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คุยกันในวาระปีใหม่

	 ปีใหม่จะว่าเป็นวันสมมุติก็คงไม่ผิด	 แต่ก็น่าจะมีความหมายและคุณค่า														

ไม่เช่นนั้นคงไม่กลายเป็นวันที่ผู้คนให้ความส�าคัญ	อย่างที่เห็นกันอยู่

	 หลายคนมองว่า	 การมีปีใหม่เป็นการให้โอกาส	 reset	 หลายอย่างท่ีอาจจะ					

ไม่ดี

	 หรือเป็นโอกาสเริ่มเรื่องดีๆ	ที่อาจก�าลังหาจังหวะ

	 เป็นโอกาสกระตุ้นให้คนผลัดวันประกันพรุ่งบอกตัวเองว่า	เวลามาถึงแล้ว

	 นี่ไม่นับว่าเป็นโอกาสที่ผู้คน	คิดถึงคนอื่น	และอวยพรให้คนอื่น

	 เป็นช่วงเวลาแห่งการให้	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ	 หรือก�าลังใจทั้งกับผู้อื่น	 และกับ					

ตัวเอง

	 นี่เป็นของขวัญในยุคดิจิตอลที่ผมท�ามาแจกจ่ายให้กัลยาณมิตรในวาระขึ้น							

ปีใหม่	เป็นครั้งแรกส�าหรับตัวเอง	ด้วยมองเห็นว่าวัตถุที่แจกจ่ายกันในช่วงปีใหม่	ดูจะมี

มากมาย	

	 อกีประการหนึง่	ผมเชือ่ว่าสิง่ทีม่ค่ีาทีจ่ะส่งถงึกนัในวาระปีใหม่	น่าจะเน้นคณุค่า

ทางความคดิและความรู้สกึมากกว่าประโยชน์ภายนอก	แม้จะทราบดีว่า	ของขวญัทีเ่ป็น

ชิน้จบัต้องได้อันมีประโยชน์ภายนอกกอ็าจเตม็ไปด้วยคณุค่าภายในทีม่าจากใจของผูใ้ห้

	 การท่องเที่ยวและการดูหนังดูจะเป็นของสองอย่างที่ผู้คนนิยมท�าเพื่อเติมเต็ม

ให้กับชีวิต	อย่างแรกมักต้องการทุนทรัพย์ไม่เบา	ในขณะที่อย่างหลังท�าได้ง่ายกว่ามาก

	 ผมมโีอกาสท�าอย่างหลงัมากกว่าอย่างแรกและได้ใช้โอกาสเท่าท่ีมบีนัทึกข้อมลู

และความคิดแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยหวังให้เป็นประโยชน์ในลักษณะต่างๆ	กัน

	 บทความที่รวบรวมมาในชุดนี้	เป็นบทความท่องเที่ยว	5	บทความ	ที่เขียนขึ้น

ในโอกาสต่างๆ	 ที่ได้ไปประชุม	 ดูงาน	 ในประเทศต่างๆ	 เพราะล�าพังไปเองคงไม่ม	ี									

ทุนทรัพย์มากพอ			

	 บทความเหล่านี้ตีพิมพ์ในนิตยสารครัว	 อันเป็นนิตยสารที่คนท�า	 ท�าด้วยเห็น

คุณค่า	 ไม่เฉพาะของอาหารไทย	 แต่คือความส�าคัญของการท�าและการกินอาหาร										

อันหมายถึง	ครัว	และครอบครัว

	 บทความกลุม่ทีส่องเป็นบทความพดูถงึหนงั		(ไม่อยากเรยีกว่าบทวจิารณ์	เพราะ

ไม่เคยเขียนในลักษณะการวิจารณ์หนัง)	ที่มีจ�านวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุผล

อย่างที่ว่ามาในตอนต้น	

	 ส�าหรับคนท่ีเคยอ่านบทความในคอลัมน์	ดหูนงัหาความหมายในนิตยสารหมอ

ชาวบ้านทีผ่มได้เขยีนต่อเนือ่งมากว่า	10	ปี	อาจสงสยัว่าท�าไมไม่เคยอ่านบทความเหล่า

นี้	 แถมบทความยังมีท่าทีแตกต่างไปจากที่ปรากฎในนิตยสารหมอชาวบ้าน	 ก็ขอเฉลย

ว่า	นี่เป็นบทความที่พูดถึงเรื่องหนัง	สัมพันธ์กับเรื่องการจัดการ	(management)	ที่ลง

ตีพิมพ์ในหนังสือพืมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์	เมื่อเกือบ	10	ปีที่แล้ว	และเขียนต่อเนื่องอยู่

ประมาณ	2	ปี	แต่ผมคดัเฉพาะบางบทความทีค่ดิว่า	คนอ่านอาจจะสนใจไปหาหนงั	หรอื

หนังสือที่เกี่ยวข้องมาศึกษาต่อ	และหนังหรือหนังสือเหล่านั้นน่าจะหาไม่ยาก

	 ขอขอบคุณทีมงานคือ	 คุณกัลยาณี	 และคุณสุทธิกานต์	 ที่ช่วยกันท�าให้เป็น					

รูปเล่มน่าอ่าน	และหาทางบรรจุในสื่อที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง	และน่าจะเหมาะกับการใช้

งานในยุคดิจิตอล

	 ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่	ซีเรียสแต่ไม่เครียด	สมกับชื่อหนังสือชีวิตที่ดีต้องซีเรียส	

เพ่ือสร้างคณุค่าให้กบัตนเองและประโยชน์ให้กบัผู้อืน่แต่การกระท�าเช่นนัน้ต้อง	ไม่สร้าง

ความเครียดอันจะเป็นตัวบั่นทอน	 สร้างความทุกข์	 แทนการน�าความสุขมาสู ่																					

ผู้ด�าเนินชีวิตที่ซีเรียสอย่างมีคุณค่า	

	 ขอถือเป็นค�าอวยพรที่ต้ังใจให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้รับของขวัญที่แม้

มลูค่าไม่สงู	แต่หวงัว่าจะมีคุณค่ามากมายสมกับท่ีตัง้ใจมอบให้กับทุกคนในโอกาสปีใหม่

นี้ครับ

	 	 	 	 	 	 สมศักดิ์	-	อมรศรี	ชุณหรัศมิ์	

และครอบครัว

	 	 	 	 	 	 ปีใหม่	2559/2016
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อัปซาลา
เมืองนักปราชญ์
สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์			เรื่อง/ภาพ

แม่น�้าหลักของเมือง	Uppsala	ไหลเชื่อมต่อถึงเมือง	Stockholm	ที่เห็นไกลๆ	คือบริเวณเมืองเก่า	และมหาวิทยาลัย

ไวกิ้ง คนเถื่อนแห่งดินแดนทางเหนือ เคยอยู ่ ณ ถิ่นนี้ เมื่อเกือบหนึ่งพันปีที่แล้ว          
นอกจากนั้น เมืองอัปซาลายังเป็นถิ่นมาตุภูมิของ ดาร์ก ฮามมาโชลด์ อดีตเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ ผู้กระเดื่องนาม และนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล อีก 3 คน        
อัปซาลาแห่งประเทศสวีเดน เป็นเมืองนักปราชญ์โดยแท้ 
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	 เมื่อสัก	 20	 ปีก่อนถ้าพูดถึง

ประเทศสวีเดน	ดูเหมือนใคร	ๆ 	ก็นึกถึงว่า

เป็นประเทศทีน่่าไปเทีย่ว	แรงจงูใจออย่าง

หนึง่เพราะอยากรูน้กัหนาว่าประเทศทีเ่ปิด

ให้มเีสรภีาพทางเพศอย่างมากมายนัน้เป็น

อย่างไร	จนถงึเดีย๋วนีส้มญานามนีก็้ยงัเป็น

ทีน่ยิม	เช่น	วงการฟตุบอลชอบตัง้ฉายาให้

กับทีมนักเตะอย่างน่าต่ืนเต้นว่า	 นักเตะ

จากแดนกระทิงดุ	 ทีมจากเมืองน�้าหอม	

แล้วก็นักแตะแดนฟรีเซ็กส์	 ซึ่งเป็นที่รู้กัน

ว่าหมายถึงประเทศอะไรบ้าง	

	 แต่จะมีสักกี่คนที่รู ้ว่า	 ประเทศ

สวเีดนซึง่เป็น	1	ใน	4	ประเทศทีรู่จ้กักันว่า

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	 อันประกอบ

ด้วย	สวีเดน	ฟินแลนด์	นอร์เวย์	และส่วน

หน่ึงของประเทศเดนมาร ์กนั้นเป ็นที	่								

น่าสนใจมากประเทศหนึ่ง	 ทั้งในด้าน

ประวัติศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

การเมือง	 และมีสถานท่ีน่าสนใจ	 และ						

น ่าท ่องเที่ยวอยู ่ ไม ่น ้อย	 โดยเฉพาะ												

นักท่องเที่ยวท่ีชอบเรียนรู ้เรื่องราวของ

ผู้คน	ประวัติศาสตร์	และวิวัฒนาการของ

วัฒนธรรม	

	 ผมได้รบัเชญิจาก	มลูนธิดิาร์กฮาม	

-	มาโชลด์	แห่งประเทศสวีเดน	ไปประชุม

เรื่องการปฏิรูปกลไกเพื่อการพัฒนา

สาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อเดือน		
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ยุคไวกิ้งอยู่ระหว่าง	ค.ศ.	800	-1100	เป็นยุคที่มีความเจริญทางวิทยาการ

โดยเฉพาะด้านการเดินเรือ	 ทั้งมีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ	 และอาจเป็น

จุดเริ่มต้นของการเดินเรือทางไกลเพื่อการค้าขายระหว่างประเทศ

เมษายนทีผ่่านมา	กเ็ลยได้มโีอกาสท�าความ

รู้จักกับประเทศสวีเดนในส่วนหนึ่งการ

ประชุมมีขึ้นที่ เ มืองอัปลาซา	 ซึ่ งเป ็น

ศนูย์กลางอารยธรรมทีส่�าคญัแห่งหน่ึงของ

ประเทศสวีเดน	ห่างจากกรงุสตอ็คโฮล์มซึง่

เป็นเมืองหลวงของประเทศนี้ไปประมาณ	

70	กิโลเมตร	จริง	ๆ	แล้วจากสนามบินจะ

ไปเมอืงอปัซาลาหรอืกรุงสตอ็คโฮล์มระยะ

ทางก็เท่าๆกัน	คือ	ประมาณ	35	กิโลเมตร	

ผมเองรู้จักประเทศสวีเดนมากที่สุดก็ใน

ฐานะที่เป็นที่เกิดของนายอัลเฟรด	โนเบล	

กับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงของโลก	 และ

ก็รู ้ว ่าเป็นประเทศที่อากาศหนาวมาก	

เพราะอยูใ่กล้ขัว้โลกเหนอื	แม้จะเข้าเดอืน

เมษายนแล้ว	แต่อากาศในตอนเช้ากย็งัเยน็

มาก	 อุณหภูมิต�่าถึงประมาณ	 5	 องศา

เซลเซียส	 นอกจากนั้นประเทศสวีเดนยัง

เป็นทีรู่จ้กัในทางประวตัศิาสตร์ว่าเคยเป็น

ถิ่นของชนเผ่าไวกิ้ง	 คนเถื่อนแห่งดินแดน

ทางเหนือ	

 จรงิๆแล้วคนท่ีพอรูป้ระวตัศิาสตร์

อยู่บ้าง	 ก็คงจะรู้จักพวกไวกิ้งเป็นอย่างด	ี

สมยัก่อนภาพยนตร์เรือ่งไวก้ิงซึง่แสดงโดย	

เคิร์ก	ดักกลาส	กับโทนี่	เคอร์ติส	(ซึ่งวัยรุ่น

สมัยนี้คงไม่รู้จัก)	 นั้นโด่งดังมาก	 จ�าได้ว่า

ฉายที่โรงหนังกรุงเกษมข้างคลองผดุง-

กรุงเกษมใกล้หัวล�าโพง	 ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลาย

เป็นอาคารพาณิชย์มาได้กว่า	 20	 ปีแล้ว	

พอดูหนังจบใคร	 ๆ	 ก็เกลียดและกลัว					

พวกไวกิ้ งว ่ า เป ็นคนเถื่ อน	 พ่ีน ้อง ก็																

ฆ ่ากันเองได ้ เพียงเพื่อแย ่งผู ้หญิงคน

เดียวกัน	 แถมยังมีวิธีทรมานท่ีแสนทารุณ	

และชอบเล่นแบบเอาคนอื่นมาเส่ียงตาย	

เช่น	 เอาขวานปาไปยังผู้หญิงท่ีไว้ผมเปีย

ยาวเพื่อตัดผมให้สั้นลง	เป็นต้น

	 เรียกว่าภาพยนตร์มีผลในการ

สร ้างความประทับใจต ่อ ส่ิง ท่ี ได ้พบ										

เห็นบนจอไม่ใช่น้อย	 ไม่ว่าจะเป็นทางดี

และทางไม่ดี	 มีหมอรุ่นพี่ผมคนหน่ึงเคย

บอกว่า	 เขาอยากเป็นหมออย่างหมอท่ี			

เสยีสละต่อสูก้บัความอยตุธิรรมและการใช้

อ�านาจ	 ก็เพราะประทับใจกับหมอกานต์

ในหนงัสอืและหนงัเรือ่ง	เขาชือ่กานต์		ของ

คุณสุวรรณี		สุคนธา	

	 พวกไวกิ้งนั้นความจริงแล้วเป็น

นักผจญภัยและนักเดินเ รือที่มีความ						

กล้าหาญและอารยธรรมที่รุ ่งเรืองมาก		

กลุ่มหนึ่ง	การเดินเรือจากขั้วโลกเหนือมา

ทางตอนใต ้ 	 ไม ่ว ่าจะผ ่านลงมาทาง

มหาสมทุรแอตแลนติก		จนถงึทวปีอฟัรกิา	

หรืออ้อมไปทางเหนือของประเทศรัสเซีย	

ข้ามทะเลบอลติก	 แล้วลงมาตามล�าน�้า							

โวลกาในแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเรื่อยมา

ถึงทะเลด�าและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้น	

พวกไวกิ้งก็เคยเดินทางมาก่อนแล้วทั้งนั้น	

	 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า	 ยุค	

ไวกิ้งอยู ่ระหว่าง	 ค.ศ.800	 –	 1100											

(ตรงกับยุคกลางในยุ โรป	 หรือก ่อน

อาณาจักรสุโขทัยของเราประมาณ	 50-

300	 ป ี )	 เป ็นยุคที่ มีความเจริญทาง

วิทยาการ	 โดยเฉพาะวิทยาการด้านการ

เดินเรือ	 รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ	

และอาจเป็น	 	 จุดเริ่มต้นของการเดินเรือ

ทางไกลเพื่อ		การค้าขายระหว่างประเทศ

เป็นครั้งแรก	 เมืองนอร์มังดีในประเทศ

ฝร่ังเศสแปลได้ความว่าดินแดนของพวก

นอร์ธแมน	หรือ	ชนเผ่าจากทางเหนือ	ซึ่ง

เป็นอีกชื่อหนึ่งของพวกไวกิ้ง	

	 เมอืงอัปซาลาในประเทศสวเีดนนี้

กม็ร่ีองรอยของอารยธรรมไวก้ิงอยูคื่อ	ศิลา

จารึกไวก้ิง	ซ่ึงว่าไปแล้วก็คือความพยายาม

ที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆ	ให้คนอื่นได้รับ

ทราบตามประสาไวกิ้ง	 โดยจารึกลงบน

แผ่นไม้หรอืแผ่นหนิเป็นข้อความต่าง	ๆ 	กัน	

แผ่นศิลาจารึกนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษสวีเดน

ปนอังกฤษว่า	 Runestone	 ค�าว่า	 Rune	

แปลว่าตวัหนงัสอื	Stone	กค็อืก้อนหนิ	แต่

เนือ่งจากเป็นการจารกึในยคุทีภ่าษาลาตนิ

ยงัไม่ได้แพร่ไปถงึทางเหนอืของยโุรป	จงึมี

การคิดภาษาสวีเดนดั้งเดิมขึ้นมาแทน	

	 ในแผ่นศิลาจารึกนั้นประกอบ

ด้วย		3	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ	ส่วนขอบนอกซึ่ง

สมมุติเป็นตัวมังกรล้อมรอบรายละเอียด	

ตรงกลางของแผ่นศิลา	 ซึ่งเป็นภาพสื่อ

ความหมายต่าง	ๆ	จากนั้นก็จะมีข้อความ

เป็นตัวอักษรเขียนไว้บนตัวมังกร	 โดย		

ส่วนใหญ่จะเป็นศิลาจารึกเพื่อระลึกถึง					
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ผู้ท่ีเสียชีวิตไปหรือผู้ที่ท�าคุณความดีให้แก่

ส่วนรวม	(เหมือนอนุสาวรีย์)	

	 แผ่นศลิาจารกึทีเ่มอืงอปัซาลาน้ัน	

มีทัง้ทีข่ดุพบทัง้จากใต้ดนิ	(ในระหว่างการ

ก่อสร้างต่างๆ)	และทีผ่นงัหรอืพืน้โบสถ์เก่า

แก่ของเมืองที่มีช่ือว่า	 The	 Church	 of	

the	Holy	Trinity	ว่ากนัว่าทุกวันน้ีกย็งัพบ

แผ่นศิลาจารึกเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ในระหว่าง

การก่อสร้างหรือกระทัง่การท�าการเกษตร

เพื่อนของผม	คือคุณอูเล	ซึ่งจบการศึกษา

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบอกว่า

ความจรงิแล้วการค้นพบศิลาจารกึนีเ้พิง่มา

ศึกษากันจริงจัง	 เมื่อศตวรรษที่แล้วนี้เอง	

ทีเ่มืองมนิเนโซตาในอเมรกิากม็พีพิธิภัณฑ์

ศิลาจารึกไวก้ิง	 เรียกว่า	 Runestone		

museum	 จึงเชื่อกันว่าพวกไวกิ้งอาจ						

จะเคยไปถึงอเมริกามาแล้ว	

	 ตัวเมืองอัปซาลานั้น	 ถ้านับกัน

ตามหลกัฐานทีพ่บก็ว่ามอีายกุว่าพนัปีแล้ว	

คือตั้งแต่สมัยพวกไวกิ้ง	แต่ประวัติศาสตร์	

วัฒนธรรม	 และความเป็นประเทศสวีเดน

น้ันเพิ่งมาเริ่มในสมัยศตวรรษที่	 16	 เมื่อ

พระเจ้ากุสตาฟ	ที่	1	รวบรวมชาวสวีเดน

ขับไล่ท�าลายอิทธิพลของพวกเดนมาร์ก	

แ ล ะ ต้ั ง ป ร ะ เ ท ศ ส วี เ ด น ขึ้ น ม า ไ ด 	้																			

เมืองอัปซาลามีความส�าคัญควบคู่มากับ

เมืองหลวงกรุงสต็อคโฮล์มในฐานะท่ีเป็น

ศูนย์กลางทางศาสนา	จะเห็นได้จากโบสถ์

ใหญ่กลางเมืองที่บอกไว้ข้างต้น	 โบสถ์นี้

เป็นที่ฝังศพของพระเจ้ากุสตาฟที่	1	โดยมี

รูปปั้นจ�าลองของกษัตริย์กุสตาฟกับมเหสี

รอบ	 ๆ	 ผนังในบริเวณที่ฝังศพมีข้อความ

จารึก	 รวมท้ังข้อความสุดท้ายท่ีพระองค์

เปิดใจกับชาวสวีเดนไว้	 ผมอ่านไม่รู้เร่ือง	

แต่เพื่อนชาวเดนมาร์กช่วยแปลให้ฟังด้วย

ความสนุกว่าพระองค์ตรัสไว้ว่า	

 “พวกท่านบางคนอาจจะหาว่าข้า

เป็นกษัตริย์ที่เข้มงวดและเด็ดขาดเกินไป 

แต่ข้ากร็ูด้ว่ีาชาวสวเีดนนัน้ตกลงง่าย แต่ดู

เหมือนจะเข้าใจอะไรได้ยาก” 

	 พอแปลเสร็จ	 เพื่อนผมเขาก็

หัวเราะเพราะสะใจได้แซวคนสวีเดน							

ผมเองก็หัวเราะเพราะนึกถึงคนไทยที่ดู

เหมือนจะตกลงอะไรกันได้ง่าย	 แต่เวลา

ลงมอืท�าไม่ค่อยพร้อมใจกนัท�าตามท่ีตกลง

กันไว้	

	 โบสถ์ใหญ่ของเมืองอัปซาลานั้น

สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	 ใน

เ มื อ ง ไ ท ย วั ด นิ เ ว ศ ธ ร ร ม ป ร ะ วั ติ																												

ที่พระราชวังบางปะอินก็สร้างอย่างแบบ	

กอธิคเหมือนกัน	 แต่โบสถ์เมืองอัปซาลา

นั้นใหญ ่โตมโหฬารกว ่ามากมายนัก										

เสาภายในโบสถ์แต่ละต้นท�าด้วยหินเป็น			

แท ่ งกลม	 ขนาดต ้องโอบหลายคน														

แท่นแสดงธรรมะสลักเสลาเป็นลวดลาย

สวยงาม	 ไม่แพ้โบสถ์ใหญ่	 ๆ	 ที่มีชื่อเสียง

รู ้จักกันท่ัวไปอย่างโบสถ์เซนต์ปีเตอร์								

ทีก่รุงโรม	หรือโบสถ์เซนต์พอลทีล่อนดอน	

	 นอกจากเป็นศูนย์กลางศาสนา

แล้ว	อปัซาลายงัมีความส�าคัญในฐานะเป็น

เมอืงศนูย์กลางทางวทิยาการของประเทศ

สวี เดน	 มหาวิทยาลัยแห ่งอัปซาลา												

เป ็นมหาวิทยาลัยที่ เก ่าแก ่มากที่สุด								

แห่งหนึ่งของสวีเดน	 เป็นถ่ินท่ีเกิดของ				

นักวิทยาศาสตร์ด้านต่าง	ๆ	มากมาย	และ

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือพิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อ

เรียกว่ากุสตาฟ	 เวียนัม	 (Gustavianum)	

ที่ยังเก็บห ้องแสดงการผ ่าศพในสมัย

โบราณที่เรียกว่า	Anatomical	Theatre)	

ไว้ให้ดู	 ไกด์อธิบายว่าปัจจุบันมีห้องแบบ

เดียวกันนี้เหลืออยู ่ในโลกขณะน้ีเพียง									

3	 แห่งเท่านั้น	 อีก	 2	 แห่งอยู่ที่ประเทศ

อิตาลี	และเนเธอร์แลนด์	

	 ห ้องแสดงการผ ่าศพในสมัย

โบราณนั้น	 ถ้าใครได้เห็นก็จะรู ้สึกทึ่ง	

เพราะเป ็นห ้องที่มี รูปร ่างแปลก	 คือ									

เป็น	Amphitheatre	ขนาดเล็ก	ถ้านึกถึง

สนามกีฬาอินดอร์สเตเตียม	 หรือถ้าใคร

เคยไปเห็นโคลี เซียมที่กรุงโรมก็ลอง

หลับตานึกถึงห้องที่มีลักษณะคล้ายกัน				

แต่เล็กกว่ามาก		

จุคนได้เพียง	 200	 คน	 ตรงกลางมีพื้นที่				

ไม ่มากเพียงแค ่ เป ็นวงกลมเส ้นผ ่ า

ศูนย์กลางเท่าความสูงของคนทั่วไป	 แล้ว	

มีโต๊ะส�าหรับวางศพอยู่ตรงกลาง	พวกเรา

ทีไ่ปดตูัง้ข้อสงัเกตว่าคนโบราณตวัคงไม่สงู

ใหญ่เหมือนปัจุจบัน	 เพราะโต๊ะตรงกลาง	

มีขนาดไม่ยาวนัก	 บางคนก็พูดแบบไม่มี

หลกัวชิาการว่า	คนตายคงจะตวัเลก็เพราะ

หดส้ันลง	 แต ่ที่น ่าสนใจอีกส ่วนก็คือ											

ตวัวงกลมทีล้่อมรอบบรเิวณทีว่างศพ	เป็น

หลายวงซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ	เหมอืนอฒัจนัทร์

ดูกีฬา	 เพียงแต่ว่าแคบและชันกว่ามาก			

คนดูทุกคนจะต้องยืนดู	 แต่จะไม่บังกัน

เพราะความชันที่ต่างกันนั่นเอง	
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	 เขาต้องออกแบบห้องในลักษณะ

น้ีเพือ่ให้จคุนได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ใน

พื้นที่จ�ากัด			บางคนที่ช่างสังเกตหน่อย					

อาจจะเกิดค�าถามว่า	 โรงเรียนแพทย์										

ที่นี่ใหญ่ขนาดสอนนักเรียนที่ละประมาณ	

200	คนเชียวหรอื	ก็ต้องบอกว่าเปล่าหรอก

ครับ	 เรื่องที่จริงเป็นว่า	 คุณหมอ	 โอลอฟ	

รุดเบค	 (Olof	 Rudbek)	 คนริเริ่มห้อง							

ผ่าศพเป็นคนค่อนข้างจะหัวการค้าหน่อย	

เลยเท่ียวรับใครก็ได้ที่อยากดูการผ่าศพ

และยนิดจ่ีายค่าผ่านประต	ูทีจ่รงินกัศกึษา

แพทย์ท่ีนีส่มยัก่อนในบางปีมน้ีอยแค่เพยีง	

7	คนเท่านั้น

	 คุณหมอรุดเบคท่ีมีชื่อเป็นท่ีรู้จัก

ว่าเป็นท่านแรกที่ค้นพบต่อมน�้าเหลือง	

นอกจากนี	้คณุหมอรดุเบคยงัเป็นสถาปนกิ

ด้วยนะครับ	 โดยปกติในห้องผ่าตัดสมัย

ก่อนเขาจะใช้แสงจากเทียนเล่มใหญ่ๆ				

จุดวางไว้ท่ีขอบวงกลมรอบโต๊ะตรงกลาง	

ซึ่งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้	 หรือ								

ไม่แสงไฟก็จะร้อนท�าให้ภายในห้องที	่					

คนแออัดอยู่แล้วร้อนหนักข้ึนไปอีก	 เขา

เลยออกแบบหลังคาเป็นโดมสูง	และขอบ

โดมท�าเป็นหน้าต่างกระจกโดยรอบ	2	วง	

ท�าให้ได้แสงแดดมาช่วยได้มาก	นี่คงเป็น

สาเหตุหนึ่ งที่ท�าให ้ห ้องผ ่าศพแห่งนี	้									

ยืนหยัดมีชีวิตรอดมาได้ทุกวันนี้	 ไม่ถูกไฟ

ไหม้ไปเสียก่อน	

	 นอกจากส่ิงก ่อสร ้างอันเป ็น					

ร ่องรอยอารยธรรมและแหล่งความรู 	้			

สมัยโบราณที่ผมเล่ามาแล้ว	 สิ่งที่น่าสนใจ						

อีกอย่างของเมืองอัปซาลาคือ	 สถานที่				

โบสถ์ใหญ่ของเมืองอัปซาลานั้นสร้างตามสถาปัตยกรรมกอธิค	 ในเมืองไทย																			

วัดนิเวศธรรมประวัติที่พระราชวังบางปะอินก็สร้างอย่างกอธิคเหมือนกัน	 แต่โบสถ์

เมืองอัปซาลานั้นใหญ่โตมโหฬาร

ซึง่เกีย่วข้องกบัอดตีเลขาธกิารสหประชาชาติ

ที่ชื่อ	นายดาร์ก	ฮามมาโชลด์	

	 นายดาร์ก	 ฮามม	 โชลด์	 เป็น						

ชาวสวีเดนตัวอย่างคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิต

ทุ ่ม เทท�างานในสิ่ งที่ ถู กต ้อง 	 ดี งาม												

นายดาร์ก	ฮามมาโชลด์	เคยเป็นเลขาธกิาร

สหประชาชาติผู้อุทิศตัวกับหน้าที่	 สร้าง

โลกที่ดีกว่าเก่า	

	 ช า ว ส วี เ ด น อี ก ค นหนึ่ ง ที่ ม	ี												

ชื่อก้องโลก	 คือ	 นายอัลเฟรด	 โนเบล	

เจ้าของรางวัลโนเบล	 ผมคิดว่าคนที่ได้คิด

ว่าตวัเองท�าสิง่ทีไ่ม่ดีคอืคิดประดษิฐ์ระเบดิ

ได้จนเป็นอันตรายแก่คนทั่วไป	 แล้วมา				

ตัง้รางวลัให้คนรุน่หลังท่ีท�าเรือ่งด	ีๆ 	น่าจะ

จัดเป็นคนดีได้

	 สถานทีน่่าสนใจเกีย่วกบันายดาร์ก	

ฮามมาโชลด์	ได้แก่	ปราสาทบนเขา	ทีเ่รยีก

กันว ่า	 Castle	 Hill	 ซึ่ งเป ็นสถานที	่											

นายฮามมาโชลด์เกิดและเติบโต	บิดาของ

เขาเป็น	 ผู้ว่าราชการเมืองอัปซาลานี่เอง	

นอกจากนี้ยังมีสุสานและที่ฝังศพของเขา	

ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกับทีฝั่งศพของพ่อแม่	

พี่น ้อง	 นอกจากนี้ยั ง มี มูลนิธิดาร ์ก-										

ฮามมาโชลด์	 ซึ่งถ้ามองในแง่ภายนอกก็

ไม่มีอะไรน่าสนใจ	 เพราะต้ังอยู่ในบ้านไม้

เก่าแก่หลังหนึ่ง	บ้านหลังนี้เคยเป็นสมบัติ

ของมหาวิทยาลัยอัปซาลา	 แต่มาในภาย

หลังได้ยกให้เป็นที่ท�างานของมูลนิธิฯ	

	 ถ้ามองในแง่ของเนือ้หาสาระ	ต้อง

นบัว่ามลูนธิินีเ้ปน็หนึง่ในไม่กีแ่หง่ของโลก

ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะพัฒนาสังคม

โลกโดยส่วนรวมเป็นการสานต่อเจตนารมณ์

ของอดตีเลขาธกิารสหประชาชาติ	 โดย

รัฐบาลและชาวสวีเดนช่วยกันบริจาค

ลงขันตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาให้เป็นอนุสรณ์	

	 บ ้านซึ่ ง เป ็นที่ ต้ั งของมูลนิธิฯ									

ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกัน	 บ้านหลังนี้

เคยเป็นที่อยู ่ของนักคิดและนักพัฒนา

สังคมของสวีเดนหลายคนก่อนที่จะยกให้

เป็นที่ท�างานของมูลนิธิฯ	 ความที่เป็น				
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บ้านไม ้จึงยากแก ่การดูแล	 แต ่ เขาก็

พยายาม รักษา ให ้ อยู ่ ใ นสภาพเดิ ม																	

ช่ือทางการของบ้านหลังนี้	 	 คือ	 Geijers	

garden	 (อ่านว่า	 เยเย่สโกลเดน)	แปลว่า	

บ ้านของเยเย ่ 	 นายเยเย ่ เป ็นนักคิด															

นักวิจารณ์	 และเป ็นผู ้ท�าให ้เกิดการ												

ใช้ภาษาสวีเดนในการสื่อสารต่าง	ๆ	อย่าง

กว้างขวางแทนทีภ่าษาลาตนิ	ซึง่เป็นภาษา

ในหมู่นักวิชาการในสมัยก่อน	

	 ในบริเวณบ้านมภีาพทวิทศัน์ของ

ประเทศสวีเดนในหน้าหนาว	และหน้าแล้ง	

เป็นภาพขาวด�า	 หลายภาพที่ถ ่ายโดย				

นายดาร์ก	 ฮามมาโชลด์	 กล่าวกันว่าโดย		

พื้นฐานแล้ว	 นายดาร์ก	 ฮามมาโชลด	์					

เป็นนักคิด	ชอบอ่านบทกวี			และมีความ

รกัธรรมชาตแิละเพือ่นมนษุย์			น่าเสยีดาย

ที่เขาเสียชีวิตด้วยเครื่องบินตกในอัฟริกา		

ขณะปฎิบัติหน้าที่หลังจากเป็นเลขาธิการ

สหประชาชาติได้	15	ปี	

	 เมืองอัปซาลาไม่มีชื่อเสียงใน

ฐานะแหล่งท่องเที่ยว	 เพราะไม่มีสถานที่

เ ลื่ อ งชื่ อ 	 ไม ่ ได ้ มี บทบาทส� า คัญใน

ประวัติศาสตร์โลก	 แต่ในแง่ความเป็น

สวีเดนแล ้ว	 อัปซาลาเป ็นแดนแห ่ง									

ความเจริญทางวิทยาการ	 เป ็นเมือง										

นักปราชญ์ระดับโลกอย่าง	 หมอรุดเบค	

และ	 นายดาร์ก	 ฮามมาโชลด์	 นอกจากนี้

นัก วิทยาศาสตร ์จากเมืองนี้ 	 เคยได ้													

รับรางวัลโนเบลถึง	 3	คน	ประวัติศาสตร์

ของอัปซาลามีมายาวนานกว่า	 1,000	 ปี	

ควบคู่มากับเมืองหลวงชองประเทศ	 คือ	

กรงุสตอ็คโฮส์มทีอ่ยูห่่างกนัเพยีงประมาณ	

70	กม.เท่านั้น	

	 การท ่อง เที่ ยวก็ เหมือนการ									

กินอาหารนะครับ	 มีประโยชน์นานัปการ				

แล้วแต่ใครจะต้องการอะไร	 กินอาหาร

ต้องการความอร่อยกเ็ป็นแบบหนึง่	จะเอา

ประโยชน์ต่อร่างกายก็มองอีกแบบหนึ่ง			

จะกินเพื่อสุนทรีย์แห่งจิตใจก็อาจจะมอง

อกีแบบหนึง่	แต่ทีแ่น่	ๆ 		คอืจะกนิให้ได้ผล	

ทั้ง	3	อย่างก็ไม่ยาก	

	 เที่ ย ว เ มื อ งอั ปซาลาจะ เอ า							

ความแปลกใหม่กม็ใีห้เหน็	อาหารแปลก	ๆ

ก็มีให้กิน	 (อย่างสเต็กกวางเรนเดียร์)								

จะเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็มีให้ฟัง	

หรือจะมองหาแรงบันดาลใจไปช่วยกัน

สร้างโลกให้น่าอยู่	ก็คงจะได้ไปไม่น้อย	

	 ที่ไม ่ได ้อยู ่อย ่างเดียวในการ				

ท่องเที่ยวเมืองอัปซาลา	 คือการช้อปปิ้ง							

อันเป็นของโปรดของนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ของไทยเราเท่านั้นแหละครับ	



เนปาล
ไม่มีต้นสาละที่สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 

เรื่องและภาพโดย			สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

(1)	Durbar	Square	

หน้าปราสาทเมืองหลวงเก่า	ปักตุประ

(2)	เจดีย์วัดสวายัมภู	วัดพุทธใหญ่ที่สุดใน

เนปาล
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 “เราจะไม่มีวันย�่าไปในแม่น�้า

สายเดียวกันได้	 2	 ครั้ง”	 ดูเหมือนนัก

ปรชัญากรกีโบราณช่ือ	ดมิอเตรตสุ	จะเคย

กล่าวไว้ท�านองน้ี	 เนปาลที่ผมได้มีโอกาส

ไปเยือนหนที่	2	จึงไม่ใช่เนปาลเดียวกับที่

ผมเคยไปเมื่อราว	 10	 ปีก่อน	 คงไม่ใช่

เนปาลเท่าน้ันทีเ่ปลีย่นไป	ผมเองคงเปลีย่น

ไปด้วย	 เหมือนแม่น�้าสายเดิมที่แม้จะอยู่			

ที่ เดิมแต่กระแสน�้า ท่ีไหลผ่านก็ไม ่ใช ่

กระแสเดิม	เป็นน�้าจากฝนห่าใหม่	และตัว

เราก็ย�่าไปหนที่	 2	 ก็เป็นคนใหม่ที่อย่าง

น้อยก็รู้ว่าแม่น�้าสายนั้นตื้นลึกเพียงไร	 น�้า

ไหลเชี่ยวกรากเพียงใด

ผมไปเนปาลครั้งนี้ในเดือนสิงหาคม	เดือน

ทีผ่มคดิว่าน่าจะเป็นช่วงทีอ่ากาศด	ีเพราะ

ใกล้หน้าหนาว	 แต่มันก็เป็นได้แค่ใกล	้					

เพราะจริงๆ	 แล้วเดือนสิงหาคมเป็น				

เดือนมรสุม	 ยังมีฝนตกทุกวัน	 บังเอิญ

ภารกิจหลักของผมคือไปประชุมก็เลย					

ไม่ค่อยผิดหวัง	 แต่ก็เสียดายไม่มีโอกาส		

เห็นยอดเขาเอเวอเรสต์	 หรือแม้กระทั่ง							

เทือกเขาหิมาลัยแม้จะไปจนถึงเนปาล				

ว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกับเมื่อ	10	ปีก่อน	ที่แม้

จะไปเดือนกันยายนและอยู ่ที่นั่นถึง												

1	สัปดาห์	ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นทั้ง	2	อย่าง			

เพือ่นเนปาลของผมบอกว่าจะให้แน่ๆ	ต้อง	

เป็นเดือนตุลาคม	อากาศจึงจะแจ่มใส	อยู่

ในเมอืงกาฏมณัฑ	ุเมืองหลวงก็นัง่มองเหน็

ได้ทกุวนัแต่ถ้าเดือนสงิหาคมหรอืกนัยายน

ต ้องออกไปหาที่ เหมาะๆนอกเมือง									

กาฏมณัฑหุรอืไม่กน็ัง่เครือ่งบนิทีเ่ขาจะพา

บินเข้าไปดูเทือกเขาหิมาลัยใกล้ๆ	 ซึ่งถ้า

โชคดีอากาศไม่เลวร้ายก็คงจะเห็นได้

ชัดเจน	สวยงาม		ส�าหรับผมได้เห็นหรือไม่

ได้เห็นคงไม่ค่อยต่างกัน	 ถ้าให้เห็นไกล	 ๆ	

หรือมองผ่านกระจกเครื่องบินก็ยังสู ้มี

โอกาสออกไปเหยียบผืนหิมะบนยอดเขา

สูงเหล่านั้นไม่ได้	หลายคนบอกว่าให้เจียม

ตัวไว้ดีกว่าอายุก็ไม่ใช่จะน้อยแล้ว	 แต่ผม

เชื่ออย่างที่นักวิจัยต่างประเทศ			บางคน

เข้าให้ค�าจ�ากัดความคนแก่ไว้อย่างไม่เป็น

วิทยาศาสตร์ว่า	“คนแก่คือคนที่รู้สึกว่าตัว

เองแก่”

	 ถ ้ามีแค่เรื่องประชุมกับความ				

ผดิหวงัทีไ่ม่ได้เหน็ยอดเขาเอเวอเรสต์	และ

เทือกเขาหิมพานต์	 (ชื่อแขกของเทือกเขา

หิมาลัย	 ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้วก็มีความหมาย

เดียวกนัคอืท่ีอยูห่รอืป่าหิมะ)	ผมกค็งไม่ได้

เขียนถึงเนปาล	 เพราะก็คงเหมือนครั้งที่	

ผมไปเยือนเนปาลเมื่อ	10	ปีที่แล้ว	ที่ผมก็

ไปเนปาลเพื่อมาประชุมและก็ไม่ได้เห็น

ภูเขาหรือหิมะ	 แม้กระทั่งชะเง ้อมอง					

จากไกล	ๆ	แต่ครั้งนี้ผมได้รู้จักศาสนาและ

ประวัติศาสตร์	 รวมทั้งการเมืองเนปาล				

มาเล่าสู่กันฟังด้วยมุมมองใหม่ของตัวเอง	

เมืองปักตปุระ	(Bhaktapur)	เมืองโบราณ

ของประเทศเนปาลที่อยู ่ใกล้กับเมือง			

กาฏมัณฑุ	 เมืองหลวงของประเทศที่เคย		

ไปเห็นเมื่อ	10	ปีที่แล้ว	จึงไม่เหมือนที่เพิ่ง

ได ้ไปเห็นมา	 จัตุรัสกลางเมืองเก ่าใน							

เมืองกาฏมัณฑุเองท่ีเรียกกันว่า	 Durbar	

Square	 จัตุรัสแห่งปราสาท	 จึงมีความ

หมายใหม่	 ส ่วนหนึ่งอาจเป ็นเพราะ

กัลยาณมิตรที่ไปด้วยสนใจเรื่องราวต่าง	ๆ 	

คอยตั้งค�าถามกันและกันอีกส่วนหนึ่ง								

ก็เพราะมีแหล่งข้อมูลและคนที่ช่วยให้เรา

ได้เห็นมุมมองใหม่	 ๆ	 ของสิ่งเดิมที่เรา					

เคยเห็นมาแล้ว	 และบุคคลส�าคัญที่ผม						

คงต ้องกล ่ าวขอบพระคุณไว ้ ในที่ นี	้													

คือ	 ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาของสถาน		

ฑูตไทย	ณ	กรุงกาฏมัณฑุ	ประเทศเนปาล				

คุณวีระยุทธ	อยู่ทองค�า	ที่ได้กรุณามาช่วย

ให ้ คณะของผมซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย																							

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุคือ	คุณค�ารณ				

ณ	 ล�าพูน	 และท ่านรองปลัดศุภชัย											

คุณารั ตนพฤกษ ์ 	 ที่ ไปร ่ วมประ ชุม						

รัฐมนตรีสาธารณสุขได้มีโอกาสเห็นและ

รูจ้กัประเทศเนปาลมากขึน้	นอกเหนอืจาก

โปรแกรมการประชุมที่เราต้องหน้าด�า			

คร�า่เครยีดประชมุพดูคุยกับประเทศอืน่	ๆ 	
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รวมทั้งประเทศเจ้าภาพด้วยอยู่รวมเกือบ	

3	วัน

	 ใครทีเ่คยไปเนปาลน่าจะมคี�าถาม

เหมอืนผม	ในฐานะทีไ่ม่ใช่นกัมานษุยวทิยา

ว่าจริงๆแล้ว	 คนเนปาลเป็นใครกันแน	่

เพราะดูจากหน้าตาคนเนปาลจะเห็น

หน้าตาแบบมองโกลอยด์	คือ	แบบคนจีน	

คนไทยเราอยู ่จ�านวนหนึ่ง	 หรือถ้าจะ		

เทียบใกล้เคียงหน่อยก็อาจจะเทียบกับ	

ชาวเขาที่เราเห็นทางภาคเหนือของไทย	

แต่อีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นคนที่มีหน้าตา

แบบแขกซึ่งค่อนมาทางพวกคอร์เคเชียน

หรือพวกฝรั่งที่มีตาโต	จมูกโด่ง	อยู่ไม่น้อย	

ผมเองหลังจากไปเห็นประเทศต่างๆ					

รวมท้ังคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ไทยเราเองเท่าที่ได้มีประสบการณ์ตรง	

และศึกษาจากหนังสือเท่าที่มีเวลาจะหา

อ่านได้บ้าง	มกัจะบอกกบัตวัเองว่า	ค�าถาม

นี้เหมือนค�าถามโลกแตก	 เพราะข้ึนกับว่า			

จะสาวประวัติศาสตร์ไปไกลแค่ไหน	 แต่					

ท่ีแน่ๆ	 คือเวลาเราเห็นประชาชนรูปร่าง

หน้าตาแตกต่างกันแล้วสรุปว ่า	 คงม	ี							

ชนพืน้เมืองอยูเ่ดมิแล้วก็ถกูอกีชนเผ่าหนึง่

หรืออีกประเทศหน่ึงมารุกราน	 หรือ												

มาแย่งชิงหรือมาครอบครอง	 ปกครอง	 ก็

อาจจะถูกต้องอยู ่ 	 แต่ถ ้าถามว่าแล้ว												

ชนพื้นเมืองนั้นเขามาแย่งชิงหรือรุกราน	

หรอืครอบง�าชนพืน้เมอืงดัง้เดมิกว่านัน้อกี

หรือเปล่า	 คงต้องอาศัยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกมากมาย	

ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่มีค�าตอบที่แน่นอน

เหมือนตอนที่ ไปเม็กซิโกแล ้วเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์เม็กซิโกว่า	ถูกสเปนรุกราน

เมื่อราว	 400	 กว ่าป ีก ่อน	 โดยคนท่ี															

ถูกรุกรานเป็นคนเผ่าแอชเทค	 (Aztec)					

แต ่ เ ม่ือถามว ่ าชนเผ ่ าแอชเทคเป ็น															

คนพื้นเมืองด้ังเดิมของเม็กซิโกหรือไม่															

ก็กลับได้ค�าตอบว่าอาณาจักรแอชเทค					

นัน้มทีีม่าไม่ชดัแจ้ง	แต่มอีารยธรรมทีเ่จรญิ

รุง่เรอืงอย่างรวดเร็วอยูใ่นบริเวณทีร่าบสูง

เมก็ซิโกอยูถ่งึ	200	ปี	ก่อนจะถูกชาวสเปน

มาครอบครอง	 ชนเม็กซิโกจึงเหมือน

เนปาลท่ีมีท้ังพวกอินเดียพื้นเมือง	 ซึ่งเป็น

พวกมองโกลอยด์และเชื่อว่าอพยพจาก

ทวีปเอเชียผ่านช่องแคบแบร่ิงไปทวีป

อเมริกาเหนือตั้งแต่ยุคหินแล้ว	 ลงไปตั้ง

รกรากอยู่ในแถบอเมริกา	 อเมริกากลาง

และใต้ในปัจจุบัน	 ผสมกับพวกตาโต						

จมูกโด่ง	ซึ่งเป็นพวกคอร์เคเชียนจากทวีป

ยุโรปที่เข้ามาถึงดินแดนแถบนี้โดยอาศัย

เทคโนโลยีการเดินทางทางเรือ	 เมื่อ	 400	

กว่าปีที่แล้ว

	 เ นปาล เป ็ นประ เทศ ที่ ไ ม ่ มี

ทางออกทะเล	 แต่ประเทศเพ่ือนบ้าน	

ส�าคัญคือ	 ประเทศอินเดียนั้นมีอ�านาจ			

และอิทธิพลในดินแดนแถบนี้มาก ่อน									

ที่ จะตกเป ็นอาณานิคมของอั งกฤษ																	

คนหน้าตาแบบคอร์เคเชียนในเนปาล						

จึงน่าจะเดินทางเข้ามาในเนปาลทางบก

ไม่ใช่ทางทะเลเหมือนพวกสเปน	 และ						

น่าจะเข้ามาเป็นเวลานานแล้ว	 อย่างน้อย

ก็น่าจะนานกว่า	 2,500	 ปี	 เพราะโดย

ประวตัศิาสตร์นัน้	พระพทุธเจ้ามีถิน่ก�าเนดิ

ในประเทศเนปาลและตระกูลศากยะ				

ของท่านก็เป็นพวกคอร์เคเชียน	มากกว่า			

จะเป็นมองโกลอยด์	 แม้ว่าพระพุทธรูป						

ที่เราเห็น	 ๆ	 กันอยู ่ในแต่ละประเทศที่

นับถือศาสนาพุทธ	 อาจจะมีทั้ง	 2	 แบบ		

ตามแต่ศิลปะของประเทศนั้น	 ๆ	 ครั้งนี้				

แม ้ผมเองจะไม ่ เห็นทัศนียภาพตาม

ธรรมชาตขิองเนปาล	แต่ท่ีต้องนบัว่าโชคดี

คือ	 ได้ไปเยือนที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ที่ เมืองลุมพินี 	 ซึ่ งอยู ่ทางตอนใต ้ของ

ประเทศเนปาลในปัจจุบัน	 ในขณะที	่

สงัเวชนยีสถานอกี	3	แห่ง	(ทีผ่มไม่มโีอกาส

ได้ไปเยอืน)		คือ		ทีต่รสัรู้		แสดงปฐมเทศนา

และปริ นิ พพานนั้ น 	 ล ้ วน ต้ั งอยู ่ ใ น																	

เขตแดนประเทศอนิเดยีในปัจจบุนั	เป็นไป

ได ้ว ่ าดินแดนตอนใต ้ของเนปาลคือ										

ลมุพนินีี	้		น่าจะเป็นส่วนหนึง่ของประเทศ

อินเดีย	 เมื่อสมัยโบราณ	 หรืออาจเป็น

แคว ้นเล็ก	 ๆ	 กระจัดกระจายอยู ่ทั่ว										
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ชมพูทวีปเมื่อกว่า	 2,500	 ปีที่แล้วมา									

ซึ่งถ้าดูจากภูมิประเทศก็น่าจะเป็นไปได	้

เพราะเมอืงลมุพนิห่ีางจากชายแดนอนิเดีย

เพียงไม่ถงึ	20	กม.	ในขณะทีเ่มอืงพทุธคยา					

ซึง่เป็นทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจ้าอยูห่่างจาก

เมืองลุมพินีถึงเกือบ	 1,000	 กม.	 แปลว่า

พระพุทธองค์ท่านคงรู้ดีว่าถ้าหนีไปไม่ไกล

พอจากกรุงกบิลพัสดุ์	 (ซึ่งห่างลุมพินีใน		

ราว	 30	 กม.)	 น่าจะไม่มีโอกาสไปปฏิบัติ

ธรรมอย่างทีท่รงตัง้ใจไว้	นอกจากนีย้งัเป็น		

ที่ ราบไม ่มีภู เขากั้นระหว ่างเขตแดน											

ในขณะทีเ่มอืงกาฏมณัฑ	ุซึง่เป็นเมอืงหลวง

แต่โบราณของเนปาลนัน้อยูท่างเหนอืและ

เป็นเมืองอยู ่ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบ					

ทุกด้าน	 และเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้

อินเดียครอบครองเนปาลไม่ส�าเร็จ	 คง

ความเป็นประเทศอิสระมาได้จนทุกวันนี้

เมืองลุมพินีไม ่มีอาคารหรือปราสาท

โบราณขนาดใหญ่หรือสถาปัตยกรรม						

รูปทรงวิ จิตรพิสดาร เหมือนในกรุ ง											

กาฏมัณฑุหรือเมืองปักตปุระ	 หรือเมือง

ปาทาน	(ลลิปุระ)	เมืองพี่เมืองน้อง	3	แห่ง

ที่อยู่ในหุบเขากาฏมัณฑุ	 (Kathmandhu	

Valley)	แต่ส�าหรบัพทุธศาสนกิชนจ�านวน

ไม่น้อย	 การได้เหยียบแผ่นดินเกิดของ

พระพุทธเจ้า	คงมีคุณค่าและความอิ่มเอิบ

ใจมากกว่าการได้เห็นยอดเขาเอเวอเรสต์	

หรอืเมอืงเก่าในหบุเขากาฏมณัฑุเป็นไหน	ๆ

ผมเองกอ็าจจะไม่เป็นข้อยกเว้น	แม้จะรูส้กึ

ว่าโดยธรรมชาตแิห่งศาสนาพทุธนัน้	ไม่น่า

จะยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดนี้	และนี่ก็อาจจะ

เป็นสาเหตุหนึง่ทีท่�าให้ลมุพนีิไม่ได้ยิง่ใหญ่

โด่งดัง	 หรือเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้ต้องมา

เยี่ยมเยือนเหมือนอย่างกรุงเยรูซาเล็ม	

หรือกรุงเมกกะ	 ซึ่งเป็นท่ีเกิดของศาสดา			

ผู ้ย่ิงใหญ่อีก	 2	 ท่าน	 สิ่งท่ีถือได้ว่าเป็น

ถาวรวัตถุที่อาจจะถ่ายรูปเอาอวดเพื่อนๆ	

หรือคนอื่นว่าได้มาถึงเมืองลุมพินีแล้ว					

คงมีเพยีงเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราช	

และวิหารของพระนางศิ ริมหามายา							

พระชนนีของพระพุทธเจ้าเท่านั้น	 และ

ตอนที่เราไปถึงลุมพินี	 วิหารพระนาง								

ศิริมหามายาก็มีสภาพเป ็นเพียงซาก											

ที่ก�าลังอยู่ในระหว่าง	 การบรูณะ	 เพราะ

วิหารเดิมได ้ถูกน�้าท ่วมใหญ่ท�าพังไป							

เม่ือประมาณ	 20	 ปีที่แล้ว	 และทางการ

เนปาลก็เลยถือโอกาสส�ารวจใหม่	 เพราะ

วิหารดังกล่าวสร ้างขึ้นเหนือแผ่นหิน										

ที่พระเจ้าอโศกมหาราชมาสร้างไว้เป็น

อนุสรณ์เมื่อคราวเสด็จมาถึงลุมพินีในราว

ปี	พ.ศ.263	ตอนนี้แผ่นหินนั้นฝังอยู่ใต้ดิน

ลงไปประมาณ	 1.5	 ฟุต	 และมีเสาเหล็ก

พร้อมป้ายเขียนบอกว่า	 ต�าแหน่งนี้คือ					

จุดที่พระพุทธเจ้าเหยียบพื้นโลกเป็นคร้ัง

แรกในชีวิต	

	 ส่วนเสาหินของพระเจ้าอโศก

มหาราชก็แสนจะราบเรียบจนหลายคน				

ที่ไปไม่เชื่อว่านี่จะเป็นเสาหินของกษัตริย์		

ผูย้ิง่ใหญ่	และต้องถามย�า้หลายครัง้กบัไกด์

กิตติมศักดิ์ที่พาเราเยี่ยมชมพร้อมเล่า				

เรื่องราวต่างๆ	 เก่ียวกับลุมพินีให้เราฟัง			

เขาเป็นนักโบราณคดีที่มาดูแลการบรูณะ

บริเวณสวนลุมพินี	 รวมทั้งวิหารมายาเทวี

ด้วย	 เขายืนยันกับเราว่าเชื่อถือได้	 เพราะ

มีเสาหินแบบเดียวกันนี้กว ่า	 40	 ต ้น	

กระจดักระจายอยูท่ั่วไปในประเทศอนิเดยี	

โดยมีเพยีง	3	ต้นอยูใ่นประเทศเนปาล	และ

ต้นหนึ่งคือต้นนี้อยู ่ที่สวนลุมพินี	 ส่วน									

ที่ เหลืออยู ่ที่กรุงกบิลพัสดุ ์ ท่ียังมีซาก

ปราสาทโบราณอยู ่ 	 เ สาต ้นนี้ เป ็ น																		

เสาหินทรายกลมเกลี้ยงมีค�าจารึกอยู่รอบ

เสาอย่างที่เห็นในภาพ	และความจริงแล้ว

มีหนิแกะสลกัเป็นดอกบัวคว�า่และมีรปูม้า

อยู่เหนือดอกบัวตั้งอยู่ที่ยอดเสา	แต่ต่อมา

ฟ้าผ่าเสาแยกเป็น	2	ส่วน	โดยส่วนยอดนัน้

ตกอยู่บนพื้นข้าง	 ๆ	 เสา	 ทั้งนี้ปรากฏใน

บันทึ กของพระจีนที่ เ ดิ นทางมาถึ ง

สวนลุมพินีในราวคริสต์ศตวรรษที่	 14				

พูดเสร็จเขาก็ช้ีให้เราดูว่าเสาหินที่ตั้งอยู่

ตรงหน้านั้นมีเหล็กรัดโดยรอบอยู่	 2	 วง	

ส่วนเสาหินนั้นมีรอยเชื่อมด้วยซีเมนต์อยู่

ตรงกลาง	 ซึ่งตอนแรกพวกเราไม่มีใคร
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สงัเกตเหน็รอยเชือ่ม	เหน็แต่เหลก็รดัอยู	่2	

วง				ยังสงสัยถามกันเองว่า	เขารัดไว้ท�าไม	

ดูไปแล้วเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

เหมือนปล่องโรงงานอย่างไรอย่างนั้น	

	 ใครท่ีคิดจะมามองหาอาคาร	

ถาวรวัตถุที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่	 หรือ

สัญลักษณ ์ของสวนลุมพินี ท่ีสะท ้อน

ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องถึงพระพุทธองค	์

คงต้องผิดหวัง	 แม้แต่ต้นสาละที่ว่ากันว่า

เป็นต้นไม้ที่พระนางมายาเทวีใช ้เป็น												

ทีป่ระสตูพิระพทุธองค์	ไกด์ของเรายงับอก

ว่าเขาวิจัยแล ้วเชื่อว ่าไม ่ใช ่ต ้นสาละ												

แต่ไม่มีเวลาจะซักว่าเขาวิจัยยังไง	 เลยยิ่ง

ท�าให้คดิเลยเถดิไปว่าหรอืน่ีคือการบอกใบ้

ทางอ้อมมายังพุทธบริษัทท่ีถึงความเป็น

อนิจจังของสรรพสิ่ง	 และให้ละวางการ				

ยืดมั่นถือมั่น

	 ในช่วงเวลาหลังพระพุทธเจ้า

ปรินิพพานแล้วจนถึงเวลาประมาณคริสต์

ศตวรรษที่	 14	 หรือราว	 พ.ศ.	 2000													

มีบันทึกเก่าแก่เล่าถึงเรื่องราวของผู้ที่เดิน

ทางมาเยือนสวนลุมพิ นี เป ็นระยะๆ	

ประมาณกันว่ามีพระจีนถึงประมาณ	136	

รูปที่เคยเดินทางมาถึงที่แห่งน้ี	 ในบันทึก

ของพระฟาเหียน	เมื่อราว	พ.ศ.700	ก็พูด

ถึงเสาหินของพระเจ้าอโศก	และในบันทึก

ของพระถังซัมจั๋ง	 (ตัวจริงไม่ใช่ในนิยาย

เรื่องไซอิ๋ว)		ก็พูดถึงสวนลุมพินีในสภาพที่

ค่อนข้างจะทรุดโทรมแล้ว	 แต่หลังจาก

คริสต์ศตวรรษที่	 14	 เรื่องราวเก่ียวกับ

สวนลุมพินีก็หายไปจากบันทึกต ่างๆ					

ของคนเดินทาง	ซึง่ไดก์ของเราเล่าให้ฟังว่า				

ในขณะนี้ยังมีสมมุติฐานต่างๆ	 นานา					

ส ่วนหนึ่งเชื่อว ่าเพราะราชวงศ ์โมกุล									

ในประเทศอินเดียมีอ�านาจมากขึ้น	 และ

แพร่ขยายให้ประชาชนนับถือศาสนา

อสิลามมากขึน้	แต่อีกส่วนหนึง่ก็เช่ือว่าเป็น

เพราะภยัธรรมชาต	ิเช่นน�า้ท่วม	เพราะเม่ือ

ปี	 ค.ศ.1956	 ซึ่งมีการขุดส�ารวจบริเวณนี้

นักส� ารวจพบแต ่ เนิน ดินขนาดใหญ	่													

มียอดเสาหินของพระเจ้าอโศกโผล่พ้นดิน

ให้เห็นเพียงไม่ก่ีฟุต	 และเม่ือขุดบรูณะ							

ก็พบก�าแพงเก่า	 ซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็น

ที่พักหรือวัดสมัยก่อนที่พระเจ้าอโศก							

ได้สร้างขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็น								

ที่สักการะบูชาเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่แล้ว	

	 ศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย

และเนปาลคงต้องเผชิญกับการคัดค้าน			

ต ่อต้านของศาสนาฮินดูที่ เป ็นเจ ้าถิ่น						

เก่าแก่		ในแถบนี้อย่างไม่ต้องสงสัย	และก็

คงต้องถูกกระทบจากอิทธิพลของศาสนา

อิสลามซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก	 โดย

เฉพาะในช่วงของราชวงศ์โมกลุในประเทศ

อินเดียอย่างแน่นอน	เพราะปัจจุบันจะหา

คนนบัถอืศาสนาพุทธในอินเดยีก็แสนยาก	

แม้แต่ในประเทศเนปาลเองเพื่อนผม										
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ก็ยังบอกว่า	 มีชาวพุทธเพียงแค่ไม่ถึง	 10	

เปอร์เซ็นต์	 แต่โชคดีที่มีพ ่อค้าที่ เป ็น								

ชาวทิเบตมาค้าขายอยู่ในเนปาลไม่น้อย				

กเ็ลยเพิม่จ�านวนผูน้บัถอืศาสนาพทุธขึน้มา

ได้อีก	 แต่ท่ีเนปาลก็มีวัดพุทธขนาดใหญ่

เรยีกว่า	วัดสวายมัภู	เป็นวดัทีต่ัง้อยูบ่นเขา

เตี้ย	 ๆ	 ภายในเมืองกาฎมัณฑุได้ค่อนข้าง

กว้างขวาง	 วัดพุทธในเนปาลนั้นจะเป็น

พวกวัชรนิกาย	 มีสัญลักษณ์เป็นรูปวชิระ	

(สายฟ้า)	 อยู่ในวัด	 เวลาไปในวัดก็จะเห็น

แต่พระทิเบตซึ่งจะมีองค์พระพุทธรูป									

ที่บูชาของตนเองต่างจากของเนปาล							

แต ่มีกุฎิที่พักและอุโบสถประดิษฐาน

พระพุทธรูปอยู่ในบริเวณเดียวกัน	 ผู้คนท่ี

เข้าไปในวัดก็จะมีพิธีกรรมมาตรฐานอยู่	2	

อย่าง	คอืจุดประทปีบชูา	(คงเหมอืนเราจดุ

ธปูจุดเทยีน)	แล้วกห็มนุวงล้อทีม่ตีัง้ไว้โดย

รอบเจดีย์หรือรอบอุโบสถท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูป	 บนผิวระฆังหรือวงล ้อ													

จะเขียนเป็นบทสวดมนต์สั้นๆ	 ว่ากันว่า					

ถ้าไปหมนุวงล้อหรือระฆงันีก้จ็ะถือเสมอืน

หนึ่งว่าได้สวดมนต์แล้ว	

	 มีวัดอีกวัดหน่ึงที่ ได ้ ไปเยี่ ยม								

ชือ่		วดัสวุรรณวิหาร			(Golden	Temple)		

อยู ่ในบริเวณเมืองปาทาน	 หรือลลิปุระ							

ติดกับเมืองกาฏมัณฑุ	 วัดนี้เป็นวัดเล็ก	 ๆ							

ที่สมเด็จพระเทพฯ	เคยเสด็จเยือน	เราได้

พบกับชายดูแลวัดเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจ

ให้ฟังว่า	 ในวัดจะไม่มีพระอยู่เป็นประจ�า	

แต่วดันีด้แูลโดยชมุชนชาวพทุธทีอ่าศยัอยู่

รอบวัด	 และเขาจะเลือกผู้มาดูแลวัดผลัด

เ ปลี่ ย นหมุ น เ วี ย น ไปครั้ ง ล ะ เ ดื อน	

ครอบครวัใดถกูเลอืกกจ็ะให้ลกูชายมาโกน

หัวแล้วอยู่ประจ�าดูแลวัดเหมือนเป็นพระ	

ส่วนตวัพ่อกจ็ะมาร่วมดูแลด้วย	แต่ไม่ใช่ว่า

ใครอยากจะมาอยูดู่แลวดักจ็ะอาสาสมคัร

แล้วได้รับคัดเลือก	 เพราะคนที่จะมีสิทธิ							

จะต ้องเป ็นคนท่ีสืบเชื้ อสายมาจาก				

ศากยะวงศ์	ซ่ึงเป็นตระกลูของพระพทุธเจ้า	

ส่วนวิธีก�าหนดว่าใครเป็นศากยะวงศ์นั้น	

เขาเล่าให้ฟังว่า	 เป็นการก�าหนดของ

กษัตริย์มัลละพระองค์หนึ่งในสมัยโบราณ	

ราชวงศ ์ มั ลละ เป ็นราชวงศ ์ ส� าคัญ																				

ทีป่กครองเนปาลอยูเ่ป็นเวลานาน	และเพ่ิง

เปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์ปัจจุบันเมื่อราว	

200	 ปีท่ีแล้ว	 ก่อนหน้านั้นราชวงศ์มัลละ

ปกครองและท�าความเจรญิให้กบัประเทศ

มากมาย	 รวมท้ังเรื่องการก�าหนดรูปแบบ

วธิกีารรักษาวดัพทุธแบบเนปาลทีก่ล่าวถึง

นี้	 โดยกษัตริย์มัลละในช่วงนั้นได้ยกเลิก

การบวชพระในศาสนาพุทธ	และบังคับให้

พระสึกออกมาแต่งงาน	 แต่ให้ด�ารงฐานะ

พิเศษคือเป็นผู้สืบตระกูลพระพุทธเจ้า	

และให้จัดตั้งและจัดหาผู้มาดูแลวัด

สืบทอดกันต่อๆ	 มาอย่างที่เล่าไว้	 แต่ม	ี				

ข้อห้ามคอืสมาชกิในตระกลูศากยะจะต้อง

แต่งงานกับคนในศากยะวงศ์ด ้วยกัน					

หากแต่งงานนอกวงศ์ตระกูลจะถือว่า			

หมดฐานะ	 และหมดโอกาสที่จะดูแล										

วัดต่อไป	 ซ่ึงส�าหรับชุมชนนี้เขาถือว่าเป็น

ภารกิจที่มีเกียรติและได้บุญกุศลอย่างสูง

	 ศากยะวงศ์ยังมีอิทธิพลอีกอย่าง

หนึ่งในเนปาลคือ	ในพิธีคัดเลือกกุมารีเชื่อ

กนัว่าเป็นองค์อวตารของพระแม่อมุา	หรอื

เจ้าแม่กาลี	 ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู	

ใครท่ีไปเท่ียวกรุงกาฏมัณฑุจะต้องได้ไป

เที่ยวจัตุรัสกลางเมืองเก ่า	 (Durbar	

Square)	ของกาฏมัณฑุซึ่งจะมีปราสาทที่

ประทับขององค์กุมารี	 และเขาจะมีพิธี

ฉลององค์กมุารทีกุปีในพิธทีีเ่รยีกว่า	Desai	

Festival	 แปลว่าพิธีเดือน	 10	 มีในช่วง

เดือนตุลาคม	 และแม้กระทั่งพระเจ้า					

แผ่นดินก็ต้องกราบไหว้องค์กุมารี	ส�าหรับ

องค์กุมารีนั้นเขาจะคัดเลือกจากเด็กหญิง

อายุ	5-6	ขวบ	โดยจะต้องมีลักษณะพิเศษ

หลายประการ	 ข้อแรกต้องเป็นเด็กหญิง			

ในตระกลูศากยะ	ผวิพรรณจะต้องหมดจด	

ไม่มีรอยด่างหรือแผลเป็น	 จะต้องเกิด							

ในจกัรราศเีดยีวกบัพระเจ้าแผ่นดนิเนปาล

ในสมัยนั้น	 ๆ	 ต้องไม่กลัว	 หรือตกใจง่าย				

ซึ่งเขาจะมีวิธีทดสอบสารพัดวิธี	 เช ่น									

ให้ไปอยูใ่นห้องมืด	ๆ 	ให้อยูกั่บศพ		(ซึง่เขา

มีเจดีย์หรือปราสาทเก่าส�าหรับใช้เป็น							

ที่ทดสอบ)	 หรือให้ดูการฆ่าสัตว์บูชายัญ	
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นอกจากนีย้งัต้องสามารถเลอืกของใช้ของ

องค์กมุารก่ีอนได้อย่างถกูต้อง	(คล้ายๆ	กบั

การทดสอบคนที่เชื่อกันว่าเป็นองค์ดา

ไลลามะกลับชาติมาเกิด)	 เมื่อได้รับเลือก

เขาจะแห่องค์กุมารี	 แล ้วน�ามาไว ้ใน

ปราสาทที่จัตุรัสกลางเมืองแห่งนี้	 แล้วให้

อยู่แต่ในปราสาทไม่ให้เท้าแตะพื้น	เพราะ

เช่ือว่าเป็นเสมือนเทวดา	 หรือพระเจ้า								

ท่ีเป็นท่ีสักการะบูชาของผู้คนทั่วประเทศ	

ต่อเมือ่มปีระจ�าเดอืน	หรอืมอีบุตัเิหตเุลอืด

ออกจากร่างกายจ�านวนมากก็จะหมด

ฐานะความเป็นกุมารี	

	 ความที่เป็นนักระบาดวิทยา	คุณ

หมอสมศกัดิ	์วฒันศร	ีทีไ่ปด้วยพยายามจะ

ถามว่าแล้วเกดิอะไรขึน้กบับรรดาเด็กหญงิ

ท่ีเคยได้รับเลือกเป็นองค์กุมารี	 เธอจะ								

มีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขดีหรือเปล่า	 หรือว่า				

จะต้องทนทุกข์อันเนื่องจากการได้รับ

ฐานะพิเศษตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย	 ซึ่งเรื่องนี	้			

ไม่ปรากฎว่ามีใครศึกษาไว้อย่างจริงจัง	

เข ้าใจกันว ่าคงไม ่มีหนุ ่มเนปาลกล ้า

แต่งงานด้วย	 เพราะอย่างน้อยเธอก็เป็น

เทวดามาก่อน	หรือไม่กอ็าจจะต้องกลัวว่า

ตัวเองจะต้องมีอันเป็นไป	 เพราะว่ากันว่า

คนที่แต่งงานกับผู้หญิงดวงแข็ง	 ถ้าดวง				

ตัวเองไม่แข็งจริงก็อาจจะด่วนจากลา

ปล่อยภรรยาให้เป็นม่ายตามล�าพงั	ถ้าเป็น

สมัยก่อนผู้ท่ีเป็นกุมารีน่าจะมีความทุกข์			

ไม่น้อย	 แต่ในปัจจุบันยุคสิทธิสตรีเฟื่องฟู

เธอน่าจะหาท�างานได้ไม่ยาก	 เพราะ				

อย่างน้อยระหว่างเป็นกุมารีก็จะมีโอกาส										

เป็นพิเศษที่จะได้มีการศึกษา	 เป็นการป	ู

พ้ืนฐานส�าหรับอนาคต	 ไกด ์ เนปาล

พยายามเล่านยิายทีม่าของพธิกีรรมว่าด้วย

กุมารี	 ซ่ึงมีอยู่หลายฉบับแล้วแต่ว่าใคร				

จะเชือ่อะไร	แต่ผมก็อดสงสยัไม่ได้ว่า	ท�าไม

เขาจะต้องเลือกจากศากยะวงศ์	ซึ่งนับถือ

ศาสนาพุทธ	 แต่ตัวกุมารีนั้นเป็นเรื่องราว

ความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของฮินดู	 คือ

เจ้าแม่กาลี	 และก็พลอยสงสัยต่อไปว่า	

พิ ธี กรรมนี้ จะมี ความหมายส� าหรับ												

ชาวเนปาลจ�านวน	20	ล้านคนทั่วประเทศ

ขนาดไหน	 เลยลองถามเพื่อนชาวเนปาล			

ดู	ซึ่งก็ท�าให้ได้ข้อสรุปว่า	เรื่องที่เราได้ยิน

และ	ดูเหมือนเป็นพิธีกรรมระดับประเทศ	

เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนี้	 อาจมีความหมาย

กับคนเพียงไม่เท่าไหร่	 เพราะเพื่อนผม				

ทั้ง	 2	 คนที่ผมถามตอบเป็นเสียงเดียวกัน	

(แต่ไม่พร้อมกันเพราะผมถามทีละคนใน

ต่างกรรมต่างวาระ)	 ว่านี่เป็นพิธีของ						

ชาวนิวารี	 (Newari)	 ซึ่งเป็นเผ่าหลักที่อยู่

ในหุบเขากาฏมัณฑุ	 เพื่อนผมทั้ง	 2	 คนนี้

ไม่ใช่เป็นชาวเผ่านวิาร	ีและน่าจะเป็นไปได้

ว่าน่ีคือชาวเผ่าของชนชั้นปกครองใน

ประเทศเนปาลมานานแล้ว	 สมองขี้สงสัย

ของผมยงัคดิเลยเถดิต่อไปว่า	ชะรอยทีเ่ขา

เลือกผู้หญิงก็เพื่อให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่โดย

ทั่วไปไม่มีโอกาสมีการศึกษา	รู้สึกว่าอย่าง

น้อยตัวเองก็มีตัวแทนที่แม้แต่กษัตริย์ยัง

ต้องกราบไหว้	 	 ส่วนว่าในชีวิตจริงนั้นเธอ

จะต้องไปกราบไหว้สามีและเป็นกลุ่มที่				

ไร้โอกาสในการศกึษาเท่าเทยีมบรุษุ	กเ็ป็น

อีกเรื่องหนึ่ง	พูดง่าย	ๆ	คือท�าเป็นยกย่อง		

ผู ้หญิงเพื่อไม่ใช่ผู ้หญิงส่วนใหญ่รู้สึกว่า				

ถูกกดดันมากไป	แต่ที่แน่	ๆ	คือ	 ไม่ว่าจะ

เป ็นเพราะเหตุผลไร	 ผมเชื่อว ่าพิธีนี	้											

ในปัจจุบันคงมีฐานะเป็นเพียงการแสดง

ทางวฒันธรรม	(Cultural	Show)	มากกว่า

พิธีที่จะมีความหมายต่อความเช่ือ	 และ					

วิถีทางการด�าเนินชีวิต	สังเกตง่ายๆ	จากที่

เพ่ือนผมพูดในท�านองว่า	 ชนเผ่าอ่ืนเขา				

ไม่ค่อยรู้สึกมีส่วนร่วม	 หรือยินดียินร้าย

เท่าไรนักกับพิธีกรรมนี้	อีกอย่างหนึ่งก็คือ	

เม่ือเกือบ	 10	 ปีท่ีแล้ว	 ประเทศเนปาล

เปลีย่นระบบการปกครองจากสมบูรณญา

สิทธิ ร าชมา เป ็ นประชาธิ ป ไตยที่ มี														

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 และล่าสุด			

ในระหว ่าง ท่ีผมอยู ่ที่ เนปาลก็มีข ่ าว															

ที่ประชาชนไม่พอใจ	 เพราะสมาชิกใน

ราชวงศ์คนหนึ่งขับรถไปชนคนตาย	 แต่

ไม่มกีารด�าเนนิคด	ีหรือจดัการเรือ่งนีอ้ย่าง

จริงจัง	
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 ในฐานะเป็นแหล่งก�าเนิดของ

ศาสนาพุทธ	 แต่ปัจจุบันเหลือชาวพุทธ

อยูไ่ม่ถงึ	10	เปอร์เซน็ต์	ในฐานะประเทศ						

ที่ถูกขนาบโดย	 2	 ยักษ์ใหญ่คือ	 จีนกับ

อินเดีย	 แต ่ก็ ยังรอดพ้นการตกเป ็น						

เมืองข้ึนไม่ว่าของประเทศใดก็ตาม	 ใน

ฐานะประเทศท่ีมีร่องรอยความเจริญ																

ทางอารยธรรมและวัฒนธรรม	 ซึ่งปรับ

ตวัเข้า		สู่กระแสหลักการพฒันาของโลก

ทุนนิยมมานานแล้ว	 ประเทศเนปาล

คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกมากมาย			

ผ ม เ อ ง ค ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถพู ด ถึ ง ก า ร

เปลีย่นแปลงได้ท้ังหมด	ทีพ่อจะพดูได้คง

เป็นความเปล่ียนแปลงในตัวเองที่มอง	

และพยายามเรียนรู้จากปรากฏการณ์	

และเร่ืองราวบางส่ิงบางอย่างที่ได้ไป

พบเห็นเรียนรู้ในประเทศเนปาลในช่วง

เวลาสั้น	ๆ 	คงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าเป็น			

ค ว าม รู ้ ที่ ถู ก ต ้ อ ง สมบรูณ ์ 	 แ ต ่ ก	็																						

น่าจะสะท้อนได้ว่าความเปลีย่นแปลงนัน้

เป็นอนิจจังอย่างแน่นอน	
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ตามรอยอารยธรรมอินคาในเปรู เอกวาดอร์ 

ร่องรอยอารยธรรมอินคาในอเมริกาใต้
ถูกสเปนลบไปเสียมาก

เป็นบาปบริสุทธิ์ของโคลัมบัส

เรื่องและภาพโดย	สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

ภาพหน้าซ้าย		มาชูปิชู	จากมุมมองที่ต่างกัน		ภาพล่าง	วิหารแห่งหนึ่งในเมืองมาชูปิชู
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 คนไทยส่วนใหญ่คงเคยได้ยนิชือ่	

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส		และรู้เรื่องราวของ

เขาในฐานะวีรบุรุษผู้ค้นพบทวีปอเมริกา		

แม้ว่าในความเป็นจริงเขาไปถึงแค่เกาะ

แห่งหน่ึงในทะเลคารบิเบียน		ไม่ได้เหยยีบ

ย่างถึงแผ่นดินใหญ่ของทวีปอเมริกา		

หลายคนคงจะรู้ชะตากรรมของเขาหลัง

จากไปถงึอเมรกิา		และนกึสงสารโคลมับสั

ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นผู้บกุเบกิ		แต่ไม่ได้ประโยชน์

ตอบแทนเป็นเรื่องเป็นราว	 	 ได้อย่างมาก	

ก็แค่ชื่อเสียง	 	 (หลังจากตายไปแล้วหลาย

ร้อยปี)	 	สู้นักเดินเรือชาวสเปนคนหลัง	ๆ	

ไม่ได้	 โคลัมบัสเองก็คงไม่รู้ว่าการค้นพบ

ของตน	ท�าชาวพ้ืนเมอืงในอเมรกิาต้องพบ

กับการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ในชีวิต		

เพราะพวกนายทหารกองทัพสเปนทั้ง

หลายพากันกรฑีาทพัไปยงัทวปีอเมรกิาได้

ในเวลาต่อมา		ด้วยได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็น

ดินแดนที่อุดมไปด้วยทองค�า	 หนึ่งใน

จ�านวนนั้นคือ	ฟรานเซสโก ปิซซาโร่

	 ส�าหรับคนไทยชื่อ	ปิซซาโร่	อาจ

ไม่มคีวามหมายหรอือาจจะไม่เคยได้ยนิมา

ก่อน		แต่ส�าหรับชาวเปรูจะเป็นชื่อที่พวก

เขาท้ังรู้จัก	 และไม่อยากรู้จักพร้อมๆ	 กัน		

แต ่ ก็มีอนุสาวรีย ์ ใหญ ่กลางกรุงลิมา								

เมืองหลวงของประเทศเปรู	 ให้ผู้มาแวะ

เยีย่มเยยีนได้เหน็		และระลกึถงึทกุรกรรม

ของเขาอยู่ทุกวัน	 มีบันทึกของชาวเสปน

บอกไว้ว่า	ในปีค.ศ.1532	(ก่อนเราเสยีกรงุ

ครั้งที่	1	เล็กน้อย)		ปิซซาโรใช้ก�าลังทหาร

แต่ประมาณ	180	คน	 เอาชนะกองก�าลัง

ของอัททาฮัวปา	 	 กษัตริย์อินเดียแดง						

เผ่าอินคาได้โดยไม่ยาก	 เป็นการเอาชนะ

ท่ามกลางไพร่พลนบัหม่ืนของอัททาฮัวปา		

และท�าให้อัททาฮัวปากลายเป็นผู ้น�า									

คนสุดท้าย	 ก่อนจะเกิดการล่มสลายของ

อาณาจักรินคา	 ที่มีอารยธรรมรุ ่งเรือง						

สืบต่อกันมากว่า	300	ปี	(บางต�าราเชื่อว่า

มกีษตัรย์ิอินคาอกีหลงัอทัทาฮวัปา	แต่เป็น

หุ่นเชิดของสเปน)

	 คนทีส่นใจตดิตามเรือ่งราวว่าด้วย

วิวัฒนาการของอารยะธรรมในแถบต่างๆ	

ของโลก	 คงต้องเคยได้ยินเรื่องราวของ								

3	 อาณาจักรในอเมริกากลาง	 และ

อเมริกาใต้ท่ีรุ่งเรอืงในช่วงก่อนทีช่าวสเปน

จะเดินทาง ไปถึ ง ในศตวรรษที่ 	 16														

กลุม่ทีม่ชีือ่เสยีงและดจูะได้รบัการยอมรบั

และพูดถงึกนัมากทีส่ดุคือ	อาณาจักรมายา	

ที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด		แล้วอยู่ดีๆ	ก็หาย

ไปแบบไร้ร่องรอย	 	 มีผู้ชอบเปรียบเทียบ

กับอาณาจักรขอมถึงกับเสนอทฤษฎ	ี							

ว่า	อาณาจกัรทัง้	2	อาจเป็นฝีมือของมนษุย์

ต่างดาวท่ีมาตั้งรกรากในโลกมนุษย์แล้ว

จากไปอย่างไร้ร่องรอย		อีก	2	อาณาจักร

คือ	 อาณาจักรอินคา	 ที่ครั้งหนึ่งเคยมี

อ�านาจครอบคลุมประเทศเอกวาดอร	์

ประเทศเปรู 	 และอีกหลายประเทศ											

ทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้	 กับ													

อาณาจักรแอซแทค	 ในบริเวณที่ราบสูง

เ ม็ ก ซิ โ ก ที่ ตั้ ง ข อ ง ก รุ ง เ ม็ ก ซิ โ ก ซิ ตี	้																	

เมืองหลวงของประเทศเม็กซโิกในปัจจุบัน

อาณาจักรมายาสูญหายไป		ก่อนสเปนจะ

รู ้ จักดินแดนอเมริกา	 แต ่ อินคาและ

แอชแทค	ล้วนล่มสลายภายใต้การรุกราน

ของกองก�าลังสเปนในช ่วงเวลาใกล	้						

เคียงกัน	 จาเรด	 ไดมอนด์	 นักสรีระวิทยา

ชาวอเมริกาที่ชอบเขียนหนังสือว่าด้วย

วิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์เช่ือว่า	

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชาวสเปนชนะทั้ง									

2	อาณาจักรได้ง่ายไม่ใช่เพราะสเปนฉลาด

กว่าชาวพื้นเมือง	 แต่เป็นเพราะ	 ปืน								

เช้ือโรค	และโลหะ		เช่ือกันว่าในการรกุราน

ชนพื้นเมือง	 ทหารสเปนได้พาผู ้ป ่วย											

ไข้ทรพิษไปด้วย	 	 ให้เชื้อฝีดาษคร่าชีวิต			

ชาวพื้นเมืองที่ไม ่มีภูมิต ้านทาน	 ช่วย

กองทัพสเปนประหยัดกระสุนป ืนไป									

ไม่น้อย

	 เ มื่ อ ไ ป ป ร ะ ชุ ม ที่ ป ร ะ เ ท ศ

เอกวาดอร์	 	 ต้องนั่งเครื่องบินเกือบ	 36	

ชั่วโมง		ผมจึงหาโอกาสเรียนรู้อารยธรรม
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พยายามชักชวนให้พวกเราไปเท่ียวเพราะ

อยู่ไม่ไกลและราคาก็ไม่แพง	ประมาณ	15	

เหรยีญสหรัฐฯ		ถ้าไปเป็นกลุ่มต้ังแต่	5	คน

ขึ้นไป	จะถูกกว่าไปคนเดียว	3	เท่า		เพราะ

ใช้รถ	1	คัน	ไกด์	1	คน		และน�้ามันเท่าเดิม		

ความจริงถ้าไป	5	คน	น่าจะถูกกว่า	5	เท่า		

แต่คณิตศาสตร์การท่องเที่ยวก็อย่างนี้

แหละครับ	 	 ไม่ได้ลดลงเป็นเส้นตรงอย่าง

ที่เราอยากให้เป็น		ผมก็ไม่ได้ไปเห็นกับตา

ว่าสถาปัตยกรรม	 ณ	 จุดแบ่งครึ่งโลก							

เป็นอย่างไร	 	 เพราะดูในรูปแล้วก็เป็น							

สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ไม่น่าสนใจ		ผมอยาก

ดูสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าอินคา

มากกว่า

ของชนเผ่าอินคาและอิทธพิลของประเทศ

สเปน	 บังเอิญเส้นทางบินจากกรุงเทพ					

ไปยังกรุงคิโต	 เมืองหลวงของประเทศ

เอกวาดอร์	 ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องบิน									

ที่กรุงลิมา	ประเทศเปรู	 	ผมจึงคิดจะแวะ

เปรูเพื่อจะได้เห็นอะไรมากขึ้น		แต่พอเอา

เข้าจริง	ๆ	ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด		แต่ก็นับว่า

โชคดีเพราะทั้ง	 2	 ประเทศนี้	 เป็นแหล่ง

ส�าคัญของอารยธรรมอินคา	 	 ศูนย์กลาง

ความเจรญิของอาณาจกัรอนิคาอยูท่ีเ่มอืง

คุสโก	 (Cusco)	 ทางใต้ของประเทศเปรู		

บินจากกรุงลิมาไปประมาณ	1	ชั่วโมง		แต่

กษัตริย์อัททาฮัวปามาตั้งเมืองหลวงที	่

เมืองคิโต	 	 เพราะตอนนั้นเริ่มมีการ													

ท�าสงครามแย่งความเป็นใหญ่ระหว่าง						

พีน้่อง	2	คน	อัททาฮวัปาจงึมาซ่องสมุก�าลงั

ที่เมืองคิโตและสามารถเอาชนะฝ่ายตรง

ข้ามได้		แล้วตัง้ตวัเป็นเจ้าผูค้รองอาณาจกัร		

มศีนูย์กลางอยูท่เีมืองคโิต		แต่หลงัจากนัน้

ไม่นานก็ถูกสเปนโค่นล้มลง

	 การตามรอยอนิคาของผมเร่ิมต้น

ที่คิโต		ด้วยเอกวาดอร์เป็นประเทศเล็ก	ๆ		

บนที่สูงตรงเส้นศูนย์สูตร	(equator)	ห่าง

จากเมอืงคิโตไปไม่ถงึ	20	กม.	กจ็ะเป็นแนว

เส้นศูนย์สูตร	 	 ทางการหัวใสเลยไปสร้าง		

สิง่ก่อสร้างรปูร่างแปลกๆ	ไว้	และเรยีนกว่า

จุดศูนย์กลางของโลก	 	บรรดาบริษัททัวร์

เมื่อรู ้ว ่าคิโตเป็นศูนย์กลางของอินคา								

ในสมัยอัททาฮัวปาก็พยายามถามหา					

เพ่ือจะได้ไปดูจุดที่ปิซซาโร่เอาชนะ	 และ

จับตัวอัททาฮัวปาได้	เมื่ออ่านดูในหนังสือ											

น�าเที่ยวก็ไม่เห็นสถานที่อย่างที่ว่า	 แต่ม	ี		

เนนิแห่งเสรภีาพซึง่เป็นจุดท่ี	ซโีมน	โบลีวา						

วีรบุรุษชาวเวเนซูเอลา	 รวบรวมก�าลัง				

ชาวบ้านขับไล่กองทัพสเปนปลดปล่อย

ประเทศในแถบตะวันตกของอเมริกาใต	้									

ให้เป็นอิสระ		ตั้งแต่เวเนซูเอลา	โคลัมเบีย	

เอกวาดอร์	เปรู	ไปจนถึงโบลีเวีย		ก่อนมา

ทีน่ีผ่มเข้าใจว่า	เขาเป็นบุคคลส�าคัญเฉพาะ

ประเทศโบลีเวียเท่านั้น	 	 แต่พออยู่คิโต							

ก็เห็นชื่อถนนตั้งเป็นเกียรติแก่เขา	 ไปที่

ลิมาประเทศเปรูก็ยังเห็นอีก		ถามชาวเปรู

หรือเอกวาดอร์ก็กล ่าวขวัญชื่นชมว่า								

เขาเป็นวรีบรุษุแห่งทวปีอเมรกิาใต้		ชะรอย

ผู้คนคงเบื่อหน่ายอึดอัดกับการปกครอง

ของสเปนเต็มที	และคงดีใจไม่น้อยที่มีคน

มาขับไล่กองทัพสเปนได้

	 ผมเคยมีเพ่ือนชาวโคลัมเบียพูด

เหน็บแนมให้ฟังว่า	 	 พวกสเปนชอบสร้าง

โบสถ์	อเมริกันชอบสร้างโรงเรียน		พอได้

มาเห็นสภาพบ้านเมืองที่คิโต	 	 ได้ไปเยี่ยม

เมืองเก่ากรุงคิโต	 ซึ่งยูเสนโกประกาศให้

เป็นมรดกโลก		และฟังเรื่องราวของสเปน

ที่ท�ากับชาวพ้ืนเมืองก็รู ้สึกหงุดหงิดกับ	

การใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือมอมเมาและ

ครอบง�าผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าตน	 ท�าให้

ผู ้คนเกิดความคิดผิดๆ	 เกี่ยวกับศาสนา					

ว่ามีไว้เพื่อสร้างความศรัทธาแบบไม่ลืมหู

ลืมตา		และมอมเมาจิตใจ		ทั้งๆ	ที่ศาสนา

มีประโยชน์มากมายกับชีวิต	หากผู้เผยแพร่

หรอืผูส้อนไม่ใช้เป็นเครือ่งมอืแสดงอ�านาจ

เหนือผู้อื่น	 	 และแอบอ้างพิธีกรรมสาร					

พดัแบบว่าเป็นเครือ่งมือช่วยยกฐานะของ

ตนเองแล้วโฆษณาชวนเชื่อให้ผู ้คนท�า						

ตัวให ้สูงขึ้นด ้วยการกระท�าพิธีกรรม		

สารพัดชนิด	 โดยละเลยแก่นแท้แห่ง									

ค�าสอนในแต่ละศาสนาไป

	 ในทีส่ดุผมก็ตดัสนิใจไม่ไปจดุแบ่ง

ครึ่งโลก	 แต่ไปชมกรุงเก่ากลางเมืองคิโต				

ที่ยังอนุรักษ์และบูรณะอาคารที่สร้างมา		

แต่สมัยสเปนไว้ในสภาพท่ีดีมาก	 ไม่ว่า					

จะเป็นโบสถ์	 อาคารที่ท�าการหรือร้านค้า		

รวมทัง้บ้านเรอืนของชาวบ้าน	ถนนแคบ	ๆ 		

เข้าใจว่ายังคงขนาดเดิมไว้ไม่ได้ขยายออก

อาจจะมตีกึทีส่ร้างใหม่	แต่กค็งสถาปัตยกรรม

เดมิไว้		จะแปลกบ้างก็ตรงทีมี่รถรางไฟฟ้า

ผ่านเข้าไปฟากหนึ่งของเมืองเก่า	 และ					

ถ้าเขา	 ปิดถนนไม่ให้รถวิ่ง	 ก็คงจะท�าให้

สภาพเมืองเก่าดูวุ่นวายน้อยลงกว่านี้	 แต่

ชาวบ้านที่อาศัยและท�าธุรกิจแถวนั้นคง			

จะล�าบากมากกว่าไปแล้วบริเวณเมืองเก่า		
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น่าจะเป็นบริเวณที่มีธุรกิจคึกคักมากท่ีสุด	

เพราะผมมีโอกาสเดินตามถนนใหญ่ๆ		

นอกบรเิวณเมอืงเก่าแม้จะมผีูค้นเดนิไปมา	

ก็ไม่ค่อยเห็นผู้คนซื้อขายอะไรกันมาก

	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวก็มีเพียง			

ร้านขายของทีร่ะลกึอยู	่3	-	4	ร้าน	ไม่มห้ีาง

สรรพสินค้าแบบบ้านเรา	 เห็นมีตึก	5	ชั้น	

ที่ผมเดินเข้าไปดูล้วนแต่เงียบเหงาไม่มี

ผู้คน	ยกเว้น	3	ร้าน	คือ	ร้านขายแผ่นเพลง

และวิดีโอ	 ร ้านท�าธุรกิจท่องเที่ยวใน

ประเทศ		และร้านวิดีโอเกมส์		จึงสรุปกับ

ตัวเองว่าในประเทศยากจนที่มีแต่คนรวย

มากๆ	 กับคนจนมากๆ	 ธุรกิจท่ัวไปคง								

ไม่ค่อยเฟื ่องฟู	 แต่ธุรกิจยามว่าง	 (ผม

บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเอง)	 คงจะขายดีกว่า

อย่างอื่น		เพราะคนมีเงินเขามีของจ�าเป็น

เกินพอแล้วนี่ครับ		เงินที่เหลือเขาก็เอามา

ดูหนัง	 ฟังเพลง	 ท่องเท่ียว	 	 เด็กๆ	 หรือ					

วัยรุ ่นก็เล่นวิดีโอเกมส์	 เห็นแล้วคิดถึง			

เมืองไทยจังเลยครับ	 ไม่รู้ว่าเมืองไทยเรา

รวยหรือไม่รวย		เราบอกว่าเศรษฐกิจของ

เราไม่ดี		แต่ถ้าศูนย์การค้า	ร้านวิดีโอเกมส์

ไหนเปิด	 เด็กๆ	และวัยรุ่นก็จะไปอุดหนุน

กนัแน่นไปหมด		แถวบ้านผมมร้ีานทีติ่ดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆ	 เช่าเวลาเล่น

เกมส์	 ดูจะมีลูกค้าต่อเนื่องมากกว่าเพื่อน		

บางคนว่าที่เป็นแบบนี้เพราะค่าบริการ			

ไม่แพง	 	 แต่ผมว่าเพราะเด็กๆ	 ของเรา					

ติดความบันเทิงสมัยใหม่พวกน้ีมากกว่า	

อีกทั้งไม่มีทางเลือก	 ไม่มีใครส่งเสริมทาง

เลือกแบบอื่น		(เช่น	การอ่านหนังสือ	เล่น

กีฬาเป็นกลุ่ม)

	 ผมอยากเหน็สภาพบ้านเรือนของ

ชาวพืน้เมอืงนอกเมืองหลวงบ้าง	พอมเีวลา

หลังประชุมเสร็จและมีทัวร์ไปกลับในวัน

เดียว	จึงได้ไปเมืองโอตาวาโล	 (Otavalo)	

ทีท่างบรษัิททัวร์โฆษณาไว้ว่า	เป็นทัวร์เพ่ือ

ท�าความรูจ้กักบัชวิีตของชาวอนิเดยีนแดง		

ตอนแรกก็คิดว ่าเขาคงจะพาเราไปดู

หมู่บ้าน		และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน

อินเดียนแดง		อาจจะมีการแสดงพื้นเมือง

นิดหน่อย	คล้ายๆ	กับที่เราชอบจัดพาคน

ไปดูหมู่บ้านชาวเขา	 	 แต่พอไปถึงก็ผิด

ความคาดหมายเพราะจัดเป็นทัวร์ซื้อของ

	 เมืองโอตาวาโลทั้งเมืองมีแต่ตึก	

(ห้องแถว)	 เต็มไปหมด	 	 มีตลาดนัดใหญ่

กลางเมืองที่ขายเสื้อผ้าเป็นหลัก		ว่ากันว่า

ทอจากขนสัตว์	 	 เพราะคนแถบนี้เขาจะ

เลี้ยงตัวยามาร์	(เขียนว่า	Llamas		ที่ตอน

เล็ก	 ๆ	 ผมเรียนมาว่าเขาเรียกตัวลามะ	

ท�าให้ผมสับสนกับลามะที่เป็นค�าเรียก	

พระทิเบตอยู ่ตั้งนาน	 รูปร ่างหน้าตา										

จะเหมือนแกะผสมอูฐ	 หน้าตาบ้องแบ๊ว	

พอๆ	 กับอูฐ	 แต่น ่าเกลียดน้อยกว่า)										

ชาวบ้านทอเสื้อผ้าจากขนยามาร์มาใช้	

และขาย		นกัท่องเท่ียว		แต่ท่ีนยิมมากเป็น

ขนอลัปาคา	(Alpaca)	ซึง่เป็นพวกเดียวกับ

ยามาร์		แต่ตัวเล็กกว่าและขนนุ่มกว่ามาก		

ผมไม่ได้ซื้อเพราะเสื้อผ้าพวกนี้เหมาะกับ

แถบอากาศหนาว	 และผมก็ไม ่แน ่ใจ										

ว่า	เป็นของจริงหรือของเทียม		เพราะใน

ร้านใหญ่ๆ	จะขายกันเกือบ	100	 เหรียญ

สหรัฐฯ	 	 แต่ตามแผงในตลาดโอดาวาโล

ขาย	30	เหรียญสหรัฐฯ		และถ้าต่อราคา

ไปมาเหลือ	 11-12	 เหรียญสหรัฐฯ	 ก็ม	ี					

ถ้าเป็นขนตัวอัลปาคาจริง	 ก็น่าซื้อเพราะ

ราคาถูกกว่ากันมาก		แต่พอคิดว่าไม่ได้ใส่

บ่อยก็เลยยึดประโยชน์เป็นหลักมากกว่า
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จะยึดเร่ืองราคา	 	 ผมว่าคนไปเมืองนอก

ชอบเทียบราคาเมืองไทย	ซึ่งแม้จะ	“ถูก”	

แต่กไ็ม่ได้	“ต�า่”	แต่อย่างไร	พอซือ้มาจรงิๆ	

แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้	 ก็ได้แต่หวังว่าอาการ

แบบนีจ้ะเกดิขึน้น้อยลงหลงัจากเศรษฐกจิ

ของประเทศฟุบแฟบไปขนาดนี้แล้ว

	 เป็นอันว่าผมไม่ได้เห็นชีวิตของ				

ชาวอินเดยีนแดงอย่างท่ีคดิไว้		อดไม่ได้เลย

ถามไกด์สาวว่า	บ้านเรอืนชาวอนิเดยีนแดง

อย่างที่เราเห็นในโปสการ์ดมันอยู่ตรงไหน		

ก็ได้ความรู้ว่าเดี๋ยวนี้อินเดียนแดงเขาอยู่

ตึกกันหมดแล้ว	 	 เพราะชนเผ่าโอตาวาโล

เป็นชนเผ่าที่ขยันขันแข็ง		และปรับตัวเข้า

กับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้เก่ง		นอกจากจะ

ท�าธุรกิจค้าขายกับนักท่องเที่ยวแล้ว		ยังมี

จ�านวนไม่น ้อยท่ีอพยพไปท�างานต่าง

ประเทศ	 	 โดยเฉพาะในยุโรป	 ตัวเขาเอง

เคยไปเจอที่ประเทศเยอรมัน	 	 ไปท�างาน

รับจ้างและท�าธุรกิจเล็กๆ	 น้อยๆ	 ตามที่

ต่างๆ	ทั่วไปหมด		ทั้งๆ	ที่ชนเผ่านี้ก็ไม่ได้

เป ็นประชากรพื้นเมืองส ่วนใหญ่ของ

ประเทศเอกวาดอร์	 เพราะมีไม่ถึง	 20	

เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาวเอกวาดอร์

ท้ังหมด		ทีเ่หลือจะเป็นสเปนหรอืไม่กผ็สม

ระหว่างชาวพ้ืนเมืองกับสเปน	 	 แต่ที่ผม			

จ�าได้แน่	ๆ 		คือคนที่ขายของตามข้างถนน

ในเมืองคิโตและโอตาวาโล	 หน้าตาเป็น

อินเดียนแดงล้วน	ๆ		ไม่มีเค้าผสมกับพวก

สเปนเลย	เป็นอนัว่าผมอดเหน็สภาพความ

เป ็นอยู ่ ที่ แท ้ จริ งของอิน เดี ยนแดง

เอกวาดอร์		ได้เหน็กแ็ค่อนิเดยีนแดงอยูต่กึ		

ขับรถปิ๊กอัพ	 ชวนให้นึกถึงชาวเขาไทย						

ที่เพื่อนหมอของผมเคยเล่าให้ฟังว่า	 เดี๋ยว

นี้ไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา	 อย่าลืมเข้าไป			

ดู ในบ ้าน	 เพราะจะเห็นเครื่องเสียง

สเตอริโอ		หรือแม้กระทั่งทีวีขนาด	29	นิ้ว

ได ้ ไม ่ยาก	 ไม ่ ได ้มีแค ่รถป ิ ๊กอัพเป ็น

สัญลักษณ์ของชีวิตสมัยใหม่เพียงอย่าง

เดียวเหมือนก่อน

	 ผมพูดถึงแต่กระแสโลกาภิวัฒน์

สมัยใหม่	 	 พอไปเยี่ยมชมเมืองเก่ากลาง		

กรุงคิโต	 ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพการ				

ข ่มแหงรังแก	 การมอมเมาเอารัดเอา

เปรียบที่ เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน	์								

ในอดีต		เพียงแต่ไม่ได้ใช้ค�าให้น่ารักเหมือน

สมยันี	้	เราเรยีกโลกาภวิฒัน์ในสมยัโบราณ

ว่า	จกัรวรรดนิยิมหรอืการล่าเมอืงขึน้		เป็น

ค�าที่ตรงกับความจริงและเห็นภาพพจน์

มากกว่าสิ่งที่อาณาจักรสเปนพยายามจะ

ท�าเพ่ือเอาชนะอัททาฮัวปา	 ไม่ใช่แค่จับ			

ตัวอทัทาฮวัปาไปขังคุกจนตาย	แต่เป็นการ

ล้างสมองโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญ	 ที่เห็นมากที่สุดในแถบเมืองเก่า					

จึงเป็นโบสถ์สารพัดนิกายในศาสนาคริสต	์	

ทั้งฟรานซิสกัน	 โดมินิกัน	 เยซูอิก	 ฯลฯ					

แต่เดิมนั้นชาวพื้นเมืองไม่รู ้จักพระเยซ	ู

หรือบรรดานักบุญของชาวคริสต์	พวกเขา

นับถือเทพเจ ้าแห่งดวงอาทิตย ์	 และ								

ดวงจนัทร์		ความทีคิ่โตเป็นเมืองในหบุเขา	

ชาวบ้านแต่เดมิจะมขีบวนแห่ข้ึนภูเขาทาง

ทิศเหนือเพื่อบูชาพระอาทิตย์		และแห่ขึ้น

ภูเขาทางทิศใต้เพื่อบูชาดวงจันทร์

	 หลังจากครอบครองกรุงคิโต							

ได้	 กองทัพสเปนก็มาสร้างโบสถ์เรียงราย	

2	 ข้างถนนที่ชาวบ้านเคยใช้ท�าพิธีแห	่						

จากน้ันก็ท�ากางเขนไว้ตามแนวถนนรวม

ทั้งสิ้น	 7	 อัน	 ให้ชื่อว่าถนนแก่งกางเขน					

ทั้ง	 7	 แล้วให้ชาวบ้านท�าพิธีรับศีลจาก

พระเจ้าองค์ใหม่	 	 โดยจะต้องสวดมนต	์				

รับพร	 และให้สัญญาพร้อมกับเรียนรู ้

พิธีกรรมแบบใหม่ไปทีละขั้นๆ	 จนครบ						

7	 ขั้น	 	 โดยท�าพิธีต่อหน้ากางเขนทั้ง	 7					

ใครท�าได้ครบถอืว่าเข้าถงึพระเจ้าองค์ใหม่	

โดยสมบูรณ์		นับว่าชาวสเปนป้องกันการ				

หน้าแตกได้ดีพอสมควร		 เพราะถ้าเขาไป

สร้างโบสถ์หรือก�าหนดพิธีกรรมไว้ที่อื่น

ชาวบ้านก็อาจไม่มารวมกัน	 	 แต่นี่มาท�า		

บนแนวถนนที่ชาวบ ้านใช ้ท�าพิธีทาง

ศาสนาเดิมอยู่แล้ว	 โอกาสที่จะได้ผู ้คน				

มาร่วมก็ไม่ยาก		เรียกว่าถ้าอยากครอบง�า
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ความคิดต้องใช้สมองก่อน		และพยายาม

เข้าใจคนที่เราจะครอบครอง	 จะใช้แต่

ก�าลังขู่บังคับคงไม่พอ	 อีกท้ังชาวพื้นเมือง

นั้น			พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้อยู่แล้ว		

เม่ือชาวสเปนเอาพระจ้าองค์ใหม่มาให	้	

พร้อมกบัวถิชีีวิตแบบใหม่		และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ		ทีช่่วยให้ชาวบ้านมกีนิมากข้ึน		(แต่

ชาวสเปนมีกินมากกว่า)	 การยอมรับให้

สเปนเป็นเจ้านายคนใหม่จงึไม่ใช่เรือ่งยาก		

เรียกว ่าใช ้ก�าลังท�าลายล ้างเพียงแค	่				

ระดบับน		แต่ใช้สมองและเล่ห์กลครอบง�า		

ความคิดระดับชาวบ้าน		ที่เพื่อนผมเขาว่า

สเปนชอบสร้างโบสถ์ก็คงจะชัดเจนว่า					

ไม่ได้เป็นเพราะอยากให้คนพืน้เมอืงเข้าถึง

ศาสนา	 แต่โบสถ์และศาสนาจะเป็น			

เครือ่งมอืครอบง�าและควบคมุจติวญิญาณ

ชาวพื้ น เมือง ให ้อยู ่ ในการดูแลของ

อาณาจักรสเปนตราบนานเท่านานเสีย

มากกว่า	

	 ความพยายามที่จะตามรอย

อินเดียนแดง	 โดยเฉพาะเผ ่าอินคา															

ในประเทศเอกวาดอร์	 	 ไม่ประสบความ

ส�าเร็จเท่าที่ควรแม้แต่ก�าแพงเมืองเก่า	 ๆ				

ก็ยังไม่ได้เห็น		จะมีก็แต่โบสถ์และอาคาร

ใหญ่โตแบบสเปนในบรเิวณเมอืงเก่า		และ

ตึกแถวของเมืองเปาโอตาวาโล	 ผมได้แต่

หวังว่าที่เปรูคงจะได้ร่องรอยของอินคา

เพิ่มขึ้น		เพราะที่นั่นเป็นแหล่งอารยธรรม

ดั้งเดิม	 แถมผมยังได้นัดหมายกับเพื่อน		

ชาวเปรูไว้ด้วย	น่าจะมีโอกาสซักถามและ									

ดูรายละเอียดได้มากกว่า	 แต่ที่ไหนได้					

พอไปถงึเปรกูต้็องเปลีย่นแผนใหม่ทัง้หมด		

เพราะเพือ่นเจ้ากรรมของผมไม่มารบั		และ

ที่ไปถึงก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วด้วย		

แต่จะเป็นโชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่ทราบ						

ที่ได้เจอกับคุณคาร์เมน	 	 ผู้แนะน�าตัวเอง		

ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลเร่ืองการ

ท่องเที่ยว		ผมจึงขอให้เธอช่วยหาโรงแรม

ให้

	 ในที่สุดเธอก็หาที่พักให้ผมได้						

ในเขตค่อนข้างปลอดภยั	คนืละ	50	เหรียญ

สหรัฐฯ	 แต่ต้องนั่งแท็กซี่ของสนามบิน				

ไปโรงแรม	ค่าแทก็ซ่ีอย่างเดียว	20	เหรยีญ

สหรฐัฯ		เธอนัง่ไปกบัผมด้วยเพราะดกึมาก

แล้ว	 ผมเลยถามเธอถึงร่องรอยอินเดียน

เผ่าอินคาเผื่อจะพึ่งเธอช่วยจัดรายการให	้	

คณุคาร์เมนรีบเสนอตัวจะดูให้ว่าเป็นไปได้

แค่ไหน		เพราะผมอยู่แค่	2	วันครึ่ง		และ

จากลิมาไปเมืองคุสโกต ้องบินไปอีก													

1	ชั่วโมง		และถ้าจะให้ดีต้องไปให้ถึงเมือง

มาชปิูช	ู	(Machu	Pichu)	ทีเ่รยีกเป็นภาษา

อังกฤษโก้หรูว่า	The	Lost	City	of	the	

Inca	 	 มีสภาพของสถาปัตยกรรมอินคา

เหลอือยูค่่อนข้างสมบรูณ์		แต่ล�าพังแค่จาก

เมืองคุสโกไปกลับมาชูปิชูก็ต้องใช้เวลา						

1	 วันเป็นอย่างน้อย	 และเครื่องบินไป		

เมืองคุสโกก็แน่นมาก	 เพราะเป็นแหล่งที่

นักท่องเที่ยวที่มาเปรูทุกคนจะต้องให้ได	้	

ผมฟังแล้วต่ืนเต้นมาก	 จึงตกลงให้เธอ					

จัดรายการให้ดีกว่ามาแกร่วอยู่ในเมือง

ลิมาที่ไม่มีสถาปัตยกรรมอินเดียนแดง					

ให้ดูเลย		มแีต่สิง่ก่อสร้างสเปนทีสู่เ้มอืงเก่า

กลางกรุงคโิตไม่ได้เอาเสยีเลย	ทัง้ๆ	ทีเ่มอืง

ลิมาใหญ่กว่าเมืองคิโตหลายเท่า

	 วันรุ ่งขึ้นคุณคาร์เมนมาพร้อม

ข้อมูลว่า	 จองตั๋วเครื่องบินไปคุสโกให้ผม	

ได้แล้ว	 และผมต้องรีบตัดสินใจ	 เพราะ		

เคร่ืองบินออกตอน	 11	 โมงเช ้าแล้ว														

ก็ไม ่สามารถไปเที่ยวบินอื่นได ้เพราะ								

จะกลับมาไม่ทันเครื่องกลับเมืองไทย					

ตามก�าหนดเดิมของผม	 ผมตัดสินว ่า								

มาทัง้ท	ี	ไม่ไปกน่็าเสยีดาย		ไม่รูว่้าเมือ่ไหร่

จะได ้มาอีก	 แต ่ใจหนึ่ งก็ ไม ่แน ่ใจว ่า														

ค่าใช้จ่าย		จะสูงแค่ไหน	คิดว่าอย่างมากก็

คงไม่กี่พันบาท	 	 เพราะเศรษฐกิจของเขา

แย่กว่าบ้านเราเมืองทีจ่ะได้ก็เป็นเมืองต่าง

จังหวัด	 จึงตัดสินใจว่าไปก็ไปโดยไม่ทัน

ถามไถ่เร่ืองราคา	 คุณคาร์เมนก็รวดเร็ว

แบบมอือาชพีค�านวณเสรจ็สรรพ	พอได้ยนิ						

ค่าทัวร์	 ผมแทบลมจับเพราะไม่ได้เป็น			

หลักพัน	แต่เป็นหลักหมื่น	เขาแจกแจงให้							

ผมทราบ	ในภายหลังว่า	รฐับาลคิดค่าภาษี

ท่องเที่ยว	28	เปอร์เซ็นต์		และค่ารถต่างๆ	

ก็ค่อนข้างแพง	 ล�าพังค่าเครื่องบินไปกลับ	

และ	 ค่ารถไฟจากเมืองคุสโกไปมาชูปิชู	

รวมกัน		เมื่อรวมภาษีแล้วกว่าหมื่นบาท

	 ผมเพิง่มารู้ตอนนัน้ว่าคุณคาร์เมน

ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอกครับ			

เพียงแต่เป็นเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์เอกชน			

ที่ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาล	 ให้เข้าออก

สนามบินได้	 แปลว่าผมคงจ่ายค่าทัวร์				

ครัง้นีแ้พงกว่าปกติ		ถ้าเทยีบกบัการติดต่อ

เพื่อจัดโปรแกรมเอง	 	 แต่ผมก็ปลอบใจ				

ตัวเองว่า	เป็นเพราะเราไม่ได้วางแผนให้ดี

แต่แรก	 	 เขายื่นมือมาช่วยขนาดนี้ดีแล้ว			

ดีกว่าเสียเงินค่ารถค่าโรงแรมไปเฉย	 ๆ		

แล้วไม่ได ้เห็นอะไร	 ขนาดเราไปจาก						

เมืองไทยเพื่อไปดูนครวัด	(ซึ่งผมยังไม่เคย

ไป)	 	 ก็ต้องบิน	 1	 ช่ัวโมง	 และนอนค้าง								

2	คืนเหมือนกัน		ราคาค่าทัวร์ก็พอๆ	กับ

ทัวร์เมืองคุสโกนี้แหละ

	 ไปถึงเมืองคุสโกก็ต้องบอกว่า												

ไม่ผิดหวังครับ	 	 แม้ว ่าตอนนั่งรถจาก				

สนามบินเข้าเองจะไม่ค่อยแน่ใจนัก	 กลัว

จะเหมือนเมืองโอตาวาโล		 เพราะเห็นแค่

ตึกใหม่ๆ		แต่พอไปถึงตัวเมืองเดิม	ซึ่งเป็น

ที่ตั้งของจุดท่องเที่ยวส่วนใหญ่	 	และเป็น

ที่ตั้งของโรงแรมที่พักก็พบว่าสวยงาม
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แปลกตา	 	 เพราะอาคารทั้งหมดเป็น											

สีแดงน�้าตาล	 แม้กระท่ังกระเบ้ืองมุง

หลังคาท�าให้รู ้สึกเหมือนไปอยู ่ในเมือง				

ยุคโบราณ		ใครเยไปดูเมืองฟลอเรนซ์จาก

ยอดเขานอกเมือง	 หรือไปเมืองโทเลโด					

ที่สเปนก็อาจจะรู้สึกคล้าย	ๆ	กัน		ส�าหรับ

ที่คุสโกก็มีเนินเขานอกเมือง	 ที่มองเข้ามา

เห็นหลังคามุงกระเบื้องสีน�้าตาลแดงและ

ตึกสีอิฐ		(แต่ไม่ได้ก่อด้วยอิฐ)	เป็นบริเวณ

กว้างขวาง	 มีจัตุรัสกลางเมืองที่มีโบสถ์

ใหญ่ๆ	อยู่	 3	 	 โบสถ์	 และบ้านเรือนผู้คน

เป็นบ้าน	2-3	ชั้น	อยู่รอบจัตุรัสอีก	2	ด้าน							

ดูสวยงามเงียบสงบดี	 	 แม้นักท่องเที่ยว				

จะมากก็ไม่ถึงกับพลุกพล่าน		คุณคาร์เมน

จัดให้มีทัวร์ดูเมืองคุสโกด้วย	 	 ซึ่งเป็น

ประโยชน์มากเพราะช่วยให้เข ้าใจถึง

อารยธรรมอินคาได้ดทีเีดยีว		เริม่จากโบสถ์

ใหญ่กลางเมอืง		ทีเ่รยีกตามภาษาพืน้เมือง

แปลว่า	 วิหารแห่งพระอาทิตย์	 แต่พวก				

สเปนมารื้อแล้วสร้างโบสถ์แบบคริสต์

ครอบไปบนฐานก�าแพงเดิมของวิหาร				

ชาวอินคา

	 ไกด์	 (ที่ไม่สาวแล้ว)	 เรียกตัวเอง

ว่ามิสอเมรกิา		พาเราเข้าไปชมด้านใน	และ

ชี้ให้ดูแนวก�าแพงเดิมของวิหารท่ีก่อจาก

การเอาก้อนหินมาวางซ้อนกันโดยไม่ใช้

ซีเมนต์		(ไม่เหมอืนก�าแพงท่ีสร้างโดยพวก

สเปน)	 	 และชี้ให้ดูเอกลักษณ์ของก�าแพง

ชาวอินคา		นอกจากก่อด้วยหินเรียงซ้อน

โดยไม่มีซีเมนต์แล้ว	 ยังท�าเป็นแนวเอียง

เข้าด้านในไม่ได้ตั้งฉากกับผิวดิน		ก้อนหิน

ก้อนล่างจึงใหญ่กว่าก้อนบน		ถ้าสังเกตให้

ดีจะเห็นว ่าเขาไม ่ได ้ตัดก ้อนหินเป ็น

สี่ เหลี่ยมมาวางซ้อนกันเหมือนก่ออิฐ							

แต่ก้อนหินจ�านวนหนึ่งจะท�าให้เป็นรูป

หลายเหลี่ยม	 เพื่อเป็นตัวยันและรองรับ			

น�้าหนักหินก้อนอื่นๆ	 ส่วนการวางแนว

หน้าต่างของห้องจะวางเป็นแนวตรง		

เพราะอินคานับถือพระอาทิตย์			และเมื่อ

ท� าการบู ชา เทพเจ ้ า เขาจะจ ้ อ ง ให 	้															

แสงอาทิตย์ส่องทะลุได้ตลอด	 จึงมาการ

ค� านวณต�าแหน ่ งของหน ้าต ่ าง ท่ีจะ															

รับ				แสงจากพระอาทิตย์ได้พอดีกับช่วง

พระอาทิตย์ขึ้นในวันปีใหม่ของชาวอินคา		

ซึ่งจะตรงกับวันที่	21	เดือนธันวาคม		และ

เดือนมิถุนายน	 	 ซ่ึงใน	 2	 ช่วงเวลานี้

ต�าแหน่งพระอาทิตย์ ข้ึนจะไม่ตรงกัน								

จึงต้องจัดท�าช่องและแนวหน้าต่างไว้เป็น	

2	แนวเสมอ

	 ก้อนหนิทีน่�ามาก่อเป็นวหิารหรอื

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น	 	 เขาจะต้องขัดจน

เรียบ	 	ซึ่งสมัยนั้นเป็นการใช้หินมาขัดหิน

ด้วยแรงคน	 	 ซ่ึงจะต้องขัดก่อนน�ามา

ก่อสร้าง		และหลงัจากวางซ้อนกนัเป็นแนว

ก�าแพงหรือฝาผนังเรียบร้อยแล้ว	 	 เพราะ

ในระหว่างการขนย้าย	เขายงัจะต้องอาศัย

พื้นผิวที่ขรุขระของก้อนหินบางส่วนไว้

ส�าหรบัใช้มือหรอืเครือ่งหมายบางอย่างมา

ยกก้อนหิน	 ต่อเม่ือวางเข้าที่แล้วจึงจะมา

ขัดถูให้เรียบอีกที	 	 แต่ส่วนที่ต้องค�านวณ

และจัดการให้เรียบร้อยก่อนเอามาวาง			

เข ้า ท่ี	 ก็ คือขนาดและรูปร ่างรวมทั้ ง

ต�าแหน่งของหินแต่ละก้อน	 	 โดยเฉพาะ

ก้อนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งส�าคัญๆ		และทีส่�าคัญ

อกีอย่างกค็อืพ้ืนท่ีท่ีจะรองรบัหรอืประกบ

กบัหนิก้อนข้างๆ		หรอืก้อนข้างบนข้างล่าง

จะต้องเรียบ		และต่อกันได้ไม่งั้นก็จะเกิด

ช่องว่างระหว่างชัน้หรอืระหว่างก้อน	ท�าให้

แนวก�าแพงไม่มั่นคงได้

	 วิ ห า รขอ งช า วอิ นค า ไม ่ ไ ด 	้															

ก่อก�าแพงสงูใหญ่แบบปิรามดิ	อยีปิต์		หรอื

ซ้อนกันสูงแบบปิรามิดชาวมายา	 และ					

ไม่ได้ก่อก�าแพงให้เอียงเข้าหากันจนเป็น

รูปปิรามิด	 	 แต่ก็มีความสูงอยู ่ไม่น้อย

เหมือนกัน	 	 มีการมุงหลังคาโดยใช้ก่ิงไม	้	

และใบไม ้มาถักทอเป ็นส ่วนหลังคา											

น่าเสียดายที่ไม่มีตัวอาคารที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ให้ดู	 	 จะมีก็แค่ก�าแพงส่วนที่								

ยังเหลืออยู่เท่านั้น	 	 มิสอเมริกาบอกว่า					

ถ้าเราเดินดูอาคารรอบๆ	จัตุรัส	ในบริเวณ

เมืองเก่าก็จะเห็นว่าบ้านเรือนหลายหลัง

สร้างโดยอาศัยต่อบนแนวก�าแพงเดิมของ

ชาวอนิคา	ซึง่เราเหน็ได้อย่างชดัเจนเพราะ

แนวก�าแพงเดิมจะเป็นการเอาหินมาซ้อน

กันโดยไม่ใช้ซีเมนต์	 	 และก�าแพงจะเอียง

ไม่ได้ตัง้ฉาก	ส่วนทีว่่าจะขดัเงาหรือไม่กข็ึน้

กับว ่าต�าแหน่งพื้นเดิมเป็นวิหารหรือ					

เป็นบ้านคน	 แนวก�าแพงที่เป็นบ้านคน

ทั่วไป	 แต่เดิมจะมีก้อนหินที่ผิวหยาบ					

กว่ามากแต่กไ็ม่มกีารใช้ซเีมนต์ระหว่างหนิ								

แต่ละก้อนเหมือนก้น

	 นอกจากสถาป ัตยกรรมแล ้ว					

คุณไกด ์ของเราซ่ึงดูจากหน้าตาแล ้ว									

น่าจะเป็นลูกหลานชาวพื้นเมืองเดิมผสม

กับชาวสเปน		นดัพาไปดภูาพวาดและฝีมือ

การแกะสลักไม้ในโบสถ์รอบ	 ๆ	 จัตุรัส		

เรือ่งราวส่วนใหญ่ท่ีน�ามาวาดเป็นภาพหรอื

แกะสลักเป็นไปตามความเชื่อในศาสนา

คริสต์		แต่มีลักษณะเฉพาะของชาวคุสโก

จนได้ชือ่ว่าเป็นสไตล์คสุโก		(Cusconean)	

คือจะมีลายเส ้น ท่ีละเ อียดมากและ												

มักจะมีสีทองร่วมด้วยเสมอ	 	 ไม่รู้ว่าเป็น

เพราะชาวสเปนพยายามที่จะให้คนทั่วไป

เข้าใจว่า	อินคาเป็นอาณาจักรแห่งทองค�า

ตามค�าล�่าลือของชาวสเปนในสมัยนั้น		

หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง		

เพราะไม ่ปรากฏว ่ ามีภาพวาดหรือ						

จิตรกรรมอ่ืนๆ	ของชาวอินคาท่ีใช้ทองหรอื
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สีทองเป ็นหลัก	 แม ้ว ่าดินแดนแถบนี	้									

จะมีทองอยู่มากจริง	 แต่อาณาจักรอินคา										

กไ็ม่ได้วาดรปูด้วยทองค�าอย่างทีพ่วกสเปน					

ชอบพูด 	 อาจเป ็น เพียงอุบายจู ง ใจ																

ให ้บรรดาพ ่อค ้าและทหารโลภมาก									

เดนิทางมา		ครอบครองทรพัยากรธรรมชาติ

ในดินแดนแห่งใหม่ที่อยู ่ไกลโพ้นนี้ก็ได้	

เพราะถ้าไม่ใช่ทองค�ากค็งไม่มใีครอยากมา

เท่าไรนัก	

	 บนเนินเขานอกเมืองคุสโก	 เป็น

ป้อมปราการและเมืองช้ันนอกที่คอยเป็น

ยามระวัง เหตุ ให ้กับเมืองหลวง	 คือ											

เมืองคุสโก	 เรียกว่า	 Saqsaywaman				

(แซกไซวามาน)	 	 มิสอเมริกาบอกว่า									

ถ ้าจ�ายากมากให ้คิดถึงค�าว ่า	 sexy							

woman		ผมเลยจ�าได้จนถึงเดี๋ยวนี้		ป้อม

ที่นี่มีแนวก�าแพงซ้อนกัน	3	ชั้นบนเนินเขา		

เหมือนมีการตัดเป็นขั้นบันได	 	 แล้วเอา

ก้อนหินมาเรียงกนเป็นแนวบนก�าแพง

บันไดแต่ละขั้น	 	 แต่สิ่งที่สะดุดตาท่ีสุด					

คือก้อนหินที่	 Saqsaywaman	 มีขนาด

มหึมา	 	 แต่ก็ยังคงซ้อนกันขึ้นไปโดย							

ไม่มีซีเมนต์		ว่ากันว่าก้อนที่ใหญ่ที่สุดหนัก

กว่า	120	ตัน		และตัดเป็นมุมต่าง	ๆ	รวม	

32	 มุม	 เพราะเป ็นก ้อนหลักที่ต ้อง														

รับน�้าหนักจากก้อนข้าง	ๆ	โดยรอบ

	 ชาวสเปนได ้น�าก ้อนหินจาก

บริเวณนี้ไปก่อสร้างตึกร้าน	 อาคารต่างๆ	

ในเมอืงคสุโก		หลงัจากยดึเมอืงและท�าลาย

วิหารเดิมลงไป	 แล้วสร้างโบสถ์คริสต	์							

ข้ึนมาใหม่	 ดังนั้น	 ก ้อนหินก้อนบนๆ									

ซึ่งเล็กและขนย้ายง่ายกว่าก็ถูกเอาไปใช้

หมด	แต่ก้อนล่าง	ๆ 	ทีม่ขีนาดใหญ่โตมหมึา

ขนย้ายยากยังอยู ่ตรงนี้ ให ้เราได ้เห็น							

ตามต�ารานักธรณีวิทยาเช่ือกันว่าก้อนหิน

บริเวณนี้มีอายุกว่า	 150	 ล้านปี	 และ							

เป็นหินที่แข็งแกร่งมาก	 แต่ชาวอินคา																				

ก็ยังมีปัญญาเอามาแปรรูปแล้วก่อสร้าง

เป็นแนวก�าแพงขนาดมหึมา	3	ชัน้เรียงกนั		

ดูแล้วน่าจะท�าให้คนสมัยนี้เจียมเนื้อเจียม

ตัวมากข้ึนว่าแม้จะคิดเทคโนโลยีใหม่	 ๆ					

ได้มากมาย		แต่หลายอย่างเราก็คงไม่อาจ

ดูถูกว่าคนสมัยก่อนล้าหลัง	 ไม่มีความรู	้	

เพราะคงมีความสามารถอีกหลายอย่างที่

เขามีเราไม่มี	 	 หรือเขาท�าได้แต่คนสมัยนี้

ท�าไม่ได้		(ถ้าไม่มเีคร่ืองมอืทนัสมยัสารพัด

มาช่วยเหลือ)

	 เดินรอบบริเวณแซกไซวามาน			

จนเหนื่ อยก็ต ้ องประทับใจคุณยาย													

มิสอเมริกาของเรา	 เพราะเธอเอาหลาน

ชายอายุประมาณ	7	ขวบ	(ที่เพื่อนๆ	ชาว

ไกด์เรยีกชือ่ว่า	อเมรโิก)	ไปด้วย	พอเหนือ่ย

คณุยายกถ็ามหลานว่าจะกินนีกิ่นโน่นไหม		

แล ้วคอยซื้อของให ้ กินไปตลอดทาง							

สงสัยค่าไกด์ที่เธอได้คงจ่ายเป็นค่าขนม

หลานไปหลายตังค์อยู่	 ดูท่าทางแต่งตัว		

ง่าย	 ๆ	 เล่าเร่ืองราวต่างๆ	 อย่างฉาดฉาน

เดนิเหนิคล่องแคล่วท้ังท่ีอายนุ่าจะเกิน	50					

ไปอยู่หลายปี	 แถมยังดูหลานไปพร้อมๆ	

กัน	 ก็อดคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ว่า	 ถ้าเรา						

มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว			

ในแต่ละท้องถิน่		แล้วใช้ผูอ้าวโุสในท้องถิน่

มาเป็นไกด์น�าเที่ยว		ก็น่าจะไม่เลย		แล้ว		

ผู้อาวุโสของเราจะหนีบคุณหลานไปดูแล

พร้อมกนั	น่าจะยิง่สร้างภาพพจน์ทีด่ใีห้กบั

ประเทศไทย		ไม่น่าจะเป็นเรือ่งน่าอายหรอื

น่ารังเกียจ	 	 ดีกว่าอบรมแต่คนหนุ่มสาว	

หรืออาจจะเป็นคนนอกท้องถิ่นที่ต้องไป

คอยท่องจ�าข้อมูลต่างๆ	ให้เสียเวลา		แถม

เวลาเล่าเรือ่งกไ็ม่ได้อารมณ์เท่าคนท้องถิน่

อีกต่างหาก

	 วันรุ ่งขึ้นผมต้องตื่นแต่เช้ามืด			

เพ่ือขึ้นรถไฟไปมาชูปิชูกว่า	 4	 ชั่วโมง		

รถไฟประเทศเปรูสภาพแย่กว่าของเมือง

ไทยนิดหน่อย	 และถ้าเทียบกับรถไฟ								

ช้ัน	 2	 ท่ีผมเคยนั่ ง ไปเมืองบันดุงใน

อินโดนีเซียก็นับว่าแย่ท่ีสุด	 เพราะรถไฟ

สายจาการ ์ตา-บันดุงนั้นสภาพดีกว ่า				

รถไฟช้ัน	 2	 ในเมืองไทยที่ผมเคยนั่ง											

บนรถไฟเต็มไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
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ต่างก็มีไกด์ประจ�ากลุม่		ส่วนไกด์แต่ละคน

จะมาจากบริษัทเดียวกันหรือเปล ่า												

ผมไม่ทราบ	 เข้าใจว่าหลายคนรู ้จักกัน						

แต่คงจะท�างานให้กับบริษัทต่าง	 ๆ	 กัน					

เห็นแล้วนึกถึงประสิทธิภาพของธุรกิจ			

ท่องเทีย่วขนาดเล็กทัง้หลาย			เพราะอย่าง

ผมเองแม้จะตดิต่อกบัคณุคาร์เมนคนเดยีว		

แต่ก็อาศัยอย่างน้อย	 3	 บริษัทก่อนได้มา			

ทีม่าชปิูชู		โดยบรษัิทแรกกเ็ป็นคุณคาร์เมน

ทีเ่มอืงลิมา	บริษทัที	่2	ท่ีเมอืงคุสโก	ซึง่เป็น

บริษัทที่ เป ็นนายจ ้างของมิสอเมริกา								

จ ากนั้ นก็ บ ริ ษั ทที่ 	 3 	 มาคอยดู แล																					

นักท่องเที่ยวท่ีจะไปมาชูปิชู	 	 เพราะกว่า

ผมจะเจอไกด ์ก็ต ่อเมื่อรถไฟใกล ้ถึ ง								

เมืองมาชูปิชูแล้วเขาถึงจะมาแนะน�าตัว		

พอพาเราดูในบริเวณมาชูปิชูเสร็จก็กล่าว

ค�าอ�าลากันเลย		ปล่อยให้ผมมาขึ้นรถเมล์

และจบัรถไฟเองไม่มีคนดแูล		จนเมือ่มาถงึ

สถานรีถไฟคุสโกมคีนมารบักลบัไปโรงแรม

ทีพ่กั		แต่เขากท็�าได้ไม่เลว		เพราะไม่มกีาร

ผิดพลาดให้รอเก้อแม้ว่ารถไฟจะผิดเวลา

ไปมากตอนขากลับ

	 ถ้าคิดจะเดินทางมาเมืองมาชูปิชู

คนเดียวคงไม่ง่ายนัก	 เพราะไหนจะต้อง			

ไปซื้อตั๋วรถไฟเอง	 พอมาถึงก็ต้องรู ้ว ่า								

จะต้องเดินต่อไปจากสถานีรถไฟอีกราว					

5	 นาที	 เพื่อซื้อตั๋วรถเมล์นั่งขึ้นยอดเขา						

จะไม่นั่งรถเมล์แล้วปีนขึ้นเขาเองก็ได้								

เขาบอกว่าราว	1	ช.ม.	จะถึงยอด	เมื่อถึง

ยอดเขาก็ไปซ้ือบัตรผ่านประตูเข้าชม							

มาชูปิชู	ผมค�านวณเล่น	ๆ	พบว่าผมน่าจะ

จ ่ายเงินแพงกว ่าไปเที่ยวตะลอน	 ๆ							

จัดการเองอยู่ราว	 ๆ	 50	 เหรียญ	 ก็ไม่รู	้						

ว่าคุ ้มหรือเปล่า	 แต่อย่างน้อยก็มั่นใจ							

ว่าได้ไปและได้กลับแน่	 เพราะไม่ต้องใช้

ภาษาสเปนซ่ึงผมกไ็ม่รูเ้รือ่งเลย	และผมยงั

ได้ยินพวกที่พูภาษาอังกฤษเขาคุยกันมา		

ในรถไฟขากลับว่า	บางคนได้ตัว๋แต่ไปไม่ได้

เพราะได้ทีน่ั่งเบอร์	50	ทัง้	ๆ 	ทีร่ถไฟแต่ละ

ตู้มีแค่	48	ที่นั่งเท่านั้น		ไม่รู้ว่าเขาขายตั๋ว

กันได้อย่างไร	

	 ก่อนไปมาชูปิชูผมได้ยินมาว่า					

มาชูปิชูเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรม				

อนิคา		เพราะเป็นสถานทีส่ร้างขึน้เพือ่บชูา

พระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์	 และไปสร้าง						

บนยอดเขาเพือ่ให้ใกล้กบัทีอ่ยูข่องพระเจ้า

มากที่สุด		แต่ไกด์ของเราบอกว่า		ปัจจุบัน

มีข ้อสรุปว ่ามาชูป ิชูเป ็นหมู ่บ ้านของ								

ช า ว อิ น ค าที่ อ า จ จ ะมี บ า ง จุ ด เ ป ็ น															

ศาสนสถานเท่านั้น	 ไม่ใช่ว่าทั้งบริเวณนี้

เป็นศาสนสถานอันกว้างใหญ่	 แต่ที่มีชื่อ

เสียงมากเพราะเป็นที่ที่ยังมีร่องรอยของ		

สิ่งก ่อสร้างหลงเหลือไว ้ให้ดูค ่อนข้าง

สมบูรณ์		ทั้งส่วนที่เป็นบ้านเรือนและส่วน

ท่ีเป็นโบสถ์วิหารแบบอินคา	 และที่ยัง

สมบูรณ์ครบถ้วนอยู ่มากก็เพราะพวก

สเปนไม่รูจ้กัและมาไม่ถงึ		แม้จะอยูไ่ม่ห่าง

จากคุสโก		แต่เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขา

สงู		และพวกสเปนก็ไม่ได้สนใจทีจ่ะปีนเขา		

เพื่อตามท�าลายล้างชาวอินคาไปทุกจุด		

เมืองมาชูปิชูไม่ได้มีของมีค่าอะไร		เรื่องที่

ว่าเป็นศาสนสถานส�าคัญอยู่บนยอดเขา

เป็นเรื่องที่นักโบราณคดีที่มาพบสถานที่

แห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน	 สันนิษฐานเอง

ในเบื้องต้น	

	 คนที่ค้นพบมาชูปิชูเป็นคนแรก

นั้น		เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเยล

ในอเมริกาชื่อ	 ไฮแรม	 บิงแฮม	 (Hiram	

Bingham)		ที่มาถึงที่นี่เมื่อปี	ค.ศ.	1911	

(พ.ศ.	 2454)	 เขาตั้งใจจะตามหาที่มั่น

สดุท้ายของชาวอนิคา	ซึง่เชือ่กนัว่ากษตัรย์ิ

องค์สดุท้ายของอนิคาถกูควบคุมตัวไว้ก่อน

ตาย	 	แต่เขามาพบมาชูปิชูก่อน	และเห็น

ว่ามีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์	 และตั้งอยู่

บนยอดเขา	จงึมีสมมตฐิานสารพดัเพือ่เพิม่

ความยิ่งใหญ่และแปลกประหลาดของ

สถานที่นี้	 	 แต่ต่อมาก็ค่อย	 ๆ	 ค้นพบ												

ที่ฝ ังศพและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	 ๆ																					

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นของชาวนามากกว่าจะเป็น

ของกษัตริย์หรือผู้น�าศาสนา		จึงเชื่อกันว่า

น่าจะเป็นหมู่บ้านที่มาตั้งอยู่บนเขา		ส่วน

สาเหตุท่ีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนบนเขา	

ซึ่งแปลกจากธรรมเนียมนิยมของชาว						

อินคาทั่วไป		คงเป็นเพราะภูมิประเทศใน
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แถบนี้อาจจะมีน�้าท่วมได้ง่าย	และมีน�้าป่า

รนุแรงด้วย	ชาวบ้านจงึมาตัง้รกรากบนเขา	

ในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ก็ค่อนข้าง			

จะเพียบพร้อม	 	 เพราะมีฝนตกสม�่าเสมอ		

และเลี้ยงสัตว์หรือจับสัตว์ป่าได้ไม่ยาก		

และปลอดภยัจากการรกุรานของศตัรดู้วย		

ไกด์กลวัเราจะไม่เช่ือว่าปกตชิาวอนิคาเขา

ไม ่ สร ้ า ง เมื อง กันอยู ่ บนภู เขาสู งจึ ง																	

รบียกตวัอย่างว่า	เมอืงคสุโก้ไม่ได้ตัง้อยูบ่น

ยอดเขาแต่ตั้งอยู่ในหุบเขา		และตัวโบสถ์

วิหารก็ ไม ่ ได ้ ขึ้ น ไปสร ้ างอ ยู ่บนเขา																	

แต่ประการใด

	 ในหมู ่บ ้านมาชูป ิชูมีต�าแหน่ง										

ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นวหิารหรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ส�าหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ	 อยู่ราว							

5	 -7	 แห่ง	 (บางจุดเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่

วิหารหรือไม่)	 	 และมีบ้านเรือนผู ้คน									

อยู ่เป็นกลุ ่ม	 ๆ	 ตามไหล่เขาที่ท�าเป็น									

ขั้นบันได	 	 ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนยอดเขา						

ที่ ไ ม ่ ไ ด ้ มีพื้ นที่ ก ว ่ า งขวางมากมาย		

ทัศนียภาพของเมอืงจงึดแูปลกตาอย่างยิง่		

เหมอืนใครไปแกะสลกัยอดเขาไว้ยอดหน่ึง

ในบรรดายอดเขาสงูโดยรอบ		เวลามองไป

ก็เหมือนยืนอยู ่ที่บ ้านพักตากอากาศ								

บนยอดเขา	รายล้อมด้วยขนุเขาสงูจ�านวน

มาก		ไม่ใช่ทีร่าบสงูมองออกไปเห็นเป็นพืน้

ดินกว้างใหญ่อยู่เบื้องล่างแบบวิวทั่วไป							

ที่เราเห็นจากยอดเขา	 ท�าให้รู้สึกว่าได้อยู่

ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงัดและลึกลับ		

มองจากยอดเขาลงมาก็เห็นแต่หุบเขาลึก		

ที่ เคยมีแต่แม่น�้าล�าธารไม่มีเมืองหรือ				

บ้านเรอืนผูค้นให้เหน็ราวกบัอยูใ่นดินแดน					

อันไกลโพ้นจริงๆ

	 สถาปัตยกรรมต่างๆ	จะคล้าย	ๆ	

กบัทีม่สิอเมรกิาอธิบายเพยีงแต่ย่อส่วนลง

และท�ากันบนยอดเขา	 ท�าให้มีต�าแหน่ง

และมุมแปลกตาต่างๆ	 กัน	 	 เช่น	 มีวิหาร

เทพเจ้าเหยีย่วซ่ึงมรีปูแกะสลกับนพืน้เป็น

สัญลักษณ์แทนตาเหยี่ยว	 และแผ่นหิน							

2	แผ่นที่กางออกจากกันเหมือนปีก	2	ข้าง		

ชาวอินคานับถือสัตว์อยู่	 3	 ชนิด	 ได้แก	่

สงิโตภเูขา	(Puma)	สญัลกัษณ์ของอ�านาจ

และพละก�าลัง	 	งู	 (Serpent)	สัญลักษณ์

ของความเฉลียวฉลาด	 	 และเหยี่ยว						

(Condor)	สัญลักษณ์ของอสิรภาพมีวหิาร

ส�าหรับท�าพิธีบูชายัญตรงหน้าผาฝั่งตะวัน

ออก	มีแนวหน้าต่าง	2	ชุด	เพื่อรอรับแสง

อาทิตย์	ในช่วงเวลาส�าคัญ	2	ครั้ง	ในรอบ

ปีอย่างที่เล่าไว้ในตอนต้น	 	 แต่เป็นวิหาร

เล็ก	 ๆ	 ไม่มีก�าแพงหลายชั้นท่ีจะต้อง					

เจาะแนวหน้าต่างให้ตรงกัน	 แต่มีการ

ค�านวณให้แสงแดดส่องเข้ามาตกบนแท่น

บูชายัญพอดีในช่วงเวลาที่จ�าการบูชายัญ		

มเีข็มทิศทีท่�าขึน้จากแผ่นหนิแกะสลกัเป็น

แนวเหนอืใต้ออกตกเพือ่บอกทศิทีต้ั่งต่างๆ	

ใช้ประกอบการท�าพิธีกรรมในวาระต่าง	ๆ

นอกจากนี้ 	 ยังมีแท ่นหินที่ เชื่อกันว ่า									

เป็นนาฬิกาแดดแบบอนิคา		แต่น่าเสยีดาย

ท่ีส่วนยอดของนาฬิกาแดดถกูกลุม่นกัถ่าย

ท�าสารคดีจากต่างประเทศมาหยิบฉวย					

ไปเมื่อหลายปีก่อน	 ตอนนี้จึงมียามเฝ้า

ต�าแหน่งน้ีโดยเฉพาะ	 ล้อมเชือกไม่ให	้					

เข้าใกล้	 	 และไม่ยอมแม้กระทั่งจะให้ไกด์

ใช้ไม้ไปแตะต�าแหน่งต่างๆ	 ของแท่นหิน		

นิสัยชอบเก็บของจากสถานที่ท่องเที่ยว

กลบับ้านคงเป็นนสิยัท่ีแก้ไม่หาย		พวกฝรัง่

ชอบแซวคนเอเชีย	 โดยเฉพาะญ่ีปุ่น	 จีน	

และไทย	 ว่าไปไหนชอบถ่ายรูป	 ขอให้ได้

ถ่ายรูปก่อนก็พอ	 ไม่ได้สนใจจะไปดูของ

จรงิให้ละเอยีดถีถ้่วน		คิดๆ	ดก็ูน่าจะดกีว่า

นิสัยชอบเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองไป

สะสมไว้นะครับ		สะสมแต่รูป		มันสะสม

ได้พร้อมกันหลาย	ๆ 	คน	และไม่เดือดร้อน

ใคร	 แต ่ เอาของคน อ่ืนไปสะสมใส ่

พิพิธภัณฑ์ตัวเอง	 เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่

และความร�่ารวยนี่น่าจะเป็นนิสัยที่ต้อง

แก้ไขโดยด่วน

	 ระหว่างทางลงจากยอดเขามาถงึ

สถานีรถไฟ	 	 เราต้องนั่งรถตามเส้นทางท่ี

พบัไปพบัมาตามไหล่เขา		พอออกจาท่ารถ

บนเขามาสักครู่ก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่

เสื้อผ้าพื้นเมืองสีแดงสะดุดตายืนข้างทาง	

ตะโกนด ้วยเสียงอันดังแต ่ เล็กแหลม							

ตอนแรกไม่มีใครสนใจ	แต่สกัครูใ่นจงัหวะ

รถเลี้ยวหักข้อศอกต่อมาเราก็เห็นเด็ก					

คนเดมิร้องแบบเดมิอกี	ตอนนีค้นในรถเร่ิม

สนใจถามกันว่าเดก็พดูอะไร		มีคนหนึง่พดู

ขึ้นว่าเด็กร้องล�่าลาคนในรถว่า	 “adios	

good	 bye”	 คือบอกลาเป็น	 2	 ภาษา			

พร้อมกัน		สักครู่เดียวรถก็ถึงทางเลี้ยวหัก

ข้อศอกอีก	 เราก็เห็นมายืนตะโกนล�่าลา

เหมือนเดิม

	 สรปุได้ว่าขณะทีร่ถของเราต้องวิง่

อ ้อมไปตามไหล่เขาเพื่อท่ีจะเลี้ยวหัก

ข้อศอกลงมา	 	 เด็กคนนี้ใช้วิธีวิ่งตรงลงมา

เรือ่ยๆ	ตามไหล่เขาด้วยความช�านาญ		กว่า

รถจะวนมา	1	รอบ	เด็กก็ลงมาดักหน้ารอ

ตรงจดุทีห่กัเลีย้วทกุครัง้		และร้องอ�าลาไป

ทกุรอบไม่มท่ีาทว่ีาจะเหนือ่ยเลย		นีถ้่าเดก็

วิ่งลงเขาไปเลย	 คนถึงสถานีรถไฟก่อน				

รถบัสแน่	 ๆ	 แต่นี่เด็กจะมารอสร้างความ

ประทับใจในทุดจุดที่รถหักเลี้ยวข้อศอก		

ดังน้ันพอเราไปถึงระดับล่างสุดโชเฟอร์			

จะจอดรถ	 	 พร ้อม กับให ้ เด็ กคนนี	้																	

ขึ้นมาบนรถเพื่อขอรับบริจาคเงินเป็น						

ค่าเหนือ่ย		ต้องยอมรบัว่าเป็นวธีิให้บรกิาร

ที่ไม่มีใครขอให้ท�า	แต่ก็ท�าได้ดีจนไม่มีใคร

ปฏิเสธที่จะให้ค่าบริการที่ไม่ได้เรียกร้องนี้		
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นับเป็นการหาเงินด้วยสมองและน�้าพัก			

น�้าแรง	 ที่ใครๆ	 เห็นต้องยอม	 (ในความ

พยายาม	และความทรหดอดทน)		แน่นอน

ว่าถ้าเขามรีายได้หรอืฐานะดกีว่าน้ีเขากค็ง

ไม ่ต ้องมาหากินด ้วยการสร ้างความ

ประทับใจเพื่อแลกเศษเงินท่ีไม่แน่นอน

แบบนี้เป็นแน่

	 ตอนผม ไป เปรู 	 เ ป ็ น เ ดื อน

พฤศจิกายน	 2543	 การประท ้ ว ง

ประธานาธิบดี ฟู จิ โม ริก� าลั ง เข ้มข ้น											

หลังจากนั้นไม่นานเขาต้องสละต�าแหน่ง

และลี้ภัยไปญี่ปุ่น		คิดไปแล้วฟูจิโมริก็อาจ

จะเหมือนพวกสเปน	ตอนมีอ�านาจใหม่	ๆ	

ก็น�าการเปลี่ยนแปลงดี	 ๆ	 มาให้ประเทศ		

เพราะผู้มีอ�านาจก่อนหน้านี้คงเอาเปรียบ

ชาวบ้านและประเทศจนย�่าแย่	 แต่พอ								

มีอ�านาจก็เริ่มลืมประชาชน	 คิดถึงแต่ตัว

เองจนประชาชนไม่ยอมรับ		และพยายาม

ขับไล่ออกจากอ�านาจ	 	 ขุนศึกสเปนนั้น			

เริ่มต้นด้วยการจับและฆ่าผู้น�าชาวอินคา						

เอาศาสนาใหม่และเทคโนโลยีใหม่	 มาให้

ชาวบ้าน		และคงไม่ได้ปกครองด้วยอ�านาจ

และความเหี้ยมโหดเอาเปรียบอย่างเดียว

ในระยะแรกๆ	 	 แต่นานไปก็คงจะลืมชาว

บ้านและนึกถึงแต่พรรคพวกในสเปน

มากกว่าชาวพืน้เมืองในเปรหูรอืเอกวาดอร์		

(หรือที่อื่นๆ	ในประเทศที่ถูกครอบครอง)

กองทัพสเปนครอบครองเอาเปรียบ								

ชาวบ้านเกือบ	 400	 ปี	 แต่ฟูจิโมริอยู่ได้							

ไม่ถึง	20	ปี	น่าจะเป็นอุทธาหรณ์ส�าหรับ

ผู้น�าประเทศต่าง	ๆ	ว่า		ช่วงเวลาแห่งการ

เป็นผู้น�าที่ไม่สนใจปัญหาและเสียงเรียก

ร้องของประชาชน	มุง่แต่ประโยชน์ของตน

และพรรคพวกคงจะส้ันลงไปเร่ือยๆ	 เมื่อ

สังคมและโลกเปลี่ยนแปลงไป	 และ

ประชาชนมีการรับรู ้มากขึ้น 	 ไม ่ว ่ า

ศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรม					

ของอินคาจะอยู่ที่คุสโก	 หรือย้ายมาไกล			

ถึงคิโต	 ไม่ว่าอัททาฮัวปาจะชนะพี่ชาย				

ตัวเอง	 	 หรือพ่ายแพ้แก่	 ฟรานเซสโก								

ปิซซาโร	ชาวบ้านตาด�าๆ	กค็งจะน่าสงสาร

ที่สุด		เพราะไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหน		หรือ

อยากเปลี่ยนแปลงผู้น�าใหม่	 	ประโยชน์ที่

เกดิขึน้กบัคนชัน้ล่างกค็งมอียูน้่อยนดิหรอื

แทบไม่มีเลย	 ชาวบ้านที่มาชูปิชูอาจจะ			

น่าอจิฉาทีส่ดุ	เพราะไม่ต้องสนใจว่าใครจะ

มาเป็นเจ้าแต่ในโลกปัจจุบันจะฝันหา

หมู่บ้านแบบมาชูปิชู	 ก็คงได้แต่ฝันเพราะ

โลกแคบลงทุกวัน

	 ไม่ว่าผู้น�าจะเป็นใคร	 	 ส�าหรับ

ประชาชนที่มีทางเลือกและอ�านาจ								

ต ่อรองแล ้ว	 พวกเขาย ่อมสามารถ										

จะส่งเสียงขอส่วนแบ่งให้กับตัวเองได	้	

แต่ส�าหรับคนที่ไร้อ�านาจต่อรองแบบ																																	

ชาวอินเดียแดงพื้นเมือง	 ไม่ว่าผู้น�าของเขาจะเป็นอัททาฮัวปา	 หรือ	 ฟรานเซสโก				

ปิซซาโร	 	 หรือ	 ฟูจิโมริ	 	 ชีวิตของพวกเขาก็คงต้องทนทุกข์กับการถูกเอาเปรียบ								

ไม่แตกต่างกัน	ไม่ว่าผู้น�าของเขา		จะนั่งเสลี่ยง	ขี่ม้า	หรือขับเครื่องบิน		พวกเขาก็

ต้องแบบของห่อใหญ่	 และแม้จะใช้ก�าลังแรงทั้งเนื้อท้ังตัวสักเท่าไรก็ยังคงเคลื่อนที่

ไปได้อย่างช้า	ๆ	เท่าที่ขา	2	ข้างจะมีแรงพาไปเท่านั้น
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ก�ำแพงสีสะดุดตำ 
ภำพเขียนสะดุดใจ 
ชีวิตสะเทือนใจ

เหล่านี้น่าจะเป็นลักษณะส�าคัญที่ท�าให้

หลายคนอยากรู้จักศิลปินเจ้าของเรื่องไม่

มากกน้็อย ผมเป็นคนหนึง่ทีเ่คยได้ยินเรือ่ง

ราวของเธอผ่านภาพยนตร์ที่มีผู้กล่าวขวัญ

ถงึมากมายในปี 2546 แต่พอได้มาแผ่นดนิ

แม่ของเธอก็ลืมไปสนิทเลยว่าควรไปเย่ียม

บ้านเธอซักหน่อย ถ้าไม่ใช่เพราะคุณหมอ

แมเรียน เจคอบเพื่อนชาวแอฟริกาใต้ ผม

คงพลาดโอกาสอันดีไปอย่างไม่น่าให้อภัย

เธอผู้นั้นคือ ฟรีดา คาโลห์ 

ถวิลถึง ...ฟรีดา คาโลห์

และสหาย...ทรอสกี้ 
ที่...เม็กซโิกซติี ้
ภาพ และเรื่อง สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
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ฟรีดา	คาโลห์	

และภาพวาดหญิงสาวมีหนวด	

ที่เป็นเอกลักษณ์ในงานศิลป์

ของเธอ

 ถึงที่แต่ไม่กล้าเคลื่อนที ่  

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2547	 มีการประชุมระดับนานาชาติท่ีน่าสนใจส�าหรับ

คนในวงการวิจัยสุขภาพ	 สองประชุมพร้อมกันท่ีเม็กซิโกซิตี้	 เมืองหลวงของประเทศ

เม็กซิโก	มวีตัถปุระสงค์ส�าคญัคอื	เกลีย้กล่อมให้รฐัมนตรีจากประเทศต่างๆ	และองค์กร

นานาชาติที่ให้ทุนวิจัยแก่ประเทศก�าลังพัฒนา	หันมาลงทุนเพื่อการวิจัยสุขภาพให้มาก

ขึน้กว่าเดมิ	ผมไปประชมุด้วยในฐานะกรรมการขององค์กรสนบัสนนุการวจัิยทีม่ชีือ่เรียก

กันว่า	Council	on	Health	Research	for	Development	(COHRED)		ถ้าให้เล่า

เรื่องสนุกสนาน	 (ปนเคร่งเครียด)	 จากการประชุมครั้งนี้คงจะน่าสนใจไม่น้อยไปกว่า

นิยายน�้าเน่าประเภทแย่งชิงมรดกเจ้าคุณปู่	 ชิงรักหักสวาท	 หักหลังและแก้แค้นเพื่อน	

น�้ามิตร	แต่สงสัยจะไม่น่าสนใจส�าหรับคนอ่านนิตยสารครัวเป็นแน่	สู้เล่าเรื่องประเทือง

ปัญญาจากการเรียนรู้ชีวิตผู้คนต่างวัฒนธรรมไม่ได้	ก็เพราะการประชุมที่มีแต่เรื่องราว

ปานการแย่งชิงสมบัติเจ ้าคุณปู ่	 บวกกับการหักหลัง	 วางแผนซ้อนแผนที่แสน																		

จะน่าเบื่อหน่าย	คุณหมอแมเรียน	เจคอบ	ที่เป็นประธานกรรมการ	COHRED	เลยออก

ไอเดียว่า	 ผมและเธอควรจะเล็ดลอดการประชุมในวันสุดท้าย	 ไปดูอะไรที่เจริญห	ู						

เจริญตา	ชมพิพิธภัณฑ์ฟรีดา	คาโลห์	และเยี่ยมบ้านทรอสกี้จะดีกว่า	

 ถึงบ้านแต่ไม่ถึงใจ 

	 ฟรีดา	 คาโลห์	 (Frida	 Khalo)	 เป็นจิตรกรหญิงที่มีช่ือเสียงในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	 ชีวิตเธอน่าสนใจจนมีคนเอามาท�าหนังที่มีสีสันไม่แพ้บ้านที่เธอ

ใช้ชีวิตในบั้นปลาย	 ซึ่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานและงานศิลปะที่เธอ	

รวบรวมไว้	บ้านหรอืพิพธิภณัฑ์ฟรดีา	คาโลห์	ตัง้อยูท่ีช่านเมอืงทศิเหนอืของกรงุเมก็ซโิก	

มบ้ีานอกีหลงัทีฟ่รดีาใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู	่เป็นบ้านแปลกเพราะมีสองหลังคู่กัน			มี

ทางเชื่อมด้วยสะพานเล็กๆ	 โดยเธอกับสามีอยู่กันคนละหลัง	 แต่บ้านหลังที่ท�าเป็น

พิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเล็ก	ๆ 	(ที่จริงๆ	ก็ไม่ได้เล็กมาก	แต่สร้างเป็นบ้านสองชั้น	มีสวนนอก

บ้านท่ีร่มรืน่	ประดบัด้วยงานศลิป์จากฝีมอืของเธอกบัสาม	ีทีส่ะดดุตาคอื	ปิรามดิจ�าลอง)	
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และเป็นบ้านที่เธอใช้ชีวิตในช่วงท้ายหลังจากพิการจนต้องนั่งรถเข็น	 และเสียชีวิต								

โดยไม่มีรายละเอียดว่าเพราะเธอฆ่าตัวตาย	 หรือว่าป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่	 ตอนเห็น	

สีบ้านสะดุดตา	ผมไม่ได้คิดอะไรมาก	เพราะคิดว่าคงเป็นนิสัยศิลปินที่มองโลกแตกต่าง

จากคนอื่น	ก�าแพงบ้านทาสีสดใส	 เป็นสีแดงอิฐ	สลับกับสีฟ้าที่ผสมโทนสีขาวทั้งสองสี	

ดูแล้วสบายตา	 แม้สีแดงจะดูเด่นและร้อนอยู่บ้าง	 แต่เมื่อเจือสีขาวท�าให้ดูเย็นลง											

เมื่อก้าวเข้าในตึก	 เห็นภาพวาดที่ต้ังแสดงอยู	่ ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า	 ฟรีดาเธอคงมีชีวิตที่

แสนเศร้า	จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าซึมเศร้าอยู่ไม่น้อย	รูปวาดที่เห็นส่วนใหญ่ชวนสะดุดใจ

อยู่อย่างน้อย	3	จุดใหญ่	ๆ	จุดหลักคือเนื้อหาที่ว่าด้วยตัวเอง	เพราะรูปส่วนใหญ่จะเป็น

รูปที่เรียกกันว่าเป็น	self-portrait	ถ้ามีรูปคนอื่นก็ต้องมีตัวเธออยู่ด้วย	ในอากัปกิริยา

ต่างๆ	กัน	อดท�าให้รู้สึกถึงการหมกมุ่นกับตัวเองอยู่ไม่น้อย	อีกจุดที่สะดุดใจคือ	ภาพที่

แสดงอวัยวะที่แตกสลายภายในร่างกายตัวเอง	 ไม่ว่าจะเป็นมดลูกที่มีเด็กอยู่ภายในแต่

แยกจากร่างกายของผู้เป็นแม่	 หรือภาพเหมือนตัวเธอท่ีเผยให้เห็นหัวใจที่ก�าลังมีเลือด

ไหล	 ดูแล้วรู้สึกเหมือนภาพวิชาการกายวิภาคมากกว่าภาพศิลปะ	 จุดท่ีสามท่ีสะดุดใจ

คือ	เรียวหนวดที่ดูเหมือนจงใจเขียนให้ชัดเจน	แม้เจ้าของจะเป็นหญิงก็ตามที

 เรียนรู้ชีวิตเศร้า		
	 ข้อสะดุดใจทั้งสามถูกเฉลยเมื่อได้รับรู้เร่ืองราวของเธอผ่านหนังหลายรางวัล			

ที่	 แซลมา	 ไฮแย็ค	 นักแสดงชาวเม็กซิกันลงทุนอ�านวยการสร้างและแสดงเอง	 โดยมี							

ผู้ก�ากับหญิงยอดฝีมือท่ีมีประสบการณ์	 บวกมุมมองต่อชีวิต	 และงานศิลป์ที่น่าสนใจ				

ยิ่งอย่าง	จูลี่	เทมอร์	(Julie	Taymoore)	ผู้ก�ากับละครเรื่อง	Lion	King	ขึ้นเวทีโรงละคร

อัมสเตอร์ดัมเธียเตอร์ที่มีชื่อเสียงในย่านบรอดเวย์มาแล้ว	 ภาพวาดของฟรีดาทั้งหมด

เกิดข้ึนหลังอุบัติเหตุครั้งส�าคัญในชีวิตท่ีท�าให้เธอเกือบต้องกลายเป็นคนพิการที่ช่วย				

ตวัเองไม่ได้ตัง้แต่ย่างเข้าวยัรุน่	เธอต้องนอนอยูบ่นเตยีงทัง้วนัทัง้คนืเป็นเวลากว่าสามปี	

รอคอยฝีมือหมอ	และโชคชะตาพลกิผนัตวัเธอให้กลบัเป็นคนปกต	ิพ่อของเธอทีม่อีาชพี

เป็นช่างภาพ	 ติดกระจกไว้ที่เพดานเตียง	 เพ่ือให้เธอได้เห็นหน้าตัวเอง	 และเป็น														

แรงบนัดาลใจให้เธอเริม่วาดภาพตวัเอง	เมือ่มคีนถามว่าท�าไมเธอวาดภาพตวัเองมากมาย	

ค�าตอบเธอตรงไปตรงมา	เพราะนัน่คอืสิง่เดยีวทีเ่ธอเหน็ตลอดเวลาหลายเดือนทีเ่ธอรอ

คอยค�าตัดสนิจากอ�านาจท่ีเธอไม่มวัีนควบคมุได้				เมือ่เธอเคล่ือนไหวได้เหมอืนคนทัว่ไป	

เธอตกหลุมรักคนที่ไม่มีใครเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่ครองเธอ	เพราะเขาทั้งอ้วน	ทั้งเจ้าชู้	แถม

มีเมียอยู่เป็นตัวตน	แต่อาจเป็นเพราะสามีคนนี้ที่ท�าให้ฟรีดาเป็นที่รู้จักในวงการศิลปิน

ดัง	เพราะเขาคือ	ดิเอโก	ริเวียร่า	(Diego	Rivera)	ศิลปินภาพวาดเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียง

ชาวเม็กซิกันในสมัยนั้น	 เขาดังขนาดตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์	 จ้างให้ไปวาดภาพฝาผนัง

บนัไดทางขึน้ในโถงใหญ่ของตกึรอ็กก้ีเฟลเลอร์กลางกรงุนวิยอร์ก	และยิง่ดังมากขึน้เม่ือ

เขาวาดรปูเลนนิเป็นตวัละครหนึง่ในภาพนัน้	เลยถกูขอให้ลบออก	แต่เขาไม่ยอม	เพราะ

ถือเป็นอิสรภาพของศิลปินที่จะแสดงออกตามที่เห็นสมควร	 ภาพที่เขียนเกือบเสร็จ						

จึงถูกรื้อทิ้ง	พร้อมกับรายได้ก้อนใหญ่และความขมขื่นต่อนายทุนอเมริกันชน	ตัวฟรีดา

เองปฏิเสธการท�างานกับเศรษฐีมาโดยตลอด	 และพร�่าบอกสามีให้เลิกสนใจเงิน	 และ											

ชือ่เสยีงทีจ่ะได้มาจากการนี	้แล้วทัง้หมดก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของศิลปินต่ออ�านาจ

เงินก่อนจะรู้ฤทธ์ิทุนนิยมอเมริกัน	 ฟรีดาเองประสบมรสุมชีวิตที่ช่วยอธิบายภาพวาดที่

สะท้อนความหดหูข่องความเป็นแม่ผ่านรปูเดก็ในมดลกูทีแ่ยกตวัออกจากร่างของแม่ที่			
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อยูใ่นรปูเดยีวกนัทีผ่มเหน็ในพพิธิภณัฑ์	เธอแท้งลกูทีเ่ธออยากได้มาก	แม้สาม	ี												จะ

ไม่ค่อยตืน่เต้นยนิดนีกั	หลงัแท้งลกูเธอกลายเป็นโรคซมึเศร้าอกีครัง้หลงัจากมคีวามหวงั

ว่าชีวิตอาจมีความสุขดังคนธรรมดา	หลังอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทางร่างกาย		ความทุกข์ใน

ใจจากการเสียลูกถูกกระหน�่าซ�้าด้วยความทุกข์ที่เห็นสามีปันกายและเวลาให้หญิงอื่น				

เขาบอกเธอว่าเขาคงไม่มีวันซื่อสัตย์กับเธอในฐานะสามีในอุดมคติ	แต่เขารักเธอยิ่งกว่า

หญิงทุกคนที่เขามีสัมพันธ์ทางเพศด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย	 ริเวียร่าเป็นสมาชิกพรรค

สังคมนิยมของเม็กซิโกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	 ช่วงเวลาท่ีกระแสฝ่ายซ้าย					

ข้ึนสูงในหลายส่วนของโลก	ภายใต้แรงบนัดาลใจจากการปฏวิติัชนชัน้กรรมาชพีทีรั่สเซีย	

และนี่กลายเป็นสาเหตุที่น�าไปสู่ความผกผันในชีวิตคู่	 เพราะมันเปิดโอกาสให้ฟรีดาได้

รู้จักกับทรอสกี้	 นักปฏิวัติร่วมรุ่นกับเลนินที่ถูกสตาลินตามจองล้างหลังสิ้นบุญเลนิน						

รเิวยีร่าอาศยัเส้นสายและฐานะทางสงัคมของตน	ขอให้ประธานาธบิดีเมก็ซิโก	อนญุาต

ให้ทรอสก้ีมาลี้ภัยในเม็กซิโกโดยริเวียร่าเปิดบ้านให้ทรอสกี้กับภรรยา	 แต่น�้าใจในครั้ง

นั้นกลับน�าไปสู่ความสัมพันธ์สามเส้าและความแตกร้าวของครอบครัว	 เมื่อฟรีดา												

มีสัมพันธ์กับทรอสกี้	 อาจเพื่อแก้แค้นสามีหรือไม่เราไม่รู้	 แต่ที่แน่ๆ	 เขาขอหย่ากับเธอ

ทิ้งให้เธอจมกับความเศร้า	 น่าจะไม่ใช่เพราะถูกสามีทิ้ง	 แต่น่าจะเป็นจากความรู้สึก						

ไร้ค่า	 เธอจึงดิ้นรนพิสูจน์คุณค่าตัวเธอเองด้วยการมีสัมพันธ์ท้ังกับชายมากหน้า														

ในต่างแดน	 รวมท้ังหญิงสาวในวงสังคมชั้นสูง	 ว่ากันว่าพ่อของเธออยากได้ลูกชาย							

ตอนท่ีเธอเกิดเลยท�าให้เธออาจจะมีความเป็นชายอยู ่ไม่น้อยจากการเลี้ยงดู	 แต	่													

ค�าอธบิายด้านจิตวิทยาอาจเป็นว่าเธอไม่ยอมให้ความเป็นหญงิเป็นอปุสรรคต่อเสรภีาพ

ในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่เธอเชื่อมั่น	และต้องการในภาพวาดของตัวเอง	เธอจึงเน้นเรียว

หนวดจางๆ	เหนือริมฝีปากอยู่เกือบทุกรูป	ในหนัง	แซลมา	ไฮแย็ค	ไม่มีเรียวหนวดให้

เห็น	 ในรูปถ่ายที่มีให้เห็นก็ไม่มีเรียวหนวดที่ชัดเจน	 แต่รูปวาดจากฝีมือตัวเอง	 น่าจะ

สะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกๆ	ได้ดีที่สุด

 เยี่ยมบ้านสหาย	
	 เยีย่มบ้านฟรดีาเสรจ็	ผมกบัคณุหมอแมเรยีนในฐานะสมาชกิพรรคเอเอน็ซแีห่ง

แอฟริกาใต้	 ที่เคยร่วมต่อสู้เรียกร้องสังคมแห่งภราดรภาพ	 ก็พร้อมใจกันไปเยี่ยมบ้าน

สหายทรอสกีใ้นเมก็ซโิกซติี	้ปัจจบัุนน้ีเขาปรบัปรงุบรเิวณและจดัเกบ็รปูภาพ	พร้อมปรบั

สภาพบ้านที่ทรอสก้ีเคยอาศัยเป็นพิพิธภัณฑ์ทรอสก้ี	 เก็บค่าเข้าชมเหมือนพิพิธภัณฑ์

เอกชนทั่วไป	 จะว่าโชคดีหรือร้ายก็ไม่ทราบ	 เราไปพบสาวผู้ศรัทธาในทรอสก้ีเป็น							

อาสาสมัครพาผู้สนใจชมพิพิธภัณฑ์	 พร้อมเล่าเรื่องราวอย่างละเอียด	 จนเกือบกลับ							

ที่ประชุมไม่ทันเพราะฟังเพลิน	หลายอย่างฟังแล้วก็ต้องกลับมาตั้งค�าถามว่า	 ชีวิตนั้น

ควรเป็นอย่างไรด	ีช่วงก่อนทรอสกี้จะลี้ภัยมาอยู่เม็กซิโก	เขาต้องลีภ้ัยไปอยูน่อร์เวย์	ทิ้ง

ลูกไว้ในรัสเซีย	 เมื่อมีข่าวว่าสตาลินพยายามส่งคนไปตามฆ่าทรอสกี้ที่นอร์เวย์	 ริเวียร่า

จึงขอให้เขาลี้ภัยไปอยู่เม็กซิโก	ช่วงแรกดูเหมือนเขาจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยเลวร้ายมาก	ต้อง

คอยระวังว่าจะถูกลอบสังหารแต่ก็ไม่น่ากลัวมากนัก	 หลังมีปัญหากับครอบครัวของ					

ฟรีดา	เขาย้ายมาอยูบ้่านทีท่�าเป็นพพิธิภณัฑ์ในปัจจบัุน	และต้องพบกับการลอบสงัหาร

อย่างรุนแรงอย่างน้อยสองครัง้	ครัง้แรกเป็นการลอบยงิจากในสวนรอบตวับ้าน	โดยมือ

สังหาร	ได้รับความช่วยเหลือจากคนสวนเปิดประตูบ้านให้เข้ามาลอบยิงขณะที่ทรอสกี้

กบัภรรยาก�าลงันอนหลบั		แต่ดวงดีรอดมาได้		และคนร้ายล่าถอยไปพร้อมกบัฆ่าคนสวน
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ภาพจากซ้ายตามเข็มนาฬิกา	:	ปิรามิดจ�าลอง	ฝีมือดิเอโก	ริเวียร่า	กลางสวนในบ้านฟรีดา	คาโลห์

	 	 									อีกมุมหนึ่งของบ้านฟรีดา	คาโลห์	มุมกว้างในสวนของฟรีดา

ปิดปากก่อนจากไป	 	 เรื่องเล่าว่าทรอสกี้ไม่เชื่อว่าคนสวนทรยศต่อเขา	 และเขายังมี								

แก่ใจท�าแผ่นป้ายไว้อาลัยคนสวนติดไว้ตรงปากประตูที่ว่ากันว่าเป็นทางเข้าของ																	

มือสังหาร	หลังการลอบสังหารครั้งนั้น	ทรอสกี้สั่งปิดประตูสวน	ปิดประตูใหญ่ด้านใกล้

ตวับ้าน	และห้องนอน	สร้างหอคอยระวงัภัย	ก่อก�าแพงสงู	เปลีย่นหน้าต่างห้องนอนด้วย

การท�าเป็นบานเหลก็หนาทบึ		ส่วนภายในบ้านส่ังเปลีย่นประตหู้องนอน	เป็นแผ่นเหลก็

หนา	 พร้อมกับประตูห้องน�้าภายในห้องนอนก็ติดแผ่นเหล็กหนา	 นัยว่าเพื่อกันการ						

ลอบยงิเหมือนครัง้ก่อน	ส่วนทีไ่ม่ใช่ห้องนอน	ยงัเป็นประตหูน้าต่างตามปกตริวมทัง้ห้อง

อ่านหนังสือที่เป็นห้องท�างานเวลากลางวันผมเดินดูพร้อมกับค�าถามในใจว่าแล้วชีวิต			

จะมีความสุขอะไรหลงเหลือ	 ส่วนคุณหมอแมเรียนเธอเปรยออกมาดังๆ	 ว่า	 นี่เป็น								

การเสียสละอันยิ่งใหญ่	 เพราะทั้งหมดนี้เป็นความสุขสบายที่ต้องแลกเพื่อปกป้อง

อุดมการณ์	และศรัทธาในสังคมนิยม	ในขณะที่ไกด์สาวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกคน

อืน่ๆ	ในครอบครวัท่ีล้วนประสบชะตากรรมทีไ่ม่เหนอืความคาดหมายในฐานะลูกหลาน

ของศัตรูหมายเลขหนึ่งของท่านผู้น�ารัสเซียในสมัยนั้น	 ชวนให้สงสารคนที่ไม่รู้อิโหน่							

อิเหน่	 ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงหรือแม้กระทั่งลูกชายที่ไม่มีความทะเยอทะยาน

ทางการเมอืงแต่อย่างไร	ค�าพงัเพยทีว่่าตดัรากให้ถอนโคนคงไม่ใช่แค่ค�าพงัเพยทีเ่ราพบ

เฉพาะในประวัติศาสตร์จีน	 แต่คงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองสากล	 หรือในปัจจุบัน			

อาจลามไปเป็นวัฒนธรรมธุรกิจแล้วก็เป็นได้

 เข้าวัดแต่ก็ยังหนีไม่พ้นโลก
	 แม้มีเวลาไม่มาก	แต่ผมก็ยังไปทัวร์มาตรฐานที่คนทั่วไปเขาชอบไปกัน	นั่นคือ

ไปเท่ียวชมปิรามิดที่มีชื่อว่าเทโฮทิฮัวกัน	 พร้อมกับเพื่อนคนไทยที่ไปประชุมที่เดียวกัน

อีกหลายคน	 	 ระหว่างทางไปปิรามิด	แวะชมจัตุรัสสามวัฒนธรรม	 (Plaza	of	Three	

Cultures)	และโบสถ์แม่พระกวัดาลเูป้	จตัรุสัสามวฒันธรรมเป็นทีต้ั่งเดมิของโบสถ์	และ

วังของเผ่าแอซเทค	 ชนพื้นเมืองที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองเป็นเผ่าสุดท้ายก่อนสเปนเข้ามา

รุกรานเอาเป็นเมอืงขึน้	พืน้ทีเ่มอืงเมก็ซโิกปัจจบุนั	เดมิเป็นเกาะกลางทะเลสาบเป็นส่วน

ใหญ่	 เมื่อชาวสเปนรุกไล่ท�าลายชาวพื้นเมืองแล้วจึงตั้งโบสถ์ในลัทธิฟรานซิสกันขึ้นมา

แทนที่	 ดูจากสภาพของตัวโบสถ์เชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างคร่อมบนฐานเดิมด้วยการ

ท�าลายส่วนยอด	แต่เก็บส่วนที่เป็นฐาน	แล้วจึงสร้างสถาปัตยกรรมแบบสเปนคร่อมลง

ไปอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งน่าจะเป็นวิธีคิดของนักล่าอาณานิคมที่จะพยายามแสดงความเหนือ

กว่า	 ไม่ว่าจะทางก�าลังรบ	 หรือทางวัฒนธรรม	พวกเราถามไกด์ว่าตกลงค�าว่าเม็กซิโก

เป็นภาษาสเปน	หรอืภาษาพืน้เมอืง	ได้ค�าตอบว่าค�านีเ้ป็นภาษาพืน้เมอืง	แปลว่า	ใจกลาง

แห่งดวงจันทร์	 ช่ือนี้ตั้งหลังจากได้ประกาศอิสรภาพจากสเปนแล้ว	 ถ้าจะแปลค�าว่า	

เม็กซิโกซิตี้	ให้ได้ใจความจริงๆ	ก็คือ	เป็นนครดวงจันทร์	หรือ	เวียงจันทร์	นั่นเอง	ส่วน

วฒันธรรมทีส่ามเป็นวฒันธรรมปัจจุบันทีมี่ตกึทางราชการอยูโ่ดยรอบ	แต่ทีน่่าสนใจทีส่ดุ

คอื	ลานกว้างตดิกับโบสถ์ซ่ึงกลายเป็นจดุตอกย�า้วฒันธรรมเผดจ็การท่ีแม้จะเป็นยคุสมยั

ใดกไ็ม่พัฒนาขึน้แต่อย่างไร	เพราะลานกว้างแห่งนีก้ลายเป็นลานสังหารนกัศึกษาท่ีชุมนมุ

ประท้วงการจัดกีฬาโอลิมปิกที่รัฐบาลเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพในปี	 ค.ศ.1968	 โดยก�าลัง

ทหารต�ารวจเข้าสลายการชุมนุมด้วยการระดมยิงจากเฮลิคอปเตอร์	 ก่อนจะมีพิธีเปิด		

ไม่ถงึสัปดาห์	เชือ่กันว่ามีคนตายหลายร้อยคน	แต่รฐับาลแถลงว่ามีคนตายเพยีง	17	คน	
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ภาพจากซ้ายตามเข็มนาฬิกา	:	โบสถ์แม่พระกัวดาลูเป้

	 	 									คนแต่งชุดพื้นเมืืองชนเผ่าเม็กซิโก	เต้นท�าพิธีถวายหน้าโบสถ์แม่พระ

	 	 									ลวดลายจางๆ	ที่เหลืออยู่ภายในปิรามิดขนาดเล็ก	
แผ่นหินจารึกเหตุการณ์สังหารนักศึกษา	2	ตุลาคม	1968	ณ	ลานจัตุรัสสามวัฒนธรรม

เถียงกันอยู่นาน	 ตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริงกันหลายชุด	 ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าตายก่ีคน					

กันแน่	คนเม็กซิกันก็เลยยอมรับตัวเลข	17	คน	แต่ขอเพิ่มว่าเป็น	17	คนต่อหนึ่งตาราง

เมตรก็แล้วกัน	 เป็นไงครับกับตลกร้ายของคนเม็กซิกัน	 เรื่องแบบว่าไม่อยากให้ใคร							

มาประท้วง	 เลยต้องใช้ก�าลังเข้าสลายก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย	 แล้วจบลงด้วย							

การมีผู้เสียชีวิต	 แต่มาเถียงกันว่าที่จริงตายเท่าไรกันแน่	 ว่าไปแล้วฟังดูคุ้นๆ	 สงสัย

วัฒนธรรมเผด็จการ	 นอกจากจะสามารถสืบทอดต่อเนื่องยาวนานด้วยรูปแบบหลักๆ

สองประการไม่เปลีย่นแปลง	คอื	การชอบใช้ความรุนแรง	(กบัคนทีอ่่อนแอกว่า)	กบัการ

ชอบพูดโกหก	(ทัง้ๆ	ทีรู่ว่้าคงไม่มคีนเช่ือ)	แล้วยงัสามารถถ่ายทอดข้ามทวปี	ข้ามประเทศ

ได้โดยไม่มีการผ่าเหล่าตลอดเวลาหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมา	 จัตุรัสสามวัฒนธรรม	

เริ่มต้นจากความเช่ือทางศาสนา	 กลายเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมกดขี่ท�าลายล้าง

มากกว่าวัฒนธรรมแห่งความสงบ	และสันติ	โบสถ์แม่พระกัวดาลูเป้	(Church	of	Our	

Lady	Guadalupe)	มีต�านานเล่ากนัต่อๆมาว่า	เกดิจากความพยายามของชาวบ้าน		ชือ่	

ฮวน	 ดิเอโก	 (Juan	 Diego)	 ที่เพียรถ่ายทอดความต้องการของแม่พระกัวดาลูเป	้													

ให้พระผู ้ใหญ่สมัยนั้นได้รับทราบถึงสามครั้งสามครา	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ														

จนแม่พระกวัดาลเูป้ต้องส�าแดงปาฏหิารย์ิให้ปรากฏ	ด้วยการบอกให้ดเิอโกเก็บกุหลาบ

ขาวใส่ผ้าคลุมไปถวายพระ	แต่เมื่อคลี่ผ้าคลุมกลับปรากฏภาพของเธอปรากฏบนผืนผ้า

คลุมไหล่	 บรรดาพระผู้ใหญ่จึงยอมเชื่อและสร้างโบสถ์ให้เธอบนเนิน	 ชื่อ	 เทปิยัค										

(Tepeyac)	กลายเป็นศาสนสถานที่มีชื่อเสียง	และเธอกลายเป็นแม่พระที่ชาวเม็กซิกัน

นับถือต่อเนื่องกันมายาวนาน	และได้รับการยอมรับเป็นนักบุญ	 (saint)	 ในเวลาต่อมา	

ด้วยชือ่เสยีงท่ีสามารถรักษาโรคแก่ผูค้นนบัไม่ถ้วน	แม้จนปัจจบุนักย็งัมคีนมาขอพรและ

สมัผสัรปูป้ันนกับญุดิเอโก	และมจีดหมายเล่าเรือ่งราวท่ีผูค้นพากันหายจากโรคร้ายและ

ทุกข์โศกราวปาฏิหาริย์	หลังได้ขอพรกับรูปปั้น	ณ	โบสถ์แห่งนี้	เรื่องราวแบบนี้ เสร็จ	

ความคดิหลากหลายก็ตามมาเข้าหัวอย่างช่วยไม่ได้	ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะตืน่เต้นปนพศิวง

กับความพยายามที่จะพิสูจน์ว่า	 ผืนผ้าดิบท่ีท�าจากใยกระบองเพชรกลายเกิดรูปแม	่				

พระกวัดาลูเป้ได้อย่างไร	เป็นของจรงิหรอืของปลอม	ซึง่ผลของความพยายามทีจ่ะพสิจูน์	



ซีเรียสแต่ไม่เครียด สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์68 69

ภาพจากซ้ายตามเข็มนาฬิกา	:	ฐานโดยรอบปิรามิดสุริยันระหว่างทางขึ้นลง	

	 	 									ปิดรามิดขั้นบันไดขนาดเล็ก,ทางเข้าปิรามิดที่เปิดให้เข้าชมด้านใน	

	 	 									อยู่ใกล้ปิรามิดจันทรา

ต่างยืนยันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะเต็มไปด้วย	รายละเอียดที่ล�้ายุค	จนท�าให้เชื่อได้ว่า

น่าจะเป็นเครื่องประทานจากเบื้องบนมากกว่าสิ่งที่ประดิษฐ์โดยฝีมือมนุษย์	 แต่เมื่อ					

แก่ตัวขึ้น	 ได้ฟังเรื่องแบบนี้มากขึ้นจากประเทศต่างๆ	 กลับพาให้เห็นถึงพลังของ														

ส่ิงท่ีเรียกกันว่าวัฒนธรรม	 พร้อมๆ	 กับความฉลาดหลักแหลม	 (แกมโกง)	 ของ																						

ผู ้ครอบครองคนใหม่	 ที่พยายามครอบง�าทางวัฒนธรรม	 ผ่านการสร้างศรัทธาใน													

หมู่ชนพื้นเมือง	 ด้วยการสร้างเอกบุรุษและเอกสตรีทางวัฒนธรรมที่มีฐานรากมาจาก							

ชนพืน้เมืองเพ่ือให้เป็นทีส่กัการะเคารพบชูาของคนพืน้เมอืงอย่างไม่ขดัเขนิ	แต่เอกสตรี

และเอกบรุษุเหล่านัน้จะต้องเป็นตวัแทนของวฒันธรรมของผูค้รอบครอง		หาใช่ผูย้ดึมัน่

ในวัฒนธรรมพ้ืนเมืองดั้งเดิมแต่อย่างไรไม่	 	 การครอบง�าทางวัฒนธรรมที่สามารถ										

หยั่งรากลึกและฝังตัวได้นาน	 ต้องกระท�าผ่านวิธีการที่สามารถเอาชนะใจของผู้คนได้

อย่างกว้างขวางเท่านั้น	ไม่สามารถได้มาด้วยการบังคับด้วยก�าลังเป็นอันขาด	 การที่

มีผู้คนจากที่ไกลๆ	 มาจารึกแสวงบุญ	 (เพื่อเข้าถึงพระเจ้าตามค�าสอนในศาสนาคริสต์)	

จึงนับเป็นชัยชนะของศาสนาแห่งผู้ครอบครอง	 แม้จะมีค�ากล่าวของชาวบ้านว่า	 พวก

เขาไม่ใช่ชาวคริสเตียน	 แต่เป็นชาวกัวดาลูปัน	 เพราะยังไงเสียก็ยังเป็นพระเจ้าองค์

เดียวกัน	มีพิธีกรรมหลักๆ	ที่เหมือนกัน	พวกเราได้มีโอกาสเห็นพลังแห่งศรัทธาในเรื่อง

ราวน่ามหัศจรรย์ของแม่พระกัวดาลูเป้	 ด้วยวันท่ีพวกเราไปเที่ยวโบสถ์ตรงกับวันหยุด

ส�าคญัของประเทศเมก็ซโิก	ผูค้นจ�านวนมากหลัง่ไหลเข้าท�าพธีิในโบสถ์	พร้อมกบัคนอีก

จ�านวนหนึง่แต่งกายในชดุพืน้เมอืงมาร่ายร�าถวายอยูท่ีล่านกว้างหน้าโบสถ์		แต่ไกด์กย็งั

พาเราเข้าไปชื่นชมพร้อมถ่ายรูปผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์ในระยะใกล้ชิดได้โดยไม่เบียดเสียด

ยดัเยยีด	ซึง่ต้องถือเป็นความสามารถในการออกแบบบรเิวณแท่นพธิ	ีและการจดัระบบ

ไหลเวยีนของผูเ้ข้าชม	ส�าหรบัคนเมก็ซิกนั	ความสขุของเขาคงอยูท่ีก่ารได้มาเยอืนสถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายยิ่งทางจิตใจ	 แต่ส�าหรับเรานักท่องเที่ยวนานาชาติ	 น่าจะได้

เพียงความตื่นตาตื่นใจในสถาปัตยกรรม	พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ	 และการได้เห็น

คลื่นผู้คนแห่งศรัทธาที่เราน่าจะมีความรู้สึกร่วมด้วยไม่มากนัก		 	

	 ปิรามิดที่น่าผิดหวัง 

	 แล้วเราก็ไปถึง	 ปิรามิด	 เทโฮทิฮัวกัน	 (Tehotihuacan)	 ท่ีสร ้างข้ึน																					

โดยอินเดียนแดงเผ่าที่มีชื่อเดียวกัน	 เป็นชนเผ่าที่อาศัยในบริเวณใกล้กรุงเม็กซิโก									

ช่วง	200	ปีก่อนคริสตกาล	จนถึงราว	ค.ศ.600	ก่อนหน้าเผ่าแอซเทคที่มีอิทธิพล	ในช่วง	

ค.ศ.1428-1521	 แต่เรารู้จักเผ่าแอซเทคมากกว่า	 เพราะร่องรอยอารยธรรมที่ยังมีให้

ศกึษาอยูม่ากพร้อมกับเป็นชนเผ่าส�าคญัทีต่่อต้านการรุกรานของผูค้รอบครองจากสเปน	

และจบลงด้วยการถูกท�าลายทั้งทางเชื้อชาติ	และวัฒนธรรม	ใครที่เคยเห็นภาพปิรามิด

แห่งเมืองกีซ่าที่อียิปต์	 หรือเคยเห็นภาพปิรามิดของพวกแอซเทค	 หรือมายาท่ีเปร	ู									

ถ้ามาเหน็ปิรามิดทีเ่ทโฮทฮัิวกัน	อาจจะผดิหวงั	หมดแรงแบบผมก็เป็นได้	เพราะผมเข้าใจ

มาโดยตลอดว่า	การสร้างปิรามดิในสมยัโบราณนัน้เขาใช้หนิมาวางซ้อนๆ	กนัขึน้ไป		โดย

ไม่มีซีเมนต์เชื่อม	 เพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักซีเมนต์ก่อสร้างอย่างที่มีการใช้ในสมัย

ต่อมา	แต่ปิรามดิทีเ่ทโฮทฮัิวกัน	มีซเีมนต์เป็นส่วนประกอบส�าคัญยดึก้อนหนิ		ส่วนใหญ่

เข้าไว้ด้วยกัน	แถมยังเป็นสีขาวโดดออกมา	ต่างจากหินภูเขาไฟที่เอามาสร้างเป็นหลัก

ในสมยัโบราณ	ดูๆ 	ไปกท็�าให้นึกถงึความรูส้กึแรกทีเ่คยเหน็วัดพระศรสีรรเพชญทีอ่ยธุยา
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  ภาพจากซ้ายตามเข็มนาฬิกา	:	ต้นอะเกวิ	มีผลคล้ายสับปะรด	ใช้หมักเป็นเหล้า

	 	 											ตากีลาของเม็กชิโก,	

	 	 											ถนนของคนตายด้านหลังเป็นปิรามิดสุริยัน

ที่ทางกรมศิลป์ฯ	หวังดีไปก่อเป็นรูปทรงเจดีย์สีขาวเด่นในช่วงแรกๆ	ที่บูรณะเสร็จ	อาจ

เป็นสไตล์การบรูณะเม่ือก่อนกไ็ด้ทีพ่ยายามท�าให้เหมอืนเดมิมากทีส่ดุ		ไม่ว่าจะต้องเตมิ

ของใหม่ไปสกัเท่าไรกต็ามท	ีอกีทีห่นึง่ทีผ่มมคีวามรูส้กึคล้ายๆ	กนักค็อื	ทีพ่ระราชวงัฤดู

ร้อนนอกกรุงปักกิ่งที่มีความพยายามวาดลวดลายตามเสา	และใต้หลังคา	ตามทางเดิน

นอกตึก	 จนรู้สึกได้ว่าเหมือนเพิ่งมีคนมาวาดใหม่เมื่อวานนี้เอง	 เดี๋ยวนี้คงดูเก่าไปแยะ

แล้ว		เพราะนี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกว่า	15	ปีมาแล้ว	 	แต่ขนาดผดิหวงัทีไ่ม่สวยงามหรอื

ดเูก่าแก่อย่างทีคิ่ด	ผมกย็งัใช้เวลาอยูใ่นบรเิวณปิรามดิถงึกว่าสามชัว่โมง	เพราะไกด์ของ

เราใจดีมาก	พาเราไปปล่อยที่ประตูหมายเลขหนึ่งพร้อมกับพาเราชมแถวๆ	ประตูหนึ่ง	

แล้วก็บอกว่าจะไปพบเราที่ประตูหมายเลขสาม	 ขอให้เราเดินเล่นตามสบาย	 เพราะ

ระหว่างทางจากประตหูมายเลขหนึ่งถึงประตหูมายเลขสาม	จะมีทางเดินยาวประมาณ

สองกิโลเมตรที่สองข้างทางมีสิ่งก่อสร้างโบราณเต็มไปหมด	และมีปิรามิดใหญ่สองแห่ง	

คือปิรามิดสุริยัน	 และปิรามิดจันทรา	 	 ที่เราสามารถจะปีนไปถึงยอดได้ตามอัธยาศัย					

ผมเองฉลองศรัทธาไกด์ด้วยการปีนขึ้นยอดปิรามิดสุริยัน	ที่มีแค่	250	ขั้นโดยประมาณ				

(ข้ึนกับจะเร่ิมนับที่ไหน)	 แต่ก็เหนื่อยน่าดูถ้าไม่เจียมตัว	 ก้าวพรวดๆ	 แบบอยู่บ้านเรา	

เพราะที่นั่นมันสูงจากระดับน�้าทะเลกว่า	2	กิโลเมตร	อากาศบาง	ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ

ท่ีอาจจะไม่เจียมตวัอย่างพวกเราหลายคน	แต่จรงิๆ	แล้วกไ็ม่ได้เหนือ่ยหรอืยากมากมาย	

ในการไปถึงยอดปิรามิดที่สูงเพียงแค่นี้		ส�าหรับปิรามิดจันทรานั้นเธอปิดไว้	ขึ้นได้แค่ไม่

ถึง	100	ขั้น	ไกด์บอกว่าทางทีมส�ารวจก�าลังขุดเข้าไปใต้ปิรามิด	เพราะพบทางเข้าใหม่	

และอาจไปเจออะไรทีน่่าสนใจกไ็ด้	แต่โดยรวม	เราได้แต่ปีนปิรามดิ		แต่ไม่สามารถเข้าไป	

ชมใต้ปิรามิดได้	มีอยู่สองจุดที่เขาท�าไว้ให้ดูเหมือนลงไปใต้ปิรามิด	แต่จริงๆ	แล้วลงไป

แค่นิดเดียวเหมือนลงไปห้องใต้หลังคา	 ไม่รู้สึกลี้ลับอะไรแต่อย่างไรเลย	 แต่ว่าไปแล้วก็

ไม่เลวเมื่อเทียบกับปิรามิดกีซ่าที่อียิปต์ที่มีอยู่สามแห่ง	 แต่คนส่วนใหญ่จะเข้าไปได้							

แค่แห่งที่สอง	 และจริงๆ	 แล้วก็คือเข้าไปได้เพียงห้องเดียว	 ท่ีเป็นห้องเล็กๆ	 ผ่านทาง							

เดินแคบๆ	ทั้งที่ตัวปิรามิดใหญ่โตมโหฬาร	และน่าจะมีห้องให้เดินส�ารวจได้มากกว่านี้



ซีเรียสแต่ไม่เครียด สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์72 73

Lombardy

เดิน
ดูที่ลอมบาร์ดี

กิน อิตาลี

เรื่อง	และภาพ	:	สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์



สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 75

	 ช ่วงเดือนสิงหาคมต ่อเดือน

กันยายน	 มีโอกาสไปประชุมที่ เมือง								

Bellagio	ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคโมใกล้กับ

เมืองมิลาน	ภาคเหนือของประเทศอิตาลี	

สถานทีป่ระชมุและพกัคือปราสาทบนเนนิ

เขาในเมอืง	Bellagio	ซึง่เจ้าของคือมูลนิธิ

รอ็กกีเ้ฟลเลอร์	อุทศิเป็นสถานสร้างสรรค์

ผลงานทางปัญญา	ผ่านกิจกรรมสองแบบ	

แบบแรกคือ	 การจัดประชุมวิชาการ					

กลุม่ไม่ใหญ่	(15	-	25	คน)	ส่วนแบบท่ีสอง	

ไปท�างานคนเดยีว	จะเป็นนกัวชิาการหรอื

ศลิปินกไ็ด้	ไปปลกีวเิวก	สร้างสรรค์ผลงาน	

เรียกว่า	scholar	in	residence

	 สิ่งแวดล้อมในปราสาทสวยงาม

กระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์	

แต่พูดไปก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้คน

ไม่มาก	 เพราะเขาไม่ได้เปิดเป็นสถานที่			

ท่องเที่ยว

	 มาเล่าเรื่อง	เดิน	ดู	กิน	เลียนแบบ

กิน	 สวด	 รักกัน	 น่าจะดีกว่า	 แม้จะไม่

ได้ไปหลายประเทศแบบคุณเอลิซาเบธ	

กิลเบิร์ต	 เจ้าของบทประพันธ์	 Eat	 Pray	

Love	 แต่อย่างน้อยก็มีอาหารอิตาเลียน

เป็นตัวร่วม
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เดิน...ไปเยี่ยมจูเลียต
	 การบินไทยไม ่ ได ้ บินไปมิลานทุกวัน	

โปรแกรมก็เข้มงวดมากไม่ถึงวันประชุมห้ามเข้าไป

นอนพัก	 เลยมีเวลา	 2	 วัน	 ให้เถลไถลชมเมือง									

เอาแรงก่อนไปคุยข้ามศาสตร์

	 เ นื่ อ ง จ า ก เ ค ย ม า มิ ล า น ใ น ฐ า น ะ																								

นักท่องเที่ยวครั้งน้ันได้ดูงานศิลปะเลื่องชื่อของ

เมืองนี้สองชิ้น	คือ	มหาวิหารดูโอโม	ที่เป็นเหมือน

จตุัรสักลางเมอืง	ศนูย์รวมใจของชาวมลิาน	กบัภาพ

ฝาผนัง	The	Last			Supper	ที่โบสถ์ซานตามาเรีย	

ฝีมือนักปราชญ์	นักประดิษฐ์	นักออกแบบ	นักวาด	

ฯลฯ	 นามดาวินชีมาแล้ว	 คราวน้ีเลยวางแผนออก

นอกมิลานไม่ใกล้ไม่ไกลแค่	200	กิโลเมตร	เพื่อไป

เยีย่มบ้านจเูลยีตทีต่ดิใจตัง้แต่เมือ่ครัง้ได้ดหูนังเรือ่ง	

Letters	to	Juliet	เมื่อ	4	ปีที่แล้ว

	 เป็นจูเลียตเดียวกับผู้เป็นคู่รักลงโลงกับ			

โรมิโอ	ที่อยู่คนละฝั่งตระกูลคู่อาฆาตเลยต้องเลือก

ไปมีชีวิตคู่ในโลกหน้า

	 เป็นจูเลียตผู้โด่งดังจากฝีมือของนักแต่ง		

บทละครชาวอังกฤษ	วิลเลียม	เชกสเปียร์	ที่ไม่เคย

แม้แต่จะย่างเท้ามาถึงประเทศอิตาลี	ไม่ต้องพูดถึง

เมืองเวโรนาในแคว้นลอมบาร์ดีทางตอนเหนือ	แต่

สามารถใช้ฝีมือการเขียนบวกจินตนาการ	 แปลง

นยิายรกัทีเ่ขยีนโดยนกัเขยีนอติาเลยีนเมือ่กว่า	100	

ปีก่อนหน้า	มาเป็นบทละครอมตะ	แม้จน	400	ปี

ให้หลัง
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	 เป็นเชกสเปียร์เดียวกบัทีเ่ริม่มคีน

ตั้งข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ชายหนวดเรียว

แหลมท่ีคุ ้นหน้ากัน	 ด้วยพื้นฐานเป็น							

คนแสนธรรมดา	 ไม่มีการศึกษาสูง	 จน

สามารถใช้ภาษาให้ผู้คนหลงใหลตามอ่าน

ได้ขนาดนั้น	 (อยากรู ้ต ้องดูหนังเรื่อง	

Anonymous	ทีเ่พิง่ออกมาเม่ือ	2	ปีทีแ่ล้ว)

	 ตระกูล	 Capulet	 กับ	 ตระกูล	

montague	คู่อาฆาตในนิยาย	เชื่อว่าเป็น

สองตระกูลทรงอิทธิพลที่มีตัวตนจริงๆ	ใน

แคว้นนี้	 ได้ขับเคี่ยวช่วงชิงความเป็นใหญ่	

แม้จะไม่มีข้อมูลว่ามีลูกชายลูกสาวที่ต้อง

มาตายประชดบรรพบุรุษ

	 ที่เมืองเวโรนาจึงมีบ้านที่เรียก			

ชื่อว่า	Gillette	house	อยู่ย่านกลางเมือง

แถมมีประวัติความเป็นมาของตระกูล	

Capulet	(ชือ่ในประวตัศิาสตร์เป็นตระกลู	

Capello	แปลว่าหมวกอันเป็นสัญลักษณ์

ของตระกูล)	 และระเบียงที่อ้างว่าเป็น				

อนัเดยีวกบัทีโ่รมโิอมาพลอดรกักบัจเูลยีต

ในฉากสุดสวีต

	 ที่น่าสนใจอีกอย่าง	 คือ	 รูปปั้น

บรอนซ์รูปจูเลียตขนาดเท่าตัวจริง	 ท�าขึ้น

จากจินตนาการของศิลปินในเวลากว่า	

300	 ปีต่อมา	 แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ

จินตนาการของธุรกิจท่องเที่ยว	 ซึ่งสร้าง

ความเชื่อประหลาด	 ท�าเอาผู้คนจากต่าง

แดนต้องมาถ่ายรปูท่าจับถนัจูเลียต	จนถนั

เธอเงาเป็นประกายผิดประหลาดเป็น		

อย่างยิ่ง

	 บ้านของจูเลียตน่าจะมีช่ือเสียง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยฝีมือของแฟน			

พันธุ์แท้โรมิโอและจูเลียต			เพราะมีชมรม
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เพื่อนจูเลียต	(น่าสนใจที่ไม่มีใครเป็นแฟน								

เจ้าหนุ่ม	 ที่ก็ตายเหมือนกับสาวเจ้า)	 ท�า

หน้าที่ตอบปัญหาหัวใจให้ใครก็ได้ที่คิดว่า

จูเลียตช่วยได้	 อันเป็นที่มาของพล็อตใน

หนังซ่ึงพาผมอยากมาดูบ้านหลังนี้ให้เห็น

กับตา

	 วิธีส่งจดหมายถึงจูเลียตไม่ยาก	

เอามาสอดเข ้าไปในผนังตึกของบ้าน										

จูเลียตบริเวณที่ก้อนอิฐหลุดร่อนออกแล้ว

ก็หมั่นมาดูว่าเธอตอบจดหมายหรือยัง

	 ปัจจุบันทางเมืองเวโรนาบูรณะ

บ้านพร้อมกับโบกปูนปิดทับบริเวณที่เคย

เป ็นช ่องให ้คนมีป ัญหาหัวใจมาสอด

จดหมายถามจูเลียตแต่ไม่ต้องกลัวจะ

ติดต่อเธอไม่ได้	 ยังมีบริการตอบจดหมาย	

เพียงแต่ต้องไปหย่อนในกล่องจดหมาย				

ที่อยู่ในตัวบ้าน	ที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์	 เก็บ

สตางค์ให้ผู้คนไปท�าท่าคอยชายในฝันตรง

ระเบียงเดียวกับที่เชื่อว่าโรมิโอเคยปีน

ขึ้นหานางในดวงใจ

	 คงเพราะจเูลยีตยงัอยูต่อบปัญหา

หัวใจ	 ไม่ไปไหน	 บริเวณบ้านเลยมีความ

ร่วมสมัย	 ตั้งแต่ทางเดินเพดานโค้ง	 จาก

หน้าบ้านไปยงัสนามกลางบ้าน	ผนงัทัง้สอง

ข้างเต็มไปด้วยศิลปะข้างฝา	 (graffiti)							

ท่ีต้องใช้จินตนาการ	 เพราะพ่นทับกันไป

แล้วหลายชั้น	 ไม่ท้ิงช่องว่างให้เจ้าพ่อ	

graffiti	อย่าง	Banksy	ได้มีโอกาสร่วมวง

	 ส่วนข้างๆ	 รูปปั ้นของจูเลียต						

ท�าเป็นประตูเหล็กดัดสองบาน	 มีคนเอา

สายยมูาคล้องคูก่นั	เป็นการให้ค�ามัน่ว่าจะ

อยู่ร่วมกันนานแสนนาน	

	 พฤติกรรมให้ค�ามั่นด้วยสายยู				

คงเป็นส่วนที่จูเลียตไม่คุ้นเคย	 แต่จ�าต้อง

เปิดทางให้โลกาภวิตัน์	ผลผลติของเคป๊อป							

ท่ีจูเลียตเองก็คงไม่เคยได้ยิน	 และอาจ

ตกใจ	หากมีโอกาสเห็นแขกผู้มาบ้านหน้าตาแปลกไปจากสองตระกูลคู่แค้นที่เคยคุ้น

	 ว่าไปแล้วพฒันาการของโรมิโอกับจูเลียตเองก็เป็นผลของโลกาภวัิตน์	ยคุต้น	ๆ 	

เร่ิมจากนิยายรักที่จินตนาการโดยนักเขียนอิตาเลียนเมื่อเกือบ	 700	 ปีก่อน	 มาถูก									

นักแต่งบทละครชาวอังกฤษดัดแปลงจนโด่งดังไปท่ัวโลกราว	 200	 ปีต่อมา	 แล้วโดน				

คนอเมริกันเอามาท�าเป็นละครบรอดเวย์	แต่แปลงเรื่องให้ร่วมสมัยในเรื่อง	West	Side	

Story	เมื่อราว	50	ปีก่อน	ท�าเป็นหนังอังกฤษก็หลายหน	แต่ฉบับหนึ่งที่น่าจดจ�า	ก�ากับ

โดยผู้ก�ากับชาวอิตาเลยีนทีมี่ช่ือในการท�าหนงัสวยงาม	นาม	Franco	Zeffirelli	จากนัน้

ข้ามทวีปมาถึงผู้ก�ากับออสเตรเลีย	Baz	Luhrmann	ที่เอาไปแต่งตัวเป็นเรื่องสมัยใหม่

อีกครั้งสไตล์ร่วมสมัย	แต่ไม่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งจ�าลองเป็นแก๊งคู่แค้นในนิวยอร์ก	จึง

ไม่แปลกที่ทุกวันนี้คนไปเยี่ยมจูเลียตถึงบ้าน	 จะมีทั้งเอเชีย	 ละตินอเมริกา	 รวมไปถึง

แอฟริกา	 ที่คงท�าให้ญาติรุ่นหลังๆของจูเลียตใจชื้นได้บ้าง	 เพราะอย่างน้อยก็ไปช่วย

เศรษฐกิจทางบ้านที่ก�าลังย�่าแย่
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ดู...โอเปราที่	La	Scala
	 นอกจากบ้านจูเลียตที่เวโรนา	 และสองศิลปกรรมในเมืองมิลาน	 อีกอย่าง										

ทีค่นมามลิานอยากท�าคอื	ไปดโูอเปรา	ณ	โรงโอเปราทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นบ้านเกดิของโอเปรา	

นาม	La	Scala

	 Teatro	 alla	 Scala	 ตั้งอยู่ใกล้ๆ	 กับมหาวิหารดูโอโม	 ที่ว่าเป็นบ้านเกิดของ					

โอเปรา	กเ็พราะเป็นโรงโอเปราเก่าแก่	หรหูรา	ราคาแพงทีสุ่ด	และอยูใ่นอติาล	ีประเทศ

ท่ีผูกขาดค�าร้องโอเปรา	 ไม่ว่าจะแต่งโดยประพันธกรชาติไหน	 ๆ	 ขนาดโมสาร์ทชาว

ออสเตรียก็ไม่กล้าที่จะแต่งโอเปราเป็นภาษาบ้านเกิด	 เพราะกลัวร้องออกมาแล้ว											

ไม่ไพเราะ	(มีค�าล้อเลียนว่า	ภาษาอิตาเลียนเอาไว้บอกรัก	แต่ภาษาเยอรมันเอาไว้บอก

ม้า)

	 โปรดอย่าด่วนสรุปว่าโอเปรามีแต่ภาษาอิตาเลียน	แม้เรื่องดังๆ	ส่วนใหญ่จะใช่	

แต่หลายเรื่องยอดฮิตอย่าง	Carmen	เป็นภาษาฝรั่งเศส	หรือ	Waner	เจ้าของโอเปรา

เรื่องยาวนับ	10	ชั่วโมง	จตุภาค	The	Ring	of	the	Nebelung	ก็แต่งเป็นภาษาเยอรมัน

	 การจะได้ดูโอเปราที่นี่ว่ากันว่ายากล�าบากมาก	 แม้จะซื้อตั๋วได้จากบ้านทาง

อินเทอร์เน็ต	แถมมีประกาศเวลาเปิดขายแน่นอน	แต่ก็หมดเกลี้ยงในพริบตา	ทั้งที่มีที่

นั่ง	 2,000	 กว่าที่	 แต่ยังมีอีก	 2	 วิธี	 ที่จะได้ตั๋วส�าหรับคนไม่มีปัญญาแย่งซื้อตั๋วทาง

อนิเทอร์เนต็	หรอืมเีงนิถงุเงนิถงัพอจะไปซือ้ต่อจากพวกเกง็ก�าไรซึง่จะโผล่มาให้เหน็หน้า	

เสนอขายตั๋วราคาสูงลิบให้กับคนมายืนดูโปสเตอร์หน้าโรงโอเปราในช่วงกลางวัน	

	 วธิแีรกคือ	ไปเข้าคิวรอหน้าห้องขายตัว๋ของทางโรงละครทีต่ัง้อยูใ่นสถานรีถไฟ

ใต้ดินดูโอโมใกล้ๆเที่ยงของวันที่มีการแสดงเพื่อซื้อตั๋วคืน	 แต่จ�านวนไม่มาก	 และ													

ไม่แน่นอน	 ส่วนใหญ่เป็นตั๋วราคาแพง	 (บางรายการแพงเกือบหมื่นบาท)	 ปกติถ้าเป็น			

โอเปรา	ราคาก็ไม่ต�่ากว่า	170	ยูโร	หรือเกือบ	7,000	บาท

	 วิธีที่สอง	 ไปเข้าคิวรอตั๋วราคาถูก	 นั่งชั้นบนสุดเรียกว่า	 Galleries	 (ที่นั่งใน							

โรงละครมีรวม	7	ชั้น)	เขาจะมีขายทั้งหมด	140	ที่นั่งในแต่ละวันที่มีการแสดง	แต่วิธีได้

ตั๋วต้องใช้ความพยายามสูง	 ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงนึกหงุดหงิดกับขั้นตอนที่ดูซับซ้อนและ

ตรวจสอบมากเกินไป	จนดูเหมือนไม่ให้เกียรติคนดู

	 แต่ก่อนไปเข้าแถว	บังเอิญได้อ่านหนังสือชื่อ	What	Money	Can’t	Buy	พูด

ถึงแนวโน้มสังคมปัจจุบันที่อะไรๆ	ก็เอาเงินซื้อได้	แม้กระทั่งของที่ไม่ได้มีไว้ขาย
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	 ศาสตราจารย์แซนเดลยกตัวอย่างเบาๆ	 เรื่องการแสดงละครฟรีปีละครั้งที่

เซ็นทรัลปาร์ค	 แต่กลับมีคนเข้าแถวรอรับตั๋วฟรีเอามาขายต่อ	 ซ่ึงก็มีคนซ้ือเพราะ					

อยากดู	ส่วนคนจัดละครฟรีโมโหมากที่ไม่มีใครมาจัดการพวกรับตั๋วไปขาย	เพราะพวก

เขาตั้งใจให้เป็นของขวัญกับชาวเมือง

	 ตั๋วราคาถูกของ	 La	 Scala	 มีระบบท่ีจะมั่นใจว่าไม่มีทางเอาต๋ัวไปขายต่อ										

มีแต่คนที่อยากดูจริงๆ	และพร้อมไปต่อแถวเท่านั้นที่จะได้ดู	บางคนอาจไม่ชอบ	เพราะ		

เข้มงวดเกนิไป	แต่หลงัจากอ่านความเหน็ของศาสตราจารย์แซนเดล	และต้องไปเข้าแถว	

2	ตลบ	เพือ่ให้ได้ตัว๋ราคาถกู	ดโูอเปราราคาแสนแพง	ผมกลบัรูส้กึชืน่ชมคนคดิระบบกนั

ตั๋ว	140	ใบไว้ขายวันสุดท้าย	แถมด้วยการตรวจบัตรประจ�าตัว	3	ขั้นตอน	เชื่อว่าเป็น

ความพยายามไม่ให้ใครมาต่อแถวซื้อตั๋วไปขายเอาก�าไร	

	 ปฏิบัติการซื้อต๋ัวเพื่อเข้าดูโอเปราแบบนี้นับเป็นประสบการณ์หายาก	 และ					

น่าไปลองดู	แต่ส่วนที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือตอนดูจริงๆ

	 เพราะท่ีน่ังอยู่ช้ันบนสุด	 แถมยังอยู่แถวหลัง	 แปลว่า	 ถ้าอยากเห็นเวทีเต็มตา	

ต้องยืนดู	 ถ้าอยากนั่งสบายๆ	 ก็ท�าได้แค่ฟังกับอ่านค�าบรรยายแปลค�าร้องเป็นภาษา

อังกฤษหรืออิตาเลียนบนจอเล็กๆ	ที่มีประจ�าทุกที่นั่ง	

	 แค่ยืนยังไม่พอ	 ต้องเอนตัวมา

ข้างหน้าด้วย	 ทางโรงละครคงรู้ถึงความ

ยากล�าบากของคนดูแถวหลัง	 จึงท�าราว

ไว้ให้จับเพื่อช่วยลดภาระกล้ามเนื้อหลัง

ยามต้องเอนตัวไปข้างหน้า

	 มีข ้ อ มูลน ่ าสนใจจากคนด	ู									

ทีเ่ขยีนลงเวบ็ไซต์ว่า	คนทีจ่่ายแพง	ขนาด

นั่งแถวหน้าในห้องแยก	(ห้องละ	5	ที่นั่ง)	

แต่อยู่ด้านข้าง	 ถ้าอยากเห็นเวทีเต็มตา			

ก็ต้องนั่งเอนตัวไปข้างหน้า	ซึ่งไม่เหมาะ

ส�าหรับคนปวดหลังอย่างแน่นอน

กิน...อาหารพื้นเมือง
	 เพื่อไม่ให้ผิดธรรมเนียมการ

เที่ยวที่ดี	 ขอปิดท้ายด้วย	 2	 เมนูที่ร้าน

บอกว่าเป็นเมนูพื้นบ้าน	(local	dish)

	 เมนูแรกไปชิมที่เมืองเวโรนา	

หลังจากเดินเตร็ดเตร่ชมเมืองอยู่ราว	 3	

ชั่วโมง	มองไปเห็นร้านเล็กๆ	ริมถนน	อยู่

ตรงข้ามปราสาท	Vecchio	ที่เพิ่งไปเดิน

ชมมา	 ใครเคยไปเมืองหนาวคงทราบ						

ดีว่าการต้ังโต๊ะริมถนนเป็นการจัดร้าน

ยอดนิยม	 ลูกค้าก็ชอบ	 เพราะท�าได้แค	่	

ปีละไม่กี่เดือน

	 เนื่องจากเป็นร้านเล็กๆ	เมนูจึง

มี	main	course	แค่	3	อย่าง	เป็นปลา

อยู่	2	 เมนู	คือ	ปลาทูน่าที่ผมรู้แน่ๆ	ว่า
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เป็นปลาทะเล	กับปลาคอด	ผมไม่รู้ว่าเป็น			

ปลาทะเลหรือน�้าจืด	 คิดว่ามาเวโรนาควร

หาปลาน�้าจืดกิน	 จะได้ไม่ต้องกินปลา					

แช่แขง็	เลยสัง่เมนทูีม่ปีลาคอด	(มารูท้หีลงั

ว่าปลาคอดที่จริงก็เป็นปลาทะเล	 นับว่า					

เซ่อซ่า	ไม่เบา)	ชื่อ	Cod	Polenta

	 บริกรหนุ่มรีบบอกว่า	เลือกได้ถูก

แล้ว	 เพราะนี่เป็นอาหารพื้นเมือง	ผมเลย

ได้ช่องถามว่าเจ้า	 polenta	 นี่มันอะไร	

ฟังได้ความแค่ว่าเป็นพวกข้าวโพด	นึกใน

ใจว่าก็ดีกว่ามันฝร่ังท่ีเจอบ่อยจนเบ่ือ						

พอเห็นภาชนะที่เอามาเสิร ์ฟก็ตื่นเต้น	

เพราะหน้าตาเหมือนหม้อดิน	แต่วัสดุเป็น

โลหะหนักที่ก้น	 แปลว่าเป็นหม้อที่ใช้ท�า

เมนูนี้	เสร็จแล้วก็ยกมาเลย	แบบเดียวกับ

อาหารหุงในหม้อดิน	 (ท่ีเดี๋ยวนี้มักหุงใน

ภาชนะอืน่แล้วเอามาถ่ายใส่หม้อดนิไปเข้า

เตาอบให้ร้อนเป็นพิธี)	

	 เปิดฝาก็ได้กลิ่นหอมฉุย	เป็นปลา

ทอดชิ้นใหญ่	 โปะบนข้าวโพดบดท่ีหุงจน

เหมอืนมนัฝรัง่บดแต่เนือ้แน่นกว่าราดหน้า

ด้วยน�้ามันมะกอก	 ยังร้อนๆ	 พอบดพริก

ไทยสดใส่	 กลิ่นหอมน่ากิน	 แต่จะขอหยุด

บรรยาย	ให้ไปหากินกันเอาเอง	จะท�าเอง

ก็มีสูตรอยู่บนเว็บไซต์ไปหามาท�าดู			แต่ที่

หายากน่าจะเป็นข้าวโพดบดที่ต้องบดจน

แทบเป็นแป้ง	 แต่ไม่ใช่แป้งข้าวโพดซึ่ง					

ไม่น่าจะท�าให้เนื้อแน่นขนาดนี้ได้	และสีก็

คงไม่ได้เหลืองอร่ามน่ากินแบบนี้	 (อย่า

จินตนาการไปไกลเป็นใช้ได้)

	 สรปุว่า	ปลาคอดไม่ใช่ปลาท้องถ่ิน	

แต่ที่เป็นอาหารพื้นบ้าน	(อิตาลีเหนือ	โดย

เฉพาะเวโรนาและเวนิส)	คือ	ข้าวโพดบด	

(ท่ีผมอยากเรียกว่าข้าวโพดกวนมากกว่า)	

ที่เป็นอาหารหลัก	เหมือนเรากินข้าว	ส่วน

กับข้าวก็เป็นได้ทั้งเนื้อ	หรือปลา	หรือเห็ด	

ฯลฯ	

	 อีกเมนูไปกินที่	Bellagio	เลือกที่

เขาเขียนว่า	 local	dish	 เหมือนกัน	 เป็น

ข้าวด�ากบัปลาเพิร์ช	(perch)	ทอด	หน้าตา

ไม่แปลกอะไร	มปีลาทอด	4	ชิน้วางบนข้าว

สีด�า	1	ก้อนกลมแบน

	 นกึดีใจว่าไม่ใช่ข้าวร่วนๆ	เต็มจาน

ที่มักเห็นเวลาสั่ง	 risotto	 (rice	 หรือข้าว

ในภาษาอิตาเลียน)	เพราะข้าวร่วนๆ	เป็น

เมล็ดมักไม่ถูกปากคนไทยท่ีชอบกินข้าว

ออกเหนียวหน่อย	ๆ	

	 ดีใจมากขึ้นไปอีกเมื่อตักข้าวเข้า

ปาก	 รสชาติดี	 เพราะหุงกับเนยแข็ง						

มอซซาเรลลาของแท้	คุณภาพสูง	ต้องท�า

จากนมควาย	 แถมเคี้ยวเหนียวกรุบๆ	 คิด

ว่าต้องเป็นข้าวเหนียวด�าจากเมืองไทย

แน่ๆ	 ส่วนที่เป็นอาหารพื้นเมือง	 คงเป็น

ปลา เพิ ร ์ ช 	 เป ็ นปลาน�้ า จื ดมาจาก					

ทะเลสาบโคโม		แต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามให้

ชัดเจน	 นึกอยู่ในใจว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช่

ท้องถิ่น	เพราะเวลาไป	เจนีวาก็ได้กินปลา

เพิร์ชเหมือนกัน	และที่นั่นก็ว่าเป็นอาหาร

พืน้เมอืงแม้ทีน่ีจ่ะทอด	ในขณะทีเ่จนวีามกั

เป็นปลานึ่ง

	 ปรากฏว่าคนอติาเลยีนคงรูว่้าผม

คาใจเรื่องข้าว	 ตอนมายืนรอกระเป๋าที่

สนามบนิสวุรรณภมู	ิจงึให้บงัเอญิยนืตดิกบั

ชายร่างใหญ่หน้าตาดอิูตาเลยีน	ทีบ่่นเรือ่ง

รอกระเป๋านาน	 เลยได้รู้ว่าเป็นพ่อค้าข้าว	

มาซื้อข้าวจากไทยไปขายทั่วยุโรป

	 อดไม่ได้ที่จะถามถึงข้าวที่เพิ่งกิน

มาจากทีโ่น่น	เขาก็ยนืยนัว่าน่าจะเป็นข้าว

อิตาลี	เพราะแถวนั้นปลูกข้าวได้	และเป็น

ข้าวสีด�า	 ไปดูจากเว็บไซต์ก็บอกว่าแถว

อิตาลีเหนือมีข้าวสีด�าจริง

	 ถามผูรู้บ้อกว่าน่าจะเป็นข้าวแบบ

เดียวกับเมืองไทย	 มีสีด�าเพราะมีสารชื่อ

แอนโทไซยานิน	 ซึ่งเป็นสีม่วง	 หรือแดง	

หรือน�้าเงินเข้มขึ้นกับความเป็นกรดด่าง

ของสิง่แวดล้อม	สารกลุม่นีจ้ดัเป็นสารต้าน

อนมุลูอสิระประเภทเดยีวกับฟลาโวนอยด์	

พบมากในเหล้าองุ่น	หรอืชาเขียว	ทีเ่ชือ่กนั

ว่ากินแล้วดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 แต่				

น่าสนใจว่าเรายังไม่ค่อยเห็นใครอวดอ้าง

สรรพคณุของข้าวในมุมนี	้คงเพราะมันเป็น

อาหารหลักที่คนกินยังไงก็ต้องกิน	 ไม่ใช่

อาหารเผื่อเลือกที่ต ้องมีแรงจูงใจมาก

หน่อย	และเลือกได้

	 อันที่จริง	 ข้าวท่ีแม้เป็นอาหาร

หลกั	แต่กเ็ริม่มกีารคดัเลือกพนัธุ	์หรอืปลกู

แบบอินทรีย์	 ปลอดสารเคมี	 เพื่อให้มี

ลักษณะพิเศษ	เป็นเกรดพรีเมียม	มีตลาด

ไม่เล็กเลยในระดับโลก	 ขนาดชาวนาไทย

ที่ปลูกข้าวอินทรีย์เองยังท�าไม่ทัน	คนไทย

ไม่มีโอกาสกิน	เพราะส่งออกได้ราคาดกีว่า	

	 ไม่น่าเชื่อว่าประสบการณ์จาก

อิตาลีเหนือ	 รวมค�าถามคาใจทั้งหมด	 มา

ครบวงจร	ณ	 สายพานรอกระเป๋าท่ีเมือง

ไทย	

	 ยนืยนัความจริงทีว่่า	โลกเชือ่มโยง

กันมากขึ้น	 อยู่ตรงไหนก็อาจได้ความรู ้

เกี่ยวกับเมืองไกล	 ส่วนจะต้องเอาทฤษฎี

ระบบซับซ้อนมามองด้วยแค่ไหน	คงอยู่ที่

เป้าหมายการท�าความเข้าใจว่าต้องการ	

ลึกซึ้งเพียงไร		
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 ในฐานะแฟนแฮรี่	 พอตเตอร์

ฉบับภาพยนตร์แต่ไม่เคยอ่านหนังสือ	 ผม

มีความเห็นว่าผู้ก�ากับแต่ละตอนพยายาม

รกัษาบรรยากาศของหนงั	ให้เป็นไปในทาง

เดยีวกนัในแต่ละตอน	เนือ้หากด็จูะเข้มข้น	

และมดืหม่น	เพิม่ขึน้ตามอายขุองตวัละคร

ที่เพิ่มขึ้น

	 จุดเด่นในแต่ละภาค	 ก็ขึ้นกับ							

ผู้ก�ากับแต่ละคน		ในภาคที่	4	ที่แปลเป็น

ไทยได้ว่า	ภาคีนกฟินิกส์	(The	Order	of	

the	Phoenix)	ดูเหมือนช่วงแรกของหนัง

จะให้ความส�าคัญกับการวิพากษ์ระบบ

ราชการ	 โดยเฉพาะการจัดการระบบการ

ศกึษาของประเทศองักฤษอยูไ่ม่น้อย	อาจ

เพราะ	 เจเค	 โรลลิ่งก�าลังเซ็งกับการ

ปรับปรุงระบบการศึกษาของรัฐบาลใน

ช่วงนั้น	หรือเหตุผลอื่นก็เหลือเดา	ไม่รู้ว่า

ถ้าได้อ่านหนังสือจะได้ความรู้สึกที่ว่าไหม

	 แต่กลับท�าให้คนชอบคิดมาก

อย่างผม	ได้ประเดน็เตอืนใจ	ทีพ่ลอยอยาก

คิดดังๆ	ให้คนอื่นได้ยิน	

	 หนังใช ้ เวลาไม ่น ้อยกับการ

วิพากษ์วิธีบริหารโรงเรียนฮอคเวิร์ด		ของ	

โดโลเรส	อัมบริดจ์			อาจารย์ใหญ่คนใหม่

ท่ีได ้รับแต่งต้ังมาแทนศาสตราจารย ์										

ดัมเบิลดอร์	 และวิธีการบริหารที่ส�าคัญ

“
กฏ  ระเบียบ คุณภาพ  กับ ความคิดสร้างสรรค์

“

จัดการโดยอาจารย์โดโลเรส	 นักเรียนดู

จะเกร็ง	และไม่กล้าท�าอะไรทีแ่หวกไปจาก

กตกิาทีก่�าหนดไว้	จนถงึขัน้ไม่กล้าคดิแตก

ต่าง	หรือถ้าคิดก็ไม่กล้าแสดงออก	

	 ในสังคมทั่วไปกฎระเบียบเป็น

ของจ�าเป็นส�าหรับคนหมู่มากเพื่อให้อยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสขุ	ไม่มีใครเอาเปรียบ

ใครได้	หรือไม่มีใครก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่น

	 ในองค์กรนอกจากหน้าที่ในการ

ก�ากับพฤติกรรมคนในองค์กรแล้ว		มันยัง

มีหน้าทีด่แูลรกัษาผลประโยชน์ขององค์กร	

โดยเฉพาะระเบียบในส่วนที่เก่ียวกับการ

ซื้อข้าว	 ซื้อของ	 หรือการจ้างคนมาให้

บริการต่างๆ

	 นอกเหนือจากระเบียบที่ เป ็น	

กตกิาในการท�างาน	ยงัมีสิง่ทีเ่รยีกว่า	“ขัน้

ตอน”	 ที่มีผลมาจากการพยายามสร้าง

ระบบตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรัดกุม	

ป้องกันความผิดพลาด	รวมทั้งการท�าให้มี

ของอาจารย ์โดโลเรส	 ก็คือการออก

ระเบียบห้ามโน่นห้ามนี่เต็มไปหมด	 แถม

ยั ง เ ที่ ย ว ไ ล ่ เ ดิ น ต ร ว จ 	 และล งมื อ	

“จดัการ”คนท�าผดิกตกิา	และ	กฎระเบยีบ

ที่คุณเธอประกาศด้วยตัวเธอเอง

	 มีนักธุรกิจที่ผันตัวเองไปเป ็น

นกัการเมอืงท้องถิน่	เคยเปรยให้ฟังว่า	หลงั

มาท�างานการเมืองท้องถิ่นเขาถูกลูกน้อง

หาว่าท�างานเร็วจัง	 แต่ถูกพรรคพวกที่ท�า

ธุรกิจด้วยกันหาว่าท�างานช้าลง	เขาสงสัย			

ว่าท�าไมข้าราชการที่เลือกแต่คนคะแนน

ดีๆ	เข้าไป	จึงกลายเป็นคนที่เชื่องช้า	คอย

ท�าแต่ตามค�าสัง่	มากกว่าจะคิดสร้างสรรค์

งานใหม่ๆ

	 สาเหตคุงมมีากมาย	แต่ผมฉกุคิด

ไปถึง	โดโลเรส	กับสารพัดกฎระเบียบของ

เธอ	 เพราะดูเหมือนมันจะได้ผลท�าให้

นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน“เข้าแถว”	

ด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษ	 หรือถูก
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คนที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบหรือดูแล

เรื่องราวต่างๆ	 ตามโครงสร้างองค์กรท่ีมี

การก�าหนดขึ้น

	 สิ่ ง ท่ี เรียกว ่าการแบ ่งหน ้าที่									

รับผิดชอบในระหว่างฝ่ายต่างๆ	 การ

ก�าหนดขั้นตอนที่มีหลายขั้นตามล�าดับชั้น

ในองค์กร	 รวมทั้งการก�าหนดกติกา	 และ

ข้อห้ามไม่ให้ท�าโน่นท�านี่	และบางทีถึงขั้น

ก�าหนดเป็นคู่มือให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี	้						

มผีลหลายอย่างต่อการท�างานของสมาชกิ

ในองค์กร	อย่างไม่ต้องสงสัย

	 ข้อแรกที่ เห็นได้ชัดคือ	 การมี					

ขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน	 และมีการ

ตรวจสอบหลายขั้นหลายตอน	 ท�าให้คน

ท�างานในแต่ละขั้น	 ไม่ให้ความส�าคัญกับ

ความรับผิดชอบในขั้นตอนของตนเท่าที่

ควร	เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าเรื่อง

จะผ่านไปหมด	ยังไงก็คงต้องมีใครเห็น	ถ้า

เรื่องมันมีข้อผิดพลาด	

	 ทีอ่าจจะแย่กว่าน้ัน	คอืคนท�างาน

รู้สึกว่ามีคนอ่ืนจะให้โยนความรับผิดชอบ

ไปให้	 กลายเป็นวัฒนธรรม	 “โยนกลอง”	

ซึ่งน่าจะเรียกใหม่ว่า	“โยนระเบิด”	ใส่กัน

ซะดูจะเหมาะกว่า

	 ข้อที่สองคือการมีกฎระเบียบ	

ห้ามนี่	ห้ามโน่น	หรือก�าหนดรายละเอียด

จนชัดเจนในทุกข้ันตอน	ท�าให้คนท�างาน

ไม ่ต ้องคิดมากก ่อนจะท�างาน	 เกิด

วัฒนธรรม	“มีอะไรก็บอกมา”	ถ้าไม่บอก

แปลว่าไม่ต้องท�า

	 ข้อที่สามคือไม่กล้าแสดงออก	

เพราะดเูหมอืนกฎระเบยีบ	กตกิา	แนวทาง

ปฏิบัติสารพัด	 จะมีอยู่ครบแล้ว	 ถ้าไปคิด

ท�าอะไรท่ีต่างไปอาจถกูหาว่าไม่ฉลาด	ไม่รู้

จักศึกษาของที่มีอยู่	 หรือแม้กระทั่งถูกข้อ

กล่าวหาว่าไม่เชื่อฟัง	

	 องค์กรที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ	

แนวทางการท�างาน	 หรือแม้แต่คู่มือการ

ท�างานที่ชัดเจน	 ซึ่งมักเป็นองค์กรขนาด

ใหญ่	 และล้วนออกกฎกติกา	 โดยมีความ

ตั้งใจจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ท�างาน	สร้างความเข้าใจให้ตรงกนั	รวมทัง้

ลดความสับสนวุ่นวายในการท�างาน	 จึง

อาจกลายเป็นองค์กรที่สมาชิกส่วนใหญ	่

ขาดความคิดสร้างสรรค์	 หรือคิดก็ไม่กล้า

แสดงออกเอาได้ง่ายๆ	 	คนมาใหม่ๆ	อาจ

จะคกึคกั	อยากคิดอยากท�าอะไรทีแ่ตกต่าง	

แต่ก็จะถูกคนเก่าๆ	 ที่อยู่มาก่อน	 ซึ่งมัก					

มีจ�านวนมากกว่า	ช�าเลืองมองด้วยสายตา

แปลกๆ	หรอื		ดหีน่อยก็มาเตอืนว่าให้ระวงั

นี่	 ระวังโน่น	 อ้างถึงระเบียบนี้	 คู่มือนั้น								

เต็มไปหมด

	 ว ่ากันว ่ าระบบราชการเป ็น									

เจ้าแห่งกฎระเบียบ	 กติกา	 และคู่มือ	 แต่

ภายใต้ความพยายามที่จะสร้างมาตรฐาน

คุณภาพ	 องค์กรเอกชนจ�านวนไม่น้อย							

ก็ก�าลัง	 พยายามท�าให้การท�างานต่างๆ						

มี	“คุณภาพ”	ซึ่งถูกแปลความว่าท�ากี่ครั้ง							

ก็ต้องดีเหมือนกันหมด	 แล้วไปสร้างคู่มือ	

แนวทาง	 หรือแม้กระทั่งข ้อก�าหนดที่

ชัดเจน	 เพ่ือให้ทุกคนท�าให้ได้ดีเหมือนๆ	

กัน	

	 แต่พงึระวงัว่า	หลังจากระบุวธิที�า

ท่ีดีท่ีสุดให้ชัดเจน	 วิธีท�างานเรื่องนั้นๆ							

ก็จะหยุดนิ่งอยู่แค่นั้น	และคนท�างานก็จะ

หยุดคิด	 หรือไม่กล้าคิดสร้างสรรค์ด้วย

เกร็งว่าจะผิดคู่มือแล้ว	 กลายเป็นไม่มี

มาตรฐาน

	 กฎระเบียบ	รวมทั้งคู่มือที่มักเกิด

จากความตัง้ใจให้ส่งผลต่อการท�างานให้ดี

ขึน้	กลายเป็นของทีข่ดัขวางการสร้างสรรค์

ได้ยังไง	และควรท�าอย่างไร	

	 ค�าตอบที่สั้นที่สุดน่าจะอยู่ที่การ	

รู ้เท่าทัน	 กติกา	 และคู่มือที่องค์กรท�า						

ขึ้นเอง	 และ	 เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุง

เป็นระยะๆ	

	 ที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือต้องหม่ัน

ดูแล	อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นเครื่องมือ

สร้างอ�านาจ	 ของคนท�างานกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง	หรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งในองค์กร

	 พึงระลึกไว้เสมอว่า	 ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย		ความรัดกุม	และการมี

มาตรฐาน	 เป็นยอดปรารถนาของทุก

องค์กร	แต่ต้องไม่แลกด้วยการกดความคดิ

สร้างสรรค์	 หรือกลายเป็นเครื่องมือเสริม

อ�านาจของบางกลุ่ม	บางหน่วยในองค์กร
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 หนัง	 ทีวีเกาหลียอดฮิตอย่าง		

แดจังกึม	 มีเสน่ห์ส�าคัญท่ีท�าให้เห็นถึง

ประโยชน์ของการเรียนรู้	คนดูจะมีความรู้

ใหม ่ๆ	 ไปพร ้อมกับ	 แดจังกึมท่ีเป ็น													

นักจัดการความรู้	(ให้กับตัวเอง)

	 ฌ็อง	 แบบติส	 กรานุย	 ตัวเอก					

ในหนัง	 เรื่อง	 Perfume:	 Story	 of	 a	

Murder	 เป็นนักจัดการความรู ้ท่ีไม่ดัง

เหมือน	 แดจังกึม	 แต่เอามาสะท้อนเรื่อง

การจัดการความรู้ได้หลายแง่มุม

	 เรื่องราวของกรานุยท�าให้เห็น

คุณค่าของความรูท้ีเ่รยีกกนัว่า	ความรูแ้ฝง	

“
การจัดการความรู้

“

(tacit	 knowledge)	 ที่นักจัดการความรู้

ยุคแรกๆ	ไม่ค่อยให้ความส�าคัญ

	 กรานุยเป็นเด็กก�าพร้าที่มีความ

สามารถพิเศษในการรับรู้กลิ่น	 แม้จะเกิด

ในสถานทีม่กีลิน่เหมน็รนุแรงทีส่ดุในยโุรป	

คือตลาดขายปลากลางกรุงปารีส

	 บาลดีนีเป ็นนักผลิตน�้าหอมที่

พยายามขุดเอาความรู้แฝงของกรานุย		

ออกมาแปลงเป็นทรัพย์สิน	 (ให้กับตัวเอง

มากกว่าจะให้กับกรานุย)

	 ดูช่างตรงกับแนวคิดส�าคัญที่มี

การพูดถึงอยู ่อย ่างกว้างขวางว่าด้วย						

การจัดการความรู้	 ที่เน้นให้องค์กรเห็น

ความส�าคัญของการหาระบบมาเก็บ

รวบรวมสะสมความรู ้ของบุคลากรใน

องค์กรทีน่บัวนัมีแต่จะเพิม่พนูขึน้จากการ

ท�างาน	 ด้วยเล็งเห็นว่ามันเป็นทรัพย์สินท่ี

มีค่าส�าหรับองค์กร	 ไม่แพ้ทรัพย์สินที่เป็น

อาคาร	สิง่ก่อสร้าง	หรอืเครือ่งมือเครือ่งไม้

สารพัดอย่างที่ได้ลงทุนไป

	 ถ้าองค์กรใดรู้จักจัดการความรู้	

จะเกิดผลดีส�าคัญยิ่งคือท�าให้กลายเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้

	 ถ ้าว ่ากันตามหลัก	 balance	

scorecard	ทีม่องจาก	4	มุม	โดยมีมุมหนึง่

ว่าด้วยประโยชน์ที่เกิดกับคนท�างานใน

องค์กร	การท�าให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีน

รู้	 ย่อมเป็นการบรรลุเป้าหมายหนึ่งในสี่ที่

ดีมาก

	 เพราะมงีานวจิยัท่ีชดัเจนว่า	คน

เราไม่ได้ท�างานเพือ่	เงิน	หรอืเพือ่ช่ือเสยีง	

หรือการยอมรับจากผู ้อื่นเท่านั้น	 แต่

ท�างานเพราะมีความสุขที่เกิดจากการ

เรียนรู้ด้วย

	 ไม ่มีองค ์กรใดอยากสูญเสีย

ทรพัย์สนิทีสู่อ้ตุส่าห์ลงทุนไป	หรอืได้ชือ่ว่า

เป็นองค์กรที่ไม่เรียนรู้	แต่การตีความและ

การท�างานว่าด้วยการจัดการความรู้ยังมี

ความหลากหลายแตกต่างกันมาก

	 และทีส่�าคญัคอืการขดุเอาความรู้

ของคนท�างานมาเป็นทรพัย์สนิขององค์กร

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

	 หลายแห่งตีความหมายแคบๆ

อย่างที่บาลดีนีท�ากับกรานุย	 คือขอให้

พนกังานคายความรูท้ีมี่อยูอ่อกมาให้	แล้ว

หาทางบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

	 		มองจากตัวอย่างของกรานุยกับ

บาลดีนี	 การที่บาลดีนีขอให้กรานุย	 บอก

สูตรท�าน�้าหอมกลิ่นใหม่ๆ	 หลายร้อยสูตร	

ก่อนจะเดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองกราสส์	

โดยบาลดนีมีานัง่จดตามค�าบอกน่าจะเป็น

วิธีท่ีตรงไปตรงมา	 ท�าได้ไม่ยาก	 และตรง

กับหลักการจัดการความรู้ที่บอกให้เก็บ

ความรู ้พนักงานไว ้ก ่อนท่ีเขาจะจาก	

องค์กรไป

	 ถ้าการจัดการความรู ้มีแค่นี้ก็

คงจะด	ีและการลงทนุคยุกับพนกังานก่อน

ออกจากงานแล้วจดบันทึกไว้	ก็น่าจะเป็น	

กระบวนการมาตรฐานทีอ่งค์กรควรจะน�า

มาใช้กับพนักงานทุกคนเพื่อเก็บรวบรวม

ความรู้เอาไว้ให้คนรุ่นหลัง	 หรือพนักงาน

ใหม่ๆ	ได้ใช้ประโยชน์	

	 แต่การจัดการความรู้ไม่ได้มีแค่

เรื่องการ	 “แกะ”	 และการ	 “เก็บ”					

ความรู ้อย่างที่ว่ามา การจัดการความรู้

ที่ ดี เป ็นการท� า ให ้ความรู ้ เ กิ ดการ											
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ท�าตามหรือเลียนแบบ	ต่อๆ	กันไปเท่านั้น

	 การท�าให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้จึงเป็นการท�าให้คนท�างานได้เรียน

รูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ	ผ่านการแลกเปลีย่น

เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา	ไม่ได้รอมาตาม

เก็บความรู้ตอนจะออกจากองค์กร	 หรือ

ตามเก็บเพื่อไปสะสมไว้ในรูปแบบต่างๆ

	 แน่นอนว่าการบันทึกความรู 	้							

ที่มีการแลกเปลี่ยน	หรือมีการไปตามแกะ

ออกมาจากสมองของผู ้มีประสบการณ	์

หรอืมคีวามรู้	จ�าเป็นจะต้องมกีารบนัทึกไว้	

เพราะการบันทึกท�าให้สามารถน�าไปแลก

เปลีย่นต่อได้กว้างขวางขึน้	ไม่จ�ากดัเฉพาะ

คนที่ได้มาคุยหรือได้มาฟังเท่านั้น

	 แต่ถ้าบนัทกึไว้แล้วไม่มกีารเอามา

ใช้ก็คงเป็นการจัดการความรู้แค่ครึ่งเดียว

เลือ่นไหล	ถ่ายเทในองค์กร		และไม่ใช่การ

ถ่ายเท		จากสมองของคนหนึ่งไปเข้าสมุด	

หรือลงเทป	 หรือเข้าไปอยู่ใน	 ฮาร์ดดิสก์

ของคอมพิวเตอร์

	 ต้องท�าให้เลื่อนไหลถ่ายเทจาก	

คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง	และที่ส�าคัญกว่า

น้ันคือความรู้ที่ไหลเวียนต้องมีการพัฒนา

เปลีย่นแปลงให้ดขีึน้เกิดประโยชน์มากขึน้

เรือ่ยๆ	ไม่ใช่เป็นการถ่ายเทเพือ่ให้เกดิการ

	 แบบเดียวกบับาลดนีทีีม่คีวามสขุ

มากหลังจากการ	แคะ	ความรู้จากกรานุย	

แล้วนอนยิ้มไปทั้งคืน	 แต่ไม่มีโอกาสใช้

ความรู้ท่ีสู้อุตส่าห์เก็บรวบรวมไว้	 เพราะ

หลับไม่ได้ตื่นอีกเลยหลังจากคืนนั้น	

	 เรื่องจัดการความรู้มีแง่มุมต่างๆ

มากมายในทางปฏิบัติ	 แต่มีอีกประเด็นที่

อยากขยายความเกี่ยวเนื่องกับตัวอย่าง

ของนายบาลดนี	ีกบักรานยุคอื	การจดัการ

ความรู ้มีทั้งแบบที่เน้นความรู ้ภายนอก					

ทีเ่รยีกว่า	explicit	knowledge	ซึง่จดุเน้น

ส�าคญัจะว่าด้วยการสร้างเครือ่งมือเพือ่ให้

เข้าถงึแหล่งความรูท้ีมี่ผูร้วบรวมศึกษาวจิยั

ไว้	 และมีการตีพิมพ์	 หรือบันทึกไว้ในรูป

แบบต ่างๆ	 และมักต ้องมีการลงทุน

โครงสร้างเกีย่วกับ	เทคโนโลยไีอทค่ีอนข้าง

มาก

	 หรือเน้นความรู้ภายในที่เรียกว่า	

tacit	knowledge	ทีเ่น้นเรือ่งความรูท่ี้เกดิ

จากประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้ง่ายๆจากต�ารา	

หรือการวิจัยอย่างเป็นระบบ	 แต่มีคุณค่า	

และมีประโยชน์ต ่อการท�างาน	 หรือ									

ต่อธุรกิจขององค์กร	ซึ่งแบบหลังนี้จะเน้น

การกระตุ ้น	 และการเป ิดโอกาสให ้

พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และมี

การน�าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้และปรับปรุง

ต่อไป	 พร้อมกับหาทางบันทึกไว้เพื่อเปิด

โอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง

ขึ้น

	 โ ดยทั่ ว ไ ปนั ก วิ ช า ก า ร มั กดู										

เบาคุณค่าของความรู้แฝง	ด้วยเห็นว่าเป็น

เรื่องเฉพาะตัว	 ถ้าดีหรือได้ผลก็อาจเป็น

เรื่องบังเอิญ	หรือท�าซ�้าได้ยาก	แต่กระแส

การจัดการความรู ้ที่ เน ้นความรู ้แฝง								

กลับเริ่มจากการให้คุณค่าแก่ความรู ้ใน

ลักษณะนี้	

	 เป ็นการบอกว ่าใครก็ตามที่

ท�างานเป็น	 ย่อมมีความรู ้	 เป็นความรู	้							

ทีคุ่ณค่า	ใช้ประโยชน์ได้ไม่เฉพาะกับตวัเอง	

และสมควรแลกเปลี่ยนถ่ายทอดโดย							

ไม่ต้องเหนียมอาย	หรือรู้สึกด้อยค่า

	 เหมือนความรู้ของกรานุย	 เด็ก

ก�าพร้าที่แทบไม่มีคุณค่าส�าหรับใครเลย	

แต่ความรู้ทีมี่อยูใ่นตัวกลับสร้างประโยชน์

มหาศาลกับคนที่รู้จักใช้อย่างบาลดีนี

	 แต่ถ้ากรานยุไม่กล้าแสดงออกใน

ครั้งแรกที่พบบาลดีนี	 ก็คงไม่มีใครได้เห็น

คุณค่า	และยังคงเป็นความรู้ฝังลึกที่ไม่ถูก

จัดการน�ามาใช้ประโยชน์	และอาจตายไป

พร้อมกับชีวิตอาภัพ
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		 ในทีวีซีรีส ์สามก๊กเวอร์ชั่นป	ี

2535	มีรายละเอียดดีๆ	เต็มไปหมด

	 ตอนที่	30	ที่มีชื่อว่า	สงครามลิ้น	

ขงเบ้งปะคารม	 แสดงภูมิโต้กับบรรดาท่ี

ปรึกษาของซุนกวน	 เมื่อครั้งพยายามย	ุ			

ซุนกวนรบโจโฉ	 ที่ก�าลังคุกคามเล่าปี่เมื่อ

เริ่มแบ่งเป็นสามก๊กอย่างชัดเจน

	 ตอนหนึ่ ง เตียวเจียวถากถาง

ขงเบ้งท่ีบังอาจยกตัวเทียบกับสองกุนซือ

แห่งยุคชุนชิวคือ		กวนต๋ง	กับ	งักเย	พอดี

ผมมีหนงัทีวอีกีชุดทีถ่่ายทอดเรือ่งราวการ

สูร้บในแผ่นดนิจีนยคุชุนชวิ	จ้านกว๋อ	ทีเ่กดิ

ขึน้ก่อนยคุสามก๊กราว	1000	ปี	เลยเอามา

“
ความเชื่อมั่นกับการทำ งานเป็นทีม

“

ดูว่า	 กุนซือที่ชื่อ	 กวนต๋ง	 นี่เป็นใครกัน	

ขงเบ้งจึงยกตัวไปเปรียบเทียบ

	 หนังทีวีชุนชิวจ้านกว๋อ	สร้างหลัง

ชุดสามก๊ก	 มีทั้งสิ้น	 62	 ตอน	พูดถึงเรื่อง

ของกวนต ๋ ง เ พียงสามตอน	 แต ่ ให ้																		

รายละเอียดส�าคัญๆ	 ได้ดี	 ใครอยากรู ้

ละเอียดกว่าต้องไปอ่านหนังสือ	 เลียดก๊ก	

ฉบับแปลโดยคุณวิวัฒน์	 ประชาเรืองวิทย์	

จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ต้นไม้	ที่ออกมาได้

ราว	15	ปีแล้ว

	 ส� าหรั บผมสิ่ งที่ น ่ า สน ใจ ใน							

เรื่องราวของกวนต๋งกลับเป็นเร่ืองของ

เพื่อนแท้ช่ือ	 เป่าซู่หยา	 (ออกเสียงแบบ			

จีนกลาง)	ที่สนับสนุนให้	ฉีฮ่วงกง	เจ้าก๊กฉี	

ทีเ่ป็นตวัละครมากความสามารถ	มากสสีนั

คนหนึง่ในยคุชนุชิว	ตดัสินใจตัง้กวนต๋งเป็น

กนุซือทัง้ทีก่วนต๋งเคย		คิดร้ายถงึขัน้ยงิธนู

ใส่	ฉฮ่ีวงกง	เพราะพยายามให้เจ้านายของ

ตัวเองได้เป็นใหญ่แทนฉีฮ่วนกง

	 ว่ากนัตามพฤตกิรรม	และความดี

ความชอบ	 คนที่ท�าให้ฉีฮ่วงกงได้ขึ้นเป็น

เจ ้าก ๊ก	 (สมัยนั้นจักรพรรดิเป ็นพวก									

ราชวงศ์โจว	แต่คุมบรรดาก๊กต่างๆ	ไม่ค่อย

ได้	 เรื่องราวในยุคนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่อง

การสู้รบระหว่างก๊กที่ผลัดกันเป็นใหญ่)			

คอืเป่าซู่หยา	แต่เขาคงรูจ้กั	หลกัของปีเตอร์	

ตั้งแต่ปีเตอร์ยังไม่เกิด	เลยย้อนถามฉีฮ่วน

กงว่า	 มีความฝันอยากเป็นแค่เจ้าก๊กฉีที่ดี	

หรือว่าอยากเป็นใหญ่เหนือบรรดาก๊กทั้ง

ปวง	 เมื่อฉีหวนกงตอบว่าอยากเป็นแบบ

หลงั	เขากไ็ม่รรีอท่ีจะเสนอว่าถ้างัน้อย่าตัง้

เขา	ต้องตั้งกวนต๋ง	

	 ในที่ สุดฉีฮ ่ วนกงเ ช่ือตามค�า									

เป่าซู่หยา	จงึสามารถเป็นใหญ่เหนอืก๊กอืน่

ได้เป็นเวลานานกว่า	30	ปี	

	 ปลายสมัยฉีฮ่วนกง	 กวนต๋งใกล้

ตาย	 ฉีหวนกงปรึกษาว่าควรให้ใครมา					

ท�าหน้าท่ีต่อ	ใจหมายจะตัง้เป่าซูห่ยา	กวน

ต๋งก็ยังทัดทาน	ด้วยเหตุผลส�าคัญคือ	

เป่าซู่หยาเป็นคนจริงใจ	 (รักจริงเกลียด

จริง)	 เป็นจุดแข็งพร้อมกับเป็นจุดอ่อน					

ไปในตัว

	 มีขันที เอาค�ากวนต ๋งไปบอก						

เป่าซู่หยา	แทนที่เขาจะโกรธกวนต๋ง	กลับ

เตือนขันทีที่มายุว่า	 กวนต๋งพูดถูกแล้ว	

เพราะถ้าเขาได้รับการแต่งตั้งจริง	 สิ่งแรก

ที่ เขาจะท�าคือไล ่ขันทีที่มายุออกจาก							

วังก่อนอย่างอื่น	
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	 นบัว่าเป่าซูห่ยาเป็นผูม้สีตมิัน่	แม้

แก่ก็ไม่เลอะเลือน	 ผิดกับฉีฮ่วงกงที่ยิ่งแก่

ยิ่งเลอะเทอะ	หลังกวนต๋งตายไป	ท�าตัวดี

อยูพ่กัหนึง่กก็ลายเป็นคนทีใ่ครเตอืนไม่ได้	

แม้แต่ค�าแนะน�าของเป่าซู่หยาก็ไม่ฟัง

	 พฤติกรรมของเป่าซู ่หยา	 กับ

ความส�าเร็จของทรีโอยุคชุนชิวมีบทเรียน

มากมายให้เอามาปรับใช้ในการบริหาร

งาน	บริหารคน	โดยเฉพาะเรื่องการสร้าง

ทีมงาน	

	 เริ่มจากฉีฮ่วนกง	 ถ้ามัวแต่ผูกใจ

เจ็บท่ีกวนต๋งเคยท�าร้ายตน	 หรือระแวง

สงสัยเรียกใช้เพราะเกรงใจเป่าซู่หยา	 เอา

เข้าจริงไม่ไว้ใจ	ก็จะเข้าต�าราไม่รู้จักใช้คน	

อย่างโบราณสอนไว้ว่า	“ใช้คนต้องไว้ใจ	ไม่

ไว้ใจอย่าใช้”	

	 ถ้าถามต่อว่าอะไรท�าให้ฉีฮ่วนกง

ไว้ใจกวนต๋ง	มนัมาจากค�าพดูของเป่าซู่หยา

คนเดียวอย่างนั้นหรือ	 คงชัดเจนว่ามันไม่

ได้ง่ายขนาดนั้น	ในหนังเราจะเห็นการพูด

คุยสนทนาธรรมระหว่างทั้งสองคน	 ที่ท�า

ให้ฉีฮ่วนกง	เห็นความสามารถของกวนต๋ง	

จนอยากได้มาเป็นกุนซือ

	 เป็นการยืนยันข้อที่ว่าความเชื่อ

มั่น	 (ในค�าพูดของเป่าซู ่หยาที่ยืนยันว่า				

กวนต๋งเป็นคนดมีีความสามารถ)	อย่างเดยีว

ไม่พอ	ต้องใช้	ความจริง	(ที่ผ่านการพิสูจน์

ด้วยตัวเอง	 จากการพูดคุยซักไซ้ไล่เรียง)			

จงึจะด	ี	ผูน้�าทีด่ย่ีอมไม่เชือ่ค�าพดูใครง่ายๆ	

แต ่ก็ ไม ่ควรยึดติดกับความคิด	 และ

ประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายในอดตี	ต้องกล้าฟัง	

กล้าทดสอบ	และกล้าเสีย่งอย่าง		ฉฮ่ีวนกง

	 ส่วนกวงต๋งกับเป่าซู่หยานั้น	ต้อง

จัดว่าเป็นตัวอย่างของการท�างานเป็น				

ทีมที่ดีเยี่ยม	 ไม่มีการขัดขา	 ไม่มีการแย่ง

กันเอาหน้า	 ไม่มีการคิดถึงประโยชน์ส่วน

ตัวเหนือส่วนรวม	 ในที่สุดทั้งสองคนล้วน			

มีฐานะสูงในก๊กฉี	 มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จัก					

ทั่วทุกแดนในยุคนั้น	

	 ความเป็นทีมที่ดีอีกประการหนึ่ง

คือการเชื่อมั่นในกันและกัน	 ไม่ระแวง

สงสัย	 ในบั้นปลายที่ขันทีพยายามยุให้

เกลียดกัน	แต่ด้วยความเชื่อมั่นในกนัและ

กัน	 เขาเลือกจะเชื่อประสบการณ์ของ

ตนเองที่รู้จักเพื่อนมานาน	มากกว่าค�าพูด

ของคนอื่นท่ีรู ้จักพวกเขาทั้งสองอย่าง					

ผวิเผนิ	แถมมผีลประโยชน์ขดัแย้งกนัอย่าง

เห็นได้ชัด	

	 เรื่องแบบนี้จะว่าง่ายก็ง่าย	 จะ

ว่ายากก็ยาก	 เพราะเทคนิคของพวกบ่าง

ช่างยุ	มักรู้จักใช้จุดอ่อนของมนุษย์เดินดิน	

ด้วยการยกย่องคนที่ตัวเองก�าลังมายุ	

พร้อมกับพูดถึงความเลวร้ายของคนที่					

ตัวเองก�าลังมุ่งท�าลาย	 คนมีแนวโน้มหลง

ตัวเอง	 ยิ่งมีอายุมากอยู่ด้วยก็ใช่ว่าจะไม่

หลงเชื่อเอาง่ายๆ	แต่ไม่ใช่เป่าซู่หยา

	 มองอีกมุมหนึ่ง	 อาจจะเปรียบ			

เป่าซูห่ยากบัคนทีเ่ป็นผูจ้ดัการของ		ศลิปิน	

หรือนักมวยก็คงไม่ผิด	 เพราะตัวผู้จัดการ

นั้นมักไม่มีใครรู้จัก	 เมื่อเทียบกับนักมวย	

นักร้อง	(คงมีอีกหลายตัวอย่าง)	แต่ถ้าไม่มี

ผู้จัดการท่ีเก่งๆ	 ศิลปินก็อาจไม่มีโอกาส

สร้างผลงานได้	 คนจะเป็นผู้จัดการต้องมี

ความสามารถส�าคัญ	คือตาถึง	รู้จักใช้คน

	 กรณีของเป่าซู ่หยายิ่งน่าสนใจ

ตรงที่ตัวเองก็ดูเหมือนจะมีความสามารถ

ที่กวนต๋งมี	แต่เพราะความเก่ง	และความ

กล้าหาญที่จะวิจารณ์ตนเอง	 และยอมรับ

ความสามารถของคนอ่ืน	 ท�าให้เป่าซู่หยา	

ควบคุมอัตตาตวัเอง	จงึมองเหน็กวนต๋ง	จน

เสนอกวนต๋งให้ท�าหน้าทีส่�าคัญจนประสบ

ความส�าเร็จร่วมกัน

	 บทเรียนอีกประการหนึ่งที่เป็น

สัจธรรม	 ไม่ว่าจะดูจากกรณีขงเบ้งหรือ

กวนต๋งกับเป่าซู่หยา	 ก็คือไม่ว่ากุนซือจะ

เก่งแค่ไหนถ้าไม่ได้นายทีเ่ก่งกค็งไปไม่รอด	

ยิ่งกว่านั้น	 นายที่เก่งก็ใช่ว่าจะเก่ง	 หรือ

มั่นคงตลอดไป	 เพราะคนมีอ�านาจมีแนว

โน้มจะเสียคนได้ไม่ยาก	ตอนแรกก็เชื่อฟัง

กุนซือ	 ไปสักพักก็เปี๋ยนไป	 คิดว่าเก่งกว่า

กุนซอื	ไม่ต้องรอให้อายมุากแบบ	ฉฮ่ีวนกง	

กอ็าจมวัเมาในอตัตา	และอ�านาจได้ไม่ยาก

		 ปัจจัยส�าคัญของการเป็นทีมที่ด	ี

จึงเป็นเรื่องความไว้วางใจ	 และการเป็น	

กระจกให้กันและกัน	 ที่ต้องสร้างขึ้นจาก

การท�างานด้วยกัน		และปรึกษาหารือกัน
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อย่างใกล้ชิด	พร้อมกับรูจั้กมองเหน็ประโยชน์ของทมีมากกว่าประโยชน์ของตัวคนเดียว	

ดี	จึงเป็นเรื่องความไว้วางใจ	และการเป็นกระจกให้กันและกัน	ที่ต้องสร้างขึ้นจากการ

ท�างานด้วยกัน	และปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด	พร้อมกับรู้จักมองเห็นประโยชน์ของ

ทีมมากกว่าประโยชน์ของตัวคนเดียว
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	 ผม เขียนเรื่อง	 ฉีฮ ่วงกง	 กับ

กุนซือคู่ใจ	 กวนต๋ง	 กับเป่าซู่หยาจากทีว	ี			

ซีรีย์	 ชุนชิวจั้นกว๋อ	 เกรงอยู่ว่าท่านผู้อ่าน

จะหาว่าเขียนถึงหนังที่หาดูไม่ได้ในบ้าน

เรา		ไม่นานได้รับอีเมล์ให้ก�าลังใจจากคุณ

เจริญ	วรรธนะสิน	เลยขออนุญาตเขียนถึง

ตัวละครอีกตัวที่น ่ าสนใจมากๆ	 คือ											

จิ้นเหวินกง	 เจ้าแคว้นจิ้นที่โด่งดัง	 แผ่

อิทธิพลไปทั่วแดน	 แทนท่ีแคว้นฉีหลัง				

สิ้นบารมีฉีฮ่วงกง

	 จิ้นเหวินกงถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายจน

ต้องหนีจากเมืองจิ้น	เหมือนคนล้มละลาย	

ตอนนัน้อายปุาเข้าไป	43	ปี	แถมต้องระเห

“
รู้ยากลำ บากจึงเป็นใหญ่ได้ดี

“

เร่ร ่อนไปทั่วแดน	 ไปอาศัยแทบจะทุก

แคว้นในยุคชุนชิว	 แต่ยังกลับเป็นใหญ่ได้

ตอนอายุ	 62	 แถมสร้างบารมีเป็นที่เกรง

ขามของแคว้นใหญ่น้อย	 เป็นกรณีศึกษา

ส�าหรับคนที่ล้มแล้วไม่ยอมแพ้	เรียนรู้จาก

ความยากล�าบากได้เป็นอย่างดี	

	 เรื่องราวของจ้ินเหวินกง	 ไม่ต่าง

จากเจ้าแคว้นหรือจักรพรรดิในพงศาวดาร

จีนท่ีต้องมีทีมงานคู ่บารมีทั้งบุ ๋นและบู ๊					

ในกรณีของจิ้นเหวินกง	 ทีมงานหลาก

หลาย	 มีบทบาทสลับสับเปลี่ยนกันสร้าง

พัฒนาการให้กับบุคลิกของจิ้นเหวินกงใน

ช่วงตกทุกข์ได้ยากพเนจรร่อนเร่อยู่ถึง					

19	ปี	จนเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มีอ�านาจต่อมา

อีกราว	7	ปี	

	 จ้ินเหวนิกงเดมิชือ่	ถงเหยอ	มสีทิธิ

ขึ้นเป็นเจ้าแคว้นจิ้น	 แต่ถูกแผนการร้าย

ของสนมลี่จี	ต้องลี้ภัยไปอยู่ก๊กเตี๋ย		ปล่อย

ให้น้องชายต่างมารดาขึ้นเป็นใหญ่ใน

แคว้นจิ้นแต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกสังหาร		

	 เจ ้าแคว ้นฉินมีอิทธิพลเหนือ		

แคว้นจ้ินเห็นสบโอกาสขยายบารมีเหนือ

แคว้นจิน้	ส่งคนมาข้อเสนอว่าจะให้กองทัพ						

แก่	ถงเหยอ	เข้าเมืองอ้างสิทธิครองแคว้น

สืบต่อ	ในขณะเดียวกันก็ส่งฑูตไปอีกเมือง	

ยื่นข้อเสนอเดียวกันให้กับน้องชายของ			

ถงเหยอ	ชื่อ	อู๋อี๋	ที่หนีภัยคราวเดียวกันไป

อยู่อีกก๊กหนึ่ง

	 ถงเหยอคุณธรรมสูงส่ง	 กับทั้งไม่

อยากเป็นใหญ่โดยต้องเป็นหนี้บุญคุณ				

เจ ้าแคว้นอื่น	 เพราะไม่อยากตกเป็น							

เบี้ยล่างในภายหลัง	 ตัดสินใจปฏิเสธใน

ขณะที่อู๋อี๋	กระดี๊กระด๊ารับข้อเสนอ	พร้อม

สญัญายกเมอืงให้ห้าเมอืงแก่แคว้นฉนิ	(แต่

มาเบี้ยวภายหลังได้เป็นใหญ่แล้ว)	

	 ที่จริงแล้วเมียเจ้าแคว้นฉินที่เป็น

น้องสาวของถงยื่อรู้ว่าถงเหยอเป็นคนดี	

อยากให้เจ้าแคว้นฉินสนับสนุนถงเหยอ	

แทนที่จะแทงกั๊กเล่นบทนกสองหัว	 แต่

การเมืองก็คือการเมือง	 เม่ือคนดีไม่รับ				

แต่คนโลภยอมตาม	 แถมมีของสมนาคุณ	

เรื่องอะไรจะไปรอคนดี	 แถมยังชัดเจนว่า

ถ้าสนบัสนนุถงเหยอ	ก็ไม่แน่ว่าภายหลงัจะ

คุมได้	สนับสนุนคนยอมตามจะดีกว่า

	 ความดีจึงแพ้ผลประโยชน์	 ส่วน

ถงเหยอ	 คนยึดมั่นคุณธรรมกลับต้อง						

ตกระก�าล�าบาก	ย้ายจากแคว้นหนึ่งไปอีก

แคว้นหนึ่ง	บางทีถูกปิดประตูเมืองใส่หน้า

ก็ยังเคย		

	 คร้ังหนึ่ง	 ต้องขอแบ่งข้าวชาวนา

ซึ่งก็ล�าบากไม่แพ้กัน	ชาวบ้านเลยยื่นก้อน

ดินให้	บอกให้กินแทนข้าว	เพราะพวกเขา

ก็ไม่มีจะกินเหมือนกัน			ตอนแรกถงเหยอ
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โมโหที่ถูกชาวบ ้านบังอาจเยาะเย ้ย													

ลูกเจ้าแคว้น	 แต่ทีมงานเดนตายเตือนสต	ิ				

ถงเหยอเลยเก็บก้อนดินเป็นที่ระลึก	 เมื่อ

เป็นใหญ่ในภายหลังยังได้กลับไปยังต�าบล	

อู่ลู่	 	 สั่งแจกอาหารชาวบ้าน	 ทดแทนคุณ	

คนเดินดินที่เตือนสติให้รู้จักอยู่กับความ

ยากล�าบาก

	 แม้ยากล�าบากแต่กม็ลีกูน้องจอม

เสียสละ	 (เจี้ยจื่อทุย)	 ตัดเนื้อโคนขาท�า				

น�้าแกงให้กิน	 แต่ไม่บอกเจ้านาย	 ตอนได้

กินก�าลังหิวไม่ทันคิด	กินเสร็จถึงเริ่มสงสัย

ว่า	ไปเอาเนือ้มาจากไหน	สงสยัไปขโมยมา	

ลูกน้องใจเด็ดท�าดีไม่หวังให้ใครรู้	เลยต้อง

เจ็บตัวไปพักหนึ่งก่อนความดีจะปรากฏ

	 ยากล�าบากอยู่นาน	ถงเหยอย้าย

ไปพ่ึงบารมีฉีฮ่วงกง	 แต่เป็นช่วงร่วงโรย	

หลังฉีฮ่วงกงตาย	 ลูกๆ	 แย่งกันเป็นใหญ	่			

ทีมงานแนะน�าให้หนีจากแคว้นฉีก่อนภัย

จะมาถึง	 แต่ถงเหยอยังรักสบาย	 ล�าบาก	

มานานได้อยู่สบายเกือบ	 5	 ปีแถมเมียรัก							

ทีฉ่ฮ่ีวนกงแต่งให้กด็เีสยีเหลอืเกนิ	เลยอ้าง

ว่าทิ้งเมียไม่ลง	 โชคดีได้เมียดี	 วางแผน			

ร่วมกับทีมงาน	 มอมเหล้าถงเหยอ	 ลักพา

ออกนอกเมือง	 ไประเหเร่ร่อนต่ออีก	6	ปี	

ถูก	สบประมาท	ถกูกดดนั	เรยีนรู้ชวีติสร้าง			

พื้นฐานให้แกร่งก่อนเป็นใหญ่	

	 ภายหลังกลับมาพ่ีงบารมีแคว้น

ฉิน	พอดีสบโอกาส	จึงเดินทางกลับแคว้น

จิ้น	ขึ้นครองอ�านาจเป็นเจ้าแคว้น	โดยเจ้า

แคว้นฉินไม่อาจสร้างอ�านาจต่อรองได้

เหมือนเม่ือคร้ังก่อน	 แถมพลาดท่าให้

สัญญาเปิดโอกาสให้จิ้นเหวินกง	 ได้สร้าง

บุญคุณกับ	 จักรพรรดิราชวงศ์โจวในภาย

หลัง	แม้เป็นจักรพรรดิหุ่น	แต่ก็ช่วยเสริม

บารมีกบั	จิน้เหวนิกงในหมูเ่จ้าแคว้นยคุชนุ

ชิวได้เป็นอย่างดี	 แถมจักพรรดิยังต้อง

เกรงใจอีกต่างหาก

	 รายละเอียดเรือ่งราวของจิน้เหวนิกง

กับทีมงานยังมีอีกมาก	ดูแล้วก็ให้สงสัยว่า

ถ้าเขาตัดสินใจรบัข้อเสนอเจ้าแคว้นฉนิแต่

ตอนแรก	อนาคตของคนชื่อ		ถงเหยอ	จะ

เป็นอ๋องเป่ียมคณุธรรม	แต่รกัสบาย	อยูไ่ป

วนัๆ	หรือจะมปีณธิานท�านบุ�ารงุความเป็น

อยู่ราษฎร	 แสดงความเป็นผู้น�า	 จนได้รับ

การจารึกชื่อเป็นหนึ่งในห้าผู้ยิ่งใหญ่ยุค		

ชุนชิวได้หรือไม่	

	 ดูจากทีมงานก็ต้องสรุปว่า	 การ

เป็นคนมีคุณธรรม	กับการรู้จักฟัง	รู้จักคิด	

รู้จักเรียนรู้	 น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่

ส�าคญั	แต่เพราะต้องยากล�าบาก	และมทีมี

งานท่ีซ่ือสัตย์	 พร้อมที่จะยากล�าบากด้วย	

(ซ่ึงหาไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันที่คนท�างาน

พร้อมจะท้ิงงานปัจจบัุนไปหาทีอ่ื่นทีด่กีว่า	

แม้ว่าที่เก่าจะยังดีอยู่	แต่ไม่ดีพอกับความ

ต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนอยู่เรื่อยๆ)	 แถมยังเป็น

คนเก่ง	กล้าเตือนสติ	กล้าขัดใจ	เพราะเชื่อ

ว่าจะเป็นผลดีกับเจ้านายมากกว่า	 (ไม่

เหมอืนทีป่รกึษายคุปัจจบัุนทีมั่กคอยชงแต่

น�้าหวานแทนที่จะจ่ายยาขม)	

	 ปัจจัยส�าคญัน่าจะเป็นโอกาสทีไ่ด้

อยู่อย่างยากล�าบากเป็นเวลานาน	 ท�าให้

บ่มเพาะความเข้มแข็งของจิตใจ	 พร้อม

ท�างานใหญ่	มสีตไิม่ลมืตัว	แถมได้รบัข้อมลู

โดยตรงรู ้ว่าจะเป็นใหญ่ให้ดีจะต้องท�า

อะไรบ้าง

	 ทราบมาว่า	เจ้าสัว	หลายคนก็ใช้

หลักเดียวกัน	 ให้คนรุ่นหลัง	 เรียนรู้ชีวิต	

และความยากล�าบากไม่ได้ปล่อยให้ใช้ชวีติ

แบบลูกคนมีเงิน	 เพราะเช่ือว่าการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริงย่อมดีกว่า	

	 แน่นอนว่าผลท่ีได้ย่อมไม่เหมือน	

จิน้เหวนิกง	เพราะถงเหยอมชีวีติอย่างยาก

ล�าบาก	โดยไม่รูว่้าสกัวนัจะได้เป็นใหญ่	จงึ

อยู่และเรียนรู้อย่างมีสติ	 กลายเป็นการ

สะสมความไม่ประมาท	ความรอบคอบ	ใน

ขณะท่ีลูกคนมีเงิน	 แม้จะถูกส่งไปเรียนรู้

ชีวิตอย่างคนธรรมดา	 แต่ก็รู้อยู่แก่ใจว่า	

หลังจากใช้ชีวิตแบบนี้ไปสักพักก็จะได้

เปลี่ยนฐานะที่สูงขึ้น	 คุณภาพการเรียนรู้

ย่อมไม่เข้มข้นเท่าอย่างไม่ต้องสงสัย

	 แต่ก็คงดีกว่าที่จะไม่รู ้จักความ

ยากล�าบากอะไรเลย	
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   พูดถงึ	จ้ินเหวนิกงไปในสัปดาห์

ก่อน	เน้นไปทีต่วัจ้ินเหวนิกง	พดูถงึทมีงาน

ไม่มาก	 อาจท�าให้หลายคนสรุปผิดๆ	 ว่า	

ตัวผู้น�าส�าคัญที่สุด	ถ้าเป็นไพร่ฟ้าเดี๋ยวจะ

เป็นโรคเสพติดอัศวินม้าขาว	 ถ้าเป็น

พนักงานองค์กร	 ก็จะกลายเป็นพวกรอ

นายสั่ง	

	 ความจริงทีมงานของจิ้นเหวินกง

มอียูห่ลายคน	แต่ทีใ่นหนงัทวีชีดุเอามาพดู

ถึงมากมีอยู่	 4	 คน	 เป็นพี่น้องตระกูลห	ู

(แปลว่าจิ้งจอก)	 2	 คน	คือ	หูเอี้ยน	 และ			

หูเหมา	อีกคนคือ	เจี้ยจื่อทุย	และสุดท้าย

เป็นนักเจรจาและวางแผนคือ	เจ้าซวง

“
อย่ามัวแต่อ่านใจนาย 

“

	 สองพี่น้องตระกูลหู	 เป็นฝ่ายบู๊			

พ่อสอนมาดี	คอยชี้ทางให้รู้สร้างคุณธรรม	

รูผ้ดิชอบชัว่ดี		เมือ่คร้ังถงเหยอต้องระเหด็

จากแคว้นจิ้น	 พ่อเป็นคนสั่งเองให้ลูกทั้ง

สองติดตามคุ้มครอง	รับใช้ใกล้ชิด

	 สองพ่ีน้องห	ูแสดงบทบาทส�าคญั

หลายอย ่าง	 ไม ่ใช ่แค ่คุ ้มครองความ

ปลอดภัย	แต่ที่ส�าคัญคือ	เตือนสติ	เพราะ

โดยพื้นฐานของถงเหยอเป็นคนจิตใจดี			

ยึดมั่นในคุณธรรมจนกลายเป็นเถรตรง	

หรอือาจจะเรยีกว่า	ขาดความกระตอืรือร้น	

ก็ไม่ผิด

	 เมื่อถูกพ่อประกาศตามล่า	 ส่ง

ทหารมาตามสังหาร	ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นแผน

ชัว่ของแม่เล้ียงก็ยงัไม่คิดสู	้โดยอ้างว่าเป็น

ลูกเมืองท่ีได้ครองอยู ่ก็มาจากพ่อเป็น					

คนมอบให้	ไหนจะกล้าไปต่อกร	เขาอยาก

ได้	 อยากปลดก็ปล่อยให้เขาปลดไป	 ต้อง

เดือดร้อนลูกน้องทัง้สี	่เตอืนสตว่ิามันไม่ใช่

แค่เร่ืองปลด	แต่เป็นอันตรายถงึแก่ชวีติ	จะ

สู้คงสู้ไม่ได้	 มีแต่หนีเอาตัวรอดก่อนเป็นดี

ที่สุด

	 เมื่อขอข้าวชาวบ้านแล้วได้ก้อน

ดนิมาแทนถงเหยอเบรคแตกทีค่นธรรมดา

บังอาจเยาะเย้ยถากถาง	 ไม่ช่วยยังพอ

ท�าเนา	แต่มาหยามกันมันมากไปหน่อย	หู

เอีย้นต้องเข้าไปปลอบด้วยการชีใ้ห้เหน็ว่า	

ค�าพดูของชาวนา	ไม่ใช่ค�าถากถาง	หากแต่

เป็นค�าพูดจากสรวงสวรรค์	 ที่มาช้ีให้รู้จัก

อดทน	เพื่อเป็นใหญ่	ให้ได้เห็นว่า	ภารกิจ

ภายภาคหน้าใหญ่หลวงนัก	 เพราะต้อง

กลับมาช่วยชาวบ้านยากจนให้ลืมตา						

อ้าปากได้

	 แทนที่จะผสมโรง	 หรือแค่พูด

ปลอบให้ใจเย็น	หูเอี้ยนใช้เป็นโอกาสปลุก

ความฮึกเหิม	 ไม่ใช่แค่ให้ยอมรับชะตา

กรรม	 แต่ให้เป็นฝ่ายรุก	 ทั้งที่อยู่ในสภาพ

ที่ย�่าแย่เต็มประดา

	 เมื่อครั้งอยู่เมืองฉี	สุขสบายมีเมีย

ดี	 ก็เป็นพี่น้องหูที่ลงมือลักพาตัวออกจาก

เมือง	 จนถงเหยอไม่พอใจคว้าง้าวจะแทง		

หูเอ้ียน	 จนพรรคพวกต้องประกาศสละ

ชีวิต	 ถ้าเจ้านายเห็นความสบายเฉพาะ

หน้า	ดกีว่าการออกเผชิญความยากล�าบาก	

เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า		

	 เมื่อได ้รับการสนับสนุนจาก							

ฉินอ๋อง	 จนกลับไปเป็นใหญ่ที่แคว้นจ้ิน	

ระหว่างเตรียมตัวอยู่ริมฝั่งแม่น�้าฮวงโห	
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หรือแม่น�า้หวางเหอ	(แม่น�า้เหลอืง)ถงเหยอ

ดีใจที่จะได้กลับบ้าน	 เอาเสื่อและเสื้อผ้า

เก่าๆ	 สมัยตกระก�าล�าบาก	 โยนทิ้งน�้า								

หูเอี้ยนกลัวเจ้านายจะลืมตัว	 เลยขอลา			

เจ้านาย	 ขอส่งแค่ริมแม่น�้า	 ให้เหตุผลว่า	

เจ้านายคงสบาย	ไม่ต้องพึง่ข้าเก่าอย่างเขา

แล้ว	 เพราะเสื่อกับเสื้อผ้าเก่าก็โยงลงน�้า

เรียบร้อยไปแล้ว

	 เมือ่ได้เป็นใหญ่จิน้เหวนิกงต้องท�า

สงครามกับแคว้นฉู	่และต้องถอยทพั	90	ลี้

ตามท่ีเคยลัน่วาจาไว้เมือ่คราวไปพึง่ใบบุญ

แคว้นฉู่	 ก็เป็นเจ้าซวงท่ีคอยปลุกปลอบ

น�้าใจทหารให้คึกคัก	 แทนที่จะหมดก�าลัง

ใจ	เพราะต้องล่าถอยทั้งที่ยังไม่ได้รบ	ส่วน

หูเหมาท�านายเปล่ียนฝันร้ายของจิน้เหวินกง

ให้เป็นดี	 เพราะรู ้ดีว่าเจ้านายแก่เต็มท	ี				

ไม่อยากรบอีกแต่คงถอยไม่ได้	

	 หูถู ่พ่อของสองพี่น้องก็ใช่ย่อย	

ยอมตายเพื่อความถูกต้อง	 เมื่อครั้งได้รับ		

ค�าสั่งจากเจ้าแคว้นจ้ิน	 คนท่ีมีอ�านาจอยู่

ก่อนจ้ินเหวินกง	 ให้ไปเรียกลูกกลับมา					

ไม่ให้ไปช่วยถงเหยอ	ไม่งัน้จะประหารเสยี	

แทนที่หูถู่จะกลัว	กลับสอนมวยเจ้าแคว้น	

จิ้นว่า	เขาดีใจที่ลูกๆ	ยังอยู่กับถงเหยอ	แม้

ตกระก�าล�าบากมากว่า	19	ปี	เพราะเขาถอื

หลกั	เป็นลกูต้องกตญัญพู่อแม่	เป็นข้าต้อง

ยึดมั่นคุณธรรม	

	 ส ่วนเจ ้าซวงมีบทบาทมากใน

ฐานะกนุซอืคูก่ายจิน้เหวนิกง	ในหนงัไม่ได้

พูดถึงมาก	บทบาทส�าคัญเป็นคนประเมิน

สถานการณ์และมองการไกล	พ่วงกับการ

เป็นนกัเจรจา	เขาเป็นคนส�าคญัทีป่ระเมนิ

สถานการณ์แคว้นฉี	 หลังการสิ้นชีวิตของ

ฉีฮ่วงกง	 และแนะน�าให้พรรคพวกหาทาง

เอาถงเหยอหนีจากเมืองก่อนท่ีจะถูก

ลูกหลง	

	 เมื่อได้เป็นใหญ่เจ้าแคว้นฉินที่มี

บญุคณุต่อจ้ินเหวนิกง	หวงัสร้างผลงานกบั

ราชส�านัก	จะอารักขาจักรพรรดิโจว	กลับ

ราชส�านกัทวงบลัลงัก์คนืจิน้เหวนิกงอยาก

สร้างผลงาน	และท�าได้ง่ายกว่า	เพราะอยู่

ใกล้กว่าแต่ติดขัดที่เกรงใจเจ้าแคว้นฉิน	

ต้องอาศยัเจ้าซวงใช้วาทะศลิป์	ร�าลึกความ

หลังเตือนเจ้าแคว้นฉินว่าเคยล่ันวาจา	

ยกถงเหยอเทียบคนรุ ่นก ่อนในฐานะ											

ผู้พิทักษ์ราชวงศ์โจว	 เลยต้องยกทัพกลับ

แคว้น	หลกีทางให้ถงเหยอเกบ็เก่ียวผลงาน

ชิ้นส�าคัญไปแทน	 ด้วยต้องการรักษา	

“สัมพันธ์จิ้นฉิน”	กลายเป็นส�านวนจีนพูด

กันติดปากเวลาพูดถึงความสัมพันธ ์

แน่นแฟ้น

	 ส่วนเจี้ยจื่อทุย	 เป็นลูกน้องผู้เสีย

สละ	ไม่โดดเด่นในด้านความสามารถ	แต่

เป็นตัวอย่างของการท�าดี			โดยไม่หวังผล

ตอบแทน	ไม่ใช่เฉพาะเรือ่งท่ีตดัเนือ้ตวัเอง

ท�าน�้าแกง	แต่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้	

	 ภายหลังจิ้นเหวินกงได้เป็นใหญ่	

แทนทีเ่จีย้จือ่ทยุจะตดิสอยห้อยตาม	เสวย

สุขหลังจากเสียสละครัง้ยิง่ใหญ่เขากลบัไป

อยู่กับแม่ที่บ้านนอกเมื่อรู้ว่าจิ้นเหวินกง	

จะไปตามตัวกลับเขาแบกแม่หนีขึ้นเขา	

เพราะไม่อยากได้ชือ่ว่าเป็นพวกท�าคุณหวงั

ประโยชน์ส่วนตัว	

	 ทีมงานแนะให้เผาป่า	 เพื่อบีบให้

เจีย้จือ่ทยุแบกแม่ลงเขาจ้ินเหวนิกงไม่เหน็

ด้วย	แต่ไม่มีทางเลือก	ในที่สุดเป็นไปตาม

คาด	 เพราะเจี้ยจื่อทุยยอมตายดีกว่าเป็น

ขีป้ากคนอืน่	แม่ใจเดด็ส่งเสรมิเจตนารมณ์

ลูก	 แม่ลูกสละชีวิต	 เพื่อตอกย�้าคุณธรรม		

ที่ตัวเองเชื่อมั่น	 จิ้นเหวินกงประกาศให	้					

วันตายของเจี้ยจ่ือทุยเป็นเทศกาลกินเย็น	

ห้ามประชาชนจุดไฟ	เพื่อเตือนผู้คนร�าลึก

ถึงความดีเจี้ยจื่อทุย

	 ฟังเรือ่งทมีงานจิน้เหวนิกง	น่าจะ

มีบทเรียนให้คนท�างาน	 เห็นทางเลือกใน

การท�างาน	 และที่ส�าคัญคือ	 แนวทางใน

การท�าตวัเพือ่ให้เป็นสมาชิกทีดี่ขององค์กร	

และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมได้มากโข

	 ทีส่�าคญัคอื	ข้อสรปุทีแ่สนทนัสมยั

ว่า	ทมีงานทีแ่ตกต่างทางความคดิแต่มเีป้า

หมายร่วม	 เป็นสมบัติล�้าค่าขององค์กร	

(และสังคม)	 ที่ไหนเต็มไปด้วย	 ลูกน้อง

ประเภทคอยอ่านใจนาย	ท่ีนัน่ยากจะเจรญิ

และยั่งยืน	
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 ขอพูดถึงหนังเรื่อง	 เจงกีสข่าน

ต่ออีกสักคร้ัง	 เกร่ินไปคร้ังท่ีแล้วว่าหนัง

เรื่องนี้น ่าจะเอารายละเอียดมาจาก

เอกสารที่เรียกกันว่า	 ประวัติศาสตร์ฉบับ

ปิดลับของเจงกีสข่าน	 (The	 Secret	

History	of	Genghis	Khan)	ซึง่เป็นข้อมลู

ส�าคัญเดียวกับที่	นายแจ็ค	วัทเธอร์ฟอร์ด	

ใช้ในการเขียนหนังสือช่ือ	 เจงกีสข่านกับ

การสร้างโลกสมัยใหม่	 (Genghis	 Khan	

and	 the	 Making	 of	 the	 Modern	

World)	 จนหนังสือติดอันดับขายดีของ

นิวยอร์คไทม์เมื่อออกมาใหม่ๆ	3	ปีที่แล้ว

“
ชนะใจคือผู้นำ ที่แท้จริง

“

	 ภาพพจน์ของเจงกีสข่านในหนัง

ฉบับร่วมทนุ	ญีปุ่น่	มองโกลท่ีเพิง่มอีอกมา

ให้ดูในปีนี้	 มีเป้าหมายชัดเจนที่จะท�าให	้

จักรพรรดิ์ผู ้ยิ่งใหญ่ท่ีถูกโลกตะวันตก

ประณามว่าเป็น	 คนป่า	 (Barbarians)									

ดเูป็นมนุษย์ปถุชุนทีต้่องต่อสูช้วีติ	จนสร้าง

ความยิ่ งใหญ่ขึ้นมาจากสถานการณ	์					

รอบข้าง	 มากกว่านักรบกระหายเลือดที่

เกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณของการ

ท�าลายล้างและครอบครอง	ดูหนงัแล้วอ่าน

หนังสือท�าให ้ เห็นพัฒนาการที่ดู เป ็น

ธรรมชาติ	มีประเด็นที่น่าเรียนรู้จากวิธีคิด	

และวธิที�างานของคนทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นผูส้ร้าง

โลกสมัยใหม่	 เลยขอมาเล่าเรื่องจาก

หนังสือต่อเนื่อง	 แต่เข้าใจว่าอาจจะเป็น

ประเด็นพูดถึงในภาคสอง	 (ถ้ามีการสร้าง

ต่อ)	

	 เจงกีสข่านจะท�าสงครามต่อเม่ือ

ถูกกระท�า	 หรือกลายเป็นเป้าของการ

ท�าลายล้างจากฝ่ายตรงข้าม	เมือ่ได้ชยัชนะ

สิ่งแรกที่ท�าไม่ใช่การท�าลายคู่ต่อสู้ให้ราบ

เป็นหน้ากลอง	

	 หลังจากชนะ	จามูคา	อดีตเพื่อน

ร่วมสาบาน	(ที่ตอนหลังขอตายด้วยน�้ามือ

เพื่อน)	 กองทัพของเจงกีสข่านไม่ได้ฆ่า

ท�าลายประชาชนตาด�าๆ	ทีไ่ม่รู้อโิหน่อเิหน่	

ตอนแรกที่ดูหนังจบก็รู ้สึกว่า	 หนังจะ

พยายามท�าให้เจงกีสข่านดูเป็นเพ่ือน								

ผู ้น ่ารักเปี ่ยมด้วยความเมตตามากไป

หน่อย	 เหมือนเอาภาพพระเอกหนังสมัย

ใหม่ไปครอบคนที่มีเลือดเนื้อจริงๆ	 ในยุค

กว่า	800	ปีก่อน

	 แต่เมื่อได้อ่านหนังสือที่ว่า	พบว่า

ประเด็นการไม่ท�าลายล้างผู้แพ้จนสิ้นซาก	

หลังได ้ชัยชนะ	 เป็นประเด็นส�าคัญที่					

นายแจ็ค	 พูดถึงอยู่ไม่น้อยในหนังสือของ

เขาโดยอ้างเอกสารดั้งเดิม	 หลายฉบับ							

ที่ระบุไว ้ชัดเจนว่า	 การกรีฑาทัพของ														

เจงกีสข่านส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อท�าการ		

แลกเปลี่ยนสินค้า	 แต่เม่ือพบกับการ							

ต่อต้าน	จงึจะใช้ก�าลงัเข้าต่อสูเ้อาชนะ	การ

ท�าลายผูแ้พ้จนราบคาบย่อมไม่เป็นผลดต่ีอ
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การแลกเปลี่ยนสินค้า	

	 แต่ในประวัติศาสตร์มีบันทึกว่า

กองทัพมองโกลเผาท�าลายเมืองของ					

ฝ่ายตรงข้ามอยู่อย่างชัดเจนหลายแห่ง	ใน

ขณะที่ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ฉันท์

มิตรหลังการต่อสู้

	 ที่เป็นเช่นน้ี	 เนื่องจากมองโกล

เป็นชนเผ่าร่อนเร่มาแต่เดมิ	เมือ่ได้ชยัชนะ

แล้วกองทัพมองโกลจะทิ้งเพียงแม่ทัพ

นายกองจ�านวนหนึ่งอยู่ดูแลเมืองที่ปราบ

ได้	 บางครั้งกลายเป็นช่องว่างให้ฝ่ายแพ้

ลุกฮือหลังกองทัพใหญ่จากไป	 ถ้าเจอเข้า

แบบนี้	 เจงกีสข่านจะกรีฑาทัพกลับมา			

“สั่งสอน”	ให้เผ่าอื่นๆ	เห็นเป็นเยี่ยงอย่าง	

	 ในกรณีแบบนี้	ส่วนใหญ่จะจบลง

ด้วยการท�าลายเมอืงให้ราบเป็นหน้ากลอง		

และแน่นอนว่าบรรดาผู ้น�าฝ่ายต่อต้าน

ย่อมต้องพบชะตากรรมทีค่าดหมายได้	แต่

จะไม ่มีการฆ ่าทหารชั้นผู ้น ้อย	 หรือ

ประชาชนเป็นการแก้แค้น

	 เขาเปรียบเทียบความโหดร้ายท่ี		

ผู ้ชนะกระท�าต่อประชาชนของฝ่ายแพ	้				

ให้เห็นชัดๆ	 ว่า	 ส่ิงท่ีเจงกีสข่านท�านั้น				

แ ต ก ต ่ า ง จ า ก จั ก ร พ ร ร ด์ิ เ ย อ ร มั น																							

เฟรดเดอริก	 บาบารอสซา	 แห่งจักวรรดิ

โรมันอันศักดิ์สิทธิ์	(คนละอันกับจักรวรรดิ

โรมนัในยคุแรกทีเ่กดิและล่มสลายไปก่อน

หน้าหลายร้อยปี)	 ที่ให้ทหารฆ่าเชลยแล้ว							

เอาหัวมาเตะต่างลูกฟุตบอล	 รวมทั้งการ

ทรมานสารพัดอย่างเพื่อให้ฝ่ายแพ้รู ้สึก

กลัวจนไม่กล้าหือ

	 กองทพัของเจงกสีข่าน	มุง่ท�าลาย

เฉพาะระดบัหัวหน้า	เพราะประชาชนส่วน

ใหญ่ไม่ได้ผูกพันกับชนชั้นปกครอง	พร้อม

จะให้ความร่วมมือกับใครก็ตามที่เปิด

โอกาสให ้มีชีวิตที่สงบสุข	 แต ่ชนชั้น

ปกครองจะเป็นฝ่ายดิ้นรนจ้องหาโอกาส

ทวงอ�านาจคืน

	 เจงกีสข ่านใช ้ความกลัวเป ็น						

แทคติคส�าคญัในการเอาชนะ	แต่ไม่ใช่ด้วย

แสดงความโหดร้าย	 ใช้การทรมาน	 หรือ		

ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมให้เห็น	 แต่ด้วยการไว้

ชีวิตเหล ่าผู ้รู ้ของฝ ่ายศัตรู 	 เพื่อเป ็น							

เคร่ืองมือในการบอกกล่าวแบบปากต่อ

ปากถึงความยิ่งใหญ่	 และความสามารถ

ของกองทัพมองโกลที่สามารถต่อสู้แม้กับ

กองก�าลังท่ีมีขนาดใหญ่โตกว่า	 พร้อม	

เผด็จศึกในเวลาอันรวดเร็ว	ความกลัวเกิด

จากทึ่งในความสามารถ	 ไม่ใช่เพราะกิติ

ศัพท์ความโหดเหี้ยม	และการท�าลายล้าง

	 เมือ่ถงึเวลาสอนลกูให้เป็นผูน้�าต่อ

จากตัวเอง	 เจงกีสข่านเน้นให้ลูกๆเห็น

ความส�าคัญของการควบคุมตัวเอง	 โดย

เฉพาะการควบคุมความเย่อหยิ่งทะนงตน	

(pride)	 ที่ควบคุม	 และเอาชนะยากกว่า

การเอาชนะสงิโต	อกีอย่างคอืความโกรธที่

เอาชนะยากกว่านกัมวยปล�า้ฝีมือด	ีส�าหรบั

เจงกสีข่าน	ถ้าจดัการความเย่อหยิง่ของตวั

เองไม่ได้ก็เป็นผู้น�าไม่ได้	

	 เรื่องราวของเจ็งกีสข ่านทั้งที่

ปรากฏในหนงัและหนงัสอื	สะท้อนเทคนคิ

การเป็นผู้น�าที่ไม่มีวันล้าสมัยไม่ว่ายุคสมัย

จะเปลี่ยนไปยังไง

	 การไม่มุ ่งท�าลายล้างคู ่ต่อสู้ให้

ราบคาบ	 เพราะทุกคนสามารถเป็นคู่ค้า	

(ภาคี)	 ที่ช ่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที	่							

ยิ่งใหญ่กว่าแค่การเอาชนะในสนามรบ

	 แม้จะถกูจ้องท�าลายล้าง	ถกูโจมตี	

แต่เมื่อมีโอกาสเจงกีสข่านก็ไม่เชื่อว่า	การ

สร้างความปลอดภัยให้กับเผ่าตนจะเกิด

จากการท�าลายล้างเผ่าอื่นให้สิ้นซาก

	 การท�าให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับ	

และหนัมาร่วมมือกันท�างาน	มาหาทางอยู่

ร่วมกันเป็นเป้าหมายทีส่�าคัญกว่าการเป็น

ผู้พิชิตคนสุดท้าย

	 วธิคีดิและการจดัการกบัคูต่่อสู	้ไม่

ว่าจะในยคุทีใ่ช้ก�าลงั	หรอืในยคุของการใช้

เงินกับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันอย่าง							

ไม่น่าเชื่อ	 คงเป็นเพราะไม่ว่ายุคสมัยจะ

เปล่ียนไปยังไง	 จิตวิทยาของความเป็น

มนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง	 คนส่วนใหญ่			

น ่าจะอยากมีชีวิตอย่างสงบถ้าหาผล
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ประโยชน์ร่วมกันได้	 ในขณะเดียวกันผู้น�าก็ย่อมแสวงหาความสุขให้กับประชาชน

มากกว่าก่อเรื่องท�าลายล้าง

	 ทีส่�าคัญคนเป็นผูน้�าต้องมคีวามสามารถสงูกว่า		ด้วยการรูเ้ท่าทันความคิดของ

ตนเอง	และสามารถควบคุมส่วนที่เป็นจุดอ่อนได้อย่างที่เจงกีสข่านพร�่าสอนลูก	

	 น่าจะเป็นเคล็ดลับส�าคัญจากปากของผู้น�าที่ยิ่งใหญ่	ที่ค่อยๆ	เรียนรู้จากความ

ยากล�าบาก	เพ่ือเอาชนะผูน้�ารอบข้างจนได้ข้อสรปุว่าผูน้�าทีแ่ท้จรงิต้องรูจ้กัการเอาชนะ

ใจ	ไม่ใช่เฉพาะของคนที่เป็นคู่ต่อสู้	แต่ของตัวเราเอง
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   ลิเกฝรั่ง	 (ใครเป็นคนคิดค�านี	้		

จ�าไม่ได้ซะแล้ว)	 ชุด	 The	 Tudors	 ไม่ได้	

ไล่เรือ่งตัง้แต่กษัตรย์ิต้นตระกลูทวิดอร์	ซึง่

ก็คือพ่อของกษัตริย์เฮนรี่ที่	 8	 ตัวเอกของ

ลิเกชุดที่ก�าลังจะพูดถึง

	 คนที่พอรู ้ จักประวัติศาสตร ์

อังกฤษอยู่บ้างคงต้องเคยได้ยินวีรกรรม	

(หรือป่าว)	ของกษัตริย์เฮนรี่ที่	8	ในฐานะ

ผู้ก่อต้ัง	 ศาสนาคริสต์ที่เรียกกันว่า	 The	

Church	of	England	ยึดถือค�าสอนตาม	

นกิายโปรเตสแตนท์ทีเ่ป็นฝ่ายตรงข้ามกบั	

นิกายโรมันแคธอลิก	 เจ ้าของค�าสอน

ดั้งเดิมของศาสนาคริสต์ที่มีประมุขคือ	

“
อุคมดติกับชีวิตจริง 

“

พระสันตะปาปาอยู่ที่วาติกัน

	 หนงับอกว่าความจริงแล้วกษตัริย์

เฮนรี่	เคยต่อต้านการเผยแพร่ค�าสอนของ	

มาร์ติน	ลเูธอร์	เจ้าของนกิายโปรเตสแตนท์	

แต ่ ใน ท่ีสุ ดกลับปฏิ เ สธอ� านาจของ															

สนัตะปาปาทีว่าติกนัหนัมายกย่องค�าสอน

ของลูเธอร์	 เพราะต้องการหย่ากับราชิน	ี

แคเธอรีน	 มาแต่งใหม่กับ	 แอน	 โบลีน								

ทีเ่ป็นแม่ของพระนางเจ้าอลซิาเบธที	่1	ใน

เวลาต่อมา

	 ดูลิเกฝร่ังเรื่องนี้แล ้วอดไม่ได	้						

ท่ีจะเทียบกับพงศวดารจีนที่เพ่ิงได้ดูอย่าง					

ชุดชุนชิวจ้านกว๋อ	ไม่ใช่เพราะมันให้ความ

ประทับใจเหมือนกัน	 แต่เพราะมีประเด็น

เ ร่ืองกุนซือผู ้อยู ่ เบื้องหลังผู ้มีอ�านาจ												

เหมอืนๆ	กัน	(อ่านตัวอย่างได้ในบทความ	

อย่ามัวแต่อ่านใจนาย)

	 กุนซือส�าคัญในชีวิตช่วงแรกของ	

กษัตริย์เฮนรี่ที่	 8	คือ	พระคาร์ดินัล	 วูลซี่	

กับ	 เซอร์	 โทมัส	 มอร์	 ที่หลายคนอาจ								

จะเคยรู ้จักในฐานะคนแต ่งหนั ง สือ

คลาสสิคชื่อ	 ยูโทเปีย	 ที่ท�าให้ทุกคนรู้จัก

และพูดถึงแผ่นดินในอุดมคติ

	 เรื่องจริงๆ	 จะเป็นยังไง	 คงต้อง

ตามไปอ่านประวัติศาสตร์	 (หรือไปดูหนัง

อีกชุดคือ	WolF	Hall)	 	แต่หนังพยายาม

เทียบสองคนให้เห็นกันจะๆ	

	 วูลซี่กับ	โทมัส	มอร์	มีสติปัญญา

ดีทั้งคู่	 ส่วนหลักที่ใช้ในการท�างาน	 และ

ด�าเนินชีวิตต่างกันราวฟ้ากับดิน	 แต่ก็

ท�างาน		รับใช้	ใกล้ชิด	เป็นที่ไว้วางใจของ

กษัตริย์เฮนรี่	

	 หนังบอกเราว่าเฮนร่ีไว้ใจ	 โทมัส	

มอร์	เพราะเป็นเพื่อนกัน	และ		โทมัส	เป็น

คนมคีวามรู้	จรงิใจกับเพือ่นผูมี้อ�านาจ	แม้

จะไม่สยบยอมท�าตามใจ	 แถมคอยแสดง

ความเห็นคัดค้าน	 แต่ดูเหมือนจะอยู่ใน

ระดบัทีผู่เ้ป็นกษตัรย์ิยงัทนได้	ในช่วงแรกๆ

	 เราไม่รูว่้าท�าไมกษตัรย์ิเฮนรีจึ่งไว้

ใจวูลซี่	แต่ดูจากพฤติกรรมและฐานะของ

วูลซี่	 คงเข้าท�านอง	 ใหญ่ทั้งคู ่เป็นศัตรู									

ก็เหนื่อยสู้เป็นเพื่อนกันดีกว่า	คนหนึ่งเป็น

ผู้น�าทางศาสนา	 อีกคนเป็นผู้น�าทางโลก						

วูลซี่คงฉลาดพอที่จะรู้ว่า	คนมีอ�านาจทาง

ทหารอยู ่ในมือ	 พร้อมสรรพด้วยก�าลัง

ทรัพย์	ย่อมมีอ�านาจเหนือกว่าคนที่กุมแค่

พลังศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า	 หาได้มีต่อ				

ผู้น�าศาสนาแต่อย่างไรไม่

	 ค�าพูดที่เขาบอกโทมัส	มอร์	 เมื่อ

พบว่า	 	 โทมัสไม่เห็นด้วยกับการขอหย่า

ของกษัตริย์เฮนรี่	เพราะโดยศาสนานิกาย

โรมันแคธอลิก	ถือเป็นบาปอย่างยิ่ง	น่าจะ

บอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของวูลซี่
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	 เขาบอกว่า	โทมสั	มอร์น่าจะฉลาด

พอที่จะรู้ว่า	 แม้แต่สันตะปาปาก็ต้องยอม

ตามทีก่ษัตรย์ิต้องการ	เพราะว่าไปแล้วการ

อนุญาตให้เฮนรี่แต่งงานกับแคธเธอรีนที่

ก่อนหน้านัน้เป็นภรรยาของผูเ้ป็นพีต่วัเอง	

ความจริงมันก็ผิดหลักศาสนามาแต่แรก

แล้ว	ถ้าจะให้หย่าก็ไม่น่าจะยาก	แม้จะผิด

หลักการเหมือนกัน	

	 อกีประโยคเขาบอกเมือ่ชัดเจนว่า

ยังไงโทมัสก็คงไม่สนับสนุนความพยายาม

ของตนเองที่จะช ่วยให ้กษัตริย ์ เฮนรี	่									

สมอารมณ์หมายในการหย่าราชินี	

	 คนย้อมผ้า	ยงัไงๆ	มอืกต้็องเป้ือน

สีที่ย้อม

	 โทมัส	 มอร์เลยเอามือลงไปวัก			

น�้าที่อยู่ในถังตรงหน้า	 พร้อมกับบอกว่า								

มือของเขาใช้แต่ของที่มีคุณภาพสูงสุด	

ช่วยดูหน่อยสิว่า	 มือเขาเปื้อนสีอะไรหรือ

เปล่า

	 โทมัส	 มอร์ไม่ได้ขัดขวางเพราะ

เชื่อว่า	 ในที่สุดค�าพูดของเขาจะมีน�้าหนัก

พอที่กษัตริย์เฮนรี่จะเชื่อ	 เขารู ้ดีว่าแม้

กษัตริย์เฮนรี่จะรักและไว้ใจเขา	แต่ก็ไม่ได้

มากพอที่จะเชื่อหรือท�าตามท่ีเขาแนะน�า

ไปเสียทุกเรื่อง	 	 ยิ่งเรื่องส่วนตัวที่เกิดจาก

กเิลสตัณหาทีเ่ฮนรีเ่องไม่เคยคิดจะควบคมุ

ตัวเอง

	 ก่อนหน้านัน้	โทมสัถกูคะยัน้คะยอ

ให้ย้ายเข้ามาอยู ่ในวังเพ่ือจะได้ให้ค�า

ปรึกษาได้ง่ายๆ	 เขาปฏิเสธอ้างว่า	 อยาก

อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้ามากกว่า	 แม้

ความเป็นอยูใ่นวงัจะสะดวกสบายมากกว่า

	 เมื่อเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกัน

เตือนว่าไม่น่าขัดใจกษัตริย์เฮนรี่	 เพราะ				

ดูพระองค์จะรักและไว้ใจ	 โทมัส	 มอร์

มากกว่าทุกคนในวัง	เขากลับตอบหน้าตา

เฉยว่า

	 ถ้ามใีครเสนอเฮนรีข่อแลกหวัเขา

กับปราสาทท่ีประเทศสเปน	 เขาเชื่อว่า					

เฮนรี่จะท�าโดยมิชักช้า

	 ก่อนหน้านี	้โทมสักเ็คยปรารภกบั

วลูซีว่่า	เฮนรีไ่ม่ได้เชือ่ค�าพดูเขาไปทกุเรือ่ง	

วูลซี่ถือโอกาสสอนมวยด้วยการบอกว่า		

ถ้าจะให้เจ้านายรักก็ต้องพร้อมที่จะมอบ

ของที่มีค่าที่สุดของตัวเองให้กับผู้เป็นนาย	

พร้อมถามโทมสัว่า	เขาคดิว่าอะไรเป็นของ

ที่มีค่าที่สุดของตัวเอง

	 ค�าตอบของโทมัสคงท�าให้	 วูลซ่ี

หน้าหงายไม่น้อย

	 เขาตอบสั้นๆ	 ว่า	my	 integrity	

แปลว่า	ศักดิ์ศรีและความเป็นตัวเอง

	 วลูซีท่�าทกุอย่างเพือ่ให้สมประสงค์	

ของผู ้เป็นนาย	 แม้จะขัดกับหลักการท่ี					

ตัวเองยึดมั่นในฐานะผู้น�าทางศาสนาใน

ขณะที่ โทมัสท�าตามความเชื่อ 	 และ

มโนธรรมส�านึกของตัวเอง	 ไม่ปฏิเสธที่จะ

ให้ค�าแนะน�าทีเ่ห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับ

ผู้มีอ�านาจท่ีพร้อมจะฟัง	 แต่ก็พร้อมจะ				

รบัชะตากรรมของการยนืหยดัในความเช่ือ			

ท่ีถูกต้องของตวัเอง	เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น	ใน

ที่สุดก็ถูกจับไปขังในหอคอยลอนดอน							

ที่คนไปเที่ยวลอนดอนน่าจะเคยไปเยี่ยม

ชมกันมาแล้วเป็นส่วนใหญ่

	 การยืนหยัดขัดขวางการขอหย่า	

ทั้งที่ก็รู้ว่ายากที่จะส�าเร็จ	คงไม่ใช่เกิดจาก

การเห็นในคุณค่าของสถาบันครอบครัว	

หรอืยดึมัน่ในกติกาของศาสนจกัรเป็นหลกั	

โทมัสอาจจะเห็นหายนะที่รออยู่ข้างหน้า	

หากปล่อยให้เพื่อนผู ้มีอ�านาจท�าตาม

อ�าเภอใจไปทุกเรื่อง	 เป็นทั้งหายนะต่อ

ประเทศ	และอันตรายต่อตัวเฮนรี่เอง

	 เขาเองก็เคยบอกเป็นนัยว่าการ

ท�าแบบนี้	ไม่น่าจะเกิดประโยชน์	และเขา

ไม่ได้ขดัขวางเพราะเป็นคนเจ้าหลกัการแต่

เพียงอย่างเดียว

	 ผมตคีวามว่าโทมัสรูด้ว่ีา	การเป็น

คนเจ้าหลักการ	 ไม่ยอมยืดหยุ่นบางครั้ง

อาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดี	ทั้งต่อเจ้าตัว

เอง	และกบัเร่ืองทีต่นเองพยายามยนืหยดั

ปกป้อง

	 แต่การยืดหยุ่นจนไม่รู้ว่า	 หลักท่ี

ตัวเองยึดถือมันอยู่ตรงไหนแบบวูลซี่	บ่อย

ครั้งอาจน�าประโยชน์ส่วนตัวมาให้	 แม้จะ

ไม่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเท่าที่ควร	แต่

บางครัง้ก็อาจก่อความเสียหาย	ให้กับส่วน

รวม	และวกกลับมาที่เจ้าตัวด้วย

	 ใครอยากเป็นแบบวูลซี่	 หรือจะ

เอาอย่างโทมัส	 มอร์	 หรือจะไม่เอาทั้งคู	่				

ก็ขอให้เลือกแนวทางตัวเองให้พบ	

	 แต่ท่ีส�าคัญแม้นักอุดมคติ	 อย่าง

โทมัสมอร ์ก็ยังต ้องรู ้ จักท�าตัวให ้เป ็น

ประโยชน์สูงสุด	ภายใต้โลกแห่งความเป็น

จรงิทีไ่ม่สมบรูณ์เหมือน	ดนิแดนยโูทเปียที่

เขาใฝ่ฝันอยากเห็น
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 ขอพดูถงึหนงัเรือ่ง	The	Tudors	

อีกสักครั้ง	หลังจากพูดเรื่องที่ปรึกษาใหญ่

ของพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดสองคน	 สองขั้ว		

คือ	 เซอร์	 โทมัส	มอร์	กับ	คาร์ดินัล	วูลซี่	

ไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อน

	 ทั้งสองมากความสามารถ	แต่ยึด

คนละแนว	 คนหน่ึงเป็นคาร์ดินัล	 ควร

ซื่อตรงละอายต่อบาป	แต่กลับยอมท�าแม้

เ ร่ืองที่ขัดกับหลักค�าสอนของศาสนา								

ถงึขัน้ข่มขู	่คาร์ดนิลัด้วยกนัให้หาทางยอม

ตามประสงค ์พระ เจ ้ า เ ฮน รี่ ที่ แปด																			

ทีพ่ยายามหาเหตขุ้างๆ	คูๆ 	มาอ้างเพือ่หย่า

ราชินีแคทเธอรีน	 ไปแต่งงานกับหวานใจ

“
(หลอก) ใช้คน หรือถูก (หลอก) ใช้

“

คนใหม่	แอน	โบลีน

	 ส่วนโทมัส	 มอร์	 เป็นนักวิชาการ	

นักปรัชญาผู้มีความรู้	 ไม่ได้บวชเรียน	 แต่

เคร่งศาสนา	 ยึดมั่นในความดี	 และหลัก				

ค�าสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด

	 และเพราะเป็นนกับวช	แต่ไปหลง

ไหลทางโลกสร ้ าง อิทธิพลมหาศาล	

คาร์ดินัล	 วูลซี่	 จึงเพาะศัตรูโดยไม่รู ้ตัว					

ทัว่บ้านท่ัวเมอืงจนทีสุ่ดกแ็พ้ภยัตัวเอง	เม่ือ

ทุกฝ่ายช่วยกันยุ	 ช่วยกันแยง	 สร้างความ

ระแวงให้กบักษตัรย์ิเฮนรี	่จนปลดวลูซีอ่อก

จากต�าแหน่ง

	 พอเลกิใช้วลูซี	่พระเจ้าเฮนรีถ่งึได้

รู้ว่า	ท่ีจริงวลูซีก่ม็ปีระโยชน์มากมาย	อย่าง

น้อยก็แบ่งเบาภาระจนตัวเองสามารถไป

หาความส�าราญกับสาวๆ	 ตามใจชอบ	

เพราะมคีนคอยดแูลกจิการบ้านเมอืงแทน	

แถมเป็นที่ปรึกษาสารพัดเรื่อง

	 สิ่ งแรกท่ี เฮน ร่ีต ้องท�า คือหา								

ทมีใหม่	มหีลายคนจ้องรอต�าแหน่งอยูแ่ล้ว	

แต่เฮนรี่อยากได้สักคนที่ไว้ใจได้มาช่วย

แบบวูลซี่	 และแน่นอนว่าเขาย่อมคิดถึง				

โทมัส	 มอร์	 เพื่อนรักผู้เปี่ยมอุดมการณ	์				

แต่จะได้ตัวโทมัสมาช่วยคงไม่ใช่เรื่องง่าย	

เพราะขนาดให้มาอยู ่ในท�างานใกล้ชิด					

ในวัง	เพื่อนยังเคยปฏิเสธมาแล้ว

	 แต่เขาก็ไม่ละความพยายามเริ่ม

ด้วยการขอร้องตรงไปตรงมา	 ซึ่งโทมัส						

ก็ปฏิเสธโดยไม่รีรอ	ไม่อ้อมค้อม

	 ตามด้วยการขู	่อ้างอ�านาจกษตัรย์ิ	

แล้วก็นึกได้ว่า	ไม่มีทางได้ผล

	 เ ลยหั น ไป ใช ้ วิ ธี พู ด ให ้ เ ห็ น

ประโยชน์ส่วนรวม	 เพราะรู้ว่า	 โทมัสเป็น

คนเห็นแก่ส่วนรวม	 พร้อมกับเสนอว่า							

โทมัสมีแต่ได้	 ไม่มีเสีย	 เพราะเขาพร้อม						

ที่จะปล่อยให้โทมัส	 ใช้วิจารณญาณของ			

ตัวเองอย่างเต็มที่	ขนาดบอกว่า	ถ้าจะท�า

อะไร	 ให้ถามพระเจ้าก่อนไม่ต้องมาถาม

กษัตริย์

	 โ ดน เข ้ า ไม ้ นี้ มี ห รื อที่ โ ท มั ส													

จะปฏิเสธ	 เพราะใจหนึ่งก็ก�าลังกลัวพวก			

ลูเธอรันท์จะได้เปรียบ	 ถ้ามีอ�านาจก็อาจ

จะจัดการอะไรได้บ้าง

	 ส่วนทีมที่เหลือ	เฮนรี่กลับตั้งจาก

บรรดาผูใ้กล้ชดิตวัเอง	และใกล้ชดิหวานใจ		
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ที่เป็นคนเอาความไม่ดีของวูลซี่มาเพ็จทูล	

ส่วนหนึ่งอาจหวังจะเห็นอะไรใหม่ๆ	 จาก

ฝั่งคนที่เห็นไม่ตรงกับวูลซี่

	 เอาเข้าจริง	 ผลงานท้ังทีมกลับ				

ไม่ได้เร่ือง	สูค้นคนเดยีวไม่ได้	แถมตวัเฮนรี่

เองก็ต้องมาใช้เวลาดูแลเรื่องราวด้วย					

ตัวเองมากขึ้น	

	 แต่ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้ว					

ที่จะกลับไปหาวูลซี่

	 การใช้คนให้เป็นจดัเป็นคณุสมบัติ

ส�าคัญของนักบริหาร	ใครที่ท�าอะไรส�าเร็จ	

แต่ต้องลงมือท�าเองทุกที	 ไม่งั้นไม่ส�าเร็จ			

ยังไม่อาจจัดได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ดี	

	 การหาคนไว้ใจได้มาร่วมงานด้วย

จึงเป็นส่วนส�าคัญของการบริหาร	 และ

สร้างผลงาน		

	 หลายคนอาจจะคิดว่า	การใช้คน

ให้เป็น	 สิ่งส�าคัญที่สุดคือประเมินความ

สามารถคนเป็น

	 ซึ่งก็คงจะจริง	แต่ที่อาจจะส�าคัญ

ไม่แพ้กัน	คือต้องรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายใน

การท�างานอย่างไร	 แล้วจึงไปเลือกคนให้

ถูกกับงาน

	 ผมเคยพูดถึง	 กวั่นจง	 กับ	 เป่าซู่

หยา	 สองสหายผู้โด่งดังยุคชุนชิว	 ที่จริง			

เป่าซู ่หยาต้องได้เป็นท่ีกุนซือใหญ่ข้าง				

กายฉีฮ่วงกง	 แต่เขาบอกกับ	 ฉีฮ่วงกงว่า		

ถ้าอยากปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข							

ใช้คนอย่างเขาก็พอ	 แต่ถ้าอยากเป็นผู้น�า

เหนือแคว้นทั้งปวง	 ต้องใช้กวั่นจง	 เพ่ือน

สนิทของเขา

	 การใช้คนให้เป็นยงัประกอบด้วย

ความสามารถในอีกหลายแง่หลายมุม	

	 เริ่มต้นจากการดูคนเป็นพูดให้

เป็นวิชาการหน่อยกบ็อกว่า	ประเมินความ

สามารถหรือสมรรถนะได้	 (บางแห่งก็								

ดูโหวงเฮ้งด้วย)	

	 ท่ีส�าคัญไม่แพ้กัน	 คือประเมินได้

ว่าเหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายให้ท�า

หรือไม่	 หรือว่ามี	mismatch	 (ความไม่

ลงตัว)		ระหว่างสมรรถนะ	กับ	ภาระงาน

ที่พึงประสงค์

	 หลายที่ท�างานรับคนเพราะเห็น

ว่าเป็นคนดี	 ไว้ใจได้	 เอาเข้าจริงคนดี	 แต่

ท�างานไม่เป็น	 หรือท�างานเป็นแต่ไม่ได	้			

ดังใจ	หรือผิดเล็กผิดน้อยไปจนถึงผิดใหญ่

เต็มไปหมด

	 หรือเป็นคนด	ีแต่ท�างานกบัคนอืน่

ไม่ได้	พูดก็ไม่เป็น	ความอดทนก็ต�่า	

	 บางทีเข้าขั้นเก่ง	 แต่ดูถูกคนอื่น	

เลยท�างานกับใครไม่ได้

	 นี่ล ้วนแต ่ เป ็นความตัวอย ่าง					

ของความผิดพลาดที่เลือกคนโดยดูข้าง

เดยีวคอื	ดแูค่คุณสมบัต	ิหรอืความสามารถ							

ที่แยกส่วน	ไม่มองเทียบกับงานที่จะให้มา

ท�า

	 นอกเหนือจากการดูคนเป ็น			

เลือกคนเป็น	มอบหมายให้ถูกกับงานแล้ว	

ยังต้องสามารถสร้างแรงจูงใจ	 ในการ

ท�างาน	 ซึ่งนอกจากระบบแรงจูงใจที่รู้จัก

กันดีแล้ว	สิ่งส�าคัญคือการได้ใจคนท�างาน

	 แรงจูงใจที่มีพลังมากท่ีสุด	 คือ	

ความรักในงาน	ความรักในองค์กร	หรอืแม้

กระท่ังความรักในตัวผู ้น�าหรือหัวหน้า	

ไม่ใช่แค่เรือ่งเงนิเดอืน	 ค่าตอบแทน	หรือ

สารพัดเครื่องอ�านวยความสะดวก

	 เห็นตัวอย่าง	เฮนรี่ที่แปด	กับทีม

งานแล้วก็ชัดเจนว่า	 เฮนรี่ดูจะผ่านด่าน

แรกได้ไม่เลว

	 เพราะตั้งเป ้าหมายว ่าตัวเอง		

อยากได้อะไร	 เขาอยากเป็นที่จดจ�าใน

ประวัติศาสตร์	ดูเหมือนจะเลือกการสร้าง

ชื่อโดยการท�าสงครามแย่งชิงดินแดน						

คนอ่ืนโดยดูตัวอย่างจากบรรพบุรุษที	่					

ชนรุ่นหลังกล่าวขวัญถึง

	 แต่คุณสมบัติและความสามารถ		

ในการใช้คนดูจะมีน้อยมาก

	 เริ่มจาก	 ความสามารถในการ

เลือกคน	เพราะเลือกใช้แต่คนใกล้ชิด	

	 แถมยั ง รั กสนุก 	 ชอบสบาย											

ไม่อยากท�างานหนัก	

	 ส่วนจิตวิทยาในการบริหารคน					

ก็แย่มาก	 ส่วนหนึ่งมาจากคุณสมบัติส่วน

ตวัทีช่อบใช้อ�านาจ	ทีเ่หน็ใช้น�า้เยน็	เข้าลบู	

พูดหว่านล้อมโทมัส	 เพื่อนรัก	 ดูเหมือน		

เข้าท่า	แต่ไม่ยอมใช้กับลูกทีมคนอื่น	ๆ

	 เลยมีลูกทีมที่รักและเป็นห่วง

จรงิๆ	จงัๆ	อยูค่นเดยีว	ส่วนทีเ่หลอืล้วนแต่

ท�าเพราะความกลวั	หรอืไม่กเ็พราะหวงัผล

ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

	 ใช ้คนไม ่เป ็น	 บางทีอาการก็

แสดงออกเร็วคือ	 งานไม่ประสบความ						
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ส�าเร็จ	บางทีอาการก็แสดงออกช้าคือ	ตอนแรกงานได้ผล	แต่ไม่มั่นคง	 เพราะมีแต่คน

ท�าโดยมองผลประโยชน์ตัวเอง	ไม่มีแก่นให้ยึดร่วมกัน

	 โดยเฉพาะแก่นที่มาจากหัวหน้า	หรือผู้น�าที่ดี	
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	 หนังเรื่อง	 Enemy	 at	 the	

gates	พดูถงึการรบทีส่ตาลนิกราดจากมมุ

ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิง่	เพราะส่วนใหญ่จะ

พูดถึงความโหดร้ายของสงครามที่ทหาร

ทั้งสองฝ่ายต้องสู้กับศัตรูร่วมคืออากาศที่

หนาวแสนทารุณ

	 แต่หนงักลบัหยบิเอาประเดน็งาน

ข่าวทีพ่ลกิสถานการณ์ของผูเ้พลีย่งพล�า้ให้

กลับเป็นฝ่ายฮึกเหิม	จนได้ชัยในที่สุด

	 ดแูล้วท�าให้คิดถงึบทความหนึง่ใน

เซค็ชัน่ธุรกิจของนิตยสาร	ด	ิอโิคโนมสิต์	ที่

เคยพดูถงึผูน้�าองค์กรว่า	ต้องกล้าทีจ่ะเป็น

แผ่นเสียงตกร่อง	 ซึ่งโดนนัยยะไม่ได้บอก

“
การสื่อสารทั่วองค์กร

“

ให้ผู้น�าเป็นคนย�้าคิดย�้าท�า	 พูดเรื่องเก่าๆ

ซ�้าซากจนลูกน้องเบื่อหน่ายไปตามๆ

	 แต่ความหมายคอืผู้น�าองค์กรอาจ

ต้องพดูเรือ่งเดียวกนัซ�า้บ่อยๆ	ถ้าเป็นเรือ่ง

ที่มีความส�าคัญ	 และเป็นหัวใจของการ

บรหิารองค์กร	เช่นค่านยิมขององค์กร	อย่า

ไปหงุดหงิดถ้าพูดแล้วยังมีคนไม่เข้าใจ	

หรอืไม่ท�าตาม	แล้วไปทกึทักเอาว่าลกูน้อง	

ไม่ฉลาด	หรือกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟัง

	 นักบริหารมือหนึ่งคนหนึ่งของ

เมอืงไทยเคยบอกว่า	ถ้าเรือ่งส�าคญั	แต่เรา

พูดแล้วเขาไม่รู ้เรื่อง	 แปลว่าเราพูดไม่ดี	

ไม่ใช่ลูกน้องไม่ได้เรื่อง

	 การพดูย�า้เร่ืองใดเรือ่งหนึง่บ่อยๆ	

นอกจากจะท�าให้เข้าใจมากขึน้	ยงัเป็นการ

ท�าให้เหน็ความส�าคัญของเรือ่งนัน้ๆ	ท�าให้

ลกูน้องหนัมาให้ความสนใจ	และจรงิจงักับ

มัน

	 นีเ่ป็นเพยีงตวัอย่างหนึง่ของเรือ่ง

ที่มีความส�าคัญยิ่งในการบริหาร	 นั่นคือ

เรื่องการสื่อสารในองค์กร

	 จากตัวอย ่างเรื่องแผ ่นเสียง								

ตกร่องจะเหน็ว่า	ขนาดเป็นค�าพดูของผู้น�า

องค์กร	ก็อย่าได้คิดว่าพูดทีเดียวแล้วจะได้

ผลเลย	มันอาจจะได้ผลแต่พอหยุดพูดคน

ก็อาจลืม	หรือคิดว่ามันไม่ส�าคัญแล้ว	หรือ

อาจจะตีความว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว

	 เม่ือทหารรัสเซียก�าลังเสียขวัญ	

หมดก�าลังใจในการรบที่สตาลินกราด	

เพราะกองทัพฝ่ายเยอรมันบุกหนัก	แม้จะ

ไม่ใช่เจ้าถิ่นและต้องเสียทหารไปไม่น้อย	

แต่กลับได้เปรียบในการรบช่วงแรกๆ	

	 ครุสเชฟเป็นนายพลในกองทัพ			

ส่ังให้สร้างวีรบุรุษขึ้นมาเพื่อสร้างก�าลังใจ

ให้แก่กองทัพ	 แต่ต้องเป็นของจริงไม่ใช่					

กขุึน้มาเอง	เพราะถ้าไม่จรงิแล้วทหารรูเ้ข้า

จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่

	 พลแม่นปืนอย่างวาสลิ	ีจงึถกูมอบ

หมายให้สังหารนายทหารชั้นน�าของฝ่าย
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เยอรมนั	เพือ่เอามาท�าข่าวให้ทหารทัง้สอง

ฝ่ายเห็นว่า	 รัสเซียเป็นฝ่ายกุมชะตาของ

ฝ่ายตรงข้าม	ขนาดอยากให้นายทหารคน

ไหนตายก็สั่งได้	

	 แน่นอนว่า	 ฝีมือของวาสิลี	 และ

การดักยิงนายทหารเยอรมันจะไม่มีความ

หมายเลย	 ถ้าไม่มีการสร้างเครือข่ายการ

สื่อสารให้เป็นข่าวไปถึงทหารในกองทัพ

อย่างทัว่ถึง	และถงึมข่ีายการสือ่สาร	แต่วธิี

การเขียนข่าวไม่สามารถกระตุ ้นความ

ฮึกเหิมได้	 ผลงานของเขาก็อาจจะเปล่า

ประโยชน์

	 ในทางกลับกัน	 เพราะมีการ

สือ่สารทีก่ว้างขวางและมพีลงั	ผลงานของ

พลแม่นปืนคนเดียว	 กลับได้ผลเป็นหลาย

เท่าทวีคูณในการท�าลายล้างฝ่ายตรงข้าม	

เพราะมันไปก ่อผลให ้ทหารทุกส ่วน											

ในกองทัพสู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 คงไม่เกินเลยท่ีจะพูดว่า	 การ

ส่ือสารเป็นองค์ประกอบส�าคัญกว่าฝีมือ

ของวาสิลีซะอีก

	 ในหนงัยงัชีใ้ห้เหน็ถึงความจ�าเป็น

ที่จะต้องสื่ออย่างส่ม�่าเสมอ	โดยเฉพาะใน

ภาวะที่คนท�างานขาดความมั่นใจ	 เพราะ

ทันที่ที่ข ่าวเกี่ยวกับผลงานของวาสิล	ี					

หายไป	 ต่างก็ตีความว่า	 รัสเซียคงไม่อาจ

ตีตื้นชนะข้าศึกได้

	 การส่ือสารท่ีจะได ้ผลจึงต ้อง

เป็นการส่ือสารท่ีมีองค์ประกอบส�าคัญ

หลายประการ

	 เริ่มตั้งแต่ข้อแรกที่เป็นพื้นฐาน	

คอืต้องเป็นความจริง	ไม่ใช่กเุร่ืองขึน้อย่าง

ที่กล่าวมาแล้ว	ในกรณีการสู้รบ	การตรวจ

สอบข้อเท็จจริงในสมรภูมิ	 อาจจะไม่ใช่

เร่ืองง่ายๆ	(แต่ฝ่ายรัสเซียในหนงัก็ไม่เส่ียง

กเุรือ่งไม่จริงในช่วงทีผ่ลงานใหม่ๆ	มนัเกิด

ยาก)	

	 ส�าหรับในองค์กร	ถ้ากเุร่ืองไม่จริง	

โดยหวังผลให้พนักงานคึกคัก	เกิดก�าลังใจ

ในการท�างาน	 น่าจะอยู่ได้ไม่นานผู้คน							

ก็จะรู้กันหมด	 กลับกลายเป็นบูมเมอแรง

ย้อนกลบัมาสร้างความเสยีหายได้มากกว่า

	 ประการที่สองคือต ้องมีการ

วางแผนการส่ือ	 ตั้งแต่การท�าสารให	้							

น่าสนใจ	และรบัใช้เป้าหมาย	ไปจนถงึการ

เลือกช่องทาง	 หรือวิธีสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้ดี	 ถ้าอยากให้เกิดความฮึกเหิมก็

ต้องมวีธิกีารน�าเสนอแบบหน่ึง	ถ้าอยากให้

เกดิความเข้าใจ	ปฏบิตัไิด้กต้็องมวีธิกีารอกี

แบบหนึง่	การท�าสารให้น่าสนใจถอืเป็นขัน้

ตอนส�าคัญ	 ที่ในทางธุรกิจถือเป็นทุนทาง

ปัญญาของผู้คนในวงการโฆษณา

	 ประการท่ีสาม	คือการไม่ปล่อยให้

เกิดช ่องว ่างของการรับรู ้ 	 ต ้องมีการ

วางแผนสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง	และไม่ใช่สือ่

แบบเก่าซ�้าซาก	ต้องมีความใหม่ในการน�า

เสนอ	แม้อาจจะเป็นประเดน็เดมิท่ีต้องการ

ตอกย�้า

	 การสือ่สารในองค์กรให้ได้ผลยงัมี

รายละเอียดที่ต้องให้ความสนใจอีกหลาย

แง่ขึ้นกับบริบท	 และพื้นฐานของแต่ละ

องค์กร	 และพื้นฐานทางสังคมของแต่ละ

ธุรกิจ	

	 ในช่วงเจอวิกฤต	 การสื่อสารคง

ต้องถี	่และทัว่ถงึ	หากต้องการระดมสรรพ

ก�าลังในองค์กร	 และองค์กรเชื่อมั่นว่า	

บุคลากรยิ่งท�างานนานก็ยิ่งมีค่า	 ไม่ใช่					

ชิ้นส ่วนหรืออะไหล่เครื่องยนต์กลไก										

ท่ีเมื่อเคร่ืองมีปัญหาก็หาอะไหล่ใหม่มา

เปลี่ยนเป็นอย่างแรก

	 องค ์ประกอบส�าคัญของทุก

องค์กรคือ	คนท�างาน	

	 ถ้าอยากให้	“แต่ละคน”	มีก�าลัง

ใจในการท�างาน	 คงต้องคิดถึงมาตรการ

และระบบแรงจูงใจที่จะกระตุ้นแต่ละคน

ให้ทุ่มเทให้เต็มที่	

	 แต่ถ้าอยากจะเหน็	“ทกุคน”	เกดิ

พลังที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน	 สิ่งแรกที่

ต้องท�าไม่ใช่ระบบแรงจงูใจของปัจเจก	แต่

เป็นการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ทั่วองค์กร	



ซีเรียสแต่ไม่เครียด สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์132 133

	 ในสังคมม้าแข่งที่ทุกคนต้อง

ดิน้รนแข่งขนั	บางคนอาจจะตัง้เป้าว่าต้อง

เป็นที่หนึ่ง	 แต่บางคนแค่หวังแค่ว่าไม่ต้อง

เป็นผู้แพ้ก็พอใจแล้ว

	 ใครทีสู่แ้ล้วคิดว่าตวัเองก�าลงัเป็น

ไอ้ข้ีแพ้	ท้อแท้หมดก�าลงัใจ	ต้องไปหาหนงั	

2	 รางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วเรื่อง	 Little	

Miss	Sunshine	มาดู	เพื่อเตือนสติตัวเอง

	 ครอบครัวฮุเวอร์มสีมาชกิครวัเรอืน

สามช่วงอายุรวม	6	คนอยู่ร่วมชายคา	ถึง

เวลากินข้าวก็พร้อมหน้าพร้อมตา	 ฟังดู				

น ่าอิจฉา	 แต่ป ัญหาส�าคัญ	 แต่ละคน									

จิกต	ีวพิากษ์วจิารณ์	ไม่พอใจในพฤตกิรรม

“
ขี้แพ้ สู้ๆ

“

ของสมาชิกร่วมนามสกุลเป็นประจ�า

	 หลังจากรับรู้เรื่องราวของแต่ละ

คนพอประมาณ	 ภายใต้ท่าทีภายนอกที่ดู

จะเป็นคนแข็ง	เห็นอีกคนแย่ไปหมด	สิ่งที่

ดจูะเหมอืนกนัคอืทกุคนกลัวจะต้องเป็นไอ้

ขี้แพ้	ด้วยเหตุผลต่างๆ	กัน

	 สมาชิก	6	คน	แบ่งใหญ่ๆ	ได้เป็น	

3	กลุ่ม	กลุ่มแรกเป็นพวกกลัวแพ้	 เพราะ

เคยแพ้มาแล้ว	 ท�าเอาชีวิตย�่าแย่จนยังนึก

ไม่ออกว่าจะเอาไงดีกบัตัวเอง	ได้แก่คณุน้า

และหลานชาย

	 กลุม่ทีส่องพวกไม่ยอมแพ้	และคดิ

ว่าตัวเองจะไม่มีวันแพ้	 แต่ลึกๆ	 กลัวแพ	้

เอามากๆ	จนคดิไม่ออกว่าถ้าเกิดแพ้ขึน้มา				

จะเอาไงดีกับตัวเอง	คือคุณพ่อกับลูกสาว

	 กลุ่มที่สามเป็นพวกที่บอกตัวเอง

ว่า	 ข้าไม่เคยแพ้	 แต่พอแพ้ขึ้นมาจะเป็น				

จะตาย	ยอมไม่ได้	นี่ก็คือคุณแม่กับคุณปู่

	 รายละเอียดตัวละครมีมากมาย

จาระไนไม่ไหว	 แต่มีข้อน่าเปรียบเทียบ

ส�าหรับคนที่ก้มหน้าก้มตา	 ต่อสู้เอาชีวิต

รอดในสังคมตัวใครตัวมัน

	 เพราะคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า	

ภายใต้บรรยากาศแห่งการแข่งขัน	 และ

การเตรียมพร้อม	 จนถึงขั้นลงทุนสารพัด

เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ชนะ	 (ที่ไม่

ต้องถึงขั้นได้ท่ีหนึ่ง)	 ทุกคนเคยกลัวความ

พ่ายแพ้มาแล้วทั้งสิ้น

	 ปัญหาส�าคัญจึงไม่ได้อยู่แค่ว่าจะ

ท�ายังไงถึงจะเอาชนะคนอื่นได้	แต่ยังอยู่ที่

ว่า	ท�ายงัไงถงึจะไม่แพ้	และทีส่�าคญัยิง่ยวด

คือ	ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะท�ายังไงดี

	 หนังเรื่องนี้มีบทเรียนที่น่าสนใจ

อยู่หลายข้อ

	 ข ้อแรกคือ	 ให ้บอกตัวเองว ่า							

ข้าไม่มีวันเป็นผู ้แพ้	 เหมือนที่ผู ้เป็นพ่อ								

ริชาร์ด	 พยายามปลุกใจจนถึงขั้นยัดเยียด

ให้ลกูๆ	เชือ่มัน่ในตวัเองจนเกนิงาม	เพราะ

ตัวเองเป็นเจ้าของเคล็ดลับ	 9	 ขั้นสู่ความ

ส�าเร็จ	 แม้ในหนัง	 ริชาร์ดเองจะเป็นผู้แพ้	

เพราะขายหลกัสตูรตวัเองไม่ได้	แต่ถ้าดจูน

จบก็จะพบว่า	สิง่ทีเ่ขาพดูนัน้เป็นความจรงิ

ที่ไม่อาจปฏิเสธได้	 มีหนังสือว่าด้วยการ
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พ่ายแพ้	นานเกินไป	การจมอยูก่บัความ

ผิดหวังจากการพ่ายแพ้	 ไม่ได้มีผลเสีย

แก ่ตั ว เองเท ่านั้น 	 ยิ่ งมีสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีรกัและห่วงใยเรา	ผลเสยีจะ

เกิดกับคนที่รักเรา	 แต่ในขณะเดียวกัน	

ถ้าคนในครอบครัวรู้จักให้ก�าลังใจกัน	

แทนทีจ่ะซ�า้เติมความพ่ายแพ้กอ็าจไม่มี

ความหมาย	ผู้แพ้ก็ฟื้นคืนพลังเร็ว

	 ข ้อที่สี่คือ	 ถ ้ากลัวแพ ้แล ้ว

พยายามหนี	 (การแข่งขัน)	จะไม่มีวันมี

ความสุข	 แถมอดได้เรียนรู้	 	 ต้องบอก			

ตวัเองว่า	ถงึกลวัแพ้กต้็องสู	้บางทคีวาม

พ่ายแพ้ในวนันีก้เ็ป็นเครือ่งมือของความ

ส�าเร็จในวันพรุ่ง

	 คนที่สู้แล้วแพ้	 อาจเป็นผู้แพ	้

แต่ไอ้ข้ีแพ้ตวัจรงิคอืคนท่ีกลวัจนไม่ยอม

สู้ต่างหาก

สร้างพลงัทีส่อนให้มองตวัเอง	และบอก

ตัวเองในเชิงบวกอยู่มากมายในตลาด

หนังสือปัจจุบัน

	 ข้อที่สองคือ	เมื่อแพ้แล้ว	อย่า

กลบเกลื่อนความพ่ายแพ้	เพราะยังไงก็

แพ้ไปแล้ว	บางคนชอบท�าเท่ห์	ด้วยการ

ต่อว่าคนอื่นก่อน	 เพื่อไม่ให้ตัวเองต้อง

รูส้กึว่าเป็นตวัการของความพ่ายแพ้	แต่

เอาเข้าจริงๆ	 ก็ไม่อาจหลอกตัวเองได	้

เพราะฉะนั้นสู ้ความจริงซะจะดีกว่า					

ไม่งั้นจะพลอยได้นิสัยเสียเพิ่มเติม	ชอบ

โทษคนอื่น	ไม่มีใครไม่เคยแพ้	ถ้าแพ้ปุ๊บ

ต้องมองหาคนอ่ืนให้โทษ	ในทีส่ดุจะเป็น

คนน่ารังเกียจเอามากๆ

	 ข้อที่สาม	 นอกจากจะไม่โทษ

คนอ่ืน	หรอืพยายามกลบเกลือ่นแลต้อง

รีบหาทางออกให้เจอ	 อย่าอยู่กับความ
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	 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัล		

ออสการ์ช่ือชวนคิด	No	Country	for	Old	

Men	 สงสัยว่าจะพูดถึงเรื่องอะไร	 ยิ่งคน

เคยดูหนังของสองพ่ีน้องโคเอน	 จะยิ่ง

อยากรู้ว่ามาไม้ไหน	เพราะท�าหนังไม่ค่อย

เหมือนใคร

	 เป็นไปตามคาด	ไม่ผิดหวัง	ได้ทั้ง

ความบันเทิง	 แถมกระตุกให้คิดไปได้

สารพัดตั้งแต่ชื่อเรื่องต่อไปถึงธรรมชาติ

ด้านมืดของมนุษย์	 จนอดถามตัวเองไม่ได้

ว่า	 เอาเข้าจริงเรามีวิธีคิดในการท�างาน	

การใช้ชวีติ	แบบไหน	ระหว่างตวัละครหลัก	

4	ตัว

“
คนทำ งาน 4 แบบ

“

	 อันทอน	 มือสังหารผู ้ยึดมั่นใน				

ค�าพูดตัวเอง	 มีหลักและแบบแผนในการ

ท�างาน	ฆ่าคนไม่กระพรบิตา	แต่เล่นเอาคน

ดมูนึตบึว่า	หลายอย่างท่ีท�าไม่รู้ท�าไปท�าไม	

เพราะตามสังหารเหยื่อทั้งที่ รู ้ว ่าไม ่มี

ประโยชน์อะไร	แต่ต้องท�าเพราะลั่นวาจา

ไปแล้ว	 หรือเวลาไม่อยากฆ่าเหยื่อก็ไม่

ตดัสนิใจเอง	ต้องให้เหยือ่เส่ียงดวงทายหวั

ก้อย

	 ลูวิน	 ทหารผ่านศึกเวียดนาม									

ผู้ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ	ความมั่นใจเต็มร้อย	

จนกล้าเข้าไปเล่นกับความตายเพราะ

ความโลภทั้งที่ชีวิตก็ไม่เห็นจะเดือดร้อน

ยากไร้อะไรนักหนา

	 คาร์สนั	อาชญากรอาชพีผูอ้ดัแน่น

ด้วยประสิทธิภาพ	 ท�างานฉับไว	 ม่ันใจ					

ทุกจังหวะ	มีหลักการไม่แพ้อันทอน	แต่มี

สไตล์คนละขั้ว	พยายามไม่ฆ่าใคร	ถ้ามีวิธี

อื่นให้บรรลุเป้าหมายได้	 แถมยังปกป้อง

เหยื่อตัวเองทั้งที่ ตัวเองก�าลังตกอยู ่ใน

อันตราย	

	 เอ็ดทอม	นายอ�าเภอสูงวัยที่มาก

ประสบการณ์	เหน็ทีเ่กดิเหตกุป็ะตดิปะต่อ	

พร้อมประเมินคู่ต่อสู ้ที่ไม่เคยเห็นตัวได้

เหมือนตาเห็น	 เป็นคนเฉลยความหมาย

ของชื่อหนังว่าท�าไมต้อง	 No	 Country				

for	Old	Men

	 แค่เจาะลึกวิเคราะห์เบ้ืองลึก

พฤติกรรมตัวละครท้ังสี่	 ก็มีเรื่องให้พูดได้

เป็นกระบุง	 เลยจะเอาแค่เร่ืองสไตล์การ

ท�างานส่ีแบบ	เทยีบกับคนท�างานทีมี่ตวัตน

ในโลกแห่งความจริง

	 แม้จะเป็นตวัละครในจนิตนาการ	

และดแูปลกมนษุย์อยูห่ลายตอน	อย่างการ

ตดัสนิใจฆ่าเหยือ่โดยเหตผุลทีฟั่งไม่เข้าท่า	

แต่บางทีก็ใช้การปั่นหัวก้อยประกอบการ

ตัดสินใจตัวเองเพื่อหาเหตุผลให้ไม่ต้องฆ่า	

แต่ดเูหมอืนเขาจะใช้พฤตกิรรมอนัทอนมา

เสียดสีผู้คนในชีวิตจริงได้แยบยล

	 เพราะมันท�าให ้นึกไปถึ งคน											

ที่ท�างานเพียงเพราะมีคู่มือบอกไว้	 	 มีกฎ

เกณฑ ์ก� าหนดไว ้ 	 หรื อ มี ใครสั่ ง ไ ว ้																			

โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าท�าไมต้องท�า		แถมบาง

ครั้งก็ไม่ได้อยากท�าเท่าไหร่หรอก	 เลยหา

ทา ง เ บ้ี ย วด ้ ว ยก า รพึ่ ง อ� า น าจจ าก																			

สิง่ทีต่วัเองควบคมุไม่ได้	เช่น	เสยีงจิง้จกทกั	

หรือไม่ก็ถามเหรียญ	หรือเลขคู่เลขคี่		บน
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ธนบัตรใบแรกที่หยิบได้

	 ผมว่าคุณคงนึกชื่อคนรู้จักที่เป็น

ท�านองนี้ได้ไม่มาก็น้อย	

	 คนที่เดินตามเส้นท่ีขีดไว้โดยไม่

สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น	และเพราะไม่รู้ว่า

ท�าไปท�าไม	บางครั้งก็เบื่อไม่อยากท�า	แต่

ก็ไม่มีความกล้าพอที่จะแหวกกฎที่ตั้งไว	้

(ไม่ว่าจะตั้งโดยตัวเอง	หรือคนอื่นมาตั้งไว้

ให้)	 ต้องหาวิธีเลี่ยงหรือเหตุผลอื่นมาอ้าง	

แบบไม่เข้าท่า

	 ส่วนคนแบบลูวินน่าจะเจอได้

บ่อยกว่า	 คนที่เห็นเงินก้อนโตเป็นไม่ได้				

ท้ังท่ีรู้ว่ามันมีความเสี่ยงแต่ก็พร้อมจะเอา

มาเป็นของตัวเอง	 	 พร้อมบอกตัวเองว่า				

ข้าแน่	ยากแค่ไหนก็ชนะมาแล้ว	แถมดวง

แข็งเพราะขนาดเพ่ือนตายไปแยะ	 ข้าก็

รอด	(สงครามเวียดนาม)	มาแล้ว

	 ท่ีอาจจะหายากหน่อยคงเป็น		

คาร ์สันที่ยึดเป ้าหมายใหญ่เป ็นหลัก										

ไม่ยอมเสียเวลาท�าเร่ืองที่ไม่จ�าเป็นถ้ามัน

ไม่ช ่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ตั้งไว	้						

จนบางครั้งเพราะไม่สนใจเร่ืองข้างเคียง	

เลยท�าเอาเสียงานได้ง่ายๆ	เหมือนกัน

	 ที่หายากที่สุดคือคนอย่างนาย

อ�าเภอเอ็ดทอม	 ชีวิตมอบให้กับรักษา		

ความถูกต้อง	 พร้อมจะช่วยลูกบ้านที่				

หลงผิด	แม้อันตรายก็พยายามช่วย	ทุกวิถี

ทาง	น่าเสียดายที่ค�าพูดและมุมมองของผู้

สูงวัยอย่างเขา	 คนรุ่นหลังดูจะฟังไม่เข้าห	ู

แถมวิธีคิด	 และมุมมองต่อชีวิตก็ตื้นเหลือ

หลาย	เลยเกดิสงสยัขึน้มา			ว่าตวัเองก�าลงั

ท�าหน้าที่ปกป้องคน	หรือสังคมแบบไหน

กันแน่	

	 เพราะยิ่งอายุมากก็ยิ่งเห็นแต่คน

ที่ดูจะเห็นแก่ตัวมากขึ้น	คิดถึงคนอื่นน้อย

ลง	 แม้กระท่ังคนท่ีตัวเองรักก็ยังเอามา

เสี่ยงชีวิตด้วย	 ส่วนคนที่ขัดแย้งกัน	 หรือ

อยากได้ของคนอ่ืนก็พร้อมจะฆ่าท�าร้าย

โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก

	 เมื่องานที่ท�าไม่มีความหมาย	แม้

จะท�าได้	 และไม่มีใครมาไล่ให้เลิกท�า							

เอ็ดทอมก็พร้อมจะเลิก	 ไม่ใช่เพราะมัน			

ไม่สนกุ	เงนิน้อยไป	หรอืเพราะมนัอนัตราย

เกินไปส�าหรับคนแก่	

	 แต่มันไม่มีความหมายซะแล้ว

	 ใครที่ท�างาน	 เพราะเห็นว่าเป็น

งานที่มีความหมาย	 มีประโยชน์แก่คนอื่น	

และพร้อมทีจ่ะเลกิเมือ่พบว่ามนัไม่มคีวาม

หมายอย่างที่ มันเคยเป็น	 ไม่เสียดาย						

รายได้ที่ต้องหายไป	ช่วยยกมือขึ้น

	 ส่วนคุณๆ	 อยากเป็นคนท�างาน

แบบไหนเชิญเลือกเอาตามสะดวกครับ		

เพราะบ้านเราก็ดจูะเป็น	สังคมท่ีไม่เหมาะ

กับคนแก่แบบเอ็ดทอมเข้าไปทุกวันแล้ว		

ล่ะครับ	
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 13	 เกมสยอง	หนังไทยเนื้อหา

ดีท่ีถูกมองข้ามเพราะดันไปขายเป็นหนัง

สยองขวัญ	 ทั้งที่ตัวหนังตั้งค�าถามหนัก

หน่วงให้คิด

	 สังคมจะเป ็นยังไง	 ถ ้าทุกคน

เอาแต่ทิ้งคนหมดประโยชน์ไว้ข้างหลัง	

แทนที่จะดูแล	ช่วยเหลือ	เพราะเขาอาจมี

ดีมากกว่าที่เห็น

	 ภูชิต	พนักงานขายทีก่�าลงัดวงตก

สดุๆ	แฟนทิง้	ไร้ออเดอร์จากลกูค้า	เจ้านาย

ไม่เห็นฝีมือ

	 เขาอาจมีจุดอ่อนหลายอย่าง	แต่

เขาก็มีน�้าใจ	 มีแม่ที่เป็นห่วงคอยเตือนให้

“
เลี้ยงลูกน้องเสียข้าวสุกจริงอ่ะ

“

เป็นคนดี	 เอาความสุขอย่าเอาเงินเป็น					

ตัวตั้ง	

	 เสียงเตือนสติผ่านคลื่นจากบ้าน

นอกฟังนุ่มเย็น	 คนอยู่เมืองกรุง	 ก�าลังแย่

อย่างภชูติ	ถึงร้อนรุ่มกต้็องโกหกเพ่ือคลาย

กังวลแม่

	 เจ้านายถามภูชิตว่าจะให้ท�าไง			

ในเมือ่เขาก�าลงักลายเป็นค่าใช้จ่าย	แทนที่

จะเป็นรายได้	 เพราะขายอะไรไม่ได้เลย		

ต่อเนื่องมานาน

	 มาตรการเมตตาแต่โหดร้าย	หลดุ

จากปากเจ้านาย

	 ถ้าคุณยื่นใบลาออกเอง	ผมจะ

อนุมัติ	จะได้ไม่เสียประวัติ

	 คนเป็นเจ้านายคงคิดว่าตัวเอง

ก�าลังท�าสิ่งที่ดีท่ีสุด	 ก�าลังให้ความช่วย

เหลือไม่ได้ท�าร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา

	 เรือ่งราวหลงัภชิูตตกงาน	บอกคน

ดูชัดเจนว่า	 คนที่หมดหวังในชีวิต	 จะตก

นรกทั้งเป็นได้ง่ายแค่ไหน

	 และเม่ือมโีอกาสเขากพ็ร้อมจะพา

คนอื่นไปนรกด้วย

	 ถ้ารู้และเข้าใจ	 ผมคิดว่าเจ้านาย

ของภูชิตคงอยากเปลี่ยนใจไม่ให้เขาออก	

แถมอาจหาทางช่วยเขาเตม็ความสามารถ

	 แต่กไ็ม่แน่	เพราะบางทสีิง่ทีเ่หนือ

กว่าวิจารณญาณของเจ้านายอาจเป็น					

ค่านิยม	และวัฒนธรรมองค์กร

	 ที่ส ่วนใหญ่ถือว ่า	 ก�าไรเป ็น								

เป้าหมายสูงสุด	 คนท่ีท�าก�าไรไม่ได้ย่อม

ไม่มีคุณค่า	 อยู่ไปก็รังแต่จะสร้างรายจ่าย							

พาบริษัทขาดทุน

	 หลายคนคงรู้ว่า	 บริษัทญี่ปุ่นถือ

การจ้างงานตลอดชีวติเป็นหลกั	แม้จะเป็น

บริษัทเอกชน	 ในขณะที่บริษัทอเมริกัน					

ถือหลักค่าใช ้จ ่ายแรกที่จะตัดเพื่อลด

ขาดทุน	คือพนักงาน

	 นายมิตาริประธานบรษิทัแคนนอน	

เคยอยู่อเมริกา	 เจอภาวะขาดทุน	 และม	ี

บทเรียนจ�าขึ้นใจว่าถ้าท�าธุรกิจก็ต้อง							

มุ่งก�าไร	ไม่งั้นเอาเงินไปกินดอกดีกว่า

	 แต่บริษัทแคนนอนภายใต้การ

บริหารของเขาก็ยึดหลักเล้ียงพนักงาน	

ไม่ใช่เอะอะก็ให้ออก	 เขามีเหตุผล	 3	 ข้อ				

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือท�าให้ทุกคนรูสึ้กร้อนหนาว

ไปกับชะตากรรมของบริษัท	
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	 อีก	2	ข้อเป็นเหตผุลทีม่าจาก	ธรรมชาตขิองแคนนอนทีต้่องการพนกังานทีช่่วย

กันสร้างและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบริษัท

	 ซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศกลัว	ตกงานเมื่อไรก็ไม่รู้

	 ดูหนังเรื่อง	13	เกมสยองท�าให้เห็นเหตุผลข้อที่	4	คือการช่วยลดปัญหาให้กับ

สังคม	

	 แม้จะไม่ใช่เป้าหมายหลักขององค์กร	 แต่ในยุคที่บริษัทก�าลังพยายามสร้าง

ภาพพจน์	 ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเรียกกันว่า	 CSR	 (Corporate	 Social	

Responsibility)

	 บางทอีาจเป็นเหตผุลทีท่�าให้บรษิทัหนัมาดเูรือ่งนโยบายการจ้างงานว่าจะมอง

ก�าไรแบบไหนกันดี	

	 ที่ส�าคัญกว่าคือควรมีวิธีดูแลพนักงานยังไง	จึงจะเกิดพลังสร้างสรรค์	เพราะรัก

องค์กรที่เห็นคุณค่า	ไม่ทิ้งขว้างยามยาก
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			 ดหูนงัซรีส์ี	สายลบัความจ�าเสือ่ม	

ชือ่เจสนั	บอร์น	กบั	หนงัไทย	13	เกมสยอง	

(คว ้ารางวัลใหญ่สุดจากเทศกาลหนัง

แฟนตาซีพูชองที่เกาหลี	พร้อมรางวัลหนัง

เอเซียยอดเยี่ยมจากสมาพันธ์ภาพยนตร์

แฟนตาซียุโรป)	 ท�าให ้อยากเขียนถึง

ประเด็นยอดฮิตที่เรียกว่า	CSR	

	 แล้วเจสัน	 บอร์นสายลับจาก

ปลายปากกานักแต่งนิยาสายลับผู้ล่วงลับ	

อย่างโรเบร์ิต	ลดัลมั	กบันายภชูติ	พระเอก

ในจินตนาการของคุณ	 เอกสิทธิ์	 ไทยรัตน์

มันมาพูดเรื่องเดียวกันตั้งแต่เมื่อไร	

“
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (CSR) แปลว่าอะไร

“

	 ต้องย้อนกลับไปที่บทความใน			

ดอิโิคโนมสิต์	นติยสารรายสัปดาห์	พูดเร่ือง

ธุรกิจ	 และเศรษฐกิจโลก	 คนเขียนชื่อ					

ไคลฟ์	 ครุก	 (Clive	 Crook)	 ผู้ช่วยบก.	

นิตยสารแสดงความเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า	

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิทน่าจะ

วัดที่วิธีการที่บริษัทจัดความสัมพันธ์กับ			

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (stakeholders)	 ”	

ของบริษัทที่นับรวมตั้งแต่	 ลูกจ้าง	 ลูกค้า	

ตลอดจนถึงสังคมในวงกว้าง	 มากกว่าจะ

วัดท่ีการบริจาคเงินหรือให้ของขวัญเพื่อ

การกศุลอย่างทีก่�าลงัท�ากนัเกร่ออยูต่อนนี	้

เพราะเอาเข้าจรงิบรรดางานการกศุล	หรอื

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทก็ถูกวิพากษ์

วจิารณ์เสียๆ	หายๆ	อยูไ่ม่น้อย	ว่าเป็นการ

ท�าบุญบังหน้า

	 ถ้าบริษัทมีระบบหรือวิธีการดูแล

ลูกน้องของบริษัทให้ดี	 นอกจากจะท�าให้

บริษัทท�าธุรกิจได้ดี	 ยังเป็นการสร้าง

ประชาชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมด้วย	ถ้า

บริษัทเอาแต่ใช้งาน	พอหมดความหมายก็

ทิง้ไป	(ไล่ออก)	นอกจากจะสร้างปัญหาให้

กับคนท�างาน	 รวมทั้งปัญหาระยะสั้นให้

สังคม	 (มีคนที่อาจก่อเรื่องเดือดร้อนแก่					

ผู ้อื่นเพราะความขัดสน)	 ยังอาจสร้าง

ปัญหาระยะยาว	 คือการสร้างสมาชิกของ

สังคมท่ีมีค่านิยมเอาตัวรอด	 ใครดีใครอยู่	

แข่งกันแบบเอาเป็นเอาตาย	นีเ่ป็นตัวอย่าง

ของการขาด	 CSR	 	 จนพาภูชิตไปเผชิญ

ชะตากรรมสุดคาดเดาใน	13	เกมสยอง

	 ส�าหรับเจสัน	 บอร์น	 องค์กร						

ต้นสังกัดของเขา	 นอกจากจะไม่ดูแล						

ลูกน้องให้ดี	 (พลาดก็ตามเก็บ)	 ยังเริ่มต้น

ด้วยการใส่ค่านิยมและทศันคตเิลวๆ	ให้กับ

ลูกน้องในสังกัด	อีกด้วย

	 แบบนี้จะบอกว ่าเป ็นการท�า

กิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้แน่ๆ

	 บางคนอาจเถียงอยู่ในใจว่า	 นั่น

มนั	ซไีอเอ	องค์กรทีใ่ครๆ	กร็ูว่้าท�าทกุอย่าง
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เพื่อความมั่นคงของอเมริกา	 ถ้าประเทศ

ไหนมีปัญญาท�าได้กค็งมอีงค์กรแบบนีเ้ป็น

ธรรมดา	ไม่ใช่เรือ่งแปลก	ไม่ต่างจากทหาร

ท่ีมีหน้าที่ป้องกันประเทศที่ต้องฆ่าได้โดย

ไม่ลังเล	 ถ้าเป็นการปกป้องผลประโยชน์

ของประเทศ

	 ถ้าลองมองให้ดีๆ	 จะเห็นองค์กร

ที่ไม่ใช่	ซีไอเอ	ปลูกฝังค่านิยมแย่ๆ	ให้กับ

สมาชิกองค์กร	 หรือที่เรียกลูกน้องได้							

ไม่ยาก		ผมเคยสัมภาษณ์พนักงาน	มีสาว

คนหน่ึงเพิ่งจบปริญญาตรีมาได้สัก	 3	 ปี	

ท�างานบริษัทท�าบัญชี	 มีรายได้กว่าหมื่น	

แต่มาสมัครท�างานเงินเดือนต�่ากว่า	 หมื่น	

ถามว่าท�าไม	 เธอบอกว่าเธอทนท�างานที่

เก่าไม่ได้	เพราะหน้าที่หลักของเธอคือ	ท�า

เรื่องที่ไม่ถูกต้อง	 	 เพราะลูกค้าก็ต้องการ	

เจ้านายก็บอกให้เธอท�า	 ขัดกับสิ่งที่เธอได้

เรียนมา

	 คงไม่ได้มีแต่บริษัทตรวจบัญชี

เท่านั้นที่มีช่องว่างของอาชีพ	 จนอาจไม่รู้

ตัวว่าก�าลังใส่ค่านิยมที่ไม่ดีให้กับลูกน้อง	

จนไม่รู้ว่าอะไรถกู	อะไรผดิ	เพราะทุกอย่าง

มีความถูกต้องอธิบายได้ท้ังนั้น	 แบบท่ี						

โนอา	 โวเซ็น	 รองผู้อ�านวยการ	 	 ซีไอเอ	

อธิบายกับ	พาเมลา	แลนดี	หัวหน้าหน่วย

อีกคนท่ีเขาเตรยีมมาให้เป็นแพะ	ถ้าปฏบิตัิ

การไร้คุณธรรมถูกเปิดโปง	

	 แน่นอนว่าธุรกิจของบริษัทส่วน

ใหญ่	 อาจไม่ได้มีความชั่วร้ายขนาดฆ่าคน

ไม่กระพริบตาแบบที่เจสัน	 บอร์นถูกสอน

หรอืถกูล้างสมองให้ท�า	แต่กพ็งึระมดัระวงั

ว่า	ในกระบวนการท�าธุรกิจ	มีการกระท�า

ใดที่เข้าข่ายเอาผลประโยชน์บริษัทเป็น					

ทีต่ัง้	มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรอืเปล่า	

แล้วหาเหตผุลมาสนบัสนนุการกระท�าทีว่่า	

โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม	

เพราะนั่นอาจเป็นการท�าธุรกิจที่ขัดกับ

หลัก	CSR	และอาจไม่มีความหมายเลยที่

จะไปนั่งบริจาคเงินให้กับกิจการกุศลใดๆ	

	 ในสังคมบริโภคที่ ผู ้คนเร่ิมพบ

ว่าการบริโภคเกินพอดี	ท�าให้เกิดโรค	เป็น

ภาระต่อสังคม	การท�าธุรกิจย่อมต้องมีข้อ

พึงระวังไม่กระตุ ้นลูกค้าให้บริโภคโดย						

ไม่ยัง้คดิ	หรือท�าให้เหน็ว่า	ผู้ทีบ่ริโภคสินค้า

ของตนมีภาพพจน์สูงส่งน่านับถือ	หรือแม้

กระท่ังการส่งเสริมการขายโดยเอาเด็กๆ

เป็นเป้าหมาย	 เพราะรู้จุดอ่อนว่า	 พ่อแม่

ปัจจบัุน	มกัไม่อยากขดัใจลูก	เพราะตัวเอง

ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอยู่ด้วย	

	 บริษัทจะบอกลูกน้อง	 และบอก

สังคมว่าเรื่องแบบนี้	ตบมือข้างเดียวไม่ดัง	

ปัญหาไม่ได้เกิดจากการท�าธุรกิจของ

บริษัทแต่ฝ่ายเดียว	 แต่อยู่ที่ลูกค้าเองต้อง

มีความรู้	หรือพ่อแม่ต้องรู้จักเลือกของที่ดี

ที่สุดให้กับลูกตัวเอง	 ก็ย่อมฟังดูมีเหตุผล	

แต่เป็นเหตุผลทีด่พีอหรอืเปล่า	อาจเป็นอกี

เรื่อง

	 โนอา	 โวเซน	 บอกว่าปฏิบัติการ

พิเศษที่เขาดูแล	เป็นเรื่องจ�าเป็น	วิธีที่เขา

ท�างานเป็นวิธีที่ดีที่สุด	 ภายใต้โลกที่การ

ก่อการร้าย	เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	แต่กย็งัมสีมาชกิ

ในองค์กรเดียวกันอย่าง	พาเมลา	แลนดีที่

ไม่เห็นด้วย	 	สะท้อนให้เห็นว่า	 เรื่องที่คน

หนึ่งเห็นว่า	 ถูกต้องมีความชอบธรรมอาจ

ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป

	 แต่ที่แน่ๆ	ทั้งตัวอย่าง	ภูชิต	และ	

เจสนั	บอร์น	ช่วยเตือนเราว่า	การท�าธุรกิจ

อย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม	มีเรือ่งพืน้

ฐานที่ต้องดูแลอีกหลายเรื่อง	ไม่ใช่แค่การ

หารายได้ให้กับลูกน้องและบริษัท	 หรือ			

ท�าตามความต้องการของลกูค้า	โดยไม่ต้อง

ยั้งคิด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ	 อย่างการ

ดูแลลูกน้อง	ยามติดขัดในการท�างาน	(ซึ่ง

อาจเป็นแค่การเอาใจใส่ในความทกุข์	หรอื

ปัญหาทีเ่ขาก�าลงัเผชญิอยู	่หรอืรวมถงึการ

จดัระบบให้ลกูน้องได้เรยีนรูม้ากขึน้ในการ

ท�างานจะได้ท�างานเก่งข้ึนเรื่อยๆ	 ไม่ใช่

ปล่อยให้ไปด้ินรนเรียนรู้ตามมีตามเกิด)	

หรอืเรือ่งใหญ่ๆ	อย่างเรือ่งของทัศนคตขิอง

ไม่ท�าธุรกิจโดยคิดถึงแต่ก�าไรของบริษัท

เป็นหลัก

	 บรษิทัใดทีม่องเรือ่งความรบัผดิชอบ	

ต่อสงัคม	เป็นเรือ่งความจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�า	

เพือ่สร้างภาพพจน์ในสงัคม	และมุง่แค่การ

ท�าบุญ	 หรือการบริจาคเพื่อสังคม	 โดย

ละเลยเรื่องพื้นฐานอย่างเช่น	 จริยธรรม	

หรือมาตรฐานวิชาชีพในการท�าธุรกิจที่

จ�าเป็นต้องสร้างขึ้น	ทั้งใน

	 การดแูลลูกน้อง	และท�าธรุกิจกับ

ลูกค้า	 	แปลว่าตีโจทย์เรื่อง	CSR	ผิดและ

อาจสอบตกได้

	 การท�าบุญท�าง ่าย	 แต่การท�า	

(ธุรกิจอย่าง)	 ดี	 	 ยากกว่ามาก	 ไม่เว้นทั้ง

บริษัทยักษ์ใหญ่	หรือธุรกิจเล็กๆ

	 แต่ธุรกิจใหญ่มีโอกาสท�าผิดกับ

เรื่อง	 CSR	 มากกว่า	 เพราะมีเงินท�าบุญ

มากกว่า
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	 มหีนงัน่าสนใจแต่ไม่ได้ฉายเครอื

ใหญ่โต	 แถมไม่โฆษณามาก	 ก�ากับโดย							

ผูก้�ากบัหลายชาตหิลายภาษารวม	18	เรือ่ง

อยู่ในหนังราว	 1	 ชั่วโมงครึ่ง	 พูดถึงปารีส

ในมุมของตัวเอง	ภายในเวลา	5	นาที	แต่

ตั้งชื่อแกมบังคับผู้ก�ากับว่า	 ฉันรักปารีส					

(	Paris	I	love	you	หรอื	Paris,	je	t’aime)

	 ตัวหนังพูดถึงชีวิตผู ้คนสารพัด

แบบทีม่าอยูใ่นปารีส	ทัง้คนฝรัง่เศสผวิขาว	

คนฝรัง่เศสต่างเชือ้ชาตต่ิางศาสนา	คนงาน

อพยพจากต่างประเทศ	นกัท่องเท่ียว			หนุม่

สาว	นกัท่องเทีย่ววัยกลางคน	ทีต่่างมเีรือ่ง

เล่าสนกุปนเศร้าจากการใช้ชีวติในปารสี

“
ทำ สลับหยุด แต่ไม่ใช่ทำ ๆ  หยุดๆ

“

	 มีเ ร่ืองของคนท�างานในปารีส

อย่างน้อยสองกรณีสะท้อนความยาก

ล�าบากของผูใ้ช้แรงงานท่ีเป็นคนระดบัล่าง

ที่ต่อสู้ดิ้นรนในเมืองท่ีคนข้างนอกมักจะ

มองด้วยความช่ืนชมว่า	 เต็มไปด้วยเสน่ห์	

วัฒนธรรมที่ยาวนาน	 ความสวยงามและ

แฟชั่น

	 พลอยท�าให้นกึถึงเร่ืองวฒันธรรม

การท�างานที่ต ่างกันของฝั ่งยุโรปและ

อเมริกาท่ีเคยอ่านพบว่า	 จ�านวนวันหยุด

ของบรษิทัต่างๆ	ในยโุรป	โดยเฉล่ียแล้วสูง

กว่าทางฝ่ังอเมริกา	เอามากแถมภาษกีเ็กบ็

แพงกว่า	 แล้วมีข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าคน

ท�างานในยุโรป	 น่าจะมีความสุขมากกว่า	

คนท�างานในอเมริกา

	 คนท�างานสองคนที่ว่า	 อาจจะ			

ไม่ได้มีความสุขมากมาย	 แม้จะท�างานใน

ส่ิงแวดล้อมที่มีวันหยุดแยะ	 แต่เป็นที่

ยอมรับกันมานานแล้วว่า	 การได้หยุด

ท�างาน	 เป ็นการท�าให ้การท�างานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และการท�าให้คน

ท�างานได ้หยุดท�างานเพื่อให ้ท�างาน											

ได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้กไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายๆ		

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก�าหนดให้มีวันหยุด

ท�างานประจ�าสัปดาห์	 การให้มีวันลาพัก

ร้อน	และที่ส�าคัญคือการท�าให้มีเวลาหยุด

ระหว่างการท�างานในแต่ละวัน	

	 ถ้าจะเริม่กนัที	่เรือ่งการท�างานกับ

วันหยุดท่ีดูเป็นเรื่องธรรมดา	 ไม่เห็นต้อง

คิดมากอะไร	 เพราะองค์กรส่วนใหญ่							

มกัใช้ระบบหลกัของประเทศ	คอืหยดุเสาร์	

อาทิตย์	 และวันหยุดราชการ	 อาจมีบ้าง					

ที่แตกต ่าง	 เช ่นราชการไม ่หยุดวันที	่												

1	พฤษภาคมทีเ่ป็นวนัแรงงาน	ด้วยเหตผุล

ง่ายๆ	 ว่า	 ข้าราชการไม่ใช่กรรมกร	 แต่

บริษทัส่วนใหญ่	ไม่ว่าจะใช้แรงงาน	แรงใจ	

(ในการท�าให้ตัวเองยิ้มได้เสมอในธุรกิจ

บริการ)	หรือสมองเป็นหลัก	ล้วนหยุดกัน

ทั้งสิ้น

	 อาจมีองค ์กรบางประเภทที่

ก�าหนดวันหยุดของคนท�างานตามสภาพ

งาน	 โดยเฉพาะคือพวกที่ต้องให้บริการ

ตลอด	24	ชั่วโมง	อย่าง	โรงพยาบาล	หรือ

โรงพัก	ที่อาจจะต้องใช้ระบบผสม

	 แต่ความจรงิแล้ว	มหีลกัจติวทิยา

ว่าด้วยเรื่องวันหยุดว่า	 แม้จะก�าหนดการ

ท�างานให้คนท�างานสลับกันหยุดเพื่อ

บริษัท	 หรือโรงงานจะได้ไม่ต้องหยุดงาน

เลยด้วยการใช ้ระบบการท�างานเป็น							

กะเหมอืนโรงพกักบัโรงพยาบาลอย่างทีว่่า

มาก็ไม่ควรท�า	เพราะการได้หยุดงานไม่ใช่

เรื่องของคนแต่ละคนได้พัก	 แต่เป็นเรื่อง

ของสังคมทั้งสังคมได้พักพร้อมๆ	กัน	

	 คนท�างานทีไ่ด้พกัในขณะทีค่นอืน่

ท�างานจะรู ้สึกว่า	 วันหยุดของตัวเองมี						

ค่าน้อยมาก	 ถ้าท�านานๆ	ที	 อย่างการลา

พกัร้อนในขณะทีค่นอืน่ไม่ได้ลา	กไ็ม่เป็นไร	

แต่ถ้ามีวันหยดุผลัดกันไปเรือ่ยๆ	จะไม่ค่อย

รู้สึกเหมือนได้พัก

	 ทีส่�าคญัคอือาจเกิดอาการแลกกะ	

เพือ่ให้มีเวลาหยดุยาวๆ	ได้ประโยชน์ท้ังคน

ให้แลกและคนแลก	 จนบ่อยครั้งเป็นการ

ท�างานต่อเนื่องโดยไม่ได้พัก	 ซึ่งถ้าดูจาก

กตกิาทัว่ไปก็ไม่ผดิ	เพราะท�างานครบตาม

ทีก่�าหนด	แต่ถ้ามองในแง่ของประสิทธภิาพ

ในการท�างาน	ถ้าต้องท�าต่อเนือ่งกนัจะพบ
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ว่าประสิทธิภาพการท�างานลดลงอย่าง

แน่นอน	ยิ่งเป็นการท�างานแบบกะเช้าต่อ

บ่ายแล้วต่อกะดึก

	 หลายหน่วยงานท่ีต้องใช้วิธีให้

หยุดเป็นกะ	 จึงมักมีกติกาห้ามไม่ให้แลก

เวร	จนกระทบประสทิธภิาพในการท�างาน	

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล	 โรงพัก	 หรือ

โรงงาน

	 คนท�างานใน	“สารพัดโรง”	เหล่านี้

ดูไปก็น่าเห็นใจที่สุด	 เพราะโดนทั้งไม่ได้

หยุดพร้อมเพื่อน	แถมจะวางแผนจัดเวลา

ท�างานตามใจก็ยังต้องเจอกติกาห้ามไว	้				

ไม่แน่ว่าอาจเป็นสาเหตสุะสมความเครยีด

อีกทางหนึง่นอกเหนอืจากลกัษณะงานทีท่�า	

ซึ่งต้องเจอกับแรงกดดันสารพัด

	 มาเรื่ องการจัด เวลาหยุดใน

ระหว่างการท�างาน	ทีเ่ป็นเรือ่งหนกัใจของ

ผู้บริหาร	 หรือหัวหน้างาน	 ยิ่งถ้าเชื่อเรื่อง

ประสทิธภิาพในการท�างานว่าต้องเป็นการ

ท�างานทีค่ัน่ด้วยการหยดุ	ไม่ใช่ท�าต่อเนือ่ง

ไปจนร่างกายรบัสภาพไม่ได้	หรอืเกดิความ

เมื่อยล้า	จนถึงขั้นสึกหรอ	พิการ	(ทั้งทาง

กาย	และทางจติ)	กจ็ะยิง่กลุม้ใจว่าไม่รูค้วร

ท�ายังไงดี	

	 ส ่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีง ่ายๆ	 คือ	

ระหว่างเวลาท�างานต้องท�างานตลอดเวลา	

ยกเว้นเวลาพักกินข้าวกลางวัน	 เพราะ

ฉะน้ัน	 หัวหน้าส่วนใหญ่ก็จะคอยดูว่า							

ลูกน้อง	 “ท�างานหรืออู้งาน”	 ในระหว่าง

เวลาที่ก�าหนด	ถ้าใครเอาเวลาไปท�าอย่าง

อื่นท่ีไม่เกี่ยวกับงานก็จะถูกต่อว่าหรือถูก

ลงโทษได้	

	 วิธีนี้อาจได้ผลดี	 ถ้าหัวหน้างานรู้

ว่า	งานทีล่กูน้องต้องท�าในแต่ละวนัมีอะไร

บ้าง	ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทีม่วีธิที�างาน

ทีช่ดัเจน	แบบในโรงงงานผลติสิง่ของต่างๆ

ที่ก�าหนดได้แม้กระทั่งว่า	 ต้องท�าอะไรได้

ปริมาณเท่าไรในเวลาที่ก�าหนด

	 แต่งานในปัจจุบันขององค์กรส่วน

ใหญ่ไม่ได้ง่ายหรือชัดเจนแบบนั้น	 คนที่

เป็นหัวหน้า	ถ้ามัวมาคอยตามดูว่า	ทุกคน	

“ต้องท�างานในเวลาที่ก�าหนด”	 แล้ว

ตีความเอาเองว่าลูกน้องต้องท�างานแบบ

นั้น	แบบนี้	ห้ามไปท�าแบบโน้น	โดยไม่เปิด

โอกาสให้ลูกน้องคิดค้นวิธีท�างานของ						

ตัวเอง	ก็อาจจะปวดหัวอยู่ไม่น้อย	

	 ท่ีส�าคัญคือบางทีไปก�าหนดให้

หยุดได้เฉพาะช่วงพักเที่ยง	 แต่ตอนนั้น

สมองมันตื้อ	 คิดอะไรไม่ออก	 ก็ต้องนั่ง

ท�าตัวเหมือนว่าก�าลังท�างาน	 แทนที่จะไป

เดนิเล่นเผือ่จะคดิอะไรออก	จะได้มาท�าต่อ

ได้

	 หัวหน้าที่ต้องดูแลลูกน้องที่ไม่มี

ลักษณะงานที่ตายตัว	แถมบางครั้งยังต้อง

ใช้ความคิด	หรือเผชิญความเครียดจึงต้อง

รู้หลักจิตวิทยาของการได้พัก	อย่างน้อยก็

ด้วยการไม่ไปจู ้จี้เรื่องวิธีการใช้เวลาใน

ระหว่างการท�างาน	(ยกเว้นที่จ�าเป็น	เช่น

ต้องมาอยูป่ระจ�า	เช่น	หน้าเคาน์เตอร์คอย

บริการคนท่ีมาหา	 หรือรับผิดชอบงานที่

ต้องคอยรบัโทรศัพท์ท่ีมีลูกค้าตดิต่อ					มา	

ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรมือถือก็ได้	 ไม่ต้องมาน่ัง

ประจ�าอยู่ที่โต๊ะ)		แต่ใช้วิธีก�าหนดผลงาน	

แล้วตามดูผลงานจะดีกว่า

	 และถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็จัดให้มี

เวลาพักจากการท�างานเป็นระยะๆ	เช่นมี

การออกก�าลังกาย	 หรือยืดเส้นยืดสาย

ระหว่างท�างาน	 หรือจัดช่วงเวลาให้พัก

ท�างานพร้อมกันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ

พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ	 เป็นการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กัน

	 อาจไม่ต้องถงึขัน้ทีท่�ากันในปารสี	

ระหว่างการถ่ายท�าหนังเรื่องนี้	 อย่างที่	

เอไลจาห์	 วูด	 (พระเอกโฟรโดจากหนังดัง	

ลอร์ดออฟเดอะริง)	 พูดเปรียบเทียบกับที่

อเมริกาว่า	การถ่ายหนังที่ปารีส	ดูสบายๆ

กว่าที่อเมริกามาก	 มีการหยุดพักเพื่อกิน	

และดืม่	(ไวน์ซะด้วยไม่ใช่แค่กาแฟ)	พดูคุย
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เจ๊าะแจ๊ะ	ไม่ใช่ถ่ายอย่างคร�่าเคร่งแข่งกับเวลา	อย่างในอเมริกา

	 แต่ที่แน่ๆ	 การเคี่ยวเข็ญคนท�างานให้ท�าตลอดเวลา	 โดยไม่คิดถึงประโยชน์ที่

เกิดจากการพักบ้าง	 (โดยเฉพาะการพักระหว่างวันท�างาน)	 น่าจะท�าให้ประสิทธิภาพ

การท�างานถดถอย	เข้าข่าย	ท�ามาก	(ชั่วโมง)	แต่ได้	(ผลงาน)	น้อย
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	 คงไม่สายเกินไปทีจ่ะพดูถงึหนงั

ไทยรับสงกรานต ์ ที่ดูจะยืนหยัดข ้าม

เทศกาลมาได้ไม่เลวนัก	 แม้หลายคนอาจ

จะบอกว่าไม่ข�าอย่างที่คาดหวัง	 แต่หลาย

คนก็บอกว่ามีสาระอย่างคาดไม่ถึง

	 เมล์นรก	หมวยยกล้อ	อาจจะถูก

ขายให้เป็นหนังตลก	 แต่ดูเหมือนคนท�า

หนังจะพยายามขายความคิดอะไรบาง

อย่างมากกว่าต้ังใจจะให้ตลกแต่เพียง

อย่างเดียว

	 คนขบัรถเมล์ทีใ่หญ่จนเคยตัวต้อง

มาเจอผู ้โดยสารเลือดขึ้นหน้า	 ในช่วง

อากาศร้อนสุดทน	แต่ยังน้อยไปเมื่อเทียบ

“
ธุระไม่ใช่แน่นะ

“

กับอารมณ์คน

	 แต่ที่ส�าคัญอยู ่ที่ ผู ้ โดยสารกับ

กระเป๋ารถเมล์ว่ามองความขดัแย้งคูน่ีย้งัไง	

ตั้งแต่กระเป๋าเจ้าคารมท่ีต้องแก้ปัญหา

ส่วนตวักับแฟน	และอยากให้ใครสกัคนมา

จัดการกับคนขับมากอาวุโสที่เอาตัวเอง

เป็นใหญ่	 ใช้กระเป๋าต่างคนใช้	 เลยถือ

โอกาสวิกฤตตีลูกซึมแถมยุ ผู ้ โดยสาร							

เจ้าอารมณ์ให้เบรคแตกเป็นระยะๆ	

	 ไปจนถึงผูโ้ดยสารต่างนสิยั	ทีต่่าง

มีภาระกิจของตัวเอง	 ไม่มีใครอยากเอา			

มือไปซุกหีบ	 ต่างรอเวลาที่เรื่องจะลงเอย

ด้วยด	ีแต่ระหว่างนัน้ขอนัง่ด	ูนัง่ลุน้พอเป็น

พธิ	ีเพราะผูโ้ดยสารใจร้อนดจูะจ้องเอาผดิ

คนขับเป็นหลัก	 แถมผู้โดยสารแต่ละคน				

ก็ไม่มีใครรู้จักกัน

	 แต่เมื่อเวลาผ่านไป	 เรื่องไม่จบ

ง่าย	 แต่ละคนก็ค่อยๆ	 แสดงบทบาทการ

เป็นสมาชิกในสังคมที่ก�าลังประสบชะตา

กรรมร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ	 ตามแต่พื้นฐาน

นิสัยของแต่ละคน	 มีบ้างที่ยังไงก็ไม่ยุ ่ง				

กบัใคร	เพราะปัญหาตวัเองยิง่ใหญ่แก้ยาก

ไม่มีปัญญาไปสนใจเรื่องใครทั้งนั้น	

	 สาวรุ ่ นที่ ดู จะมีอาชีพ เป ็นที่

รังเกียจในสังคม	 เป็นคนที่สนใจเรื่องส่วน

รวมมากกว่าเพื่อน	

	 ในขณะที่หนุ ่มแว่นขี้หลีก็เดือด

เนื้อร้อนใจพอกัน	 เห็นว่าต้องท�าอะไรสัก

อย่างดีกว่าปล่อยไปเรื่อยๆ	เพียงแต่ว่าขอ

เป็นคนออกความคิด	แล้วคนอื่นเอาไปท�า	

	 ส่วนสามีภรรยาขีบ่้น	ก็มัวแต่เป็น

ห่วงความปลอดภัยของกันและกัน	 จนไม่

คิดที่จะยุ่งกับใครทั้งนั้น	

	 ในขณะที่คุณแม่ค้าก็อยากจะรีบ

ไปท�ามาหากิน	 แต่กลับกลายเป็นตัว

ท�าลายความสามัคคีด ้วยการวิพากษ	์

วิจารณ์คนโน้นคนนี้ไปทั่ว	

	 ส ่วนสาวสวยที่ไม ่พูดไม่จา	 ก็

เพราะมีปัญหาอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง	 ด้วย

สาวเจ้าท้องเสยีจนยากแก่การควบคุม	ไม่มี

เวลาจะใส่ใจเรื่องของใครทั้งสิ้น		

	 คุณเรียวอาจจะต ้องการให ้

สะท้อนความหลากหลายของผู ้คนใน

สงัคมทีต่่างคนต่างอยู	่กว่าจะรูว่้าต้องช่วย

กันคนละไม้ละมือ			ไม่งั้นผลเสียจะตกกับ
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ทุกคน	 เรื่องราวจะบานปลายยากแก่การ

แก้ไข

	 แต่ผมกลับนึกถึงท่ีท�างานท่ีแม้

ผู้คนดูจะมีเป้าหมายร่วมขององค์กร	 แต่

เอาเข้าจริงๆ	 อาจจะท�างานแบบต่างคน

ต่างท�าไม่สนใจความเป็นไปของหน่วยอื่น	

เหมือนผู้โดยสารรถเมล์ในเรื่องนี้ก็เป็นได้

	 ยิ่งถ้าขาดความสามัคคี	ฝ่ายหนึ่ง

ก็จ้องเอาเปรียบ	 อีกฝ่ายก็จ้องเจาะยาง

ท�าลายกัน	 แบบคนขับกับกระเป๋าในเมล์

นรก	 ผลร้ายย่อมตกกับองค์กร	 เพราะ							

ผู้โดยสารคงไม่มีวันได้บริการที่ดีแน่

	 ส่วนคนท�างานในแต่ละแผนก				

ถ้ายึดคติว่า	จะท�างานของตัวเองให้ดีที่สุด	

โดยไม่หันมาดูความเป็นไปโดยรวมของ

องค์กรว่าก�าลังอยู่สบายดี	 หรือว่าก�าลัง

ประสบปัญหา	ก้มหน้าก้มตาสนใจแต่งาน

ที่อยู่เฉพาะหน้าตัวเอง

	 หรือแม ้จะเห็นป ัญหา	 ก็ ไม ่

พยายามท�าความเข้าใจกับปัญหา	 เพราะ

คิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องแก้ไข	

เรามันท�าอะไรไม่ได้มาก	 อย่างมากก็แค่

เสนอแนะตามที่เราเห็น	 แต่คนอื่นนั่น

แหละต้องไปท�า

	 แบบนี้กว่าปัญหาจะได้รับการ

ดูแลแก ้ ไขก็อาจจะเลยเถิด เกิดโรค

แทรกซ้อนจนยากจะเยียวยา

	 หรือถ้าลงมาช่วยกันแก้แต่ไม่

วางแผนแบ่งหน้าทีก่นัให้ดี	แถมไม่ไว้วางใจ

กัน	 กลับโทษกันไปโทษกันมาระหว่าง						

แก้ปัญหา	ก็อาจจะเหมือนลิงแก้แห	ยิ่งแก้

กย็ิง่ยุง่	อย่างตอนทีท่กุคนพยายามไปช่วย

กันแย่งปืนจนเกิดเรื่องเลวร้ายตามมา	

	 จะดูเร่ืองภาวะผู้น�ากย็งัได้	เพราะ

ในรถเมล์คันนี้	 คนที่มีความรับผิดชอบ

สูงสุด	 แถมมีอ�านาจมากสุดคือ	 คนขับรถ		

ที่ท�างานแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่	 ไม่ใส่ใจ

ความต้องการของผูโ้ดยสาร	จนพาเรือ่งยุง่

มาสู่ทุกคน

	 ก็ไม่รู ้ว่าผลกรรมที่ได้รับที่ดูจะ

รุนแรงกว่าเพื่อน	 จะท�าให้ได้ส�านึกแล้ว	

กลับมาท�าหน้าที่แบบใหม่	หัดฟังทั้งลูกค้า	และเพื่อนร่วมงานมากขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่า

	 แต่ที่แน่ๆ	รถเมล์คันนี้	ถ้าจะเป็นนรกก็เพราะทุกคนในรถต่างคนต่างอยู่	โชคดี

ที่ทุกคนคิดได้และหันกลับมาช่วยกันก่อนที่จะสายไป	

	 คนในองค์กรสนทิสนมรูจั้กกันมากกว่าคนขึน้รถเมล์	น่าจะตัง้สตริบัรูค้วามเป็น

ไปขององค์กร	 เมื่อจ�าเป็นก็น่าจะช่วยกันได้เร็วกว่า	และดีกว่าคนนั่งรถเมล์แน่ๆ	 ไม่งั้น

องค์กรอาจเป็นยิ่งกว่าเมล์นรกได้ง่ายๆ		
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 ดรีมเกิร์ลส์	ที่ท�าให้เจนนิเฟอร์	

ฮัตสันได้ออสการ์ตัวประกอบหญิง	 อาจดู

เป็นเรือ่งราวของหญงิสูช้วีติ	หรอื	เรือ่งของ

หญิงเก่งแต่กร่างก็คงไม่ผิด

	 เจนนิเฟอร์เล่นเป็น	 เอฟฟี	 ไวท์	

นักร้องผิวด�าเสียงดีที่ถูกลดฐานะเป็นลูกคู่	

เพราะผู้จัดการเห็นว่า	ดีนา	โจนส์	สมาชิก

อีกคนน่าจะดึงความสนใจได้ดีกว่า	 แม้

เสียงจะไม่ดีเท่า	เอฟฟี	แต่เธอมีคุณสมบัติ

อื่นที่ขายคนดูได้มากกว่า

	 เอฟฟีประท้วง	ด้วยเหน็ว่าไม่แฟร์

กับเธอที่ต้องยอมหลบให้กับคนที่เก่งน้อย

กว่า	 แต่เพื่อนร่วมวงพากันเกลี้ยกล่อมให้

“
บริหารคนเก่ง

“

เธอเห็นแก่ส่วนรวม

	 เธอยอมอย่างไม่เต็มใจ	 เพราะ					

ผู้จัดการหนุ่มอย่าง	 เคอร์ตีส	 เทย์เลอร	์						

ผู้ท�าให้	เจมส์	เออร์ลี่	นักร้องผิวด�าที่ก�าลัง

แย่	 กลับมาโด่งดังเทียบชั้นนักร้องผิวขาว

ได้	ดจูะเช่ือม่ันในสายตา	และแผนการของ

ตัวเอง

	 คณะนักร้องสามสาว	ดรีมเกิร์ลส์	

โด่งดังยั้งไม่อยู่อย่างที่เคอร์ตีส	คาดการณ์

ไว้		

	 ทุกคนดีใจ	 คงมีแต่เอฟฟี	 ที่สุดก็

เก็บความอัดอั้นไว้ไม่อยู่

	 อัตตามันบอกว่า	เราเก่งกว่า	แต่

ท�าไมเพื่อนจึงดังกว่า	 แถมท�าท่าจะแย่งผู้

จัดการคนรักของเธอไปซะอีก	 (ต้องมี	

โรมานซ์	ไม่งั้นไม่หนุก)

	 เธอไม่ยอมออมเสียง	เวลาอัดแผ่น	

เล่นบนเวทีก็เดินหนีคนดูไปซะงั้น	

	 วงจะแตกเธอไม่แคร์	 เพราะสติ

เธอมันจะแตกเสียก่อน		

	 ความจรงิเรือ่งราวของวงดนตรทีี่

แยกทางกนัเดนิ	นกัมวยทีแ่ตกกบัผูจ้ดัการ	

หรือดาราที่ย้ายสังกัด	 มองเผินๆ	 ก็คง

เหมอืนกนัหมด	คือผลประโยชน์มันแบ่งกัน

ไม่ลงตัว

	 แต่มองในอีกด้านหนึง่มัน	สะท้อน

แง่มุมการจัดการทรัพยากรบุคคล	 ที่เป็น

โจทย์ใหญ่	 และยาก	 โดยเฉพาะองค์กรที่

เต็มไปด้วย	 บุคคลากรประเภทที่เรียกว่า	

intellectual	 workers	 (ไม่ได้แปลตรงๆ

ว่าคนฉลาดเท่านั้นนะครับ	แต่อาจแปลให้

เท่ห์ว่า	ลูกทีมปัญญาชน)

	 เพราะมันอาจเป ็นผลมาจาก

ความล้มเหลวในการจดัการกับ	อัตตาของ

ลูกทีม

	 หลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเอง

ต้องยุ่งกับลูกทีมแบบนี้	 แต่ความจริงก็คือ	

องค์กรจ�านวนไม่น้อย	 ต้องจ้างคนที่เรียก

ว่า	intellectual	worker

	 ธนาคาร 	 และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย	 อาจจัดเป็นตัวอย่างองค์กร

ที่ต้องมีลูกจ้างประเภทนี้อยู่มาก

	 แต่เชื่อว่า	ถ้าดูกันดีๆ	ทุกองค์กร

จะต้องมีลูกจ้างท่ีเข้าข่ายแบบนี้ไม่มากก็

น้อย	 และมักเป็นก�าลังส�าคัญ	 ไม่ใช่เพียง

เพราะมคีวามรูท้ีอ่งค์กรต้องการ	แต่จ�านวน

ไม่น้อยยงัมากด้วย	ประสบการณ์ที่เกิดจาก

การเรียนรู้สั่งสมมานาน

	 กรณีที่ยากมากๆ	คงเป็น	คนที่มี

ความสามารถพเิศษทีน้่อยคนจะมีได้	อย่าง

ที่ปรึกษาฝีมือดี	 หรือนักร้องเสียงดีอย่าง

เอฟฟี	หรือ	เจมส์	เออร์ลี่ในหนังเรื่องนี้	

	 ลกัษณะส�าคญัของ	 intellectual	

worker	 ที่ท�าให้นายจ้าง	 หรือหัวหน้า
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หนักใจ	คอื	เอาใจยาก	เพราะเขามกัจะคดิ

ว่าหาคนมาทดแทนตัวเองได้ยาก

	 คิดจะอยู่ก็อยู่	 คิดจะไปก็ไป	 ที่

ท�างานใหม่หาง่ายจะตายไป

	 การท�าให้ลูกจ้างประเภทนี้รัก	

และผกูพนักบัองค์กร	มากกว่าแค่เงนิเดือน

หรือค่าตอบแทนสูงๆ	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

		 กรณีเอฟฟี	 ความรู ้สึกเหมือน

ครอบครัวเดียวกัน	เพราะเริ่มจากศูนย์มา

ด้วยกัน	 ท�าให้เธอยอมอดทนในช่วงแรก	

แต่เมือ่รูส้กึมากขึน้เรือ่ยๆ	ว่าไม่ได้รบัความ

สนใจ	 ไม่ได้รับความรัก	 หรือไม่ได้รับการ

ยอมรับ	หรอืให้ความส�าคญั	(ซึง่บางสว่นก็

อาจเป็นเรื่องที่	คิดปรุงแต่งไปเอง)	เธอจึง

ตัดสินใจทิ้งทีม	

	 ผู้จัดการ	 เคอร์ตีส	 เลือกที่จะให้

เธอไป	ซึ่งว่าไปแล้วต้องถือเป็นการตัดสิน

ใจที่ ไม ่ถูกในแง ่การจัดการ	 แต ่เขามี										

ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพราะต้องการจะตดั

ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปพร้อมกัน

	 อีกด้านหนึ่งเขาเชื่อว่า	 ชื่อเสียง

ของวงเป็นฝีมือของเขาไม่ใช่ฝีมือของ						

นักร้องคนใดคนหนึ่ง

	 เร่ืองราวในส่วนท่ีเหลือจะเป็น

อย่างไร	 คนแต่งเร่ืองไม่ได้เอาศาสตร์แห่ง

การจดัการมาใช้ในการด�าเนนิเรือ่ง	เพราะ

ฉะนัน้ชะตาของตวัละครจะเอามาสะท้อน

ความส�าเรจ็	ล้มเหลวของการจดัการหาได้

ไม่

	 แต่ทีท่�าได้น่าจะเป็นในแง่กระตุก

นักบริหารให้เห็นสัจธรรมเล็กๆ	 น้อยๆ					

ว่าด้วยความยากของการบริหารคนเก่งที่

ต้องลงลึกถึงขั้น	 ผูกใจให้อยู่	 ไม่ใช่แค่ให้

กระเป๋าตุงแต่เพียงอย่างเดียว
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 ดูหนังซามูไรไตรภาคของ	 โยจิ		

ยามาดา	 ผู ้ก�ากับที่โด ่งดังจากหนังชุด							

โทราซงั	(ทีผ่มไม่เคยมโีอกาสดซูกัที)	ท�าให้

อดไม่ได้ทีจ่ะคดิถงึการบรหิารงานในระบบ

ราชการที่มีธรรมชาติเป็นองค์กรแนวดิ่ง

อย่างชัดเจน

	 ใน	 The	 Twilight	 Samurai								

เซเบอิ	ซามูไรปลายยุค	ผู้รักสงบท�าหน้าที่

ดูแลห้องเก็บเสบียงรายได้น้อยต้องหา

ล�าไพ่จากงานจักสาน	เพราะไม่อยากฆ่าคน	

แม้มีฝีมือดาบระดับแนวหน้า		

	 ใน	Love	and	Honour	ชินโนโจ	

เป็นซามูไรฝีมือดี	 ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายตาม

“
โรคเรื้อรังขององค์กรแนวดิ่ง

“

มาตรฐานวิชาชีพซามูไร	 แต่มีหน้าที่แค่

คอยชิมอาหารเพื่อทดสอบพิษก่อนให	้			

เจ้านายกิน

	 ท�าหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับความ

เป็นตายของเจ้านาย	 แต่ไม่เคยเห็นหน้า

เจ้านาย	และเจ้านายกไ็ม่รูจ้กัแม้กระทัง่ชือ่

	 ขนาดตาบอดเพราะพิษจาก

อาหารที่ชิม	 ช ่วยให้เจ ้านายรอดพ้น

อันตราย	 ก็ยังต้องลุ้นว่าเจ้านายจะเห็น

ความดี	 ชุบเลี้ยงต่อหรือว่าจะให้ออก

เพราะหมดประโยชน์แล้ว

	 เมียรักต ้องไปขอความกรุณา			

จอมปลอมจากผู้บงัคบับญัชาตามล�าดับชัน้				

จนต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงที่มี

ไม่น้อยไปกว่าชายชาติซามูไร

	 เธอพยายามเกบ็เป็นความลบั	แต่

ที่สุดสามีก็รู้จนน�าไปสู่การกู้เกียรติให้แก่

ตัวเองและศรีภริยา

	 เร่ืองราวในหนังสะท้อนความ					

ไร้ประสทิธภิาพขององค์กรแนวดิง่ได้หลาย

เรื่อง	แต่ที่อยากพูดถึงคือ	การบริหารงาน

บุคคล

	 ถ้าคุณมีบุคลากรฝีมือดี	 คุณจะ

ดูแลยังไงให้เขาท�างานให้เต็มที่สมความ

สามารถ	การเอาซามูไรไปชิมอาหาร	หรือ

เอาไปเฝ้ายุง้ฉาง	น่าจะเป็นตวัอย่างทีบ่อก

ความงี่เง่าของระบบได้ชัดเจน	 จนไม่รู้จะ

พูดยังไง

	 ก่อนจะหัวเราะว่ามันเป็นนิยาย	

ไม่มีในชีวิตจริงหรอก	 ลองไปดูในองค์กร

ของคุณเอง	ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่	โดย
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เฉพาะระบบราชการ	 ก็อาจจะพบคนมี

ความสามารถที่ถูกเอาไปเก็บไว้ในมุมมืด

ได้ไม่ยาก	

	 ค�าถามส�าคญัคอื	องค์กรปล่อยให้

มันเป็นแบบนีไ้ด้ยงัไง	เพราะหลกัข้อท่ีสอง

ของการจัดการที่ดี	 คือ	 put	 the	 right	

man	on	the	right	job	(ใช้คนให้ถูกกับ

งาน)	 (หลักข้อที่หนึ่งคือนักบริหารต้องใช้					

คนอืน่ท�างาน	management	 is	 getting	

things	done	through	others)

	 ถ้าจะวิเคราะห์ก็จะพบว่าส่วน

หนึ่งเกิดจากวัฒนธรรม	รอรับรายงาน	รอ

ฟังตามล�าดับชั้น	

	 ความสามารถของเจ้านายสูงสุด

ขึ้นกับข้อมูลที่หัวหน้าแต่ละระดับจะป้อน

ขึ้นมาให้	

	 ในองค์กรขนาดใหญ่ต้องยอมรับ

ว่ายากที่จะรู ้ความจริงระดับล่างๆ	 ถ้า				

เจ้านายมัวแต่ท�าตามระบบ	รอรายงาน

	 ขนาดลูกน้องที่ต้องตาบอดเพื่อ

ปกป้องตัวเอง	 ยังไม่ลงมาเยี่ยม	 รอฟังว่า

คนท่ีรบัผดิชอบจะรายงานหรอืเสนอมาว่า

ให้ดูแลยังไงดี

	 กรณเีซเบอ	ิมอีกีมมุท่ีน่าสนใจคอื

ปรับเปลี่ยนบุคลากรให้ทันกับยุคสมัย							

ที่เปลี่ยนไป	มองจากมุมของนายจ้าง	อาจ

ไม่แปลกถ้าเอาซามูไรไปเฝ้ายุ้งฉาง	 โดย			

ไม่ต้องเสียเงินเดือนระดับซามูไร	 เพราะ

สมัยนั้นซามูไรส่วนใหญ่ต้องตกงาน

	 บริษัทญี่ปุ ่นมีปรัชญาว ่า	 ถ ้า

ตกยากจะลดรายจ่ายและปรับตัวด้วยวิธี

การอื่น	การไล่คนออกจะเป็นวิธีสุดท้าย

	 แต่การเอาคนมีความสามารถไป

ท�างานที่แทบไม่ต้องใช้ความสามารถเลย	

แม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม	 แต่ก็มีปัญหาว่า	

คนท�างานจะมีความสุขกับงานแค่ไหนกัน	

ท่ีส�าคัญคือจะเป็นการเลี้ยงลูกน้องให้ง่อย

เปลีย้รอเวลาไปวนัๆ	หรอืเลีย้งไว้เพือ่สร้าง

โอกาสใหม่

	 เจ้านายกับลกูน้องควรจะร่วมกนั

หาหน ้ าที่ ใ หม ่ ที่ เ หม าะสมที่ สุ ด ใน										

สภาวการณ์	 หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	

เพือ่สะสมพลงัไว้เริม่ต้นใหม่	หรอืคดิแค่ว่า

มีอะไรก็ท�าๆ	 ไปก่อน	 ไม่ถูกไล่ออกก็ดี

เท่าไรแล้ว	 เรื่องหาบทบาทใหม่รอสั่งมาก็

แล้วกัน		

	 โรครอฟังรายงาน	 กับโรคธุระ

ไม่ใช่	 เกิดขึ้นเพราะขาดการตรวจสอบ

ติดตามที่ดี	เกิดขึ้นเพราะผู้น�าในองค์กรไม่

ต้องรับผิดชอบต่อใคร	 นอกจากความพึง

พอใจของตนเอง	(และสมาชิกในครอบครวั	

ฮา)	 ถ้าบริหารงานผิดพลาดหรือเจ๊งก็ไม่

ต้องรับผิดชอบ

	 อ้างอย่างเดียวว่าคนตั้งแยอะแยะจะไปดูแลทั่วถึงได้ยังไง

		 ดูเหมือนสองโรคนี้จะฝังลึกในองค์กรขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะในระบบราชการ

จนน่าจะแก้ยาก	 แถมยังดูดกลืนพลังของคนใหม่ที่พยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมัน

ด้วยซ�้าไป
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	 อ่าน	หัวข้ออย่านึกว่าก�าลังจะ

พูดเรื่องผู ้น�าไร ้ส�านึกประชาธิปไตย

ประกาศจัดระเบียบบ้านเมืองด้วยการ				

ไม ่ให ้มีการชุมนุมนะครับ	 ท่ีตรงน้ียัง					

เก่ียวกับเรื่องเรียนรู้การจัดการจากการ				

ดูหนังเหมียนเดิม	 เพียงแต่คราวนี้จะชวน

ไปคุยเรื่อง	 	 ที่อุตส่าห์มีคนเอามาตั้งเป็น			

ชือ่หนงั	บางคนอาจจะเคยได้ยนิชือ่ทฤษฎี

นี้มาบ้าง	 หรือไม่ก็ถึงขนาดรู้ซึ้งเชี่ยวชาญ	

มาลองดูกันว่าหนังเขาเอาชื่อมาท�าเท่ห	์

หรือถึงแก่นหัวใจของทฤษฎีกันแน่

	 	แฟรงค์		อลัเลน	มอีาชีพหลักเป็น

ที่ ป รึ กษาด ้ านการ ใช ้ เ วลาอย ่ า งมี

“
ไร้ระเบียบก็จัดการได้ 

“

ประสิทธิภาพ	 ชีวิตส่วนตัวเขาด�าเนินไป

ตามทฤษฎีที่เขาเที่ยวไปบรรยายให้ลูกค้า

ฟัง	เคลด็ลบัส�าคญัคอืท�ารายการของทีค่วร

ท�าในแต่ละวัน	จะได้ไม่เสียเวลากับเรื่องที่

ไม่จ�าเป็น	

	 แฟรงค ์แต ่งงานกับซูซาน	 มี

ลกูสาวอาย	ุ7	ปี	ทกุวนัเขาจะออกจากบ้าน

พร้อมรายการสิ่งที่ต้องท�าตามล�าดับก่อน

หลัง	ในแต่ละวัน

	 เช้าวนัหนึง่	ซูซานแกล้งเลือ่นเวลา

นาฬิกาให้เร็วขึ้น	 เพราะอยากวานเขาไป

คืนวิดีโอระหว่างทางไปท�างาน	 ท�าเอา

รายการวันนั้นของเขารวนไปหมดเรื่อง

แปลกสารพัดผ่านเข้ามาในชีวิต	 วุ่นวาย

สับสนจนท�าให้เขาค้นพบความลับของตัว

เองท่ีเล่นเอาชีวิตครอบครัวที่เคยมีความ

สุขเปลี่ยนเป็นนรกที่ต้องหนีไปให้พ้น	

	 เขาบอกตัวเองว่า	 ชีวิตที่มีการ

วางแผนเป็นอย่างดี	 อาจมีประสิทธิภาพ	

แต่ไม่มีความสุข

	 เขาให้ข้อสรุปใหม่ว่า	 ชีวิตนั้น

แท้จริงเต็มไปด้วย	เรือ่งราวทีค่วบคุมไม่ได้	

ถึงวางแผนมันก็จะมีเรื่องมาท�าให้ผิดแผน

ได้เรื่อยไป	 ไม่ต้องไปวางแผนอะไรให้เสีย

เวลา	

		 จากคนที่ เชื่อว ่า	 เราสามารถ

ควบคุมทุกอย่างในชีวิต	 ถ้ารู้จักวางแผน	

กลายเป็นคนที่เห็นทุกอย่างอยู่นอกเหนือ

การควบคุมไปซะหมด

	 เขาเล่าประสบการณ์สดุขัว้ในชวิีต

ให ้ว ่า ที่ลูกเขยฟ ังเ ทียบกับทฤษฎีไร ้

ระเบียบ	 (Chaos	Theory)	ที่เป็นถูกเอา

มาตั้งเป็นชื่อหนัง

		 ทฤษฎีนี้บอกว่า	ปรากฏการณ์ใน

โลกนี้	 ส่วนใหญ่เป็นผลจากสารพัดปัจจัย	

เหตุการณ์ต่างๆ	 ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็น

ตอน	จากหนึ่งไปสอง	แล้วต่อไปสาม	แต่

มันเก่ียวพนัในลกัษณะทีไ่ม่ได้เป็นเส้นตรง	

จนดูเหมือนยุ ่งเหยิง	 ไม ่มีแบบแผนที่

แน่นอน	 แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดี	 จะ เห็น

แบบแผนบางอย่าง	จนตั้งสูตรค�านวณ
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คาดการณ์ไปล่วงหน้าได้	เพยีงแต่แบบแผน

ที่ว่า	 จะไม่ด�าเนินไปตามท่ีคาดไว้เป๊ะๆ	

เพราะหากมีการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย

เกดิขึน้มาในระหว่างทาง	ผลสดุท้ายทีต่าม

มาก็จะเปลี่ยนไปมากมายจากที่ท�านายไว้

ตามสูตร	(small	change	on	the	way,	

big	changes	at	the	end)	

	 กฎอีกข้อของทฤษฎีน้ี	 มีอยู ่ว่า	

เรื่องที่ดูเหมือนยุ่งๆ	ไม่มีระเบียบนั้น	หาก

มีการจัดการให้เหมาะสม	ก็จะสามารถน�า

ไปสู่ความมีระเบียบได้	 (from	chaos	to	

order)

	 แฟรงค์ไม่ได ้อธิบายทฤษฎีไร ้

ระเบยีบโดยละเอียดอย่างทีผ่มว่าไว้หรอก

ครับ	 แต่เรื่องราวบั้นปลายในชีวิตแฟรงค์

เป็นไปตามสตูรว่าด้วยการเปลีย่นผ่านจาก

ความไร้ระเบียบมาเป็นความมีระเบียบ	

โดยเขาอธิบายว ่าเพราะเขารู ้จักใช ้

อานุภาพของความรักมาเป็นประโยชน์ใน

การจัดระเบียบ

	 มีคนเอาหลักการจากทฤษฎีไร้

ระเบยีบมาประยกุต์ใช้กบัการจดัการธรุกจิ

	 นาย	ดี	ฮ๊อค	ผู้ริเริ่ม	บัตรเครดิต	

วีซ่าเมื่อหลายสิบปีก่อน	 มีข้อสรุปกับ						

ตัวเองว่า	 การที่ เขาสามารถประสาน

บรรดา	 	 ผู้บริหารธนาคารในอเมริกา	 จน

เกิดบัตรเครดิตร ่วมกันในชื่อวีซ ่านั้น						

เป็นผลมาจากการรูจ้กัใช้ทฤษฎไีร้ระเบียบ

ให้เป็นประโยชน์	

	 เขาเขียนหนังสือเล่าถึงหลักการ

บริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า	 Chaordic	

management	 คือการบริหารจัดการ		

ภายใต้ความไร้ระเบียบ	

	 แนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์กับ

การท�างานในโลกสมัยใหม่	 ไม่ว่าจะเป็น

ทางธุรกิจ	 หรือในงานด้านพัฒนา	 เพราะ

มันช่วยให้เห็นวิธีการที่จะน�าคนที่มีความ

แตกต่างหลากหลาย	 แต่มีเป้าหมายร่วม

กันให้มาท�างานด้วยกันได้	 โดยไม่จ�าเป็น

ต้องท�าให้ทุกคนเหมือนกันไปหมด

	 เป็นการท�างานร่วมกันภายใต	้			

ข ้อเท็จจริงที่ ไม ่มี ใครควบคุมใครได ้

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 เพราะต่างก็มีอิสระใน

การบริหารองค์กรของตัวเอง		

	 จะ เ รียกว ่ า เป ็นการ จัดการ							

เครือข่ายก็คงไม่ผิด

	 เขาสรุปหลักการจัดการแบบ	

chaordic	ไว้ว่ามีอยู่	4	P

	 P	แรกคือ	Purpose	หมายถึงจุด

มุง่หมายทีแ่ต่ละองค์กรในเครือข่ายจะต้อง

ก�าหนด	 หรือตกลงจนชัดเจนว่าเป็นจุด				

มุ่งหมายร่วมกัน

	 P	ที่สอง	คือ	Priniciples	หมาย

ถึงการก�าหนดหลักการส�าคัญๆ	ที่ทุกฝ่าย

จะยึดถือร่วมกันในการท�างานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้น

	 P	ที่สามคือ	Participation	หมายถึงการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	

รปูธรรมคือมกีารตดิต่อสือ่สารแสดงความเหน็	และร่วมกนัตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัๆ	ตาม

จุดมุ่งหมายและหลักการที่ได้ก�าหนดขึ้น

	 P	สุดท้ายคือ	Plan	หมายถึงการใช้แผนเป็นเครื่องมือ

	 แต่เขาก็สรุปเตือนใจไว้ว่า	 สิ่งที่ส�าคัญกว่า	 แผนท่ีจัดท�าอย่างละเอียด	 คือ										

จุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน	และความมุ่งมั่นที่จะเดินทางสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน

	 อาจจะคล้ายกับชีวิตของแฟรงค์	 ถ้าจะมีความสุข	 อย่าไปสนใจรายละเอียด

ระหว่างทาง	 อย่าไปเดินตามรายการประจ�าวันที่ท�าข้ึน	 เพราะส่วนใหญ่มันไม่เห็นจะ

ท�าให้เรามีความสุขได้

	 แต่ถ้ามุ่งม่ันตัง้ใจท่ีจะท�าให้ชีวิตมีความสขุ	แม้เร่ืองทีว่ิง่มาใส่	จะอยูเ่หนอืความ

คาดหมาย	จนดูเหมือนจะทนไม่ได้	รับมือไม่ไหว	เราก็จัดการกับมันได้	โดยถือหลักการ

เรื่องความรัก	อย่างที่เขาบอกว่าที่ลูกเขย
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	 ไม่รูว่้าจะมสีกักีค่นทีเ่หน็ด้วยกบั

ชื่อบทความในครั้งนี้ 	 แต่ในหนังเรื่อง	

Copying	 Beethoven	 เขาบอกว ่า	

เบโธเฟน	คีตกวีเอกของโลกที่หูหนวก	แต่

แต่งเพลงไพเราะจับใจคนท้ังโลก	 ชอบ					

ลูกน้องที่เถียงเป็น	 คงไม่ใช่เพราะเขา								

หูหนวก	ได้ยนิบ้างไม่ได้ยนิบ้าง	เลยไม่ค่อย

แคร์ว่าลูกน้องจะเถียงมาก	หรือน้อย		

	 ไม่ว่าเบโธเฟนจะชอบลกูน้องช่าง

เถียงจริงหรือเปล่า	แต่พฤติกรรมการเป็น

นายที่บอกให้ลูกน้องอย่าง		แอนนา	โฮลซ์	

อย่าหงอ	 แต่ให้เถียงท�าให้คิดถึงหลักการ

ข้อหนึ่งของการเป็นผู้น�าที่ดี	 ที่ในภาษา

“
เลี้ยงลูกน้องให้เถียงเป็น

“

องักฤษใช้ประโยคสัน้ๆ		ว่า	live	your	talk	

แปลว่าพูดไงก็ต้องท�างั้น

	 เพราะพอแอนนา	 ลงมือเถียง

เบโธเฟน	ปรากฏว่าเบโธเฟนตัง้ใจฟัง	แถม

ยังแลกเปลี่ยนความเห็น	 แม้ส่ิงท่ีแอนนา

พูดจะเป็นการวิจารณ์เพลงที่ เขาแต่ง	

เบโธเฟนก็ไม่ได้วีนแตก	 อัดกลับว่ากล้าดี

ยังไงมาวิจารณ์นักดนตรีผู ้ประสบความ

ส�าเร็จอย่างเขา

	 บางคนอาจจะเถียงอยู่ในใจว่า				

ในชวีติจรงิไม่มหีรอก	นายทีช่อบให้ลูกน้อง

เถียง	และในการบริหารก็ไม่ควรจะปล่อย

ให้มีการเถียงเกิดขึ้น	 ไม่ง้ันก็จะบริหาร				

ลูกน้องไม่ได้

	 หรือบางคนอาจจะเถยีงว่า	ก็งาน

แบบเบโธเฟนเป็นงานสร้างสรรค์	 ถ้าได	้		

ลูกน้องที่ช่างวิเคราะห์วิจารณ์	 แถมยังมี

ความรู้อย่างแอนนา	ก็น่าจะต้องปล่อยให้

มีการถกเถียงจะได้ประโยชน์มาก	 แต่

องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้มีพนัธกิจแบบน้ัน	ขนื

ปล่อยให้มาเถียง	 งานก็ไม่ต้องเดินกัน

เท่านั้นเอง

	 ถ้าคุณยังคิดว่าการบริหารคือ			

การท�าให้ลูกน้องท�าตามค�าสั่ง	 หรือคิดว่า	

การสนบัสนุนให้ลกูนอ้งเถียง	เป็นเรื่องที่มี

ประโยชน์เฉพาะในองค์กรบางประเภท

เท่านั้น	ก็คงต้องคิดใหม่

	 แน่นอนว่า	การใช้ค�าว่า	“เถียง”	

อาจจะฟังดูเป ็นเชิงลบมากไปหน่อย	

เพราะสิ่งที่แอนนาท�ากับเบโธเฟน	 หรือ				

ที่เบโธเฟนบอกให้แอนนาท�าก็คือการไม่

เช่ือทกุอย่างทีเ่จ้านายพดู	โดยไม่มีเงือ่นไข	

และเมื่อมีความเห็นต่าง	 เพราะเกิดความ

ไม่เช่ือ	หรอืไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้พดูออกมา	

อย่าไปเก็บกด	แล้วเอาไปบ่น	หรอืไปนนิทา

ลับหลัง	เพราะจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่

 การส่งเสรมิให้ลกูน้องไม่เช่ือทุก

อย่างที่เจ้านายพูด	 และให้แสดงความ

เห็นที่แตกต่าง	 ว่าไปแล้วเป็นสุดยอด

ปรารถนาของบรรยากาศการท�างานใน

องค์กร	ไม่ว่าในองค์กรประเภทใด
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	 แต่สร้างยากจริงๆ	 ด้วยสาเหตุ

หลายประการ

	 ประการแรกที่มักจะเป็นมุมมอง

จากฝ่ังลกูน้อง	กค็อืเจ้านายไม่ชอบลกูน้อง

ช่างเถยีง	เจ้านายทีเ่ป็นแบบนีส่้วนหนึง่เกดิ

จากการขาดความรู้	 และความเข้าใจว่า

ด้วยจิตวิทยาองค์กร	 และท่ีส�าคัญกว่าคือ

ขาดความรูว่้าด้วยการสร้างพลงัสร้างสรรค์

ให้แก่องค์กร

	 ไปเชื่อว่าพลังองค์กรเกิดจากคน

ทุกคนทุ่มพลังไปในทางเดียวกันภายใต้

การชี้น�าของผู้น�า	และหัวหน้าที่ดีคือคนที่

ตัดสินใจเป็น	 มีความเด็ดขาด	 ถ้าต้องเอา

ความคิดจากลูกน้องจะถูกหาว ่าไม ่ม	ี			

ความรู้	ความสามารถ	หรืออาจกลัวจะถูก

หาว่าถูกลูกน้องบางคนครอบง�าความคิด								

เสียฟอร์มลูกพี่หมด

	 ถ้าถามฝ่ายหัวหน้าก็จะบอกว่า	

ความยากเกิดจาก	มีลูกน้องทีไ่ม่กล้าแสดง

ความคิด	 หรือแม้กระทั่งลูกน้องที่ไม่มี

ความคิดเป็นของตัวเอง	 หัวหน้าบางคนก็

ชอบที่จะวิเคราะห์ไปไกลว่า	เพราะระบบ

การเลีย้งดทูีบ้่าน	และการสอนในโรงเรยีน

เราไม่สนบัสนนุความเป็นตวัของตวัเอง	แต่

สอนให้เชื่อผู้อาวุโส	 เลยมีแต่คนคอยฟัง			

ค�าสัง่	เตม็ไปหมด	แทนทีจ่ะมคีวามคดิเป็น

ของตัวเอง

	 คนที่เป็นหัวหน้าทุกคน	ถ้าไม่เข้า

ข้างตัวเองจนเกินไปก็จะต้องยอมรับว่า			

ลูกน้องเราจะต้องมีคนที่ชอบคิดแตกต่าง

ชอบเสนอความเห็น	 หรืออย่างน้อยก็

วจิารณ์ส่ิงทีเ่กดิขึน้ในองค์กร	ไม่มากกน้็อย	

ไม่เชือ่ลองให้เขาจบักลุม่ซบุซบินนิทาได้	ก็

จะพบคนที่มีความเห็นเต็มไปหมด

	 การมีความเห็นแตกต่างจึงเป็น

คุณสมบัติท่ีมีอยู่จริงในทุกองค์กร	 แต่ถูก

กดทับ	เพราะสิง่แวดล้อมไม่เอือ้อ�านวย	ไม่

ว่าจะเป็นเพือ่นท่ีชอบขายเพือ่นเพ่ือเอาใจ

เจ้านาย	 (ซึ่งแก้ได้ด้วยเจ้านายที่ไม่หูเบา)	

หรือเจ้านายที่ชอบขัดคอลูกน้อง	 บอกให้

แสดงความเห็น	 แต่พอลูกน้องพูด	 ก็ออก

ความเห็นตัวเอง	 แทรกเป็นระยะ	หรือไม่

พอลูกน้องพูดจบก็แสดงความเห็นของตัว

เองที่แตกต่างจากที่ลูกน้องพูดไป	

	 บางทีก็ท�าไปเพราะเห็นอย่างนั้น

จริงๆ	 และคิดว่าควรจะแลกเปลี่ยนกับ			

ลกูน้องไม่ได้คดิจะไปหกัหน้า	หรือเอาชนะ

ลูกน้องท่ีเพ่ิงพูดจบ	 แต่ความท่ีฐานะใน

องค์กรแตกต่างกนัมาก	พอได้ยินความเหน็								

เจ้านายทีต่่างออกไป	ลูกน้องคนต่อไปกจ็ะ

เซ็นเซ่อร์ตัวเอง	พูดน้อยลงทันตาเห็น	

	 การโทษลกูน้องว่า	ไม่รูจ้กัคดิ	ไม่รู้

จักท�าลายความกลัวของตัวเอง	 เป็นการ

สรุปที่ง่ายเกินไป	

	 เพราะการเลี้ยงลูกน้องให้เถียงเป็น	 เกิดจากการสร้างบรรยากาศ	 และ														

สิ่งแวดล้อมของเจ้านาย	

	 วิธีการที่เจ้านายรับฟัง	 รวมทั้งวิธีที่เจ้านายแลกเปลี่ยนกับลูกน้อง	 จึงมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง	ถ้าอยากได้ลูกน้องที่เถียงเป็น	(มีฉากหนึ่งที่เบโธเฟน	ไป	“ให้ความเห็น”	

กับแฟนของแอนนา	เป็นตัวอย่างที่เจ้านายไม่พึงปฏิบัติ)

	 การรวม	“ผลงานการเถียง”	เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประจ�าปี	หรือการ

ให้รางวัลคนช่างเถียง	(อย่างสร้างสรรค์)	ก็เป็นอีกอย่างที่ท�าได้	

	 ว่ากันว่ามีอยู่สองสถานการณ์เท่านั้นที่ลูกน้องต้องเชื่อฟังเจ้านาย	 โดยไม่ต้อง

เห็นแตกต่าง	 หรือมาเสียเวลาแลกเปลี่ยนความเห็นที่ต่างกันคือ	 การเผชิญหน้ากับ

ภาวะฉุกเฉิน	กับในสถานการณ์สงคราม

	 องค์กรไหนท่ีชอบให้ลูกน้องท�าตามโดยไม่เถยีงแปลว่าถ้าไม่อยูใ่นสงครามก็อยู่

ในภาวะฉุกเฉินตลอดเวลา	 สะท้อนความไม่แข็งแรงขององค์กร	 ต้องรีบแก้ไขก่อน									

จะสายไป



ซีเรียสแต่ไม่เครียด สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์174 175

 สมยัเริม่ท�างานใหม่ๆ	เมือ่เกอืบ	

30	ปีทีแ่ล้ว	อ่านต�าราการจดัการมปีระเดน็

ว่า	 ศาสตร์เรื่องการบริหารเป็นศาสตร์

สากล	(แบบวิชา	เคมี	ชีวฟิสิกส์	ฯลฯ)	หรือ

มีลกัษณะแตกต่างไปตามวฒันธรรมแต่ละ

แห่ง	

	 ถ้าเป็นศาสตร์สากล	ไม่ว่าจะสรปุ

จากประเทศตะวันตก	 หรือประเทศ					

ตะวันออก	ก็จะใช้ได้เหมือนกัน	แต่ถ้ามัน

มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม	 การเอา

ความรูท้ีส่รปุจากฝ่ังตะวันตก	ไปใช้บรหิาร

ในประเทศแถบตะวันออกก็จะมีปัญหา	

ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

“
วัฒนธรรมกับการบริหาร

“

	 ตอนนี้อาจไม่มีใครมาถกถียง			

ด้วยแล้ว	 เพราะดูจะชัดเจนว่าวิชาท่ีเรียก

ว่า	 วิชาประยุกต์	 (ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นวิชา

พื้นฐาน)	คือต้องเอามาใช้กับ	“คน”	ไม่มี

วนัองิความรู้สากลได้เพียงอย่างเดยีว	ต้อง

มีความรู้ที่มาจากการสรุป	หรือศึกษาจาก

แต่ละบริบท	หรือแต่ละวัฒนธรรมด้วย

	 เมื่อหลายป ีก ่อนมีหนัง เรื่ อง				

Gung	Ho	พูดถึงบริษทัญีปุ่น่ไป	take	over	

บรษิทัผลติรถยนต์ของอเมรกิา	แล้วพบว่า

กติกาการท�างาน	 และการบริหารคนของ

ญี่ปุ่นกับอเมริกัน	แตกต่างกันมาก	กว่าจะ

ปรับเข้าหากันได้ก็แทบแย่

	 ถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง	 Letters	

from	 Iwo	 Jima	 หนังว่าด้วยสงคราม								

ท่ีเกาะอิโวจิมา	 เล่าจากมุมมองญี่ปุ่น	 พูด

ภาษาญี่ปุ่นท้ังเรื่อง	 แถมลีลาเนิบช้าแบบ

หนังญี่ปุ ่น	 แต่ก�ากับโดยผู ้ก�ากับขิงแก่

อเมริกัน	คลินต์	อีสท์วูด	ก็อาจจะฉุกคิดถึง

เร่ือง	 อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อเรื่อง

ของการจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

	 นายพล	 คุริบายาชิ	 ถูกส่งให้มา

บัญชาการรบที่ เ ก าะนี้ ใ นช ่ ว งท ้ าย

สงครามโลกครัง้ท่ี	2	ตอนท่ีญ่ีปุ่นอ่อนเปล้ีย

เพลียแรงเต็มที

	 เขามีเลือดญี่ ปุ ่นทุกหยด	 รัก

ประเทศและพร้อมยอมตายทั้งที่รู ้ว ่า	

รัฐบาลกลางไปจริงใจ	 ปกปิดความจริง	

เพราะกลัวทหารจะระส�่าระสาย	 แต่เขามี

โอกาสไปอยู่อเมริกา	 เรียนรู้ซึมซับวิธีคิด	

และวิธีท�างานของอเมริกัน	

	 เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาลงโทษ

พลทหารด้วยเรื่องเล็กน้อย	 เขาถามว่า						

มีทหารมากมายก่ายกองใช่ไหม	จึงมาเท่ียว

ลงโทษ	 แทนที่จะใช้ให้ไปป้องกันอเมริกัน

บุก

	 คนนึงมองเรื่องระเบียบวินัย	การ

เคารพเชื่อฟังผู ้บังคับบัญชา	 ซึ่งเปรียบ

เสมือนผู้อาวุโส	อีกคนมองเรื่องประโยชน์

ใช้สอย	ในสถานการณ์คับขันที่ทุกคนต้อง

มีใจพร้อมรบกับฝ่ายตรงข้าม	 ไม่ควรต้อง

มาขมขื่นกับการใช้ระบบอาวุโสผิดเวลา
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	 เมื่อถึงเวลาสู้ไม่ได้	 นายทหารขอ

ฮาราคีรีฆ่าตัวตายให้สมเกียรติชายชาติ

บชูโิด	เขาสัง่ให้ถอยมาสมทบเพือ่รวมพลงั

ต้านอเมริกัน

	 ส�าหรับตัวเองเมื่อมั่นใจว่าหมด

ประโยชน์สู้ไม่ได้	 เขาก็ไม่รักตัวกลัวตาย	

ยอมตนเป็นเชลยศกึ	กลบัพร้อมจะท�าสิง่ท่ี

เขาห้ามลูกน้องไม่ให้ท�ามาก่อนหน้านั้น

	 คอืฆ่าตวัตายอย่างชายชาตนิกัรบ

	 แม้จะไม่ได้พดูถึงอย่างชัดเจน	แต่

แน่นอนว่า	 วัฒนธรรมและค่านิยมแบบ

ญี่ปุ ่น	 สร้างระบบการบริหารก�าลังพล					

ในกองทพั	ทีแ่ตกต่างจากการบรหิารก�าลงั

พลของฝ่ายอเมริกันอย่างแน่นอน	

	 คุริบายาชิ	 เป็นตัวแทนของคนท่ี

มีโอกาสเรียนรู ้จากทั้งสองวัฒนธรรม						

วิธีการบริหารของเขาจึงไม่เหมือนนาย

ทหารญี่ปุ่นคนอื่นๆ	

	 เพราะเขาเป็นคนฉลาดรูจ้กัเลอืก

เอาส่วนดีของวัฒนธรรมทั้งสองข้างมาใช	้

และยังกล้าปฏิเสธที่จะท�าตามวัฒนธรรม

บางอย่างเพียงเพราะเป็นเรื่องที่มีการท�า

ต่อๆ	กนัมา	แต่อาจไม่มปีระโยชน์	หรืออาจ

ถึงกับมีโทษในสถานการณ์บางอย่าง

	 มีตัวละครอีกตัวคือ	 นิชิ	 นักขี่ม้า

ข้ามเครื่องกีดขวางท่ีได้เหรียญโอลิมปิก

จากการแข่งขันท่ีลอส	 แองเจลีส	 มา

สะท้อนการรับรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่		

หลากหลาย	เพื่อบอกว่า	แม้วัฒนธรรมจะ

เป็นเรื่องดีที่ควรช่วยกันปกปักษ์รักษา	แต่

ถ้าเรียนรู้ให้มากไว้	 ก็จะรู้จักเลือกใช้ให้

เหมาะกับสถานการณ์ได้

	 เรื่ องวัฒนธรรมจึ ง มี อิทธิพล						

ต่อการบริหารอย่างไม่ต้องสงสัย	การอ่าน

ต�าราที่แต่งมาจากวัฒนธรรมแบบหนึ่ง	

แล้วจะเอามาใช้ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง						

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

	 แต่ที่จริงแล้ววัฒนธรรมกับการ

บรหิารองค์กร	ยงัมอีกีมมุหนึง่ทีด่จูะส�าคญั

กว ่ า เ ร่ืองวัฒนธรรมประเทศ	 หรือ

วัฒนธรรมสังคมซึ่งที่จริงแล้ว	 มีอิทธิพล

เหนือวิธีคิด	วิธีปฏิบัติในทุกเรื่องไม่เฉพาะ

แต่เรื่องการบริหารเท่านั้น

	 แต่เจาะเฉพาะเรื่องการบริหาร

องค์กรแล้ว	 เร่ืองของวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

และยากกว่าคือเรือ่งวฒันธรรมองค์กรเอง	

	 อย่างเราคงเห็นได ้ว ่า	 ระบบ

ราชการก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกได้

ว ่าวัฒนธรรมราชการที่หลายคนชอบ						

จะสรปุว่า	ถอดแบบมาจากวัฒนธรรมไทย	

แต่ผมคิดวาคงไม่ถูกที่จะไปเหมารวมเอา

อย่างนั้น

		 แน ่นอนว ่าวัฒนธรรมระบบ

ราชการ	ส่วนหนึง่มีผลมาจากวฒันธรรมใน

สงัคมไทยเช่นเรือ่งอาวโุส	ซึง่ถ้าเป็นบรษิทั

เอกชนต่างประเทศในไทย	อาจจะให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องนี้ ไม ่มากเท ่าในระบบ

ราชการ

	 แต่วัฒนธรรมรอนายสั่ง	 น่าจะ			

ไม่ได้มาจากวัฒนธรรมไทยทีห่ลายคนมอง

ว่าเป็นผลของระบบอาวุโส	ไม่กล้าท�าเกิน

หน้าเจ้านายแต่น่าจะมาจาก	 กฎระเบียบ

ที่วางไว้ถี่ยิบ	 เพราะกลัวการร่ัวไหล	 หรือ

การโกง	 (ที่เอาเข้าจริงกลับเกิดผล	กันคน

ดีไม่ให้ท�างาน	แต่กันคนโกงไม่ได้)

	 วัฒนธรรมองค์กรเป็นผลมาจาก

การสั่งสมความเชื่อและแนวปฏิบัติของ

กลุ่มคนที่มารวมตัวท�างานภายใต้เป้า

หมายบางอย่างร่วมกันเป็นเวลานานพอ

สมควร	 แม้คนท�างานจริงจะเปลี่ยนตัวไป	

แต่แนวทางปฏิบัติ	 ค่านิยมบางอย่างที่คน

รุน่ก่อนๆ	วางไว้	และคนรุน่ต่อมาพากนัมา

สืบทอด	 (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี)	 ก็		

จัดว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ทั้งสิ้น

	 ถ้าใครไม่เข้าใจ	 ลองอ่านนิทาน

เรื่องต่อไปนี้แล้วจะเข้าใจ	การก่อเกิดและ

การด�ารงอยู่	 แถมด้วยการถ่ายทอดต่อ

เนื่องของวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างได้

เป็นอย่างดี

	 เรือ่งมีอยูว่่านกัวทิยาศาสตร์กลุม่

หนึง่ท�าการทดลอง	โดยเอาลงิฝงูหนึง่ไปขงั

ไว้ในกรงขนาดใหญ่	 ที่มีกล้วยหวีหนึ่ง

แขวนห้อยลงมาจากกึ่งกลางกรง	 แถมมี

บันไดให้ลิงปีนขึ้นไปเอากล้วยมากิน
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	 แต่นักวิทยาศาสตร์ติดตั้งก็อกน�้า

ไว้ที่ต�าแหน่งเดียวกับที่แขวนกล้วยไว้	พอ

ลิงจะไปหยิบกล้วยกิน	 ก็จะพ่นน�้าเย็นจัด

ใส่ตัวลิง	

	 ตอนแรกก็มีลิงหลายตัวผลัดกัน

ข้ึนไปหยิบกล้วยมากิน	 แต่ก็ต้องกระโดด

หนี	 เพราะเจ้าน�้าเย็นท่ีถูกระดมฉีดพ่นลง

มา	

	 ยิง่วนัผ่านไป	ลงิทีห่าญกล้าขึน้ไป

เอากล้วยก็น้อยลงเรื่อยๆ	 จนกระท่ังไม่มี

ตัวไหนกล้าขึ้นไปเลย

	 นักวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนลิงออก

จ�านวนหน่ึงแต่เป็นลงิส่วนน้อย	เจ้าสมาชกิ

ใหม่เหน็กล้วยก็ไม่รอช้า	แต่กต้็องวิง่หนลีง

มาเหมือนที่รุ่นพี่ของมันเจอมาแล้ว

	 ผ่านไปอีกหลายวัน	 ก็ไม่มีลิงปีน

ขึ้นไปเก็บกล้วยมากินอีก	

	 นกัวทิยาศาตร์กเ็ปลีย่นเอาลงิใหม่

จ�านวนหนึ่งเข้าไปแทนที่อีก	สมาชิกใหม่ก็

จะท�าแบบเดียวกัน	 ก่อนท่ีจะล่าถอยจน

ไม่มีตัวไหนกล้าขึ้นไปอีก

	 ที่น่าสนใจคือผ่านไปหลายรอบ	

คราวนีพ้อเปล่ียนตวัใหม่เข้าไป	เจ้าตวัใหม่

รุ่นหลังๆ	ไม่มีตัวไหนลองดีขึ้นไป			เก็๋บก

ล้วยกินอีกเลย

	 ต่างพากนัอยูแ่ต่เบ้ืองล่าง	แหงนคอ	

มองกล้วยด้วยความอยาก	แต่ไม่กล้าแม้แต่

จะลอง

	 วัฒนธรรมแห ่งความกลัวไป							

แผ่ซ่านไปทั่ว	 จนแม้สมาชิกใหม่ที่ไม่เคย

โดนกับตัวเองก็กลัวไม่กล้าปีนขึ้นไป

	 ถ้าลองมองตวัเองก็จะพบว่าเวลา

มีใครบอกว่าที่ไหนผีดุ	คนส่วนใหญ่จะเชื่อ

โดยไม่ต้องทดลอง	 แปลว่าการบอกกล่าว

กันต่อๆ	มา	ก็มีผลส่งทอดความเชื่อ	และ

วิธีปฏิบัติ	 แม้จะเป็นความเชื่อที่ไม่เป็น

วิทยาศาสตร์	

	 แม้ผูน้�าจะอยากเปลีย่นความเชือ่

เหล่านั้นก็อาจไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะบาง

อย่างมันฝังรากลงไปถึงข้ันเป็นวัฒนธรรม

ซะแล้ว

	 ข้อน่ายินดีคือ	ศาสตร์การจัดการ

สมัยใหม่	 ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้	ไมใช่การเชื่อต่อๆ	กันมา	ซึ่งน่าจะ

เป็นพื้นฐานส�าคัญของการปรับสร้าง

วัฒนธรรมองค ์กรให ้ทันสมัย	 ทันกับ

สถานการณ์	และสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช่ยึดแต่

กับวัฒนธรรมแบบเดิมๆ	

	 ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกๆ	 อาจจะพบ

ว่าท่ีบริษัทบางบริษัทแข่งขันไม่ได้ดีเท่าที่

ควร	 อาจจะมีผลมาจากความไม่สามารถ

สลดัวฒันธรรมเดิมๆทีท่�าให้องค์กรแข็งตัว

และไร้ประสิทธิภาพ	ก็เป็นได้นะครับ	
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  ใช้คนต้องได้ใจ	 เป็นบทเรียน

ส�าคัญอันหนึ่งในสามก๊กท่ีมีให้เห็นเป็น

ระยะ	ที่ชัดที่สุดน่าจะเป็น	กรณีโจโฉ	กับ	

กวนอู	 ที่แม้โจโฉจะพยายามเอาใจกวนอู	

สารพัด	 แต่ก็รั้งไว้ไม่อยู่	 เพราะกวนอูนั้น

ผูกพันกับเล ่าป ี ่มากกว ่า	 บทเรียนนี	้											

นักบริหาร	 หรือคนที่เป็นหัวหน้าทุกคน

ล้วนซึ้งอยู่ในใจ	ส่วนจะท�าได้หรือไม่	หรือ

ท�าได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึง	

	 เร่ืองการได้ใจคนท�างาน	 มักถูก

ตีความว่าหมายถึงได้ความจงรักภักด	ี

ความศรัทธาในตัวหัวหน้าหรือผู้น�า	 แต่

ความจริง	 ใจที่มีให้กับงานในความรับผิด

“
เสียงานแล้วพลอยเสียคน

“

ชอบส�าคัญกว่ามาก		

	 หนั ง ร า ง วั ล ออสกา ร ์ ส า ข า

ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมปีล่าสุด	

ชื่อ	The	Lives	of	Others	ลึกๆ	แล้วพูด

ถึงเรื่องศีลธรรมในใจคน	 แต่รายละเอียด

ไพล่ท�าให้ผมนึกถึง	หลักส�าคัญของการใช้

คน	อย่างที่ขึ้นต้นไว้

	 Wiesler	 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วย

สบืสวนสอบสวนของรฐับาลเยอรมนัตะวนั

ออก	 ช่วงก่อนก�าแพงเบอร์ลินล่มหน้าที่

หลักคือสืบหาตัวคนทรยศต่ออุดมการณ์

สังคมนิยม	 แล้วเอาตัวมาลงโทษ	 เขาจัด

เป็นมอือาชพีทีม่ากความสามารถ	ด้วยมนั

ผ่านการเคีย่วกร�าจากประสบการณ์ทีต้่อง

แลกด้วยความสุขในชีวิต	แต่เหนือกว่านั้น

เขาไม่เคยสงสัยในคุณค่าของสิ่งที่ท�า	 เขา

เชือ่ว่ามนัท�าให้ระบบและอุดมการณ์ท่ีเขา

ศรัทธาสถาปนาบนฐานที่มั่นคง	

	 แม้จะมีโอกาส	 แต่เขาไม่เคยคิด

จะใช้อ�านาจแฝงและความสามารถของ		

ตัวเองเพื่อสร้างบารมี	หรือประโยชน์ส่วน

ตัว	เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม	เขายนิดทีุม่กาย

ใจท�าโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	แต่

ถ ้าเพ่ือประโยชน์ส ่วนตัว	 แม ้จะอ ้าง

ประโยชน์ส่วนรวมบังหน้า	เขาก็พร้อมทีจ่ะ

ขัดขืน		

	 เรื่องยุ่งเลยเถิดไปไกล	เมื่อเขาได้

รับค�าสั่ งจากเจ ้านายให ้ไปเฝ ้าระวัง								

พฤติกรรมของเดรแมน	นักเขียนที่เชื่อมั่น

ในอุดมการณ์สังคมนิยมไม่แพ้เขา	 แต่

เหตุผลทีเ่ฝ้าระวงั	เดรแมน	เพราะรฐัมนตร	ี				

ท่านนงึเกิดตดิใจ	คนรกัของเดรแมนเลยสัง่			

ฝ่ายสืบสวนให้ตามดูทุกฝีก้าว	 เผ่ือจะหา

เรื่องก�าจัดคู่แข่งได้

		 องค์กรตรวจจบัประชาชนอาจจะ

ไม่ใช่ตัวอย่างท่ีดีนักในการเรียนรู้	 ว่าด้วย

การจัดการ	ถ้ามองจากภาระกิจองค์กรซึ่ง

แตกต่างจากองค์กรส่วนใหญ่ในสังคมที	่	
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	 แต่พฤตกิรรมของเจ้านายรวมทัง้

ชะตากรรมของ	 Wiesler	 น่าจะเป็น

ตัวอย่างอีกแบบที่สะท้อนถึงผลเสียของ

การใช้คนโดยไม่ได้ใจ	 ซึ่งผลเสียไม่ได้เกิด

แต่เฉพาะกับงาน	 แต่อาจเกิดผลเสีย

ลุกลามไปถึงเรื่องอื่นๆได้ไม่ยาก

	 บางคนอาจจะคิดว่าในองค์กร

ทั่วไป	 โดยเฉพาะภาคเอกชนมันไม่เห็น				

จะยากตรงไหน	ใครที่ไม่มีใจให้กับองค์กร						

กเ็อาออก	จะได้ไม่มปัีญหา	ถือหลักไม่ได้ใจ

ก็ไม่ใช้	(แถมไล่ออก)		แต่บางทีก็ไม่ได้ง่าย

แบบนั้น	 เพราะมีคนจ�านวนหน่ึงท่ีองค์กร

คงไม่อยากให้ออกง่ายๆ	 เพียงเพราะไม่มี

ใจให้กับงานบางประเภท	 เพราะเขาและ

เธออาจมีความสามารถในหลายด้าน	 แต่

ไม่รักที่จะท�างานบางลักษณะ

	 ในท�านองเดยีวกัน	ถ้าเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่ทีอ่ยู่มานาน	คนทีต้่องท�าหน้าที่

หัวหน้า	 ไม่อาจเปลี่ยนคนนี้คนนั้นได้

รวดเร็วดังใจ	สิ่งที่ต้องท�ามากกว่า	คือรู้จัก

ใช้คนให้ตรงกับงาน	และตรงกับจริต

	 การใช้คนให้ตรงกับงาน	 มักถูก

เข้าใจผดิว่า	มเีฉพาะเรือ่งการใช้คนให้ตรง

กับความสามารถ	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็ท�าได้ไม่

ยากด้วยการประเมินความสามารถ	เทียบ

กับต�าแหน ่งงานท่ีมักมีสิ่ ง ท่ี เ รียกว ่า

ขอบเขตการท�างาน	 (TOR)	 หรือบทบาท

หน้าทีป่ระจ�าต�าแหน่ง	(Job	Description	

–	JD)	ไว้ชัดเจน	แต่ความเป็นจริงก็คือว่า	

สิ่งที่เรียกว่า	 TOR	 หรือ	 JD	 นั้นเป็นการ

ก�าหนดลักษณะงาน	 กว้างๆ	 ที่แต่ละคน

ต้องท�า	 และการท�างานให้ส�าเร็จมันมี

มากกว่าแค่ความรู ้ความสามารถทาง

เทคนิคตาม	TOR	หรือ	JD

	 การท�างานให้ส�าเร็จต้องมีความ

รักในงาน	 ยิ่งถ้าเป็นงานยากที่ต้องการ

ความคิดสร้างสรรค์	หรือต้องหาทางเลือก	

ทางแก้ปัญหาไปด้วยในระหว่างการท�างาน	

การมีใจผูกพันกับงานจะมีความส�าคัญที่

จะกระตุ้นให้พยายามท�าความเข้าใจกับ

งาน	 และหาทางท�างานให้ลุล่วงไปแม้จะ

ยากล�าบาก

	 ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าไม่มีใจกับ

งาน	พอเจอปัญหา	หรืออปุสรรคกจ็ะไม่คดิ

สร้างสรรค์	หรือหาทางออก	ทางแก้ปัญหา	

ถ้าต้องท�าก็จะท�าเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที	่

ผลงานก็คงไม ่ เกิดประโยชน ์อย ่างที่									

ควรเป็น

	 ตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะมีให้เห็นใน

องค์กรท่ีมีระบบประเมินความสามารถที่

แข็งตัว	 หรือไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอ	 คือ

การเลื่อนคนจากจุดท่ีท�างานได้ดี	 ไปสู่จุด

ท่ีท�างานได้ไม่ดี	 ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากการ

เลื่อนไปสู่งานที่เจ้าตัวไม่ได้รักที่จะท�า

	 เช ่น	 ลูกน ้องที่สั่ งให ้ท�าอะไร											

ก็ส�าเร็จ	 เจ้านายเลยเล่ือนต�าแหน่งให้จน

ไปเป็นระดับบริหาร	 ปรากฏว่ากลายเป็น

ตัวปัญหา	เพราะไม่ชอบยุง่กบัผูค้น	ถ้าต้อง

พูดท�าความเข้าใจกับใครก็ขอเลี่ยงไว้ก่อน	

แบบน้ีก็เข ้าท�านองใช้คนโดยไม่ได ้ใจ

เหมือนกัน	

		 เรื่ องการเลื่อนคนโดยดูจาก							

ผลงานในอดีตมากกว่าการมองถึงความ

เหมาะสมกบัต�าแหนง่ในอนาคต	เป็นเรือ่ง

ที่	Peter	J	Lawrence	เขียนไว้นานแล้ว	

และอธิบายโดยใช้หลักที่เรียกว่า	Peter’s	

Principles	แต่คงไม่มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะพูดโดย

ละเอียดในที่นี้

	 กรณีของ	Wiesler	คงไม่เกี่ยวกับ	

Peter’s	Principles		แต่มันช่วยเตือนให้

เห็นว่า	 การใช้คนมีความสามารถไปท�า

เรื่องที่ต้องฝืนใจตัวเอง	 เป็นผลเสียต่อ

องค์กร	 เพราะอาจสูญเสียโอกาสที่จะใช้

ประโยชน์จากคนคนนั้นอีกตลอดไป	แถม

งานที่มอบหมายก็จะไม่ได้ผล

	 ในหนังหลังจากที่	Wiesler	เลือก

ที่จะท�าตามมโนธรรมในใจของตัวเอง

มากกว่าท�าเพื่อให้เจ้านายพอใจ	 แม้คน						

ดูจะสะใจกับการตัดสินใจของเขา	 แต่พอ

เห็นเขาถูกย้ายไปท�าหน้าที่คอยเปิดซอง

จดหมายเพื่อเซ็นเซอร์การติดต่อของผู้คน

ในเบอร์ลนิ	กใ็ห้นกึเสยีดายศกัยภาพทีต้่อง

เสียไปวันๆ	 กับงานที่แทบไม่ต้องใช้ความ

สามารถอะไร

	 ใช้คนโดยไม่ได้ใจ	 นอกจากงาน		

จะเสียที่สุดก็จะเสียคนดีๆ	 ไปอย ่าง											

น่าเสียดาย
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   โรเบิร์ต	 แอนเจียร์	 ฉายา

แ ด็ ง ท็ อ ง ผู ้ ยิ่ ง ใ หญ ่ 	 ใ น ห นั ง เ รื่ อ ง																									

The	Prestige	ตดิหล่มชวีติ	มวัคดิเอาชนะ

เพื่อนร่วมคณะมายากลท่ีฝากแผลในใจ

ยากจะลืม

	 ทั้งสองคนผลัดกันดัง	สลับกันดับ	

เพราะฝีมือท�าลายล้างของอกีฝ่ายทีไ่ม่ยอม

ให้เพื่อนดังคนเดียว

	 กลย้ายร่างของอัลเฟรด	 เพื่อนท่ี

กลายเป็นคู่แค้น	และคูแ่ข่ง	ดงึคนดไูปหมด	

แด็งท็องพยายามเอาชนะ	 แต่หาเคล็ดไม่

เจอ	อุตส่าห์ส่งสาวสวยไปล้วงความลบักไ็ด้

มาแค่สมุดบันทึก	 ต้องก่อกรรมชั่วเพิ่มจึง

“
อย่าแข่งกับคู่แข่ง

“

ต่อรองจนได้รหสัลบั	เป็นชือ่นกัประดิษฐ์ที่

เอดิสันยังผวา	ชื่อ	นิโคไล	เทสลา

	 แด็งท็องตามหาเทสลา	 ทุ่มเงินที่

สะสมมานานปี	 หวังได้กลชุดใหม่ที่จะ

กวาดคนดูมาจากเพื่อน	สุดท้ายได้แต่ซาก

สิ่งประดิษฐ์ที่เทสลาทิ้งให้ดูต่างหน้า	

	 ที่จริงเทสลา	 อยากได้เงินมา

ท�าการทดลองเร่ืองทีต่วัเองสนใจ	ไม่ได้คดิ

ประดิษฐ์เครื่องมือเล่นกล	

	 ทีส่ดุแดง็ทอ็งใช้จนิตนาการตวัเอง	

สร้างการแสดงใหม่ที่น่าตื่นตา	 โดยอาศัย

สิ่งประดิษฐ์ที่เทสลาทิ้งไว้

	 ชีวิตของโรเบิร์ตกับอัลเฟรด	ต่าง

มุ่งไปข้างหน้าด้วยการหาทางท�าลายล้าง	

คู่แข่ง

	 ถ้าไม่ใช่ล้วงความลับ	 เพื่อเอามา

ท�าให้เหนือกว่า	 ก็ใช้วิธีแกล้งเผยเคล็ดอีก

ฝ่ายต่อหน้าคนดู	 ได้หักหน้า	 ได้ท�าร้าย

ร่างกาย	แถมโฆษณาดึงลูกค้าซึ่งๆ	หน้า

	 เรือ่งน่าจะเกิดกว่า	100	ปีมาแล้ว	

เพราะองิเกล็ดชวีติเทสลาทีมี่ตวัตนจรงิใน

ช่วงปลายศตวรรษที่	19	แม้จะเป็นนิยาย

โบราณ	แต่ดูแค่การแข่งขนักนัหากินกต้็อง

บอกว่า	 ทุกวันนี้น่าจะยังมีคนใช้วิธีท�ามา

หากิน	 แบบทั้งสองคนนี้	 คือมุ่งเอาชนะ						

คู่แข่งด้วยกันท�าเรื่องเดียวกัน	แต่ท�าให้ได้

ดีกว่า

	 แต่ในโลกธุรกิจสมัยใหม่	 จะเต็ม

ไปด้วยแนวคิดคนละแบบ

	 เอ็ดเ วิร ์ด	 เดอโบโน	 นักคิด								

นอกกรอบ	เสนอค�าว่า	surpetition	แทน

ค�าว่า	 competition	 แม้จะไม่ค่อยได้ยิน

ใครพดูถงึเหมอืนวลอีืน่ทีเ่ขาเคยใช้มาก่อน	

	 แต่แนวคิดน่าจะถูกใจหลายคน	

เพราะเขาว่าไว้ท�านองนี้

	 อย่าไปแข่งกันท�าเรื่องที่มีคนท�า

อยู่แล้ว	 โดยมุ่งจะท�าให้ได้ดีกว่า	 แม้จะ

ท�าได้บางทกีไ็ม่น่าท�า	เพราะถ้าเราคดิออก

ว่าจะท�าให้ดีกว่าได้ไง	 เดี๋ยวก็มีคนคิดได้ดี

กว่าเรา	และกต้็องมาวิง่แข่งกนัไปไม่สิน้สดุ	
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	 ถ้าจะให้ดต้ีองไปวิง่คนละลู	่ท�าเรือ่งทีไ่ม่มใีครท�า	ลู่ทีเ่ราสร้างเอง	น่าจะไม่แน่น	

วิ่งไม่ยาก	ไปได้เร็วกว่าไปวิ่งแข่งกับคนอื่นเต็มไปหมด

	 คริส	แอนเดอสัน	บก.นิตยสาร	wired	เสนอแนวคิดเรื่อง	long	tail	business	

ยกตัวอย่างร้านขายหนังสือติดอันดับ	ว่าที่จริงขายหนังสืออยู่ไม่กี่ปก	แต่หนังสือที่พิมพ์

ออกขายมีมากกว่าหนังสือฮิตติดอันดับอยู่หลายเท่า

	 เหมือนหางที่แม้จะเล็ก	แต่ก็ยาว	ถ้ารู้จักท�าธุรกิจ	ปริมาณจะมากกว่าขายแต่

ส่วนหัวที่ดูโต	แต่มีคนแข่งกันขายหลายเจ้า

	 ธุรกิจแบบหางยาวเกิดได้เพราะโลกไซเบอร์	

	 เป็นดินแดนใหม่ที่อาจมีโอกาสใหม่ๆในการสร้างสรรค์ธุรกิจได้อีกมาก

	 เห็นชะตากรรมของเพื่อนรัก	 หักเหลี่ยมโหดในหนังเรื่องนี้	 เหมือนแข่งกัน							

ตกนรก	หลายคนคงอยากหา	ดินแดนใหม่ที่ไม่ต้องแข่งกันรวย	แต่จบด้วยความทุกข์




