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ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกชื่นชอบแนวความคิดของ Read Me เล่มนี้ 
ที่ว่าด้วย ‘ผู้นำาที่โลกลืม’ เป็นพิเศษ

‘ผู้นำาที่โลกลืม’ นั้นดูจะประกอบไปด้วยประเด็นสำาคัญสองประเด็น  
นั่นก็คือเรื่องของ ‘ผู้นำา’ และประเด็นที่ว่าถูกโลก ‘ลืม’

แต่ไหนแต่ไรมาสังคมมนุษย์ของเราก็ดูจะต้องการ ‘ผู้นำา’ กันอยู่เสมอ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศชาติ ตั้งแต่ผู้นำาในการใช้ 
เร่ียวแรงทำากิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงผู้นำาทางจิตวิญญาณ ผู้นำาจึงเป็น 
คนท่ีถูกจับตามอง ถูกจดจำา เป็นผู้ทรงอิทธิพล และส่งผลต่อผู้ตาม 
ทั้งหลายอย่างยิ่ง

พอเอาคำาว่า ‘ผู้นำา’ มาต่อกับโลก ‘ลืม’ ก็เลยดูเป็นเรื่องแปลกๆ  
อยู่สักหน่อย

ใน Read Me ฉบับน้ีเล่าเร่ืองของ ‘ผู้นำา’ หลายๆ คนที่ส่วนใหญ่ 
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ทั้งที่บางคนก็ทำาเรื่องสำาคัญๆ ให้กับโลก บางคนก็ 
เป็นถึงผู้นำาประเทศก็มี สาเหตุที่แต่ละคนถูก ‘โลกลืม’ ก็มีต่างๆ  
กันไปครับ อย่างเช่นอาจเป็นเพราะวันเวลาของเขาอยู่ในอดีตที่แสนไกล
เกินไป หรือเรื่องที่เขาทำามันดันมีคนอื่นทำาเรื่องคล้ายๆ กันแต่โด่งดัง
กว่า เป็นต้น

แต่ถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะถูก ‘ลืม’ อย่างไรก็ยังพอจะมีบางคนจดจำา 
เรื่องราวของพวกเขาได้บ้างอยู่ดีนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ทีมงานน้องๆ  
นักเขียนของ Read Me นี่ล่ะที่ไปค้นคว้ามาบอกเล่าให้เราได้อ่านกัน 

ผมคิดว่าอย่างไรเสีย ‘ผู้นำา’ ที่ถูกหลงลืมไปบ้างก็ยังดูไม่น่าเห็นใจ 
เท่าไหร่ ที่น่าเห็นใจจริงๆ ก็คือ ‘ผู้ตาม’ มากกว่า เพราะขึ้นชื่อว่า 
เป็นผู้ตาม ร้อยทั้งร้อยก็ต้องถูก ‘โลกลืม’ แน่ๆ

พูดถึงเรื่อง ‘ลืม’ กับเรื่อง ‘ผู้นำา’ แล้ว มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคน 
อาจจะลืมไป

คือนอกจากคนธรรมดาอย่างเราๆ จะเฝ้ามองดูและคอยเป็นผู้ตาม 
ของผู้นำา (ทั้งที่เราลืมและไม่ลืม) แล้วในชีวิตเราเองก็มีโอกาสเป็นผู้นำา 
ได้เหมือนกัน เพราะหลายต่อหลายคนที่ได้เป็นผู้นำา เขาก็เคยเป็นผู้ตาม 
มาก่อนทั้งนั้น และจะว่าไปผู้นำาเองก็มีหลายแบบ หลายเรื่อง จะเป็น 
ผู้นำาในระดับเล็กหรือระดับใหญ่ เป็นผู้นำาในมิติของผู้ส่งอิทธิพลหรือ 
ผู้ที่ส่งผลในเรื่องต่างๆ ให้คนอื่น คนธรรมดาอย่างเราก็เลือกเป็นได้ 
ตามความเข้มแข็งของจิตใจ จังหวะโอกาส และความสามารถจะพาไป  
เพียงแค่เราเริ่มจากการตั้งใจว่าชีวิตนี้ขอเป็นผู้นำาที่ดีให้คนจดจำา 
กับเขาสักเรื่องก่อนเท่านั้น

และถ้าวันนี้เรายังไม่มีไอเดียว่าจะไปนำาอะไรกับใครเขาได้ อย่างน้อย 
ที่สุด ก็อย่าลืมที่จะเป็น ‘ผู้นำา’ ของชีวิตตัวเราเองก็แล้วกันนะครับ

วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร

เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสได้พบกับประสบการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงลำ้าค่าท่ีสุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวครับ มันเป็นการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ แต่ขออนุญาต 
ไม่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องอะไร ผมยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
เกิดจากความไร้เดียงสาและการไตร่ตรองที่ไม่ถี่ถ้วนพอ เพียงเพราะ 
เหตุผลอันตื้นเขินของเด็กหนุ่มที่มีประสบการณ์อันน้อยนิด แม้จะมีเสียง 
จากผูค้นรอบขา้งบางสว่นพยายามจะเตอืนดว้ยความหวงัดกีต็าม แตผ่มก ็
ยังยืนยันในสิ่งท่ีตนเองได้ตัดสินใจไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจ 
ที่รวดเร็วเกินไปสำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ 

สิ่งที่ผมเล่าข้างต้นได้โยงเข้าไปสู่เรื่อง ‘ผู้นำา’ ครับ
เมื่อเอ่ยถึงความเป็น ‘ผู้นำา’ ขึ้นมา สิ่งที่ต้องนึกถึงตามมาคือ  

‘ผู้ตาม’ นั่นหมายถึงกลุ่มก้อนความคิดของผู้คนจำานวนหนึ่งที่เห็นด้วย 
กับความคิดของผู้นำา ในการขับเคลื่อนความคิดใดๆ ให้เดินหน้าต่อไป  
จึงจำาเป็นต้องอาศัยคนคอยสนับสนุนด้วย เช่นเดียวกับผู้นำาทางการเมือง 
ท่ีต้องอาศัยประชาชนคอยสนับสนุน ความคิดของคนเราก็ไม่ต่างกัน  
ในห้วงความคิดหนึ่งสมองคนเราจะมีท้ังความเป็นผู้นำาและผู้ตามใน
คราวเดียวกัน คือเมื่อใดที่เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก็คือความเป็นผู้นำา  
และเม่ือเราม่ันใจว่าความคิดนั้นคือสิ่งท่ีถูกต้อง ซึ่งก็คือความเป็นผู้ตาม  
ที่ได้สนับสนุนความคิดแรกเรียบร้อยแล้ว 

ในบางสถานการณ์ การตัดสินใจแบบผู้นำาและผู้ตามในคราวเดียว 
ดูจะมีประโยชน์มาก ทว่าในทางกลับกันการตัดสินใจบางอย่างก็จำาเป็น 
ต้องอาศัยผู้ตามภายนอก ที่คอยสนับสนุนและห้ามเราเหมือนกัน  
ซึ่งหมายถึงการฟังเสียงความเห็นจากคนอื่นๆ นั่นเอง ก่อนจะชั่งเสียง 
ความเห็นนั้นด้วยวิจารณญาณ แล้วจึงตัดสินใจลงไป

ประสบการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา ได้สอนผมว่าก่อนจะตัดสินใจอะไร  
ควรจะใช้ท้ังความคิดของท้ังผู้ตามภายนอกและภายในตัวเราเองด้วย  
ความเป็น ‘ผู้นำา’ จึงจะประสบผลโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด 
เล็กน้อยของเราเอง หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของผู้นำาระดับชาติ

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
บรรณาธิการ



COVER STORY // เรื่องจากปก

4  Cover Story



สิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ชื่อว่าเป็น ‘สัตว์สังคม’  
เพราะด้วยลักษณะของการอาศัยอยู่ร่วมกัน 
เป็นสังคมในสายพันธุ์เดียวกัน มีการติดต่อ 
สื่อสารกันในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงหมายความว่า 
จำานวนสมาชิกในสังคมนั้นๆ ต้องมีมากกว่า 
หนึ่งอย่างแน่นอน เช่น ลิง, สุนัข, มด, ผึ้ง  
หรือแม้กระทั่ งมนุษย์  และด้ วย เหตุผลที่   
‘จำานวน’ เป็นลักษณะหนึ่งที่สำาคัญของสัตว์ 
สังคม คำาว่า ‘ผู้นำา’ จึงมักได้รับการกำาหนด 
ขึ้ นมาเพื่ อทำ าหน้ าที่ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ใน 
การนำาพา ‘ผู้ตาม’ ในสังคมทั้งหลาย ให้เดิน 
ไปตามวิถีที่สายพันธุ์ควรจะเป็น เช่น ลิง  
จำาเป็นต้องมี ลิงจ่าฝูง คอยดูแลลูกฝูงให้อยู่ 
ใ นก า รปกค รอ ง  เ พื่ อ ป กป้ อ ง อั น ต ร า ย 
ท่ีเกิดขึ้นจากลิงฝูง อ่ืน ทั้งนี้ลิงจ่าฝูงต้องมี 
ภาวะความเป็นผู้นำาที่จะสามารถปกครองลิง 
ตัวอื่นได้ด้วย มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน 

มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ตรงที่มี ‘ภาวะ 
ความเป็นผู้นำา’ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการปกครอง 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงความเป็น 

ผู้ นำ า ใน ด้านอื่ นๆ ท่ี เกิ ดจากอารยธรรม 
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะแขนงต่างๆ  
ศาสนา เทค โน โล ยี  ร วม ไปถึ ง วิ ถี ชี วิ ต 
ความเป็นอยู่ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์โดยสิ้นเชิง  
เราจึงได้เห็นภาวะความเป็นผู้นำาจากบุคคล 
ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เ ป็ นผู้ บุ ก เบิ กความ เชี่ ย วชาญ 
ในด้านนั้นๆ โดยผ่านการยอมรับจากสังคม 
ส่วนใหญ่ได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีได้ชื่อว่าเป็นผู้นำา
อาจไม่ได้มีเพียงผู้เดียว เชื่อว่าเป็นเพราะปัจจัย 
บางอยา่งทีท่ำาใหผู้น้ำาเหลา่นัน้ ไมไ่ดร้บัการบนัทกึ
ลงในประวัติศาสตร์ ถูกลืม หรือบางทีก็อาจเป็น 
เพียงล้อมกรอบเล็กๆ บนหน้าหนังสือ ไม่มีผู้ใด
สนใจ แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความวา่ความเป็นผูน้ำา
ของพวกเขาด้อยกว่าผู้นำาท่านอื่นๆ

เราจึงอาสาออกไปค้นหา ‘ผู้นำา’ ท่ีถูกลืม
เหล่าน้ันกลับมาให้เป็นท่ีจดจำากันอีกสักคร้ัง   
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ประวัติของพระมหาวีระนั้นกล่าวไว้หลายแหล่งซึ่งมีทั้งตรงและ 
ไม่ตรงกัน โดยประมาณว่าพระองค์ประสูติก่อนพระพุทธเจ้า 56 ปี  
ส่วนปีท่ีดับสังขารนั้นประมาณว่าทรงดับสังขารเมื่อพระพุทธเจ้ามี 
พระชนมายุได้ 16 พรรษา พระองค์ถือกำาเนิดในตระกูลกษัตริย์เมือง 
เวสาลี นามว่า เจ้าชายวรรธมาน หรือ วรรธมานะ ทรงได้รับคำาทำานาย 
ในวันประสูติจากพระฤๅษีว่า “หากพระกุมารอยู่ครองราชย์จะได้เป็น 
พระมหาจักรพรรดิ แต่หากออกผนวชจักได้เป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่”

ต่อมาเมื่อพระองค์เจริญวัยขึ้น ทรงกระทำาวีรกรรมขณะที่เล่นอยู่กับ 
สหายในวัง ได้มีช้างตกมันเชือกหนึ่งหลุดออกจากโรงมาวิ่งอาละวาด 
ในอุทยาน เหล่าเสนาอำามาตย์ในที่นั้นหรือแม้กระทั่งคนเลี้ยงช้างเอง 
ต่างก็แตกตื่นตกใจไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ช้าง แต่เจ้าชายวรรธมาน 
ได้เดินตรงเข้าไปหาช้างและกล่อมช้างให้กลับไปยังโรงช้างได้ตามเดิม  
พระองค์จึงได้รับฉายานามว่าเป็น ‘มหาวีระ’ แปลว่า ผู้กล้าหาญมาก

เม่ือเจ้าชายวรรธมานมีพระชนมายุได้ 12 พรรษา ทรงได้รับ 
การศกึษาดา้นศาสนาจากพราหมณาจารย ์แมพ้ระองคจ์ะทรงสนพระทยั
ในความรู้แขนงต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ เช่น การบำาเพ็ญตบะ การ
ฝึกจิตใจ แต่กับหลักการที่สำาคัญอย่างเรื่องชนชั้นวรรณะ โดยเฉพาะการ 
กล่าวว่าวรรณะพราหมณ์ประเสริฐที่สุด พระองค์กลับเห็นว่าเป็นหลัก
การที่ผิด

พระองค์ถูกเลี้ยงให้หมกมุ่นอยู่ในกามสุขเท่าที่เจ้าชายคนหนึ่งจะมีได้  
เพราะพระบิดาทรงหวาดกลัวว่าพระองค์จะเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตจนคิด 
ออกบวชตามคำาทำานายของพระฤๅษี แต่การหมกมุ่นอยู่ในความสุขกลับ
ทำาให้เจ้าชายวรรธมานเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเร็วขึ้น จนกระท่ัง
พระองค์พระชนมายุได้ 28 พรรษา จึงทรงตัดสินใจละทิ้งราชสมบัติ 
สละพระชายาและพระธิดาเพื่อออกผนวชเป็นนักพรต ทรงบำาเพ็ญตบะ
ทรมานกายอยู่นานถึง 12 ปี จึงได้บรรลุความรู้ขั้นสูงสุดที่เรียกว่า ไกวัล  
ท่านจึงได้นามว่า ชินะ หมายถึง ผู้ชนะ คือชนะในกิเลสและความ 
ปรารถนาดิ้นรนทุกประการ

เมื่อพระมหาวีระทรงบรรลุไกวัลแล้ว จึงออกประกาศเผยแผ่ศาสนา 
ใหม่ที่เรียกตามองค์ศาสดาว่า ศาสนาเชน ซ่ึงปฏิเสธการมีอยู่ของ 
พระเจ้าและความถูกต้องของคัมภีร์พระเวท เพราะเหตุที่พระองค์ทรง 
บรรลุธรรมด้วยตนเอง จึงทรงต่อต้านการสวดอ้อนวอนเทวดาของ 
ชาวอินเดีย โดยตรัสว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ตัวท่านเท่านั้นที่เป็นสหาย 
ของท่าน ไฉนจึงจะตะเกียกตะกายหาเพื่อนเป็นที่พึ่งพ้นจากตัวท่าน 
ไปเล่า” นอกจากจะทรงปฏิเสธพระเจ้าแล้ว พระองค์ยังทรงล้มล้าง 
ความเชื่อเรื่องวรรณะ ทรงเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเสมอภาคกันในการ 
บรรลุธรรมสูงสุด

พระมหาวีระทรงใช้เวลาในการสั่งสอนสาวกไปตามเมืองต่างๆ  
ของประเทศอินเดียเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และทรงดับสังขารเมื่อมี 
พระชนมายุได้ 72 พรรษา ที่ เมืองปาวา หรือสาธารณรัฐมัลละ  
ซึ่งถือเป็นสังเวชนียสถานสำาหรับศาสนิกเชนทุกคน

หลักการของศาสนาเชนนับว่าใกล้เคียงกับศาสนาพุทธมากมาย 
หลายประการ อาทิ เป็นศาสนาแบบนาสติกะ (Heterodox) ที่ปฏิเสธ 
การมีอยู่ของพระเจ้าเหมือนกัน ปฏิเสธพระเวทและระบบวรรณะ 
เหมือนกัน เชื่อเรื่องการบำาเพ็ญจิตและสมาธิเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงสุด 
เช่นเดียวกัน ต่างกันท่ีหลักการปฏิบัติของศาสนาเชนน้ันค่อนข้าง 
เข้มงวดกว่าศาสนาพุทธมาก นักบวชในศาสนาเชนต้องบำาเพ็ญ 
ทุกรกิริยาอย่างเคร่งเครียดไม่ลดละ เพื่อทำาลายความปรารถนาทุกอย่าง 
ให้ สิ้ น ไป และห้ ามฆ่ าสั ต ว์ ตั ดชี วิ ต  รวมถึ งต้ น ไม้ ตลอดจน
สัตว์เล็กๆ นักบวชบางรูปเคร่งมากๆ จึงมักจะมีผ้าขาวชิ้นเล็กๆ  
ปิดจมูกและปากด้วยเกรงว่าจะหายใจเอาสัตว์เล็กๆ เข้าไป

ในปัจจุบันศาสนาเชนมีผู้นับถืออยู่ประมาณ 10 ล้านคน ในบริเวณ 
รอบนอกของอินเดียทั้งทางเหนือและทางใต้ ทางภาคตะวันตกเฉียง- 
เหนือในราชปุตนะ แคว้นปัญจาบทางตะวันออก แคว้นคุชราตใน 
ตะวันตก นอกจากนั้นมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในอินเดียภาคเหนือ 
และภาคกลาง

สาเหตุที่ศาสนาเชนไม่ได้รับความนิยมนักเป็นเพราะความเคร่งครัด 
ในวัตรปฏิบัติ หลักการที่มีบันทึกเป็นคัมภีร์ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ 
มากนัก และการไม่มีพระสาวกผู้ เฉลียวฉลาดมากพอเหมือนใน 
ศาสนาพุทธ จึงทำาให้มีผู้นับถือศาสนาเชนจำากัดอยู่เฉพาะในประเทศ 
อินเดียเท่านั้น และหลักธรรมของพระมหาวีระเองก็ถูกพระสาวก 
ในรุ่นหลังๆ บิดเบือนจนกระทั่งยกย่องพระองค์ขึ้นเป็นเทพเจ้า ซ่ึงเป็น 
เรื่องท่ีน่าเศร้าสำาหรับพระองค์ผู้ทรงปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าตลอด 
พระชนม์ชีพ อย่างไรก็ตาม หลักธรรมคำาสอนที่สำาคัญของพระองค์น้ัน 
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นหลักปรัชญาอินเดียที่สำาคัญ 
ที่สุดแขนงหนึ่งที่ผู้สนใจในปรัชญาตะวันออกจะต้องศึกษา

 นับตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงในสังคมอินเดีย ระบบวรรณะ คัมภีร์พระเวท  

และเทพเจ้าองค์ต่างๆ ได้กลายเป็นสิ่งที่กำาหนดชะตาชีวิตคนอินเดียมานานหลายร้อยปี คนอินเดีย 

เชื่อว่า เทพเจ้าเท่านั้นที่จะบันดาลสุขให้ตนได้ และทุกตัวอักษรในคัมภีร์พระเวทคือสัจธรรมสูงสุด กระทั่ง

มีผู้หนึ่งลุกขึ้นมาประกาศศาสนาเชน หรือ ไชนะ ที่ปฏิเสธเทวดาและความสมบูรณ์ของพระเวทขึ้น 

เป็นครั้งแรกในโลก คือองค์ศาสดานามว่า พระมหาวีระ (Lord Mahavir)
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 ในศตวรรษที่ 21 คงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป เมื่อ ‘ผู้หญิง’ มีบทบาท

ทดัเทยีมผูช้ายในหลายๆ ดา้น และยงัมคีวามพยายามอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่พสูิจนว์า่  

ผู้หญิงไม่ ได้ถนัดแค่เรื่องงานในบ้าน แต่เธอยังสามารถเป็นผู้นำาสูงสุด 

ปกครองประเทศได้อีกด้วย

ทว่าเมื่อย้อนกลับไปในยุคสมัยที่รูปแกะสลักขององค์ฟาโรห์มีขนาด 
ยิ่งใหญ่ หากแต่ราชินีกลับเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ และถูกละเลย 
มองข้าม เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่า ‘สิทธิเท่าเทียมนั้น’ คงยังไม่ถูกบรรจุ 
อยูใ่นพจนานกุรมของอียิปต ์กระนัน้กต็ามกลบัมผีูห้ญงิหนึง่คนทีส่ามารถ
ทำาลายกรอบประเพณี และก้าวขึ้นมาเป็นฟาโรห์หญิงองค์แรกของปฐพี
อียิปต์โบราณ สตรีผู้มีชื่ออันหมายถึง ‘ยอดขัตติยา’   

พระนางฮัตเชปซุต (Hatshepsut) 
ประวัติของพระนางฮัตเชปซุตนั้น ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของ

ราชวงศ์ชั้นสูงในนิยาย ทรงเป็นพระราชธิดาของฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 1  
กับพระราชินีอาโมซิส เนื่องจากราชินีอาโมซิสไม่มีพระโอรส ดังนั้นสิทธิ 
ในราชบัลลังก์จึงตกอยู่กับทุตโมซิสที่ 2 โอรสของทุตโมซิสที่ 1  
กับพระชายารอง และตามธรรมเนียมการรักษาสายเลือดอันบริสุทธิ์ 
พระนางจึงจำา เป็นต้องแต่งงานกับน้องชายต่างมารดาของตน  
ทว่าน้องชายองค์นี้กลับเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
อำานาจในการบริหารงานจึงตกอยู่ในมือของพระนางฮัตเชปซุตผู้เคยช่วย
พระบิดาบริหารราชกิจมาบ้าง

หลังจากครองราชย์เพียง 14 ปี ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 ก็สวรรคต 
โดยมีโอรสกับพระชายารองคือ เจ้าชายทุตโมซิสที่ 3 แต่เนื่องจาก 
เจ้าชายทุตโมซิสยังทรงพระเยาว์มาก ดังนั้นพระนางฮัตเชปซุตผู้มีศักดิ์ 
เป็นป้าจึงเป็นผู้สำาเร็จราชการแทน แต่ด้วยเกรงว่าประชาชนจะ 
ไม่ยอมรับ พระนางจึงได้ร่วมมือกับศาสนจักรให้ประกาศว่า ตนเป็น 
พระธิดาอันเป็นสุดที่รักยิ่งของ สุริยเทพอามอน พระนางฮัตเชปซุต 
จึงสามารถเสด็จข้ึนเป็นฟาโรห์ผู้มีอำานาจเด็ดขาดในการปกครอง 
ราชอาณาจักรอียิปต์ในที่สุด

 หลายคนอาจเห็นภาพประวัติชีวิตบางส่วนซ้อนทับกับ พระนาง 
ซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง ทว่ารัชสมัยของพระนางฮัตเชปซุตนั้น 
กลับเป็นไปด้วยความสงบราบรื่น ท่ามกลางความยินดีของทั้งราชสำานัก 
และศาสนจักร แม้ประชาชนจะนึกแปลกใจ เพราะไม่เคยเห็นสตรี 
คนไหนกล้าประกาศตัวครองราชย์เป็นฟาโรห์ แต่ด้วยหลักการบริหาร 
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจึงไม่มีใครคิดคัดค้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อ 
พระนางออกว่าราชการคร้ังใด พระองค์จะทรงแต่งกายคล้ายบุรุษ  
และมีเคราปลอมสวมอยู่ เพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น กระทั่งได้ 
สมญานามว่า “ราชินีมีเครา”

พระนางฮัตเชปซุตทรงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่องานทางด้าน 

พาณิชย์และงานต่างประเทศ ทรงส่งคนไปสำารวจชายฝั่งทะเลแดง  
จนถึงอาณาจักรพันต์ (ปัจจุบันคือประเทศโซมาเลีย) ซึ่งรำ่ารวยด้วย 
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และนำาเอาทองคำา หนังสัตว์ งาช้าง  
ลิงบาบูน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ กลับมายังอียิปต์  นอกจากนี้ยังส่งคณะทูต 
เดินทางไปยังดินแดนต่างๆ ที่พระราชบิดาทรงครอบครองได้  
และรับเครื่องราชบรรณาการมากมายที่นำามาถวาย

อีกทั้งพระนางยังได้สร้างงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและทรง 
คุณค่าจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือ วิหารประกอบพิธีศพที่ดาร์อี อัล บาห์รี  
โดยทรงสั่งให้ก่อสร้างอย่างประณีตสุดฝีมือ เรียงรายด้วยรูปแกะสลัก  
เทพโอซิริสและสฟิงซ์นับร้อย รวมถึงรูปวาดเกี่ยวกับพระราชประวัติ  
และผลงานของพระนาง นอกจากนี้ยังทรงสร้างเสาโอเบลิสก์ ซ่ึงเป็น 
แท่งหินสูงมียอดหุ้มด้วยเงินผสมทองคำา เพื่อสลักเรื่องราวของพระนาง
ลงไป 

อย่างไรก็ตาม รัชสมัยของพระนางก็สิ้นสุดลง เมื่อเจ้าชายธุตโมสที่ 3  
ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้านักบวชแห่งจอมเทพอามอน และแม่ทัพคน
สำาคัญค่อยๆ สะสมกำาลังทหาร รอคอยเวลาถึง 20 ปีเพ่ือให้ขุนนาง 
และทหารที่คำ้าบัลลังก์ของพระนางพากันแก่ชราภาพ กองทัพของธุตโมส 
ที่ 3 จึงเข้ายึดครองบัลลังก์แห่งกษัตริย์อียิปต์ 

แม้ไม่มีใครทราบชัดเจนว่าพระนางสิ้นพระชนม์เพราะเจ็บไข้  
หรือเพราะถูกกำาลังทัพของธุตโมสท่ี 3 ทำาร้าย แต่เป็นที่เข้าใจดีว่า 
เมื่อเจ้าชายรัชทายาทต้องเฝ้ารอเวลาอยู่นานถึง 2 ทศวรรษ ก็ย่อมมี 
ความแค้นเคืองต่อเธออย่างสาหัส ก่อนจะเริ่มต้น ‘ลบประวัติศาสตร์’  
โดยทำาลายอนุสรณ์สถานที่ที่พระนางฮัตเชปซุตสร้างขึ้น ทั้งยังเผาบันทึก 
ที่เกี่ยวกับพระนางจนแทบไม่มีอะไรเหลือ กระทั่งหลุมพระศพก็มีเพียง 
ความว่างเปล่า จึงทำาให้นักโบราณคดีต้องออกตามหาเป็นเวลานาน 
ก่อนจะพบหลุมศพของพระองค์ในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมานี้เอง

กระนั้น สิ่งที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดก็เป็นหลักฐานซึ่งสามารถพิสูจน์ 
ได้ดีว่า แม้ร่องรอยแห่งความทรงจำาจะถูกลบเลือนไปเท่าใด แต่เรื่องราว 
ความยิ่งใหญ่ของพระนางฮัตเชปซุตก็ยังคงมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดิน 
อียิปต์ตราบนานเท่านาน

*อ้างอิง
www.touregypt.net / Wikipedia
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เซโนฟอน (Xenophon) ชายผู้ยำ่าเท้าเดินในนครเอเธนส์ ช่วงปี  
426-355 ก่อนคริสตกาล เขาคือหนึ่งในนักคิดกรีกโบราณผู้เคยสนทนา 
กับท้ังเพลโตและโสเครตีส และได้ซึมซับนำาความรู้ไม่เฉพาะเพียง 
ศาสตร์ปรัชญาอันลึกซึ้งเท่านั้น หากแต่ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจของครัวเรือน สายตาอันเฉียบคมของเขามองเห็นชัดเจนว่า  
หากเราทุกคนเข้าใจการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและความเป็นอยู่ 
ของครอบครัว ก็จะสามารถก่อเกิดรากฐานสำาคัญ อันจะทำาให้บ้านเมือง 
มีเสถียรภาพและความแข็งแกร่งได้ 

ด้วยเหตุนี้ในวันหนึ่ง เซโนฟอนจึงตัดสินใจเริ่มต้นจับปากกาขนนก 
ขีดเขียนแนวคิดของตนบนหน้ากระดาษ จนในที่สุดหนังสือชื่อ  
Oeconomicus ก็ถือกำาเนิดขึ้น และได้กลายเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ 
เล่มแรกของโลกตะวันตก

ขอ้เขยีนของเซโนฟอนเริม่ตน้ดว้ยการตัง้คำาถามและหาคำาตอบ ตัง้แต่
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำาวันไปจนถึงคำาถามในรูปแบบเชิงนามธรรม 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ หนึ่งในนั้นคือการให้คำานิยามเกี่ยวกับคำาว่า ‘ทรัพย์’  
อย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นเป็นคนแรก โดยยำ้าว่า “สิ่งที่เป็นทรัพย์ไม่ได้ 
หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี เพราะสิ่งที่เรามีและคิดว่ามันเป็นทรัพย์  
หากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็หาใช่ทรัพย์ไม่ เช่น สมมติว่าชายคนหนึ่ง 
ซ้ือม้ามาตัวหนึ่ง แต่ข่ีไม่เป็น ตกม้าบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลา การมีม้า 
ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาอยู่หรือ” จากตัวอย่างนี้เห็นได้ว่า ม้าย่อม 
ไม่ใช่ทรัพย์สำาหรับคนไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากการมีมัน

แล้วถ้าเช่นนั้น เราจะแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างไร

หน้ากระดาษถัดไป เซโนฟอนจึงได้เอ่ยถึงเรื่องของการขาย โดยระบุ 
ว่า “สำาหรับคนที่ใช้อะไรไม่เป็น อย่างน้อยถ้ามันเป็นสิ่งที่สามารถนำา 
ไปขายได้ ก็น่าจะยังคงเป็นประโยชน์อยู่ดี” ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าของอะไร 
ก็ตามที่แต่ละคนมีอยู่ย่อมเป็นประโยชน์เสมอ หากพยายามขายมัน 
หรือทำาให้มันเป็นสิ่งท่ีต้องการในสังคมขึ้นมา ถ้ากล่าวในแบบฉบับของ 
ศตวรรษนี้ก็คือ ‘การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน’ นั่นเอง แต่เซโนฟอน 
ก็ไม่ลืมที่จะยำ้าว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่จะขายของเหล่านั้นได้ ดังนั้นจึงจำาเป็น 
ต้องมีความรู้ในการขายควบคู่กันไปด้วย”

แล้วรู้หรือไม่ว่า อะไรคือสิ่งที่ปรารถนาร่วมกันสำาหรับคนทุกคน 
ในสังคม ราวกับได้ ยินเสียงเซโนฟอนเอ่ยถามในห้องเรียนวิชา 
เศรษฐศาสตร์

‘เงิน’ อาจารย์นักปรัชญาเฉลยถ้อยคำา “เพราะด้วยอานุภาพของเงิน 

นีเ่อง ท่ีทำาให้เกดิกระบวนการแปลงสิง่ท่ีไม่ได้มีไวข้ายให้กลายเปน็สนิทรพัย ์ 
เพื่อให้ได้เงินกลับมา เงินจึงได้กลายเป็นทรัพย์สินที่เป็นทุนสำาคัญ และ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งความม่ังค่ัง ท่ีสำาคัญเงินจะต้องถูกเก็บไว้ห่างๆ  
คนที่ไม่รู้จักใช้มัน เพราะมิเช่นนั้นจะถือเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์”

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับศัพท์นิยามทางเศรษฐศาสตร์ในหนังสือเล่มน้ี 
อีกหลายพันปีต่อมาได้ผิดเพี้ยนเป็นคำาว่า Economic ซึ่งล้วนแล้วแต่ 
มีความสำาคัญต่อการกำาหนดปรัชญาด้านเศรษฐศาสตร์ นับตั้งแต่ 
กรีกโบราณไปจนถึงภูมิปัญญาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ กระท่ังเป็น 
แรงบันดาลใจให้บุคคลอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อดัม สมิธ บิดา 
แห่งเศรษฐศาสตร์และ มาร์กซ์ เจ้าของลัทธิอันเลื่องชื่อในศตวรรษที่ 18  
และยังคงส่งผลต่อระบบความคิดให้กับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังจนถึง 
ปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคสมัยของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่เงิน 
ดูราวกับเป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ใครหลายคนอาจไม่เคยได้ตั้ง 
คำาถามกับตัวเองว่า สินทรัพย์ที่เรามีในครอบครองนั้นเป็นประโยชน์กับ 
เรามากน้อยเพียงไร 

คล้ายจะได้ยินเสียงเปรยของเซโนฟอนเบาๆ ว่า “คนบางคนใช้เงิน 
มากในการสร้างบ้านที่ใหญ่โตหรูหราอย่างไร้ประโยชน์ บางคนสร้าง 
บ้านที่สมบูรณ์ในทุกๆ อย่าง แต่ใช้เงินน้อยกว่า เช่นเดียวกันนั้นคน 
บางคนมีของมีค่ามากมาย แต่ใช้มันไม่ได้ตามต้องการ” 

ด้วยคำาอธิบายเหล่านี้ เห็นได้ชัดว่าเซโนฟอนยังเป็นหนึ่งในบุคคล 
ผู้ตระหนักและเห็นความสำาคัญของแนวคิดด้าน ‘เศรษฐกิจพอเพียง’  
ที่แม้เวลาจะผ่านพ้นไปกี่พันปีก็ยังคงสามารถนำามาใช้ได้จริง

แม้ชื่อของนักปรัชญาชาวกรีกผู้นี้จะถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา  
ทว่าหลักความคิดของเขายังคงมี คุณค่า และสามารถสะท้อน 
ความหมายอันยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนว่า “ความรู้ใดจะเป็นปรัชญา 
เศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงได้ ย่อมต้องนำาผู้คนไปสู่ความเป็นเสรีชนด้วยการ 
เป็นนายของตัวเอง และรู้จักทำางานสร้างประโยชน์จากผืนแผ่นดิน  
ซึ่งจะให้คุณอเนกอนันต์แก่มนุษยชาติ”  

และในวันนี้ เซโนฟอนก็ได้พิสูจน์ถ้อยคำาดังกล่าว ด้วยการเป็น 
ผู้สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่มนุษยชาตินั่นเอง

 หลายคนคุ้นเคยกับคำาว่า ‘เศรษฐศาสตร์’ 

แต่คงมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะเคยคุ้นกับคำาว่า ‘เซโนฟอน’
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ลักษณะของเรื่องสืบสวนสอบสวนนั้นเริ่มปรากฏตั้งแต่วรรณกรรม 
โบราณอย่างบทละครเรื่อง Oedipus Rex ของโซโฟคลีส นักเขียนบท- 
ละครชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 496 ปีก่อนคริสตกาล หรือในบทละคร 
อย่าง แมคเบธ และ แฮมเลต ของเชคสเปียร์ นักเขียนในยุคปลาย 
คริสต์ศตวรรษที่ 16 จากนั้นเมื่อมาถึงวรรณกรรมยุคโรแมนติก  
(ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18) ก็มีวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่า โกธิค  
ท่ีเน้นให้เห็นความน่ากลัว และความสยดสยองของเหตุการณ์ที่เหนือ 
คำาอธิบายซึ่งส่งผลให้เกิดอาชญนิยาย หรืองานเขียนรหัสคดี จากนั้นงาน
ประเภทอาชญนิยายจึงเริ่มกลายเป็นวรรณกรรมสืบสวนสอบสวน เม่ือ 
มีการนำาระบบเหตุผลมาผสมกับตรรกะความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึง
การปรับรูปโฉมของเรื่องราวอาชญากรรมให้เป็นเกมปริศนาที่ผู้อ่านได้
ขบคิดไปพร้อมๆ กับตัวละครเอกในเร่ือง และบุคคลแรกที่คิดค้นสูตร 
ดังกล่าวสำาเร็จคือ เอ็ดการ์ แอลแลน โป

เรื่องสั้น The Murders in the Rue Morgue (1841) หรือ ฆาตกรรม 
ที่ถนนมอร์ก ของโปเป็นปฐมบทแห่งนวนิยายสืบสวนสอบสวน  
พร้อมกันนั้น โปได้ ใ ห้กำ า เนิดนักสืบคนแรกของโลกวรรณกรรม  
คอื เซ ออกสุต ์ดแูปง ทีป่รากฏตวัขึน้เพือ่ไขคดฆีาตกรรมหญงิสองคนท่ีถกู 
สังหารอย่างโหดเหี้ยมในบ้านพักย่านถนนมอร์ก โปเริ่มเรื่องด้วยการ 
อารัมภบทถึงกระบวนการใช้เหตุผล และชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 
ศาสตร์การวิเคราะห์และการคำานวณ เพื่อเป็นการบอกแก่ผู้อ่านว่าเรื่อง 
ท่ีเขาจะเล่าต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาแบบเดียวกับการเล่นหมากฮอส 
ที่ผู้เล่นเดินหมากได้ไม่กี่วิธีและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ต้องมองเกม 
อย่างไตร่ตรอง รวมถึงยังได้เปรียบการใช้ทักษะนี้กับการเล่นไพ่ด้วย  
จากน้ันโปจึงเข้าเรื่องโดยใช้กลวิธีการเล่าในรูปแบบของข่าวหนังสือพิมพ์ 
ท่ีรายงานความคืบหน้าของคดีดังกล่าว ดูแปงลงมือสืบสวนคดีนี้  
โดยการอ่านจากหนังสือพิมพ์เป็นหลัก รวมถึงวิเคราะห์และไขคดี 
จากกระบวนการขบคิดและหาเหตุผลด้วย จนกระทั่งค้นพบความจริงว่า  
ผู้ร้ายเป็นลิงอุรังอุตังตัวหนึ่ง สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงกลลวงและอคติของ 
ตัวละครในเรื่องที่ปักใจเชื่อว่าคนร้ายที่ส่งเสียงไม่เป็นภาษานั้นคงเป็น 
คนเอเชียหรือไม่ก็คนแอฟริกัน

หลังจากตีพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้ลงในนิตยสาร Graham’s ได้ 
หนึ่งเดือนให้หลังจากที่โปเป็นบรรณาธิการให้นิตยสารดังกล่าวแล้ว  
ยอดผู้อ่านของนิตยสารดังกล่าวก็เพิ่มสูงขึ้นจาก 5,000 คนเป็น 37,000  
คน ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน สะท้อนให้เห็นกระแสตอบรับและความ 
นิยมของวรรณกรรมแนวใหม่นี้ได้อย่างดี   

โปยังเขียนเรื่องสืบสวนสอบสวนอีกชุดหนึ่ง คือ The Mystery of  
Marie Roget (1842) และ The Purloined Letter (1844) โปเรียกงาน 
ของเขาว่าเป็น ตรรกนิยาย (tale of rationcination) เพื่อบอกว่า 
นวนิยายแนวนี้ดำารงอยู่ได้ด้วยระบบเหตุผล และแต่ละเหตุการณ์ในเรื่อง 
มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ

ในเวลาต่อมา เรื่องของโปได้กลายเป็นรากฐานสำาคัญและส่งอิทธิพล 
อย่างใหญ่หลวงแก่วรรณกรรมสืบสวนสอบสวนในยุคต่อๆ มา ไม่ว่า 
จะเป็นการให้ตัวละครนักสืบฉลาดปราดเปรื่อง มีเพื่อนคู่หู เป็น 
ผู้บรรยายเรื่อง มีตำารวจที่ไม่สามารถไขคดีได้ ปริศนาห้องปิดตาย  
รวมถึงการคลี่คลายคดีของนักสืบบนเก้าอี้นวมหรือนักสืบถุงมือขาว  
(หมายถึงนักสืบท่ีไม่ได้ลงมือสืบสวนจริงจัง แต่ใช้การคิดวิเคราะห์ 
คลี่คลายคดีมากกว่า) 

นอกจากงานเขียนประเภทสืบสวนสอบสวนแล้ว โปยังได้รับการ 
ยกย่องว่าหนึ่งในสุดยอดนักเขียนแนวสยองขวัญของประวัติศาสตร์
วรรณกรรมอกีดว้ย ถงึขนาดราชาเรือ่งสยองขวญัอยา่ง สตเีฟน คงิ ยงัยอมรบั 
ไม่เพียงองค์ประกอบของเรื่องสืบสวนสอบสวนของเขาจะส่งอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมสืบสวนสอบสวนในยุคต่อมาเท่านั้น แต่ชื่อของนักเขียนผู้นี้ 
ก็ถูกดัดแปลงมาเป็นนามปากกาของบิดาเรื่องสืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่น 
เอโดงาวะ รัมโป และนอกจากนี้ ชื่อเอโดงาวะก็ยังกลายเป็นนามแฝง 
ของนักสืบจิ๋ว เอโดงาวะ โคนัน อีกทอดหนึ่งเช่นกัน

 ก่อน เซอร์อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ ก่อน อกาธา คริสตี ยังมี เอดการ์ อัลเลน โป 

หากเอ่ยถึงเรื่องสืบสวนสอบสวนในโลกวรรณกรรมแล้ว หลายคนคงนึกถึงนักสืบ 

‘เชอร์ล็อก โฮล์มส์’  ของ เซอร์อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ หรือ ‘นักสืบ เจน เมเปิล’  

ของนักเขียนหญิง อกาธา คริสตี  หรือนักสืบจำาเป็นอย่าง ‘ โรเบิร์ต แลงดอน’  

ของ แดน บราวน์ หรือแม้กระทั่งนักสืบในโลกการ์ตูนอย่าง ‘โคนัน’ และ ‘คินดะอิจิ’ 

แ ต่ ก่ อ น ที่ นั ก เ ขี ย น ห รื อ นั ก สื บ เ ห ล่ า นี้ จ ะ ถื อ กำ า เ นิ ด ใ น โ ล ก ว ร ร ณ ก ร ร ม นั้ น ยั ง มี   

เอดการ์ อัลเลน โป (Edgar Allen Poe) นักเขียนชาวอเมริกัน - บิดาแห่งเรื่องสืบสวน 

สอบสวน คนแรกของโลกวรรณกรรม
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*อ้างอิง
UNDERGROUND BULLETEEN (ว�รส�รหนังสือใต้ดิน) ฉบับที่ 12 / แมวผี, 

เอดการ์ อัลเลน โป / www.online-literature.com/poe / Wikipedia 
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โคปาลา กฤษณา โกเคล (Gopal Krishna Gokhale) เป็นหนึ่งใน 
ผู้นำาคนสำาคัญของยุคแห่งการเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดียจาก 
จักรวรรดิอังกฤษ และเป็นผู้นำารุ่นแรกในสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดีย  
ที่เป็นรากฐานการปกครองแบบรัฐสภาในอินเดีย

ภูมิหลังของโกเคล แม้จะจะเกิดมาในตระกูลพราหมณ์ที่ค่อนข้าง 
ยากจน แต่เขาก็ได้รับการศึกษาจากอังกฤษและรู้ภาษาอังกฤษเป็น 
อย่างดี เขาจึงเป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกของอินเดียที่ได้ไปศึกษาต่อ 
ระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ โกเคลเข้าศึกษาที่วิทยาลัย- 
เอลฟินสโตน ท่ีวิทยาลัยแห่งนี้เองที่ช่วยเปิดมุมมองและทัศนะใหม่ๆ  
ทางการเมือง เขาได้ศึกษาทฤษฎีการเมืองอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ 
หลักการเก่ียวกับประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของนักปรัชญาเสรีนิยม 
อย่าง จอห์น สจ๊วต มิลล์ และ เอ็ดมันด์ เบิร์ก เขาจึงตระหนักว่าการ
เรียกร้องเอกราชของชาวอินเดียไม่เพียงต้องปลดแอกการปกครอง 
จากเจ้าอาณานิคมเท่านั้น แต่จะต้องปฏิรูปสังคมอินเดียไปพร้อมกัน  
ซึ่งหลักการดังกล่าวเขาได้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำาคัญชั่วชีวิตการเป็น 
นักปฏิวัติ

โกเคลเข้ามาร่วมในสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดียในปี ค.ศ. 1889  
และคอยเป็นปากเสียงเพื่อต่อรองอำานาจของอังกฤษ ทำาให้สภา 
คองเกรสท่ีแต่เดิมคอยรับคำาสั่งของอังกฤษกลายเป็นองค์กรสำาคัญ 
ท่ีมีบทบาทในการลดภาษี ปรับปรุงการคลังของประเทศ การนำาระบบ 
อุตสาหกรรมมาใช้ในประเทศ แม้จะต้องอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของ 
องักฤษในชว่งแรก แตก่ท็ำาใหร้ะบบอตุสาหกรรมของอนิเดยีพฒันาไปมาก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา สภาคองเกรสแห่ง
ชาติอินเดียก็แบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายชาตินิยมหัวรุนแรงนำาโดย  
บัล กันกาธาร์ ติลัก ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการรับความช่วยเหลือจากอังกฤษ 
ในทุกด้าน เขาต้องการฟื้นฟูศาสนาฮินดู ระบบสังคม และวัฒนธรรม 
ประเพณีของอินเดียที่มีมาแต่เดิมให้กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
หลักปฏิบัติของฝ่ายนี้คือต้องการให้เกิดความปั่นป่วนแก่อังกฤษ รวมถึง 
ใช้กำาลังและก่อการร้ายหากจำาเป็น แนวคิดชาตินิยมหัวรุนแรงนี้เผยแพร่ 
ไปในวงกว้าง โดยเฉพาะกับชาวอินเดียที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี 
แต่เดิมของตน ขณะที่โกเคลถือเป็นฝ่ายชาตินิยมสายกลางที่ต้องการ 
ปฏิรูปสังคมให้พร้อมในทุกด้านก่อนการเรียกร้องเอกราชจากจักรวรรดิ 
อังกฤษ พวกเขาใช้วิธีการต่อรองอำานาจในสภาคองเกรสควบคู่กับการ 
รับความช่วยเหลือจากอังกฤษในด้านต่างๆ ให้ความสำาคัญกับการ 
พัฒนาอินเดียเพื่อเป็นรัฐสวัสดิการ หลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบ  
ซ่ึงต่อมาแนวคิดนี้คือการต่อสู้แบบ ‘สันติ-อหิงสา’ ที่มหาตมะคานธี 
นำามาใช้

แนวคิดที่สำาคัญหนึ่งของโกเคลคือเร่ืองการศึกษาที่เขาให้ความ 

สำาคัญมาก โดยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างมั่นคงถาวร 
ที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนชาวอินเดียได้รับการศึกษาและเข้าใจสิ่งที่ 
พวกเขากระทำาอยู่อย่างถ่องแท้ ในปีค.ศ. 1905 เมื่อโกเคลได้รับเลือกให้ 
เป็นประธานาธิบดีของสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดีย นโยบายหนึ่งที่เขา 
เน้นอย่างมากคือนโยบายสนับสนุนการศึกษา อาทิ การก่อตั้งสถาบัน 
การเมืองการปกครองและเศรษฐศาสตร์โกเคล (The Gokhale Institute  
of Politics and Economics - GIPE) การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ 
ชาวอินเดียไปเรียนต่อต่างประเทศ การก่อตั้งโรงเรียนที่มีแผนการศึกษา 
แบบตะวันตกหลายแห่งในประเทศ การเปิดสอนภาคคำ่าแก่แรงงาน 
อุตสาหกรรม ซึ่งการวางรากฐานการศึกษาแบบตะวันตกให้แก่ 
คนอนิเดีย ถอืเปน็ปจัจยัสำาคัญทีท่ำาใหป้ระชาชนมคีวามตืน่ตวัทางการเมอืง 
และความพร้อมในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของโกเคลนั้นไม่เหมาะนักที่จะเป็นผู้นำา 
ในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ เพราะโกเคลนั้นทำางานในสภา 
คองเกรสแห่งชาติอินเดียซึ่งรับความช่วยเหลือต่างๆ จากอังกฤษมา 
อย่างยาวนาน ต่างจากผู้นำาชาตินิยมหัวรุนแรงอย่างติลัก ซึ่งคอยต่อสู้ 
กับจักรวรรดิอั งกฤษด้วยวิธี รุนแรงและได้รับความเชื่ อถือจาก 
นักชาตินิยมชาวอินเดียมากกว่า 

จนกระทั่งบั้นปลายของชีวิตในปี ค.ศ. 1912 โกเคลได้พบกับมหาตมะ 
คานธีท่ีแอฟริกา ท่ีนั่นเองคานธีได้รับแนวคิดในการปฏิรูปสังคมอินเดีย 
และการเรียกร้องเอกราชให้แก่ชาวอินเดียจากโกเคล มหาตมะคานธี 
กลับมาอินเดียในปีค.ศ. 1915 พร้อมกับแนวคิดสันติ-อหิงสา  
และกลายเป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวอินเดียใน 
การเรียกร้องเอกราชจากจักรวรรดินิยมอังกฤษ ภายหลังความสำาเร็จ 
ในการเรียกร้องเอกราช คานธียกย่องโกเคลว่าเป็นครูคนสำาคัญของเขา 
และเป็นคนสำาคัญของอินเดียที่ช่วยวางรากฐานสำาคัญต่างๆ ท้ังด้าน 
การเมือง การศึกษา จนประชาชนมีความพร้อมที่จะปลดแอกการ 
ปกครองจากอังกฤษ และได้กล่าวถึงโกเคลอย่างนอบน้อมว่า “ท่านผู้นี้ 
บริสุทธิ์เหมือนเพชรนำ้าหนึ่ง อ่อนน้อมเหมือนแกะ กล้าหาญเหมือน 
ราชสีห์ และเป็นผู้ลึกซึ้งในการเมืองการปกครองยิ่งกว่าใครอื่น”

น่าเสียดายที่โกเคลไม่ได้เห็นอินเดียปลดแอกการปกครองจาก 
จักรวรรดิอังกฤษด้วยตาตนเอง เพราะเขาเสียชีวิตไปก่อนในปี  
ค.ศ. 1915 ด้วยวัยเพียง 49 ปี

 ไมเ่กนิเลยถา้จะกลา่วว่า หากไม่มีโกเคลผูว้างรากฐานทางดา้นสถาบนัการเมอืง  

การศกึษา และการพฒันารฐัสวสัดกิารใหแ้กอ่นิเดยี ขบวนการเรยีกรอ้งเอกราชของ

อินเดีย ซึ่งนำาโดยมหาตมะคานธีอาจเอาชนะจักรวรรดิอังกฤษไม่ได้

*อ้างอิง
Gokhale a political biography: 

a study of his services and political ideas, D.B.Mathur
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 ชาติชาย เชี่ยวน้อย หรือชื่อจริง นริศ เช่ียวน้อย คือแชมป์โลกคนที่ 2 ของไทยเจ้าของมงกุฎ

โลกรุ่นฟลายเวทถึง 3 คร้ัง 3 สถาบัน คนเดียวของไทยและคนแรกของโลก จนนิตยสาร The Ring  

แห่งอังกฤษยกย่องเป็นนักชกแห่งประวัติศาสตร์ในรอบ 30 ปี (ค.ศ. 1963 - 1993) และถือเป็นนัก

มวยคนสุดท้ายที่ในหลวงเสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรการชกทุกครั้ง และทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้า 

เพื่อรับโอวาทก่อนชกป้องกันตำาแหน่ง ครองตำาแหน่งแชมป์โลกสภามวยโลก (WBA) ในปี พ.ศ. 2516 

ด้วยเกียรติยศอันมากมายนี้ ได้ส่งผลให้ชีวิตของคนคนหนึ่งได้รับ 
การยอมรับจากแฟนมวยมากมายยามที่ยืนเด่นบนสังเวียน ทว่าหลัง 
แขวนนวมช่ือของเขาก็ค่อยๆ เลือนจากความทรงจำา เสียงเชียร์ที่เคย 
กระห่ึมกลับแผ่วเบาราวเสียงกระซิบ นั่นคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ 
เจ้าของฉายา ‘มาร์เซียโนน้อยแห่งเอเชีย’ ไม่เคยย่างกรายเข้าสนามมวย 
อีกเลย

“บางวันผมนำ้าตาไหลเพราะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ คิดถึงอดีตที่เคย
เจอคนโน้นคนนี้ เคยต่อสู้ บางทีทนไม่ได้ แต่ผมต้องอดทน เพราะมัน 
คืออดีต มันจบไปแล้ว กลัวโดนแบบพี่โผนที่เข้าไปดูมวยในสนามกีฬา 
แห่งชาติ แต่ไม่มีบัตร เลยบอกเด็กหน้าประตูว่าผม โผน กิ่งเพชร  
เด็กมันบอกว่าผมรู้จักคุณโผน แต่ไม่มีตั๋วผมไม่ให้เข้า ผมเลยไม่กล้าไป 
สนามมวย เพราะกลัวโดนแบบพี่เขา เมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละ...” 
คำาตัดพ้อของชาติชาย เสมือนภาพสะท้อนช่วงชีวิตหลังแขวนนวม 
ได้อย่างแจ่มชัด 

บนสังเวียน ชาติชายได้ชื่อว่าเป็นมวยหมัดหนักและจอมลุยคนหนึ่ง 
ของเมืองไทย แต่ย้อนกลับไปในวัยเด็กใครจะรู้ว่าแชมป์โลกอย่างเขา  
เคยมีเรื่องกับหัวโจกของโรงเรียนจนถูกข่มขู่ไม่ให้มาเรียนอีก ทำาให้เขา 
กลัวจนขาดเรียนและเลิกเรียนโดยปริยาย กระทั่งกลิ่นสาปนวมทำาให้ 
เขาเดินเข้าไปยังค่ายมวยลูกวังเดิมที่ไม่ไกลจากบ้าน แล้วบทพิสูจน์ 
หัวจิตหัวใจก็เริ่มขึ้น

เมื่อเด็กใหม่อย่างชาติชายถูกลงนวมซ้อมกับ ธนูน้อย แหลมฟ้าผ่า  
ดาวเด่นของค่าย ครบสองยกเด็กใหม่ก็โดนไล่ต้อนจนน่วม ภาษามวย 
เรียกได้ว่า ‘กระดูกคนละเบอร์’ หลายคนนึกว่าเขาจะเข็ดหลาบ  
แต่วันรุ่งขึ้นชาติชายกลับมาซ้อมอีกครั้งและถูกลงนวมซ้อมกับคู่ต่อกร 
เดิมจนครบยก ถือเป็นการวัดนำ้าอดนำ้าทนจน วิเชียร ศุภสมุทร เจ้าของ 
ค่ายออกปากว่า “ไอ้หลานชาย หัวใจแกเป็นนักมวยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์  
ต่อไปนี้อย่าขาดซ้อม ฉันจะฝึกแกชกมวยสากลอย่างถูกวิธี”    

สะพานที่ทอดยาวสู่ เข็มขัดเส้นแรกของชาติชายไม่ใช่เรื่องง่าย  
ยุคน้ันการออกไปชกต่างประเทศเป็นเร่ืองจำาเป็นของนักมวยหน้าใหม่ 
เพื่อประสบการณ์และเงินมาจุนเจือตัวเองและค่าย เขาหันไปชกกับ 
นักมวยกัมพูชาอยู่พักหนึ่ ง จนมีชื่อในพลังหมัดอันหนักหน่วงแ 
การเดินทางไปโกยเงินเยนของชาติชาย ไม่ใช่เร่ืองง่ายเม่ือโปรโมเตอร์ 
ชาวญี่ปุ่นร่อนหนังสือด่วนถึงสมาคมมวยของไทย ในเชิงตำาหนิ 
โปรโมเตอร์ ไทยที่นำ ามวยโนเนมอย่างชาติชายมาต่อยในญี่ปุ่น  
แต่ เ ขาก็ ได้พิ สู จน์ตั ว เองด้ วยการต่ อยกับนั กมวยยุ่ น ไฟต์ แรก  
โดยมีเงื่อนไขคือต่อยแค่ 4 ยก ถ้าชนะจะได้ชกในประเทศต่อ ถ้าแพ้ 
ชาติชายจะต้องตีตั๋วกลับไทยทันที แล้วความกดดันทั้งมวลกลับเปลี่ยน 

เป็นพายุหมัด เมื่อขึ้นยกที่ 2 นักมวยโนเนมผู้นี้ควำ่านักมวยเจ้าถิ่นน็อก 
คาเวที จนได้รับฉายาจากแฟนมวยชาวญี่ปุ่นว่า ‘สิงห์ร้ายเมืองสยาม’ 

ทุกสังเวียนผ้าใบล้วนมีความฝัน เมื่อชาติชายกระชากเข็มขัดแชมป์ 
ตะวันออกไกลมาครองได้ที่สัง เวียนมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปินส์  
เขายอมรับว่าเหมือนฝันเพราะเคยตัดภาพเข็มขัดของโผน กิ่งเพชร  
มาติดไว้ที่เอวบนรูปภาพของตน 

หลังจากนั้นชื่อของชาติชาย ดังเป็นพลุแตกเมื่อคว้าเข็มขัดสภา 
มวยโลก (WBC) ได้ใน พ.ศ. 2513 เป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความ 
กดดัน ซึ่งเขาต้องชกและเป็นเทรนเนอร์ให้ตัวเองด้วย เขาเล่าว่าต้องอยู่ 
ในกฎวินัยอย่างเคร่งครัด เตรียมทุกอย่างเองตั้งแต่ตื่นนอน โดยจด 
เอาไว้ในกระดาษว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง พอถึงเวลาออกวิ่งตอนเช้า  
ถ้าเพื่อนมาไม่ตรงเวลาเขาจะวิ่งโดยไม่รอเพื่อน มีแค่พี่เลี้ยงที่คอย 
เช็ดเหงื่อและคอยตะโกนบอกว่าหมัดขวาตก 

ชาติชายถือเป็นจ้าวสังเวียนอีกคนที่โดดเด่นในชีวิตครอบครัว  
เพราะทุกครั้งที่ขึ้นชกขอบกางเกงจะปักคำาว่า ‘BOY’ ซึ่งเป็นชื่อลูกชาย 
คนโต อันเป็นกำาลังใจสำาคัญในการป้องกันแชมป์โลกหลายครั้ง แต่ภาพ 
ชัยชนะบนสังเวียนอาจตรงข้ามกับชีวิตรักนอกผืนผ้าใบ “อู๊ดบอกผมว่า  
เราอย่ามารักกันเลย พ่อแม่เธอไม่ชอบฉัน ผมก็บอกว่า ถ้าให้ฉันหยุด 
รกัเธอ รอใหฉ้นัตายไปจากโลกนีเ้สยีกอ่น ผมรกัเขามากนะ ผมไมม่ใีครอืน่ 
อีกเลย” ความรักที่ถูกกีดกันทำาให้ทั้งคู่ต้องพากันหนีไปเช่าห้องหลัง 
โรงพักบางกอกใหญ่ กระทั่งในที่สุดชาติชายก็ใช้กำาปั้นเป็นใบเบิกทาง  
จนหาเงินมาซื้อที่ปลูกบ้านสร้างครอบครัวได้จนสำาเร็จ 

ช่วงท้ายก่อนแขวนนวมชาติชายกลับไปชกที่ญี่ปุ่นในศึกนอกรอบกับ  
ฮานากาต้า นักมวยเจ้าถิ่น ถือเป็นแมตช์ที่อดีตแชมป์โลกต้องหลั่งนำ้าตา 
รดผืนผ้าใบ เมื่อขึ้นยกที่ 6 ชาติชายมีแผลแตกที่ขอบตาขวา กรรมการ 
ตัดสินใจให้ชกต่อ แต่พี่เลี้ยงกลับโยนผ้าขาว เขาใช้เท้าเขี่ยผ้าขาวที่กอง 
อยู่บนเวทีทิ้ง จนแล้วจนรอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่พ้นตากรรมการ เขาถูกจับ 
แพ้ยุติการชก แต่เขาก็ไม่สนใจและส่งเสียงตะโกนลั่นว่า “ไอแคนซี  
ไอแคน ไอแคน ตาผมยังเห็น...” ก่อนที่อดีตแชมป์โลกจะทรุดฮวบ  
กอดขากรรมการด้วยนำ้่าตานองหน้า 

หลังแขวนนวมชาติชายมีอาการป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ อยู่ในการ 
ดูแลของภรรยาคู่ชีวิตและลูกๆ ในบ้านท่ีซึ่งใช้หมัด เหงื่อ เลือด เน้ือ  
แลกมา 

*อ้างอิง
ช�ติช�ย เชี่ยวน้อย วีรบุรุษเจ้�นำ้�ต�หมัดภูผ�หิน,

เกียรติตระกูล ใจไทย / Wikipedia 
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เลโอนาร์ด โคเฮน เป็นนักประพันธ์เพลงบทกวีชาวแคนาดา  
อัลบั้มของเขาไม่โด่งดังเท่าไร แต่เพลงที่เขาประพันธ์ถูกนักร้องหลาย 
ต่อหลายคนนำาไปร้องใหม่จนโด่งดัง อาทิเพลงรักร้าวสุดเพราะอย่าง  
Bird on the Wire, Suzanne และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hallelujah ซึ่งถูก 
นำามาคัฟเวอร์โดยนักร้องชื่อดังและไม่ดังจำานวนมาก อาทิ รูฟัส เวนไรต์,  
จอห์น เคล และ เจฟฟ์ บักเลย์ แถมยังเคยมีผู้ประกวด American Idol  
นำาไปร้องอีกด้วย นับได้ว่าเป็นเพลงที่ผู้คนนำาไปร้องใหม่มากที่สุด  
และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดในโลกดนตรีเพลงหนึ่ง

เลโอนาร์ด โคเฮน เริ่มต้นเป็นที่รู้จักในประเทศแคนาดาผ่านการ 
หยดนำ้าหมึกเขียนหนังสือ หนังสือเล่มแรกของเป็นบทกวีที่ตีพิมพ์ในปี 
ค.ศ. 1956 ก่อนที่นวนิยายเล่มแรกจะตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1963 ตามมา  
ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาจะว่าด้วยศาสนา ความเป็นปัจเจก และความสัมพันธ์ 
ระหวา่งมนษุย ์นวนยิายเรือ่ง Beautiful Losers (1966) ของเขาไดเ้จาะลกึ 
เก่ียวกับประเด็นทางเพศอย่างลึกซึ้ง และในปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็น 
วรรณกรรมคลาสสิกขึ้นหึ้งของแคนาดาอีกด้วย

ปีต่อมาหนุ่มนักเขียนก็ผันตัวเองเข้าสู่วงการดนตรี ผลงานอัลบั้มแรก 
ของเขาคือ Songs of Leonard Cohen (1967) สามารถประกาศ 
ความยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้และได้รับเสียงช่ืนชมจาก 
นักวิจารณ์เป็นอย่างดี แม้ว่าตัวเพลงจะฟังค่อนข้างยาก ด้วยแนวเพลง 
สไตล์ยูโรเปียนโฟล์กผสมผสานกับเนื้อเพลงที่งดงามราวกับบทกวี 
ในอัลบั้มชุดนี้ประกอบด้วยเพลงที่มีเนื้อหางดงาม อย่าง Suzanne,  
Sisters of Mercy, So Long, Marianne และ Hey, That’s No Way to  
Say Goodbye 

ในยุค 80 โคเฮนกลับมามีชื่อเสียงใหม่อีกครั้งกับอัลบั้มท่ีชื่อว่า  
Various Positions (1984) ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ 
ตัวเขาเองเลย ด้วยเสียงร้องที่นุ่มลึก ฝังแรงลึกลงไปจนเกิด 
รอยรา้ว จากทีเ่คยถอืกตีาร์กห็นัมาจบัไมโครโฟน ใสส่ทู แวน่ตาดำา ราวกบั 
นักร้องไนต์คลับ เนื้อหาในบทเพลงก็ให้ความลุ่มลึกของความรู้สึกใน 
การเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น Dance Me to the End of Love  
และที่สำาคัญคือเพลง Hallelujah บทแห่งความหดหู่อันเลื่องชื่อก็อยู่ใน 
อัลบั้มนี้

บทเพลง Hallelujah ศลิปนิไดเ้ลอืกใสค่ำารอ้งแบบเปน็ภาพปะตดิปะตอ่  
โดยสองท่อนแรกพูดถึง ‘Hallelujah’ ในบริบทของศาสนาที่กล่าวถึง 
เรื่องราวในไบเบิล เริ่มด้วยเรื่องราวของ David และกษัตริย์ Saul  
โดยเกริ่นว่ามีคอร์ดดนตรีอยู่ชุดหนึ่ง ท่ี David ใช้บรรเลงเพลงพิณ 
ให้กษัตริย์ Saul ฟัง เพื่อช่วยขับไล่ปีศาจที่ครอบงำาพระองค์อยู่ ในอีกแง่ 
ความหมายเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อใช้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าที่ยังปรานี 
ต่อกษัตริย์ Saul คำาว่า ‘Hallelujah’ เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า  
‘การสรรเสรญิพระผูเ้ปน็เจา้’ ซึง่พระผูเ้ปน็เจา้นัน้เปน็ของสงู ดงันัน้เนือ้หา 
ความหมายในเพลงนี้จึงเปรียบกับความรักที่ยากจะเป็นได้ในท่อนต่อมา  
ที่พูดถึงเรื่องความตำ่าต้อย ความคับแค้นต่อความรักที่ตนมีให้กับ 
หญิงสาว ท่ีกลา่วไวอ้ยา่งเศรา้สรอ้ยวา่ “Our love is not a victory march  
It’s a cold and it’s a broken hallelujah” - ความรักของเรามิใช่ขบวน 
ทัพแห่งชัยชนะ แต่มันเป็นคำาสรรเสริญพระเจ้าที่ เหน็บหนาว  
และแหลกสลาย ...นีเ่ปน็ตวัอยา่งการเขยีนเนือ้เพลงทีท่ำาใหเ้ขาไดช้ือ่ว่าเปน็ 
‘ราชาแห่งความหดหู่’

โคเฮนได้ชื่อว่าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่ทำางานช้ามากคนหนึ่ง  
จนถงึวนันีเ้ขามอีลับัม้เพยีง 11 ชดุ เฉลีย่แลว้เขาใชเ้วลาทำาอลับัม้ชดุละ 4 ป ี
แตอ่ยา่งไรกต็าม เพลงหมน่ๆ ของเขากเ็ป็นอทิธพิลตอ่นกัรอ้งนักแตง่เพลง 
ในยุคหลังๆ เป็นจำานวนมาก เคยมีการรวมแฟนเพลงของโคเฮนมาทำา 
อัลบั้มทริบิวต์หลายต่อหลายครั้ง ที่โด่งดังหน่อยก็คือ I’m Your Fan  
(1991) และ Tower of Song (1996) ศิลปินท่ีมาเผยตัวว่าเป็น 
แฟนเพลงของเขามตีัง้แตร่ะดับโลกอยา่ง บลิล ีโจเอล, โบโน (นกัรอ้งวง U2)  
จนถึงศิลปินหม่นๆ อย่าง นิค เคฟ และวงโมเดิร์นร็อกเท่ๆ จากอังกฤษ 
อย่าง James และวงพังก์ตัวพ่ออย่าง Pixies

ทุกวันนี้ บทเพลงกวีของเลโอนาร์ด โคเฮน ก็ยังคงดังกึกก้องอยู่ใน 
ท่วงทำานองแห่งชวีติผูค้นท่ีได้ฟงัท่ัวโลก ไม่วา่จะขบัรอ้งด้วยนกัรอ้งทา่นใด 
หรือได้รับการขับร้องใหม่อีกกี่ครั้งก็ตาม

 ส่วนประกอบหลักของบทเพลงก็คือเนื้อร้องและทำานอง ถ้าเรา 

แยกมาว่ากันเฉพาะเนื้อร้อง มีนักแต่งเพลงหลายต่อหลายคนที่เขียน 

เนื้อเพลงได้สวยงามราวบทกวี และชื่อต้นๆ ของกวีนักแต่งเพลงที่คนนึกถึง 

ก็คงเป็น บ๊อบ ดีแลน ท่ีบุกเบิกดนตรีแนวโฟล์กซองในยุค 80 จน 

ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำาดนตรีแนวกบฏ และเป็นกวีนักเพลงคนสำาคัญ แต่โลกนี้ 

ยังมีกวีนักเพลงอีกคนที่ชื่อ เลโอนาร์ด โคเฮน (Leonard Cohen) ที่เป็นผู้นำา

ในการเขียนเนื้อเพลงหม่นๆ ในแบบของตัวเองอยู่ด้วย

*อ้างอิง
www.allmusic.com / Wikipedia
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ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง บริเวณประตูทางเข้าพระราชวังต้องห้าม 
เหนือจัตุรัสเทียนอันเหมิน ประเทศจีน ภาพท่านประธานเหมา เจ๋อตง  
นั้นไม่เคยเก่า และยังคงเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้มาเยือนยาวนาน 
กว่าทศวรรษ

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ ได้ทำางานนี้  งานนี้ เป็นงานที่ศัก ด์ิสิทธิ์   
เป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำาอย่างเต็มความสามารถ” ศิลปินเอ่ยชัดถ้อยชัดคำา  
เขาเป็นศิลปินที่ค่อนข้างเก็บตัวและเคยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อ 
มานับครั้งไม่ถ้วน แต่เมื่อปลายปีที่แล้วเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสำานักข่าว 
รอยเตอร์ถึงงานที่เขาทำา

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่ศิลปินวัย 58 ปีผู้นี้ได้รับมอบหมายจาก 
รัฐบาลจีนให้เป็นศิลปินผู้วาดภาพท่านประธานเหมา ขณะที่ยืนอยู่บน 
นั่งร้าน เขาค่อยๆ บรรจงปาดพู่กันลงบนผืนภาพที่ผลิตขึ้นจากไฟเบอร์- 
กลาสเคลือบพลาสติก ขนาดความสูงกว่า 6 เมตร กว้าง 4 เมตร  
และหนักถึง 1.5 ตัน บางขณะเขาใช้แอร์บลัชช่วยแต่งเติมให้ภาพดูมีมิติ 
มากยิ่งขึ้น 

“สิ่งสำาคัญของการวาดภาพนี้ คือการอธิบายถึงชีวิตและตัวตนของ 
ท่านประธานเหมา ต้องแสดงให้เห็นถึงบารมีของการเป็นผู้นำาที่ยิ่งใหญ่  
นี่เป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำาให้สำาเร็จ” เขากล่าว 

เก๋อ เสี่ยวกวาง เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1953 เขาได้เข้าศึกษาศาสตร์ด้าน 
ศิลปะจาก Capital Normal University และในปี ค.ศ. 1971 ก็ได้มี 
โอกาสเรียนการวาดภาพเหมือนบุคคลขนาดใหญ่จาก อาจารย์หวัง  
กั๋วต้ง เมื่ออาจารย์หวังปลดเกษียณในปี ค.ศ. 1976 ปีที่เหมา เจ๋อตง 
เสียชีวิต เก๋อจึงได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำางานด้านศิลปกรรมให้กับ 
รัฐบาลจีน ซึ่งเป็นศิลปินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับหน้าที่วาดภาพ 
ท่านประธานเหมา เขาจึงได้เป็นศิลปินคนที่ 4 รับหน้าที่วาดภาพท่าน 
ประธานเหมาต่อจากอาจารย์หวัง สืบสานต้นแบบภาพท่านประธาน 
เหมาของ จาง เจ้ินซื่อ ศิลปินคนแรกที่เหมา เจ๋อตงคัดเลือกให้เป็น 
ผู้วาดในวาระครบรอบปีแรกของการสถาปนาชาติจีน เมื่อปี ค.ศ. 1950

ในทุกปีของคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน ศิลปินผู้นี้ต้องนำาภาพท่าน 

ประธานเหมาที่วาดขึ้นใหม่ ไปติดตั้งเหนือทางเข้าพระราชวังต้องห้าม 
ให้เรียบร้อยก่อนเช้าวันท่ี 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันท่ีชาวจีนทั่วทั้งประเทศ 
ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระครบรอบวันชาติ เขาได้ทำาหน้าท่ีน้ีมาตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1977 ต่อเนื่องมาเป็นประจำาทุกปี และในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ 
เขายังคงทำาหน้าที่นี้เช่นเดิม

เหมา เจ๋อตง คือผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น จากการนำา 
พรรคคอมมิวนิสต์เอาชนะสงครามกลางเมืองได้สำาเร็จ เหมานำา 
ประเทศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตและเป็นผู้นำาการปฏิวัติ 
วัฒนธรรม แต่ก็มีชาวจีนจำานวนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์  
จนเป็นเหตุให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ประชาชนกว่า  
1 ล้านคนถูกสั่งฆ่าหรือจำาคุกโดยขบวนการเรดการ์ด แต่จากการทำา 
หน้าท่ีผู้นำาประเทศในการรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง ทำาให้เขา 
ได้รับการเรียกขานจากประชนชนว่า ท่านประธานเหมา 

ในปี ค.ศ. 1989 มีกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเดินขบวนต่อต้าน 
ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน และทำาการสาดสีทำาลายภาพท่านประธานเหมา  
ก่อนที่คนกลุ่มนั้นจะถูกทางการรัฐบาลจีนจับขังคุกอยู่นานหลายปี

ทุกวันนี้นักท่องเท่ียวจำานวนเรือนแสนยังคงเดินทางมาชมความงาม 
และประวัติศาสตร์ของพระราชวังต้องห้าม ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน  
ในวันที่จีนได้กลายเป็นประเทศมหาอำานาจของโลก ภาพท่านประธาน- 
เหมาก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้นำาอันยิ่งใหญ่ และเป็นเหมือนศูนย์รวม 
จิตใจของคนจีนทั้งประเทศ 

กว่า 30 ปี 30 ภาพ... ในทุกวาระของการครบรอบฯ เก๋อ เสี่ยวกวาง  
ศิลปินจีนผู้นี้ยังคงทำาหน้าที่ของเขาต่อไป

“คุณต้องใส่ใจในงานที่ทำา นี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดภาพหนึ่ง แต่ภาพนี้คือ 
จิตวิญญาณของประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ”

 เก๋อ เสี่ยวกวาง (Ge Xiaoguang) เป็นชื่อศิลปินชาวจีนที่โลกไม่คุ้นหู  

เพราะเขาไม่ใช่ เลโอนาร์โด ดา วินชี ศิลปินที่โลกจดจำาจากรอยยิ้มโมนาลิซา เขา

ไม่ใช่ ปาโบล ปีกัสโซ ศิลปินคิวบิสท์ผู้ชีกแหกแหวกกฎเส้นสายและรูปทรง เขา

ไม่ใช่ แอนดี วอร์ฮอล ศิลปินผู้นำาศิลปะแนวป๊อปอาร์ตแห่งศตวรรษที่ 19 และ

เขาไม่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือ 1000 Painting of Genius ถึงแม้ว่าหนังสือ

เล่มนั้นจะ Printed in China ก็ตาม แต่ผลงานที่เขาทำากลับมีคุณค่ามากพอ 

ที่โลกควรจะจดจำา

*อ้างอิง
www.reuters.com / Wikipedia
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ในแวดวงแอนิ เมชันของญี่ปุ่น ชื่อของ ฮายาโอะ มิยาซากิ  
แห่งสตูดิโอจิบลิ คือชื่อแรกที่คอการ์ตูนส่วนใหญ่จะนึกถึง เขาเปรียบ 
ได้กับ วอลต์ ดิสนีย์ แห่งญี่ปุ่น ที่ทำาแอนิเมชันเอาใจตลาดคนดู 
ทุกช่วงวัย โลกอันฟุ้งฝันของมิยาซากิได้ดึงคนดูให้หลุดพ้นจากโลก 
ความจริงอันโหดร้ายได้อย่างหมดจด ทว่าในมุมกลับกัน ชื่อของ  
ซาโตชิ คง (Satoshi Kon) ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินสวนทางกับมิยาซากิ 
แทบทุกอย่าง แอนิเมชันของเขามืดหม่น สะท้อนภาพเสื่อมทราม 
ของสังคมญี่ปุ่น ความจริงอันโหดร้ายที่ผู้สร้างแอนิเมชันหลายคน 
พยายามหลีกหนี เขากลับพยายามดึงมันเข้ามาให้มากที่สุด

ย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซาโตชิ คง เริ่มหลงใหลในการ์ตูนมังงะตั้งแต่ 
เมื่อไรก็ไม่ทราบได้ เมื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ เขาจึงมุ่งมั่น 
วาดการ์ตูนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อดำาเนินรอยตามนักเขียนการ์ตูน 
รุ่นใหญ่ๆ ในสมัยนั้น จนในที่สุดผลงานของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์ 
และได้รับรางวัลนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่จาก Kodansha’s Young  
Magazine Awards และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนให้เขาเบนเป้าหมายชีวิต 
ไปสู่วงการแอนิเมชัน 

ในพิธีมอบรางวัลนั้น ชายหนุ่มนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่มีโอกาส 
ได้พบกับ คัตซึฮิโระ โอโตโมะ นักเขียนการ์ตูนและผู้กำากับแอนิเมชัน 
ชื่อดัง เจ้าของผลงานแอนิเมชันอย่าง Akira (1988) ที่เขานับถือมานาน  
ก่อนจะได้รับการเอ่ยปากชวนไปร่วมงานด้วย จึงไม่แปลกที่เขาจะทุ่มเท 
ให้กับฮีโร่ในดวงใจแบบเต็มร้อย ผลงานการเขียนบทเรื่อง World 
Apartment Horror (1991) ออกแบบฉากในเร่ือง Roujin Z (1991)  
นอกจากนั้นยังมีผลงานเขียนบทและกำากับศิลป์ให้กับการ์ตูนสั้นเรื่อง  
Magnetic Rose ที่อยู่ในเรื่อง Memories (1995) ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ 
เงาการดูแลของโอโตโมะ แสดงให้เห็นว่าเขาศรัทธาในงานด้านนี้ 
มากเพียงใด

แล้ว Perfect Blue (1997) ผลงานกำากับเรื่องแรกในชื่อ ซาโตชิ คง  
ก็ถือกำาเนิดขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่อยากทำาอะไรครึ่งๆ กลางๆ  
ด้วยการเขียนบทให้คนอื่นอีกต่อไป จึงเลือกสร้างสิ่งที่แตกต่างไป
จากเดิมด้วยลุกขึ้นมากำากับเองเสียเลย คงเลือกบทดั้งเดิมของเรื่องนี้ 
มาดดัแปลงใหมแ่บบยกชุดทัง้พลอ็ตและตวัละคร เพือ่ใสค่วามเปน็ตวัเอง 
ลงไปในบทให้มากท่ีสุด และก็ได้กลายเป็นลายเซ็นของเขาอย่าง 
สมบูรณ์แบบ เพราะแอนิเมชันเ ร่ืองนี้ ได้ฉีกแนวด้านเนื้อหาและ 
การนำาเสนอ โดยการนำาเรื่องจิตวิทยามาผูกปมเข้ากับปัญหาสังคม 
หนักๆ ที่กล่าวถึงความคลั่งไคล้ดาราของชาวญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว  
และหนังเล่าเรื่องด้วยภาพจริงที่ซ้อนทับกับความฝันของตัวละครเอก 

ส่งผลให้แอนิเมชันเรื่องนี้ไม่เหมาะกับเด็กโดยแท้ 
ผลงานเรื่องต่อๆ มาของผู้กำากับหนุ่มก็ไม่ได้ท้ิงลายไปจากเดิม 

มากนัก เขายังใช้มุมมองในการวิพากษ์สังคมญี่ปุ่นมาเป็นประเด็นหลัก 
ในการคิดเรื่อง และไม่พยายามจะหลีกหนีความจริง แอนิเมชันอย่าง  
Millennium Actress (2001) ก็ได้นำาเสนอเรื่องราวของนักแสดงสาว 
ท่ีกำาลังโด่งดังสุดขีด แต่กลับหายตัวไปจากวงการแบบไม่มีเหตุผล  
Tokyo Godfathers (2003) ที่เปลี่ยนนิยามของคนจรจัดผู้ไร้บ้านเสีย 
ใหม่ Paranoia Agent (2004) แอนิเมชันที่ออกฉายทางโทรทัศน์ 
ท่ี เกี่ ยวข้องกับการสืบสวนฆาตกรรมในเชิ งจิตวิทยาอันลุ่มลึก  
และ Paprika (2006) ที่เขาเล่าเรื่องความฝันแบบที่อยากทำามานาน  
ว่าด้วยการตามล่าอุปกรณ์ที่สามารถทำาให้คนล่วงลำ้าเข้าไปในความฝัน 
ของผู้อื่นได้ ว่ากันว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นต้นแบบให้ คริสโตเฟอร์  
โนแลน นำาไปต่อยอดเป็นหนังเรื่อง Inception (2010) อันเลื่องชี่อ 
ในวงการฮอลลีวูด 

แม้เส้นทางการสร้างแอนิเมชันของคงจะไม่ยาวนานเมื่อเทียบกับ 
ผู้กำากับคนอื่นๆ แต่เขาก็ได้ยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการสร้างผลงาน 
ท่ีสะท้อนภาพด้านมืดของสังคมญ่ีปุ่น และปฏิเสธการให้คนดูหลีกหนี 
ความจริงด้วยการเข้าไปอยู่ในโลกสมมติสีสันสดใสแสนเพ้อฝันอย่างที่ 
ผู้กำากับคนอื่นๆ ทำา เพราะเขาเชื่อว่านั่นคือหลุมพรางที่อันตรายมาก  
ความสวยงามจะดึงคนดูไม่ให้กลับมาบนโลกความจริงได้อีก ถึงกระนั้น 
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความสวยงามที่ว่านั้นโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เขาพยายามทำา 
คือสร้างความสมดุลต่างหาก

ผู้กำากับแกะดำาแห่งวงการแอนิเมชันผู้นี้ จากโลกนี้ไปเมื่อวันท่ี  
24 สิงหาคม ค.ศ. 2010 ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ในวัยเพียง 47 ปี  
ท้ิงผลงานแห่งความทรงจำาไว้เพียง 5 เรื่องเท่านั้น และยังมีผลงาน 
ที่เขายังสร้างไม่เสร็จเรื่อง Dreaming Machine หนังผจญภัยแฟนตาซี 
ที่มีตัวละครทั้งหมดเป็นหุ่นยนต์ แม้จะขาดหัวเรือใหญ่ไปแล้ว แต่ทาง  
แมดเฮ้าส์ สตูดิโอผู้สร้างก็ออกมายืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ เพื่อให้ผลงาน 
สุดท้ายของเขาออกมาสู่สายตาคนดูให้ได้ 

...และเพื่อให้วงการแอนิเมชันและคนดูทั่วโลกจดจำาเขาได้ ในฐานะ 
ผู้กำากับหนังแอนิเมชันที่พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความจริง 
และความฝัน มานำาเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหวอันงดงาม

 หากเอย่คำาวา่ ‘แอนิเมชัน’ หรือ ‘การ์ตนู’  ขึน้มา ภาพจำาของใครหลายคน 

คงนึกถึงภาพเคลื่อนไหวสีสันสดใส เรื่องราวดำาเนินไปภายใต้กรอบของ 

จินตนาการอันงดงาม และที่สำาคัญผู้ที่สามารถนั่งชมอยู่หน้าจอได้ก็ไม่จำากัด 

ว่าเป็นวัยไหน ใครๆ ก็ชมได้หากเขามีหัวใจที่ยังเป็นเด็ก

*อ้างอิง
Bioscope ฉบับที่ 69 / www.animenewsnetwork.com / Wikipedia



24  Cover Story

เทคโนโลยี  |  เรื่อง: ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง  



25  Read Me 8

ลีนุกซ์คือระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่เปิดโอกาสให้ใคร 
ก็ตามสามารถพัฒนาระบบนี้ ได้อย่ างอิสระ เป็นนวัตกรรมที่   
ลีนัส ทอร์วัลด์ส (Linus Torvalds) คิดค้นขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน ขณะเขา 
ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังจากได้ 
สร้างพื้นฐานไว้บ้างแล้ว ลีนัสได้เชิญชวนโปรแกรมเมอร์ท้ังหลาย 
ให้เข้ามาร่วมพัฒนาระบบนี้ด้วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้กลายเป็น 
เรื่ อ ง เกรี ยวกราวอย่ างมากในแวดวงไอทีและสร้ างกระแสใ ห้ 
โปรแกรมเมอร์นับหมื่นคนทั่วโลกเข้ามาดาวน์โหลดลีนุกซ์ไปพัฒนา 
อย่างคึกคัก แม้จะไม่มีหลักฐานอ้างอิง แต่ใครหลายคนก็เชื่อว่า ลีนุกซ์
อาจจะเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 
ประวัติศาสตร์โลก

ลีนัสมีกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เขาเรียกว่า ‘ทีมผู้ดูแลระบบ’ อยู่จำานวน
หนึ่ง เป็นทีมที่ประกอบขึ้นจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
คอมพิวเตอร์แตกต่างกันไปคนละด้าน คนเหล่านี้มีถิ่นพำานักกระจาย 
กันอยู่ตามที่ต่างๆ และทำางานด้วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ทุกปี 
พวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อรับทราบเป้าหมายและทิศทางการทำางาน 
จากลีนัส

“ลีนัสคือผู้กำาหนดปรัชญาและแนวทางการพัฒนาระบบ พวกเรา 
ท่ีเหลือก็จะทำางานโดยยึดแนวทางนี้เป็นหลัก เขามักจะเป็นผู้ตัดสินใจ 
ในขั้นสุดท้าย แต่ก็ไม่เคยใช้อำานาจบังคับลูกน้องเลย” แอนดรูว์ มอร์ตัน  
หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาลีนุกซ์มากว่าสิบปีกล่าว 

มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ระบุว่าคอมพิวเตอร์กว่า 18 ล้านเครื่องใช้ระบบ 
ปฏบิตักิารลนีกุซ ์สำานกัข่าวรอยเตอร์สใหข้อ้มูลวา่ในปจัจบุนั ลนีกุซก์ำาลงั 
ได้รับความนิยมอย่างสูงจากกิจการต่างๆ ทั่วโลก (ในจำานวนนี้มี 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยและบรษิทัไทยประกนัชวีติรวมอยูด้่วย)  
และ โกลด์แมน แซคส์ สถาบันการเงินระดับโลก เผยผลวิจัยว่า  

*อ้างอิง
www.nndb.com / www.vcharkarn.com / Wikipedia

ไม่ช้าก็เร็ว ลีนุกซ์จะเข้ามาแทนที่ระบบปฏิบัติการเก่าๆ ได้ในที่สุด
ด้วยเหตุนี้จึงมีนายทุนพยายามสนับสนุนให้ลีนัสเร่งพัฒนาระบบ 

เพื่อโค่นล้มวินโดวส์ของไมโครซอฟท์ให้ได้โดยเร็ว แต่เขากลับแสดง 
ความคิดเห็นว่า “เมื่อไรที่คุณคิดวาดภาพความสำาเร็จของคุณ มากกว่า 
การคิดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี...เมื่อนั้นคุณแย่แน่”  

เมื่อวิเคราะห์จากเสียงรอบข้างและคำาพูดของจอมทัพแห่งลีนุกซ์ผู้นี้  
แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีแนวคิดในการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจใดๆ  
แต่กลับพยายามสร้างผลงานของตนเองให้ดีท่ีสุด สอดคล้องกับปรัชญา 
ของการเล่มหมากล้อมที่ว่า ‘ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ’ คลิฟฟ์  
มิลล์เลอร์ หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาลีนุกซ์ตั้งแต่ยุคแรกๆ กล่าวถึงลีนัสว่า  
“เขาไม่รู้ด้วยซำ้าว่าตัวเองเป็นผู้นำาที่ยิ่งใหญ่” 

ปัจจุบันลีนัสใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวในบ้านพักบนเนินเขา 
เหนือเมืองซาน โฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีห้องทำางานเล็กๆ เป็นที่ตั้ง 
ของ Open Source Development Lab (OSDL) ซึ่งได้รับการกล่าวถึง 
ในฐานะฐานบัญชาการของลีนุกซ์  ระบบปฏิ บัติการที่ ยั งคงมี  
โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกสนใจเข้าร่วมพัฒนามากว่า 20 ปี 

แน่นอนว่าเขาคือหัวหอกที่เป็นกำาลังหลักในการพัฒนาและชี้ทิศทาง 
ให้กับลีนุกซ์ ดังที่ สจวร์ต โคเฮน ประธานบริหารกลุ่ม Open Source  
Development Lab กล่าวแก่ นิวยอร์ก ไทม์ส ว่า “เขาเป็นทั้งกัปตัน  
โค้ช และผู้จัดการของทีมพัฒนาลีนุกซ์”

สิ่งนี้เองที่ทำาให้ลีนัสเปลี่ยนจากคนธรรมดา กลายเป็นผู้กล้าที่ท้าทาย 
บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไม่สะทกสะท้าน   

 เมื่อพูดถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลายคนคงนึกถึง วินโดวส์  

จากค่ายไมโครซอฟท์ และ แมคโอเอส จากค่ายแอปเปิล เป็นอันดับต้นๆ  

แต่หากลองไล่ชื่อต่อไปอีกอันดับ ก็จะพบชื่อของ ลีนุกซ์ (Linux) เป็นหนึ่ง 

ในนั้นอย่างไม่ต้องแปลกใจ เพราะความโดดเด่นเรื่องเสถียรภาพในการ

ทำางาน ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีน้อยกว่าวินโดวส์ และที่สำาคัญ 

คือเป็นระบบปฏิบัติการท่ีเปิดให้ใช้ ‘ฟรี’ จึงได้กลายเป็นเหตุผลหลักๆ ที่ทำาให้

ยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ต้องหันมาจับจ้องคู่แข่งรายนี้อย่างไม่วางตา



เสียงนกกาเหว่าขานรับตั้งแต่ยังไม่ก้าวเข้าประตู ให้ความรู้สึกแรก 
ว่าที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพฯ เมืองป่าคอนกรีต ทว่าความจริงที่แห่งนี้ตั้งอยู่ 
ปลายซอยพระพินิจ เขตสาทรใต้ หรือที่ใครต่างเรียกขานกันว่า  
บ้านซอยสวนพลู

ย้อนไปเมื่อ 16 ปีก่อน ความคึกคักมีชีวิตและเสียงพบปะพูดคุย 
ของผู้มาเยือน คงเป็นภาพที่เราพบเห็นจนชินตา เม่ือเวลาเดิน 
สวนทางกับความเงียบ บ้านหลังนี้ก็ยังคงความงามอยู่ ซึ่งถือเป็นช่วง 
เวลากว่า 30 ปีที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้อาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

ความประทับใจในความงามละเมียดละไมของเรือนไทยและ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยของท่านเจ้าของบ้าน จึงเป็นที่มาของ  
เรือนเครื่องสับภาคกลางแท้ ทั้ง 5 หลัง ที่ท่านเจ้าของบ้านใช้เวลา 
ร่วม 20 ปี ในการสร้างและตกแต่งบริเวณทั้งหมดให้สมบูรณ์อย่างที่ 
ปรากฏอยู่

ในการชมควรเริ่มต้นที่ศาลาไทย มีป้ายนิทรรศการที่แสดงประวัติ 
และผลงาน เมื่อครั้งท่านเจ้าของบ้านได้รับยกย่องเป็น ศิลปิน- 
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ศาลาไทยยกพื้นแห่งนี้เดิมทีเป็นที่สำาหรับ 
เลี้ยงพระ ไหว้ครู และแสดง โขน ซึ่งท่านเจ้าของบ้านเคยได้
รับพระราชทานครอบครูจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว 
เห็นได้จากตู้หัวโขน ซึ่งจัดแสดงอยู่ในศาลา ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของ  
ครูชิด แก้วดวงใหญ่ ครูช่างสมัยรัชกาลที่ 6 โดยทั้งหมดล้วนเป็นงาน 
ชั้นครู ท่ีงามวิจิตร แม้แต่ศีรษะยักษ์ยังดูอ่อนช้อยไม่กระด้าง  

และทุกหัวเคยใช้แสดงจริงมาก่อน ซึ่งตามความเชื่อในโขนละคร 
จะถือว่าหัวโขนนั้นยังมีชีวิต

ใกล้ๆ กันมีตู้ลายรดนำ้าลงรักปิดทองใบใหญ่อายุกว่า 200 ปี  
เป็นงานสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนใบเล็กนั้น อาจารย์ถวัล ดัชนี  
เป็นผู้เขียนลาย ซึ่งมีเพียงใบเดียวในโลกเท่านั้น ส่วนเก๋งจีน ศาล 
เจา้แมก่วนอมิ และรปูเคารพทีต่ัง้อยูห่ลายชิน้เปน็ของขวญัจาก ทา่นเติง้ 
เสี่ยวผิง อดีตผู้นำาของจีน

ก่อนที่จะขึ้นเรือนใหญ่ต้องผ่านสวนเขมร สวนที่ตกแต่งด้วย 
พันธุ์ไม้แปลกตาและรูปสลักแบบศิลปะเขมร ตั้งอยู่กลางบ่อนำ้า 
ขนาดย่อม สวนนี้ เชื่อมกับส่วนที่สำาคัญของบ้านคือใต้ถุนบ้าน 
ซอยสวนพลู และส่วนท่ีเป็นชั้นล่างของเรือนไทย ท่านเจ้าของบ้าน 
จะใช้เวลาส่วนมากในบริเวณนี้ หมู่โต๊ะ-เก้าอี้ที่จัดวางอยู่ไม่ได้ดู 
หรูหรา แต่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องหวายที่มีคุณค่า โดยเฉพาะโต๊ะเขียน 
หนังสือที่อยู่ริมสระ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผลงานทั้งคอลัมน์หนังสือพิมพ์  
สารคดี นิยาย ทั้งหลายของท่านเจ้าของบ้าน ได้เกิดขึ้นจากที่มุมนี้

นอกจากเครื่องใช้แล้ว ยังมีของตกแต่งที่หาดูได้ยาก เช่น ตู้เครื่อง 
ลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เชิงเทียนใหญ่จากทางเหนือ ตุ๊กตาดิน 
เผาญี่ปุ่น รวมไปถึงแจกันเครื่องเขินสีแดง ของขวัญจาก ท่านเหมา 
เจ๋อตง ที่ได้รับมอบเมื่อครั้งท่านเจ้าของบ้านเดินทางไปเปิดความ 
สัมพันธ์กับจีน ในสมัยที่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 13  
ของประเทศไทย

MY SPACE  //  สาระบันเทิงสถาน

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม 

ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา
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เดินชมไปเรื่อยจนถึงหมู่เรือนชั้นบน เป็นเรือนไม้สัก 5 หลังที่นำา 
มาจากหลายแห่งเพื่อประกอบขึ้นใหม่ โดยฝีมือช่างจากอำาเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชุมชนชาวผักไห่มีความผูกพันกับ 
ราชสกุลปราโมชมาช้านาน และด้วยหมู่บ้านนี้เป็นเลขฝีพายใต้บังคับ 
บัญชาของ พระองค์เจ้าคำารบ พระบิดาของท่านเจ้าของบ้าน ท่านจึง 
สั่งให้ทำาฝีพายทาทองประดับเหนือประตูเรือนเป็นการเซ็นชื่อ

ส่วนเรือนใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ท่านเจ้าของบ้านไปพบเรือนหลังน้ี 
แถวเสาชิงช้า ขณะนั้นเทศบาลกรุงเทพฯ ริบมาทิ้งไว้ ทำาให้ตกอยู่ใน 
สภาพทรุดโทรม แต่ด้วยความท่ีเรือนนี้มีความประณีตและงามกว่า 
เรือนอื่นเพราะเป็นเรือนระดับคหบดี ท่านจึงทำาเรื่องขอซื้อมาในราคา 
เพียง 2,700 บาท (ราคาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2494) เดิมทีเรือนนี้ใช้ 
เป็นห้องพระและรับรองแขกสำาคัญ ภายในประดับด้วยเตียงเท้าสิงห์ 
ลงรักประดับกระจก ตะลุ่มใส่สำารับในชุดชามเบญจรงค์ ตู้เครื่อง 
ถมทองจากหัวเมืองทางใต้ และอีกชิ้นที่สำาคัญคือเตียงที่เชื่อว่าเป็น 
พระแท่นกลางวันของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ต้นราชสกุลปราโมช

หอขวางที่อยู่ด้านซ้ายของเรือนใหญ่ เป็นส่วนที่จัดแสดงของสะสม 
ประเภทเครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องดินเผาเขียนลายบ้านเชียง เครื่อง 
กระเบ้ืองดินเผาลพบุรี และชุดเครื่องชามเบญจรงค์ ส่วนเรือนทาง 
ฝั่งซ้ายเป็นหอพระ ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาอยู่บนแท่นอัฒจันทร์ 
ลงรักปิดทอง

เรือนนอน เป็นเรือนท่ีอยู่ถัดขึ้นไป ตอนนอกเป็นห้องว่างสำาหรับ 
นั่งเล่นหรือรับแขกส่วนตัว ภายในตกแต่งด้วยเครื่องใช้แบบโบราณ  
ตู้และหีบเสื้อผ้า รวมถึงเครื่องใช้ที่จัดไว้เหมือนเมื่อครั้งท่านเจ้าของ 
บ้านยังมีชีวิตอยู่

ส่วนเรือนหลัง ท่ีตั้ งอยู่ฝั่ งตรงข้ามเป็นท่ีตั้ งของห้องหนังสือ  
ส่วนนอกเป็นที่ประชุมรับรองแขกส่วนตัว ด้านในแบ่งห้องเป็น 2 ส่วน  
สำาหรับเก็บหนังสือที่สำาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริเวณนอกชานเป็นส่วนของหอนก บนชานนี้ตามมุมจะประดับ 
ด้วยไม้แคระและไม้ดัด ที่ท่านเจ้าของบ้านสะสมตามชื่อพันธุ์ไม้ที่ 
กล่าวถึงในบทเสภาขุนช้างขุนแผน แต่เดิมบริเวณนี้จะมีกรงนกแขวน 
อยู่โดยรอบ เป็นส่วนที่ท่านเจ้าของบ้านใช้นั่งเล่น เมื่อมองจากมุมนี้ลง
ไปจะเห็นสระนำ้าที่ทุกวันนี้ยังมีบัวดอกใหญ่ๆ บานอยู่เต็ม มองเลยไป 
หลังสุดจะเห็นสวนที่มีไม้ใหญ่อย่างจามจุรี หางนกยูงเขียวครึ้มอยู่ทั่ว 

เวลาผ่านพ้นจนครบวาระ ‘100 ปี ชาตกาล’ ถึงแม้ท่านเจ้าของ
บ้านจะจากไปแล้ว (แต่เพียงกาย) แต่คุณค่าความดีงามและความ 
เป็นปูชนียบุคคลยังคงอยู่ ณ ที่แห่งนี้ข้าวของทุกชิ้นล้วนมีคุณค่า  
ในวันท่ีเงาตึกสูงกลางกรุงเริ่มบดบัง ทำาให้บ้านหลังนี้เงียบเกินกว่า 
ที่ควรจะเป็น แต่ในทุกอณูของความเงียบ...ความงามไม่เคยหล่นหาย 
ไปจาก บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 19 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร  

เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.

สอบถามโทร. 0 2286 8185,  www.kukritshousefund.com



Speaker  //  ดาวดลใจ

ยามเย็น ณ สวนสันติชัยปราการ ย่านพระนคร มักจะเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งล้อมวงซ้อมเต้น 
ตามเสียงเพลงจังหวะทันสมัยอยู่จนมืดคำ่า เป็นภาพคุ้นตาสำาหรับคนแถบนี้มานาน นับตั้งแต่
วันแรกที่ โอมาน หรือ บุญประเสริฐ ศาลางาม ได้นำารูปแบบการเต้นที่พัฒนามาจากวัฒนธรรม
ฮิปฮอปแถบละตินอเมริกา หรือ บีบอย มาบุกเบิกเป็นแหล่งซ้อมที่นี่เมื่อ 10 ปีก่อน

เรื่อง: ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 

ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา
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“แต่ก่อนเคยเล่นสเก็ต พอได้ไปเห็นการเต้นเบรกแดนซ์ทำาให้รู้สึก 
สนใจมาก จึงเข้าไปคุยกับเขา ให้เขาสอนพื้นฐานก่อน” โอมานกล่าว 
ถึงจุดเริ่มต้นในอดีต ที่ส่งให้เขาขึ้นมาเป็นนักเต้นบีบอยแถวหน้า 
ในวันนี้

ตอนนั้นเขาและเพื่อนๆ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มบีบอยยุคแรกๆ  
ของประเทศ พวกเขาฝึกซ้อมกันเองโดยใช้วิธีลองผิดลองถูกและช่วย 
กันดูในกลุ่มเพื่อน “สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยังช้าและไม่มีเว็บไซต์ยูทูบ 
ก็เลยไม่รู้จะไปหาตัวอย่างจากที่ไหน ต้องใช้วิธีถ่ายวิดีโอตัวเองเต้น 
แล้วเอามาดูกันในกลุ่มว่าใช่หรือไม่ใช่ จากนั้นก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆ”

ปัญหาอีกอย่างท่ีโอมานประสบก็คือเรื่องสถานท่ีซ้อม เขาเคยซ้อม 
อยู่ที่วงเวียนใหญ่ แต่อยู่ได้ไม่นานทางการก็ปิดประตูห้ามเข้า ต่อมา 
จึงย้ายไปแถวสะพานพุทธฯ “พอทราบข่าวว่าสวนสันติชัยปราการ 
เปิดเป็นปีแรก จึงย้ายมาที่นี่ เลือกซ้อมกันตอนเย็นๆ มีคนมามุงดู 
กันเยอะ เพราะบีบอยสมัยนั้นยังถือเป็นของแปลก” 

ตรงนี้เองได้กลายเป็นชนวนเหตุให้อันธพาลเจ้าถิ่นเข้าใจผิด คิดว่า 
ท่าเต้นของกลุ่มบีบอยเป็นการยั่วยุ จึงเข้ามาหาเรื่อง “ตอนนั้นออกตัว 
ไปว่าผมเป็นหัวหน้ากลุ่ม เขาเข้ามาทำาร้าย ผมก็ปล่อยให้เขาทำา  
เผื่ออารมณ์เขาจะได้เย็นลงบ้าง ความจริงจะตอบโต้ก็ได้ แต่นั่นจะ 
ทำาให้มีคนบาดเจ็บ เกิดการผิดใจ แล้วพวกเราจะมาซ้อมเต้นที่นี่ 
ไม่ได้อีก” นั่นคือวีรกรรมความเสียสละของหัวหน้าที่ชนะใจไม่เพียง 
แค่น้องๆ ในกลุ่ม แต่ยังรวมถึงฝ่ายอันธพาลที่เข้าใจและไม่มาหาเรื่อง 
อีกเลยนับแต่นั้น

กลุ่มบีบอยพระสุเมรุ ได้รับการยอมรับมากขึ้น จากเดิมที่เคย 
ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด ก็มีคนมาสนใจเข้าร่วมกลุ่มซ้อมเต้น 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากความคิดว่าเป็นตัวอันตรายก็กลายมาเป็นผู้กำาจัด 
ความอันตราย

“เคยไปสอนเต้นท่ีบ้านกาญจนาภิเษก (สถานพินิจในจังหวัด 
นครปฐม) ได้พบกับน้องๆ ที่นั่น ซึ่งค่อนข้างจะหัวรุนแรง แต่พอ 
ได้ลองเต้นไปบ้าง ท่าทีของเขาก็อ่อนลง ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็น 
เด็กที่มีสมาธิดี มีใจจดจ่ออยู่กับการเต้น และเลิกความคิดที่จะ 
ก่อเรื่องวุ่นวายในบ้าน” โอมานเล่าให้ฟังอย่างอิ่มใจ “งานมหกรรม 
พลังเยาวชน พลังสังคม ที่สวนรถไฟเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  
ก็มีน้องๆ จากบ้านกาญจนาภิเษกได้รับอนุญาตให้มาร่วมเต้น 
ในงานนี้ ด้ วย ซึ่ ง เป็นการออกจากสถานพินิจ โดยไม่มีผู้ คุม  
เป็นเรื่องง่ายมากหากเขาจะคิดหนี แต่เขาก็ไม่ทำา”

คงไม่แตกต่างจากภาพบีบอยที่ดูคล้ายจะเป็นแบดบอยมาก่อน  
แต่โอมานและกลุ่มบีบอยพระสุเมรุก็แสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้เป็น 
เช่นนั้น อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำาเร็จของความมุ่งม่ันและตั้งใจดี  
เห็นได้จากความสามารถของโอมานท่ีได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง  
จีจ้า ด้ือสวยดุ ของค่ายสหมงคลฟิล์ม ซึ่งมี จีจ้า - ญานิน  
วิสมิตะนันทน์ แสดงนำา เช่นเดียวกับน้องๆ ในกลุ่มหลายคนที่ได้เข้า 
ร่วมประกวดตามเวทีต่างๆ ออกงานแสดงจนมีรายได้เป็นของตนเอง  
และสามารถส่งตนเองเรียนหนังสือได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินผู้ปกครองเลย

 ความสำาเร็จทั้งหมดจึงเป็นผลผลิตแห่งความตั้งใจ ที่ถ่ายทอด 
ถึงกันระหว่างพี่น้องบีบอยร่วมถิ่นพระสุเมรุแห่งนี้
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H.M. Blues ร้อง บรรเลง เพลงของพ่อ: H.M. Blues 

นี่คืออัลบั้มแห่งความภาคภูมิใจของผู้จัดทำาและชาวไทยทุกคน เพราะเป็นการรวบรวมบทเพลง 
พระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช กวา่ 26 บทเพลง มาเรยีบเรยีงเสียง 
ประสานดนตรีใหม่ ในรูปแบบอนุรักษ์เชิงประยุกต์ จากความเป็นแจ๊ซดั้งเดิมนำาไปสู่แนวร็อก,  
บลูส์ และเร้กเก้ เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัย โดยการดูแลของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์  
ณ อยุธยา หรือ ปุ้ม แห่งวงตาวัน ร่วมด้วยศิลปินผู้ขับร้องจากทั่วฟ้าเมืองไทยอย่าง อำาพล ลำาพูน,  
สุนารี ราชสีมา, นภ พรชำานิ, เจนนิเฟอร์ คิ้ม และศิลปินชื่อดังอีกคับคั่ง ทุกบทเพลงแสดงให้เห็น 
ถึงความประณีตในการเรียบเรียงทุกๆ รายละเอียด เพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่าง King of Kings  
ก็ให้ความรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีของพระองค์เป็นล้นพ้น อัลบั้มนี้ผู้ฟังจึงได้ 
ซึมซับพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีของพระองค์อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงง่ายมากขึ้น 

เช ’ ยังไม่ตาย: คาราบาว

 อัลบั้มลำาดับที่ 18 ของวงคาราบาว ที่เพียงแค่ชื่ออัลบั้มก็สะท้อนแนวคิดและอุดมการณ์ 
ของสมาชิกในวงออกมาแบบหมดจด เพลงเปิดอย่าง เช กูวาร่า นำาเสนอชีวิตและผลงานของ  
เช กวูาร่า นกัปฏวิตัชิาวอารเ์จนตนิา ด้วยความฮกึเหมิทางดนตรสีไตลค์าราบาว ทอ่นฮกุอมตะอยา่ง  
“เช...ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก” ก็ยังติดปากมาจนทุกวันนี้ เพลงอย่าง ลุงไฟ ก็ได้นำาเสนอ 
การต่อสู้ทางการเมืองของ อัศนี พลจันทร นักปฏิวัติเจ้าของสุดยอดเพลงเพื่อชีวิต เดือนเพ็ญ  
หรือ คิดถึงบ้าน อันเลื่องชื่อ ซึ่งคาราบาวได้แต่งเพลงนี้ขึ้นในวาระท่ีกระดูกของเขาได้กลับคืนสู่ 
ประเทศไทย หลงัจากท่ีตอ้งหลบหนไีปยงัเวยีดนามและจนีจากขอ้หากบฏคอมมวินสิต ์และอกีเพลง 
คือ Aung San Suu Kyi ที่นำาเพลง อองซานซูจี ในอัลบั้ม หากหัวใจยังรักควาย มาแปลเนื้อร้องเป็น 
ภาษาองักฤษ ทีก่ลา่วถงึการตอ่สูเ่พือ่ประชาธปิไตยของอองซานซจู ีกอ่นจะสรปุความคดิดว้ยบทเพลง  
อดุมการณช์วีติ ซึง่สนบัสนนุใหผู้ค้นคน้หาอดุมการณข์องตนเอง จงึถอืไดว้า่อลับัม้นีข้องคาราบาวได ้
กล่าวถึงอุดมการณ์ของผู้นำานักสู้ท่านต่างๆ ผ่านบทเพลงได้อย่างมีพลัง 

Tokyo Sonata: คิโยชิ คุโรซาวะ 

ผลงานดราม่าชวนกดดันของผู้กำากับ คิโยชิ คุโรซาวะ เจ้าของผลงานสยองขวัญสุดหลอน Kairo  
ผีอินเตอร์เน็ต หนังเรื่องนี้ได้รับคำาชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลกว่าเป็นหนังดราม่าครอบครัวร่วมสมัย 
ที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี เล่าเรื่องราวของผู้เป็นพ่อที่โดนไล่ออกจากงานประจำา แต่กลับไม่กล้าบอกให้ 
ใครทราบ ยังคงแกล้งแต่งตัวไปทำางานตามปกติ ผู้เป็นแม่ได้แต่เก็บความปรารถนาส่วนลึกไว้ในใจ 
ทั้งเร่ืองสามีและสิ่งของที่ต้องการ ลูกชายคนโตผู้ไม่สนใจครอบครัว แต่กลับอยากอาสาออกไปรบ 
ที่อิรัก และลูกชายคนเล็กอยากเรียนเปียโน แต่ไม่กล้าบอกใคร ได้แต่แอบเก็บเงินค่าอาหารกลางวัน 
เพื่อเป็นค่าเรียนเปียโนที่ตนรัก หนังได้สะท้อนถึงสถาบันครอบครัวที่กำาลังล่มสลายภายใต้ยุคสมัย 
แหง่ทนุนยิม สมาชกิในครอบครวัแตล่ะคนไม่หันมาพึง่พากนัและกนั ตา่งยดึม่ันในหนทางของตนเอง  
ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่บางครัง้ การเป็นผูน้ำาหรอืการทำาอะไรเพยีงลำาพงักไ็ม่อาจนำาพาชวีติให้เดนิตอ่ไปได ้
ชวนให้ผู้ชมได้ตระหนักและหวนกลับมารักษาสายใยแห่งความรักของสถาบันท่ีได้ชื่อว่าสำาคัญที่สุด 
ต่อชีวิตเราทุกคน

Review // เรื่อง: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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เมล์นรก หมวยยกล้อ: กิตติกร เลียวศิริกุล

หนงัตลก แตไ่ม่เบาสมองเรือ่งนี ้กำากบัโดย กติตกิร เลยีวศิรกิลุ เจา้ของผลงานเดียวกบัหนงัโรด้มฟูวี ่
แฝงนยัยะอยา่ง เราสองสามคน เมือ่ปทีีแ่ลว้ เลา่เรือ่งราวทีภ่ายนอกอาจดเูหมอืนหนงัตลกหยาบคาย 
ทั่วไป เพราะเล่าเรื่องราววุ่นๆ บนรถเมล์สายหนึ่งที่เริ่มต้นจากการที่คนขับอย่างเฮียหลา  
(สเุทพ โพธิง์าม) ไมย่อมจอดสง่ผูโ้ดยสารอยา่ง ทรพัย ์(เกยีรต ิกจิเจรญิ) สง่ปา้ย เขาจงึชกัปนืทีพ่กไว ้
ออกมาขูด่ว้ยความโมโหและบังคบัใหข้บัตอ่ไปเรือ่ยๆ อยา่งไรจุ้ดหมาย ผูโ้ดยสารคนอื่นๆ อีก 7 คน 
ทีอ่ยูบ่นรถตอ้งนัง่อยูบ่นรถตอ่ไป โดยมกีระเปา๋รถเมลอ์ยา่งโก ๋(อดุม แตพ้านชิ) ทีพ่ยายามเกลีย้กลอ่ม 
ให้เรื่องสงบลง เมื่อวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกแล้ว รถเมล์ก็คือประเทศชาติ ตัวละครก็คือคนหลาย 
ประเภทในสังคม เฮียหลาที่ขับรถเมล์เปรียบได้กับผู้นำาที่ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศ-
ชาติ แต่เมื่อเจอกับผู้ ท่ีมีอำานาจปลายกระบอกปืนอย่างทรัพย์ ก็จำาต้องยอมเพื่อรักษาชีวิต 
ของตนไว ้เชน่เดียวกบันกัการเมืองท่ีพยายามรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง ทวา่ในท้ายทีส่ดุเรือ่งราว 
ก็จบลงเมื่อทรัพย์ยอมวางปืน ทุกคนจึงได้ลงจากรถ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศชาติท่ีต้องอาศัย 
ความสามัคคีเพื่อเดินหน้าต่อไป

100 ขั้นตอนสู่ความล้มเหลว: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

สำาหรับหนงัสอืฮาวทเูลม่นีข้อบอกไวก้อ่นเลยวา่ตอ้งอา่นแบบมสีตสิกันดิ เพราะได้แนะนำาขัน้ตอน
ทีน่ำาไปสูค่วามลม้เหลว ตรงขา้มกบัหนงัสอืฮาวททูัว่ไปทีแ่นะนำาขัน้ตอนไปสูค่วามสำาเรจ็ ซึง่ความจรงิ 
ก็คือขั้นตอนไปสู่ความสำาเร็จนั่นเอง แต่เป็นไอเดียเก๋ๆ ในการนำาเสนอแบบมุมกลับกัน ทำาหน้าที่ 
คลา้ยการตกัเตอืนแบบเจบ็ๆ ใหผู้อ้า่นไดค้ดิตามในลกัษณะทีไ่มต่อ้งเชือ่ผูเ้ขยีนเหมอืนหนังสือฮาวท ู
เล่มอื่นๆ หนังสือนำาเสนอด้วยเอกลักษณ์ความยียวนของภาษาและภาพประกอบตลกๆ ที่ทำาให้ 
ผูอ้า่นรู้สกึเหมอืนกำาลงัถกูดา่กลายๆ เชน่ แนะนำาใหข้ีเ้กยีจ ฟุง้ซา่น ผดัวนัประกนัพรุง่ หนีความจรงิ 
อ้างนั่นอ้างนี่ ไม่รู้จักพอ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นำาไปสู่ความล้มเหลวจริงๆ แต่ก็เชื่อว่ามันคือ 
ยากระตุ้นชั้นเยี่ยมให้ผู้อ่านตระหนักได้ว่า จะไม่มีวันทำาตามหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน

บันทึก ฮิลลารี คลินตัน: ฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน

อตัชวีประวตัขิอง ฮลิลาร ีคลนิตนั อดีตสภุาพสตรหีมายเลขหนึง่ของสหรฐัอเมรกิา ทีป่จัจบุนัดำารง 
ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คนที่ 67 เธอเล่าเรื่องราวตั้งแต่ 
วัยเด็กจนถึงช่วงที่ทำางานอยู่ในทำาเนียบขาว ทุกๆ เหตุการณ์ที่เธอเล่าผ่านตัวอักษรได้สะท้อนถึง 
มุมมอง ทัศนคติ และความรู้สึกที่มีต่อการเมือง สังคม รวมไปถึงความรักของผู้หญิงคนหน่ึง  
ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค อย่างกรณีสงครามการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา ก่อนจะมี 
บทบาทสำาคัญในการผลักดันกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาของประเทศในหลายๆ ด้าน การได้อ่านบันทึก 
ของเธอก็เท่ากับการสำารวจสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้หญิง ทำาให้ผู้อ่านมองเห็น 
และเปรียบเทียบได้ว่าเรื่องเพศมีผลต่อการเป็นผู้นำาทางสังคมหรือไม่ จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะอ่าน ในเวลาที่สังคมไทยกำาลังเปิดโอกาสให้เพศหญิงมีบทบาทในการเป็นผู้นำาบริหารประเทศ
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1 2 3 Step // วัยฉันฝัน 

ไอดอลของคุณคือใคร?

คำาว่า ‘ไอดอล’ นั้น เมื่อถามขึ้นมาเมื่อใด ทุกคนต่างต้องมีอยู่ในดวงใจกันอยู่แล้ว เพราะผู้นำาและไอดอลนั้น 

ทำาหน้าที่เป็นแรงผลักดัน เป็นแรงกระตุ้น ทั้งในการทำางานและการดำาเนินชีวิต  

ลองมาดูว่าบุคคลทั้ง 4 วัยเหล่านี้ มีใครเป็นไอดอลของพวกเขาบ้าง

“ผมยังไม่มีไอดอลครับ เพราะแต่ละบุคคลก็มีแบบอย่างที่แตกต่างกัน 

แล้วทำาไมเราไม่สร้างตัวเองให้เป็นต้นแบบเองเลยล่ะ จะได้ไม่ต้อง 

มานั่งสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนดี ยึดคนนั้นคนนี้ที่มีหน้ามีตาใน

สังคมมาเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต ผมเชื่อมั่นในตัวเอง

มากกว่าครับ” 

ศมน ศักดิวงศ์  (อายุ 13 ปี) 

นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อำานาจ ตาสุวรรณ  (อายุ 16 ปี) 

นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

“ไอดอลของผมคือในหลวงครับ เพราะท่านทำาได้ทุกอย่าง 

และเสียสละอย่างมหาศาล พระองค์ท่านสามารถดูแลทุกข์และสุข

ของคนทั้งประเทศได้ ไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนใดก็มีคนคอยต้อนรับ 

แม้แต่ชาวต่างชาติยังให้ความนับถือท่าน ผมเองก็ปรารถนาที่จะเป็น

คนที่มีคุณค่าให้สังคมอย่างถึงที่สุด อยากทำาให้คนทุกคนมีความสุข

ได้เหมือนกับในหลวงของเรา”

เรื่อง/ภาพ : ภาวิณี ริ้วเหลือง 
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“ไอดอลของพี่คือสามีของพี่เอง (หัวเราะ) พี่คิดว่าสามีพี่นี่แหละ 

ที่เป็นผู้นำาให้กับพี่ เป็นว่าที่พ่อของลูกในอนาคตได้  

เขาเป็นผู้ชายที่เก่ง สามารถดูแลคอยเอาใจใส่เราได้อย่างด ี

เราคอยเติมเต็มให้กันและกัน คอยปรึกษาปัญหาปรับทุกข ์

ซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่าทุกอย่างเพอร์เฟคหมด ถ้าไม่เช่นนั้น  

พี่ก็คงจะไม่แต่งงานและเลือกให้เขาเป็นพ่อของลูกพี ่

ในอนาคตหรอก”

“ไอดอลของแม่คือคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์  

ท่านเป็นปลัดหญิงคนแรกของกรุงเทพมหานคร สมัยตอนที่แม ่

อายุ 23 ปี แม่ได้พบและรับใช้งานท่าน แม่ชื่นชมและพยายาม 

ที่จะเลียนแบบการใช้ชีวิตและการทำางานของคุณหญิง มาเป็น

แบบอย่างในการดำาเนินชีวิตของแม่มาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณหญิง

สอนให้แม่รู้จักอุทิศตนเพื่องาน คือท่านมาทำางานเช้ากว่าจะกลับ 

ก็คำ่ามืด สอนให้รู้จักความเมตตาปรานีกับลูกน้อง เพราะเมื่อแม่

อยู่ใกล้ท่าน แม่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ท่านมอบให้ สอนให้รู้จัก

กริยามารยาท ต้องแต่งกายประณีต สวมกระโปรงปิดหัวเข่า  

ใส่รองเท้าหุ้มส้น พูดจาไพเราะนุ่มนวล ฟังดูแล้วแตกต่างจาก

สมัยนี้นะว่าไหม” 

สุวรรณา วงษานิจ  (อายุ 35 ปี) 

พนักงานโรงแรม

 ปฐมพร คล้ายมณี  (อายุ 59 ปี)  

เจ้าของกิจการส่วนตัว
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Outlet // ปล่อยของ 
เรื่อง : วุฒินันท์ ชัยศรี 

ดูเหมือนว่าประเด็นทางการเมืองเป็นเรื่องต้องห้าม 
ในสังคมที่กำาลังแตกแยกเป็นสองสีสองฝ่าย ถ้ายังไม่
อยากผิดเพื่อนขนาดไม่เผาผี พระท่านว่าอย่าคุยกัน 
เรื่องการเมือง

แต่ไม่รู้ว่าเพราะกาแฟแก้วนั้นมีสารชวนทะเลาะ หรือเพราะเพื่อนผม 
เจ็บใจที่ผีแดงแมนยูฯ สอยสเปอร์ตราไก่ไปเสียสามลูกเม่ือคืนวาน  
จึงทำาให้นักรบเพื่อประชาชนระดับฮาร์ดคอร์อย่างเขากล้ามาเปิด
ประเด็นทางการเมืองกับนักวิจารณ์รัฐบาลปากจัดอย่างผมในสภา 
กาแฟเช้าวันนี้ แรกเริ่มเดิมทีก็พอมีเหตุผลโต้ตอบกันอยู่หรอก แต่พอ 
ประเด็นชักจะเผ็ดร้อน เพื่อนผมก็เริ่มไหลไปตามวาทกรรมเสียงข้างมาก  
และกีดกันเสียงข้างน้อยอย่างผมมิให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบ 
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์วิจารณ์นายกฯ สุดที่รักของเขา

“คุณไปว่าเขาอย่างนั้นได้ไง พวกที่ว่าๆ เขาอย่างนู้นอย่างนี้ พวกคุณ 
ก็มีแต่ปากวิพากษ์วิจารณ์ คุณทำาได้อย่างเขาหรือเปล่าล่ะ”

ผมทำาไม่ได้ครับ เพราะผมไม่มีอำานาจบริหารบ้านเมือง แต่ผมไม่ได้ 
ตอบเขาไป โบราณว่านำ้าเชี่ยวเรืออย่าขวาง

ตรรกะท่ีว่า ‘คุณทำาไม่ได้อย่างเขา ห้ามวิจารณ์’ หากแพร่หลาย 
มากไปกว่านี้ เกรงว่าอีกไม่นาน โคตรกุนซืออย่าง โชเซ มูริญโญ  
แห่งทีมรวมดาราอย่างรีล มาดริด อาจตกงานเอาง่ายๆ หากเผลอไป 
วิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะซูเปอร์สตาร์ในทีม เนื่องด้วย 
โดนนักบอลตะโกนใส่หน้าว่า “คุณมาวิจารณ์ผมแบบนี้ คุณเตะได้อย่าง 
ผมไหมล่ะ”

มูริญโญทำาไม่ได้หรอกครับ เพราะก่อนมาเป็นโค้ช เขาไม่เคยเป็น 
นักบอลระดับซูเปอร์สตาร์ เขาเคยเป็นแต่ล่าม

การวิพากษ์วิจารณ์ หรือพูดแบบภาษากันเอง 
กับเพื่ อนว่า “ให้ผมพูดบ้าง” น่าจะเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานอย่างหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากคำาว่า ‘เสียงข้างมาก’ ที่ประชาชนชาวไทยรู้จัก 

และหลงรักหัวปักหัวปำา
เสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาล เสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้าน และ  

‘เสียงทุกข้าง’ คอยวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบ
แต่ดูเหมือนตรรกะของใครบางคนจะหยุดอยู่แค่เสียงข้างมากและ 

เหมารวมไปว่านี่แหละ ‘ประชาธิปไตย’
นี่มันประชาธิปไตยแบบไทย-แท้-แท้ นี่นา!
หลักการสำาคัญของประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกตั้งด้วย 

เสียงข้างมากเข้ามาแล้วจบ แต่เป็นเรื่องของการแบ่งแยก ตรวจสอบ  
และถ่วงดุลอำานาจ คือกลไกท่ีเรียกว่า การถ่วงดุลและการตรวจสอบ  
มีท้ังการถ่วงดุลอำานาจท่ีแบ่งขั้วอำานาจออกเป็น 3 อำานาจคือ อำานาจ 
บริหาร อำานาจนิติบัญญัติ และอำานาจตุลาการ เพื่อยับยั้งไม่ให้มีฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งมีอำานาจมากเกินไป อำานาจบริหารของรัฐบาลกับอำานาจ 
นิติบัญญัติของรัฐสภาก็ต้องตรวจสอบและถ่วงดุลกันตลอดเวลา  
ขณะเดียวกันอำานาจตุลาการของศาลก็จะเข้ามาเป็นฝ่ายตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลอำานาจในกรณีที่รัฐสภากับรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบกันเองได้  
แต่อำานาจของศาลก็ไม่อาจยิ่ งใหญ่ล้นฟ้าได้ เพราะต้องใช้ตัว 
บทกฎหมายทีฝ่า่ยนติบิญัญตัเิปน็ผูอ้อก อำานาจทัง้สามจงึเกดิการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลกันอยู่ตลอดเวลา

เสียงข้างมากจากการเลือกตั้ง เป็นเพียงการคัดสรรคนเข้ามาสู่
อำานาจบริหารและนิติบัญญัติ เพื่อให้มาทำางานตามท่ีตัวบทกฎหมาย 
กำาหนดอำานาจไว้ และถ้าทำางานไม่เข้าท่าหรือมีการทุจริตอย่างไร  
‘เสียงทุกข้าง’ ก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบ ไม่ใช่ว่าใครได้เสียง 
ข้างมาก จะทำาอะไรก็ได้ตามใจ เพราะเป็นเสียงที่มหาชนรับรองมา

เพราะบางครัง้ เสยีงขา้งมากกเ็ปน็ทรราชได ้(Tyranny of the Majority)
แฮ่ม! ผมไม่ได้พูดเองนะครับ ท็อกเกอร์วิลล์ (Alex is de  

Tocqueville), มิลล์ (John Stuart Mill), ลอร์ดแอคตัน (John Emerich  
Edward Dalberg - Acton) และนักปรัชญาเมธีการเมืองทั้งหลายเขา 
ว่าไว้อย่างนั้น

34 Outlet 

ถกปัญหาว่าด้วยการวิจารณ์รัฐบาล
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“เฮ้ย เสียงข้างมากก็อาจเป็นเสียงข้างมากท่ีผิดได้  
‘ เสียง ข้างมากที่ เป็นทรราช’ ไง คุณก็ เคยเรียน”  
ผมเปิดประเด็น

“ตลกละ ถ้าประเทศเราโง่ขนาดเลือกรัฐบาลทรราชมา  
กใ็หร้ฐับาลทรราชบรหิารส ิผมวา่คณุดถูกูคนจนเกนิไป คนจนเขากม็สีภา
กาแฟมีการถกเถยีงการเมอืงทกุวนันะคณุ เขาตดิตามมากกวา่คนในเมอืง
ที่หากินไปวันๆ ซะอีก”

ครั้งหนึ่งประเทศเยอรมนีมีนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง นายกฯ  
คนนั้นชื่อ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ถ้าคิดว่าผมมาหลอกต้ม โปรดกลับไปดูประวัติศาสตร์เยอรมนี
ในปี ค.ศ. 1933 ฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้ง เขาได้รับเชิญจาก 
ประธานาธิบดี จอมพล เพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก ให้เข้าร่วมรัฐบาลผสม  
และให้ฮิตเลอร์ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี นั่นยังไม่เป็นปัญหา  
เพราะใครๆ ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ ตรวจสอบการทำางานได้

ต่อเมื่อฮิตเลอร์ได้เสนอบทกฎหมายที่ให้อำานาจ (Enabling Act 
1933) เพื่อให้รัฐบาลมีอำานาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศ 4 ปี หรือ 
กฎหมายที่พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่า ‘ห้ามด่ารัฐบาล’ นั่นต่างหากคือ 
จุดเปลี่ยนของเยอรมนี หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาด้วย  
‘เสียงข้างมาก’ ฮิตเลอร์ก็เปลี่ยนเยอรมนีให้เป็นรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ

ผลจากการบริหารงานอย่างเบ็ดเสร็จของฮิตเลอร์ที่ไม่มีการถ่วง 
ดุลอำานาจ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น สุดท้ายจุดจบเป็นอย่างไร  
เราๆ ท่านๆ ผู้มีบทเรียนจากประวัติศาสตร์ก็คงรู้กันอยู่

ชาวยิวถูกสังหารอย่างโหดร้ายทารุณไป 6 ล้านคน เยอรมนีพ่ายแพ้ 
สงครามย่อยยับ

เปล่า! ไม่ใช่ว่าผมเป็นเสียงข้างน้อยแล้วจะมาพาล 
หาเรื่องรัฐบาล ผมยังเชื่อว่าการด่ารัฐบาลยังเป็นเรื่อง 
จำาเป็น ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสุดหล่อหรือสุดสวย ผมด่า 
หมดถ้าทำาอะไรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผิดทำานอง 

คลองธรรม
‘ด่า’ ในที่นี้  ไม่ใช่กล่าวหาด้วยถ้อยคำ าผรุสวาทให้ เ สียหาย  

แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ชี้ข้อมูลถูกผิด เตือนสติรัฐบาลด้วยความ 
หวังดี เสนอแนะแนวทางการบริหารที่ทุกฝ่ายจะพอใจที่สุด อันเป็น 
หน้าที่ที่ประชาชนทุกคนพึงกระทำา

เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก แต่ก็เป็น 
รัฐบาลของประชาชนทุกคน รวมทั้งบรรดาเสียงข้างน้อยอย่างผมด้วย  
จึงไม่ใช่เรื่องจะมาพูดเอามันแบบที่เพื่อนผมพูดว่า “ครั้งหน้าคุณก็เลือก 
ตั้งให้ชนะสิ” เพราะการเลือกตั้งไม่ใช่เล่นขายขนม เมื่อเลือกคนมาได้ 
แล้วก็อยากเห็นคนที่เสียงข้างมากเลือกเข้ามาทำางานให้ดีที่สุด

ใครๆ ก็คงอยากเห็นรัฐนาวาของไทยฝ่าฟันพายุฝนและมรสุมโหม 
กระหน่ำาจากวิกฤติทั้งหลายไปได้ทั้งนั้น

แต่ถ้าไม่หือไม่อือ ไม่เอาเป็นธุระ รัฐบาลทำาอย่างไรก็ปล่อยเขาไป 
เถอะ เขาเป็นเสียงข้างมากนี่นา ทำานองเดียวกับคำาพูดของเพื่อนผมที่ว่า  
“ถ้าประเทศเรามันโง่ขนาดเลือกรัฐบาลทรราชมา ก็ให้รัฐบาลทรราช 
บริหารสิ” คิดกันง่ายๆ ว่าถ้าประเทศไปไม่รอด เกิดฉิบหายวายวอด 
ก็ค่อยฟื้นฟูเอาใหม่ เยอรมนีเขายังทำาได้

อย่าลืมนะครับว่า คนเยอรมันเขามีเชื้อสายอารยัน พวกนี้เป็นนักสู้ 
โดยสายเลือดอยู่แล้ว ไม่ว่าชาติจะล่มสลายอย่างไร เขาก็ฟื้นฟูกลับมา 
ได้ในไม่กี่สิบปี เทียบกับคนไทยอย่างเรา กระดูกเปราะกว่าเขาเยอะ  
ผมเลยไม่แน่ใจว่า ถ้าปล่อยให้รัฐนาวาไทยล่มลงไปอย่างเยอรมนีบ้าง  
เราจะฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเขาหรือเปล่า

เรือไทยล่มในหนอง ทองก็จมนำ้าน่ะซี
ใครจะลองดูก็ตามใจนะครับ ผมคนหนึ่งล่ะท่ีไม่เอาด้วย เพราะผม

ว่ายนำ้าไม่เป็น



“สร้างความรู้ใหม่
ให้คนรุ่นหลังจดจำา”

พิริยะ แก้วปฐมศรี
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

“ทำาสิ่งที่น่าประทับใจ
ให้คนอื่นเห็น” 
รดารมย์ สุนากร  

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

“ยุติปัญหาการเมืองไทย
ได้สำาเร็จ”
ธนวัฒน์ กุลสรรค์ศุภกิจ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“ขยันเข้าสังคม”
ดรุณ ลี้ถาวร พนักงานบริษัท

ถ้าไม่อยากถูกลืมต้องทำาอย่างไร?

คงจะน่าน้อยใจอยู่เหมือนกันถ้าจู่ๆ วันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่ถูกลืม 

จะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำาให้คนธรรมดากลายเป็นที่จดจำากับเขาบ้าง 

ว่าแล้วก็เดินเข้าไปถามชาว TK กันเลยดีกว่า

TK Voice // เสียงของสมาชิก 
เรื่อง: ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 

ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา
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Activities Calendar //  กิจกรรมประจำาเดือน

11.00 - 17.00 น.
Life Indic: 
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพจาก A-Z

11.00 - 17.00 น.
อบรมไอที หลักสูตร Landing 
Page with Dreamweaver

10.00 - 13.00 น.
Resume and career Clinic 
เทคนิคการเขียนเรซูเม่และ
การสัมภาษณ์งาน 

11.00 - 17.00 น.
งานประกาศผลและเปิดตัวเยาวชน
โครงการ KNOWLEDGE NO 
LIMIT! บริษัท เรียนรู้ไร้ขีด จำากัด

14.00  น.
ภาพยนตร์เรื่อง  
Suck Seed ห่วยขั้นเทพ

15.00 - 18.30 น.
TK Music: Meet the Great 
Composer

13.00 - 18.00 น.  
งานเปิดตัวโครงการธรรม
วรรณศิลป์ปีที่ 5 และชุมนุมเยาวชน
อ่านบทกวี ครั้งที่ 1 “โลกของเรา
คือบทกวี”

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง 
สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

11.00 - 17.00 น. 
เวที วัยทีน  

11.00 - 17.00 น.
อบรมไอที หลักสูตรโปรโมท
เว็บไซต์ด้วยเว็บ Social Media

11.00 - 17.00 น. 
อบรมไอที หลักสูตร 
New Features on Microsoft 
Off ice 2010

16.30 - 18.00 น.
Saturday Music ed.: 
ไทยฮิปฮอป โดย สิงห์เหนือเสือใต้

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง
The Last Airbender

37 Activities Calendar 

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง The Karate Kid 

กันยายน 2554 / September 2011
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Unseen Read Me 
เรื่อง: TK Team

และแล้ว Read Me Egazine เล่มที่ 8 ก็คลอดออกมาสำาเร็จเรียบร้อย  
ท่ามกลางการทำางานที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และมีลุ้นอยู่ทุกวินาที 
เพราะฉบับนี้เรียกได้ว่าเราตั้งใจคัดกรองเพื่อเค้นแต่สิ่งดีๆ มีคุณภาพ  
จนออกมาเป็นนิตยสารออนไลน์ที่มอบทั้งความสนุกและสาระมากมาย 
ให้กับผู้อ่านจริงๆ 

เป็นสัจธรรมท่ีว่า...เบื้องหลังของความสำาเร็จย่อมต้องมีปัญหา 
และอุปสรรคให้ได้แก้ไข ซึ่งนี่เป็นเสน่ห์หนึ่งของการทำาหนังสือ ที่ไม่ว่า 
จะผ่านไปกี่เล่มก็ยังทำาให้คนทำารู้สึก สด ใหม่ และสร้างความตื่นเต้น 
ได้อยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็เกิดการพัฒนาทางความคิดให้เติบโต 
ไปพร้อมกัน 

โดยเฉพาะการทำางานในฉบับนี้ ที่เป็นเรื่องของ ‘ผู้นำาที่โลกลืม’  
เรียกได้ว่าทีมงานทำางานกันอย่างหนัก ประชุมกองบรรณาธิการกันอย่าง 
เข้มข้น เพื่อเฟ้นหาเรื่องราวที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากเดิม นั่นจึง 
ทำาให้ทีมงานแต่ละคนต้องทำาการบ้านกันหนักมาก เพื่อนำาเสนอ 
พูดคุยร่วมกัน (แอบกระซิบดังๆ ว่า...หลายคนกลายเป็นนักค้นหาข้อมูล 
มืออาชีพกันไปแล้ว) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเรียกได้ว่าคุ้มเหนื่อย  
และทีมงานทุกคนท่ีได้เห็นผลงานเล่มนี้ ต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความ
ภูมิใจ เพราะนี่คือผลงานแห่งความสามัคคี ที่แต่ละคนช่วยกันเพื่อให้ 
ต้นฉบับเล่มนี้สำาเร็จออกมาได้

แน่นอนว่า Read Me Egazine ยังคงเป็นพื้นที่ที่สนับสนุน ส่งเสริม  
และสร้างความฝันให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในการเขียนหนังสือ  
และอยากจะโชว์ผลงานออกมาให้คนอ่ืนๆ ได้ อ่านกันสักครั้ ง 
น้องๆ หลายคนก็ได้สร้างความภาคภูมิใจกับพี่ๆ ทีมงาน TK park  
อย่างมาก เพราะเราได้เห็นพัฒนาการ การเติบโตทางความคิด  
และฝีมือในการเขียน จนสามารถผลิตผลงานดีๆ ออกมาให้ได้อ่านกัน  
และพี่ๆ ทีมงานก็แอบหวังอยู่ลึกๆ ในใจว่าน้องๆ จะแสดงศักยภาพ 
ของตนเองในการเป็นฟันเฟืองอันแข็งแกร่ง ที่จะขับเคลื่อนหมุนกงล้อ 

แห่งการเรียนรู้ให้แผ่ขยายออกไปสู่วงกว้าง กระท่ังก้าวสู่ความสำาเร็จ 
ในอาชีพนักเขียนได้

ความพิเศษของ Read Me Egazine คือนอกจากเราจะได้เห็นฝีมือ 
การเขียนของเยาวชนนักเขียนแล้ว ยังเป็นพื้นที่แจ้งเกิดให้กับน้องๆ  
เยาวชนสร้างสรรค์สื่อภาพเคลื่อนไหวด้วย น้องๆ กลุ่มนี้จะต้องผลิต 
เทรลเลอร์ประกอบนิตยสาร โดยจะต้องตกผลึกความคิดเพื่อเล่าว่า 
เนื้อหาในเล่มมีเรื่องอะไรบ้าง โดยประสานงานกับกลุ่มที่ทำาตัวเล่ม  
ก่อนจะนำาเสนอในเวลาเพียง 1 นาที ซึ่งนี่เองคือตัวกระตุ้นสำาคัญ 
ที่ให้น้องๆ กลุ่มนี้มีฝีมือพัฒนาขึ้นรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจริงๆ 

ก่อนท่ีจะจากกันไปในเล่มนี้ ขอฝากโครงการดีๆ ชวนน้องๆ  
ที่สนใจในการเขียนมาสานฝันกับโครงการ TK Young Writer 2011  
หรือ iBook 2011 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก 
จากเยาวชนในช่วงตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในปีนี้คือฝึกอบรมให้เยาวชนนักเขียนได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ 
สร้างสรรค์นิตยสารออนไลน์ โดยผ่านการติวเข้มจากทีมบรรณาธิการ 
มืออาชีพสุดเจ๋ง

น้ อ งๆ ที่ ส น ใจสามารถส่ ง ผล ง าน ในหั ว ข้ อ  “คลิ ก  ท้ า  
กล้า ฝัน บนโลกออนไลน์” นำาเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุม สนุก 
เศร้า ซึ้ง หวาดเสียว เปรี้ยว ฮา หรือ ความกล้า จากการล็อกอิน 
เข้าสู่โลกออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร  
Angsana New ขนาด 16 พร้อมส่งประวัติผู้เขียนโดยย่อ ท่ีอยู่ 
และเบอร์ติดต่อ มาที่อีเมล ibook3@tkpark.or.th ก่อนวันที่ 30 กันยายน 
2554 นี้เท่านั้น 

น้องๆ ในทีมหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เขียนหนังสือ 
เป็นก็เพราะโครงการนี้” เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า ใครมีความคิดสุดเจ๋ง 
รีบพกความสามารถมาจองคิวแจ้งเกิดกัน สมัครเข้ามากันเยอะๆ นะ  
เราจะรออ่านผลงานจ้า...
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