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ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ทีไ่ ด้กรุณาร่วมบาเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม
และท่านทีไ่ ด้กรุณามาเป็ นเกียรติ
ในงานฌาปนกิจศพ
คุณฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์
ในครัง้ นี้เป็ นอย่างสูง
เจ้าภาพ
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อดีตคือสิง่ ทีผ่ า่ นพ้นไปแล้ว ประหนึง่ สายน้ าทีไ่ ม่มวี นั หวนกลับ ...
ทุกๆ ครัง้ เวลาเรามองย้อนไปในอดีตเราอยากแก้ไขมัน
เรามักบอกกับตัวเองเสมอว่า ... “เราน่าจะทาได้ดกี ว่านี้” ...
“เราน่าจะทาได้ดกี ว่าเมือ่ วาน” ... ฯลฯ ...
แต่กระนัน้ ก็ตาม หากเรายังคงจมปลัก ดาดิง่
อยูใ่ นห้วงเหวแห่งความทุกข์ระทมขมขืน่ ของวันวาน
หรือกลายสภาพเป็ นเพียงทาสแห่งความทรงจาอันรุง่ เรือง
ในอดีตสมัย เราก็ไม่ต่างอะไรกับผูเ้ สพสมความปวดร้าวชัวนิ
่ รนั ดร์
ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ก็จะละทิ้งปั จจุบนั ของวันนี้ และ ปั จจุบนั ของพรุง่ นี้
ไปเพียงเพือ่ “วันวานทีผ่ า่ นพ้นไป”
ฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์
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ประวัติ

นายฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ (บอม) เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๓๕ ณ บ้านเลขที่ ๔/๑ ถนนชานาญสถิตย์ ตาบลจองคา อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นบุตรคนที่ ๒ ของว่าทีร่ อ้ ยตรีโชติปฐมพนต ธีรพล
สังข์ภริ มย์ และนางกรรณษกรมย์ สังข์ภริ มย์ มีพส่ี าว ๑ คน คือ นางสาว
นันทกลักษณ์ สังข์ภริ มย์
ประวัติการศึกษา
 ระดับปฐมวัย (อนุ บาล) โรงเรียนบรรณวิทย์ อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
 ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๑–๖ โรงเรียนอนุ บาลแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
 ระดับ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี ๑–๔ โรงเรีย นห้อ งสอนศึก ษา จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
 ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี ๕–๖ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหานคร
 ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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ประวัติการทางาน กิจกรรม และรางวัล
 ประธานโครงการประชุ ม องค์ ก ารเด็ก และเยาวชนเพื่อ เสนอ
นโยบายความปรองดองแห่งชาติของเยาวชน แห่งรัฐสภาไทย
 สละสิทธิ ์ทุน JSTP และได้รบั คัดเลือกจากการสอบตรงเข้าศึกษา
ต่อในคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์
 ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
เสนี) รุน่ ๓๙
 ได้รบั คัดเลือกรางวัลชนะเลิศ โครงการ The Bicycle Democracy
of Thailand ได้รบั การคัดเลือกให้เ ป็ น ๑ ใน ๑๐ จากยุวชน
ประชาธิปไตย ๒,๕๐๐ คน ทัวประเทศในการเป็
่
นตัวแทนยุวชน
ประชาธิป ไตยแห่ง รัฐสภาไทย ไปนาเสนองานและศึกษาดูง าน
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในประเทศโปรตุเกส สเปน
และอิตาลี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง คือตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา รางวัลรองชนะเลิศอันดับทีห่ นึ่ง
คือ ตัวแทนจากประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับทีส่ อง คือตัวแทนจากราชอาณาจักรไทย
 ได้รบั การคัดเลือกเป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ASEAN Plus three
Youth Environment Forum 2010 (AYEF 2010) “Creating a
Climate for Change” ของเยาวชนอาเซียนบวกสาม ณ ประเทศ
บรูไน ดารุสซาราม
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 ประธานโครงการทูตไบเออร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม
 เยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการยุวชนประชาธิปไตย ของสานักงาน
เลขานุการสภาผูแ้ ทนราษฎรไทย
 ผูด้ าเนินรายการงานรัฐศาสตร์วชิ าการครัง้ ที่ ๒๐ หัวข้อ “การเมือง
เรือ่ งคนธรรมดา”
 ยุวชนประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๑ รุน่ ๑
 ได้รบั คัดเลือกเป็ น ๑ ใน ๒๕ คน ของประเทศไทย โครงการอัจริยะ
ภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (JSTP) โดยช่วงมัธยม
ต้น ในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี และช่วงมัยธยมปลาย ในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ
 จบนักธรรมชัน้ เอก กองบาลี โรงเรียนพุธศาสนาวันอาทิตย์ วัดก้า
ก่อ
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...เมือ่ สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีอนั เกิดขึน้ แล้วเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา...
“ปั จจุบนั ของวันนี้ ไม่เป็ นเช่นคิดเมือ่ วันวานทีผ่ า่ นพ้น
มีเกิด มีดบั เป็ นสัจธรรมทัง้ โลกนี้หรือโลกหน้า
มนุษย์เรานัน้ เกิดมาเพือ่ พบกัน เมือ่ ผ่านพบย่อมผูกพัน
เมือ่ ผูกพันย่อมรัก แม้ยามจากลากัน ก็ยงั คงรักและอาลัย
เหนือสิง่ อืน่ ใด ชายผูเ้ ป็ นบุตร เป็ นน้อง เป็ นญาติ
เป็ นเพือ่ น เป็ นมิตรสหาย
และชายคนรักทีจ่ ากไป ... จะคงไว้ซงึ ่ ความทรงจา
ของความรัก ความดี ความมีปัญญาของ ฐิศษิ พ์ ตลอดไป”
ด้วยรัก
มะลิ มาลา
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ด้วยความรักและอาลัยถึงบอม
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผมรู้จ ัก บอมมาตัง้ แต่บ อมเป็ น นัก เรีย นมัธยมปลายจากจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน บอมเป็ นยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภารุ่นที่ ๑ ผมเป็ น
วิทยากรไปบรรยาย ทาให้ได้รจู้ กั กับบอม ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ จนบอมมา
เป็ นนักศึกษาทีค่ ณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้เจอกันอยู่
เสมอ และได้ทางานร่วมกันหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งกิจกรรม
เกีย่ วกับประชาธิปไตยและพลเมือง จนกระทังบอมเรี
่
ยนจบ
บอมเป็ นคนทีม่ คี วามปรารถนาดีต่อผูอ้ ่นื มีความกระตือ รือร้น เต็ม
ไปด้ว ยพลัง งาน เคารพความเห็น ผู้อ่ืน แม้ว่า จะไม่ เ ห็น ด้ว ย มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และลงมือเปลีย่ นแปลงด้วยตนเองโดยไม่ เอาแต่บ่น
ว่าคนอื่น แล้วก็เป็ นคนอารมณ์ด ี มีความคิดสร้างสรรค์ เจอกันทุกครัง้
บอมจะพูดไปหัวเราะไปตอนบอกไอเดียใหม่ๆ แก่ผม
ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรปี ทแ่ี ล้ว บอมไลน์มาหาผม บอก
ว่าวันรับปริญญาอยากถ่ายรูปกับผม ผมบอกว่าไม่แน่ ใจว่าจะไปถ่ายรูป
ด้ว ยได้ไ หม เนื่อ งจากภารกิจ ที่ต้อ งอยู่ใ นหอประชุ ม ใหญ่ ตลอดทัง้ วัน
ปรากฏว่าวันจริงก่อนเวลาพระบรมโอรสาธิราชเสด็จ ฯ ผมมองลงไปจาก
เวที แล้วอยู่ดๆี ก็มองเห็นบอม ผมจึงเดินลงจากเวทีไปถ่ายรูปกับบอม
และเป็ นทีม่ าของภาพนี้
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หลังวันรับปริญญาผ่านไป บอมมาหาผม เราคุยกันอย่างสนุ กและ
หัวเราะกันตลอดเวลา “อาจารย์ปริญญาครับ อาจารย์จาได้ไหมครับ
อาจารย์บอกอะไรผม ตอนที่ผมไปเจออาจารย์ครัง้ แรกตอนค่ายยุวชน
ประชาธิปไตย” บอมถามไปยิม้ ไป
ผมหัวเราะ “จาไม่ได้แล้วบอม ผมพูดว่าอะไรล่ะ”
“อาจารย์บอกว่า เข้าธรรมศาสตร์ให้ได้นะ แล้วมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ดขี น้ึ ” ดวงตาบอมเป็ นประกาย "แล้วผมก็เข้าธรรมศาสตร์ได้ ตอนนี้จบแล้วจึงมาขอบคุณอาจารย์ครับ”
๑๔  ฐิศิษพานุสรณ์

เราคุยกันต่ออีกหลายเรือ่ ง เรือ่ งสังคม เรื่องบ้านเมือง เรื่องประชาธิปไตย ผมไม่รสู้ กึ เบื่อทีค่ ุยกับบอม เพราะแม้ว่าจะถ่อมตัว ไม่เคยอวดรู้
แล้วบางทีก็ไม่ ค่อยบอกว่าตัวเองคิ ดอะไร แต่คุยกันก็รู้ได้ว่าเป็ นคนมี
สติปัญญาและมีความคิดทีล่ กึ ซึง้
“ผมต้องไปแล้วครับอาจารย์” บอมยกมือไหว้ลา
“ขอให้โชคดีบอม แล้วมีเวลาเมื่อไหร่ มาเจอกันใหม่ ” ผมเอามือตบ
ไหล่บอมเบาๆ “รักษาเนื้อรักษาตัวให้ด ี แล้วในอนาคตมาช่วยกันทาเรือ่ ง
ดีๆ ให้บา้ นเมืองกันอีกนะ”
“ครับอาจารย์” บอมหัวเราะแล้วก็ไหว้ลาผมอีกครัง้ ผมไม่นึกเลย
ว่านันจะเป็
่
นการเจอกันครัง้ สุดท้าย
ผมทราบข่า วบอมด้ว ยความตกใจและเสีย ใจ ไม่ เ คยนึ ก เลยว่ า
เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดกับบอมได้ แล้วก็เสียใจทีส่ ุดทีอ่ ยู่ต่างประเทศ ไม่
สามารถไปร่วมงานพิธศี พของบอมได้ ทาได้แต่เพียงส่งความไว้อาลัยมา
ทางพวงหรีด
เราเกิดมาต้องเจอผูค้ นมากมาย สุดท้ายผูค้ นก็จากเราไป หรือไม่
เราก็จากไปจากผูค้ น ความจริงแล้วเราพบเจอกันก็เพื่อพลัดพราก การ
จากลาจึงเป็ นความจริงยิง่ กว่าการพบเจอ แล้วผูค้ นส่วนใหญ่ทเ่ี ราเคยเจอ
เราก็จะลืมไป แต่มคี นจานวนหนึ่ง ที่เราจะไม่มวี นั ลืม บอมคือคนๆ นัน้
ของพวกเรา
WIn the end we all must die. There must be more to life than
this ..”
สุดท้ายเราทุกคนก็ลว้ นแต่ตอ้ งตาย ชีวติ มันต้องมีอะไรมากกว่านี้ ..
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๑๕

ผมนึกถึงเพลง There must be more to life than this ของ
Freddy Mercury ซึ่งตอบคาถามนี้ดว้ ยแนวทางเดียวกับบอม ผมไม่
อาจจะเห็นด้วย หรือ เข้า ใจได้เ ลยในการตัด สินใจของบอม แต่ค วาม
ปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื ความตัง้ ใจดีต่อสังคม และความดีงามทุกอย่างทีบ่ อม
ทามา รวมถึงรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ จะอยู่ในใจและความทรงจาของ
ผมตลอดไป
ดัวยรักและอาลัย
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

๑๖  ฐิศิษพานุสรณ์

ลูกศิษย์แถวหน้ า
อาจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ถึงบอม ลูกศิษย์แถวหน้า
อาจารย์เจอบอมครัง้ แรกในการสอนวิชาวิธวี ทิ ยาทางสังคมศาสตร์
บอมมักจะนังเรี
่ ยนแถวหน้าเสมอ ทีท่ บ่ี อมนัง่ ประจาคือแถวหน้าลาดับที่
๓ ทางฝั ง่ ซ้ายมือของอาจารย์ บอมมักจะนังติ
่ ดกับ เฟิ รส์ และจิบ๊
ความประทับใจแรกทีม่ ตี ่อบอมคือ การแต่งกายและการใช้คาพูดที่
สุภาพมาก บอมเป็ นลูกศิษย์คนเดียวที่เรียกอาจารย์ว่า ท่านอาจารย์
สุนิสา (คือมีคาว่า ท่าน นาหน้าก่อนคาว่า อาจารย์ และต่อท้ายด้วยชื่อ
จริง บางทีกม็ นี ามสกุลพ่วงมาด้วย ได้ยนิ ทีไรก็นึกยิม้ ในใจตลอด) ทุกครัง้
ทีเ่ ข้าเรียน บอมจะใส่เสือ้ เชิต๊ แขนสัน้ ใส่กางเกงผ้า และใส่รองเท้าหุม้ ส้น
มีแววตาและท่าทางทีแ่ สดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเรียนอย่าง
สม่าเสมอทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
อาจารย์จาได้วา่ งานกลุ่มทีม่ อบหมายให้ทานัน้ สร้างความประทับ ใจให้อ าจารย์ จนอาจารย์ไ ด้บ อกกับ บอมว่า งานชิ้น นี้ ม ีจุ ด อ่อ นบาง
ประการ แต่ในภาพรวมแล้วค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อดีทส่ี ะท้อน
ให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดของผูอ้ อกแบบงานวิจยั อย่าทิง้ โครงร่าง
ของงานวิจยั ชิ้นนี้เพราะสามารถเอาไปต่อยอดทาเป็ นวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกได้ (ไม่รวู้ ่าบอมจะจา comment นี้ได้หรือไม่ แต่อาจารย์จา
ได้ไม่ลมื )
หลังเรียนจบวิชาวิธวี ทิ ยาทางสังคมศาสตร์ อาจารย์มโี อกาสได้เจอ
บอมอีกหลายครัง้ ได้พูดคุยในเรื่อ งที่ไม่ใช่วชิ าการ ทาให้สมั ผัสได้ว่า
บอม หนุ่มหน้าใสคนนี้ นอกจากจะเป็ นลูกศิษย์แถวหน้าแล้ว ยังเป็ นคน
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๑๗

ทีม่ อี ธั ยาศัยดี มีไมตรีต่อผูอ้ น่ื เสมอ เมื่อครัง้ ทีอ่ าจารย์หอบหิว้ ของเต็มมือ
บอมก็ช่วยอาสาถือของไปส่งให้ทห่ี อ้ งพักอาจารย์ หากวันนี้บอมได้รบั รู้
อาจารย์ก็อยากจะบอกบอมว่า เพียงสิง่ เล็กน้อยที่ทาให้กนั ในวันนัน้ มัน
เป็ นความเอือ้ เฟื้ อทีไ่ ม่เคยลืมเลือนจากจิตใจ

ครัง้ สุดท้ายที่ได้เจอบอม คือ วันซ้อมรับปริญญา บอมเดินมาหา
อาจารย์พร้อมกับคาพูดทีท่ าให้อาจารย์ช่นื ใจว่า สวัสดีครับท่านอาจารย์
อาจารย์สวยขึน้ นะครับ (บอมพูดพร้อมกับหัวเราะเล็กน้อย) ผมขอถ่ายรูป
กับอาจารย์นะครับ หลังจากถ่ายรูป บอมก็จดั การโพสต์รูปพร้อมกับ
ข้อความทีม่ กี าร tag มาแซวอาจารย์

๑๘  ฐิศิษพานุสรณ์

อาจารย์เชื่อว่า ความสุภาพ ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ความเอือ้ เฟื้ อ ความ
มีไมตรีจติ และความมีอารมณ์ขนั เป็ นคุณลักษณะประจาตัวของบอมที่
สร้างความประทับใจให้กบั อาจารย์หลายท่าน เพื่อน พีน่ ้อง และคนรอบ
ข้าง แม้ในวันที่บอมไม่ได้อยู่ ณ ที่น้ีแล้วก็ตาม อาจารย์ยงั คงเชื่อมัน่
อย่างสุดใจว่า บอมและความเป็ นบอมจะอยู่ในใจพวกเราทุกคนเสมอ
ทุกครัง้ ที่อาจารย์คดิ ถึงบอม ภาพของลูกศิษย์แถวหน้าจะยังคงอยู่ในใจ
ของอาจารย์ตลอดไป
รักและขอเก็บไว้ในความทรงจาทีด่ งี าม
อาจารย์เหมียว

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๑๙

คาไว้อาลัยจากอาจารย์
คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–๑–
R.I.P บอมบ์
บอมบ์เ ป็ น นั ก ศึก ษาที่ม อบความประทับ ใจด้ว ยการตัง้ ใจเรีย น
สนใจใฝ่ รู้ และทาให้เราอึง้ ในวิชา PO 337 โดยทารายงานในหัวข้อ ความ
เป็ นผูน้ าของนโปเลียนเปรียบเทียบกับจอมพล ป.
หลับให้สบายนะคะ...
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

–๒–
I know you were looking for a guiding light. You found one.
Though it may not be the right one in other's mind. Saying I miss
you it's the only thing I do.
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

–๓–
รูส้ กึ ตกใจและเสียใจมากๆ กับข่าวการจากไปของบอมบ์ ขอให้สู่
สุคติครับ
อาจารย์ วิโรจน์ อาลี
๒๐  ฐิศิษพานุสรณ์

–๔–
เมื่ออาจารย์ได้ทราบข่าวนัน้ อาจารย์ตกใจมากและไม่อยากเชื่อใน
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ แต่ในทีส่ ุดก็ตอ้ งยอมรับความจริงว่าฐิศษิ พ์ได้จากพวกเราไป
แล้วซึ่งหากฐิศษิ พ์รบั รู้ดว้ ยวิถที างใดก็ตามก็คงทราบว่าอาจารย์เ สียใจ
เพียงใด
ฐิศษิ พ์ในความทรงจาของอาจารย์นนั ้ คือลูกศิษย์ทอ่ี าจารย์รกั เอ็นดู
และมีแต่ ความปรารถนาดีอย่า งมากที่สุดคนหนึ่ง ในช่ วงชีวติ การสอน
หนังสือ ๒๐ กว่าปี ของอาจารย์ ฐิศษิ พ์ตงั ้ ใจเรียนเป็ นทีส่ ุด ขยันขันแข็ง
สุภาพอ่อนน้อมมีสมั มาคารวะ และมีมุทติ าจิตต่ออาจารย์อย่างยิง่
ฐิศษิ พ์เข้าเรียนทุกวิชาของอาจารย์วชิ าละ ๒–๓ รอบ จนอาจารย์
ยังเคยเข้าใจผิดว่าฐิศษิ พ์เอก IR พออาจารย์ถามว่าไม่เบื่อบ้างเหรอ มา
นังฟั
่ งอะไรซ้าซาก แต่ฐศิ ษิ พ์กบ็ อกอาจารย์ว่าได้ฟังอาจารย์สอนเหมือน
ได้ฟังนักการทูตหลุดมาจากศตวรรษที๑่ ๙เล่าเรื่องจากยุคนัน้ จนอาจารย์
อดข าไม่ ไ ด้ นี่ เ ป็ น เรื่อ งดีๆ และงดงามเรื่อ งหนึ่ ง ในหลายสิบ เรื่อ งที่
อาจารย์บนั ทึกไว้ในความทรงจาถึงศิษย์รกั คนนี้
ไม่วา่ ฐิศษิ พ์จะอยู่ ณ ทีใ่ ด และไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านพ้นไปนานสัก
เท่าใด ก็ขอให้รบั ทราบไว้เถิดว่าพวกเราจะยังระลึกถึงเพือ่ นรัก น้องรัก
พีท่ ร่ี กั และศิษย์รกั ทีช่ ่อื ฐิศษิ พ์ตลอดไป
รศ.ดร.บรรพต กาเนิดศิร ิ

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๒๑

–๕–
ทีจ่ ริงไม่ได้ตงั ้ ใจจะเขียนไว้อาลัยบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ท่เี พิง่
ตัดสินใจลาโลกนี้ไป เพราะคิดว่าเพื่อนๆ และครูบาอาจารย์เขาเขียนให้
ไปแล้ว แต่อยากแบ่งปั นความรูส้ กึ ในฐานะคนที่เคยผ่านประสบการณ์
คล้ายๆ กันและรูจ้ กั คนทีร่ สู้ กึ ตกหล่มในช่วงหลังเรียนจบ ป.ตรี มาหลาย
กรณี
นักศึกษาทีเ่ รียนดีมกั มีปัญหาเช่นนี้คอื คาดหวังกับตัวเองสูง คิดว่า
ชีวติ หลังเรียนจบเหมือนในห้องเรียนคือเราต้องเป็ นที่หนึ่งเหมือนเดิม
แน่นอนคนทีค่ าดหวังแบบนี้มกั ผิดหวัง เพราะโลกหลังเรียนจบกว้างใหญ่
กว่าห้องเรียนมาก ไม่ใช่แค่มคี นที่เก่งกว่าเราเต็มไปหมด แต่มปี ั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้หลายอย่างซึง่ ไม่เกีย่ วกับความสามารถเราเลย เพราะฉะนัน้
ความล้มเหลวจึงเป็ นเรือ่ งปกติ
ความมุ่งมันเป็
่ นเรื่องดี แต่พยายามหาเป้ าหมายทีห่ ลากหลายและ
อย่าโทษตัวเองเมื่อไปไม่ถงึ เป้ าหมายนัน้ การเดินทางไปสู่เ ป้ าหมาย/
ความฝั นในชีวติ ไม่ได้เป็ นเส้นตรงเสมอไป เดินอ้อมบ้างก็ได้จะได้ช่นื ชม
ความงดงามของชีวติ ริมทางทีเ่ ดินอ้อม
ข้าพเจ้ารอดช่วงเวลาอันยากลาบากช่วงวัย ๒๓–๒๔ มาได้เพราะ
แรงกาลัง ใจจากครูท่รี กั และครอบครัวที่เข้าใจเสมอ ในยามที่เศร้าโศก
ผิดหวัง ข้าพเจ้ามักนึกถึง คาครูว่าให้ “ใจดีกบั ตัวเอง” (be kind to
yourself) ข้าพเจ้าคิดว่าวิธนี ้ีสาคัญมาก มิเช่นนี้เราจะทาร้ายตัวเองจน
บอบช้าเพียงเพราะเราคิดว่าไม่ดพี อ ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อเราพบเจอคนที่
กาลัง lost กับชีวติ เราจะปลอบใจพวกเขา/เธอให้ใจดีกบั ตัวเอง เพื่อช่ วย
ให้เขา/เธอรอดพ้นจากหลุมดาทางความรูส้ กึ และความคิด
ผศ.ดร. จันจิรา สมบัตพิ นู สิร ิ
๒๒  ฐิศิษพานุสรณ์

ครอบครัวสังข์ภริ มย์
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๒๓

เยาวชนตัวอย่าง: ฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์
ร.ต.อ. ดร.นิตภิ มู ิ นวรัตน์

ด.ช.ฐิศิษพ์ สัง ข์ภิรมย์ หรือ น้ องบอมบ์ ที่ผมเขียนถึง เมื่อ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๑ เสียชีวติ แล้วนะครับ

“ทานเฟรนซ์ฟรายด์ดว้ ยกันไหมหนู?”
นานมาแล้ว ทีจ่ งั หวัดแม่ฮ่องสอน ผมชวนเด็กชายตัวเล็กมากคน
หนึ่งซึง่ กาลังยืนดูผมทานเฟรนซ์ฟรายด์ให้เข้ามาทานด้วยกัน
หลังจากนัน้ ผมก็ได้คุยกับเด็กคนนี้ แถมยังได้สนทนากับคุณพ่อ
และคุณแม่ของหนูดว้ ย
เนิ่นนานผ่านไปหลายปี เด็กคนนี้มไี ด้ไปดูงานทีส่ งิ คโปร์ กลับมาก็
มีความคิดอันฉลาดปราดเปรือ่ งเรือ่ งสร้างสรรค์กจิ กรรม แถมยังเรียนเก่ง
ได้เกรด ๔ รวด
วันอาทิตย์ท่ผี ่านมา นายฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ หรือน้องบอมบ์นัง่
รถไฟมาลงหน้าบ้านผมทีล่ าดกระบัง สนทนากันก็จงึ ถึงรูว้ ่า ขณะนี้หนู
โตแล้ว กาลังเรียนชัน้ มัธยม ๔
๒ เดือนก่อน ฐิศษิ พ์เพิง่ ชนะเลิศได้ทุนโครงการยุวชนประชาธิป ไตยของ สนง.เลขานุ ก ารสภาผู้แ ทนราษฎรไทย ไปเสนอโครงการ
เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สหภาพ
ยุโรป ซึง่ น้องบอมบ์ตอ้ งเสนอแข่งขันกับผูช้ นะจากประเทศอืน่ ทีส่ ง่ ไปแข่ง
มากกว่า ๕๐ กลุ่ม
๒๔  ฐิศิษพานุสรณ์

ผลก็คอื งานของกลุ่มยุวชนไทย ๑๐ คน ได้รางวัลที่ ๓ ซึง่ ที่ ๑ และ
๒ ผูช้ นะเป็ นยุวชนของสหภาพยุโรปเจ้าภาพทัง้ หมด
ปี น้ี โครงการเครือ ข่า ยยุ ว ชนประชาธิป ไตยเพื่อ พัฒ นาจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ของน้องบอมบ์กช็ นะอีกแล้ว
ดังนัน้ พ.ศ.๒๕๕๒ ทีก่ าลังจะถึง น้องบอมบ์และเยาวชนไทยคนอื่น
อีก ๙ คนก็จะได้ทุนจาก สนง.เลขานุการสภาผูแ้ ทนราษฎรให้นาโครงการ
ไปแข่ง ขันจากเยาวชนทัว่ โลก ที่น ครเซ็นต์ปี เ ตอร์ส เบิร์ก สหพัน ธรัฐ
รัสเซีย
พ.ศ.๒๕๕๓ เยาวชนคนทัง้ โลกจะไปแข่งด้านการสร้างประชาธิป ไตยกันทีอ่ งั กฤษและฝรังเศส
่ ส่วน พ.ศ.๒๕๕๔ สนามของการเสนองาน
จะอยูท่ ส่ี หรัฐอเมริกา
เยาวชนส่วนใหญ่ท่ไี ปแข่งขัน มักจะเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่
เรียนทางนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จะมีกแ็ ต่น้องบอมบ์ หนู
น้อยที่ถือกาเนิดเกิดมาในจัง หวัดชายแดนแม่ฮ่องสอนเพียงคนเดียวนี่
แหละ ทีย่ งั เรียนอยูใ่ นชัน้ มัธยม
ขณะนี้ น้ องบอมบ์ได้กระตุ้นยุวชนและประชาชนคนที่สนใจการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอยู่ในทัง้ ๗อาเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายสมาชิกทีเ่ ข้มแข็งมากถึงอาเภอละ ๑,๕๐๐ คน มี
สมาชิกรวมทัง้ จังหวัด ๑๐,๕๐๐ คน
อัง คารวันนี้ น้ องบอมบ์คดั เยาวชนอาเภอละ ๑๐ คน ให้ม าฟั ง
ผูใ้ หญ่ทน่ี ้องบอมบ์เชื่อว่าเป็ นฝ่ ายประชาธิปไตยทีศ่ าลาประชาคม ศูนย์
ราชการจัง หวัด แม่ ฮ่ องสอน เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพธิ ีเ ปิ ดงานโดย นาย
ภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
๐๘.๐๐ น. “การเมืองการปกครองโลก” พูดโดยนิตภิ มู ิ
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๒๕

๑๐.๐๐ น. “กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ” พูดโดย ดร.ปริญญา เทวนฤ
มิตรกุล (ม.ธรรมศาสตร์)
๑๓.๐๐ น. “การเมืองการปกครองไทย” โดย ดร.วัฒนา อัคคพานิช
๑๕.๐๐ น. “ประชาธิปไตย” พูดโดย ดร.ไชยันต์ ไชยพร (จุฬาฯ)
และตอนเย็นมีพธิ ปี ิ ดโดย นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน
เดือนสิง หาคมที่ผ่านมา น้ องบอมบ์ตระเวนสร้างกิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพ ทางประชาธิปไตยสาหรับเยาวชนในแม่ฮ่องสอน ๖ โรงเรียน
๖ อาเภอ และชักชวนเยาวชนออกมาปลูก ป่ าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะ
โลกร้อนตามแนวพระราชดาริได้ ๖,๐๐๐ ต้น ใน ๖ โรงเรียน ๖ อาเภอ
เช่นกัน
เดือ นกัน ยายนที่ผ่ า นมา น้ อ งบอมบ์ จ ัด ค่ า ยอบรมเยาวชน ๖
เทศบาล ๖ อาเภอ และมีกจิ กรรมค่ายจักรยานประชาธิปไตยด้วย
พฤศจิกายนเดือนหน้ า น้องบอมบ์จะพาเยาวชนจากอาเภอละ ๑
คน นั ง่ รถทัว ร์จ ากแม่ ฮ่ อ งสอนมาดูง านที่ก รุ ง เทพฯ ตระเวนดูต ัง้ แต่
พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์และ
จุฬาฯ รัฐสภา พิพธิ ภัณฑ์สยาม ทาเนียบรัฐบาล ป.ป.ช. ศาลปกครอง
สูงสุด กกต. ฯลฯ
น้ องบอมบ์เสนองานตนอย่างมีระบบจนได้ง บประมาณจากผู้ว่า
ราชการจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน อบจ.แม่ ฮ่ อ งสอน สนง.เลขานุ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร และ กกต. รวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๕ แสนบาท
เอามาใช้จ่า ยกระตุ้น เยาวชนคนทัง้ จัง หวัด แม่ ฮ่อ งสอนให้สนใจ
ประชาธิปไตย
น้องบอมบ์เล่าว่า ตอนที่ผมเจอคุณลุง นิ ติภูม ิครัง้ แรกนัน้ ผมตัว
เล็กมาก ยังอยูใ่ นชัน้ ประถมอยูเ่ ลย
ตอนนี้ผมอยูม่ ธั ยมแล้วครับ และก็ตวั สูงถึง ๑๘๐ ซม.
๒๖  ฐิศิษพานุสรณ์

อนาคตของผม ผมอยากสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
กลับมาแล้ว ผมอยากกลับมาสมัคร ส.ส.
“ผมอยากเป็ นนักการเมืองครับ”
คอลัมน์ เปิดฟ้ าส่องโลก
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๒๗

ความตาย การสูญเสีญ และความโศกเศร้าสาธารณะ
ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี

–๑–
อารมณ์สาธารณะ
“เป็ นอีก หนึ่ ง ครัง้ ที่รู้ส ึก ว่ า ความโศกเศร้า ก าลัง ท างานในคณะ
รัฐศาสตร์” ข้อความดังกล่าวเป็ นสเตตัสเฟซบุ๊คของรุ่นน้องท่านหนึ่งใน
คณะทีท่ าให้ผมกลับมาครุน่ คิดเรือ่ งนี้อกี ครัง้
เมื่อพูดถึงอารมณ์ความรูส้ กึ (emotion) เรามักคิดถึงอะไรที่เป็ น
เรือ่ งส่วนตัวของแต่ละปั จเจกบุคคล เราคิดถึงอารมณ์ในฐานะทีเ่ ป็ นเรื่อง
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน เป็ นมิตภิ ายในตัวเรา ไม่เกีย่ วข้องกับคนอืน่ หรือสังคม
นัก ปรัช ญาและนั ก จิต วิท ยาหลายคนที่ห ัน มาสนใจศึก ษาเรื่อ ง
อารมณ์ในระยะหลังๆ เสนอให้เราคิดเสียใหม่ว่า แท้จริง แล้ว 'อารมณ์ '
ไม่ได้มแี ง่มุมของความเป็ นส่วนตัวที่อยู่ภายในปั จเจกบุคคลเท่านัน้ แต่
อารมณ์ยงั มีแง่มุมทีม่ คี วามเป็ นสาธารณะ (ทีเ่ รามักเรียกว่าอารมณ์ ร่วม
นัน่ แหละ) คาที่เขาใช้เรียกกันก็คอื Public Emotion หรือ อารมณ์
สาธารณะ
เวลาพูดว่า 'ความโศกเศร้า ' กาลัง "ทางาน" ในพื้นที่ส่วนรวมที่
นอกเหนือไปจากครอบครัวและภายในบุคคล เช่น คณะ มหาวิทยาลัย
สมาคม บริษทั ชุมชน ประเทศชาติ ฯลฯ ก็หมายความว่าเรากาลังเห็น
การทางานของ Public Emotion ภายในหน่ วยทางสังคมส่วนรวมนัน้ ๆ
ซึง่ กระทบกับความรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ของคนจานวนมาก ซึง่ ได้กา้ วข้าม

๒๘  ฐิศิษพานุสรณ์

เส้น แบ่ ง ของความเป็ น ส่ ว นตัว /ส่ว นรวมไป มัน ไม่ ไ ด้เ ป็ น แค่ อ ารมณ์
ส่วนตัวของปั จเจกบุคคลหรือคนทีเ่ กีย่ วข้องเพียงไม่กค่ี น
แต่อารมณ์สาธารณะก็มหี ลายประเภท ทัง้ ความรัก ความโศกเศร้า
ความรัง เกีย จเดีย ดฉั น ท์ ความเห็น อกเห็น ใจ ความเกลีย ดชัง ฯลฯ
อารมณ์ สาธารณะแต่ละอย่างมี function ไม่ เ หมือนกัน และอารมณ์
สาธารณะแต่ ล ะอย่ า งก็ส ะท้อ นคุ ณ ค่ า และความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมที่
ต่างกันออกไป
ในกรณีน้ี เมื่อเราสามารถระบุได้วา่ อารมณ์สาธารณะทีก่ าลังทางาน
อยู่คอื 'ความโศกเศร้า' (Mourning) เช่นนัน้ แล้ว การทางานของความ
โศกเศร้าดังกล่าวมันหมายถึงอะไรกันแน่ ? ความโศกเศร้าสาธารณะจาก
การสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปมันบอกอะไรแก่เรา? มันสะท้อนให้เรา
เข้าใจอะไรบ้าง?
–๒–
เมื่อยามสูญเสีย แล้วเราโศกเศร้า
แปลว่าเราไม่ได้อยู่ตวั คนเดียว
ทาไมเราจึงโศกเศร้าเมื่อสูญเสียคนทีเ่ รารัก? เหตุใดการสูญเสียใคร
บางคนในชีวติ ไปจึง นามาซึ่ง ความโศกเศร้าแก่ตวั เราและชุม ชนที่เ รา
สังกัด?
Judith Butler ตอบปั ญหานี้วา่ ความโศกเศร้าดังกล่าวไม่ใช่อารมณ์
ที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เ รารักหรือคนที่สาคัญกับเราไปเท่านัน้ แต่
ความโศกเศร้าดังกล่าวยังเป็ นผลลัพธ์จากความรูส้ กึ ที่ว่าเราได้สูญเสีย
ตัวตนของเราไปพร้อมๆ กันด้วย

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๒๙

นันเพราะว่
่
าตัวตนและอัตลักษณ์ของมนุษย์ทุกคน ล้วนเป็ นสิง่ ทีถ่ ูก
ประกอบสร้างขึ้นมาผ่า นความสัม พันธ์กบั ผู้อ่นื /ความเป็ น อื่นอยู่เ สมอ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั คนทีเ่ รารัก การโศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่
เรารักจึงไม่ใช่แค่การสะท้อนว่าเราได้สูญเสียบุคคลคนหนึ่งในชีวติ ไป
เท่านัน้ แต่มนั บอกเราว่า เราได้สญ
ู เสียความเป็ นตัวตนส่วนหนึ่งของเรา
ไป เราได้สญ
ู เสียความสัมพันธ์ทช่ี ่วยนิยามความหมายให้แก่ชวี ติ ของเรา/
ชุมชนทีเ่ ราสังกัด และเราได้สญ
ู เสีย "ความเป็ นอืน่ " ทีม่ ตี าแหน่งแห่งทีซ่ ง่ึ
มีความหมายในชีวติ ในตัวตน และในความทรงจาของเราไป
สาหรับ Butler แล้ว ความโศกเศร้าจากการสูญเสียจึงยิง่ เป็ นการ
ตอกย้าความเปราะบางในชีวติ ของมนุ ษย์ ว่าเราไม่สามารถดารงอยู่ได้
เพียงลาพังอย่างมีความหมายบนโลกนี้ และที่จริงแล้วพวกเราก็ไม่เคย
ดารงอยู่เพียงลาพังมาตัง้ แต่ตน้ เธอกล่าวว่า “พวกเราทุกคนล้วนอยู่ใน
มือของคนอื่นมาตัง้ แต่แรก” (We are already in the hands of the
others)
๓๐  ฐิศิษพานุสรณ์

"ตัวฉัน" (I) จะไม่สามารถดารงอยู่อย่างมีความหมายได้เลย หาก
ปราศจากการดารงอยู่ข อง "คนอื่น /ผู้อ่นื " (Others) ที่ม าช่ วยสร้า ง
ความหมาย มอบคุณค่า ประกอบสร้างอัตลักษณ์ ประทับความทรงจา
และเชื่อมโยงชุมชนทางอารมณ์ความรูส้ กึ ให้แก่ตวั เราทุกคน
ความโศกเศร้าจากการสูญเสียจึงเป็ นสิง่ ทีบ่ อกแก่เราว่า มนุ ษย์มใิ ช่
สัต ว์ ท่ี ม ีแ ต่ เ หตุ ผ ลตลอดเวลา แต่ ม นุ ษ ย์ ย ัง อารมณ์ ค วามรู้ส ึก เป็ น
องค์ประกอบของชีวติ มนุ ษย์ไม่ได้เกิดมาเป็ นปั จเจกบุคคลทีแ่ ยกขาด
อย่างจากผูอ้ น่ื และเป็ นนายเหนือตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่มนุ ษย์เชื่อ มโยง
สัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับผูอ้ น่ื ตลอดเวลาตัง้ แต่เกิดจนวันจากโลกนี้ไป ไม่
ว่าในทางกายภาพหรือในทางอารมณ์
–๓–
ผู้ที่เรามอบโศกเศร้าให้ ย่อมมีคณ
ุ ค่าในชีวิตเรา
ไม่ว่าเขาจะเคยเป็ นเช่นไร
เมื่อเราโศกเศร้าในยามที่ใครสักคนจากเราไปอย่างไม่มวี นั หวน
กลับ มันแปลว่าสาหรับเราแล้ว ชีวติ ของเขาควรดารงอยู่มากกว่าการ
สูญเสียไป และถ้าเราทัง้ หลายล้วนให้คุณค่ากับการดารงอยู่/มีชวี ติ อยู่ว่า
เป็ นสิง่ ที่ดกี ว่าการจากไปแล้วละก็ นัน่ ย่อมหมายความว่าชีวติ ของคนที่
สูญเสียไปย่อมมีคณ
ุ ค่าสาหรับเราเช่นกัน
ไม่ว่าในอดีต บุคคลที่จากไปจะมีตาแหน่ งแห่ง ที่อย่างไรในความ
ทรงจาของเรา ไม่ว่าเคยจะเคยเป็ นคนเช่นไรในสายตาของเรา ไม่ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาจะดีหรือร้ายขนาดไหน....

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๓๑

แต่เมื่อเขาจากไปอย่างไม่มวี นั กลับ และสิง่ ทีพ่ วกเราได้มอบให้แก่
เขาคือ ความโศกเศร้า (ไม่ใช่ อารมณ์ แบบอื่น) มันย่อมหมายความว่า
สาหรับเราแล้วชีวติ ของเขามีคณ
ุ ค่าเสมอมาตัง้ แต่ตน้
ความโศกเศร้าสาธารณะของชาวรัฐศาสตร์ ชาวธรรมศาสตร์ ชาว
บดินทร์เดชา และชาวอืน่ ๆ ทีม่ อบให้แก่การจากไปของเขา เป็ นการบอก
แก่เขาว่า เขาสาคัญสาหรับเรา เขามีคณ
ุ ค่าในชีวติ เรา และไม่วา่ ทีผ่ า่ นมา
จะเคยเป็ นเช่นไร เขาก็มคี ณ
ุ ค่าคูค่ วรแก่การดารงอยู่ในชีวติ ของเราเสมอ
และตลอดไป
การมอบความโศกเศร้าให้กบั การจากไปของเขาจึง ถือเป็ นการ
แสดงคุณค่าครัง้ สุดท้ายทีเ่ ราจะสามารถมอบให้เขาได้อย่างดีทส่ี ดุ

๓๒  ฐิศิษพานุสรณ์

จา 'ฐิศิษพ์' อย่างไรดี ?
เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี
หลังเทีย่ ง ของวันที่ ๑๘ เมษายน เป็ นต้นมา มีโทรศัพท์เข้ามา ๖
สาย; ๒ สายแรกมาจากรุน่ พีร่ ฐั ศาสตร์โทรมาแจ้งข่าวอันน่ าเศร้า อีก ๔
สาย มาจากอาจารย์รฐั ศาสตร์ มธ. ท่านหนึ่ง , มาจากรองอธิการบดี
ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่ง , มาจาก ต่อ สรวิศ เพื่อนนิตศิ าสตร์ทเ่ี คยทางาน
ร่วมกับฐิศษิ พ์ และอีกสายมาจากเพือ่ นร่วมรุน่ ของฐิศษิ พ์เอง
ทุกสายโทรมาเรื่องเดียวกัน ตกใจเหมือนกันและพยายามเข้าใจ
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการเคารพการตัดสินใจของ ฐิศษิ พ์
เมื่อเลื่อนนิวฟี ด (new feed) นับแต่เทีย่ งลงมา ก็ได้เห็นว่า มีคน
รักฐิศษิ พ์มากขนาดไหน ... เขาทิ้งเรื่องราวให้คนจดจาไม่น้อย ... และ
อยากถือโอกาส เล่าว่าผมจาเขาอย่างไร
ทัง้ ในฐานะ 'รุ่นน้อง' ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติคนอื่น และมี
นิสยั ชื่นชมคนอื่น อย่างจริงใจ จนแรกๆ อาจสงสัยว่า เจ้านี่มนั เฟคไหม
แต่บ่อยเข้า และดูสายตา ก็ทาให้รวู้ า่ มันจริงใจ มันเป็ นของมันแบบนี้
ทัง้ ในฐานะ 'นักโต้วาที' ที่โดดเด่นคนหนึ่งของรุ่น (รวมทัง้ ธรรมศาสตร์) ซึง่ ผมกับหนึ่ง ณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ เคยร่วมงาน ร่วมเวที ร่วมทีม
เดียวกัน หลังงานน้องมาถาม จุดบกพร่องอยู่ไหน ต้องแก้ตรงไหน 'เรา
ยังทักออกแซวๆ กันว่า เกริน่ ยาวไปนะ ยาวจนเวลาหมด จนไม่ทนั ได้โต้'
... ฐิศษิ พ์ยงั ยิม้ รับว่าจะแก้ไขต่อไป
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๓๓

ทัง้ ในฐานะ 'นักกิจกรรม' ทีข่ ยันขันแข็ง ทางานหนักมาตัง้ แต่มธั ยม
เป็ นผูน้ า แกนนา มาในหลายโอกาส เป็ นแนวหน้ าของการทางานจิต อาสา และชอบในการบริหารจัดการจนเป็ นชีวติ จิตใจ เคยประชุมกับมัน
เจ้านี่มนั จดไปหมด งานนักกิจกรรมนี่เอง สร้างบาดแผลให้กบั ฐิศษิ พ์ใน
๒ ปี แรกของชีวติ มหา'ลัย ไม่น้อย แต่แล้ว ก็เพราะบาดแผลเหล่านี้ทท่ี า
ให้เขาเติบโตในสายวิชาการ
ทัง้ ในฐานะ 'นักรัฐศาสตร์' คุณภาพสูงทีส่ ุดคนหนึ่งของ สิงห์แดง
๖๓; จาได้ว่า อาจารย์ท่านหนึ่งเคยชื่นชมฐิศษิ พ์ กับผม/เพื่อนรุ่นพี่ บน
โต๊ะอาหาร ทานองว่า “นักศึกษาคนนี้ อนาคตไกล มีคาถามตลอด เตรียม
ตัว ก่ อ นเข้า เรีย นเสมอ รายงานก็คุ ณ ภาพสูง ทัง้ ในเชิง คุ ณ ภาพและ
ปริมาณ แบบนี้ไม่ให้เอได้อย่างไร” ... อาจารย์ท่านนัน้ สาทับอีกว่า “เรา
ชอบเด็กคนนี้มาก” จนพวกเราแซวกลับว่า “แหม่ อาจารย์ได้ลูกรักคน
ใหม่ละ”
หลับให้สบายครับ ฐิศษิ พ์ อาจมีคาถามหลายเรื่องทีพ่ วกเราอยาก
ถาม ฐิศษิ พ์ ... แต่คดิ ว่า ฐิศษิ พ์ คง ถาม/ตอบ กับตัวเอง นับครัง้ ไม่ถว้ น
แล้ว ก่อนตัดสินใจเช่นนี้ ... จนกว่าจะพบกันใหม่

๓๔  ฐิศิษพานุสรณ์

ถ้าไม่นักการเมืองในมาดผู้ดี
ก็ว่าที่นักวิชาการ
ณัฐพงษ์ เพชรรัตน์

เราร่วมงานกันครัง้ แรกๆ เพราะน้องและผองเพือ่ นจะร่วมจัดงานใน
หัวข้อ “เมื่อเสรีภาพถูกตัง้ คาถาม?” โดยน้องและเพื่อนๆ ขอให้ผมช่วย
ไปแซววาทีเพือ่ เปิ ดงานดังกล่าว
จากนัน้ ก็ได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายครัง้ เท่าที่พอจะนึกได้ คือ
การโต้วาทีโชว์ในงานรัฐศาสตร์วชิ าการ และอีกครัง้ ที่น่าจดจาคือการ
โต้วาทีโชว์ในงานสัปดาห์ประชาธิปไตย ในหัวข้อ “การเมืองบนท้องถนน
ได้ผลกว่าการเมืองในสภา” โดย พีอ่ ้ี แทนคุณ แห่งประชาธิปัตย์เป็ นฝ่ าย
ค้าน และพีห่ นูหริง่ บก.ลายจุด แห่งกลุ่มวันอาทิตย์สแี ดงเป็ นฝ่ ายเสนอ
เราเคยพูด คุย กัน ต่ า งกรรมต่า งวาระกันหลายๆ ครัง้ ทัง้ เรื่อ ง
การเมือง บุคคลสาคัญ กิจกรรมนักศึกษา หนังสือ เรื่องส่วนตัว และเรื่อง
อืน่ ๆ
ทุกครัง้ ทีพ่ ดู คุยกันก็อดคิดไม่ได้วา่ น้องมีความทรงจาและมองทะลุ
ปรากฏการณ์บางอย่างได้อย่างดีเยีย่ ม
ท่วงท่ากิรยิ าและทานองการพูด ทาให้ผมต้องบอกน้องอยู่บ่อยครัง้
ว่า สไตล์แบบนี้ถา้ ไม่นกั การเมืองในมาดผูด้ ี ก็วา่ ทีน่ กั วิชาการ
น้องอ่อนน้อมถ่อมตนและแฝงไว้ดว้ ยความเด็ดเดี่ยวมุ่ง มัน่ แม้น
ใครได้อยูใ่ กล้กต็ อ้ งรูส้ กึ และสัมผัสได้
บรรดาความทรงจาและคุณงามความดีทงั ้ หลาย จะอยู่ในความทรง
จาของผมและพวกเราอีกหลายคนตลอดไป
หลับให้สบายนะน้องบอม ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๓๕

ถึง บอม น้ องที่รกั ยิ่ง
วัชรพงษ์ จิโสะ

วันทีพ่ เ่ี ขียนบทระลึกนี้ บอมได้จากโลกไปแล้ว ๔ วัน ความรูส้ กึ
๔ วันทีผ่ า่ นมา บอกได้เลยว่า พีไ่ ม่คอ่ ยจะมีความสุขเท่าใดนัก เรือ่ งของ
บอม ภาพจาของบอมในอดีตจะแวบเข้ามาบ่อยครัง้
พี่จาได้ดถี ึง วัน ที่เรารู้จกั กันเมื่อเกือบสิบปี ก่ อน ตัง้ แต่บอมเป็ น
ยุวชนประชาธิปไตย แถมยังพ่วงด้วยการเป็ นประธานนักเรียนโรงเรียน
บดินทรเดชาฯ พี่ยงั คิดในใจ เจ้า น้องคนนี้เก่ง นะ ดูหน่ วยก้านแล้วไม่
ธรรมดา
บอมคงจาได้วนั ทีบ่ อมสอบตรงข้อเขียนรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ติด
แล้ววันก่อนสัมภาษณ์ คืนนัน้ บอมมานอนคุยกับพี่ เราคุยกันหลายเรื่อง
นะ บอมลองให้พเ่ี ป็ นอาจารย์สมั ภาษณ์บอมแล้ววิจารณ์ นึกแล้วก็ฮาดี
ตอนเช้า เราก็เ ดินข้ามสะพานปิ่ นเกล้าด้ว ยกัน ดวงอาทิตย์กาลัง ขึ้น
บอมจาได้ไหมที่พพ่ี ูดว่าดวงอาทิตย์ท่กี าลังขึ้นนัน้ เปรียบเหมือนบอมที่
กาลังเติบโตขึน้ ขอให้ใช้ช่วงเวลาชีวติ ในมหาวิทยาลัยให้เต็มทีน่ ะ และ
บอมก็ผา่ นการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนได้อย่างภาคภูม ิ
บอมคงรูว้ ่าตอนพีม่ กี จิ กรรมดีๆ พีจ่ ะนึกถึงบอมเสมอ และบอมก็
ไม่เคยปฏิเสธพี่ พอบอมจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยบอมก็ให้พ่ไี ปร่วม
ด้วยเสมอ พีย่ งั คิดในใจเลยว่าถ้าพีจ่ ดั กิจกรรมเองก็คงไม่ดเี ท่าทีบ่ อมจัด
บอมทาได้สดุ ยอดมาก
หนังสือพี่สองร้อยกว่าเล่มพี่ให้บอมยืม อ่าน ๔ ปี เ ลย พี่ไปเยี่ยม
บอมทีห่ อ บอมบอกพีใ่ ห้มาดูหนังสือทีพ่ ใ่ี ห้ยมื ว่าจัดใส่ในชัน้ วางทีบ่ อม
ซือ้ มาใหม่เรียบร้อยมาก
๓๖  ฐิศิษพานุสรณ์

วันสุดท้ายที่พ่เี จอบอมที่ท่าพระจันทร์เ มื่อปลายปี ท่แี ล้ว ณ ลาน
ปรีด ี บอมโผเข้ามากอดพีต่ ามสไตล์ บอมใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับเพื่อนๆ
วันนัน้ พีบ่ อกบอมว่าพีแ่ ต่งตัวไม่หล่อ ไว้วนั จริงจะมาถ่ายด้วย แต่กย็ นิ ดี
กับบอมไปทีไ่ ด้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งตามทีบ่ อมฝั น แต่พก่ี เ็ สียใจนะ ว่า
วันเวลาทีบ่ อมซ้อมและรับจริง พีต่ ดิ งานเยอะมาก เลยตัง้ ใจว่าหลังจากรับ
ปริญญาแล้วจะนัดบอมทานข้าวกันสักครัง้
แต่แล้วพีก่ ค็ งไม่มโี อกาสได้เจอบอมอีก
บอมชิงหนีพไ่ี ปเสียก่อน
แต่กเ็ อานะ ของเกิดขึน้ แล้ว ใครก็ยอ้ นกลับไปไม่ได้
พีด่ ใี จนะทีช่ ่วงชีวติ พีบ่ นโลกใบนี้ พีไ่ ด้รจู้ กั บอม บอมคือคนทีพ่ อ่ี ยู่
ด้วย ทางานด้วยแล้วพี่ม ีความสุข พี่ชอบคนเก่ง คนมีเ หตุมผี ล คนมุ่ง
มานะ ชอบคนอย่างบอมเหมือนในอดีตทีบ่ อมเคยเป็ นมา
รักบอมมากน้อง
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ไม่เคยนึ กเลยว่าเรื่องเล่าของเขา
จะจบลงในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
ธรรมชาติ กรีอกั ษร

มี ห นั ง สือ เล่ ม หนึ่ ง ที่ ผ มร่ า ง ๆ เอาไว้ เป็ นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ ท่ผี มพบเห็น ตลอดช่วงเวลาตอนที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วหนังสือเล่มนี้เกีย่ วกับมิตรภาพ
ปั ญหาของมัน และการแย่งชิงอานาจ แทนทีเ่ รื่องราวเหล่านี้จะดูมดื ครึม้
มันกลับให้ภาพเกีย่ วกับชีวติ ของผมและมิตรสหายได้อย่างอัศจรรย์
ตัวละครที่ผมอยากเล่าเรื่องราวลงไปด้วยก็คอื เขา ผมได้แต่เฝ้ า
นึกว่าในอนาคตอีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี ชีวติ ของเราแต่ละคนจะเป็ นยังไง
สังคมตอนนัน้ จะเป็ นยังไง พวกเราทุกคนจะอยู่ตรงไหนในสังคมตอนนัน้
บ้าง และอดีตช่วง ๔ ปี ตอนทีอ่ ยู่มหาวิทยาลัยจะกาหนดรูปร่างของพวก
เราในอนาคตและความเป็ นไปในสังคมอย่างไร อย่างน้อยทีส่ ุด ถ้ามันไม่
เกี่ยวข้องกับสัง คมมากขนาดนัน้ ก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องเล่าสนุ ก ๆ เกี่ยวกับ
มิตรภาพ ทีไ่ ม่ตอ้ งพินิจพิเคราะห์อะไรในทางสังคมกันมากมาย
ผมไม่เคยนึกเลยว่าเรื่องเล่าของเขาจะจบลงในวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๙ เขาจากผมและทุกคนไปอย่างน่ าใจหาย ผมไม่คาดหวังให้เขา
เป็ น "เพือ่ นตาย" ในทุกความหมาย ทัง้ ในแง่ทเ่ี ขาจะเป็ นเพื่อนทีส่ ามารถ
ตายแทนผมได้ หรือในแง่ทผ่ี มจะดูเบาเขาเหมือนเป็ นของตาย หรือในแง่
เขาจะต้องมาจากไปก่อนเวลาอันควรเช่นนี้
ผมเจอเขาครัง้ สุดท้ายตอนรับปริญญา คาพูดของเขายังคงมีลบั ลม
คมนัยเสมอเหมือนเช่นทุกครัง้ เขาบอกให้ผมระมัดระวัง ตัวและเฝ้ ารอ
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ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในสังคม ผมไม่รวู้ ่าจะได้เจอเขาอีก
เมื่อไหร่หลังจากนัน้ แต่ผมไม่เคยฉงนใจสงสัยเลยว่าผมจะได้เจอเขาอีก
หรือเปล่า

ผมเจอเขาครัง้ แรกทีธ่ รรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ถ้าจาไม่ผดิ จากนัน้
เราก็เจอกันอีกครัง้ ตอนทีผ่ มยืมกีตาร์มติ รสหายอีกคน แล้วเดินร้องเพลง
ด้ว ยกัน บนสะพานปิ่ น เกล้า จนไปถึง ร้า นหมูก ระทะ เราไม่ นึ ก เลยว่ า
อนาคตทีม่ ดื ครึมกาลังย่างกรายเข้ามา เขาต้องการสร้างงานแรกพบของ
รุ่นเรา เขาต้องการสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั รุ่น ทัง้ ในแง่ความสัมพันธ์
ภายในและภายนอก แต่เนื่องด้วยมีความสับสนอลหม่านเกิดขึ้ น เป็ น
เรือ่ งราวทีย่ ดื ยาวจนผมสามารถเขียนหนังสือเป็ นเล่ม ๆ ได้ พันธกิจและ
การนาที่เขาคาดหวัง ว่าจะได้รบั เลยเป็ นโครงการที่ถูกพับเก็บไป ผม
ไม่ ไ ด้อ ยู่ข้า งเขาในช่ ว งนัน้ เช่ น เดีย วกับ เพื่อ นหลาย ๆ คนที่ผ มรู้จ ั ก
หลังจากนัน้ ผมและมิตรสหายหลายๆ คนก็ยงั คงรักษามิตรภาพกับเขา
ไว้อย่างระแวดระวัง
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แม้วา่ เขาจะบอกกับหลาย ๆ คนว่าเขาจะปลีกวิเวก และไม่ขอข้อง
เกี่ยวกับเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นอีก แต่กระนัน้ เขาก็ไม่เคยหายไปจากแวดวง
กิจกรรมต่าง ๆ เขาเป็ นพิธกี รทีส่ มั ภาษณ์อาจารย์ทวิดา กมลเวชช ใน
ค่ายเปิ ดถ้าสิงห์ทร่ี นุ่ เราเป็ นคนจัด คาถามของเขาเฉียบคม เช่นเดียวกับ
ความสามารถทางการเรียนของเขา ขณะนัน้ เรากาลังอยูใ่ นช่วงทีป่ ั ญหา
ภายในรุน่ ของเรากาลังร้อนระอุ และการนากาลังเข้าสู่ช่วงเปลีย่ นผ่านอีก
ครัง้ กระนัน้ เขาก็เฝ้ าดูความเปลีย่ นแปลงอย่างห่างๆ
ต่อมา เขาเป็ นผูน้ าในการจัดกิจกรรมทีเ่ รียกว่า TU Forum ขึน้ ผม
ไม่รรู้ ายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้มากนัก หลายๆ ครัง้ ทีค่ ยุ กัน ไม่ส ิ อาจจะ
เป็ นทุกครัง้ ผมจะระลึกได้อยู่เสมอว่าเขาเป็ นคนที่มวี สิ ยั ทัศน์ มาก และ
มองเห็นถึงภาพใหญ่ในอนาคตจากจุดเล็กๆ ทีเ่ ขาทาอยูไ่ ด้อย่างเหลือเชือ่
ปั ญหาอยู่ทเ่ี ขามักมองว่าข้อผิดพลาดในจุดเล็ก ๆ ทีเ่ ขาทาจะทาให้ภาพ
ใหญ่ทงั ้ หมดทีเ่ ขาวางไว้สูญสลายไปทัง้ หมด จึงถอดใจเสียง่ายๆ ผมไม่
คิดเลยว่านัน่ จะเป็ นสัญญาณของโรคซึมเศร้าทีค่ อยตามหลอกหลอนเขา
มาตลอด
ผมเป็ นคนทีส่ นใจเรือ่ งดูดวง ผมจึงรูว้ า่ เขาเกิดวันพฤหัส บดี แต่ผม
ไม่ค่อยมีเพื่อนให้พูดคุยเรื่องพวกนี้ด้วยเท่าไหร่นัก เห็นจะมีแต่เ ขาที่
สนใจศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ และโหราศาสตร์ จึงสามารถคุยกับผมในเรื่องพวกนัน้ ได้ ผมเข้าใจว่าเขาเปลีย่ น
ชื่อมาแล้ว ๒ หรือ ๓ ครัง้ คงเพราะความรูท้ างโหราศาสตร์ทเ่ี ขามี
หลายๆ ครัง้ คาพูดทีด่ มู นี ยั แฝงยิง่ ทาให้เขาดูลกึ ลับมากขึน้ อย่าง
น้อยก็ในสายตาของผม เขามีเพื่อนสนิทหลายคน แม้หนึ่งในนัน้ จะไม่ใช่
ผม แต่วสิ ยั ทัศน์ของเขา ความสามารถของเขา และอัธยาศัยไมตรีทเ่ี ขา
มี ก็ทาให้ผมรู้สกึ ใจหายเมื่อทราบข่าวการจากไปของเขา ไม่ต่างจาก
เพือ่ นสนิทของเขาทีน่ ึกไม่ถงึ ว่าหนังสือเล่มนัน้ จะเป็ นของขวัญชิ้นสุดท้าย
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ทีเ่ ขาให้ไว้ หรือนึกไม่ถงึ ว่านัน่ จะเป็ นการพบกันครัง้ สุดท้าย รวมไปถึง
ทุกคนทีม่ คี วามทรงจาร่วมกับเขา
ผมอยากให้เขาอโหสิให้แก่ผม หากชีวติ หลังความตายเป็ นสิง่ ดารง
อยูจ่ ริง และหากเขาได้ยนิ ผมอยากขอให้เขาให้อภัยทีห่ ลายครัง้ ผมพูดจา
ไว้ต ัวและระมัด ระวัง เพราะพยายามรักษาระยะห่างเกิน ไป ขอโทษที่
หลายๆ ครัง้ พูดจาก้าวล่ วงเขา และไม่ไ ด้อยู่เ คียงข้างช่ ว ยเหลือ เขา
ระหว่างทากิจกรรมด้วยกัน และผมอยากขอบคุณ ประสบการณ์อนั แสน
วิเศษทีเ่ ขาได้รงั สรรค์ไว้ในความทรงจาของผมและคนรอบข้างทุก ๆ คน
ตลอดช่วงทีผ่ า่ นมา
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ถึงบอม
พิมพิชา เกิดมณี

จริงๆ อยากโพสต์สเตตัสถึงบอมตัง้ แต่เมื่อวาน แต่เราทาใจไม่ได้
จริงๆ ยังไงก็ทาใจไม่ได้ แค่พอคิดว่าไม่มบี อมแล้วมันก็ทาใจไม่ได้ เมื่อ
วานก็แทบไม่เป็ นอันทางานเพราะมัวแต่คดิ ว่าทาไมนะ
เราพบว่าเรือ่ งมันง่ายมาก เพราะบอมเป็ นคนเด็ดขาด ถ้าจะทาก็ทา
เลย ทาจริงๆ ทาจน...สาเร็จ
เรารูจ้ กั บอมตอนปี ๑ เป็ นเพื่อนคนแรกๆ เลยมัง้ ทีร่ จู้ กั และก็รสู้ กึ
ว่า นี่เพื่อนหรืออาจารย์วะ แต่งตัวได้โคตรแก่ ถือร่ม ใส่ หมวก และก็คง
เหมือนคนอืน่ ๆ บอมเป็ นคนเฮฮา อยูด่ ว้ ยละมีความสุข เป็ นคนตลก เรา
ยังจาตอนทีบ่ อมแท็คทีมกับมาร์คด่าเรากับน้าได้อยูเ่ ลย ตอนนัน้ คิดแค่ว่า
ผูช้ ายคนนี้แม่งโหดว่ะ
หลังจากนัน้ เราก็คยุ กันเรือ่ ยๆ เจอกันก็ทกั ทาย
'คุณพิมพิชา' บอมเรียกเราแบบนัน้ ตัง้ แต่รจู้ กั กัน ตอนหลังก็เหลือ
'คุณพิม' ละก็เหลือ 'พิม' ในทีส่ ุด มันใช้เวลานานมากกว่าบอมจะยอม
เรียกแค่ช่อื เล่น
เอกลักษณ์ของบอมคือร่มและความสุภาพอ่อนโยน บอมเป็ นคนที่
เก่งกาจอย่างน่ ากลัว (เราว่าเรารูด้ ี) และเป็ นคนที่เราคิดว่าจะต้องโตไป
เป็ นผูใ้ หญ่แบบทีเ่ ราชอบได้แน่ๆ ผูใ้ หญ่ทจ่ี ะฉลาด สุขมุ สุภาพ อ่อนโยน
เต็มไปด้วยความรูแ้ ละไหวพริบปฏิภาณ น่าเชื่อถือและพึง่ พาได้
เราจาได้ตอนทีน่ งั ่ แท็กซีม่ าด้วยกันละลุงแท็กซีเ่ รียกเราว่า 'ลูก' ละ
ถามบอมว่า 'อาจารย์จะลงตรงไหนครับ ' ตอนนัน้ เราหัวเราะหนักมากที่
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ใครๆ ก็คดิ ว่าบอมเป็ นผูใ้ หญ่ ไม่ใ ช่แค่ภายนอก แต่รวมไปถึงความคิด
มันไกลเกินกว่าทีเ่ ราจะตามทันอยูบ่ ่อยๆ
เอาเข้าจริงเราเองก็แอบคาดหวังในตัวบอมไว้สงู ไม่ว่าเรื่องเรียน
เรือ่ งเล่น เรือ่ งส่วนตัว บอมเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้เราได้เสมอ

คนทีใ่ ห้เรายืมหนังสือ
คนทีใ่ ห้เราไปค้างด้วยเวลาคับขัน
คนทีใ่ ห้เรายืมห้องนอนดูหนัง ละตัวเองไปนัง่ ทาการบ้านข้างนอก
แทน
คนทีต่ ่นื มาละเปิ ด BBC เป็ นอย่างแรก
คนทีม่ ขี องสะสมเต็มไปหมด
คนทีช่ ่วยให้เราได้ A อาจารย์เกษียร ทัง้ ที่ตวั เองไม่ได้เรียนด้วย
แท้ๆ
คนทีฟ่ ั งโมสาร์ทก่อนนอน
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คนทีไ่ ม่เคยปฏิเสธคาขอของเรา
คนทีม่ คี าตอบให้กบั คาถามของเราเสมอ
คนที่ม ีแต่คาชมให้เรา แม้ว่ามัน จะเป็ นแค่เ รื่องเล็ก น้ อยที่คนอื่น
มองข้าม...บอมจะเห็นเสมอ
บอมเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้เราโตขึน้ คิดเป็ นมากขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งที่
สร้างเราขึน้ มา – ขอบคุณจริงๆ
จนถึงตรงนี้ เราคงรูจ้ กั บอมได้ไม่ดพี อทีจ่ ะไปตัดสินบอม ไม่ว่าการ
ตัดสินใจครัง้ นี้จ ะเกิด จากอะไร เราเชื่อ ว่า เพื่อนคิด ดีแ ล้ว และอย่างที่
เป็ นมาเสมอ เราแพ้บอม แพ้ม าตลอด ไม่เ คยตามทันความคิด ไม่เคย
เถีย งทัน ไม่ เ คยชนะได้ บอมจะน าหน้ า เราก้า วนึ ง เสมอ ครัง้ นี้ ค งไม่
ต่างกัน
บอมนาหน้าเราไปอีกแล้ว แต่ไม่เป็ นไรหรอก ซักวันเราจะตามทัน
เอง
- Until We Meet Again –
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คุณวิทยานิพนธ์
โกศล อุดมศิลป์
อยากให้น่ีไม่ใช่เรื่องจริง อยากให้เป็ นเพียงแค่ความฝั น อยากให้ม ี
คนมาบอกว่ามันคือการแก้เ คล็ด อะไรสัก อย่าง...แต่สุดท้าย! มัน ก็ค ือ
ความจริง
ทาไมคนเก่งๆ อย่างคุณต้องจากไปเร็วขนาดนี้ (เมื่อไม่นานเรายัง
นังคุ
่ ยกันสนุกๆ ทีโ่ รงอาหารอยู่เลย) หากคุณอยู่ ผมเชื่อว่าคุณจะต้องทา
ประโยชน์ให้แก่สงั คมและประเทศนี้ได้อกี มากแน่ นอน เมื่อรูข้ ่าวผมโคตร
ตกใจ และเสียใจจริงๆ
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แม้ไม่ใช่เพื่อนที่สนิทชิดเชื้อ แต่คุณก็คอื เพื่อนที่ ดขี องผมคนหนึ่ง
ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้เจอและคุยกัน ผมรูส้ กึ ดีใจและเป็ นเกียรติเสมอ คุณเป็ น
คนเก่ง(มาก) แต่ถ่อมตน(มาก) อัธยาศัยดี มีไมตรีจติ คุณให้เกียรติผม
มาก คุณเรียกผมท่าน หรือบางครัง้ ''ท่านทูต'' ถึงแม้ผมยังเป็ นแค่ลูกจ้าง
กต. อยู่เลย เราใช้ช่อื จริงคุยกันและสรรพนาม คุณ/ท่าน เสมอ (บางครัง้
ผมยังนึกสงสัยเลยว่าเราจะสุภาพกันไปถึงไหน)
''คุณฐิศษิ พ์'' (บางครัง้ ผมเรียกเขาว่า ''คุณวิทยานิพนธ์'' ซึง่ มาจาก
ภาษาอังกฤษ–Thesis)
ผมขอให้ดวงวิญญาณของคุณไปสู่สุคติ และผมจะไม่ลมื เพื่อนแบบ
คุณเลย ผมขอฝากรูปนี้ ท่เี ราเคยถ่ายด้วยกันในงานรับปริญญา ไว้บน
หน้าเฟซนี้ และหวังว่าคุณจะเห็นมันนะ
''อาลั ย รัก ฐิ ศิ ษ พ์ สัง ข์ ภ ิ ร มย์ '' และขอแสดงความเสีย ใจกั บ
ครอบครัวของฐิศษิ พ์ดว้ ยครับ

๔๖  ฐิศิษพานุสรณ์

เพื่อน
วศิน เกียรติปริทศั น์

ใจหายและเสียใจ
ทีผ่ า่ นมาถึงมันจะไม่คอ่ ยราบรื่นด้วยดี มีช่วงเวลาทีเ่ รากับบอมไม่
เข้าใจกันหลายๆ เรือ่ ง แต่ดใี จทีเ่ ราเพิง่ ได้คยุ กันจนเข้าใจก่อนหน้านี้ไม่ก่ี
เดือน และขอโทษด้วยทีค่ งไม่ได้ไปงานมึง บอม มันกะทันหันเกินไป ไม่
มีใครตัง้ ตัวทันเลยบอมเอ้ย
ไม่ว่าที่ผ่านมาจะดีจะไม่ดยี งั ไง เราถือว่าบอมเป็ นเพื่อนจริงๆ นะ
ดีใจทีร่ จู้ กั คนเก่งแบบบอม ถึงตอนนี้จะไม่มโี อกาสได้บอกกับบอมตรงๆ
แต่ให้เกียรติและเคารพความตัง้ ใจบอมเสมอ เราอโหสิกรรมให้และขอ
อโหสิกรรมด้วยนะเพือ่ น ...
ขอแสดงความเสีย ใจกับ ครอบครัว สัง ข์ภ ิร มย์ด้ว ยครับ หลับ ให้
สบาย สูส่ ขุ คตินะ บอม – ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ สิงห์แดง ๖๓.
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โชคดีเพียงใดที่ได้มีโอกาสรู้จกั
และเป็ นเพื่อนกับเธอ
รานี ปานเดย์

ความรูส้ กึ แรกตอนรูเ้ รื่องคือ เฮ้ย นี้เรื่องจริงเหรอ ล้อกันเล่นหรือ
เปล่า จนกระทังตอนนี
่
้ ก็ยงั ไม่คดิ เลยว่านี้คอื เรื่องจริง อยากให้ม นั เป็ น
เพียงแค่ฝันไป
ถ้าให้เขียนเรื่องของบอม คงเขียนได้เป็ นซีรยี ์ แต่พอลงมือเขียน
เข้า จริง ๆ กลับ นึ ก ไม่ อ อก ว่า จะเขีย นเรื่อ งอะไร ที่เ ป็ น อย่า งนี้ เ พราะ
ความรูส้ กึ ในตอนนี้และความทรงจาทีม่ เี กีย่ วกับบอม มันตีกนั ไปหมด ทา
ให้ไม่รจู้ ะยกเรือ่ งไหนขึน้ มาเขียนก่อนดี ถ้าทีเ่ ขียนไปมีตรงไหน งงๆ ต้อง
ขออภัยไว้ก่อน
เรารู้จ ักบอมก่อ นเข้ามหาวิท ยาลัย รู้จกั ผ่านเพื่อนที่เ รีย นพิเ ศษ
ด้วยกัน เพื่อนคนนี้เรียนบดินทร์ฯเล่าเรื่องบอมให้ฟังมากมาย เรื่องทีม่ นั
เล่าให้ฟัง ส่วนใหญ่ ไม่น่าจะนับเป็ นเรื่องเล่าได้ น่ าจะเป็ นเรื่องนินทา
มากกว่า เพราะฉะนัน้ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยภาพบอมในความคิดเราที่ม ี
เลยเป็ นภาพลบเสียส่วนใหญ่
เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้ เราได้มโี อกาสรูจ้ กั บอมมากขึน้ เนื่องจาก
อยูโ่ ต๊ะเดียวกัน ได้มโี อกาสทากิจกรรมร่วมกันบ่อย ภาพทีเ่ รามีต่อบอม
ก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตวั พอรูต้ วั อีกที เราก็ม กั จะไปไหนมาไหน
ด้วยกันกับแกตลอด
บอมที่เรารูจ้ กั เป็ นคนทีช่ อบแนะนาเพลง หนัง หนังสือ ให้เราได้
ฟั ง ได้ดู ได้อา่ น
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จาได้ว่า บอมเคยเอาหนัง มาให้เ รายืม จนป่ านนี้เ รียนจบแล้วยัง
ไม่ ไ ด้ค ืน แกก็บ อกเราว่า “เอาไปเถอะ กรูย กให้” ด้ว ยความประชด
ประชัน นี้ล่ะบอมทีเ่ รารูจ้ กั
กับคนอื่นบอมมักจะเป็ นคนดี สุภ าพ กับเรามักจะกวนตีนเสมอ
แม้แต่ตวั บอมเองยังพูดเลยว่า บอมไม่เคยเห็นเราเป็ นผูห้ ญิงที่น่าทะนุ
ถนอมแบบคนอื่น ๆ จ าได้ว่า ตอนได้ย ิน ประโยคนี้ ก็ห ัว เราะก๊ า กเลย
ทีเดียว
กระนัน้ ก็ด ี ยังมีอกี หลายมุม หลายด้านของบอมที่เ ราไม่รจู้ กั เรา
เคยพยายามไปทาความรูจ้ กั บอมในมุมอื่นๆ แต่บ อมก็ไม่ค่อยเปิ ดเผยให้
เห็นเท่าไร เราเลยหยุดเอาไว้แล้วคิดว่า สักวันบอมคงจะยินดีเปิ ดเผยให้
เห็นตัวตนในด้านอืน่ ๆ บ้าง แต่ใครจะไปรูว้ า่ วันนัน้ จะไม่มวี นั มาถึง ...
มีคากล่าวว่า สถานทีแ่ รกทีค่ นตายจะเดินทางไปถึง คือ การได้เดิน
เข้าไปในความทรงจาของใครสักคน สาหรับเรา ความทรงจาทีเ่ กีย่ วกับ
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บอมมันคือภาพใหญ่ในชีวติ มหาวิทยาลัยของเราเลย วันนี้เราเห็นเพื่อน
หลายคนเขียนถึงบอมแล้ว อดซึ้งใจไม่ได้ สาหรับเรา บอมยังคงมีชวี ติ
โลดแล่นอยูใ่ นความทรงจาของเรา ความทรงจาทีจ่ ะเตือนเราอยู่เสมอว่า
“ครัง้ หนึง่ โชคดีเพียงใดทีไ่ ด้มโี อกาสรูจ้ กั --- และเป็ นเพือ่ นกับเธอ”
เราไม่เคยพูดประโยคนี้กบั เธอ แต่วนั นี้เ ราอยากพูดว่า “หลับให้
สบายนะเธอ เธอเหนือ่ ยมามากแล้ว หลับให้เต็มที ่ หวังว่าจะได้พบกันอีก
แม้ในฝั นก็ยงั ดี”
จาก
เพือ่ นเดียร์
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#ฐิศิษพ์สงั ข์ภิรมย์
กษิดศิ ครุฑางคะ

“...แล้วเราจะพบกันอีกทีแ่ ม่น้าเจ้าพระยา รักษาตัวด้วยนะเพือ่ น...”
ประโยคสุดท้ายทีม่ งึ พูดกับกู กูกาชับให้มงึ รักษากาย ใจ และตัวตน
เพือ่ ให้ถงึ วันเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้มนั เพือ่ นคนอืน่
ไม่ม ีอะไรที่จะต้อ งล่ า ลา ไม่ม ีอะไรที่จะต้องพรรณนา เพราะมัน
มากมายเกินกว่าจะเรียบเรียงได้
“ลาก่อน” เป็ นคาทีไ่ ม่ได้คดิ ว่าจะใช้บอกลากันตลอดไป ด้วยหวังว่า
จะเจอกันใหม่อกี ครัง้ แต่ครัง้ นี้ผดิ กับทีผ่ า่ น มันไม่มคี รัง้ หน้าอีกแล้ว
ในเวลาทีก่ ทู อ้ แท้ มึงเสมอทีค่ อยเข้ามาเติมเชือ้ ไฟและทาให้รสู้ กึ ว่า
ยังมีความพิเศษในตัวกู เป็ นกาลังใจอันดีเสมอ
มึงมีฝันอันยิง่ ใหญ่เพือ่ ใครมากมาย มึงมีความคิด แนวคิดทีแ่ ปลก
ประหลาด แต่กกู พ็ ร้อมสมาทานมัน
แต่โลกนี้มนั โหดร้ายไปสาหรับฝั นทีย่ งิ่ ใหญ่ของมึง
ทุกเส้นทางทีม่ งึ เลือก คือสะพานไปสูค่ วามฝั นนัน้ และกูคดิ ว่าครัง้ นี้
ก็เช่นกัน
ขอให้สะพานนัน้ พามึงไปสู่เป้ าหมายและฝั นของมึงในดินแดนอัน
เป็ นนิรนั ดร์
มันแน่นะทีต่ อ้ งมางานศพเพือ่ นผูเ้ ป็ นทีร่ กั ...

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๕๑

ขอบคุณทีเ่ ราได้รจู้ กั กันนะบอม
ก้อนหินละเมอ เพลงทีม่ งึ ชอบส่งให้กู
“...อยากเก็บความทรงจาที่ดเี ก็บเอาไว้ และมันจะคอยส่งประกาย
ทุกวัน แค่เพียงความอบอุน่ จากเธอไม่นาน ฉันก็จะรับรูม้ นั ได้...”
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พี่ชายร่วมสาบาน
ชัยธวัช สีผอ่ งใส

“รู้จ ัก กับ บอมตอนไหน” เป็ น ค าถามที่ช วนให้ต งั ้ คาถามในวัน ที่
ทราบข่าวของเพือ่ นทีร่ กั ทีส่ ดุ
ถ้าย้อนกลับไปสัก ๖ ปี ก่อน ก่อนที่จะเข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ วันนัน้ จาได้วา่ นังเล่
่ นคอมอยูด่ ๆี ก็มคี นทักเข้ามาว่า “สวัสดี
ครับ เราชื่อ ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ ชื่อเล่น บอม นะครับ”
ตอนนัน้ ก็ค ิด ในใจ นี จ่ ะชวนกู ไ ปท างานพิเ ศษผ่า นเน็ ต อีก แล้ว
สินะสัสเอ้ย แต่พอคุยกันไปคุยกันมา อ่อ ไม่ใช่วะ เป็ นเพือ่ นร่วมคณะนิ
หว่า แต่นกี ่ ยู งั ไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์เลยนะ มึงจะรีบอะไรขนาดนัน้
แต่หลังจากบทแรกของการสนทนาเริม่ ขึน้ เรา ๒ คนก็คุยทักทาย
กันอย่างบ้าคลัง่ โดนทีไ่ ม่รดู้ ว้ ยซ้าว่าเอาเรือ่ งอะไรมาคุยกันเยอะแยะ
กระทังเข้
่ าเรียนทีค่ ณะรัฐศาสตร์ คนทีท่ กั เรามาตอนนัน้ ก็กลายมา
เป็ นเพือ่ นทีส่ นิททีส่ ดุ ของเรา จาได้วา่ ตอนทีเ่ รียนปี ๑ เราไปอาศัยนอนที่
ห้อ งของบอมทุ ก วัน เรีย กว่า ย้า ยไปลงหลัก ปั ก ฐานอย่า งจริง จัง เลย
ทีเดียว ถึงขนาดเจ้าของห้องยกกุญแจห้องและคียก์ าร์ดให้เราเลย ๑ ชุด
และเป็ นเวลากว่า ๕–๖ เดือนทีไ่ ปอาศัยนอนทีห่ อ้ งบอมเป็ นประจา ทาให้
เรา ๒ คนได้ใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันฉัน ... (เติมเอาเอง) ได้เห็นการใช้ชวี ติ สุด
ระทึกของบอมในการทางาน TU124 มีอ ย่างที่ไ หน นัง่ ทางานแบบ
กลางคืนทา เช้าส่ง และดันได้คะแนนเยอะตลอดด้วยนะ
จาได้วา่ ช่วงนัน้ เรา ๒ คนตัวติดกันปาน ... (เติมคาต่อเอานะ) และ
แล้วก็ม ีอยู่คนื หนึ่ง ที่เรา ๒ คนร่วมหลับนอนอยู่บนเตียงตามปกติวสิ ยั
แต่ต่นื เช้ามาเตียงทีน่ อนกันอยู่เสือกหักซะงัน้ แล้วก็ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่ามัน
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หักตอนไหน นอนกันมาได้ถงึ เช้า แต่ท่สี าคัญ ตอนเรียกช่างให้มาซ่อม
เตียง ช่างเสือกมองเรา ๒ คนด้วยสายตามีเลศนัย ตอนนัน้ เรา ๒ คน
หันมาสบตากันแล้วรูโ้ ดยไม่ต้องพูดเลยว่า ช่ างมึงต้องคิดอย่างที่พวกกู
คิดแน่ๆ
แล้วในปี ถดั มา เราก็เลิกไปอาศัยห้องบอมนอน ไม่ใช่เพราะบอมไล่
นะ แต่เพิง่ มีสานึกของความเกรงใจ 55555 แต่พอแยกออกมามีหอ้ งหับ
ของตัวเอง เรา ๒ คนก็ยงั ติดต่อกันตลอด ด้วยความที่เ ป็ นพี่น้องร่วม
สาบานกัน ทาให้ต่างคนต่างไม่ใครเกรงใจกัน (กูระทีไ่ ม่เกรงใจบอม) เลย
ต้องติดต่อกันบ่อยๆ และช่วงนัน้ เรา ๒ พีน่ ้องก็มรี สนิยมถือร่ม โดยบอม
พีช่ ายถือร่มกอล์ฟ มาร์คน้องชายถือร่มพูก่ นั เพีย้ นทัง้ คู่
หลัง จากเรียนจบ เราต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปมีเ ส้นทางของ
ตัวเอง แต่เมื่อไม่นานมานี้ เราย้ายกลับไปอยู่หอทีร่ งั สิต ทาให้มโี อกาส
ได้เจอพีช่ ายของตัวเองบ่อยขึน้ และเราก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าบอมมันมีท่าที
ทีเ่ ปลีย่ นไป เพราะต่อหน้าเรา ๒ คนก็ยงั คงทาตัวตลกโปกฮา ไร้สาระ
กันเหมือนปกติ แต่แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. แฟนบอมได้ส่งแชทเฟซบุ๊ก
มาหาเราตอนบ่ายๆ บอกว่าติดต่อบอมไม่ได้เลย พีช่ ่วยติดต่อให้หน่ อย
เราก็พยายามช่วยติดต่อ แต่จนแล้วจนรอดก็ตดิ ต่อไม่ได้
กระทังเช้
่ าวันที่ ๑๘ เม.ย. แฟนของบอมก็บอกเราว่าบอมเสียแล้ว
แต่เอาจริง ๆ ตอนแรกทีไ่ ด้ยนิ เราก็คดิ ว่า อย่ามาโกหกกันดีกว่า เรารูจ้ กั
กับบอมมา ๖ ปี เรารูว้ า่ มันไม่ทาอะไรแบบนี้หรอก แต่กค็ ดิ ผิด ด้วยความ
ทีเ่ ราไม่เคยเอะใจเลยว่า บอมเปลีย่ นไป ด้วยความทีเ่ ราไม่เคยถามบอม
แบบจริงๆ จัง ๆ ว่า ช่วงนี้มปี ั ญหาอะไรมัย้ วะ มันทาให้เราต้องเสียเพือ่ น
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในชีวติ ของเราไปตลอดกาล
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การจากไปของบอมคราวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าบอมคิดผิด เรา
ก็ไม่รวู้ า่ พีข่ องเราคิดผิดไหม แต่ตลอดเวลาทีเ่ รารู้จกั กันมา บอมเป็ นคน
ทีค่ ดิ จะทาอะไรแล้วต้องทา ต่อให้ใครขัดหรือขวางอย่างไร ก็จะทา
เหตุการณ์ครัง้ นี้เราก็ยงั เคารพการตัดสินใจของบอมเหมือนเดิมนะ
เราเคยบอกกันเอาไว้วา่ ไม่ว่าเรา ๒ คนจะเลือกทางเดินแบบไหน เราก็
จะสนับสนุ นกันและกัน แต่ครัง้ นี้บอมบังคับให้เราต้องสนับสนุ นนะ แต่
เราก็ยงั เคารพการตัดสินใจของบอมเสมอนะ
กูรกั มึงเหมือนเดิมนะบอม ไม่ว่ามึงจะอยู่ทไ่ี หน มึงยังเป็ นพีช่ าย
ร่วมสาบานของกูตลอดไปนะ
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บทความ
ของฐิศิษพ์

๕๖  ฐิศิษพานุสรณ์

การเมือง อานาจ ความดี และ ธรรมชาติ
กับกรณี ศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )
ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์

การช่วงชิง "ความชอบธรรม" ในการดาเนินกิจกรรมการเมืองใดๆ
ในสังคม ผูท้ น่ี ่าเห็นใจก็คอื "เหยือ่ " ทีอ่ าจถูกหลอกล่อมาด้วย "มายาคติ"
ทีม่ กั จะมีวาระแอบแฝง (hidden agenda) อันเป็ นประโยชน์ของ "ผูค้ ุม"
"ผูส้ ร้าง" และใช้มายาคตินัน้ ("สิง่ " ดีงามยังจะคงจริงอยู่ แต่อาจถูกปั น่
แต่งให้กลายเป็ น "ความ" ดีงามทีแ่ สนลวง) มันจะอันตรายอย่างยิ่งเมื่อ
มายาคติ นั ้น สร้ า งให้ เ ขาเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาหรื อ เธอก าลัง ท านั ้น คื อ
"ความดี เพี ยงหนึ่ งเดี ยว ความถูกต้ อ งเพี ย งหนึ่ งเดี ย วเท่ านั น้ !!!"
เพราะเขาจะทุ่มทุกวิถีทางทุกรูปแบบ ทุกระดับ ทุกการกระทา ที่
อาจกระทบในหลายๆด้านอย่างไรกับใครก็ได้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ของเขาด้วยเหตุที่ว่าเขามีแล้วซึ่ง "ความชอบธรรม"
โดยวิธีก ารต่ า งๆ ที่เ ขาได้ก ระท านัน้ อาจหลงลืม หรือ เลือ กปิ ด
มุมมองอื่นๆ ที่มอี ยู่รอบตัวตามสภาพจริงที่ปรากฏเป็ น "ภววิสยั " โดย
อาจเพียงกระทาตาม "อัตวิสยั " ประหนึ่งถูกสวมใส่ดว้ ยเลนส์สตี ่างๆ สวม
เลนส์สดี าก็จะมองเห็นภาพเป็ นสีดาเท่านัน้ สวมเลนส์สขี าวก็ม องเห็น
ภาพเป็ นสีข าวเท่ า นั น้ โดยห่ า งไกลจากสีแ ละภาพจริง ที่ป รากฏอยู่
ตรงหน้า เพราะได้มองผ่านสีของเลนส์นนั ้ ไปเสียแล้ว และทัง้ นี้ ก็อาจยึด
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มันเพี
่ ยงเลนส์ทต่ี นสวมอยู่ ด้วยเชื่อว่าคือสิง่ ถูกต้องทีส่ ุด ทัง้ ทีโ่ ดยแท้จริง
แล้วเลนส์น้ีอาจจะถูกสวมให้โดยน้ ามือของผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์ ผ่านการคุม
การมองเห็นของ(เรา)ผูท้ ถ่ี กู สวมเลนส์ หรือแม้กระทัง้ เราก็อาจจะได้สวม
เลนส์น้ีด้ว ยตัวเองไปโดยไม่รู้ตวั การที่ว่าเราได้สวมใส่โ ดยไม่รู้ตวั นัน้
หมายถึง เราอาจคิดว่าได้มองเอง อาจคิดว่าได้คดิ เอง อาจคิดว่าได้สานึก
เองโดยอิสระแล้วจากการเลือกของตน ซึง่ โดยเนื้อแท้แล้ว ตัวเลือกทีม่ อี ยู่
ให้เรา เลือกเดิน เลือกเป็ น เลือกทานัน้ ก็อาจถูกจัดแจงกาหนดวาง หรือ
จากัดให้เห็นไว้แล้วทัง้ สิน้ แท้ทจ่ี ริงก็คอื การเลือกภายใต้ตวั เลือกทีเ่ ราไม่
อาจควบคุมโดยอิสระนัน้ เอง ด้วยผูห้ นึ่งผูใ้ ด กลุ่มคนหนึ่งคนใดก็ตาม ที่
ใช้ป ระโยชน์ ผ่า นวาระซ่ อ นเร้น ก็ม ัก จะแฝงเนื้ อ หาความต้อ งการใน
ผลประโยชน์ ส่ว นตนไปพร้อ มกับ "ความดีท่ีแ สนลวง" "มายาคติอ ัน
หอมหวน"ที่ทาให้เราไม่ได้รู้สกึ ถึงความอันตราย ความเลวร้าย ความ
เสียหาย กับใครแต่อย่างใด เพราะเราได้เชื่อโดยสนิทใจ อย่างสุดจิตสุดใจ
แล้วว่ามัน "ดี ถูกต้อง และ ชอบธรรม"ซึง่ มักจะเป็ นปกติวสิ ยั ที่บางครัง้
เราก็อาจพลาดไปโดย "รูต้ วั แบบไม่รตู้ วั " ตรงนี้คอื "ความน่าเห็นใจ"
ปั ญหาคือ
๑. ความ "ถูกต้อง" คืออะไร???....ถูกต้องของใคร???....มันมี
ความถูกต้องแบบเป็ นสากลสานึกโดยมนุ ษย์ทุกชาติทุกวัฒนธรรมเห็น
ตรง เห็นชอบเหมือนกันไหมไหม?????? ถ้ามีเราจะพิสจู น์ว่ามันจริงแล้ว
กันอย่างไร มันมีวธิ พี สิ จู น์จริงไหม??? หรือ ถ้าไม่ อะไรคือผลของการ
เชื่อใน "ความถูกต้อง" ทีถ่ กู แอบอ้าง สรรสร้างปั น่ แต่งขึน้ ตามจินตนาการ
ของผูท้ จ่ี ะใช้ประโยชน์จากการ "เชื่อ" นัน้ ???
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๒. สภาพจริงคืออะไร เราจะค้นหาสภาพจริง กันได้อย่างไร จะ
มองเห็นได้อย่างไรเมื่อเรายังสวมอยูใ่ นเลนส์ใดเลนส์หนึ่งแล้วคิดว่าตนไม่
เคยมีใครจะสามารถมาสวมเลนส์ให้ได้
๓. "ความชอบธรรม" คือ "เครื่องมือ" ของใคร? มันกาลังทางาน
อย่างไร ให้กบั ใคร ผลกระทบเกิดกับใครบ้าง? มันดีงามไหม มันชอบ
ไหม มันมีประโยชน์ไหม กับใคร?
จากการที่ผู้เ ขีย นได้ไ ปติด ตามสถานการณ์ ณ ท าเนี ย บรัฐ บาล
ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐–๐๓.๐๐ น. ในคืนวันทีม่ กี ารอดอาหารประท้วงของ
เด็กนักเรียนบดินทรเดชาฯนัน้ ผูเ้ ขียนข้าใจความรูส้ กึ ของ "ทุกฝ่ าย" ที่
กาลังได้รบั ผลกระทบและพยายามอย่างทีส่ ดุ ในการรักษาผลประโยชน์อนั
พึง่ มี กระทัง้ ผลประโยชน์ เฉพาะของตน ผลประโยชน์ ทางจินตนาการ
ผลประโยชน์ทางมายาคติ ผลประโยชน์ แห่งสิง่ สะท้อนตัวตนทีแ่ สนลวง
ของแต่ล ะคน และได้เ ห็น ภาพปรากฏการณ์ ค วามเป็ น ธรรมชาติข อง
การเมือง การช่วงชิง ความชอบธรรมโดยใช้ "เยาวชน ๔ คน" เป็ น
ประเด็นทางการเมือง
ในพืน้ ทีภ่ ายหลังได้นงั ่ แลกเปลีย่ นความเห็นกับน้องๆ ทีม่ าประท้วง
พบว่าเด็กๆ ไม่ได้ไม่ ฉลาดที่ไปเคลื่อนไหว น้ อ งๆ แต่ ละคนเป็ นคนมี
อุดมการณ์ เชื่อมันในความดี
่
ความจริง และความงาม เพียงแต่น้องๆ
อาจไม่ทนั ต่อ "คนการเมือง" ทีก่ าลังใช้เด็กเป็ นเครือ่ งสังเวย เท่านัน้ เอง...
"เกิด ขึ้น ตัง้ อยู่ ดับ ไป คือ ธรรมชาติข องการเมือ ง มีผู้ก ระท า และ
ผูถ้ ูกกระทา สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็ นธรรมชาติ การที่จะรักษาสภาพ
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ธรรมชาติของการเมือง ให้เป็ นคุณมากกว่าโทษกับทุกฝ่ าย จึงเป็ นเรื่อง
ท้าทายที่ยงั คงเฝ้ ารอ"คนการเมือง" จะมาบริหารจัดการอานาจอันพึง่ มี
ของตน ให้เกิดประโยชน์กบั อาณาบริเวณสาธารณะอย่างสูงสุดต่อไป"
สุดท้ายหากจะให้ม องปั ญหาระบบการศึ กษาไทยกับกรณีศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นัน้ ด้วยประสบการณ์อนั น้อยนิด
ของผูเ้ ขียน ซึง่ ก็ได้อาศัยอยูภ่ ายใต้โครงสร้างระบบการศึกษาไทยมาเป็ น
เวลา ๑๙ ขวบปี ก็อาจะพอมีความเห็นว่า
"การศึกษาไทยมันไม่ได้สอนให้คนเลือกอุดมการณ์ เ พื่อไปสร้าง
วิธกี าร แต่มนั สอนให้คนมีวธิ กี ารเพือ่ รองรับอุดมการณ์ทถ่ี กู เลือกแล้ว"
สวัสดี
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ความนาว่าด้วยปรัชญาการเมือง
ของ Niccolò Machiavelli
ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์

ในบทความชิ้นนี้ นักศึกษาขออนุ ญาตแบ่งประเด็นการพิจารณา
ออกเป็ น ๓ ลักษณาการทางความคิดดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ ๑ ว่า ด้วยทวิลกั ษณะทางความคิดในปรัชญาการเมือง
ของมาคิอาเวลลี ประเด็น ที่ ๒ ว่า ด้วยแก่ น ค าสอนของมาคิอ าเวลลี
กรณีศึกษา บทละครสุขนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia
ประเด็นที่ ๓ ว่าด้วย Virtù ของมาคิอาเวลลี และ Virtue ในสายธาร
ปรัชญาการเมืองตะวันตก กับการรื้อฟื้ นคุณธรรมอันเก่าแก่ดว้ ยเหตุผล
สมัยใหม่
ในประเด็นที่ ๑ ว่าด้วยทวิลกั ษณะทางความคิดในปรัชญาการเมือง
ของมาคิอ าเวลลีนั น้ ย่ อมเป็ นความจ าเป็ นอยู่เ องที่เ ราจะต้องกลับไป
พิจารณาถึงบทที่ ๑ “The Twofold Character of Machiavelli’s Teaching” ของหนังสือ Thoughts on Machiavelli๑ โดย ศาสตราจารย์ Leo
Strauss ในบทดังกล่าวStrauss มองว่ามาคิอาเวลลีนาเสนอคาสอนทาง
การเมืองหลักของเขาในหนังสือ ๒ เล่มได้แก่ The Prince และ The
๑

โปรดดู Strauss, Leo.(1958). Thoughts on Machiavelli. Chicago and London:

The University of Chicago Press.
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Discourse on the First Ten Books of Livy ส่วนเพลโตก็นาเสนอ
คาสอนทางการเมืองหลักของเขาในหนั งสือ ๒ เล่มคือ The Republic
และ The Laws (อริสโตเติลก็เ สนอคาสอนหลักของเขาในหนัง สือ
Politics และ Nicomachean Ethics –นักศึกษา)
แต่ในขณะที่เพลโตสร้างความประจักษ์ ชัดถึงความสัมพันธ์ใน
ลาดับชัน้ ความสาคัญด้านเนื้อหาที่ The Laws อยู่ในลาดับทีน่ ้อยกว่า
The Republic กล่าวคือ The Laws เป็ นส่วนเสริมประกอบของ The
Republic นัน้ “ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือ ๒ เล่มของมาคิอาเวลลีก็
ยังคงเป็ นปริศนาอยูด่ ว้ ยเหตุทแ่ี ต่ละเล่มล้วนเสนอ ทุกสิง่ ทีเ่ ขารูพ้ ร้อมกับ
ทรรศนะต่อกลุ่มผูอ้ า่ น (กลุ่มเป้ าหมาย–ผูเ้ ขียน)ทีแ่ ตกต่างกัน โดยวิธกี าร
มองปั ญหาแบบเฉพาะเรือ่ ง”
Strauss มองว่าการ อ่านงานเขียนของมาคิอาเวลลีนัน้ “คงจะเป็ น
การไม่ฉลาดนักหากเราจะไปเน้ นหนักใส่ใจต่อการศึกษาถอดรหัสเพื่อ
เข้าถึงกลไกในการอ่านงาน ของมาคิอาเวลลี แต่ในขณะเดียวกัน มันก็คง
จะเป็ นการไม่รอบคอบหากเราจะอ่านงานของมาคิอาเวลลีอย่างที่ค น
ทัวไปหรื
่
อคนส่วนใหญ่เขาอ่านกัน”
ในขณะที่ Struass กล่าวไว้ใน Thoughts on Machiavelli
ประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ให้ความสลักสาคัญ ต่อ Mechanism ในการอ่านงาน
ของมาคิอาเวลลี เขาก็ได้อทุ ศิ เวลาให้กบั การถกเถียงในประเด็นนี้ไม่น้อย
ทีเดียวอีกทัง้ ในบทว่าด้วย Niccolò Machiavelli ในหนังสือ History of
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Political Philosophy๒ ซึง่ บทนี้เขียนขึ้นโดยตัวเขาเองนัน้ เขากลับ
กล่ า วอย่า งชัด เจนและเน้ น ย้ า ว่ า “ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจ านวนบท
ตลอดจน กลไกในการเขียนของหนังสือแต่ละเล่มถูกเลือกไว้อย่างจงใจ
และมีความหมายทัง้ สิน้ ”
นี่กค็ งเป็ นตัวอย่างหนึ่งในการเขียนงานของ Strauss ทีท่ าให้เรา
ราลึกถึงจดหมายทีม่ าคิอาเวลลีเขียนไปถึง Francesco Guicciardini (๑๗
พฤษภาคม ค.ศ.๑๕๒๑) ทีว่ ่า “I have long been a doctor of the art.
For some time now I have never said what I believe or never
believed what I said. If sometimes I have told the truth, I hide it
among so many lies that it is hard to find.”
ในประเด็น Mechanism นัน้ Strauss วิเคราะห์ว่า มันคงจะไม่ใช่
เรื่องบังเอิญทีจ่ านวนบทใน The Discourses ของมาคิอาเวลลีซ่งี มี
ทัง้ หมด ๑๔๒ บทนัน้ เป็ นจานวนเดียวกับจานวน หนังสือของ Livy ทีม่ ี
๑๔๒ เล่ม และมันก็คงจะเป็ นทีน่ ่ าสงสัยว่า จานวนบทของ The Prince
ซึง่ มี ๒๖ บทนัน้ จะต้องมีความสาคัญบางประการ ซึง่ ณ ทีน่ ้ีการอ่านบท
ที่ ๒๖ ของ The Discourses ก็ช่วยให้เราสามารถทาความเข้าใจ บทที่
๒๖ ของ The Prince เพิม่ มากขึ้น หรือในขณะทีเ่ มื่อพูดถึงจักรพรรดิ
โรมันใน The Discourses นัน้ มาคิอาเวลลีพดูอย่าง ตรงไปตรงมาว่า มี
๒๖ คน นับจาก Caesar ถึง Maximinus ซึง่ ณ ทีน่ ้หี ลายคนอาจสงสัยว่า
ตามความเป็ นจริง Caesar ก็ยงั มิได้ขนั ้ เป็ นจักรพรรดิดว้ ยซ้าไป แต่ทา
๒
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ไมมาคิอาเวลลีจงึ นับรวมอยู่ในจานวน ๒๖ จักรพรรดิหรือว่า แท้จริงแล้ว
Ceasar คือลาดับ ๒๖ หากนับรายนามผูข้ น้ึ เป็ นจักรพรรดิ จริงๆ ผูซ้ ง่ึ มี
ความสัมพันธ์กบั บทที่ ๒๖ ของ The Prince “คาแนะนาให้ยอ้ื ยุดอิตาลี
และกอบกูเ้ สรีภาพของอิตาลีจากพวกป่ าเถื่อน” และบทที่ ๒๖ ของ The
Discourses “เจ้าผูป้ กครองใหม่ในนครหรือประเทศทีเ่ ขายึดไว้ได้จะต้อง
ท าทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่ า งใหม่ ห มด”(ซึ่ง ประเด็น นี้ ก็ค ือ แก่ น ค าสอนหลัก ของ
หนังสือ The Prince ทัง้ เล่มทีอ่ ุทศิ ให้กบั เจ้าผูป้ กครองทีไ่ ด้รฐั มาโดย
กาลังของตนเองและโดยคุณธรรม) เป็ นต้น
ในประเด็นทวิลกั ษณะ ในปรัชญาการเมืองของมาคิอาเวลลีนนั ้ ใน
บทที่ ๑ ของ The Prince มาคิอาเวลลีจะแบ่งรัฐอย่างทัวๆ
่ ไปออกเป็ น
๒ แบบคือ รัฐโดยเจ้าผูป้ กครองหรือรัฐอาณาจักร (Principalities) และ
มหาชนรัฐ (Republic) กระนัน้ ก็ตามเขาก็ยงั ได้ซุ กซ่อนรัฐชนิดที่ ๓ หรือ
รัฐโดยเจ้าผูป้ กครองทางศาสนา (Church States) ไว้ในบทที่ ๑๑ ของ
The Prince ด้วยเช่นกัน Strauss มองว่าใน ๒๖ บททีถ่ ูกเขียนไว้ใน
The Prince นัน้ มาคิอาเวลลีอุทศิ เนื้อหาให้กบั รัฐแบบ Principalities
ในขณะทีเ่ นื้อหาของ The Discourses ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่า The Prince
ถึง ๕ เท่านัน้ เป็ นการเขียนทีอ่ ทุ ศิ ให้กบั รัฐแบบ Republic ซึง่ ประเด็นนี้ก็
สอดคล้องกับที่ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้อรรถาธิบายไว้ในบทความ
แก่นแท้แห่งคาสอนของมาเคียเวลลี ว่า
“The Prince กล่าวถึงรัฐอาณาจักร ในขณะที่ The Discourse
กล่าวถึงสาธารณรัฐ อย่างไรก็ตามรัฐอาณาจักรเป็ นสิง่ จาเป็ นเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ มันจาเป็ นในเวลาทีข่ าดเสถียรภาพ เพราะรัฐเช่นนี้ใช้เวลา
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ไม่มากในการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ส่วนใน The Discourses
เรารู้ว่า สาธารณรัฐ เป็ น สิ่ง ที่พ ึง ประสงค์ย ิ่ง กว่า หากเป็ น ไปได้ เพราะ
ระบอบนี้เป็ นระบอบปกครองทีด่ ที ส่ี ดุ โดยปรกติมนั จะรักษารัฐไว้ได้ดกี ว่า
ในระยะยาว”
ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์๓ ได้ขยายความถึงทวิลกั ษณะอัน พิเศษ
ของหนังสือ ๒ เล่มนี้ต่อไปว่า การทีเ่ ราจะให้ความสาคัญ เพียงแต่ The
Prince ก็ดจู ะเป็ นการไม่รอบคอบอย่างที่ Strauss ได้กล่าวไป โดยเหตุท่ี
มาคิอาเวลลีถอื ว่า The Prince นัน้ คือ “วิถที างทีจ่ ะเข้าใจทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีข่ า้ พเจ้าได้เรียนและเข้าใจในระยะเวลาหลายปี ด้วยความยากลาบาก
และท่ามกลางภยันอันตราย ภายในระยะเวลาอันแสนสัน้ ” ในขณะที่
The Discourses เขากล่าวในคาอุทศิ ว่า เป็ นสิง่ ที่ “บรรจุทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีป่ ระสบการณ์และการค้นคว้าอันยาวนานได้สอนข้าพเจ้าเกีย่ วกับความ
เป็ นไปของโลก” ซึง่ จากคาอุทศิ ทัง้ สองนัน้ ก็สะท้อนว่า หนังสือแต่ละเล่ม
นัน้ มิไ ด้ม ีค วามเหลื่อ มล้า ในเชิง คุณ ค่า แต่ อ ย่ า งใด หากแต่ เ ป็ นการ
นาเสนอคาสอนที่ยงิ่ ใหญ่ อย่างเดียวกันจากมุม มองที่แตกต่างกันผ่าน
หนังสือ ๒ เล่ม ซึ่งหากจะอธิบายอย่างรวบรัดนัน้ ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็ น
การนาเสนอมุมมองระหว่างผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าผูป้ กครองจริงๆ (actual princes)
กับผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพในการจะเป็ นเจ้าผูป้ กครอง (potential princes)

๓
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Strauss พิจารณาถึงเรื่องมุมมองทัง้ สองไว้ใน History of Political Philosophy ว่าคาอุทศิ ในการเขียน The Prince ให้กบั โลเร็นโซ
เดอเมดิชนี นั ้ มาคิอาเวลลีเสนอตัวเองในฐานะคนทีอ่ ยู่ต่าทีส่ ุดในฐานะผู้
ทีอ่ ยู่ในที่อนั ต่ าต้อย ซึ่งถูกความยิง่ ใหญ่ของผูเ้ ป็ นนายบดบังจนกระทัง่
หนังสือ The Prince ซึง่ เขาถนอมและถือว่า เป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ุดกลายเป็ น
สิง่ ทีไ่ ร้คา่ เมื่อวางตรงหน้า Lorenzo il Magnifico
ในทางตรงกันข้ามในคาอุทศิ ของ The Discourses นัน้ เขากล่าว
ว่า “ ด้วยเหตุนนั ้ เพื่อหลีกเลีย่ งข้อบกพร่องนี้ ข้าพเจ้าก็มไิ ด้เขียนให้แก่
เจ้าผู้ปกครอง หากแต่ เขียนให้แก่ บุค คลทัง้ หลายผู้ซ่ึง กอปรด้วยคุณ สมบัตอิ นั สูงส่งและมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็ นเจ้าผูป้ กครอง ข้าพเจ้ามิได้เขียน
ให้กบั ผู้ซ่งึ สามารถประทานยศฐาบรรดาศักดิ ์ หากแต่เ ขียนให้กบั ผู้ท่ี
ปรารถนาจะกระทาเช่นนัน้ แต่มอิ าจกระทาได้”
Strauss มองว่าในมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง actual princes
กับ potential princes นัน้ เผยแสดงตัวเองออกมาอย่างชัดเจนในความ
เป็ นจริงทีว่ ่า ใน The Prince มาคิอาเวลลีพลาด (หรือจงใจพลาดก็ม ิ
ทราบ –นักศึกษา) ทีม่ ไิ ด้มกี ารแบ่งแยกระหว่าง Prince กับ Tyrants และ
ก็มไิ ด้มกี ารพูดถึง Common Good หรือมโนธรรมสานึก แต่ในขณะที่
The Discoursesนัน้ มาคิอาเวลลีมกี ารแบ่งระหว่าง Prince กับ Tyrants
และก็ยงั ได้มกี ารกล่าวถึง Common Good และเรื่องของมโนธรรมสานึก
อีกด้วย ดังทีเ่ ขากล่าวไว้ใน The Discourses เล่ม ๓ บทที่ ๒ ว่า “จะ
เห็น ได้ว่ า ในรัฐ อาณาจัก รนั น้ ความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์ ส่วนตัวของผูป้ กครองนัน้ มีปรากฏให้เห็นได้
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น้ อ ยกว่ า ในกรณี ข องมหาชนรัฐ ในรัฐ โดยเจ้า ผู้ป กครองนั น้ การที่
ผูป้ กครองพิทกั ษ์รกั ษารัฐของตน ในทางปฏิบตั แิ ล้วก็คอื ความพยายาม
ทีจ่ ะพิทกั ษ์รกั ษาตัวเอง”
จากการเลือกเขียน หรือไม่เขียน เลือกแสดง หรือไม่แสดงของมาคิ
อาเวลลีใน หนังสือแต่ละเล่ม นัน้ นาพาเราไปสู่คาถามสาคัญที่ว่า ใน
ท้ายที่สุดมาคิอาเวลลีให้ความสาคัญ กับการแบ่งระหว่าง Prince กับ
Tyrants อย่างเทีย่ งตรงหรือไม่ เขายึด Common Good ว่าเป็ นปทัฏฐาน
สุดท้ายหรือไม่ ซึ่ง ในการตอบคาถามดังกล่าวนี้ Strauss มองว่าเป็ น
ความจาเป็ นอยู่เองที่เราจะต้องมีค วามเข้าใจในหนังสือทัง้ ๒ เล่มอย่าง
สมบู ร ณ์ เ สีย ก่ อ นโดยการพิจ ารณาลงลึก ถึง เจตนารมณ์ ใ นการเขีย น
หนังสือแต่ละเล่ม
ในประเด็นทวิลกั ษณะของเจตนารมณ์ในการเขียนหนังสือของมาคิ
อาเวลลีนัน้ นัก ศึก ษาเห็น ว่า เราอาจท าความเข้า ใจได้ด ีข้นึ ด้ว ยการ
ย้อนกลับไปที่ผู้ท่เี ป็ นเจ้าของวจนะที่ว่า “เราพูดกับคนต่างๆ กันด้วย
ภาษาต่างๆ กัน ความยุตธิ รรมก็เกิดขึน้ เมื่อแต่ละคนก็ได้รบั ในสิง่ ทีเ่ ขา
ควรจะได้” เพลโต เขียนบทสนทนาขึน้ มาเพื่อหวังให้ผอู้ ่านได้เข้าใจถึง
ธรรมชาติของมนุษย์และการเมือง บทสนทนาของเพลโตถือได้ว่าเป็ นสิง่
หนึ่งในสังคมทีถ่ กู สร้างขึน้ มาเพือ่ ช่วยในการหล่อหลอมบ่มเพาะ(nomos)
ให้ผู้อ่ า นได้เ ข้า ใจและพัฒ นาสติปั ญ ญาของเขาไปถึง ระดับ ที่เ ขาพึง
สามารถจะบรรลุได้
หากธรรมชาติข องมนุ ษ ย์ เ ป็ นอย่ า งที่เ พลโตเขีย นไว้ใ น The
Republic เราก็อาจสามารถแบ่งประเภทของคนทีอ่ ่านงานปรัชญาการหนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๖๗

เมืองออกได้เป็ น ๓ ลักษณะคือ คนทีร่ กั ในปั ญญา คนทีร่ กั ในเกียรติ คน
ที่รกั ในความสุขแห่ง ผัสสะ (ในที่น้ีก็ไปกันได้กบั ชีวติ ๓ ประเภทที่ ๓
Aristotle ได้แบ่งไว้คอื Philosophical Life, Life of Political Activity,
Life of Pleasure) และผลงานทางปรัชญาการเมืองของนักปรัชญาก็จะ
เป็ นประโยชน์ต่อคน ๓ ประเภทนี้ในลักษณะการทีต่ ่างกันขึน้ อยู่กบั ว่าคน
แต่ละประเภทจะมีศกั ยภาพความสามารถในการเข้าถึงความรูค้ วามจริง
เพียงไหน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีย่ ุตธิ รรมสาหรับแต่ละคนที่ “จะได้รบั ในสิง่ ทีเ่ ขา
ควรจะได้” และสาหรับคนที่ม ีธรรมชาติท่รี กั ในปั ญญาก็จะได้อ่านงาน
ของเพลโตโดยเฉพาะ The Republic ในฐานะทีจ่ ะก้าวขึน้ ไปสู่การเป็ น
ราชาปราชญ์ (Philosopher King) นันเอง
่
การเขียนหนังสือ The Prince ของมาคิอาเวลลีนนั ้ มีจุดมุ่งหมาย
คือ “ให้สงิ่ ที่มคี ่าทีส่ ุดแก่ผปู้ กครอง” ผูป้ กครองที่ว่านี้คอื โลเร็นโซ เดอ
เมดิชี (Lorenzo de Medici) ดังทีเ่ ขากล่าวว่า “ถ้าหากว่าไตร่ตรองและ
อ่านอย่างขยันหมันเพี
่ ยรและเอาใจใส่ เขาก็จะได้รู้ ถึงความปรารถนาอัน
แรงกล้าของข้าพเจ้าเขาจะได้บรรลุถงึ ความยิง่ ใหญ่ซ่งึ โชคชะตาและ
คุณสมบัตอิ น่ื ๆของเขาได้บ่งบอกไว้”
หากเพลโตเขียน The Republic ให้กบั คนต่างกันด้วยภาษาที่
ต่างกัน เพื่อสิง่ ทีเ่ ขาแต่ละคนสมควรจะได้รบั ฉันใด วัตถุประสงค์ในการ
เขียนงานของมาคิอาเวลลีกอ็ าจเป็ นไปเพื่อให้กบั คนต่างกัน ซึ่งสิง่ ทีเ่ ขา
สมควรได้รบั ฉันนัน้ ในประเด็นการให้ซง่ึ สิง่ ทีต่ ่างกันกับคนทีต่ ่างกันนี้ก็
สะท้อนออกมาทัง้ ในรูปแบบการเขียน The Discourses และ The
Prince ของมาคิอาเวลลีทม่ี คี วามสลับซับซ้อน หรือในรูปแบบการจัดวาง
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นาเสนอแบบแยกส่วนของ Strauss ใน Thoughts on Machiavelli
และ History of Political Philosophy หรือแม้กระทังในบทความ
่
แก่น
แท้แห่งคาสอนของมาคิอาเวลลี ของศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ทห่ี ากเพียงแต่
อ่านแค่ ๒ หน้าแรกและ ๒ หน้าสุดท้าย ก็ย่อมพลาดสิง่ ทีม่ คี ่าซึง่ อยู่ตรง
“แก่นกลาง” นัน้ เอง
หากความรู้ค วามเข้า ใจในธรรมชาติข องมนุ ษ ย์แ ละการเมือ งมี
ความสาคัญกับเพลโตฉันใด มันก็เป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ สูงสุดสาหรับมาคิอาเวลลี
ฉันนัน้ สิง่ ทีม่ คี ่าซึง่ มาคิอาเวลลีกล่าวถึงในคาอุทศิ แด่ลอเร็นโซ นัน้ ก็คอื
ความรูเ้ รือ่ งธรรมชาติของประชาชนผูใ้ ต้ปกครองนัน้ เอง ดังทีม่ าคิอาเวลลี
กล่าวว่า “เพื่อทีจ่ ะได้รธู้ รรมชาติของประชาชนได้เป็ นอย่างดีผนู้ นั ้ ก็ ต้อง
เป็ นเจ้าผูป้ กครอง และเพื่อรูจ้ กั ธรรมชาติของเหล่าเจ้าผูป้ กครองได้เป็ น
อย่างดี ผูน้ นั ้ ก็จะต้องเป็ นประชาชน”
Leo Strauss สรุปถึง ความสัมพันธ์ของหนังสือ The Prince และ
The Discourses ว่า “เป็ นทวิลกั ษณะแห่งทรรศนะของหนังสือแต่ละเล่ม
ทีส่ ะท้อนทวิลกั ษณะของ วัตถุประสงค์ทต่ี ่างกัน วัตถุประสงค์ต่างก็ทต่ี รง
กับความแตกต่างระหว่างวัยของผูอ้ ่านทีห่ นุ่ ม (The Young Readers)
กับผูอ้ า่ นทีช่ รา (The Old Readers) นัน้ เอง”
ในประเด็นทวิลกั ษณะเรือ่ งความหนุ่มและความแก่น้ีกถ็ ูกเผยแสดง
ผ่านแก่นคาสอนของมาคิอาเวลลีในบทละครสุขนาฏกรรม เรื่อง La
Mandragola และ La Clizia ซึง่ เราจะพิจารณากันเป็ นประเด็นถัดไป ใน
ประเด็นที่ ๒ ว่า ด้วยแก่นคาสอนของมาคิอาเวลลี กรณีศกึ ษา บทละคร
สุขนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia นัน้ เราอาจพิจารณาควบคู่
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ไปกับคาสอนหลักของมาคิอาเวลลี ๓ เรื่องหลักคือ (๑.) ความอยากของ
มนุ ษย์นัน้ เป็ นเรื่องธรรมชาติ (๒.) ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เท่ากับ
ธรรมชาติ (๓.) ภาพลักษณ์ภายนอกสาคัญทีส่ ดุ ในทางการเมือง
ก่อนทีเ่ ราจะไปพิจารณาประเด็นต่างๆ ของ La Mandragola และ
La Clizia นัน้ มีความจาเป็ นทีเ่ ราต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของเนื้อหา
เสียก่อน เราอาจตีความตัวละครใน La Mandragola กับหลักคาสอน
ของมาคิอาเวลลีวา่ (๑.) มีตวั ละคร หรือผูร้ ว่ มเหตุการณ์ไม่เกิน ๕ คน อัน
เป็ นจานวนที่ม าคิอาเวลลีกล่าวว่าเหมาะที่จะทาการเปลี่ยนแปลงหรือ
พิชิตเทพีแห่ง โชคชะตาได้ มาคิอาเวลลีม องว่าถ้าหากมากกว่านี้อาจ
ล้มเหลว
(๒.) ลูครีเชีย (สตรีหรือเทพีแห่งโชคชะตาซึ่งมักถูกพิชติ โดยเจ้า
ผู้ปกครองที่ได้รฐั มาโดยกาลัง ของตนเองและโดยคุณธรรมด้วยความ
หุนหันพลันแล่นของคนหนุ่ ม ดังในบทที่ ๒๕ ของ The Prince) ก็
เปรียบเสมือ น รัฐ เปรีย บเสมือ นประชาชนส่ว นใหญ่ ท่ีย ึดในคุณธรรม
(Virtue) และสุดท้ายก็ตกเป็ นเหยือ่ ของเจ้าผูป้ กครองทีช่ วช้
ั ่ าอย่างดีและมี
Virtù ในทีส่ ดุ
(๓.) คัลลิมาโกก็คอื เจ้าผูป้ กครองคนใหม่แบบในบทที่ ๖ ของ The
Prince คือผูน้ าระเบียบแบบแผนใหม่เข้ามาในระเบียบแบบแผนเดิม
และในการเลือ กที่ปรึก ษาอย่า งลิเ กอริโ อโดยคัลลิม าโกนัน้ ก็เ ป็ น การ
สะท้อนถึงสิง่ ทีถ่ กู เขียนในบทที่ ๒๒ ของ The Prince ทีว่ า่ เจ้าผูป้ กครอง
จะเป็ นอย่างไรก็สามารถดูได้จากมุขมนตรีทร่ี ายล้อมเขาอยู่การได้มาซึง่
มุขมนตรีทม่ี ปี ั ญญาก็สะท้อนถึงระดับสติปัญญาของเจ้าผูป้ กครองนัน้ เอง
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(๔.) นิชเชียก็คอื เจ้าผูป้ กครองสืบตระกูลดังในบทที่ ๒ ของ The
Prince ซึง่ มาคิอาเวลลีมองว่า “สาหรับเจ้าผูป้ กครองทีม่ กี ารสืบตระกูล
กันต่อมา เพียงการไม่ละเลยระเบียบแบบแผนทีบ่ รรพบุรุษได้ปฏิบตั มิ าก็
เพีย งพอแล้ ว นอกจากว่ า จะมีก าลัง อัน แปลกพิเ ศษ และมากอย่ า ง
เหลือล้น มากีดกันเขาไปจากมัน และถึง แม้จะถูกกีดกัน ถ้าผู้ช่วงชิง
ประสบโชคร้าย เขาก็จะได้มนั คืนกลับมา”
ในกรณีน้ีพลังอันแปลกพิเศษอย่างเหลือล้นก็คอื สติปัญญาของริ
เกอริโอและคุณธรรมของคัลลิมาโกนัน้ เอง นิชเชียยังสามารถเปรียบได้วา่
เป็ นเจ้าผูป้ กครองทีไ่ ด้รฐั มาโดยโชคชะตาหรือกาลังของผูอ้ ่นื ดังในบทที่
๗ ของ The Prince ซึง่ มาคิอาเวลลีกล่าวว่า “ผูท้ พ่ี ง่ึ แต่เพียงโชคชะตา
อย่างเดียว จะพินาศเมื่อเทพีแห่ง โชคชะตาเปลีย่ นแปลงไป” นิชเชียผู้
เป็ นหมอความก็คอื สัญลักษณ์ของกฎหมาย ซึ่ง เย็นชา เก่าแก่และไม่
หุนหันพลันแล่น อันเป็ นคุณสมบัตทิ ่ี ไม่เหมาะกับลูครีเชียผูม้ คี วามงาม
และยังเยาว์วยั ทีใ่ นท้ายทีส่ ดุ เทพีแห่งโชคชะตาก็จะยอมให้ก ั บคนหนุ่ มที่
หุนหันพลันแล่นมากกว่านัน้ เอง
(๕.) หลวงพ่อธีโมทีเปรียบดังเจ้าผูป้ กครองทางศาสนา เปรียบดัง่
ศาสนาทีภ่ าพลักษณ์ดดู แี ต่น้อยคนจะได้มโี อกาสสัมผัสความจริงทีเ่ ป็ นอยู่
จริง และถึง แม้จะมีคนรู้ความจริงก็จะไม่กล้าเอาตัวเองไปขัดต่อมติ
มหาชนส่วนใหญ่ทพ่ี จิ ารณาด้วยตา (มองเห็นแต่ภายนอก) มากกว่าด้วย
มือ (ได้สมั ผัสถึงความเป็ นจริง) ดังใน The Prince บทที่ ๑๑ ทีม่ าคิอา
เวลลีกล่าวว่าเฉพาะเจ้าผูป้ กครองเหล่านี้เท่านัน้ (เจ้าผูป้ กครองที่สร้าง
ศาสนา) ทีม่ รี ฐั ทีเ่ ขาไม่ได้ปกป้ องและข้าแผ่นดินทีไ่ ม่ถูกปกครองแม้ไ ม่
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ปกป้ องก็ ไ ม่ เ คยถู ก ช่ ว งชิง ไป แม้ ไ ม่ ไ ด้ ป กครองก็ ไ ม่ ต้ อ งกัง วลว่ า
ประชาชนจะคิดแยกตัวออกจากเจ้าผู้ป กครองเพราะเขาเหล่านัน้ ไม่
สามารถกระทาได้
(๖.) ลิเกอริโอเปรียบดังมาคิอาเวลลีเอง ทีเ่ ป็ นผูร้ วู้ ่าจะต้องทาอะไร
อย่างไร เมื่อไหร่กบั ใคร เพราะมี Wise & Prudence และมี Virtù หรือ
ความสามารถทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติอนั เปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม และมี
ความสามารถในการปรับตนให้สอดคล้อ งกับ สิง่ เหล่านี้ ประกอบกับ
ตระหนักรูใ้ น Necessità หรือความจาเป็ นในการเข้าใจ “สิง่ ที่เป็ นอยู่”
ความจาเป็ นทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขกาหนดการกระทาของเจ้าผูป้ กครอง ลิ เกอริโอคือ ผู้ท่เี ข้า ใจธรรมชาติของประชาชนและเข้าใจธรรมชาติของเจ้า
ผู้ปกครอง เป็ นผู้ท่อี ยู่ท่ตี ่ า เพื่อมองเห็นสิง่ ซึ่ง อยู่สูง ในขณะเดียวกัน ก็
สามารถบินขึน้ สูงเพือ่ มองเห็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งล่างนัน้ เอง
ในขณะที่ La Mandragola เป็ นเรื่องของการต่อสูร้ ะหว่างคนหนุ่ ม
(Callimaco) กับคนแก่ (Nicia) เพื่อพิชติ เทพีแห่งโชคชะตาหรือรัฐ (Lucrezia) บทละครเรื่อง La Clizia ก็เ ป็ นการต่อสูข้ องบิดาผูช้ ราภาพ
(Nicomaco –ในที่น้ีอาจเปรียบได้กบั มาคิอาเวลลีในวัยชรา) กับบุตรผู้
หนุ่มแน่น (Cleandro) ทีต่ ่างก็ต่อสูจ้ นทาให้คน้ ในครอบครัวต้องแบ่งแยก
เป็ นฝั กฝ่ ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ Clezia ผูเ้ ลอโฉม
เรื่องย่อของ La Clizia มีอยู่ว่า Clizia เป็ นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบซึง่
ถูกพรากไปจากอกของพ่อแม่จากเนเปิ ลเพื่อไปเป็ นเด็กที่ถูกใช้ง านใน
สงครามโดยกองทัพของพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี ๕ แห่งฝรังเศสที
่
ย่ าตราทัพเข้า
รุกรานอิตาลีแต่ก็ถูกทิ้งไว้ทฟ่ี ลอเรนซ์เมื่อกองทัพของชาร์ลส์ล่าถอยไป
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ภายใต้ความดูแลของ Nichomacho และ ภรรยาของเขาSofronia เมื่อ
Clezia กลายเป็ นสาวแรกรุน่ เมื่ออายได้ ๑๗ ปี ความงามของเธอได้ทาให้
Nichomacho ผูช้ ราเกิดจิตปฏิพทั ธ์ในตัว นางจนกระทังสร้
่ างความไม่
พอใจให้กบั บุตรชายของเขา Cleandro ซึง่ ก็ตกหลุมรัก Clezia เช่นกัน
เนื้อหาหลักของบทละครเรื่องนี้กค็ อื การแข่งขันกันระหว่างบิดากับ
บุตรเมื่อ Nichomacho เริม่ ตระหนักถึงความระแวงสงสัยในตัวเขาของ
Sofronia ในเรื่องความรักทีเ่ ขามีต่อ Clezia Nichomacho ก็แถลงว่าจะ
ให้ขา้ รับใช้รปู งามนาม Pirro แต่งงานกับ Clezia โดยความหวังว่า Pirro
จะอนุ ญาตให้เขาได้มคี วามสุขกับเธอ Cleandro ก็ตอบโต้ดว้ ยการ
แนะนาให้คนรับใช้ผอู้ ปั ลักษณ์ของครอบครัวนาม Eustachio แต่งงานกับ
เธอด้วยวัตถุประสงค์แบบเดียวกัน
ความรักก่อให้เกิดบาดแผลและการเป็ นปฏิปักษ์กนั ระหว่างผูเ้ ป็ น
บิดากับบุตร แบ่งแยกสมาชิกในครอบครัวออกเป็ น ๒ ฝ่ ายกระทังด้
่ วย
เหตุ ท่ีย ัง ไม่ ส ามารถที่จ ะเลือ กระหว่ า ง Eustachio กับ Pirro ได้
Nichomacho กับ Sofronia จึงทิ้งการตัดสินใจไว้ในมือของพระหรรษ
ทานสอดส่องของพระผู้เป็ นเจ้าและการจับฉลาก(ส่วนนี้กส็ ะท้อนถึงการ
พึง่ พิงเทพีโชคชะตา) ซึง่ ผลปรากฏว่า Nicho-macho ได้รบั ชัยชนะ แต่
ชัยชนะของเขาก็สนั ้ เมื่อคนในครอบครัวทัง้ หมดต่างก็หนั มา สมคบคิดกัน
ต่อต้านเขาด้วยเหตุนนั ้ เข้ารับใช้คนใหม่ทช่ี ่อื Siro จึงถูกนามาแทนที่ และ
ด้วยความพยายามทีจ่ ะไปหลับนอนกับ Clezia กลับปรากฏผลออกมาใน
ลักษณะที่ต้องสร้างความอับอายให้กบั เขานัน้ เขาจึงยอมแพ้ต่อความ
ประสงค์ของภรรยาในที่สุด เรื่องทัง้ หมดจบลงด้วยดีด้วยงานแต่งงาน
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ระหว่ า ง Cleandroกับ Clezia ซึ่ง เกิด ขึ้น พร้อ มกับ การมาถึง ของ
Ramondo ผูเ้ ป็ นบิดาทีแ่ ท้จริงของ Clezia
หากเราวิเคราะห์ La Clizia ก็จะเห็นได้ว่า (๑.) Clizia คือสตรีหรือ
รัฐ หรือ Fortuna และโดยเฉพาะอย่างยิง่ Clizia คือ อิตาลีผถู้ ูกกระทา
โดยกองกาลังต่างชาติของพระเจ้าชาร์ลส์ ต่อมาก็ถูกกระทา และถูก
ตัดสินชะตากรรมโดยพระหรรษทานสอดส่องของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการ
จับฉลาก (การตัดสินใจที่ Nichomacho กับ Sofronia เลือก) Clizia คือผู้
ที่ถูกยื้อยุดระหว่างพ่อ Nichomacho ผูช้ ราซึ่ง โดยมากก็พ่งึ พิงอยู่กบั
Fortuna กับ Cleandro บุตรผูค้ วามสาเร็จของเขาไม่ได้ข้นึ กับความ
สามารถ (เพราะก็หวังพึง่ โชคชะตาเหมือนกัน ) แต่ขน้ึ กับโอกาสทีก่ ระแส
ลมของเทพีแห่งโชคชะตาจะได้พดั เข้ามาที่เขาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นที่แน่ นอน
ว่าหากเทพีแห่งโชคชะตาเปลีย่ นไป (ซึง่ ก็ตอ้ งเปลีย่ นอยูแ่ ล้ว) เขาก็จะถูก
พัด ไปกลางมหาสมุท รใหญ่ ใ นม่า นหมอกอันด าทะมึน และคลื่นลมอัน
เกรีย้ วกราดในทีส่ ดุ
(๒.) Sofronia คือราชินีปราชญ์ในทรรศนะของมาคิอาเวลลี กล่าวคือเป็ นผูม้ ปี ั ญญาที่ปกครอง เธอเป็ นผูม้ ปี ั ญญา (Sofia) ตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ด้วยความสุขมุ รอบคอบ (Phronesis) เธอตัง้ เป้ าหมาย ในสิง่ ซึง่ จับ
ต้องได้และสามารถสาเร็จได้เธอเป็ นคนทีม่ ี Virtù ในความหมายของมาคิ
อาเวลลีเธอปกครองอย่างลับๆ ใช้การสบคบคิดและวางแผน สร้างความ
อับอายให้กบั ผูเ้ ป็ นสามีและกาหนดทิศทางของความเป็ นไปในแบบทีเ่ ธอ
ต้องการ
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ในลาดับต่อไปจะเป็ นการพิจารณาลงลึก ในแก่นคาสอนหลักของ
มาคิอาเวลลีในบทละครสุขนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia
ประการแรก “ความอยากของมนุษย์นัน้ เป็ นเรื่องธรรมชาติ”
ศาสตราจารย์สมบัต๔ิ มองว่า มาคิอาเวลลีส่งเสริมการใช้ปัญญา(Wise &
Prudence) ในทางปฏิบตั เิ พื่อรับใช้หรือตอบสนองความอยาก (Desire)
ของตนเอง ซึ่ง แนวคิดนี้ ต่ า งกับ แนวคิด ยุ ค คลาสสิค ที่บ อกว่า ต้อ งใช้
ปั ญญา (Wisdom) ควบคุม ความอยาก (Desire) มาคิอาเวลลีมองว่า
มนุ ษ ย์เ รา ไม่ ว่ าจะดีเ ลิศเลอแค่ไหนก็ล้วนแล้ว แต่ไ ม่ ส มบูรณ์ ด้ว ยกัน
ทัง้ สิน้ และมันเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์และสถานการณ์ว่า มนุ ษย์จะต้อง
ทาบาป๕ ด้วยเหตุท่คี วามทะเยอทะยานของมนุ ษย์ล้วนเป็ นเป็ นเรื่อง
ธรรมชาติ สงครามจึงเป็ นเรือ่ งธรรมชาติดว้ ย
เขากล่าวไว้ใน The Discourses เล่มที่ ๑ บทที่ ๓๗ ว่า “เมื่อ
มนุ ษย์ไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต่อสูก้ นั ด้วยความจาเป็ นอีกต่อไปแล้ว พวก
เขาจะต่ อ สู้ก ัน ด้ว ยเหตุ แ ห่ ง ความทะเยอทะยาน ซึ่ง เป็ นตัณ หาที่ม ี
อานุภาพรุนแรงยิง่ ในใจของมนุษย์และรุนแรงเสียจนกระทัง่ ไม่มวี นั จะละ
ไปจากมนุ ษย์เสียได้ ทัง้ นี้กโ็ ดยเหตุทธ่ี รรมชาติได้สร้างให้มนุ ษย์มคี วาม
ปรารถนาในทุกสิง่ ทุกอย่างแต่ไม่สามารถครอบครองทุก สิง่ ทุกอย่างได้
....เมื่อมนุษย์บางคนมีความอยากทีจ่ ะได้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ นุ ษย์คนอื่นๆ
๔

กล่าวไว้ในการบรรยายวิชา ร.๒๑๒ ประวัตคิ วามคิดทางการเมืองเบือ้ งต้น ปี การศึกษา
๒/๒๕๕๕
๕
โปรดดู Strauss, Leo.(1958). Thoughts on Machiavelli. Chicago and London:
The University of Chicago Press. pp.188-190
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กลัวจะสูญเสียสิง่ ที่ตนมีไป ความไม่เป็ นมิตรและสงคราม ก็คอื สิง่ ที่
ติดตามมา”
ในบทละครเรื่อง La Clizia เราได้เห็นถึงการแข่งขันระหว่างบิดา
และบุตรผูอ้ ยูใ่ นสายโลหิตเดียวกัน ซึง่ ต่างก็ตกหลุมรัก Clizia เราได้เห็น
ว่า ในเรือ่ งของความรักแล้วทัง้ สองคนต่างก็พร้อมและเตรียมตัวเป็ นอย่าง
ดีท่จี ะโกหกปิ ดบัง หลอกลวง (พร้อมทีจ่ ะละเมิดศีลธรรมอันดีงาม) เพื่อ
พุง่ เป้ าไปทีก่ ารได้มาซึง่ Clizia
ท่ามกลางการแย่งชิงนัน้ เราได้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทร่ี อ้ ยรัดคนใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนไปเมื่อมนุ ษย์ม ีความทะเยอทะยาน กล่าวคือแม้ว่า
Cleandro, Eustachio และ Pirro ต่างก็ถูกชุบเลี้ยงดูแลมาโดย Nichomachoในแบบทีต่ ่างกัน Cleandro ในฐานะลูกชายคนโปรด Eustachio
ในฐานะคนรับใช้ผทู้ างานหนัก และ Pirro ในฐานะสหายในอุดมคติ คน
ทัง้ สามนี้ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของความรักซึง่ ผลประโยชน์
ส่ ว นตัว ของพวกเขาเองทัง้ สิ้น ด้ว ยความต้ อ งการซึ่ง ความรัก ของ
Nichomacho เขาก็ยก Pirro ขึน้ เป็ นเสมือนบุตรชายแท้ๆ และ “ความรัก
ก็เช่นกัน” ทีท่ าให้ Cleandro แปรเปลีย่ นความกตัญญูกตเวทิตาทีเ่ ขามี
ต่อบิดาบังเกิดเกล้าเป็ นการสมคบคิด และการวางแผนหลอกลวงเพื่อให้
ได้มาในสิง่ ซึง่ ตนต้องการ
ประการที่สอง “ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไม่เท่ากับธรรมชาติ”
มาคิอาเวลลีเชื่อว่า ตัวเขานัน้ แตกต่างจากกระแสความคิดทางการเมืองที่
มีมา ก่อนหน้าเขาดังทีเ่ ขาเขียนไว้ในบทที่ ๑๕ ของ The Prince ว่า
“ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการเข้าไปเบื้องหลังให้ถงึ ความจริงที่มผี ลของเรื่องนี้
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เป็ นการได้ ประโยชน์ มากยิง่ กว่าการไปถึงจินตนาการของสิง่ นัน้ ....
เพราะระหว่ า งการมีชีว ิต อยู่จ ริง ๆอย่า งไรกับ การที่เ ราควรมีชีว ิต อยู่
อย่างไรนัน้ มีความ ห่างไกลกันมากเสียจนว่าเขาผูซ้ ง่ึ ไม่กระทาในสิง่ ซึง่
กระทากัน แต่ไปกระทาซึง่ สิง่ ซึง่ ควรกระทากัน ก็ได้เรียนรูร้ สความพินาศ
ของเขา แทนการรักษาตนให้รอด”
ปรัชญาการเมืองของมาคิอาเวลลีคอื การสอนให้ค นตระหนักใน
ความแตกต่างของเรื่อง “ how one lives and how one ought to live”
มาคิอ าเวลลีม องว่ า สัง คมการเมือ งเป็ นสิ่ง ที่ถู ก สร้า งขึ้น และย่ อ ม
หมายความว่า ในตอนทีจ่ ะสร้างสังคมนัน้ ศีลธรรมก็ยงั ไม่อาจเกิดขึน้ ด้วย
เหตุนัน้ ผูส้ ร้างสังคมการเมืองเองจึงไม่อาจเป็ นคนทีม่ ศี ลี ธรรมได้เพราะ
ศีลธรรมไม่ใช่เรื่องธรรมชาติหากแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึ้น เหมือนสังคม
การเมือง
Strauss๖ กล่าวว่า สาหรับมาคิอาเวลลีแล้ว มนุ ษย์เราเป็ นคนดีใน
ตอนแรกนัน้ มิใช่เพราะความบริสุทธิแต่
์ เพราะตกอยู่ในกามือของความ
สยดสยองและความกลัวในตอนแรกและในตอนแรกเริม่ นัน้ ก็มไิ ด้มคี วาม
รักอยูเ่ ลยมีแต่เพียงความสยดสยอง ใน The Discourses เล่มที่ ๒ บทที่
๒ เขาอธิบายว่า
“คริสต์ศาสนานัน้ ถึงแม้จะอ้างตัวเองว่าเป็ นสัจธรรมอันสูงสุด แท้ที ่
จริงแล้วก็กลับทาให้มนุ ษย์อ่อนแอและปวกเปี ยก เพราะคริสต์ศาสนาย้ า
ถึงการถ่อมตน ความน่ าสงสาร และการดูถูกเหยียดยามเรือ่ งต่างๆ ของ
๖

โปรดดู Strauss, Leo. & Cropsey, Joseph (1987). History of Political
Philosophy. London : The University of Chicago Press.pp.296-317
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มนุ ษย์ว่าเป็ นความดีงามสูงสุด (Virtue-นักศึกษา) คริสต์ศาสนาได้ทาให้
สถานะของมนุ ษย์ตกตา่ ลงตลอดเวลาเพราะคริสต์ศาสนาประณามการ
แสวงหาเกียรติ ความรุ่งโรจน์ และสิง่ ซึง่ เป็ นของมนุ ษย์กล่าวสัน้ ๆ ก็คอื
ในขณะทีศ่ าสนาโบราณถือว่าสิง่ ซึง่ เป็ นเรือ่ งของโลกนี้เ ป็ นสิง่ ทีด่ ที สี ่ ุด
คริสต์ศาสนากลับ สอนให้คนละทิ้ง โลกนี้ ให้ม นุ ษ ย์ยอมทนต่อ ความ
ยากล าบากในโลกนี้ เพือ่ ชีวติ อันเป็ นนิ รนั ดร์ในโลกหน้ า ผลลัพ ธ์ก็ค ือ
ความเป็ นทาสและความอ่อนแอเข้าครอบงาดินแดนของชาวคริสต์”
ใน La Mandragola Cullimaco และ Ligurio ก็คอื ตัวอย่างของเจ้า
ผูป้ กครองทีแ่ ท้ (ซึง่ ไม่ใช่ Nicia) ด้วยเหตุทเ่ี ขาตระหนักใน What is? ใน
ขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาภาพลักษณ์แบบ What ought ? เป็ นเจ้า
ผู้ป กครองที่ป ระสบความส าเร็จ อัน ยิ่ง ใหญ่ เจ้า ผู้ม ีจิต ที่พ ร้อ มจะผัน
แปรเปลีย่ นไปตามกระแสลมแห่งโชคชะตาจังหวะและโอกาส เพื่อทีเ่ ขา
จะยังคงรักษาความเป็ นคนดีไว้ได้ถ้ามันยังคงไว้ได้ (การบอกความจริง
กับ Madonna Lucrezia) และสามารถเปลี่ยนไปตามกระแสลมแห่ง
โชคชะตา จังหวะ และโอกาส เพือ่ ทีเ่ ขาจะยังคงรักษาความเป็ นคนดีไว้ได้
ถ้ามันยังคงไว้ได้ (การบอกความจริง กับ Madonna Lucrezia) และ
สามารถเปลีย่ นไปทาสิง่ ชัวร้
่ ายได้ท ันทีเมื่อมันมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องลง
มือกระทา (Neccessita)
ประการที่ ส าม “ภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกส าคัญ ที่ สุ ด (Visual
Politics)” หลักสาคัญของ La Mandragola คือเรื่องการคงรักษา
ภาพลักษณ์ภายนอก การเมืองเป็ นเรือ่ งของการทาให้เชื่อ เป็ นเรือ่ งของ
๗๘  ฐิศิษพานุสรณ์

การโฆษณา ใน Machiavelli’s Intention: The Discourses๗
ศาสตราจารย์ Strauss กล่าวว่า “ความหวังในความสาเร็จของกิจอันสุ่ม
เสีย่ งของมาคิอาเวลลีครัง้ นี้ (การต่อสูก้ บั คริสต์ศาสนาด้วยความพยายาม
รื้อ ฟื้ น คุณ ธรรมและศีล ธรรม โบราณ -นักศึก ษา) ถูก สถาปนาขึ้น บน
ความสาเร็จของคริสต์ศาสนาเอง ในแบบเดียวกับทีค่ ริสต์ศาสนาสามารถ
เอาชนะพวก Paganism ด้วย โฆษณาชวนเชื่อ มาคิอาเวลลีก็เชื่อว่าเขา
สามารถชนะคริสต์ศาสนาผ่านการโฆษณาชวนเชื่อด้วยเช่นกัน”
ในมุม มองของนักศึกษา มาคิอาเวลลี ทาการโฆษณา ๒ ทางคือ
การโฆษณาชวนเชื่อ ในรู ป แบบของการเขียนที่เ อาไว้อ่า นส าหรับ คน
จานวนน้อย ผ่าน The Prince และ The Discourses เป็ นการเตรียม
ความพร้อมสาหรับเจ้าหรือผู้ท่มี ีศกั ยภาพในการเป็ นเจ้า กับ โฆษณา
ชวนเชื่อในรูปแบบบทละครทีเ่ อาไว้แสดงสาหรับคนจานวนมากเป็ นการ
เตรียมความพร้อมประชาชน ด้วย “การเขียน” อันเป็ นจารีตหลังสมัย
เพลโต และด้วย “บทละครและการแสดง” อันเป็ นจารีตที่ม ีม าตัง้ แต่
อริสโตเฟนิส มาคิอาเวลลีกไ็ ด้นาเอา “ความแปลกใหม่” เข้ามาสู่ผอู้ ่าน
ด้วยวิธกี ารทีด่ ผู วิ เผินแลว้กย็ งั คงรักษาระเบียบ แบบแผนเดิม
ในบทละครเรื่อง The Golden Ass เขากล่าวว่า “ I do not know
whether what followed is unsuited for telling, for the reason that
the truth often makes war on him who tells it. Yet I will tell it,
leaving reflection about it to him who wishes blame me, because
๗

โปรดดู Strauss, Leo.(1958). Thoughts on Machiavelli. Chicago and London:
The University of Chicago Press. pp.173
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๗๙

when silence is kept about a great pleasure, the pleasure is not
complete.”
ในทีน่ ้ี La Mandragola ก็คอื การกาเนิดรัฐแบบใหม่ พลเมืองแบบ
ใหม่ ในรัฐ แบบเก่ า ในภาพของพลเมือ งแบบเก่ า ด้ว ยการสร้า งสาย
สัม พัน ธ์ใ หม่ ข้นึ ทับ ซ้อ นสายสัม พัน ธ์เ ดิม สร้า งความแปลกใหม่ ข้นึ ใน
ลัก ษณะทั ว่ ๆ ไปที่ ดู เ หมื อ นเดิ ม นั ้น เอง ในฉากจบของบทละคร
สุขนาฏกรรม La mandragola นี้ก็จบที่โบสถ์ในตอนเช้าของอีกวัน ที่
แม้วา่ ตัวละครทุกตัวจะกระทา การอันเป็ นการละเมิดศีลธรรมแบบคริสต
ชนมาเมื่อวานนี้ แต่ก็ย งั คงไปโบสถ์และ สวดมนต์ก ับหลวงพ่อ ธีโ มที
ประหนึ่งว่าไม่มอี ะไรเกิดขึน้
ในประเด็นทีส่ าม ว่าด้วย Virtù ของมาคิอาเวลลี และ Virtue ใน
สายธารปรัชญาการเมืองตะวันตกกับการรื้อฟื้ นคุณธรรมอันเก่าแก่ดว้ ย
เหตุผลสมัยใหม่นนั ้ Jonathan Haidt ได้อธิบายถึงเรื่องความหมายของ
virtue ไว้ใน The Happiness Hypothesis๘ ว่า “หากเราย้อนกลับไป
พิจาณาที่รากศัพท์คา ว่า virtue ในภาษากรีกก็จ ะพบว่า คุณธรรม
(virtue) แต่เดิมนัน้ มีความหมายเดียวกับคา ว่า aretē ซึง่ หมายถึง ความ
สุขมุ รอบคอบความฉลาดเฉลียวและคุณงามความดี (aretē, excellence,
goodness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการกระทาต่างๆ
กล่าวคือ aretē ของมีดก็คอื ใช้หนั อย่างดี aretē ของตาก็คอื ใช้มองเห็น
อย่างดี”
๘

โปรดดู Haidt, Jonathan.(2006). The Happiness Hyphothesis.Philadelphia:
Basic Books.pp.156-157
๘๐  ฐิศิษพานุสรณ์

ใน Nicomachean Ethics อริสโตเติลกล่าวชีวติ ทีม่ ี eudiamonia
สาหรับมนุ ษย์แล้วก็คอื การบรรลุซ่ึง aretē ในตัวเองโดยการกระทาและ
การใช้ชวี ติ อย่างมีเหตุผล คุณธรรมของมนุ ษย์แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท
คือ Intellectual virtues (อยู่ในจิตส่วนทีเ่ ป็ น rational part) พัฒนาขึน้ ได้
ด้วยการศึกษาและกิจกรรมทางปั ญญา (practical wisdom) และ virtues
of character (อยู่ในจิตส่วนทีเ่ ป็ น non-rational part) พัฒนาขึน้ โดยการ
ฝึกปฏิบตั ใิ ห้เป็ นนิสยั
อริสโตเติล เชื่อว่าทุกสรรพสิง่ ในจักวาลนี้ลว้ นมีสงิ่ ที่ เรียกว่า telos
หรือเป้ าประสงค์ในตัวของมันเองในการทีจ่ ะบรรลุซ่ึงความเป็ นไปได้ใน
ตัวของมัน
นักคิดกลุ่ม Stoicism มองว่าชีวติ ที่ม ี eudiamonia ก็คอื ชีวติ ที่ม ี
virtue และคนจะใช้ชวี ติ อย่างมี virtue ได้กต็ ่อเมื่อมีปัญญาเข้าถึงความ
จริงด้วยเหตุผล ตระหนักในความเป็ นไปของธรรมชาติซง่ึ ถูกขับเคลื่อน
โดย devine reason (logos) หรือ universal reason ตระหนักในการ
เคลื่อนที่ของดวงดาวอันไม่หยุดนิ่ง ๙ และดารงชีวติ อยู่ใน will ที่สอด
ประสานกลมกลืนกับเหตุผลของจักรวาลและธรรมชาติ “The whole
universe is change and life itself is but what you deem it.-Marcus
Aurelius”๑๐
นักคิดกลุ่ม Epicureanism มองว่า virtue คือ “เครื่องมือ” ในการ
บรรลุซง่ึ ชีวติ ทีม่ คี วามสุข หรือชีวติ ทีม่ ศี านติ (ataraxia or tranquility) ซึง่
๙

โปรดดู On the Shortness of Life ของ Seneca
โปรดดูู Meditations ของ Marcus Aurelius.

๑๐
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สามารถเกิดจากการใช้ปัญญาและเหตุผลเพื่อนา พาเราหลุดพ้นไปจาก
ความกลัวเรื่องสิง่ เหนือธรรมชาติ(ความกลัวที่ว่าพระเจ้า หรือสิง่ เหนือ
ธรรมชาติมอี ทิ ธิพลในชีวติ ของเรา, ความเชื่อเรื่องโลกหน้ า) Epicurus
มองว่า ชีวติ ที่มคี ุณธรรมก็คอื ชีวติ ที่เราพยายามเพิม่ ความสุข ในโลกนี้
(ในชีว ิต ที่เ รีย บง่ า ย) และพยายามลดหรือ หลีก เลี่ย งความเจ็ บ ปวด
(aponia) ในโลกนี้ทงั ้ แก่ตวั เองและผูอ้ น่ื
St. Augustine กล่าวไว้ใน De Civitate Dei ว่า “For although
some suppose that virtues which have reference only to themselves,
and are desired only on their account, are yet true and genuine
virtues, the fact is that even then they are inflated with pride, and are
therefore to be reckoned vices rather than virtues.”
คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึง virtue ของศาสนาคริสต์ในความหมาย
ทีแ่ ตกต่างจาก virtue ในภูมปิ ั ญญากรีกโบราณและ Virtùของมาคิอาเวลลี
อย่างสิน้ เชิง ใน The Discourses เล่มที่ ๑ บทที่ ๔ มาคิอาเวลลีมองว่า
“คงจะเป็ นการผิดที่จะคิดว่าโชคชะตาเป็ นต้นเหตุของโชคดีหรือโชคร้าย
ของมนุษย์ เพราะในหลายๆ กรณีกไ็ ด้แสดงให้เห็นแล้วว่าสาเหตุของโชค
ดีแ ท้จ ริง มิใ ช่ โ ชคชะตาหากแต่ ไ ด้แ ก่ ค วามสุ ข มุ ร อบคอบของมนุ ษ ย์
นัน้ เอง”
ใน The Prince บทที่ ๒๕ เขากล่าวว่า “เทพีแห่งโชคชะตามก็จะ
แสดงกาลังในที่ๆ ไม่ได้ม กี ารเตรียมทรัพยากรไว้ต่อต้าน ... โชคชะตา
(เปรียบเหมือนกระแสน้ า ) มักจะมุ่งกาลังไปยังทีท่ ่ซี ง่ึ มันรูว้ ่าไม่ได้มกี าร
ปลูกสร้างประตูน้าหรือมูลดินควบคุมมันไว้”
๘๒  ฐิศิษพานุสรณ์

สาหรับมาคิอาเวลลี Virtù ทีส่ าคัญสาหรับเจ้าผูป้ กครองก็คอื ความ
ฉลาดสุ ข มุ ร อบคอบ Virtù นี้ เ องที่จ ะท าให้เ จ้า ผู้ป กครองต่ อ สู้ก ับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่มกั เกิดขึ้นและแปรผันไปตามพลังอานาจของเทพี
แห่งโชคชะตา (Fortuna) ได้ Virtù ในความหมายของมาคิอาเวลลีนนั ้
คาดังกล่าวถูกใช้ในหลายรูปแบบ ใช้ทงั ้ กับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ และสิง่ ทีไ่ ม่ม ี ชวี ติ
อาทิ คุณภาพของคันธนู หรือ อาวุธ Virtù ของคันธนู ก็ต้องมีความ
เทีย่ งตรง และให้กาลังส่งอย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีม่ นั จะเป็ นได้
ในบทที่ ๖ ของ The Prince มาคิอาเวลลีกล่าวถึง Virtù ของเจ้า
ผูป้ กครองและ Virtù ของคันธนูในย่อหน้าเดียวกัน ในบทที่ ๒ ของ The
Discourses มาคิอาเวลลีกล่าวก็ถงึ Virtù ของทรราชย์และ Virtù ของ
อาวุธไว้ในประโยคเดียวกัน ในบทที่ ๒๕ ของ The Prince มาคิอาเวลลี
มองว่ า มนุ ษ ย์ส ามารถเอาชนะเทพีแ ห่ง โชคชะตาได้ ซึ่ง ในประเด็น
ดังกล่าวก็สอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ขาเขียนไว้ใน The Discourses เล่มที่ ๒
บทที่ ๓๐ “เราต้องปลุกตัวเองและสร้างคลองระบายน้ า และเขื่อนไว้กนั ้
กระแสแห่งโชคชะตาและแล้วเราก็จะสามารถควบคุมมันให้อยูใ่ นขอบเขต
ได้ โชคชะตาควบคุมกิจกรรมของเราได้เพียงครึง่ เดียว ครึง่ ทีเ่ หลือหรือ
เกือบครึง่ ทีเ่ หลือนัน้ เป็ นเรือ่ งของเราเอง” Virtù ในความคิดทางการเมือง
ของมาคิอ าเวลลี (พร้อ มที่จ ะเป็ นทัง้ ราชสีห์แ ละสุ นัข จิ้ ง จอกแล้ว แต่
สถานการณ์และความจาเป็ น) ก็ไม่ได้มคี วามแตกต่างกับคาว่า aretē
ในความคิดทีเ่ กีย่ วกับคุณธรรมของวีรบุรษุ (the heroic concept of
virtue)ในมหากาพย์ Iliad และ Odyssey ของ Homer คนทีเ่ ป็ นวีรบุรุษ
ใน Homeric Society ก็คอื คนทีส่ ามารถกระทาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการ
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๘๓

หลอกลวงหรือการตระบัดสัตย์และสิง่ อื่นๆ ตามที่เขาจะสามารถทาได้
เพื่อปกป้ องคนของเขาอย่างที่ Homer ได้พรรณนาถึงการกระทาของ
Odysseus ซึง่ เป็ นตัวละครเอกใน Odyssey นัน้ เอง
ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็คงจะไม่เป็ นการกล่าวเกินไปนัก หากเราจะเข้าใจว่าสิง่
ที่มาคิอาเวลลีเสนอ ก็คอื การรื้อฟื้ นสิง่ ที่เ คยมีอยู่เดิมในอดีตที่ถูกทาให้
ตายไป (ไม่ว่าจะด้วยการแทนที่ aretē ของHomer โดย aretē ของ
Plato หรือการแทนที่ virtue ของกรีก-โรมันโดย virtue ของศาสนา
คริสต์) ให้กลับมีชวี ติ ขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ในขณะที่ St.Thomas Aquinas ใน Summa Theologica กล่าว
ว่า “the rule and measure of action is the reason…..reason has the
power to move the will, whenever someone desires an end,
reason commands what is to be done to reach it.” ประโยคอันมี
ชื่อเสียงของมาคิอาเวลลีกค็ อื “The end justifies the means” อันเป็ น
การอธิ บ ายเรื่อ งเหตุ ผ ลแบบสมัย ใหม่ ที่ เ หตุ ผ ลเป็ นเพี ย งการให้
ความชอบธรรมกับการกระทาเท่านัน้ เอง
“Our emotional side is the Elephant and our rational side is
the rider, Anytime the six-ton Elephant and the Rider disagree
about which direction to go, the Rider is going to lose. - Jonathan
Haidt, The Happiness Hypothesis”

จากรายงานวิชา ร.๔๑๘ สัมมนาปรัชญาการเมืองสมัยกลางและฟื้นฟู
๘๔  ฐิศิษพานุสรณ์

บทที่ ๕ : “ว่าด้วยความยุติธรรมในทรรศนะ
ของ Marx ในอุ้งมือนักศึกษาปรัชญาการเมือง
ยุคโบราณ” อยูท่ ี่ทางาน น.๖๕-๘๓
ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์

๕.๑ บทนา
“กรรมาชีพไม่มอี ะไรจะสูญเสีย นอกจากโซ่ตรวน
พวกเขามีโลกทัง้ โลกทีจ่ ะได้มา กรรมาชีพทัง้ หลายจงสามัคคีกนั ”
“การทีป่ ั จจัยการผลิตไปกระจุกตัวอยู่ในมือนายทุน
ขณะทีก่ รรมาชีพ(แรงงาน) กลายเป็นเพียงกระบวนการทางสังคมมากขึน้ ด้วย
ลักษณะเช่นนี้จะทาให้กา้ วไปสู่จุดทีส่ ถานการณ์สองอย่างนี้
ไม่สามารถเข้ากันได้กบั เปลือกหุม้ ของระบบทุนนิยม
มันจะระเบิดออกเป็นเสีย่ งๆ
เสียงระฆังแห่งความตายของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจะดังขึน้
ผูเ้ คยยึดครองคนอืน่ จะกลายเป็นฝ่ ายถูกยึดครอง”

Karl Marx (1818 – 1883)
ในประเด็นศึกษา “ว่าด้วยความยุตธิ รรมในทรรศนะของ Marx ใน
อุง้ มือนักศึกษาปรัชญาการเมืองยุคโบราณ” ในบท “อยู่ทท่ี างาน” น.๖๕หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๘๕

๘๓ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการคิดวิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียง ค้นคว้ าและหา
คาตอบ ภายใต้คาถามซึ่งท่านอาจารย์ ดร.เดชา ตัง้ สีฟ้า ได้ให้ผศู้ กึ ษา
ทาการถอดความจากตัวบททีผ่ ศู้ กึ ษาสนใจ และอธิบายถึงความสาคัญต่อ
ตนเองตลอดจนเหตุผลของการเลือกประเด็นศึกษา ความสัมพันธ์ของ
โครงเรื่อ งก่ อ นหน้ า และต่ อ จากตัว บทที่ผู้ศึก ษาได้ท าการเลือ ก ซึ่ง
ภายหลังจากการทาการค้นคว้าและหาคาตอบ ผูศ้ กึ ษาจึงมุ่งเน้นการ
ศึกษา โดยวางอยู่บนคาถามพืน้ ฐานทีถ่ าวร What is Justice ? อะไร
คือความยุตธิ รรม โดยทาการวิพากษ์ความเป็ นไปได้ของสังคมการเมือง
ที่ยุตธิ รรมของมาร์กซ์ ผ่านสายตาของนักปรัชญาการเมืองยุคโบราณ
ท่านหนึ่ง คือ Plato
ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ทาการศึกษางานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องในประเด็น
ดังกล่าว จากเอกสารวิชาการ บทความ หนังสือ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ผูศ้ กึ ษาหวัง เป็ นอย่างยิง่ ว่าในการตอบคาถาม อันเป็ นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนวิชา ร.๒๑๐ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ทาการ
ตอบคาถามนี้จะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของคาถามทีผ่ สู้ อนได้มอบหมาย
มา

๕.๒ ประเด็นศึกษาที่ผศ้ ู ึกษาสนใจ
“ว่าด้วยความยุตธิ รรมในทรรศนะของ Marx ในอุง้ มือนักศึกษา
ปรัชญาการเมืองยุคโบราณ” จากตัวบท “อยูท่ ท่ี างาน” น.๖๕-๘๓

๘๖  ฐิศิษพานุสรณ์

“ Not that you have to be at the bottom of the pile to feel the injustice
in what Marx is describing. Plenty of middle managers will look wanly
across to boss’s corner office and wonder if the work being done in it truly
justifies being paid so much more”
Breakfast with Socrates , p.40
ใช่ว่าคุณจะต้องตกลงไปสู่ก้นบึ้งก่อนจึงจะรู้สกึ ได้ถึงความ อยุตธิ รรมที ่
มาร์กซ์กาลังพรรณนา ผูจ้ ดั การระดับกลางจานวนไม่น้อยทีจ่ ะมองตาละห้อยเข้า
ไปในมุมห้องทางานของหัวหน้า และฉงนสงสัยว่า งานทีก่ าลังถูกทาอยู่ขา้ งในนัน่
มันควรค่ากับกับการได้รบั ค่าจ้างอย่างมากมายจริงหรือ
การแปลตามตัวบท, อยู่ทท่ี างาน น.๗๐
“เราไม่จาเป็นต้องตกไปเป็ น “ชนชัน้ กรรมาชีพ” ก่อน ถึงจะสามารถลิ้มรส
และสัมผัส ความเจ็บปวดจาก ‘ความอยุติธรรมเชิงโครงสร้าง’ ในทรรศนะที ่
มาร์กซ์ได้อรรถาธิบายไว้ เพราะหากเพียงมองจากมุมของกระฎุมพี [๑] หรือแม้
กระทัง้ ไพร่กระฎุมพีแล้ว ก็ตาม ก็มจี านวนไม่น้อ ยเช่ น กัน ทีเ่ วลาเขาหรือเธอ
เหล่านัน้ เหลือบมองเข้าไปในห้องทางานของเจ้านาย(ทุน) ด้วยความสนเท่ห์
และโทมนัส พลางตัง้ คาถามว่า งานเซนต์เอกสารบนเก้าอี้หนังเบาะนุ่มตัวนัน้ มัน
มีมลู ค่างาน มากไปกว่าหยาดเหงือและน
่
้ าตาของเหล่ากรรมาชีพผูท้ ุกข์ทน จริงๆ
หรือ”
มื้อเช้ากับโสเครติส , น.๗๐ บรรทัด ๑๑ -๑๖

หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๘๗

๕.๓ เหตุ ใ ดประเด็น นี้ จึ ง เป็ นประเด็น ของคุณ และประเด็ น นี้ มี
ความสาคัญกับคุณอย่างไร
จากการที่ผู้เขียนได้ท าการศึก ษา และเลือกประเด็น จากตัว บท
“อยูท่ ท่ี างาน” น.๖๕-๘๓ นัน้ ผูเ้ ขียนมีความประทับใจในข้อความดังกล่าว
ซึง่ Robert Rowland Smith ได้อรรถาธิบายให้ผอู้ ่านได้ ตื่น รู้ ตระหนัก
ถึง ค าถามส าคัญ ที่ค นต่ า งๆ กัน ก็ ม ีป ระสบการณ์ ร่ ว มกับ ค าๆ หนึ่ ง
เหมือนกัน ในลักษณะทีต่ ่างกันไปตามแต่ความคิดทางการเมืองที่มตี ่อ
ความหมายของคาว่า ความยุตธิ รรม(Justice) สังคมการเมืองทีย่ ุตธิ รรม
ของแต่ ล ะคน ซึ่ง เป็ นที่น่ า แปลกใจเหมือ นกัน ว่ า ตัว ผู้เ ขีย นเองก็ม ี
ประสบการณ์ร่วม กับคาๆ เดิมคานี้(ความยุตธิ รรม) ในแบบที่ไม่ซ้าเดิม
ตลอดระยะเวลา ๒๒ ปี ทผ่ี า่ นมา ความหมายทีต่ ่างกัน ภายใต้เวลาทีต่ ่าง
ไป นาพาผูเ้ ขียนไปยังดินแดนทีไ่ ม่อาจสัมผัส หลุดพ้นจากโลกแห่งความ
เป็ นจริง หรือแม้กระทัง้ ชักนาให้ผเู้ ขียนต้องเผชิญความท้าทายทัง้ ต่อ
ตนเอง และสังคมรอบข้าง ภายใต้ขอ้ ความทีผ่ เู้ ขียนได้ทาการเรียบเรียง
ใหม่เป็ นสานวนทีถ่ ูกเก็บเกี่ยวด้วย “เคียว” และแต่งด้วยตี “ค้อน” รอย
เรียงอักษรด้วยสีแดงสด จนกระทังสู
่ ่การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน ผูเ้ ขียนมี
ความสนใจต่อคาถามถาวรทีว่ า่ อะไรคือความยุตธิ รรม เราจะสร้างสังคม
การเมืองทีย่ ตุ ธิ รรมได้อย่างไร สิง่ ทีม่ าร์กซ์อรรถาธิบายนัน้ ถือเป็ นความ
ยุติธรรมหนึ่งเดียวหรือไม่ และมีความเป็ นไปได้มากน้ อยเพียงไรที่จะ
เกิดขึน้ จริง
โดยในที่น้ี ผู้เ ขีย นจึง ขออนุ ญ าตมองความเป็ นไปได้ข องสัง คม
การเมืองทีย่ ตุ ธิ รรม ในทรรศนะของมาร์กซ์ตามประเด็นต่อไปนี้
๘๘  ฐิศิษพานุสรณ์

ประเด็น
- ความเป็ นไปได้ของสัง คมการเมือ งทีย่ ุติธ รรม ในทรรศนะของ
มาร์กซ์
- ความเป็ นไปได้ข องสัง คมการเมืองทีย่ ุติธ รรม ของมาร์กซ์ ใน
สายตา ของ Plato
๕.๓.๑ ความเป็ นไปได้ของสังคมการเมืองที่ยตุ ิ ธรรม
ในทรรศนะของมาร์กซ์
“คนเรามีความเท่ากันเพียงเรือ่ งเดียว คือความเท่ากันในโอกาสทีจ่ ะไม่
เท่ากัน”
Edmund Burke

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ หากเรามีความประสงค์จะเข้าใจ “ความยุตธิ รรม
ในทรรศนะของมาร์กซ์” เราต้องไปทาความเข้าใจปรัชญาการเมืองของ
เฮเกล (G.W.F. Hegel) ก่อน กล่าวคือเฮเกล คือผูน้ าเอามิตทิ างประวัติศาสตร์ท่ีม ีอ ยู่ใ นศาสนาคริส ต์ มาอธิบ ายรูป แบบทฤษฏีข องตนเอง
ศาสนาคริสต์คอื ศาสนาทีม่ คี าพยากรณ์ถงึ วันสุดท้ายของโลก ดังนัน้ ทุก
อย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้จงึ เป็ นสิง่ ที่ถูกกาหนดไว้แล้ว คริสต์ศาสนามอง
ประวัติศาสตร์เป็ นเส้นตรง สิง่ ที่เกิดขึ้นกับมนุ ษย์เ ราเรียกว่า “ประวัติศาสตร์ : สิง่ ทีม่ นุ ษย์กระทาต่อธรรมชาติ ดัดแปลง ศึกษา ต่อสู้” มนุ ษย์
ไม่สามารถเข้าใจหรือให้นิยามของ God ได้ดงบทสนทนาที
ั่
่โมเสส พระ
เจ้าว่า Who are you ? พระเจ้าก็ตอบว่า I’m who I’m. เมื่อพระเจ้าสร้าง
มนุ ษย์นนั ้ พระเจ้าเป็ นพระผูส้ ร้า งในฐานะ Maker ,Creator และเป็ นผูร้ ู้
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๘๙

ทุกอย่างจริงๆ หรือ? พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ให้มนุษย์
เป็ น Maker และเป็ น Knower ถ้าพระเจ้าเป็ นผูร้ ทู้ ุกสิง่ เหตุใดพระเจ้า
จึงต้องสร้างอารยะธรรมทีต่ ่างกันให้มาปะทะกัน อารยธรรม(Civilization)
ทีย่ งิ่ ใหญ่ ในประวัตศิ าสตร์ของมนุ ษยชาติ อารยธรรมกรีก อารยธรรม
โรมัน อียปิ ต์ จีน มันหายไปใน
ประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติหากมองโดยผิวเผินก็คอื ความขัดแย้ง
ระหว่างอารยธรรม แต่เฮเกล (คิดว่าตนรูว้ ่าพระเจ้าคิดอย่างไร) พระเจ้า
โดยนิยามทีเ่ ป็ นผูส้ ร้าง และผูร้ ู้ (วันที่พระเจ้าสร้างโลก : มีสงิ่ ทีพ่ ระเจ้า
ต้องสร้างอีกมากแต่พระเจ้าก็ยงั ไม่สร้าง ในวันที่ ๑ Day 1 พระเจ้ายัง
ไม่ได้เป็ นพระเจ้าที่สมบูรณ์ เพราะวันที่ ๑ ยัง ไม่สร้างทัง้ หมด (วันนัน้
หากจะกล่าวให้ถกู ก็คอื เป็ นเพียง Potential คือมีศกั ยภาพทีจ่ ะสร้าง ทีจ่ ะ
รู้ แต่ ก็ ย ัง ไม่ ส มบู ร ณ์ นั ้น เอง)
ตรงนี้ เ องคือ สิ่ง ที่เ ฮเกลใช้ ค าว่ า
ALIENATION :ความรูส้ กึ แปลกแยก (God คือ ความรูส้ กึ แปลกแยกใน
ตัวเอง จากศักยภาพทีเ่ ยอะแต่ไม่ได้ถกู นามาใช้)
พระเจ้า จึง ต้อ งสร้า งเพิ่ม >>>>รู้เ พิ่ม >>>>สร้า งเพิ่ม >>>>รู้เ พิ่ม
จนกว่าจะสร้างหมด,รูห้ มด>>>>จึงจะเป็ นพระเจ้าทีส่ มบูรณ์
“ ปั จเจกบุคคล มักจะมองไม่เห็นภาพรวม เห็นเพียงแต่รฐั ของเขา
อารยะธรรมของเขา ดังนัน้ เมือ่ กรีกถูกโรมันทาลายและยึดครองจึงทุกข์
แต่ความสูญเสียของกรีกไม่ใช่ชยั ชนะของโรมัน หากแต่เป็ นการนาเอา
ข้อดีของสองอารยะธรรมมาผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว การทาสงคราม
๙๐  ฐิศิษพานุสรณ์

ระหว่างอาณาจัก ร ก็คอื เครือ่ งบ่ง ชี้ Alienation ของ God ดัง นัน้ การ
เดินทางของประวัตศิ าสตร์โลกก็คอื การเดินทางของพระเจ้านัน้ เอง”
Karl Marx (1818–1883)

คาร์ล มาร์ก ซ์ มองปั ญ หาของมนุ ษ ย์แ บบ วัต ถุนิ ยมประวัติ ศาสตร์ หมายถึงวัตถุทางเศรษฐกิจ ความแปลกแยกในตัวมนุ ษย์เรานี้
เองต่ า งหาก (โดยเฉพาะในเรื่อ งเศรษฐกิจ ) ที่ค ือ การเดิน ทางของ
ประวัตศิ าสตร์ ไม่ใช่ความแปลกแยกของพระเจ้า มาร์กซ์มองว่าแรกเริม่
มนุษย์เป็ นสัตว์ทส่ี ร้างสรรค์ กล่าวคือคิดเองว่าอยากจะทาอะไร แต่ละคน
ต่างทาในวิธกี ารทีต่ นเองอยากจะทา ไม่มใี ครบังคับ เป็ นตัวของเราเอง
ทาเสร็จแล้วก็เป็ นของเรา ไม่ม ีความรู้สกึ แปลกแยกแต่อย่างใด แต่
ประวัติศาสตร์ของมนุ ษยชาติเ ป็ นความแปลกแยกเพราะสัง คมมนุ ษย์
ตัง้ แต่เริม่ มีความแปลกแยกของผูเ้ ป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต กับ ผูค้ นที่
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของปั จจั ย การผลิ ต ก็ ท าให้ เ กิ ด การเดิ น ทางของ
ประวัตศิ าสตร์ขน้ึ
March of History : จึงเป็ นการขับเคลื่อนที่มาจากวิธกี ารทาง
เศรษฐกิจ อัน มีต ัว แปรที่ส มั พัน ธ์ก ัน คือ Mode of Production,
Force(source) of Production,รูปแบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย
และวัฒนธรรม
๑.บุพกาล – ร่วมมือกันแบบชุมชน
๒.ทาส – นายทาส กับ ทาส
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๓.ศักดินา- เจ้าขุนมูลนาย กับไพร่
๔.ทุนนิยม- นายทุน กับ คนงาน
๕.สัง คมนิ ย ม –ปั จจัย การผลิ ต เป็ นของส่ ว นรวมไม่ ม ี ช นชั น้
ALIENATION :ความรู้สึกแปลกแยก
คนงานในระบอบทุนนิยมอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแบ่งงานกันทาแบบ
แยกส่ ว น(ตามสายงานการผลิ ต ) คนงานเหล่ า นั ้น ไม่ ไ ด้ ค วบคุ ม
กระบวนการผลิตจนผลิตสินค้าเป็ นชิ้นเป็ นอันเหมือนยุคก่อน และไม่ได้
เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตที่เป็ นตัวกาหนดผลตอบแทนและกาหนดวิถี
ชีวติ ของพวกเขา ทาให้เกิดความขัดแย้งทีจ่ ะนาไปสู่การปฏิวตั หิ รือ ก้าว
กระโดดในเชิงสร้างคุณภาพใหม่
มาร์ก ซ์ ม องว่ า เมื่อ ทุ น นิ ย มขูด รีด ชนชัน้ กรรมาชีพ จนถึง ขีด สุ ด
จนกระทังน
่ ามาซึง่ ALIENATION ทีส่ มบูรณ์
๑.ทาในสิง่ ทีต่ นไม่อยากกระทา
๒.ทาในสิง่ ทีไ่ ม่ได้เป็ นของผูท้ า(ผูท้ าไม่ได้ใช้ประโยชน์)
๓.เมื่อทางานรับเงินในมูลค่าทีต่ ่ากว่า ค่าครองชีพพอประทังชีวติ ใน
หนึ่งวัน พร้อมทัง้ ต้องแย่งงานกับคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นตลาดแรงงานจานวนมาก
๔.ทาในสิง่ ทีไ่ ม่ได้นามาหรือไม่สามารถเข้าถึงปั จจัย ๔ เวลาทางาน
มาก เวลาพักผ่อนต่อวันไม่พอต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี
๕.คาถามคือเอามาทาไม? เงินที่ไม่พอเลี้ยงชีพ ไม่พอจ่ายค่า
รักษาพยาบาล หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่พอต่อสิทธิในการมีชวี ติ ในฐานะมนุ ษย์
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The End of History ของมาร์กซ์มองต่างจากเฮเกล โดยไม่เชื่อ
ว่าประวัตศิ าสตร์ของมนุ ษยชาติจะจบลงทีร่ ะบบทุนนิยม มาร์กซ์มองว่า
พัฒนาการของทุนนิยมตะนาไปสูจ่ ุดจบของตัวมันเองและจะนาไปสูจ่ ุดจบ
ของประวัตศิ าสตร์ของโลกด้วย การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ คนเปลีย่ นเพียงมุ่งเปลีย่ นเพื่อให้ตนได้รบั ประโยชน์
แต่ไม่ได้เปลีย่ นที่ตวั ระบบอย่างถอนรากถอนโคน (เช่นจากไพร่ ก็ผลัก
ตัวเองขึน้ เป็ นกระฎุมพีน้อย) มาร์กซ์เชื่อในการเปลีย่ นแปลงอย่างถอน
รากถอนโคน ปั จจัยการผลิตเป็ นของส่ วนรวม กล่าวคือ “ทุกคนให้กบั
สังคมตามความสามารถ และเอาไปจากสังคมตามความจาเป็ น ” มาร์กซ์
วาดฝั นสังคมการเมืองที่ยุตธิ รรมในอนาคต เป็ นสังคมที่คนงานทางาน
เพีย งวันละ ๓ ชัว่ โมง มาร์ก ซ์ม อง ความก้ าวหน้ า มาร์ก ซ์เ ชื่อ ว่า
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จะนาไปสู่ ความเจริญรุ่งเรื่องของ
มนุษย์
เมื่อ ความเหลื่อ มล้ า หมดไป >> ความขัด แย้ง ก็ห มดไปด้ว ย
ตารวจก็ไ ม่จ าเป็ น ต้อ งมี ทหารก็ไม่ จ าเป็ น ต้องมี รัฐบาลก็หมดความ
จ าเป็ น รัฐ ก็ จ ะค่ อ ยๆหายไป เหลื อ เพี ย งแต่ Civil
Society
(สังคมประชา) นัน้ เอง ชีวติ ในอนาคตคนจะเป็ นมิตรกัน ไม่มชี นชัน้ ไม่ม ี
รัฐ ดังบทเพลง Imagine ของ Lennon นัน้ เอง
๕.๓.๒ ความเป็ นไปได้ของสังคมการเมืองที่ยตุ ิ ธรรม
ของมาร์กซ์ ในสายตา ของ Plato
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ว่าด้วยด้วยความยุติธรรมของ Plato
จากงานเขียนของเพลโตที่มรี ูปแบบเป็ นบทสนทนาในการพูดกับ
คนต่า งๆกันด้ว ยภาษาที่ต่ างกัน การแฝงสัญ ญะและการกระท า การ
เริม่ ต้นบทสนทนา Euthyphro ทีค่ าถาม What is ? อะไรคือศาสนธรรม
นามาซึง่ คาถามว่า ความยุตธิ รรมคืออะไร,กฎหมายนัน้ ยุตธิ รรมหรือไม่
ใน Apology ที่ทงั ้ แสดงให้เห็นถึง ความจริง ของปรัชญาเมธีซ่งึ ขัดกับ
ความจริง (Noble Lie) ที่เป็ นความเท็จอันสูง ส่ง ของนครรัฐ ทาให้คา
กล่าวของเพลโตที่ว่า “นครที่ยุตธิ รรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปรัชญาเมธี
เป็ นผู้ป กครอง” เพราะปรัช ญาเมธีเ ป็ นผู้แ สวงหาความจริง (รัก ใน
wisdom) และพยายามแทนที่ค วามเห็น (opinion) ด้วยความจริง แต่
ความประจวบเหมาะนี้กด็ เู หมือนว่าจะไม่มที างเป็ นไปได้
ในงานเขียนเรื่อง Crito ก็เ ป็ นการพูดถึง การสมมุติต ัวเองของ
Socrates ว่าตนเองเป็ นกฎหมายและพูดคุยกับ Socrates ว่าการจะหลีก
นี้จากการตัดสินนัน้ เป็ นสิง่ ซึ่งดีและยุตธิ รรมหรือไม่ ทัง้ Apology และ
Crito นาเราไปสูก่ ารเริม่ ต้นของ Republic กับความยุตธิ รรม ๔ แบบคือ
๑. ความยุตธิ รรมคือการไม่พดู โกหก,และคือการคืนสิง่ ของอันเป็ น
กรรมสิทธิ ์แด่เจ้าของ(การชาระหนี้ตามกฎหมาย)
เคฟาลัส : ความยุตธิ รรมของพ่อค้า
๒. ความยุติธรรมคือการให้สงิ่ ที่ดแี ละเป็ นประโยชน์ กบั ผู้รบั โดย
บางครัง้ อาจต้องโกหก,คือการช่วยมิตรและทาร้ายศัตรู
โพลีมาร์คสั :ความยุตธิ รรมของผูพ้ ทิ กั ษ์
๙๔  ฐิศิษพานุสรณ์

๓. ความยุตธิ รรมคือประโยชน์ของผูท้ แ่ี ข็งแรงกว่า กล่าวคือคณะ
ผูป้ กครอง กาหนดความยุตธิ รรมผ่านกฎหมายซึ่งมันเป็ นประโยชน์ แก่
ผูป้ กครองในแต่ละระบอบเหมือนกัน
เทร์ซมี าคัส : ความยุตธิ รรมของผูป้ กครองทีไ่ ม่ใช่ปรัชญาเมธี
๔. ความยุตธิ รรมด้วยการกลัวผลแห่งการกระทาสิง่ ซึง่ ไม่ยุตธิ รรม
คือการละเมิดกฎหมายทีค่ นในสังคมบัญญัตขิ น้ึ (การเคารพกฎหมาย)
กลอคอนกับความยุตธิ รรมจากสิง่ ซึ่งเป็ นรางวัลแด่คนซึ่งยุตธิ รรม
(วิพากษ์ความยุตธิ รรมในทรรศนะที่กล่าวโดยทัวไปของกวี
่
ซ่งึ ในสมัย
ต่อมา นิชเช่กล่าวว่า “กวีคอื ผูร้ บั ใช้ศลี ธรรมแบบหนึ่งแบบใดเสมอมา”)
การสนทนาของผูส้ นทนาใน Republic นาไปสู่การเปลีย่ นประเด็น
จากการหาความยุตธิ รรมซึง่ เป็ นไปได้โดยธรรมชาติของมนุ ษย์ ไปสู่การ
สร้างนครรัฐทีย่ ตุ ธิ รรม จากนครรัฐทีม่ อี ยูจ่ ริง
ได้แก่นครรัฐ ๓ รูปแบบคือ
๑. นครทีแ่ ข็งแรง(นครแห่งสุกร) ซึง่ เสือ่ มลงด้วยความอยาก
๒. นครแห่งค่ายทหาร(นครทีบ่ ริสทุ ธิ)์
๓. นครแห่งความงาม(นครทีป่ กครองโดยปรัชญาเมธี)
ทัง้ นี้ในการอรรถาธิบายถึงนครที่ยุติธรรมที่สุด เพลโตอธิบายว่า
ต้อ งเป็ นนครที่ป กครองโดยปรัช ญาเมธี เป็ นนครที่ใ ช้ คุ ณ ธรรม ๓
ประการคือ ปั ญญา(Wisdom) ความพอประมาณ และ ความกล้าหาญ
โดยมีปัญญาเป็ นตัวนาในการปกครอง ทัง้ นี้เพลโตอธิบายว่า จิตประกอบ
ไปด้วย ๓ ส่วนคือ ความอยาก(desire) ความมีน้าใจ (Spiritedness) และ
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ความมีเหตุผล (reason) นครทีย่ ตุ ธิ รรมคือนครทีจ่ ติ ของปั จเจก เป็ นหนึ่ง
เดียวกับจิตของนคร กล่าวคือ Eros ของปั จเจก ต้องถูกแทนทีด่ ว้ ย Eros
ของนคร คนต้อ งกระท างานอย่า งเดีย ว เป็ น คอมมิวนิ ส ต์ท่ีสมบูร ณ์ ท่ี
ปกครองโดยปรัชญาเมธี มีกระบวนการศึกษาของ ผูพ้ ทิ กั ษ์นนั ้ เอง
เท่ า ที่ผู้เ ขียนได้อรรถาธิบ ายมาพอสมควรความเป็ น ไปได้ข อง
สังคมการเมืองที่ยุตธิ รรม ของมาร์กซ์ ในสายตาของ Plato ก็พอจะดูม ี
ความเป็ นไปได้หากคือการมุ่งเปลี่ยนสังคมการเมืองในปั จจุบ ั นให้เป็ น
สังคมการเมืองที่มคี วามยุตธิ รรม แต่หากมาร์กซ์เชื่อว่าจะสร้างสังคมที่
ยุตธิ รรมทีส่ มบูรณ์ได้จริงๆ เพลโตก็คงจะมองหน้ามาร์กซ์พลางชี้น้ิวขึ้น
ฟ้ าแล้วบอกว่า “ความยุตธิ รรมทีส่ มบูรณ์มนั มีอยู่พยี งใน Form (โลกของ
แบบ)” คุณเพียงทาได้แค่สร้างชุมชนการเมืองของคุณให้ไปใกล้นครรัฐที่
ยุตธิ รรมในโลกของแบบได้เท่านัน้ แต่มอี าจสมบูรณ์เหมือน Form ได้ สิง่
ทีค่ ณ
ุ สามารถทาได้คอื มุ่งเปลีย่ นแปลงให้ดขี น้ึ หรือไม่ให้เลวลงด้วยการ
รักษาไว้นนั ้ เอง
๕.๔ ความสัมพันธ์กบั โครงเรื่องก่อนหน้ าและต่อจาก
(บทอยู่ที่ทางาน)
การทางานก็เปรียบประหนึ่งการค้นหาความหมายของชีวติ ทาง
การเมือง เรามุ่งกระทาเพื่อหวังผลบางประการเสมอ บ้างหวังค่าตอบแทน บ้างหวังความเข้าใจ บ้างหวังความหลุดพ้น บ้างหวังเติมเต็มความ
ไม่สมบูรณ์หรือความรูส้ กึ แปลกแยกในตัวเรา แต่มกี ารทางานจานวนไม่
มากทีเ่ ป็ นชีวติ ทางปรัชญา เพื่อความรู้ เพื่อความจริง หากเราเชื่อมโยง
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ความสัมพันธ์กบั บทนา บทตื่นนอนเราก็คงจะเข้าใจได้ว่า หากไม่มคี า
กล่าวทีว่ ่า “The unexamined life is not worth living –Socrates”
ก็คงไม่มกี ารตื่นรู้ ก็คงไม่มกี ารเริม่ รู้ และในท้ายทีส่ ุดก็คงไม่มกี ารเริม่ ทา
เพื่อหลุดพ้นจากปริมณฑลของความเห็นก้าวเข้าสู่ปริมณฑลของความ
จริง ใช้ความรู้ (wisdom) คู่คุณธรรม(Fortūna) เพื่อการเดินทางทัง้ ของ
ตัวเองและสังคมการเมือง ไปให้ใกล้ความสมบูรณ์ทส่ี ุดนัน้ เอง บทไปพบ
แพทย์ และบทต่อ ๆ ไป ล้วนกลับ มาสู่คาถามถาวรที่ยงั ไม่ม ีคาตอบที่
ถาวรว่า What is Life ? หรือ เรามีชวี ติ อยู่จริงๆ หรือไม่ หรือเรามีชวี ติ
อย่างไร นัน้ เอง
จากรายงานวิชา ร.๒๑๐ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
เชิงอรรถ
[๑] กระฎุมพี (กฺระ-ดุม-พี; มักสะกดผิดเป็ น กระฎุมภี หรือ กฎุมภี) เป็ นชนชัน้
ทางสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึง่ อยู่ในกลุ่มชนชัน้ สูงหรือชนชัน้ พ่อค้าวาณิช ซึ่งได้สถานะ
ทางสังคมหรือ อ านาจมาจากหน้ าที่การงาน การศึก ษา หรือ ความมังมี
่ (ซึ่ง
ตรงกัน ข้ามกับพวกอภิชน) เป็ นชนชัน้ ทีม่ ฐี านะจากการค้าขายหรืองานช่างฝี มอื
ไม่มที ่ดี ิน เป็ น ของตนเอง ซึ่งอาจหมายรวมถึง นายทุน นายทุนน้ อ ย คนชัน้
กลาง ส่วน "ไพร่กระฎุมพี" นัน้ หมายถึงชนชัน้ ทีอ่ ยู่ต่ ากว่ากระฎุมพีแต่สูงกว่า
ชนชัน้ ทีต่ ่าทีส่ ุด ในสังคม เป็ น "พลเมืองทีม่ เี งินพอใช้เลีย้ งชีวติ ไม่เป็ นทาสบุคคล
ผูใ้ ด" (ผูแ้ ปล : ศาสตราจารย์พเิ ศษจานงค์ ทองประเสริฐ)
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บทส่งท้าย
มะลิ มาลา
ฐิตมิ า เป้ าพรหมมา
๒๒ เมษายน ๕๙

มะลิ มาลา มาจากไหน? ชื่อนี้มาจากความทรงจาผ่านกายหยาบ
ครัง้ สุดท้ายสาหรับฐิศษิ พ์ มะลิ คือดอกไม้สขี าวชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม
หลากสายพันธุ์ และมักนิยมนามาร้อยมาลัยถวายพระ หรือพิธกี ารต่างๆ
สีขาวคือสีของความบริสทุ ธิหากแต่
แปดเปื้ อนและบอบซ้าได้งา่ ยดาย...
์
ฐิศิษพ์ สัง ข์ภิรมย์ ในความทรงจาของครอบครัว เขาคือบุตรที่ด ี
น้องทีด่ ี หลานที่ด ี พีช่ ายทีด่ ี สาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวและวงศ์
ตระกูล การจากไปของบอมคือความสูญเสียอย่างทีไ่ ม่สามารถหามาตร
วัดใดมาเปรียบได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนไม่กล่าวโทษบอมทีเ่ ลือกจะ
จากไป สูด่ นิ แดนทีไ่ ม่มผี ใู้ ดทีม่ ลี มหายใจในกายหยาบได้เข้าไปสัมผัสมัน
มาก่อน “สาหรับพ่อ บอมเสมือนตัวแทน สาหรับแม่ บอมเสมือนลูกรัก
สาหรับพีส่ าว บอมเสมือนเพือ่ นสนิท” บอมอยูใ่ นครอบครัวทีอ่ บอุ่น ได้รบั
การอบรมทีด่ ี การศึกษาทีด่ ี และโอกาสทีด่ ี คนในครอบครัวรักบอม
เมื่อวัยเยาว์ บอมมักติดตามแม่จุ๋มและพ่อพลไปแทบทุกที่ แม่พ่อ
ไปไหนบอมไปด้วย บอมจึง ได้เ ปิ ด หูเ ปิ ด ตาในสถานที่ ต่า งๆ และเริ่ม
๙๘  ฐิศิษพานุสรณ์

เรียนรูท้ จ่ี ะเข้าสังคมจากเด็กน้อยก็เริม่ เติบโตทีจ่ ะเติบใหญ่ภายใต้ร่มเงา
ของครอบครัว...นี่แหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
สาหรับพีส่ าวบอมเคยเล่าว่าพีส่ าวเหมือนไม่ใช่ผหู้ ญิง ออกจะทะมัด
ทะแมงและแสนซนในยามวัยเด็ก น้ องชายมักโดนพี่สาวแกล้ง จนถูก
ตาหนิอยู่บ่อยครัง้ ชีวติ ในวัยเด็กของทัง้ คู่มพี เ่ี ลี้ยงทีแ่ สนดีคอยดูแลยาม
พ่อ แม่ ม ีธุ ร ะ บอมชอบขอให้พ่ีเ ลี้ย งท าการบ้า นให้ นิ ส ัย ในวัย เด็ก จึง
เสมือนเด็กชายตัวน้อยๆ ที่มแี ต่คนคอยช่วยเหลือ คุณพ่อบอกว่า พ่อ
ต้องดัดนิสยั ด้วยการทาโทษแปลกๆ ฟั งจากทีเ่ ล่าก็แปลกจริงๆ
บอมใช้ชวี ติ อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องสมุด
รักการอ่าน แตกต่างจากเด็กคนอื่นทัวไปในวั
่
ยเดียวกัน และต่อมาเริม่
เป็ นเด็กกิจกรรมเต็มตัวเมื่อเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง ของครอบครัว “ยุวชน
ประชาธิปไตย เครือข่ายแห่ง รัฐสภา ชีวติ ที่มคี ่า คือชีวติ ที่ม ีคุณธรรม”
บอมเริม่ เดินสายทากิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน สิง่
เหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮ่องสอน
เพราะบอมดาเนินโครงการทัวถึ
่ งในทุกพืน้ ที่ในจังหวัด การทากิจกรรม
เหล่านี้นามาซึง่ โอกาสดีๆ ให้เข้ามาในชีวติ ของบอม
จนกระทังอายุ
่
๑๗ ปี บอมพาตัวเองเข้ามาเผชิญโลกกว้างด้วยการ
เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สถานที่แ ห่ ง นี้ ก ลายเป็ นจุ ด เปลี่ย นส าคัญ ของบอม เพราะต าแหน่ ง
ประธานสภานักเรียนที่นาพาบอมไปสู่หนทางที่เป็ นบทเรียนทีด่ ที ส่ี ุดใน
ชีวติ ในยามเมื่อสัง คมไทยไม่ได้เ ป็ นดังที
่ ่ใจคิด สาหรับเด็กคนหนึ่ง ที่
พยายามจะทาให้สงั คมทีเ่ ป็ นอยูด่ ขี น้ึ ลองนึกภาพตามว่า เมื่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
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ไม่เป็ นดังที
่ ่วาดไว้ ท่านจะรู้สกึ อย่างไรที่ต้องเผชิญกับสิง่ ที่ไม่ได้คาดการณ์
หลัง จากจบมัธยมปลาย บอมทุ่ม เทเวลาในการอ่านหนัง สือเพื่อ
สอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยใช้เวลาเพียง ๑ เดือนในการเตรียมตัว เพราะ เวลาส่วน
ใหญ่ บอมมอบให้ก ับการทากิจกรรมเพื่อให้สงั คมดีข้นึ และด้วยความ
วิรยิ ะ อุสาหะ ของตนเองในการพยายามอ่านหนังสือเตรียมสอบ ทาให้
สามารถเข้าเรียนสถานทีแ่ ห่งนี้ได้
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ในรัว้ มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมองค์ความรู้
ความมีวนิ ัย พฤติกรรม การใช้ชวี ติ และสิง่ ทีเ่ รียกว่าความรักในความรู้
ดังเช่
่ น ศาสตร์ในด้านปรัชญาที่ฐศิ ษิ พ์ให้ความใส่ใจและสนใจเป็ นพิเศษ
ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นควรแก่การถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้แก่ผู้ ท่ไี ด้มโี อกาส
อ่าน ฐิศิษพานุสรณ์ ทุกท่าน
ก่อนส่งต้นฉบับให้แก่พด่ี ศิ ผูเ้ ขียนได้ตดิ ต่อเพือ่ นสนิทของบอม ที่
มีฝีมอื ในการเขียน ทีส่ ามารถบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงชีวติ
นักศึกษาปี ๑ ของบอม เนื่องจากตัวผูเ้ ขียนยังเป็ นเด็กนักเรียนในมัธยม
ปลายทีจ่ ะมาเข้าค่ายคัดเลือกจิตอาสาและประชาธิปไตย โดยมีบอมเป็ น
พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ ม ด้วยเหตุน้ี เ องจึง ไม่ส ามารถเขียนเล่า รายละเอีย ด
ในช่วงชีวติ นี้ของบอมได้
ราณี เขียนมาว่า “การได้อยู่โต๊ะเดียวกันกับบอมทาให้เรามี
โอกาสเจอกัน บ่ อ ย ว่า กัน ว่ า ช่ ว งเวลาที่ม ีค วามสุ ข ที่สุ ด ในชีว ิต มหา วิท ยาลัย คือ ช่ ว งปี ๑ นี้ เ อง ช่ ว งที่เ ราเป็ น น้ อ งใหม่ ก ัน บอม ร่ว มท า
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กิจกรรมหลายอย่าง ตัง้ แต่รว่ มรณรงค์ให้คนออกไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ใหญ่ปี
๒๕๕๔ ซึง่ การทากิจกรรมดังกล่าวนี้ได้มอบบทเรียนทางรัฐศาสตร์บท
แรกให้แ ก่ คุณ ฐิศิษ พ์ ในเรื่อ งของการบริห ารและจัด การ กระนั น้ ก็ด ี
ฐิศษิ พ์ก็เก็บเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เ ป็ นบทเรียน เพียงแต่ค่อยๆ ลด
บทบาทการทากิจกรรมขนาดใหญ่ ล งไป เป็ น ช่วงเวลาไล่ๆ กับ ที่เ กิด
กิจกรรมการระบายสีโต๊ะ การแข่งประกวดโต๊ะฐิศิษพ์ก็เข้ามามีส่วนใน
การทากิจกรรมเหล่านี้ แต่เขามักจะออกตัวกับหมู่เพื่อนว่า ไม่ขอออก
หน้า ผลที่ได้คอื โต๊ะได้รบั รางวัลที่ ๑ ไป จากการร่วมทากิจกรรมโต๊ะ
ด้วยกันมา ทาให้วา่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงของฐิศษิ พ์ ไม่เหมือนกับทีใ่ ครหลายๆ
คนตัง้ แง่ใส่เขาเอาไว้เลย ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งความเป็ นเฟรชชี่ เรา
ได้เห็นลักษณะการทางานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของเขาจากผูท้ เ่ี อาจริงเอาจัง
กับงานทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศชาติ เมื่อเขาเป็ นน้องใหม่ เขาก็เริม่ ทีจ่ ะหัน
มาสนใจสิง่ อืน่ ๆ รอบตัวเขา ทาให้เพือ่ นๆ หลายคนพากันตกอกตกใจ ไม่
คิดว่าชายหนุ่ มผูแ้ สนจะจริงจังกับชีวติ ปานนัน้ จะมีมุมสนุ กสนานกับเขา
ด้วย
“นอกเหนือไปจากเรื่องกิจกรรมที่ทาให้เราต้องเจอกันบ่อยๆ เรื่อง
เรียนก็เช่นเดียวกัน ในช่วงปี ๑ มีหลายวิชาที่เ ราและฐิศิษพ์ เรียนตัว
เดียวกัน แต่คนละวัน ทาให้เมื่อถึงช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค เรา
ต้องมานังติ
่ วกันโต้รงุ่ บ่อยๆ ฐิศษิ พ์ในภาพจาของใครหลายๆ คน คือ ผู้
คงแก่เรียน แต่สาหรับฐิศิษพ์ท่อี ยู่ในภาพจาของเราตอนปี ๑ คือ ชาย
หนุ่ม ทีเ่ ดินบ่นว่าอ่านหนังสือไม่ทนั และขอให้เราช่วยติวให้ อีกภาพทีเ่ รา
จาได้อย่างแม่นยา คือ ชายหนุ่มทีว่ งิ่ รอบสระน้ าหอโซนซี หลังจากทีอ่ ่าน
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นิยายแนะนา ของวิชา มธ.๑๑๐ เรือ่ ง ๑๙๘๔ จบไป เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ที่
ดูเหมือนจะไม่มอี ะไรในวันวาน แต่ในวันนี้แล้วมันกลับกลายเป็ นความ
ทรงจาทีม่ คี า่ นึกถึงขึน้ มาคราใดก็อดยิม้ เศร้าๆ ไปกับมันไม่ได้”
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณเพื่อนราณีมาก สาหรับการเขียนเล่าเรื่อง
ของบอม ช่วงปี ๑ ของบอม ในความทรงจาจากคาบอกเล่าของเจ้าตัว
เป็ นช่ ว งที่ม ีเ พื่อ นมาอยู่ท่ีห้อ งของเขา ตัว บอมเองก็ ช อบท าอาการ
รับประทานกับเพือ่ นๆ เพราะทีห่ อ้ งก็จะมีโซนห้องครัวเล็กๆ ฉะนัน้ จึงไม่
ต้อ งแปลกใจที่เ กือ บทุ ก วัน ท่ า นจะเห็น การอัพ เดตกิจ กรรมในชีว ิต
ประจาวันของคุณฐิศษิ พ์อยูบ่ นเฟสบุ๊ค มีทงั ้ รูปอาหาร ตารางงาน สถานะ
แปลกๆ ทีอ่ ่านดูแล้วคงชวนให้อมยิม้ แถมชอบโพสต์ก่อกวนเพื่อนๆ ไป
ทัว่ ตามประสาเด็กปี ๑ ทีค่ วรจะสดใส
แต่ช่วงชีวติ ในปี ๑ ของฐิศษิ พ์ ผูเ้ ขียนรับทราบมาบ้างว่า เส้นทาง
ในการเข้ามาเรียน เข้ามาใช้ชวี ติ อยู่ในสังคมของคณะรัฐศาสตร์นนั ่ ไม่ได้
เรียบง่าย ซึง่ ก็โชคดีทเ่ี รือ่ งนี้จบลงไปเรียบร้อย ตัวบอมเองก็ไม่เคยจะเล่า
และข้าพเจ้าก็ไม่คดิ ทีจ่ ะได้ถามเช่นกัน
บอมเป็ นคนจริงจังกับการใช้ชวี ติ ในทุกเรื่อง ตลอดเวลาทีผ่ เู้ ขียนมี
โอกาสได้ใกล้ชดิ ผูช้ ายคนนี้ ในช่วงทีเ่ ขาเริม่ ขึน้ ปี ๒ มีความมุ่งมันในการ
่
เรียนหนังสือ บอมมักจัดตารางให้ตวั เองอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน
เวลาไหนควรท าสิ่ง ใด ตื่น นอน ไปเรีย น อ่ า นหนั ง สือ และพัก ผ่ อ น
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์
โดยเฉพาะปรัชญาตะวันตกทีบ่ อมสนใจเป็ นพิเศษ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจาก
การเรียนวิชา ร.๒๑๒ ประวัตคิ วามคิดทางการเมืองเบื้องต้น ทีส่ อนโดย
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ท่านอาจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ ทุกครัง้ ที่เจอกันบอมมัก เอาความรูท้ ่ไี ด้
จากห้องเรียนมาเล่าให้ฟังเสมอ พร้อมแววตาทีด่ มู คี วามสุขทุกครัง้ บอม
พยายามต่อยอดองค์ความรู้ดว้ ยการอ่านหนังสือปรัชญาทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ วิช าอื่นๆ ก็เ ช่น กัน บอมไม่เ คยทาทุ กอย่า งครึ่ง ๆ
กลางๆ จริง จัง ไปเสียหมดในการเรียน ทารายงาน การบ้าน หรือแม้กระทังการจดเลคเชอร์
่
(หากท่านใดเคยมีสอบวิชาเดียวกับบอม ท่าน
มักจะได้ยนิ เสียงขอสมุดคาตอบเพิม่ จากผูค้ ุมสอบแทบจะทุกวิชา) แต่
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็นว่าเลคเชอร์ของบอมไม่น่าหยิบยืมเอาเสียเลย
ด้วยความทีต่ วั หนังสืออ่านยากเหลือเกิน เชื่อว่าเพือ่ นหลายๆ คนคงเคย
เห็น แต่กระนัน้ บอมมักเป็ นคนทีม่ เี พื่อนฝูง รุ่นน้อง มาคอยแลกเปลีย่ น
ความรูว้ ชิ าเรียนระหว่างกัน จะพบเห็นภาพการสนทนากันระหว่างเพื่อน
พี่ น้ อ ง ตามโต๊ ะทานข้าวคณะรัฐศาสตร์ หรือหอสมุด ป๋ วย ซึ่ง มักเป็ น
สถานทีอ่ า่ นหนังสือของบอมในช่วงวันธรรมดา ทีส่ ่วนใหญ่เขาจะนัง่ อ่าน
จนถึงดึกดืน่ บางคราก็จนกว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะเดินมาบอกว่า หอสมุดปิ ดแล้ว
นะครับ
ส่ว นบอมในชัน้ เรียน เขาจะนัง่ อยู่แ ถวด้า นหน้ า สม่ า เสมอ ด้ว ย
สายตาที่สนั ้ และความที่เขาบอกว่า นัง่ ด้านหน้าจะมีสมาธิม ากกว่านัง่
ด้านหลัง ประมาณแถวที่ ๓ หรือ ๔ แทบทุกวิชาเรียน โดยพฤติกรรม
การเรียนส่วนใหญ่ ทุกคนจะเห็นว่าบอมเป็ นผูฟ้ ั ง และจดเลคเชอร์ทด่ี คี น
หนึ่ ง วิช าหนึ่ ง ๆ สมุ ด จดมัก มีไ ม่ ต่ า กว่ า ๓ เล่ ม บอมถือ ได้ว่ า เป็ น
นักศึกษาที่ด ี มีวนิ ัย ใส่ใจในการเรียน มีความรับผิดชอบสม่าเสมอ และ
เป็ นที่รกั ของอาจารย์ประจาวิชา เขามักทบทวนบทเรียน อ่านหนัง สือ
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ประกอบ และเมื่อเกิดข้อสงสัยใดๆ ขึน้ ในใจ เขาก็จะตัง้ คาถามเพื่อไขข้อ
ข้องใจเหล่านี้กบั อาจารย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า บอมเป็ นนักตัง้ คาถามที่ด ี
มากคนหนึ่ง
สิ่ง ที่ม ัก ท าให้เ พื่อ นร่ว มชัน้ มีค วามรู้ส ึก ว่ า ท าไมงานดูย ิ่ง ใหญ่
เหลือเกิน คือการนาเสนอผลงานของบอมแต่ละครัง้ บอมมักเตรียมข้อมูล
ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาจากเอกสาร งานวิชาการต่างๆ จนตกผลึกสามารถตอบ
คาถามต่อโจทย์งานทีแ่ ต่ละวิชาให้มา โดยผ่านการค้นคว้ามาแล้วอย่างดี
เพือ่ มาถ่ายทอดในชัน้ เรียน เพือ่ นร่วมกลุ่มทีเ่ คยทางานกับบอมแต่ละชิ้น
ทุกคนจะรับรูไ้ ด้ถงึ ความใส่ใจต่องาน ทุกรายละเอียด โดยส่วนใหญ่บอม
จะเป็ นตัวหลักในการทางานให้กบั เพื่อนๆ คอยนัดเวลามาทางาน แบ่ง
งานให้เพื่อนไปทา ค้นหาเอกสารให้สมาชิกในกลุ่ม ได้อ่าน ที่บางครัง้
ภาระงานอาจจะมีมากกว่าทีจ่ าเป็ นต้องทา แต่อย่างไรก็น้ี ในทีน่ ้ีผเู้ ขียน
เห็นว่าบอมมีความตัง้ ใจดีแก่สมาชิกทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้อ่านในสิง่ ที่
ควรได้รู้ เพราะเด็กรัฐศาสตร์ส่ว นใหญ่ เ มื่อยามฟั ง การน าเสนอก็จะมี
คาถามต่างๆ ตามมา ทัง้ ยากง่าย แต่ส่วนใหญ่เมื่อถูกตัง้ คาถามบอมจะ
เป็ นผูอ้ อกหน้าตอบคาถามเหล่านัน้ ด้วยตัวเองเสมอ
วันพักผ่อน คือ วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ จะทางานเล็กๆ น้อยๆ
ฟั งเพลง อ่านหนังสือวรรณกรรมของนักเขียนชาวไทยและต่างประเทศ
ฟั งดนตรีท่ไี ร้เสียงร้อง และการทาอาหารทานกันเองในช่วงวันพักผ่อน
โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นเมนู ผ กั หรืออาหารไทย จนกระทังช่
่ วงก่อนนอน
บอมก็จะจัดเตรียมกระเป๋ าเรียนของการเรียนทีจ่ ะมาถึงในวันถัดไปเสมอ
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ตลอดเวลาทีม่ โี อกาสได้ใกล้ชดิ บอม เขาเป็ นคนที่สุภาพต่อทุกคน
การจากไปของเขาในครัง้ นี้ ทุกคนที่รจู้ กั ล้วนเสียใจและเสียดายความรู้
ความสามารถของเขาแทบทัง้ สิน้ สาหรับตัวผูเ้ ขียนเอง ที่ได้พูดคุยกัน
เป็ นเวลานาน บอมมักพูดถึงเรื่องความตายเป็ นเรื่องปรกติ บ อมมักพูด
กับครอบครัวเสมอว่าเขาทาอะไรเพื่อสังคมมาเยอะพอสมควร ระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมานัน้ ถึงขนาดบอกพ่อกับแม่ไว้ “น้องเฟิสท์จะเป็ นคนเขียนประวัติ
ลูกเองนะ” ผูเ้ ขียนเชื่อว่า เมื่อพ่อแม่ได้ยนิ คงตกใจ เพราะเสมือนลูกของ
ตัวเองจะมาลาจากไป แต่อย่างไรก็ด ี เมื่อถึงวันนี้แล้ว ทุกคนล้วนเคารพ
การตัดสินใจเมื่อรับรูว้ า่ เขาได้จากไปแล้วจริง
“เมื่อคาดหวัง แล้วไม่เป็ นดังที
่ ่หวัง ” โดยเฉพาะโครงสร้างสังคมที่
แสนจะซับซ้อนของประเทศไทย ผู้เขียนเองก็ไม่สามารถจะอธิบายว่า
ประเทศนี้ได้สญ
ู เสียชายผูร้ กั แผ่นดินผืนนี้ไปอย่างไร บอมเป็ นคนมีอุดมการณ์ มีความรู้ ความสามารถ หากขาดแต่โอกาส เพราะเขาเลือกทีจ่ ะ
พึง่ ความสามารถของตนเอง บอมมักพูดเรือ่ ง เราจะทาให้สงั คมนี้ดขี น้ึ ได้
อย่างไร การศึก ษาที่เขาบ่ม เพาะตนเองในมหาวิท ยาลัย มันคือความ
ตัง้ ใจทีห่ วังว่าสักวันเขาจะสามารถได้ใช้มนั เต็มทีเ่ พื่อทาให้สงั คมนัน้ เกิด
ความเท่าเทียม มีความยุตธิ รรม
แต่ในวันนี้และวันหน้า คงจะไม่ม ี ฐิศษิ พ์ สังข์ภริ มย์ คอยทาสิง่ นัน้
สิง่ นี้ให้เกิดขึ้นได้อ ีกต่อไป เพราะเชื้อเพลิง เล็กๆ ที่เ คยลุกโชติช่วงใน
ช่วงหนึ่ง บัดนี้ได้มอดดับมลายสิน้ ผูเ้ ขียนก็หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าสิง่ ทีบ่ อม
ได้ทง้ิ ไว้ดว้ ยคุณงามความดีทร่ี กั ประเทศชาติเหนือสิง่ อื่นใด ทีไ่ ม่สามารถ
จะกล่าวบอกได้ให้ใครรับรูค้ วามจริงจากใจนอกจากผูเ้ ขียน จะสามารถ
หนังสื อที่ระลึกถึงนายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์  ๑๐๕

จุดไฟในใจใครต่อใคร ให้เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ว นตน จะใช้ค าว่า บอมรักชาติจนตัว ตาย ก็ค งจะไม่ เ กิน ความจริง
ไหนๆ เขาก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว ผูเ้ ขียนก็ไม่มเี หตุอนั ไหนที่ตอ้ งปิ ดบัง
เจตนารมณ์ของผูเ้ สียชีวติ
ผูเ้ ขียนรักและอาลัยบอมเหนือสิง่ อื่นใด การยืนเคียงอยู่ขา้ งกาย
การร่วมทุกข์ร่วมสุขในระยะเวลาทีผ่ ่านมา เพียงเพื่อการทะนุ ถนอมให้
ชีวติ ชายคนหนึ่งได้มโี อกาสทาคุณงามความดีแก่สงั คมและประเทศชาติ
ทีม่ ใิ ช่ความรักฉันหนุ่มสาวทัวไป
่ การดูแลก็มไิ ด้สน้ิ สุดลงแม้ยามเมื่อเขา
ได้ข อจากไป ในการเขีย นบทส่ง ท้า ยชิ้น นี้ ผู้เ ขีย นขอกล่ า วขอบคุ ณ
ครอบครัวและวงศ์ตระกูลของบอม ทีไ่ ด้เลี้ยงดูบุตรและหลานชายมาเป็ น
อย่างดี อีกทัง้ กราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ทเ่ี คารพรักของพีบ่ อม ที่
ให้เกียรติผเู้ ขียนได้จดั การงานต่างๆ ของพีบ่ อม
“...ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพือ่ ลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พา่ ย
ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้ าเก็บไว้เพือ่ ใครคนนัน้
นานเท่าใดคงไม่สาคัญ จะคอยเติมฝั นถึงวันทีด่ อกไผ่บาน”
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