตน์ จันทร
ดิจิตอล ดีไซเนอร์

“ทศกัณฑ์ เรื่อง รามเกียรติ์ 
เพราะมีแขนเยอะจะได้ทำ อะไรหลายๆ อย่าง

พร้อมกันครับ”
กฤษฎิ์ฐากูร โพธิ์นา

นักเรียน

เรื่องและภาพ : ธัญรัตน์ ตันติวงศ์TK Voice [เสียงของสมาชิก]
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