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The Legend of Flying Daggers มีบินกรีดฟ้า  

โกวเล้ง มีชื่อจริงว่า เอี้ยวฮั้ว แซ่ฮิ้ม เกิด เม่ือ พ.ศ. 2480 เสียชีวิต 21 กันยายน พ.ศ. 2528 ที่โรงพยาบาลซันจวิน กรุง
ไทเป ด้วยโรคตับแข็งเพราะการดื่มสุราหนัก จนมีฉายาว่า "ปีศาจสุรา" รวมอายุ 48 ปี มีภรรยา 3 คน มีบุตร 2 คน วิกิพี
เดีย 
เกิดเม่ือ: 7 มิถุนายน 2481, ฮ่องกงของบริเตน เสียชีวิตเม่ือ: 21 กันยายน 2528, ไทเป, ประเทศไตห้วัน สัญชาติ: จีน 
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์: คูแ่ฝดเซียวฮือย้ีพิชิตมาร, เพิ่มเติม 

บุตร: Xiong Zhengda, Ye Yikuan, เจิง เชียวหลง 

ผลงานโกวเล้ง ชุดฤทธิ์มีดสั้น เซียวลี้ปวยตอ 小李飞刀 (ฤทธิ์มีดสั้น) - 多情剑客无情剑 Duo Qing Jian Ke Wu Qing 

Jian (Sentimental Swordsman, Ruthless Sword) เหย่ียวทมิฬ (เหย่ียวเดือนเก้า) - 九月鹰飞 Jiu Yue Ying Fei (Flying Eagle in 

September) จอมเสเพลชายแดน (ดาบจอมภพ) - 邊城浪子 The Bordertown Prodigal ขอบฟ้า จันทรา ดาบ (จอมดาบ

หิมะแดง) - 天涯明月刀 Tian Ya Ming Yue Dao (Midnight, Bright Moon, Saber) มีดบินกรดีฟ้า - 飞刀，又见飞刀 Fei 

Dao, You Jian Fei Dao (Flying Dagger, Flying Dagger appears again) 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89

%E0%B8%87 

โกวเล้ง (เพลงโดย คาราบาว) 

ศิลปิน: คาราบาว 

อัลบั้ม: เซียมหล่อตือ (Remastered 1) 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://pantip.com/topic/37375280 

2018_2561  

บทประพันธ์: โกวเล้ง 

ก ากับ: เหลียงเซิ่งเฉวียน (ชาวฮ่องกง), หวงจวิ้นเหวิน (ชาวฮ่องกง), หลิวกั๋วฮุย 

เขียนบท: เหราจวิ้น, หูน่า 

แนวละคร: ก าลังภายใน 

จ านวนตอน: 42 

มันคือนิยายท่ีเป็น จุดดับของรอยต่อ ในนิยายชุดลี้คิมฮ้วงครับ คือมันอ้างอิงท่ีมาได้ไม่ชัดเจน ส่วนท่ีไปท่ีจะเอามาเชื่อมโยง

ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ เพราะผู้เขียนท่านเสียชีวิตไปแล้วก่อนท่ีนิยายเรื่องนี้จะไปถึงไหน คือจะจบ หรือจะสานต่อ เพราะเน้ือ

เรื่องมันคาราคาซังอยู่  มีแต่ผู้เขียนคนเดียวเท่านั้นท่ีรู้  ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีค าตอบส าหรับข้อนี้อีกแล้ว 

 

                    จริงๆแล้วนิยายเรื่องน้ีไม่น่าเอามาตีพิมพ์ด้วยซ้ า เช่นเดียวกับเรื่องคมดาบสั้น เหมือนกับไปเอากระดาษ

ต้นฉบับเขียนมือบนโต๊ะของผู้วายชนม์ไปแล้วมาตีพิมพ์ทางด้านผลประโยชน์  โดยไม่รู้เจตจ านงของผู้เขียน เพียงแต่เอามา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDc3zrXQEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQC-LmriJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjX-_Ht2ZzbAhVLro8KHX11ANIQ6BMI4AEoADAV
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https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B+%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDc3zrVQ4gAx00qyK7Tks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwA9P0B1OAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjX-_Ht2ZzbAhVLro8KHX11ANIQmxMI5QEoATAW
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พิมพ์เพื่อขายชื่อผู้เขียนท่ีจากไปแล้วเป็นครั้งสุดท้าย ยกเว้นจะมีใครเป็นผู้ถือสิทธิมาเขียนต่อเป็นเรื่องเป็นราว ไม่งั้นนิยาย

เรื่องน้ีถือเป็นโมฆะครับในความคิดของผม คือมันอ่านเอาเรื่องต่อไปไม่ได้แล้ว 

เรื่องเสือหยกขาวขอยืนยันครับว่ายังเขียนไม่จบ แต่ท่านหยุดเขียนแค่นั้น รวมถึงอีกหลายๆเรื่องด้วยท่ีโกวเล้งเขียนท้ิงไว้

แล้วไม่ได้สานต่อให้จบจนกระท่ังท่านหมดโอกาสเขียนอีกตลอดกาล 

 

                     โดยเฉพาะเรื่องศึกเสือหยกขาว ถ้าต้ังใจจะจบแบบ Open Ended แต่แรก รูปแบบการเขียนจะไม่ใช่แบบนี้

ครับ นี่คือตัวละครทุกตัวถูกท้ิงไว้ค้างเต่ิงหมด เน้ือเรื่องถูกห้อยไว้กลางอากาศด้ือๆ ลักษณะการจบแบบ Open ended จริงๆ

คือทุกอย่างมันมาสุดทางแล้วท่ีเหลือคือไปคิดต่อเอาเอง ข่าวในสมัยนั้นก็ยืนยันออกมาแล้วว่าตอนแรกโกวเล้งต้ังใจเขียน

ไว้สองภาค แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงไม่เขียนซักทีจนกระท่ังท่านเสียชีวิต หลังจากนั้นก็มีนักเขียนมีชื่อหลายท่าน

ปาวรณาตัวมาเขียนต่อแต่ข่าวก็เงียบไป 

 

                      ส่วนเรื่องมีดบินกรีดฟ้า ถ้าจะว่าต้ังใจจบอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นนิยายท่ีไม่สมบูรณ์เรื่องหนึ่ง เอาเข้าจริงๆแล้ว

มันเป็นนิยายของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ าถ้าไม่ลากความเช่ือมโยงของชุดมีดบินมาเกี่ยวข้อง ซึ่งขนาดลากมาเกี่ยวข้องแล้วแก่น

สารของเรื่องยังแทบจะไม่มี ผมว่าโกวเล้งเขียนนิยายเรื่องน้ีด้วยความผกผันทางอารมณ์มากกว่าจะลึกซึ้งทางด้านปรัชญา 

 

                      เรื่องมีดบินกรีดฟ้าไม่เคยถูกสร้างเป็นหนังภาคเด่ียวๆของตัวเองครับ แต่มีการน าเอาโครงเรื่องและ

เหตุการณ์ในนิยายไปปะปนกับหนังท่ีสร้างจากนิยายเรื่องอื่นของโกวเล้ง เรียกว่าย าเนื้อเรื่องกันสนุกตามใจผู้เขียนบทเลย

ทีเดียว ซึ่งจะไปว่าเค้าก็ไม่ได้เพราะว่าความเป็นแก่นสารของนิยายมันเบาโหวง ผู้สร้างเลยเติมเต็มกันตามใจฉัน 

 

                       ตอบค าถามคุณจขกท 

 

                      เรื่องมีดบินกรีดฟ้าคือหนึ่งในคลังนิยายของโกวเล้งท่ีเขียนท้ิงเอาไว้ครับ ต้องเข้าใจว่าท่านเขียนทีละหลาย

เรื่อง บางเรื่องท่านพอใจก็เขียนต่อ บางเรื่องท่านก็ท้ิงเอาไว้ด้ือๆ บางเรื่องท่านก็ลืม สมัยท่านยังมีชีวิต ชือ่เสียงในเรื่อง

ความไม่มีวินัยในการเขียนกับเบี้ยวงานส านักพิมพ์โด่งดังพอๆกับนิยายท่ีท่านเขียน  เรื่องท่ีท่านเขียนจบแบบสมบูรณ์

จริงๆก็มีหลายเรื่อง อย่างเช่น เดชเซียวฮ่ือย้ี , ศึกศรสวาท, นักสู้ผู้พิชิต ,วีรบุรุษส าราญ ตอนนี้นึกออกแค่นี้ครับ 

 

                         ส่วนซีรี่ย์มีดบินกรีดฟ้าท่ีคุณจขกทกล่าวถึง ผมยังไม่มีโอกาสได้ดูแต่เชื่อแน่ว่าเน้ือเรื่องผูกใหม่ด้วยฝีมือคน

เขียนบทล้วนๆ คนรุ่นใหม่ท่ีไม่ได้อ่านนิยายโกวเล้งมาก่อนพอดูหนังท่ีสร้างจากนิยายโกวเล้งแล้วประทับใจอย่างเช่นล่าสุด

ก็หนังใหญ่เรื่อง The Sword Master ท่ีก ากับโดย เอ๋อตงเซิน โดยหารู้ไม่ว่าผู้สร้างตีความใหม่ท้ังหมดเนื่องจากตัวนิยายเขียน

ได้ปวดตับมากไม่รู้จะสร้างให้จบอย่างไร 

 

                        หรือไม่ลองไปค้นดูเรื่อง เทวราชเลือดเหล็กท่ีสร้างจากนิยาย ธวัชล้ าฟ้าของโกวเล้ง ตอนแรกเป็นเรื่องห่ า

หันระหว่างส านักอยู่ดีๆ ตอนจบมียานอวกาศมีมนุษย์ต่างดาวออกมาเฉย ก็ลองคิดดูเอา ว่าผู้เขียนต้นฉบับเขียนปลายเปิด

ไว้อย่างไรคนสร้างถึงขนาดเอามาตีความเป็นมนุษย์ต่างดาว 
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                    สรุป ส่ิงท่ีคุณจขกท ได้ดูจากซี่รีย์ น้ีคือ ใช้แต่ชื่อลี้คิมฮวงเท่านั้นจริงๆ  แต่ท่ีเหลอืก็คือสุดแท้แต่เค้าจะลาก

เค้าโครงเรื่องไปในทางไหน เพราะเน้ือเรื่องยังเขียนไม่จบครับ คือสุดแต่ใจของผู้เขียนบทในค่ายครับ 

………..บทสนทนาขา้งต้นไม่ไดม้ีการลบหลู่ท่านใด เพียงแต่พวกเราซึ้งในวรรณกรรมท่ีประพันธ์ขึน้มาเพื่อ

ความบัญเทิง โดยแทรกปรชัญา แนวคิด การใชช้ีวิต ความรัก ความโหดร้ายมาให้คนรุ่นหลัง… 

”..แจ่มรัศม”ี……………. 

คอหนังก าลังภายในคงรู้จักกันดีส าหรับผลงานของนักเขียนคนนี้ ฝากผลงานไว้หลาย ๆ เร่ืองที่เราดูแล้วดูอีก ดูจนจ าได้ว่า

ตัวละครตัวไหนเปน็ใคร เหมือนกับสังข์ทอง อุทัยเทวี แก้วหน้าม้าบ้านเรา  

 

 

จากภาคเดิมได้ระดับ Super Star เล่นในบทของ ซายเย้ีย นักฆ่าสาวเลือดเย็น ฉายาเทพจันทรา หรือ กระบี่หิมะเหิร คง

เปรียบเทียบไม่ได้กับภาคเก่าที่ได้นางเอกระดับ องค์หญิงก ามะลอ 2 มาเล่นในบทนางเอก ใบหน้านิ่ง สงบ ซ่อนเร้นไว้

ด้วยความากฝีมือด้านวรยุทธ์ เปลี่ยนมาเป็น 

 

นักร้องนักแสดงชื่อดังของฮ่องกง กับนางเอกสาววัยสดใส และยกโขยงเหล่า Super Star มากมาย  

เรื่อง มีดบินกรีดฟ้า ท่ีฉายท่ีช่อง 33 ตอนนี้ มันเกี่ยวพันอะไร กับ เรื่อง ฤทธิ์ มีดสั้น ลี้คิมฮวง หรือ เปล่า ครับ ? เป็นเรื่อง 

ของ ล้ีคิมฮวง ตอนวัยรุ่นหรือเปล่า ? แซ่ "ลี"้ เหมือนกัน ใช้ มีดซัด เป็นอาวุธเหมือนกันเลย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87 

https://pantip.com/l/https%3Aฯ๑ฯฯ๑ฯth.wikipedia.orgฯ๑ฯwikiฯ๑ฯ%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
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ท ำให้หลำย ๆ คนหรือคอหนงัก ำลงัภำยในสบัสนเป็นอย่ำงมำก เพรำะในภำคนีน้อกจำกกำรเดินเร่ืองเร่ิมต้นที่องค์หญิงผู้มี

อ ำนำจทัง้ด้ำนวรยทุธ์ิและทำงกำรเมือง มีควำมต้องกำรที่จะแต่งงำนกบัคณุชำยรุ่นที่ 3 ของตระกูลลี ้(ลกูลีคิ้มฮวง _ลีบ้่ง

แช) ท ำให้ตวัละครตัวนีก้บัองค์หญิงถกูด ำเนินไปอย่ำงตลอดเร่ือง ถ้ำเปรียบเทียบกบัภำคที่แล้วตวัละครสองตวันีจ้ะเป็นแค่

ฉำกเลก็ ๆ หรือ ท ำให้ภำพเป็นขำวด ำ  

 

https://video.mthai.com/series/player/1253818132.html 

แม้แต่ตวัละคร เคอเค่อ สำวน้อยผู้ เอำแต่ใจ จำกภำคเดิมโผลข่ึน้มำตอนแรก ๆ ห่ำงไปอีกประมำณ 20 ตอน ตวัละครตวันี ้

ถงึได้มีบทบำท แต่ภำคใหม่ปรับแต่งให้เป็นสำวน้อยผู้มีวรยทุธ์และพลงัวตัอย่ำงมำกมำย  

 

ถือว่ำบทบำทดีทีเดียวเพรำะในภำคใหม่เทอได้ปรำกฏแทบทกุฉำก แถมได้ประกบคู่กบัตวัพระรองอีกคนที่ก ำลงัมำแรงแซง

หน้ำซุปตำร์เกำหล ีสำวน้อยผู้นีก้้อไม่ธรรมดำ เพรำะในชีวิตจริงของเทอเป็นทัง้นกัร้องและนกัแสดง แถมดีกรีเป็นเจ้ำของ

รำยกำรดงัหลำยรำยกำรในประเทศจีน บทบำทกระหน ่ำควำมน่ำรักของเทอไว้อย่ำงมำกมำย ตลอดจนคู่พระคู่นำงที่เท

อได้ประกบถือว่ำไม่เบำและท้ำทำยกบับทที่เทอได้รับถึงแม้จะเป็นตวัรองก้อตำม 

 

https://video.mthai.com/series/player/1253818132.html
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คงไม่เอ่ยยย ไม่ได้ส ำหรับพระเอกอีกคนที่มีดีกรีระดบันักร้อง นกัแสดง นกัแต่งเพลง รับบท สหำยต้วน ผู้มำกด้วยฝีมือ ใน

บทถกูกลำ่วว่ำได้มีกำรติดต่อค้ำขำยกบัชำวสยำม และมีเพื่อนหนุ่มเชือ้สำยจีนในสยำม ในบทกล่ำวถงึชำวสยำมตำมหำ

ต้นล ำโพง ดอกล ำโพง ผู้ก ำกบัหรือผู้ เขียนบทท ำกำรบ้ำนมำกถึงได้รู้ว่ำควำมจริงแล้วต้นล ำโพงเป็นต้นไม้มีพิษใครได้กินมนั

เข้ำไปจะมีอำกำรคล้ำย ๆ เมำเหล้ำ เลอืน ๆ เหมือนมะเขือบ้ำ  

  

 

 


