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สารบญั 
 

 
ประวติั         ๘ 

 

ค าไว้อาลยั 

ดว้ยรกัและอาลยัถงึบอม      ๑๓ 
 ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกุล 

ลกูศษิยแ์ถวหน้า       ๑๗ 
  อาจารย ์ดร.สุนิสา ชอ่แกว้ 

ค าไวอ้าลยัจากอาจารย์      ๒๐ 
คณาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เยาวชนตวัอย่าง: ฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย์    ๒๔ 
  ร.ต.อ. ดร.นิตภูิม ินวรตัน์ 

ความตาย การสญูเสยี และการโศกเศรา้สาธารณะ  ๒๘ 
  ต่อศกัดิ ์จนิดาสุขศร ี

จ า ‘ฐศิษิพ’์ อย่างไรด ี      ๓๓ 
  เจนวทิย ์เชือ้สาวะถ ี

ถา้ไมน่กัการเมอืงในมาดผูด้ ีกว็่าทีน่กัวชิาการ   ๓๕ 
ณฐัพงษ์ เพชรรตัน์ 

ถงึ บอม น้องทีร่กัยิง่      ๓๖ 
วชัรพงษ์ จโิสะ 

ไมเ่คยนึกเลยว่าเรือ่งเล่าของเขา     ๓๘ 
จะจบลงในวนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   

ธรรมชาต ิกรอีกัษร 
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ถงึบอม        ๔๒ 
พมิพชิา เกดิมณ ี

คุณวทิยานิพนธ ์       ๔๕ 
 โกศล อุดมศลิป์ 

เพือ่น         ๔๗ 
วศนิ เกยีรตปิรทิศัน์  

โชคดเีพยีงใดทีไ่ดม้โีอกาสรูจ้กั     ๔๘ 
และเป็นเพือ่นกบัเธอ 

รานี ปานเดย ์ 

#ฐศิษิพส์งัขภ์ริมย์       ๕๑ 
กษดิศิ ครุฑางคะ 

พีช่ายร่วมสาบาน       ๕๓ 
ชยัธวชั สผีอ่งใส 

 

บทความของฐิศิษพ ์

การเมอืง อ านาจ ความด ีและ ธรรมชาต ิ   ๕๗ 

กบักรณศีกึษา โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 
 

ความน าว่าดว้ยปรชัญาการเมอืง     ๖๑ 

ของ Niccolò Machiavelli 
 

 บทที ่๕ :  “ว่าดว้ยความยุตธิรรมในทรรศนะ   ๘๕ 

ของ Marx  ในอุง้มอืนกัศกึษาปรชัญาการเมอืง 

ยุคโบราณ” อยู่ทีท่ างาน น.๖๕-๘๓ 

 

บทส่งท้าย         ๙๘   

 มะล ิมาลา        
  ฐติมิา เป้าพรหมมา 
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ขอกราบขอบพระคณุทุกท่าน 

ทีไ่ดก้รณุารว่มบ าเพญ็กุศลสวดอภธิรรม 

และท่านทีไ่ดก้รณุามาเป็นเกยีรต ิ

ในงานฌาปนกจิศพ  

คณุฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย ์ 

ในครัง้นี้เป็นอยา่งสงู 

 

เจ้าภาพ 
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อดตีคอืสิง่ทีผ่า่นพน้ไปแลว้ ประหนึง่สายน ้าทีไ่มม่วีนัหวนกลบั ...

ทุกๆ ครัง้เวลาเรามองยอ้นไปในอดตีเราอยากแกไ้ขมนั  

เรามกับอกกบัตวัเองเสมอวา่ ... “เราน่าจะท าไดด้กีวา่นี้” ... 

“เราน่าจะท าไดด้กีวา่เมือ่วาน” ... ฯลฯ ...  

แต่กระนัน้กต็าม  หากเรายงัคงจมปลกั ด าดิง่ 

อยูใ่นหว้งเหวแหง่ความทุกขร์ะทมขมขืน่ของวนัวาน  

หรอืกลายสภาพเป็นเพยีงทาสแหง่ความทรงจ าอนัรุง่เรอืง 

ในอดตีสมยั  เรากไ็ม่ต่างอะไรกบัผูเ้สพสมความปวดรา้วชัว่นิรนัดร ์ 

ซึง่ในทา้ยทีส่ดุกจ็ะละทิ้งปัจจุบนัของวนันี้ และ ปัจจุบนัของพรุง่นี้  

ไปเพยีงเพือ่ “วนัวานทีผ่า่นพน้ไป” 

 

ฐิศิษพ ์สงัขภิ์รมย ์
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ประวติั 
 

 

นายฐศิษิพ์ สงัขภ์ริมย ์(บอม)  เกดิเมื่อวนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๓๕ ณ บา้นเลขที ่๔/๑ ถนนช านาญสถติย ์ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นบุตรคนที ่๒ ของวา่ทีร่อ้ยตรโีชตปิฐมพนต ธรีพล 

สงัขภ์ริมย ์และนางกรรณษกรมย ์สงัขภ์ริมย ์ มพีีส่าว ๑ คน คอื นางสาว

นนัทกลกัษณ์ สงัขภ์ริมย ์ 

 

ประวติัการศึกษา 

 ระดบัปฐมวยั (อนุบาล) โรงเรยีนบรรณวทิย ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

 ระดบัประถมศกึษาปีที ่๑–๖ โรงเรยีนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๔ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่๕–๖ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 

กรงุเทพมหานคร 

 ระดบัปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง 
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ประวติัการท างาน กิจกรรม และรางวลั 

 ประธานโครงการประชุมองค์การเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอ

นโยบายความปรองดองแหง่ชาตขิองเยาวชน แหง่รฐัสภาไทย 

 สละสทิธิท์ุน JSTP และไดร้บัคดัเลอืกจากการสอบตรงเขา้ศกึษา

ต่อในคณะรฐัศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

 ประธานคณะกรรมการนักเรยีนโรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิห 

เสนี) รุน่ ๓๙ 

 ไดร้บัคดัเลอืกรางวลัชนะเลศิ โครงการ The Bicycle Democracy 

of Thailand ได้รบัการคดัเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ จากยุวชน

ประชาธปิไตย ๒,๕๐๐ คน ทัว่ประเทศในการเป็นตวัแทนยุวชน

ประชาธิปไตยแห่งรฐัสภาไทย ไปน าเสนองานและศึกษาดูงาน

ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม ในประเทศโปรตุเกส สเปน 

และอติาล ีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในการแข่งขนั รางวลัชนะเลศิอนัดบั

หนึ่ง คอืตวัแทนจากสหรฐัอเมรกิา รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัทีห่นึ่ง 

คอื ตวัแทนจากประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี และรางวลัรองชนะเลศิ

อนัดบัทีส่อง คอืตวัแทนจากราชอาณาจกัรไทย 

 ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุม ASEAN Plus three 

Youth Environment Forum 2010 (AYEF 2010) “Creating a 

Climate for Change” ของเยาวชนอาเซยีนบวกสาม ณ ประเทศ

บรไูน ดารสุซาราม 
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 ประธานโครงการทตูไบเออรเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม 

 เยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการยุวชนประชาธิปไตย ของส านักงาน

เลขานุการสภาผูแ้ทนราษฎรไทย 

 ผูด้ าเนินรายการงานรฐัศาสตรว์ชิาการครัง้ที ่๒๐ หวัขอ้ “การเมอืง

เรือ่งคนธรรมดา” 

 ยวุชนประชาธปิไตย ปี ๒๕๕๑ รุน่ ๑ 

 ไดร้บัคดัเลอืกเป็น ๑ ใน ๒๕ คน ของประเทศไทย โครงการอจัรยิะ

ภาพทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(JSTP) โดยช่วงมธัยม

ตน้ ในความรบัผดิชอบของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุร ีและช่วงมยัธยมปลาย ในความรบัผดิชอบของ มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิวโิรฒ 

 จบนักธรรมชัน้เอก กองบาล ีโรงเรยีนพุธศาสนาวนัอาทติย์ วดัก ้า

ก่อ 
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...เมือ่สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง มอีนัเกดิขึน้แลว้เสือ่มไปเป็นธรรมดา... 

“ปัจจุบนัของวนันี้ ไมเ่ป็นเช่นคดิเมือ่วนัวานทีผ่า่นพน้ 

มเีกดิ มดีบั เป็นสจัธรรมทัง้โลกนี้หรอืโลกหน้า 

มนุษยเ์รานัน้เกดิมาเพือ่พบกนั เมือ่ผา่นพบยอ่มผกูพนั 

เมือ่ผกูพนัยอ่มรกั แมย้ามจากลากนั กย็งัคงรกัและอาลยั 

เหนือสิง่อืน่ใด ชายผูเ้ป็นบุตร เป็นน้อง เป็นญาต ิ 

เป็นเพือ่น เป็นมติรสหาย  

และชายคนรกัทีจ่ากไป ... จะคงไวซ้ึง่ความทรงจ า 

ของความรกั ความด ีความมปัีญญาของ ฐศิษิพ ์ตลอดไป” 

 

ดว้ยรกั 

มะลิ มาลา 
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ค าไว้อาลยั 
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ด้วยความรกัและอาลยัถึงบอม 
 

ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกุล 

 

ผมรู้จ ักบอมมาตัง้แต่บอมเป็นนักเรียนมัธยมปลายจากจังหวดั

แม่ฮ่องสอน  บอมเป็นยุวชนประชาธปิไตยของรฐัสภารุ่นที ่๑  ผมเป็น

วทิยากรไปบรรยาย ท าใหไ้ดรู้จ้กักบับอม ฐศิษิพ์ สงัข์ภริมย์ จนบอมมา

เป็นนักศกึษาทีค่ณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กไ็ดเ้จอกนัอยู่

เสมอ และไดท้ างานรว่มกนัหลายครัง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งกจิกรรม

เกีย่วกบัประชาธปิไตยและพลเมอืง จนกระทัง่บอมเรยีนจบ 

บอมเป็นคนทีม่คีวามปรารถนาดตี่อผูอ้ ื่น มคีวามกระตอืรอืรน้ เตม็

ไปด้วยพลังงาน เคารพความเห็นผู้อื่นแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย มีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และลงมอืเปลีย่นแปลงดว้ยตนเองโดยไม่เอาแต่บ่น

ว่าคนอื่น แล้วก็เป็นคนอารมณ์ด ีมีความคดิสร้างสรรค์ เจอกนัทุกครัง้

บอมจะพดูไปหวัเราะไปตอนบอกไอเดยีใหม่ๆ แก่ผม 

ก่อนวนัพระราชทานปรญิญาบตัรปีทีแ่ลว้ บอมไลน์มาหาผม บอก

ว่าวนัรบัปรญิญาอยากถ่ายรปูกบัผม ผมบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะไปถ่ายรูป

ด้วยได้ไหม เนื่องจากภารกิจที่ต้องอยู่ในหอประชุมใหญ่ตลอดทัง้วนั 

ปรากฏวา่วนัจรงิก่อนเวลาพระบรมโอรสาธริาชเสดจ็ฯ ผมมองลงไปจาก

เวท ีแล้วอยู่ดีๆ  กม็องเหน็บอม ผมจงึเดนิลงจากเวทไีปถ่ายรูปกบับอม 

และเป็นทีม่าของภาพนี้ 
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หลงัวนัรบัปรญิญาผ่านไป บอมมาหาผม เราคุยกนัอย่างสนุกและ

หวัเราะกนัตลอดเวลา “อาจารย์ปรญิญาครบั อาจารย์จ าไดไ้หมครบั 

อาจารย์บอกอะไรผม ตอนที่ผมไปเจออาจารย์ครัง้แรกตอนค่ายยุวชน

ประชาธปิไตย”  บอมถามไปยิม้ไป   

ผมหวัเราะ “จ าไม่ไดแ้ลว้บอม ผมพดูวา่อะไรล่ะ”  

“อาจารยบ์อกว่า เขา้ธรรมศาสตรใ์หไ้ดน้ะ แล้วมาช่วยกนัเปลี่ยน -

แปลงสงัคมของเราใหด้ขีึน้” ดวงตาบอมเป็นประกาย "แลว้ผมกเ็ขา้ธรรม-

ศาสตรไ์ด ้ ตอนนี้จบแลว้จงึมาขอบคณุอาจารยค์รบั” 
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เราคยุกนัต่ออกีหลายเรือ่ง เรือ่งสงัคม เรื่องบา้นเมอืง เรื่องประชา-

ธปิไตย ผมไม่รูส้กึเบื่อทีคุ่ยกบับอม เพราะแมว้่าจะถ่อมตวั ไม่เคยอวดรู ้

แล้วบางทีก็ไม่ค่อยบอกว่าตัวเองคิดอะไร แต่คุยกนัก็รู้ได้ว่าเป็นคนมี

สตปัิญญาและมคีวามคดิทีล่กึซึง้  

“ผมตอ้งไปแลว้ครบัอาจารย”์ บอมยกมอืไหวล้า  

“ขอใหโ้ชคดบีอม แลว้มเีวลาเมื่อไหร่ มาเจอกนัใหม่” ผมเอามอืตบ

ไหล่บอมเบาๆ  “รกัษาเนื้อรกัษาตวัใหด้ ีแลว้ในอนาคตมาช่วยกนัท าเรือ่ง

ดีๆ  ใหบ้า้นเมอืงกนัอกีนะ”  

“ครบัอาจารย์”  บอมหวัเราะแลว้กไ็หวล้าผมอกีครัง้ ผมไม่นึกเลย

วา่นัน่จะเป็นการเจอกนัครัง้สดุทา้ย 

ผมทราบข่าวบอมด้วยความตกใจและเสียใจ ไม่เคยนึกเลยว่า

เหตุการณ์แบบนี้จะเกดิกบับอมได ้แลว้กเ็สยีใจทีสุ่ดทีอ่ยู่ต่างประเทศ ไม่

สามารถไปรว่มงานพธิศีพของบอมได ้ท าไดแ้ต่เพยีงส่งความไวอ้าลยัมา

ทางพวงหรดี 

เราเกดิมาต้องเจอผูค้นมากมาย สุดทา้ยผูค้นก็จากเราไป หรอืไม่

เราก็จากไปจากผูค้น ความจรงิแล้วเราพบเจอกนักเ็พื่อพลดัพราก การ

จากลาจงึเป็นความจรงิยิง่กวา่การพบเจอ แลว้ผูค้นสว่นใหญ่ทีเ่ราเคยเจอ

เราก็จะลมืไป แต่มคีนจ านวนหนึ่งที่เราจะไม่มวีนัลืม บอมคอืคนๆ นัน้

ของพวกเรา  

WIn the end we all must die. There must be more to life than 

this ..” 

สดุทา้ยเราทุกคนกล็ว้นแต่ตอ้งตาย ชวีติมนัตอ้งมอีะไรมากกวา่นี้ .. 
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ผมนึกถงึเพลง There must be more to life than this ของ 

Freddy Mercury ซึ่งตอบค าถามนี้ดว้ยแนวทางเดยีวกบับอม  ผมไม่

อาจจะเห็นด้วย หรอืเข้าใจได้เลยในการตดัสนิใจของบอม  แต่ความ

ปรารถนาดตี่อผูอ้ ืน่ ความตัง้ใจดตี่อสงัคม และความดงีามทุกอย่างทีบ่อม

ท ามา รวมถงึรอยยิ้ม และเสยีงหวัเราะ จะอยู่ในใจและความทรงจ าของ

ผมตลอดไป 

 

ดวัยรกัและอาลยั  

   ปรญิญา เทวานฤมติรกุล 
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ลกูศิษยแ์ถวหน้า 
 

อาจารย ์ดร.สุนิสา ชอ่แกว้ 
 

ถงึบอม ลกูศษิยแ์ถวหน้า 
อาจารยเ์จอบอมครัง้แรกในการสอนวชิาวธิวีทิยาทางสงัคมศาสตร ์

บอมมกัจะนัง่เรยีนแถวหน้าเสมอ  ทีท่ีบ่อมนัง่ประจ าคอืแถวหน้าล าดบัที่ 
๓ ทางฝัง่ซา้ยมอืของอาจารย ์บอมมกัจะนัง่ตดิกบั เฟิรส์และจิบ๊  

ความประทบัใจแรกทีม่ตี่อบอมคอื การแต่งกายและการใชค้ าพดูที่
สุภาพมาก   บอมเป็นลูกศษิย์คนเดยีวที่เรยีกอาจารย์ว่า ท่านอาจารย ์    
สุนิสา (คอืมคี าว่า ท่าน น าหน้าก่อนค าว่า อาจารย์  และต่อทา้ยดว้ยชื่อ
จรงิ บางทกีม็นีามสกุลพว่งมาดว้ย ไดย้นิทไีรกน็ึกยิม้ในใจตลอด) ทุกครัง้
ทีเ่ขา้เรยีน  บอมจะใสเ่สือ้เชิต๊แขนสัน้ ใสก่างเกงผา้ และใสร่องเทา้หุม้สน้ 
มแีววตาและท่าทางทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  

อาจารยจ์ าไดว้า่งานกลุ่มทีม่อบหมายใหท้ านัน้ สรา้งความประทบั-
ใจให้อาจารย์ จนอาจารย์ได้บอกกับบอมว่า งานชิ้นนี้มีจุดอ่อนบาง
ประการ แต่ในภาพรวมแลว้ค่อนขา้งด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้ดทีีส่ะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งทางความคดิของผูอ้อกแบบงานวจิยั อยา่ทิง้โครงร่าง
ของงานวจิยัชิ้นนี้เพราะสามารถเอาไปต่อยอดท าเป็นวทิยานิพนธ์ระดบั
ปรญิญาเอกได ้(ไม่รูว้่าบอมจะจ า comment นี้ไดห้รอืไม่ แต่อาจารยจ์ า
ไดไ้ม่ลมื)  

หลงัเรยีนจบวชิาวธิวีทิยาทางสงัคมศาสตร ์อาจารยม์โีอกาสไดเ้จอ
บอมอกีหลายครัง้ ได้พูดคุยในเรื่องที่ไม่ใช่วชิาการ ท าให้สมัผสัได้ว่า 
บอม หนุ่มหน้าใสคนนี้  นอกจากจะเป็นลูกศษิยแ์ถวหน้าแลว้ ยงัเป็นคน
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ทีม่อีธัยาศยัด ีมไีมตรตี่อผูอ้ ืน่เสมอ  เมื่อครัง้ทีอ่าจารยห์อบหิว้ของเตม็มอื 
บอมกช็่วยอาสาถอืของไปส่งใหท้ีห่อ้งพกัอาจารย ์ หากวนันี้บอมไดร้บัรู ้
อาจารยก์็อยากจะบอกบอมว่า เพยีงสิง่เลก็น้อยที่ท าใหก้นัในวนันัน้ มนั
เป็นความเอือ้เฟ้ือทีไ่ม่เคยลมืเลอืนจากจติใจ 

 
 

 
 

 
ครัง้สุดท้ายที่ไดเ้จอบอม คอื วนัซ้อมรบัปรญิญา  บอมเดนิมาหา

อาจารยพ์รอ้มกบัค าพดูทีท่ าใหอ้าจารยช์ื่นใจว่า สวสัดคีรบัท่านอาจารย ์
อาจารยส์วยขึน้นะครบั (บอมพดูพรอ้มกบัหวัเราะเลก็น้อย) ผมขอถ่ายรปู
กบัอาจารย์นะครบั หลงัจากถ่ายรูป บอมก็จดัการโพสต์รูปพรอ้มกบั
ขอ้ความทีม่กีาร tag มาแซวอาจารย ์ 
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อาจารยเ์ชื่อวา่ ความสุภาพ ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความเอือ้เฟ้ือ ความ
มไีมตรจีติ และความมอีารมณ์ขนั เป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของบอมที่
สรา้งความประทบัใจใหก้บัอาจารย์หลายท่าน เพื่อน พีน้่อง และคนรอบ
ขา้ง  แม้ในวนัที่บอมไม่ไดอ้ยู่ ณ ที่นี้แล้วก็ตาม  อาจารย์ยงัคงเชื่อมัน่
อย่างสุดใจว่า  บอมและความเป็นบอมจะอยู่ในใจพวกเราทุกคนเสมอ  
ทุกครัง้ที่อาจารย์คดิถงึบอม ภาพของลูกศษิย์แถวหน้าจะยงัคงอยู่ในใจ
ของอาจารยต์ลอดไป 
 

รกัและขอเกบ็ไวใ้นความทรงจ าทีด่งีาม 
อาจารยเ์หมยีว 
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ค าไว้อาลยัจากอาจารย ์
 

คณาจารย ์คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

– ๑ – 
R.I.P บอมบ ์ 
บอมบ์เป็นนักศึกษาที่มอบความประทับใจด้วยการตัง้ใจเรียน 

สนใจใฝ่รู ้และท าใหเ้ราอึง้ในวชิา PO 337 โดยท ารายงานในหวัขอ้ ความ
เป็นผูน้ าของนโปเลยีนเปรยีบเทยีบกบัจอมพล ป. 

หลบัใหส้บายนะคะ... 
ผศ.ดร.วรรณภา ตริะสงัขะ 

 
 

– 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.อรรถสทิธิ ์พานแกว้  
 

– ๓ – 
รูส้กึตกใจและเสยีใจมากๆ กบัข่าวการจากไปของบอมบ์ ขอใหสู้่

สคุตคิรบั 
อาจารย ์วโิรจน์ อาล ี 
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– ๔ – 

เมื่ออาจารยไ์ดท้ราบขา่วนัน้  อาจารยต์กใจมากและไม่อยากเชื่อใน
สิง่ทีไ่ดย้นิ แต่ในทีสุ่ดกต็อ้งยอมรบัความจรงิว่าฐศิษิพไ์ดจ้ากพวกเราไป
แล้วซึ่งหากฐิศษิพ์รบัรู้ดว้ยวถิทีางใดก็ตามก็คงทราบว่าอาจารย์เสยีใจ
เพยีงใด 

ฐศิษิพใ์นความทรงจ าของอาจารยน์ัน้คอืลูกศษิยท์ีอ่าจารยร์กัเอน็ดู
และมีแต่ความปรารถนาดอีย่างมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงชีวติการสอน
หนังสอื ๒๐ กว่าปีของอาจารย ์ ฐศิษิพต์ัง้ใจเรยีนเป็นทีสุ่ด ขยนัขนัแขง็ 
สภุาพออ่นน้อมมสีมัมาคารวะ และมมีุทติาจติต่ออาจารยอ์ยา่งยิง่ 

ฐศิษิพเ์ขา้เรยีนทุกวชิาของอาจารยว์ชิาละ ๒–๓ รอบ จนอาจารย์
ยงัเคยเขา้ใจผดิว่าฐศิษิพเ์อก IR พออาจารยถ์ามว่าไม่เบื่อบา้งเหรอ มา
นัง่ฟังอะไรซ ้าซาก  แต่ฐศิษิพก์บ็อกอาจารยว์่าไดฟั้งอาจารยส์อนเหมอืน
ไดฟั้งนกัการทตูหลุดมาจากศตวรรษที๑่๙เล่าเรื่องจากยุคนัน้ จนอาจารย์
อดข าไม่ได้  นี่เป็นเรื่องดีๆ และงดงามเรื่องหนึ่งในหลายสิบเรื่องที่
อาจารยบ์นัทกึไวใ้นความทรงจ าถงึศษิยร์กัคนนี้ 

ไม่วา่ฐศิษิพจ์ะอยู ่ณ ทีใ่ด และไม่วา่กาลเวลาจะผา่นพน้ไปนานสกั
เท่าใด  กข็อใหร้บัทราบไวเ้ถดิวา่พวกเราจะยงัระลกึถงึเพือ่นรกั น้องรกั 
พีท่ีร่กั และศษิยร์กัทีช่ ื่อฐศิษิพต์ลอดไป 

 
รศ.ดร.บรรพต ก าเนิดศริ ิ
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– ๕ – 
ทีจ่รงิไม่ไดต้ัง้ใจจะเขยีนไวอ้าลยับณัฑติจากคณะรฐัศาสตร์ที่เพิง่

ตดัสนิใจลาโลกนี้ไป เพราะคดิว่าเพื่อนๆ และครูบาอาจารย์เขาเขยีนให้
ไปแล้ว  แต่อยากแบ่งปันความรูส้กึในฐานะคนที่เคยผ่านประสบการณ์
คลา้ยๆ กนัและรูจ้กัคนทีรู่ส้กึตกหล่มในช่วงหลงัเรยีนจบ ป.ตร ีมาหลาย
กรณ ี

นกัศกึษาทีเ่รยีนดมีกัมปัีญหาเช่นนี้คอืคาดหวงักบัตวัเองสงู  คดิว่า
ชวีติหลงัเรยีนจบเหมือนในห้องเรยีนคอืเราต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนเดมิ 
แน่นอนคนทีค่าดหวงัแบบนี้มกัผดิหวงั เพราะโลกหลงัเรยีนจบกวา้งใหญ่
กว่าหอ้งเรยีนมาก ไม่ใช่แค่มคีนที่เก่งกว่าเราเต็มไปหมด แต่มปัีจจยัที่
ควบคมุไม่ไดห้ลายอยา่งซึง่ไม่เกีย่วกบัความสามารถเราเลย เพราะฉะนัน้
ความลม้เหลวจงึเป็นเรือ่งปกต ิ 

ความมุ่งมัน่เป็นเรื่องด ีแต่พยายามหาเป้าหมายทีห่ลากหลายและ
อย่าโทษตวัเองเมื่อไปไม่ถงึเป้าหมายนัน้ การเดนิทางไปสู่เป้าหมาย/
ความฝันในชวีติไม่ไดเ้ป็นเสน้ตรงเสมอไป เดนิออ้มบา้งกไ็ดจ้ะไดช้ื่นชม
ความงดงามของชวีติรมิทางทีเ่ดนิออ้ม 

ขา้พเจ้ารอดช่วงเวลาอนัยากล าบากช่วงวยั ๒๓–๒๔ มาไดเ้พราะ
แรงก าลงัใจจากครูที่รกัและครอบครวัที่เข้าใจเสมอ ในยามที่เศรา้โศก
ผดิหวงั ข้าพเจ้ามกันึกถึงค าครูว่าให้ “ใจดกีบัตวัเอง” (be kind to 
yourself) ขา้พเจ้าคดิว่าวธินีี้ส าคญัมาก มเิช่นนี้เราจะท ารา้ยตวัเองจน
บอบช ้าเพยีงเพราะเราคดิว่าไม่ดพีอ ขา้พเจา้หวงัว่าเมื่อเราพบเจอคนที่
ก าลงั lost กบัชวีติ เราจะปลอบใจพวกเขา/เธอใหใ้จดกีบัตวัเอง เพื่อช่วย
ใหเ้ขา/เธอรอดพน้จากหลุมด าทางความรูส้กึและความคดิ 

 
ผศ.ดร. จนัจริา สมบตัพินูสริ ิ 
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ครอบครวัสงัขภ์ริมย ์



๒๔      ฐิศิษพานุสรณ์ 

เยาวชนตวัอย่าง: ฐิศิษพ ์สงัขภิ์รมย ์
   

ร.ต.อ. ดร.นติภิมู ินวรตัน์ 

 
ด.ช.ฐิศิษพ์ สงัข์ภิรมย์ หรอื น้องบอมบ์  ที่ผมเขยีนถึงเมื่อ ๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๑  เสยีชวีติแลว้นะครบั 
 

 
 

  “ทานเฟรนซฟ์รายดด์ว้ยกนัไหมหนู?” 
นานมาแลว้ ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผมชวนเดก็ชายตวัเลก็มากคน

หนึ่งซึง่ก าลงัยนืดผูมทานเฟรนซฟ์รายดใ์หเ้ขา้มาทานดว้ยกนั 
หลงัจากนัน้  ผมกไ็ดคุ้ยกบัเดก็คนนี้  แถมยงัไดส้นทนากบัคุณพ่อ

และคณุแม่ของหนูดว้ย 
เนิ่นนานผา่นไปหลายปี เดก็คนนี้มไีดไ้ปดงูานทีส่งิคโปร ์กลบัมาก็

มคีวามคดิอนัฉลาดปราดเปรือ่งเรือ่งสรา้งสรรคก์จิกรรม แถมยงัเรยีนเก่ง 
ไดเ้กรด ๔ รวด 

วนัอาทติยท์ี่ผ่านมา  นายฐศิษิพ ์สงัข์ภริมย์  หรอืน้องบอมบ์นัง่
รถไฟมาลงหน้าบา้นผมทีล่าดกระบงั สนทนากนักจ็งึถงึรูว้่า  ขณะนี้หนู
โตแลว้ ก าลงัเรยีนชัน้มธัยม ๔ 

๒ เดอืนก่อน ฐศิษิพเ์พิง่ชนะเลศิไดทุ้นโครงการยุวชนประชาธปิ -
ไตยของ สนง.เลขานุการสภาผู้แทนราษฎรไทย ไปเสนอโครงการ
เครอืข่ายยุวชนประชาธปิไตยเพื่อพฒันาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่สหภาพ
ยโุรป ซึง่น้องบอมบต์อ้งเสนอแขง่ขนักบัผูช้นะจากประเทศอืน่ทีส่ง่ไปแขง่
มากกวา่ ๕๐ กลุ่ม 
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ผลกค็อื งานของกลุ่มยวุชนไทย ๑๐ คน ไดร้างวลัที ่๓ ซึง่ที ่๑ และ 
๒ ผูช้นะเป็นยวุชนของสหภาพยโุรปเจา้ภาพทัง้หมด 

ปีนี้ โครงการเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ของน้องบอมบก์ช็นะอกีแลว้ 

ดงันัน้ พ.ศ.๒๕๕๒ ทีก่ าลงัจะถงึ น้องบอมบแ์ละเยาวชนไทยคนอื่น
อกี ๙ คนกจ็ะไดทุ้นจาก สนง.เลขานุการสภาผูแ้ทนราษฎรใหน้ าโครงการ
ไปแข่งขนัจากเยาวชนทัว่โลก ที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพนัธรฐั
รสัเซยี 

พ.ศ.๒๕๕๓ เยาวชนคนทัง้โลกจะไปแข่งดา้นการสรา้งประชาธปิ-
ไตยกนัทีอ่งักฤษและฝรัง่เศส ส่วน พ.ศ.๒๕๕๔ สนามของการเสนองาน
จะอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา 

เยาวชนส่วนใหญ่ที่ไปแข่งขนั มกัจะเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัที่
เรยีนทางนิตศิาสตร ์รฐัศาสตร ์หรอืสงัคมศาสตร ์จะมกีแ็ต่น้องบอมบ์ หนู
น้อยที่ถือก าเนิดเกิดมาในจงัหวดัชายแดนแม่ฮ่องสอนเพยีงคนเดยีวนี่
แหละ ทีย่งัเรยีนอยูใ่นชัน้มธัยม 

ขณะนี้ น้องบอมบ์ได้กระตุ้นยุวชนและประชาชนคนที่สนใจการ
พฒันาประชาธปิไตยอย่างแทจ้รงิอยู่ในทัง้  ๗อ าเภอของจงัหวดัแม่ฮ่อง-
สอน โดยมเีครอืข่ายสมาชกิทีเ่ขม้แขง็มากถงึอ าเภอละ ๑,๕๐๐ คน มี
สมาชกิรวมทัง้จงัหวดั ๑๐,๕๐๐ คน 

องัคารวนันี้ น้องบอมบ์คดัเยาวชนอ าเภอละ ๑๐ คน ใหม้าฟัง
ผูใ้หญ่ทีน้่องบอมบ์เชื่อว่าเป็นฝ่ายประชาธปิไตยทีศ่าลาประชาคม ศูนย์
ราชการจังหวดัแม่ฮ่องสอน เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพธิีเปิดงานโดย นาย
ภุชงค ์นุตราวงศ ์รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้   

๐๘.๐๐ น. “การเมอืงการปกครองโลก” พดูโดยนิตภิมู ิ  
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๑๐.๐๐ น. “กฎหมาย รฐัธรรมนูญ” พดูโดย ดร.ปรญิญา เทวนฤ
มติรกุล (ม.ธรรมศาสตร)์  

๑๓.๐๐ น. “การเมอืงการปกครองไทย” โดย ดร.วฒันา อคัคพานิช  
๑๕.๐๐ น. “ประชาธปิไตย” พดูโดย ดร.ไชยนัต์ ไชยพร (จุฬาฯ) 

และตอนเยน็มพีธิปิีดโดย นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน 
เดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา น้องบอมบ์ตระเวนสรา้งกิจกรรมพฒันา

อจัฉรยิภาพ ทางประชาธปิไตยส าหรบัเยาวชนในแม่ฮ่องสอน ๖ โรงเรยีน 
๖ อ าเภอ และชกัชวนเยาวชนออกมาปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตลิดภาวะ
โลกรอ้นตามแนวพระราชด ารไิด ้๖,๐๐๐ ตน้ ใน ๖ โรงเรยีน ๖ อ าเภอ 
เช่นกนั 

เดือนกันยายนที่ผ่านมา น้องบอมบ์จัดค่ายอบรมเยาวชน ๖ 
เทศบาล ๖ อ าเภอ และมกีจิกรรมคา่ยจกัรยานประชาธปิไตยดว้ย 

พฤศจกิายนเดอืนหน้า น้องบอมบ์จะพาเยาวชนจากอ าเภอละ ๑ 
คน นัง่รถทัวร์จากแม่ฮ่องสอนมาดูงานที่กรุงเทพฯ ตระเวนดูตัง้แต่
พระบรมมหาราชวงั  ศาลหลกัเมือง  คณะรฐัศาสตร์ ธรรมศาสตร์และ
จุฬาฯ  รฐัสภา  พพิธิภณัฑส์ยาม  ท าเนียบรฐับาล  ป.ป.ช. ศาลปกครอง
สงูสดุ  กกต.  ฯลฯ 

น้องบอมบ์เสนองานตนอย่างมีระบบจนได้งบประมาณจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน สนง.เลขานุการสภา
ผูแ้ทนราษฎร และ กกต. รวมทัง้สิน้ประมาณ ๕ แสนบาท 

เอามาใช้จ่ายกระตุ้นเยาวชนคนทัง้จงัหวดัแม่ฮ่องสอนให้สนใจ
ประชาธปิไตย 

น้องบอมบ์เล่าว่า ตอนที่ผมเจอคุณลุงนิติภูมิคร ัง้แรกนัน้  ผมตวั
เลก็มาก ยงัอยูใ่นชัน้ประถมอยูเ่ลย 

ตอนนี้ผมอยูม่ธัยมแลว้ครบั และกต็วัสงูถงึ ๑๘๐ ซม. 
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อนาคตของผม ผมอยากสอบชงิทุนไปเรยีนต่อต่างประเทศ 
กลบัมาแลว้ ผมอยากกลบัมาสมคัร ส.ส. 
“ผมอยากเป็นนกัการเมอืงครบั” 

 
คอลมัน์ เปิดฟ้าส่องโลก  
วนัที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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ความตาย การสญูเสีญ และความโศกเศร้าสาธารณะ  
 

ต่อศกัดิ ์จนิดาสุขศร ี
 

– ๑ – 
อารมณ์สาธารณะ 

 

“เป็นอีกหนึ่งครัง้ที่รู้ส ึกว่าความโศกเศร้าก าลังท างานในคณะ
รฐัศาสตร์” ขอ้ความดงักล่าวเป็นสเตตสัเฟซบุ๊คของรุ่นน้องท่านหนึ่งใน
คณะทีท่ าใหผ้มกลบัมาครุน่คดิเรือ่งนี้อกีครัง้  

เมื่อพูดถงึอารมณ์ความรูส้กึ (emotion) เรามกัคดิถงึอะไรที่เป็น
เรือ่งสว่นตวัของแต่ละปัจเจกบุคคล เราคดิถงึอารมณ์ในฐานะทีเ่ป็นเรื่อง
ทีเ่กดิขึน้ภายใน เป็นมติภิายในตวัเรา ไม่เกีย่วขอ้งกบัคนอืน่หรอืสงัคม  

นักปรัชญาและนักจิตวิทยาหลายคนที่หันมาสนใจศึกษาเรื่อง
อารมณ์ในระยะหลงัๆ เสนอให้เราคดิเสยีใหม่ว่า แท้จรงิแล้ว 'อารมณ์' 
ไม่ไดม้แีง่มุมของความเป็นส่วนตวัที่อยู่ภายในปัจเจกบุคคลเท่านัน้  แต่
อารมณ์ยงัมแีง่มุมทีม่คีวามเป็นสาธารณะ (ทีเ่รามกัเรยีกว่าอารมณ์ร่วม
นัน่แหละ) ค าที่เขาใช้เรยีกกนัก็คอื Public Emotion หรอื อารมณ์
สาธารณะ 

เวลาพูดว่า 'ความโศกเศรา้' ก าลงั "ท างาน" ในพื้นที่ส่วนรวมที่
นอกเหนือไปจากครอบครวัและภายในบุคคล เช่น คณะ มหาวทิยาลยั 
สมาคม บรษิทั ชุมชน ประเทศชาต ิฯลฯ ก็หมายความว่าเราก าลงัเหน็
การท างานของ Public Emotion ภายในหน่วยทางสงัคมส่วนรวมนัน้ๆ 
ซึง่กระทบกบัความรบัรูแ้ละความรูส้กึของคนจ านวนมาก ซึง่ไดก้า้วขา้ม
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เส้นแบ่งของความเป็นส่วนตัว/ส่วนรวมไป มันไม่ได้เป็นแค่อารมณ์
สว่นตวัของปัจเจกบุคคลหรอืคนทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงไม่กีค่น  

แต่อารมณ์สาธารณะกม็หีลายประเภท ทัง้ความรกั ความโศกเศรา้ 
ความรังเกียจเดียดฉันท์ ความเห็นอกเห็นใจ ความเกลียดชัง ฯลฯ 
อารมณ์สาธารณะแต่ละอย่างมี function ไม่เหมือนกนั และอารมณ์
สาธารณะแต่ละอย่างก็สะท้อนคุณค่าและความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ต่างกนัออกไป  

ในกรณนีี้ เมื่อเราสามารถระบไุดว้า่อารมณ์สาธารณะทีก่ าลงัท างาน
อยู่คอื 'ความโศกเศรา้' (Mourning) เช่นนัน้แลว้ การท างานของความ
โศกเศรา้ดงักล่าวมนัหมายถงึอะไรกนัแน่? ความโศกเศรา้สาธารณะจาก
การสญูเสยีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปมนับอกอะไรแก่เรา? มนัสะทอ้นใหเ้รา
เขา้ใจอะไรบา้ง?  
 

– ๒ – 
เมื่อยามสญูเสีย แล้วเราโศกเศร้า  
แปลว่าเราไม่ได้อยู่ตวัคนเดียว 

 

ท าไมเราจงึโศกเศรา้เมื่อสญูเสยีคนทีเ่รารกั? เหตุใดการสญูเสยีใคร
บางคนในชีวติไปจึงน ามาซึ่งความโศกเศร้าแก่ตวัเราและชุมชนที่เรา
สงักดั?  

Judith Butler ตอบปัญหานี้วา่ ความโศกเศรา้ดงักล่าวไม่ใช่อารมณ์
ที่เกิดจากการสูญเสยีคนที่เรารกัหรอืคนที่ส าคญักบัเราไปเท่านัน้  แต่
ความโศกเศรา้ดงักล่าวยงัเป็นผลลพัธ์จากความรูส้กึที่ว่าเราไดสู้ญเสยี
ตวัตนของเราไปพรอ้มๆ กนัดว้ย  



๓๐      ฐิศิษพานุสรณ์ 

 
 

นัน่เพราะวา่ตวัตนและอตัลกัษณ์ของมนุษยท์ุกคน ลว้นเป็นสิง่ทีถู่ก
ประกอบสร้างขึ้นมาผ่านความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น/ความเป็นอื่นอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะความสมัพนัธก์บัคนทีเ่รารกั การโศกเศรา้จากการสญูเสยีคนที่
เรารกัจึงไม่ใช่แค่การสะท้อนว่าเราไดสู้ญเสยีบุคคลคนหนึ่งในชีวติไป
เท่านัน้ แต่มนับอกเราว่า เราไดส้ญูเสยีความเป็นตวัตนส่วนหนึ่งของเรา
ไป เราไดส้ญูเสยีความสมัพนัธท์ีช่่วยนิยามความหมายใหแ้ก่ชวีติของเรา/
ชุมชนทีเ่ราสงักดั และเราไดส้ญูเสยี "ความเป็นอืน่" ทีม่ตี าแหน่งแหง่ทีซ่ึง่
มคีวามหมายในชวีติ ในตวัตน และในความทรงจ าของเราไป  

ส าหรบั Butler แลว้ ความโศกเศรา้จากการสญูเสยีจงึยิง่เป็นการ
ตอกย ้าความเปราะบางในชวีติของมนุษย์ ว่าเราไม่สามารถด ารงอยู่ได้
เพยีงล าพงัอย่างมคีวามหมายบนโลกนี้ และที่จรงิแล้วพวกเราก็ไม่เคย
ด ารงอยู่เพยีงล าพงัมาตัง้แต่ตน้ เธอกล่าวว่า “พวกเราทุกคนล้วนอยู่ใน
มอืของคนอื่นมาตัง้แต่แรก” (We are already in the hands of the 
others)  



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๓๑ 

"ตวัฉัน" (I) จะไม่สามารถด ารงอยู่อย่างมคีวามหมายไดเ้ลย หาก
ปราศจากการด ารงอยู่ของ "คนอื่น/ผู้อื่น" (Others) ที่มาช่วยสร้าง
ความหมาย มอบคุณค่า ประกอบสรา้งอตัลกัษณ์ ประทบัความทรงจ า
และเชื่อมโยงชุมชนทางอารมณ์ความรูส้กึใหแ้ก่ตวัเราทุกคน  

ความโศกเศรา้จากการสญูเสยีจงึเป็นสิง่ทีบ่อกแก่เราวา่ มนุษยม์ใิช่
ส ัตว์ที่มีแต่ เหตุผลตลอดเวลา แต่มนุษย์ย ังอารมณ์ความรู้ส ึกเป็น
องคป์ระกอบของชวีติ  มนุษยไ์ม่ไดเ้กดิมาเป็นปัจเจกบุคคลทีแ่ยกขาด
อยา่งจากผูอ้ ืน่และเป็นนายเหนือตนเองอยา่งสมบรูณ์ แต่มนุษยเ์ชื่อมโยง
สมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ ืน่ตลอดเวลาตัง้แต่เกดิจนวนัจากโลกนี้ไป ไม่
วา่ในทางกายภาพหรอืในทางอารมณ์  

 
– ๓ – 

ผู้ท่ีเรามอบโศกเศร้าให้ ย่อมมีคณุค่าในชีวิตเรา  
ไม่ว่าเขาจะเคยเป็นเช่นไร 

 

เมื่อเราโศกเศร้าในยามที่ใครสกัคนจากเราไปอย่างไม่มวีนัหวน
กลบั มนัแปลว่าส าหรบัเราแล้ว ชีวติของเขาควรด ารงอยู่มากกว่าการ
สญูเสยีไป และถา้เราทัง้หลายลว้นใหคุ้ณค่ากบัการด ารงอยู่/มชีวีติอยู่ว่า
เป็นสิง่ที่ดกีว่าการจากไปแลว้ละก็ นัน่ย่อมหมายความว่าชวีติของคนที่
สญูเสยีไปยอ่มมคีณุคา่ส าหรบัเราเช่นกนั  

ไม่ว่าในอดตี บุคคลที่จากไปจะมตี าแหน่งแห่งที่อย่างไรในความ
ทรงจ าของเรา ไม่ว่าเคยจะเคยเป็นคนเช่นไรในสายตาของเรา ไม่ว่า
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเราและเขาจะดหีรอืรา้ยขนาดไหน....  



๓๒      ฐิศิษพานุสรณ์ 

แต่เมื่อเขาจากไปอย่างไม่มวีนักลบั และสิง่ทีพ่วกเราไดม้อบใหแ้ก่
เขาคอืความโศกเศร้า (ไม่ใช่อารมณ์แบบอื่น) มันย่อมหมายความว่า
ส าหรบัเราแลว้ชวีติของเขามคีณุคา่เสมอมาตัง้แต่ตน้  

ความโศกเศรา้สาธารณะของชาวรฐัศาสตร ์ชาวธรรมศาสตร ์ชาว
บดนิทรเ์ดชา และชาวอืน่ๆ ทีม่อบใหแ้ก่การจากไปของเขา เป็นการบอก
แก่เขาวา่ เขาส าคญัส าหรบัเรา เขามคีณุคา่ในชวีติเรา และไม่วา่ทีผ่า่นมา
จะเคยเป็นเช่นไร เขากม็คีณุคา่คูค่วรแก่การด ารงอยู่ในชวีติของเราเสมอ 
และตลอดไป 

การมอบความโศกเศร้าให้กบัการจากไปของเขาจึงถือเป็นการ
แสดงคณุคา่ครัง้สดุทา้ยทีเ่ราจะสามารถมอบใหเ้ขาไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๓๓ 

จ า 'ฐิศิษพ'์ อย่างไรดี ? 
 

เจนวทิย ์เชื้อสาวะถ ี
 

หลงัเทีย่ง ของวนัที ่๑๘ เมษายน  เป็นตน้มา มโีทรศพัท์เขา้มา ๖ 

สาย;  ๒ สายแรกมาจากรุน่พีร่ฐัศาสตรโ์ทรมาแจง้ข่าวอนัน่าเศรา้  อกี ๔

สาย มาจากอาจารย์รฐัศาสตร์ มธ. ท่านหนึ่ง , มาจากรองอธิการบดี

ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่ง, มาจาก ต่อ สรวศิ เพื่อนนิตศิาสตร์ทีเ่คยท างาน

รว่มกบัฐศิษิพ ์ และอกีสายมาจากเพือ่นรว่มรุน่ของฐศิษิพเ์อง 

ทุกสายโทรมาเรื่องเดยีวกนั ตกใจเหมือนกนัและพยายามเข้าใจ

เรือ่งทีเ่กดิขึน้ ดว้ยการเคารพการตดัสนิใจของ ฐศิษิพ ์

เมื่อเลื่อนนิวฟีด (new feed) นับแต่เทีย่งลงมา กไ็ดเ้หน็ว่า มคีน

รกัฐศิษิพ์มากขนาดไหน ... เขาทิ้งเรื่องราวใหค้นจดจ าไม่น้อย ... และ

อยากถอืโอกาส เล่าวา่ผมจ าเขาอยา่งไร 

ทัง้ในฐานะ 'รุ่นน้อง' ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ใหเ้กยีรตคินอื่น และมี

นิสยัชื่นชมคนอื่น อย่างจรงิใจ จนแรกๆ อาจสงสยัว่า เจา้นี่มนัเฟคไหม 

แต่บ่อยเขา้ และดสูายตา กท็ าใหรู้ว้า่ มนัจรงิใจ มนัเป็นของมนัแบบนี้ 

ทัง้ในฐานะ 'นักโต้วาท 'ี ที่โดดเด่นคนหนึ่งของรุ่น (รวมทัง้ธรรม-

ศาสตร)์ ซึง่ผมกบัหนึ่ง ณฐัพงษ์ เพชรรตัน์ เคยรว่มงาน ร่วมเวท ีร่วมทมี

เดยีวกนั หลงังานน้องมาถาม จุดบกพร่องอยู่ไหน ต้องแก้ตรงไหน 'เรา

ยงัทกัออกแซวๆ กนัวา่ เกริน่ยาวไปนะ ยาวจนเวลาหมด จนไม่ทนัไดโ้ต้' 

... ฐศิษิพย์งัยิม้รบัวา่จะแกไ้ขต่อไป 



๓๔      ฐิศิษพานุสรณ์ 

ทัง้ในฐานะ 'นกักจิกรรม' ทีข่ยนัขนัแขง็ ท างานหนกัมาตัง้แต่มธัยม 

เป็นผูน้ า แกนน า มาในหลายโอกาส เป็นแนวหน้าของการท างานจติ -

อาสา และชอบในการบรหิารจดัการจนเป็นชวีติจติใจ เคยประชุมกบัมนั 

เจา้นี่มนัจดไปหมด งานนักกจิกรรมนี่เอง สรา้งบาดแผลใหก้บัฐศิษิพใ์น 

๒ ปีแรกของชวีติมหา'ลยั ไม่น้อย  แต่แลว้ กเ็พราะบาดแผลเหล่านี้ทีท่ า

ใหเ้ขาเตบิโตในสายวชิาการ 

ทัง้ในฐานะ 'นักรฐัศาสตร์' คุณภาพสงูทีสุ่ดคนหนึ่งของ สงิห์แดง 

๖๓; จ าไดว้่า อาจารยท์่านหนึ่งเคยชื่นชมฐศิษิพ ์กบัผม/เพื่อนรุ่นพี ่บน

โต๊ะอาหาร ท านองวา่ “นกัศกึษาคนนี้ อนาคตไกล มคี าถามตลอด เตรยีม

ตัวก่อนเข้าเรียนเสมอ รายงานก็คุณภาพสูง ทัง้ในเชิงคุณภาพและ

ปรมิาณ แบบนี้ไม่ใหเ้อไดอ้ย่างไร” ... อาจารยท์่านนัน้ส าทบัอกีว่า “เรา

ชอบเดก็คนนี้มาก” จนพวกเราแซวกลบัว่า “แหม่ อาจารยไ์ดลู้กรกัคน

ใหม่ละ” 

หลบัใหส้บายครบั ฐศิษิพ ์ อาจมคี าถามหลายเรื่องทีพ่วกเราอยาก

ถาม ฐศิษิพ ์... แต่คดิว่า ฐศิษิพ์ คง ถาม/ตอบ กบัตวัเอง นับครัง้ไม่ถว้น

แลว้ ก่อนตดัสนิใจเช่นนี้ ... จนกวา่จะพบกนัใหม่ 

 

 

 

 

 



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๓๕ 

ถ้าไม่นักการเมืองในมาดผู้ดี  
กว่็าท่ีนักวิชาการ 

 
ณฐัพงษ์ เพชรรตัน์ 

 
เรารว่มงานกนัครัง้แรกๆ เพราะน้องและผองเพือ่นจะรว่มจดังานใน

หวัขอ้ “เมื่อเสรภีาพถูกตัง้ค าถาม?”  โดยน้องและเพื่อนๆ ขอใหผ้มช่วย
ไปแซววาทเีพือ่เปิดงานดงักล่าว 

จากนัน้ก็ไดร้่วมกจิกรรมอื่นๆ อกีหลายครัง้ เท่าที่พอจะนึกได ้คอื
การโต้วาทีโชว์ในงานรฐัศาสตร์วชิาการ และอกีครัง้ที่น่าจดจ าคอืการ
โตว้าทโีชวใ์นงานสปัดาหป์ระชาธปิไตย ในหวัขอ้ “การเมอืงบนทอ้งถนน
ไดผ้ลกวา่การเมอืงในสภา” โดย พีอ่ ี ้แทนคุณ แห่งประชาธปัิตยเ์ป็นฝ่าย
คา้น และพีห่นูหริง่ บก.ลายจุด แหง่กลุ่มวนัอาทติยส์แีดงเป็นฝ่ายเสนอ 

เราเคยพูดคุยกัน ต่างกรรมต่างวาระกันหลายๆ ครัง้  ทัง้เรื่อง
การเมอืง บุคคลส าคญั กจิกรรมนกัศกึษา หนังสอื เรื่องส่วนตวั และเรื่อง
อืน่ๆ 

ทุกครัง้ทีพ่ดูคยุกนักอ็ดคดิไม่ไดว้า่ น้องมคีวามทรงจ าและมองทะลุ
ปรากฏการณ์บางอยา่งไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

ท่วงท่ากริยิาและท านองการพดู ท าใหผ้มตอ้งบอกน้องอยู่บ่อยครัง้
วา่ สไตลแ์บบนี้ถา้ไม่นกัการเมอืงในมาดผูด้ ีกว็า่ทีน่กัวชิาการ 

น้องอ่อนน้อมถ่อมตนและแฝงไว้ดว้ยความเดด็เดี่ยวมุ่งมัน่ แม้น
ใครไดอ้ยูใ่กลก้ต็อ้งรูส้กึและสมัผสัได ้

บรรดาความทรงจ าและคณุงามความดทีัง้หลาย จะอยู่ในความทรง
จ าของผมและพวกเราอกีหลายคนตลอดไป 

หลบัใหส้บายนะน้องบอม ฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย์ 



๓๖      ฐิศิษพานุสรณ์ 

ถึง บอม น้องท่ีรกัย่ิง 
 

วชัรพงษ์ จโิสะ 
 

วนัทีพ่ีเ่ขยีนบทระลกึนี้  บอมไดจ้ากโลกไปแลว้ ๔ วนั  ความรูส้กึ 
๔ วนัทีผ่า่นมา  บอกไดเ้ลยวา่ พีไ่ม่คอ่ยจะมคีวามสขุเท่าใดนกั  เรือ่งของ
บอม ภาพจ าของบอมในอดตีจะแวบเขา้มาบ่อยครัง้  

พี่จ าได้ดถีึงวนัที่เรารู้จกักนัเมื่อเกือบสิบปีก่อน  ตัง้แต่บอมเป็น
ยวุชนประชาธปิไตย  แถมยงัพ่วงดว้ยการเป็นประธานนักเรยีนโรงเรยีน 
บดนิทรเดชาฯ  พี่ยงัคดิในใจ เจ้าน้องคนนี้เก่งนะ ดูหน่วยก้านแล้วไม่
ธรรมดา  

บอมคงจ าไดว้นัทีบ่อมสอบตรงขอ้เขยีนรฐัศาสตร์ ธรรมศาสตร ์ตดิ
แลว้วนัก่อนสมัภาษณ์ คนืนัน้บอมมานอนคุยกบัพี ่เราคุยกนัหลายเรื่อง
นะ  บอมลองใหพ้ีเ่ป็นอาจารยส์มัภาษณ์บอมแลว้วจิารณ์  นึกแลว้กฮ็าด ี
ตอนเช้า เราก็เดนิข้ามสะพานป่ินเกล้าด้วยกนั  ดวงอาทิตย์ก าลงัขึ้น  
บอมจ าไดไ้หมที่พีพู่ดว่าดวงอาทติย์ที่ก าลงัขึ้นนัน้เปรยีบเหมอืนบอมที่
ก าลงัเตบิโตขึน้  ขอใหใ้ชช้่วงเวลาชวีติในมหาวทิยาลยัใหเ้ตม็ทีน่ะ และ
บอมกผ็า่นการสอบสมัภาษณ์เขา้เรยีนไดอ้ยา่งภาคภมู ิ

บอมคงรูว้่าตอนพีม่กีจิกรรมดีๆ   พีจ่ะนึกถงึบอมเสมอ และบอมก็
ไม่เคยปฏเิสธพี ่ พอบอมจดักจิกรรมที่มหาวทิยาลยับอมก็ใหพ้ี่ไปร่วม
ดว้ยเสมอ  พีย่งัคดิในใจเลยว่าถา้พีจ่ดักจิกรรมเองกค็งไม่ดเีท่าทีบ่อมจดั 
บอมท าไดส้ดุยอดมาก  

หนังสอืพี่สองรอ้ยกว่าเล่มพี่ให้บอมยมือ่าน ๔ ปีเลย  พี่ไปเยี่ยม
บอมทีห่อ  บอมบอกพีใ่หม้าดหูนังสอืทีพ่ีใ่หย้มื ว่าจดัใส่ในชัน้วางทีบ่อม 
ซือ้มาใหม่เรยีบรอ้ยมาก  



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๓๗ 

 
 
วนัสุดท้ายที่พี่เจอบอมที่ท่าพระจนัทร์เมื่อปลายปีที่แล้ว ณ ลาน

ปรดี ี บอมโผเขา้มากอดพีต่ามสไตล์  บอมใส่ชุดครุยถ่ายรปูกบัเพื่อนๆ  
วนันัน้พีบ่อกบอมว่าพีแ่ต่งตวัไม่หล่อ ไวว้นัจรงิจะมาถ่ายดว้ย แต่กย็นิดี
กบับอมไปทีไ่ดเ้กยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งตามทีบ่อมฝัน แต่พีก่เ็สยีใจนะ ว่า
วนัเวลาทีบ่อมซอ้มและรบัจรงิ พีต่ดิงานเยอะมาก เลยตัง้ใจวา่หลงัจากรบั
ปรญิญาแลว้จะนดับอมทานขา้วกนัสกัครัง้   

แต่แลว้พีก่ค็งไม่มโีอกาสไดเ้จอบอมอกี 
บอมชงิหนีพีไ่ปเสยีก่อน  
แต่กเ็อานะ ของเกดิขึน้แลว้ ใครกย็อ้นกลบัไปไม่ได ้ 
พีด่ใีจนะทีช่่วงชวีติพีบ่นโลกใบนี้  พีไ่ดรู้จ้กับอม บอมคอืคนทีพ่ีอ่ยู่

ดว้ย ท างานด้วยแล้วพี่มีความสุข พี่ชอบคนเก่ง คนมีเหตุมผีล คนมุ่ง
มานะ ชอบคนอยา่งบอมเหมอืนในอดตีทีบ่อมเคยเป็นมา   

รกับอมมากน้อง  
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ไม่เคยนึกเลยว่าเร่ืองเล่าของเขา 
จะจบลงในวนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   
 

ธรรมชาต ิกรอีกัษร 
 
มีหนังสือเล่มหนึ่ งที่ผมร่าง ๆ เอาไว้ เ ป็นหนังสือเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่ผมพบเหน็ ตลอดช่วงเวลาตอนที่อยู่ในคณะรฐัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ส่วนใหญ่แลว้หนังสอืเล่มนี้เกีย่วกบัมติรภาพ 
ปัญหาของมนั และการแย่งชงิอ านาจ แทนทีเ่ร ื่องราวเหล่านี้จะดมูดืครึม้ 
มนักลบัใหภ้าพเกีย่วกบัชวีติของผมและมติรสหายไดอ้ยา่งอศัจรรย์ 

ตวัละครที่ผมอยากเล่าเรื่องราวลงไปดว้ยก็คอื เขา  ผมไดแ้ต่เฝ้า
นึกว่าในอนาคตอกี ๑๐ ปีหรอื ๒๐ ปี ชวีติของเราแต่ละคนจะเป็นยงัไง 
สงัคมตอนนัน้จะเป็นยงัไง  พวกเราทุกคนจะอยู่ตรงไหนในสงัคมตอนนัน้
บา้ง และอดตีช่วง ๔ ปีตอนทีอ่ยู่มหาวทิยาลยัจะก าหนดรปูร่างของพวก
เราในอนาคตและความเป็นไปในสงัคมอย่างไร อย่างน้อยทีสุ่ด ถา้มนัไม่
เกี่ยวข้องกบัสงัคมมากขนาดนัน้ ก็ถอืว่าเป็นเรื่องเล่าสนุกๆ เกี่ยวกบั
มติรภาพ ทีไ่ม่ตอ้งพนิิจพเิคราะหอ์ะไรในทางสงัคมกนัมากมาย  

ผมไม่เคยนึกเลยว่าเรื่องเล่าของเขาจะจบลงในวนัที ่๑๘ เมษายน 
๒๕๕๙  เขาจากผมและทุกคนไปอย่างน่าใจหาย  ผมไม่คาดหวงัใหเ้ขา
เป็น "เพือ่นตาย" ในทุกความหมาย ทัง้ในแงท่ีเ่ขาจะเป็นเพื่อนทีส่ามารถ
ตายแทนผมได ้หรอืในแงท่ีผ่มจะดเูบาเขาเหมอืนเป็นของตาย หรอืในแง่
เขาจะตอ้งมาจากไปก่อนเวลาอนัควรเช่นนี้   

ผมเจอเขาครัง้สดุทา้ยตอนรบัปรญิญา ค าพดูของเขายงัคงมลีบัลม
คมนัยเสมอเหมอืนเช่นทุกครัง้  เขาบอกใหผ้มระมดัระวงัตวัและเฝ้ารอ
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ความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคม  ผมไม่รูว้่าจะไดเ้จอเขาอกี
เมื่อไหรห่ลงัจากนัน้  แต่ผมไม่เคยฉงนใจสงสยัเลยว่าผมจะไดเ้จอเขาอกี
หรอืเปล่า 
 

 
 

ผมเจอเขาครัง้แรกทีธ่รรมศาสตรท์่าพระจนัทร ์ถา้จ าไม่ผดิ จากนัน้ 
เรากเ็จอกนัอกีครัง้ตอนทีผ่มยมืกตีารม์ติรสหายอกีคน แลว้เดนิรอ้งเพลง
ด้วยกันบนสะพานป่ินเกล้าจนไปถึงร้านหมูกระทะ เราไม่นึกเลยว่า
อนาคตทีม่ดืครมึก าลงัย่างกรายเขา้มา  เขาตอ้งการสรา้งงานแรกพบของ
รุ่นเรา เขาต้องการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัรุ่น ทัง้ในแง่ความสมัพนัธ์
ภายในและภายนอก แต่เนื่องดว้ยมีความสบัสนอลหม่านเกิดขึ้น เป็น
เรือ่งราวทีย่ดืยาวจนผมสามารถเขยีนหนังสอืเป็นเล่ม ๆ ได ้พนัธกจิและ
การน าที่เขาคาดหวงัว่าจะได้รบัเลยเป็นโครงการที่ถูกพบัเก็บไป ผม
ไม่ได้อยู่ข้างเขาในช่วงนัน้เช่นเดียวกับเพื่อนหลาย ๆ คนที่ผมรู้จ ัก 
หลงัจากนัน้ ผมและมติรสหายหลายๆ คนก็ยงัคงรกัษามติรภาพกบัเขา
ไวอ้ยา่งระแวดระวงั  
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แมว้า่เขาจะบอกกบัหลาย ๆ คนว่าเขาจะปลกีวเิวก และไม่ขอขอ้ง
เกี่ยวกบัเรื่องราวทีเ่กดิขึ้นอกี แต่กระนัน้เขาก็ไม่เคยหายไปจากแวดวง
กจิกรรมต่าง ๆ  เขาเป็นพธิกีรทีส่มัภาษณ์อาจารยท์วดิา กมลเวชช ใน
คา่ยเปิดถ ้าสงิหท์ีรุ่น่เราเป็นคนจดั ค าถามของเขาเฉียบคม เช่นเดยีวกบั
ความสามารถทางการเรยีนของเขา  ขณะนัน้ เราก าลงัอยูใ่นช่วงทีปั่ญหา
ภายในรุน่ของเราก าลงัรอ้นระอ ุและการน าก าลงัเขา้สู่ช่วงเปลีย่นผ่านอกี
ครัง้  กระนัน้เขากเ็ฝ้าดคูวามเปลีย่นแปลงอยา่งหา่งๆ  

ต่อมา เขาเป็นผูน้ าในการจดักจิกรรมทีเ่รยีกว่า TU Forum ขึน้ ผม
ไม่รูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งนี้มากนกั  หลายๆ ครัง้ทีค่ยุกนั ไม่ส ิอาจจะ
เป็นทุกครัง้  ผมจะระลกึไดอ้ยู่เสมอว่าเขาเป็นคนที่มวีสิยัทศัน์มาก และ
มองเหน็ถงึภาพใหญ่ในอนาคตจากจุดเลก็ๆ ทีเ่ขาท าอยูไ่ดอ้ยา่งเหลอืเชือ่ 
ปัญหาอยู่ทีเ่ขามกัมองว่าขอ้ผดิพลาดในจุดเล็กๆ ทีเ่ขาท าจะท าใหภ้าพ
ใหญ่ทัง้หมดทีเ่ขาวางไวสู้ญสลายไปทัง้หมด จงึถอดใจเสยีง่ายๆ  ผมไม่
คดิเลยว่านัน่จะเป็นสญัญาณของโรคซมึเศรา้ทีค่อยตามหลอกหลอนเขา
มาตลอด  

ผมเป็นคนทีส่นใจเรือ่งดดูวง ผมจงึรูว้า่เขาเกดิวนัพฤหสับด ี แต่ผม
ไม่ค่อยมีเพื่อนให้พูดคุยเรื่องพวกนี้ด้วยเท่าไหร่นัก  เหน็จะมีแต่เขาที่
สนใจศาสตรห์ลายแขนง โดยเฉพาะรฐัศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และโหรา -
ศาสตร ์ จงึสามารถคุยกบัผมในเรื่องพวกนัน้ได ้ ผมเขา้ใจว่าเขาเปลีย่น
ชื่อมาแลว้ ๒ หรอื ๓ ครัง้  คงเพราะความรูท้างโหราศาสตรท์ีเ่ขาม ี 

หลายๆ ครัง้  ค าพดูทีด่มูนียัแฝงยิง่ท าใหเ้ขาดลูกึลบัมากขึน้  อย่าง
น้อยกใ็นสายตาของผม เขามเีพื่อนสนิทหลายคน แม้หนึ่งในนัน้จะไม่ใช่
ผม  แต่วสิยัทศัน์ของเขา ความสามารถของเขา และอธัยาศยัไมตรทีีเ่ขา
ม ีก็ท าใหผ้มรู้สกึใจหายเมื่อทราบข่าวการจากไปของเขา ไม่ต่างจาก
เพือ่นสนิทของเขาทีน่ึกไม่ถงึวา่หนงัสอืเล่มนัน้จะเป็นของขวญัชิ้นสุดทา้ย
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ทีเ่ขาใหไ้ว ้หรอืนึกไม่ถงึว่านัน่จะเป็นการพบกนัครัง้สุดทา้ย รวมไปถงึ 
ทุกคนทีม่คีวามทรงจ ารว่มกบัเขา  

ผมอยากใหเ้ขาอโหสใิหแ้ก่ผม หากชวีติหลงัความตายเป็นสิง่ด ารง
อยูจ่รงิ และหากเขาไดย้นิ ผมอยากขอใหเ้ขาใหอ้ภยัทีห่ลายครัง้ผมพดูจา
ไว้ตัวและระมดัระวงัเพราะพยายามรักษาระยะห่างเกินไป ขอโทษที่
หลายๆ ครัง้พูดจาก้าวล่วงเขา  และไม่ได้อยู่เคียงข้างช่วยเหลือเขา
ระหวา่งท ากจิกรรมดว้ยกนั  และผมอยากขอบคุณ ประสบการณ์อนัแสน
วเิศษทีเ่ขาไดร้งัสรรคไ์วใ้นความทรงจ าของผมและคนรอบขา้งทุกๆ คน
ตลอดช่วงทีผ่า่นมา 
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ถึงบอม 
 

พมิพชิา เกดิมณ ี
 

จรงิๆ อยากโพสต์สเตตสัถงึบอมตัง้แต่เมื่อวาน แต่เราท าใจไม่ได้
จรงิๆ  ยงัไงกท็ าใจไม่ได ้ แคพ่อคดิวา่ไม่มบีอมแลว้มนักท็ าใจไม่ได ้ เมื่อ
วานกแ็ทบไม่เป็นอนัท างานเพราะมวัแต่คดิวา่ท าไมนะ 

เราพบวา่เรือ่งมนังา่ยมาก เพราะบอมเป็นคนเดด็ขาด ถา้จะท ากท็ า
เลย ท าจรงิๆ ท าจน...ส าเรจ็ 

เรารูจ้กับอมตอนปี ๑ เป็นเพื่อนคนแรกๆ เลยมัง้ทีรู่จ้กั และกร็ูส้กึ
ว่า นี่เพื่อนหรอือาจารยว์ะ แต่งตวัไดโ้คตรแก่ ถอืร่ม ใส่หมวก และก็คง
เหมอืนคนอืน่ๆ  บอมเป็นคนเฮฮา อยูด่ว้ยละมคีวามสุข เป็นคนตลก เรา
ยงัจ าตอนทีบ่อมแทค็ทมีกบัมารค์ดา่เรากบัน ้าไดอ้ยูเ่ลย ตอนนัน้คดิแค่ว่า
ผูช้ายคนนี้แม่งโหดวะ่ 

หลงัจากนัน้เรากค็ยุกนัเรือ่ยๆ เจอกนักท็กัทาย 
'คุณพมิพชิา' บอมเรยีกเราแบบนัน้ตัง้แต่รูจ้กักนั ตอนหลงักเ็หลอื 

'คุณพมิ' ละก็เหลอื 'พมิ' ในทีสุ่ด  มนัใช้เวลานานมากกว่าบอมจะยอม
เรยีกแคช่ื่อเล่น  

เอกลกัษณ์ของบอมคอืรม่และความสุภาพอ่อนโยน  บอมเป็นคนที่
เก่งกาจอย่างน่ากลวั (เราว่าเรารูด้ ี) และเป็นคนที่เราคดิว่าจะตอ้งโตไป
เป็นผูใ้หญ่แบบทีเ่ราชอบไดแ้น่ๆ  ผูใ้หญ่ทีจ่ะฉลาด สขุมุ สภุาพ อ่อนโยน 
เตม็ไปดว้ยความรูแ้ละไหวพรบิปฏภิาณ น่าเชื่อถอืและพึง่พาได้ 

เราจ าไดต้อนทีน่ัง่แทก็ซีม่าดว้ยกนัละลุงแทก็ซีเ่รยีกเราว่า 'ลูก' ละ
ถามบอมว่า 'อาจารยจ์ะลงตรงไหนครบั'  ตอนนัน้เราหวัเราะหนักมากที ่
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ใครๆ ก็คดิว่าบอมเป็นผูใ้หญ่ ไม่ใช่แค่ภายนอก แต่รวมไปถงึความคดิ 
มนัไกลเกนิกวา่ทีเ่ราจะตามทนัอยูบ่่อยๆ 

เอาเขา้จรงิเราเองก็แอบคาดหวงัในตวับอมไวส้งู ไม่ว่าเรื่องเรยีน 
เรือ่งเล่น เรือ่งสว่นตวั บอมเป็นทีพ่ึง่ใหเ้ราไดเ้สมอ 
 

 
 

คนทีใ่หเ้รายมืหนงัสอื 
คนทีใ่หเ้ราไปคา้งดว้ยเวลาคบัขนั 
คนทีใ่หเ้รายมืหอ้งนอนดหูนัง ละตวัเองไปนัง่ท าการบา้นขา้งนอก

แทน 
คนทีต่ื่นมาละเปิด BBC เป็นอยา่งแรก 
คนทีม่ขีองสะสมเตม็ไปหมด 
คนทีช่่วยใหเ้ราได ้A อาจารย์เกษียร ทัง้ที่ตวัเองไม่ไดเ้รยีนดว้ย

แท้ๆ  
คนทีฟั่งโมสารท์ก่อนนอน 
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คนทีไ่ม่เคยปฏเิสธค าขอของเรา 
คนทีม่คี าตอบใหก้บัค าถามของเราเสมอ 
คนที่มีแต่ค าชมให้เรา แม้ว่ามนัจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่คนอื่น

มองขา้ม...บอมจะเหน็เสมอ 
 

บอมเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหเ้ราโตขึน้ คดิเป็นมากขึน้ เป็นส่วนหนึ่งที่
สรา้งเราขึน้มา – ขอบคณุจรงิๆ 

จนถงึตรงนี้  เราคงรูจ้กับอมไดไ้ม่ดพีอทีจ่ะไปตดัสนิบอม ไม่ว่าการ
ตดัสินใจครัง้นี้จะเกิดจากอะไร เราเชื่อว่าเพื่อนคดิดแีล้ว และอย่างที่
เป็นมาเสมอ เราแพบ้อม แพม้าตลอด ไม่เคยตามทนัความคดิ ไม่เคย
เถียงทัน ไม่เคยชนะได้ บอมจะน าหน้าเราก้าวนึงเสมอ ครัง้นี้คงไม่
ต่างกนั 

บอมน าหน้าเราไปอกีแลว้ แต่ไม่เป็นไรหรอก ซักวนัเราจะตามทนั
เอง  

 - Until We Meet Again – 
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คณุวิทยานิพนธ ์
 

 โกศล อดุมศลิป์ 
 
อยากใหน้ี่ไม่ใช่เรื่องจรงิ อยากใหเ้ป็นเพยีงแค่ความฝัน อยากใหม้ี

คนมาบอกว่ามันคือการแก้เคล็ดอะไรสกัอย่าง...แต่สุดท้าย! มนัก็คือ
ความจรงิ  

ท าไมคนเก่งๆ อย่างคุณตอ้งจากไปเรว็ขนาดนี้ (เมื่อไม่นานเรายงั
นัง่คยุกนัสนุกๆ ทีโ่รงอาหารอยู่เลย) หากคุณอยู่ ผมเชื่อว่าคุณจะตอ้งท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและประเทศนี้ไดอ้กีมากแน่นอน เมื่อรูข้่าวผมโคตร
ตกใจ และเสยีใจจรงิๆ 
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แม้ไม่ใช่เพื่อนที่สนิทชดิเชื้อ แต่คุณก็คอืเพื่อนที่ดขีองผมคนหนึ่ง 
ทุกครัง้ทีเ่ราไดเ้จอและคุยกนั  ผมรูส้กึดใีจและเป็นเกยีรตเิสมอ คุณเป็น
คนเก่ง(มาก) แต่ถ่อมตน(มาก) อธัยาศยัด ีมไีมตรจีติ คุณใหเ้กยีรตผิม
มาก คณุเรยีกผมท่าน หรอืบางครัง้ ''ท่านทตู'' ถงึแมผ้มยงัเป็นแค่ลูกจา้ง 
กต. อยู่เลย เราใชช้ื่อจรงิคุยกนัและสรรพนาม คุณ/ท่าน เสมอ (บางครัง้
ผมยงันึกสงสยัเลยวา่เราจะสภุาพกนัไปถงึไหน)  

''คณุฐศิษิพ'์' (บางครัง้ผมเรยีกเขาว่า ''คุณวทิยานิพนธ์'' ซึง่มาจาก
ภาษาองักฤษ–Thesis)  

ผมขอใหด้วงวญิญาณของคุณไปสู่สุคต ิและผมจะไม่ลมืเพื่อนแบบ
คุณเลย ผมขอฝากรูปนี้ที่เราเคยถ่ายด้วยกนัในงานรบัปรญิญา ไว้บน
หน้าเฟซนี้ และหวงัวา่คณุจะเหน็มนันะ 

''อาลัยรัก ฐิศิษพ์ ส ังข์ภิรมย์ '' และขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครวัของฐศิษิพด์ว้ยครบั 
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เพ่ือน 
วศนิ เกยีรตปิรทิศัน์ 

 
ใจหายและเสยีใจ  
ทีผ่า่นมาถงึมนัจะไม่คอ่ยราบรื่นดว้ยด ี มชี่วงเวลาทีเ่รากบับอมไม่

เขา้ใจกนัหลายๆ เรือ่ง  แต่ดใีจทีเ่ราเพิง่ไดค้ยุกนัจนเขา้ใจก่อนหน้านี้ไม่กี่
เดอืน และขอโทษดว้ยทีค่งไม่ไดไ้ปงานมงึ บอม  มนักะทนัหนัเกนิไป ไม่
มใีครตัง้ตวัทนัเลยบอมเอย้ 

ไม่ว่าที่ผ่านมาจะดจีะไม่ดยีงัไง  เราถอืว่าบอมเป็นเพื่อนจรงิๆ นะ 
ดใีจทีรู่จ้กัคนเก่งแบบบอม  ถงึตอนนี้จะไม่มโีอกาสไดบ้อกกบับอมตรงๆ
แต่ใหเ้กียรตแิละเคารพความตัง้ใจบอมเสมอ เราอโหสกิรรมใหแ้ละขอ
อโหสกิรรมดว้ยนะเพือ่น ...  

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวัสงัข์ภิรมย์ด้วยครบั หลับให้
สบาย สูส่ขุคตนิะ บอม – ฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย ์สงิหแ์ดง ๖๓.  
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โชคดีเพียงใดท่ีได้มีโอกาสรู้จกั 
และเป็นเพ่ือนกบัเธอ 
 

รานี ปานเดย ์ 
 

ความรูส้กึแรกตอนรูเ้ร ื่องคอื เฮ้ย นี้เร ื่องจรงิเหรอ ล้อกนัเล่นหรอื
เปล่า จนกระทัง่ตอนนี้ก็ยงัไม่คดิเลยว่านี้คอืเรื่องจรงิ อยากให้มนัเป็น
เพยีงแคฝั่นไป 

ถา้ใหเ้ขยีนเรื่องของบอม คงเขยีนไดเ้ป็นซรียี ์ แต่พอลงมอืเขยีน
เข้าจริงๆ กลับนึกไม่ออก ว่าจะเขียนเรื่องอะไร ที่เป็นอย่างนี้ เพราะ 
ความรูส้กึในตอนนี้และความทรงจ าทีม่เีกีย่วกบับอม มนัตกีนัไปหมด ท า
ใหไ้ม่รูจ้ะยกเรือ่งไหนขึน้มาเขยีนก่อนด ีถา้ทีเ่ขยีนไปมตีรงไหน งงๆ ตอ้ง
ขออภยัไวก้่อน 

เรารู้จ ักบอมก่อนเข้ามหาวทิยาลยั รู้จกัผ่านเพื่อนที่เรยีนพิเศษ
ดว้ยกนั เพื่อนคนนี้เรยีนบดนิทรฯ์เล่าเรื่องบอมใหฟั้งมากมาย เรื่องทีม่นั
เล่าใหฟั้งส่วนใหญ่  ไม่น่าจะนับเป็นเรื่องเล่าได ้ น่าจะเป็นเรื่องนินทา
มากกวา่  เพราะฉะนัน้ก่อนเขา้มหาวทิยาลยัภาพบอมในความคดิเราที่มี
เลยเป็นภาพลบเสยีสว่นใหญ่  

เมื่อเขา้มหาวทิยาลยัได ้ เราไดม้โีอกาสรูจ้กับอมมากขึน้  เนื่องจาก
อยูโ่ต๊ะเดยีวกนั  ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมรว่มกนับ่อย  ภาพทีเ่รามตี่อบอม
ก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตวั  พอรูต้วัอกีที เราก็มกัจะไปไหนมาไหน
ดว้ยกนักบัแกตลอด 

บอมที่เรารูจ้กั  เป็นคนทีช่อบแนะน าเพลง หนัง หนังสอื ใหเ้ราได้
ฟัง ไดด้ ูไดอ้า่น   
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จ าได้ว่า บอมเคยเอาหนังมาให้เรายมื จนป่านนี้เรยีนจบแล้วยงั

ไม่ได้คืน แกก็บอกเราว่า “เอาไปเถอะ กรูยกให้” ด้วยความประชด
ประชนั นี้ล่ะบอมทีเ่รารูจ้กั  

กบัคนอื่นบอมมกัจะเป็นคนด ีสุภาพ กับเรามกัจะกวนตีนเสมอ 
แม้แต่ตวับอมเองยงัพูดเลยว่า บอมไม่เคยเหน็เราเป็นผูห้ญิงที่น่าทะนุ
ถนอมแบบคนอื่นๆ  จ าได้ว่าตอนได้ยินประโยคนี้ก็หัวเราะก๊ากเลย
ทเีดยีว  

กระนัน้ก็ด ียงัมอีกีหลายมุมหลายดา้นของบอมที่เราไม่รูจ้กั  เรา
เคยพยายามไปท าความรูจ้กับอมในมุมอื่นๆ แต่บอมกไ็ม่ค่อยเปิดเผยให้
เหน็เท่าไร  เราเลยหยดุเอาไวแ้ลว้คดิว่า สกัวนับอมคงจะยนิดเีปิดเผยให้
เหน็ตวัตนในดา้นอืน่ๆ บา้ง แต่ใครจะไปรูว้า่วนันัน้จะไม่มวีนัมาถงึ ... 

มคี ากล่าววา่ สถานทีแ่รกทีค่นตายจะเดนิทางไปถงึ คอื การไดเ้ดนิ
เขา้ไปในความทรงจ าของใครสกัคน  ส าหรบัเรา ความทรงจ าทีเ่กีย่วกบั
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บอมมนัคอืภาพใหญ่ในชวีติมหาวทิยาลยัของเราเลย  วนันี้เราเหน็เพื่อน
หลายคนเขยีนถงึบอมแล้ว อดซึ้งใจไม่ได ้ ส าหรบัเรา บอมยงัคงมชีวีติ
โลดแล่นอยูใ่นความทรงจ าของเรา  ความทรงจ าทีจ่ะเตอืนเราอยู่เสมอว่า 
“ครัง้หนึง่โชคดเีพยีงใดทีไ่ดม้โีอกาสรูจ้กั --- และเป็นเพือ่นกบัเธอ”  

เราไม่เคยพูดประโยคนี้กบัเธอ แต่วนันี้เราอยากพูดว่า “หลบัให้
สบายนะเธอ เธอเหนือ่ยมามากแลว้ หลบัใหเ้ตม็ที ่หวงัว่าจะไดพ้บกนัอกี 
แมใ้นฝันกย็งัด”ี  

 
จาก 

เพือ่นเดยีร ์
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#ฐิศิษพส์งัขภิ์รมย ์
 

กษดิศิ ครุฑางคะ 
 

“...แลว้เราจะพบกนัอกีทีแ่ม่น ้าเจา้พระยา รกัษาตวัดว้ยนะเพือ่น...” 
ประโยคสดุทา้ยทีม่งึพดูกบักู กกู าชบัใหม้งึรกัษากาย ใจ และตวัตน

เพือ่ใหถ้งึวนัเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชม้นัเพือ่นคนอืน่ 
ไม่มีอะไรที่จะต้องล ่าลา ไม่มีอะไรที่จะต้องพรรณนา เพราะมัน

มากมายเกนิกวา่จะเรยีบเรยีงได ้
 

“ลาก่อน” เป็นค าทีไ่ม่ไดค้ดิวา่จะใชบ้อกลากนัตลอดไป ดว้ยหวงัว่า
จะเจอกนัใหม่อกีครัง้ แต่ครัง้นี้ผดิกบัทีผ่า่น มนัไม่มคีร ัง้หน้าอกีแลว้ 

 

ในเวลาทีก่ทูอ้แท ้ มงึเสมอทีค่อยเขา้มาเตมิเชือ้ไฟและท าใหรู้ส้กึวา่
ยงัมคีวามพเิศษในตวัก ู เป็นก าลงัใจอนัดเีสมอ 

 

มงึมฝัีนอนัยิง่ใหญ่เพือ่ใครมากมาย  มงึมคีวามคดิ  แนวคดิทีแ่ปลก
ประหลาด แต่กกูพ็รอ้มสมาทานมนั 

แต่โลกนี้มนัโหดรา้ยไปส าหรบัฝันทีย่ ิง่ใหญ่ของมงึ 
 

ทุกเสน้ทางทีม่งึเลอืก คอืสะพานไปสูค่วามฝันนัน้ และกคูดิวา่ครัง้นี้
กเ็ช่นกนั 

ขอใหส้ะพานนัน้พามงึไปสู่เป้าหมายและฝันของมงึในดนิแดนอนั
เป็นนิรนัดร ์

 

มนัแน่นะทีต่อ้งมางานศพเพือ่นผูเ้ป็นทีร่กั... 
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ขอบคณุทีเ่ราไดรู้จ้กักนันะบอม 
 

กอ้นหนิละเมอ เพลงทีม่งึชอบสง่ใหกู้ 
“...อยากเก็บความทรงจ าที่ดเีก็บเอาไว ้และมนัจะคอยส่งประกาย

ทุกวนั แคเ่พยีงความอบอุน่จากเธอไม่นาน ฉนักจ็ะรบัรูม้นัได.้..” 
   

 
 
 
 
 
 



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๕๓ 

พ่ีชายร่วมสาบาน 
 

ชยัธวชั สผีอ่งใส 

 
“รู้จ ักกับบอมตอนไหน” เป็นค าถามที่ชวนให้ตัง้ค าถามในวนัที่

ทราบขา่วของเพือ่นทีร่กัทีส่ดุ  
ถ้ายอ้นกลบัไปสกั ๖ ปีก่อน ก่อนที่จะเขา้เรยีนที่คณะรฐัศาสตร์

ธรรมศาสตร ์ วนันัน้จ าไดว้า่นัง่เล่นคอมอยูด่ ีๆ  กม็คีนทกัเขา้มาวา่ “สวสัดี
ครบั เราชื่อ ฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย ์ชื่อเล่น บอม นะครบั”  

ตอนนัน้ก็คิดในใจ นีจ่ะชวนกูไปท างานพิเศษผ่านเน็ตอีกแล้ว
สนิะสสัเอย้  แต่พอคุยกนัไปคุยกนัมา อ่อ ไม่ใช่วะ เป็นเพือ่นร่วมคณะนิ
หวา่ แต่นีก่ยูงัไม่ไดไ้ปสอบสมัภาษณ์เลยนะ มงึจะรบีอะไรขนาดนัน้  

แต่หลงัจากบทแรกของการสนทนาเริม่ขึน้ เรา ๒ คนกค็ุยทกัทาย
กนัอยา่งบา้คลัง่ โดนทีไ่ม่รูด้ว้ยซ ้าวา่เอาเรือ่งอะไรมาคยุกนัเยอะแยะ  

กระทัง่เขา้เรยีนทีค่ณะรฐัศาสตร ์คนทีท่กัเรามาตอนนัน้กก็ลายมา
เป็นเพือ่นทีส่นิททีส่ดุของเรา จ าไดว้า่ตอนทีเ่รยีนปี ๑ เราไปอาศยันอนที่
ห้องของบอมทุกวัน  เรียกว่าย้ายไปลงหลักปักฐานอย่างจริงจังเลย
ทเีดยีว  ถงึขนาดเจา้ของหอ้งยกกุญแจหอ้งและคยีก์ารด์ใหเ้ราเลย ๑ ชุด  
และเป็นเวลากวา่ ๕–๖ เดอืนทีไ่ปอาศยันอนทีห่อ้งบอมเป็นประจ า ท าให้
เรา ๒ คนไดใ้ชช้วีติอยูด่ว้ยกนัฉนั ... (เตมิเอาเอง)  ไดเ้หน็การใชช้วีติสุด
ระทึกของบอมในการท างาน TU124 มีอย่างที่ไหน นัง่ท างานแบบ
กลางคนืท า เชา้สง่ และดนัไดค้ะแนนเยอะตลอดดว้ยนะ   

จ าไดว้า่ช่วงนัน้เรา ๒ คนตวัตดิกนัปาน ... (เตมิค าต่อเอานะ)  และ
แล้วก็มีอยู่คนืหนึ่ง ที่เรา ๒ คนร่วมหลบันอนอยู่บนเตยีงตามปกตวิสิยั 
แต่ตื่นเชา้มาเตยีงทีน่อนกนัอยู่เสอืกหกัซะงัน้  แลว้กไ็ม่มใีครรูเ้ลยว่ามนั
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หกัตอนไหน นอนกนัมาไดถ้งึเช้า  แต่ที่ส าคญั ตอนเรยีกช่างใหม้าซ่อม
เตยีง  ช่างเสอืกมองเรา ๒ คนดว้ยสายตามเีลศนัย  ตอนนัน้เรา ๒ คน
หนัมาสบตากนัแล้วรูโ้ดยไม่ต้องพูดเลยว่า ช่างมงึต้องคดิอย่างที่พวกกู
คดิแน่ๆ  

แลว้ในปีถดัมา เรากเ็ลกิไปอาศยัหอ้งบอมนอน ไม่ใช่เพราะบอมไล่
นะ แต่เพิง่มสี านึกของความเกรงใจ 55555  แต่พอแยกออกมามหีอ้งหบั
ของตวัเอง เรา ๒ คนก็ยงัติดต่อกนัตลอด ด้วยความที่เป็นพี่น้องร่วม
สาบานกนั ท าใหต้่างคนต่างไม่ใครเกรงใจกนั (กรูะทีไ่ม่เกรงใจบอม) เลย
ตอ้งตดิต่อกนับ่อยๆ และช่วงนัน้เรา ๒ พีน้่องกม็รีสนิยมถอืร่ม โดยบอม
พีช่ายถอืรม่กอลฟ์ มารค์น้องชายถอืรม่พูก่นั เพีย้นทัง้คู ่ 

หลงัจากเรยีนจบ เราต่างคนก็ต่างแยกย้ายกนัไปมีเส้นทางของ
ตวัเอง  แต่เมื่อไม่นานมานี้ เรายา้ยกลบัไปอยู่หอทีร่งัสติ ท าใหม้โีอกาส
ไดเ้จอพีช่ายของตวัเองบ่อยขึน้ และเรากไ็ม่ไดเ้อะใจเลยวา่บอมมนัมที่าที
ทีเ่ปลีย่นไป  เพราะต่อหน้าเรา ๒ คนก็ยงัคงท าตวัตลกโปกฮา ไร้สาระ
กนัเหมอืนปกต ิ แต่แลว้เมื่อวนัที่ ๑๗ เม.ย. แฟนบอมไดส้่งแชทเฟซบุ๊ก
มาหาเราตอนบ่ายๆ บอกว่าตดิต่อบอมไม่ไดเ้ลย พีช่่วยตดิต่อใหห้น่อย 
เรากพ็ยายามช่วยตดิต่อ แต่จนแลว้จนรอดกต็ดิต่อไม่ได ้  

กระทัง่เชา้วนัที ่๑๘ เม.ย.  แฟนของบอมก็บอกเราว่าบอมเสยีแลว้ 
แต่เอาจรงิๆ ตอนแรกทีไ่ดย้นิเรากค็ดิว่า อย่ามาโกหกกนัดกีว่า เรารูจ้กั
กบับอมมา ๖ ปี เรารูว้า่มนัไม่ท าอะไรแบบนี้หรอก แต่กค็ดิผดิ ดว้ยความ
ทีเ่ราไม่เคยเอะใจเลยวา่ บอมเปลีย่นไป  ดว้ยความทีเ่ราไม่เคยถามบอม
แบบจรงิๆ จงั ๆ วา่ ช่วงนี้มปัีญหาอะไรมัย้วะ  มนัท าใหเ้ราตอ้งเสยีเพือ่น
ทีด่ทีีส่ดุในชวีติของเราไปตลอดกาล  
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การจากไปของบอมคราวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าบอมคดิผดิ  เรา
กไ็ม่รูว้า่พีข่องเราคดิผดิไหม  แต่ตลอดเวลาทีเ่รารู้จกักนัมา บอมเป็นคน
ทีค่ดิจะท าอะไรแลว้ตอ้งท า ต่อใหใ้ครขดัหรอืขวางอยา่งไร กจ็ะท า  

เหตุการณ์ครัง้นี้เรากย็งัเคารพการตดัสนิใจของบอมเหมอืนเดมินะ 
เราเคยบอกกนัเอาไวว้า่  ไม่ว่าเรา ๒ คนจะเลอืกทางเดนิแบบไหน เราก็
จะสนับสนุนกนัและกนั  แต่ครัง้นี้บอมบงัคบัใหเ้ราตอ้งสนับสนุนนะ  แต่
เรากย็งัเคารพการตดัสนิใจของบอมเสมอนะ  

กูรกัมงึเหมอืนเดมินะบอม  ไม่ว่ามงึจะอยู่ทีไ่หน  มงึยงัเป็นพีช่าย
รว่มสาบานของกตูลอดไปนะ 
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บทความ

ของฐิศิษพ ์
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การเมือง อ านาจ ความดี และ ธรรมชาติ 

กบักรณีศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 
 

ฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย ์

 

  การช่วงชงิ "ความชอบธรรม" ในการด าเนินกจิกรรมการเมอืงใดๆ

ในสงัคม  ผูท้ีน่่าเหน็ใจกค็อื "เหยือ่" ทีอ่าจถกูหลอกล่อมาดว้ย "มายาคต"ิ  

ทีม่กัจะมวีาระแอบแฝง (hidden agenda) อนัเป็นประโยชน์ของ "ผูคุ้ม" 

"ผูส้รา้ง" และใช้มายาคตนิัน้ ("สิง่" ดงีามยงัจะคงจรงิอยู่ แต่อาจถูกปัน่

แต่งใหก้ลายเป็น "ความ" ดงีามทีแ่สนลวง) มนัจะอนัตรายอย่างย่ิงเม่ือ 

มายาคตินั้นสร้างให้เขาเช่ือว่าส่ิงท่ีเขาหรือเธอก าลงัท านั้นคือ 

"ความดีเพียงหน่ึงเดียว ความถกูต้องเพียงหน่ึงเดียวเท่านัน้!!!"

เพราะเขาจะทุ่มทุกวิถีทางทุกรูปแบบ ทุกระดบั ทุกการกระท า ท่ี

อาจกระทบในหลายๆด้านอย่างไรกบัใครกไ็ด้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของเขาด้วยเหตท่ีุว่าเขามีแล้วซ่ึง "ความชอบธรรม"  

โดยวิธีการต่างๆ ที่เขาได้กระท านัน้ อาจหลงลืมหรือเลือกปิด

มุมมองอื่นๆ ที่มอียู่รอบตวัตามสภาพจรงิที่ปรากฏเป็น "ภววสิยั" โดย

อาจเพยีงกระท าตาม "อตัวสิยั" ประหนึ่งถกูสวมใสด่ว้ยเลนสส์ตี่างๆ สวม

เลนส์สดี าก็จะมองเหน็ภาพเป็นสดี าเท่านัน้ สวมเลนส์สขีาวก็มองเห็น

ภาพเป็นสีขาวเท่านัน้ โดยห่างไกลจากสีและภาพจริงที่ปรากฏอยู่

ตรงหน้า เพราะไดม้องผ่านสขีองเลนส์นัน้ไปเสยีแลว้ และทัง้นี้ กอ็าจยดึ
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มัน่เพยีงเลนสท์ีต่นสวมอยู ่ดว้ยเชื่อวา่คอืสิง่ถกูตอ้งทีสุ่ด ทัง้ทีโ่ดยแทจ้รงิ

แลว้เลนส์นี้อาจจะถูกสวมใหโ้ดยน ้ามอืของผูท้ีใ่ชป้ระโยชน์ ผ่านการคุม

การมองเหน็ของ(เรา)ผูท้ีถ่กูสวมเลนส ์หรอืแมก้ระทัง้ เรากอ็าจจะไดส้วม

เลนส์นี้ด้วยตวัเองไปโดยไม่รู้ตวั การที่ว่าเราได้สวมใส่โดยไม่รู้ตวันัน้ 

หมายถงึ เราอาจคดิวา่ไดม้องเอง อาจคดิวา่ไดค้ดิเอง อาจคดิว่าไดส้ านึก

เองโดยอสิระแลว้จากการเลอืกของตน ซึง่โดยเนื้อแทแ้ลว้ ตวัเลอืกทีม่อียู่

ใหเ้รา เลอืกเดนิ เลอืกเป็น เลอืกท านัน้ กอ็าจถูกจดัแจงก าหนดวาง หรอื

จ ากดัใหเ้หน็ไวแ้ลว้ทัง้สิน้ แทท้ีจ่รงิกค็อืการเลอืกภายใตต้วัเลอืกทีเ่ราไม่

อาจควบคุมโดยอสิระนัน้เอง ดว้ยผูห้นึ่งผูใ้ด กลุ่มคนหนึ่งคนใดก็ตาม ที่

ใช้ประโยชน์ผ่านวาระซ่อนเร้น ก็มักจะแฝงเนื้อหาความต้องการใน

ผลประโยชน์ส่วนตนไปพร้อมกับ "ความดีที่แสนลวง" "มายาคติอัน

หอมหวน"ที่ท าใหเ้ราไม่ได้รู้สกึถึงความอนัตราย ความเลวร้าย ความ

เสยีหาย กบัใครแต่อยา่งใด เพราะเราไดเ้ชื่อโดยสนิทใจ อยา่งสดุจติสดุใจ 

แล้วว่ามนั "ด ีถูกต้อง และ ชอบธรรม"ซึง่มกัจะเป็นปกตวิสิยัที่บางครัง้

เรากอ็าจพลาดไปโดย "รูต้วั แบบไม่รูต้วั" ตรงนี้คอื "ความน่าเหน็ใจ" 

ปัญหาคอื 

๑. ความ "ถูกต้อง" คอือะไร???....ถูกต้องของใคร???....มนัมี

ความถูกต้องแบบเป็นสากลส านึกโดยมนุษย์ทุกชาตทิุกวฒันธรรมเหน็

ตรง เหน็ชอบเหมอืนกนัไหมไหม?????? ถา้มเีราจะพสิจูน์ว่ามนัจรงิแลว้

กนัอย่างไร มนัมวีธิพีสิจูน์จรงิไหม??? หรอื ถา้ไม่ อะไรคอืผลของการ

เชื่อใน "ความถกูตอ้ง" ทีถ่กูแอบอา้ง สรรสรา้งปัน่แต่งขึน้ตามจนิตนาการ

ของผูท้ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากการ "เชื่อ" นัน้??? 
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๒. สภาพจรงิคอือะไร เราจะค้นหาสภาพจรงิกนัไดอ้ย่างไร จะ

มองเหน็ไดอ้ยา่งไรเมื่อเรายงัสวมอยูใ่นเลนสใ์ดเลนสห์นึ่งแลว้คดิว่าตนไม่

เคยมใีครจะสามารถมาสวมเลนสใ์หไ้ด ้

๓. "ความชอบธรรม" คอื "เครื่องมอื" ของใคร? มนัก าลงัท างาน

อย่างไร ใหก้บัใคร ผลกระทบเกดิกบัใครบ้าง? มนัดงีามไหม มนัชอบ

ไหม มนัมปีระโยชน์ไหม กบัใคร? 

 

จากการที่ผู้เขียนได้ไปติดตามสถานการณ์ ณ ท าเนียบรฐับาล 

ระหวา่งเวลา ๒๒.๐๐–๐๓.๐๐ น. ในคนืวนัทีม่กีารอดอาหารประทว้งของ

เดก็นักเรยีนบดนิทรเดชาฯนัน้  ผูเ้ขยีนขา้ใจความรูส้กึของ "ทุกฝ่าย" ที่

ก าลงัไดร้บัผลกระทบและพยายามอยา่งทีส่ดุในการรกัษาผลประโยชน์อนั

พึง่ม ีกระทัง้ผลประโยชน์เฉพาะของตน ผลประโยชน์ทางจินตนาการ 

ผลประโยชน์ทางมายาคต ิผลประโยชน์แห่งสิง่สะท้อนตวัตนทีแ่สนลวง

ของแต่ละคน และได้เห็นภาพปรากฏการณ์ความเป็นธรรมชาติของ

การเมือง การช่วงชิงความชอบธรรมโดยใช้ "เยาวชน ๔ คน" เป็น

ประเดน็ทางการเมอืง   

ในพืน้ทีภ่ายหลงัไดน้ัง่แลกเปลีย่นความเหน็กบัน้องๆ ทีม่าประทว้ง 

พบว่าเด็กๆ ไม่ได้ไม่ฉลาดที่ไปเคลื่อนไหว น้องๆ แต่ละคนเป็นคนมี

อุดมการณ์ เชื่อมัน่ในความด ีความจรงิ และความงาม เพยีงแต่น้องๆ

อาจไม่ทนัต่อ "คนการเมอืง" ทีก่ าลงัใชเ้ดก็เป็นเครือ่งสงัเวย เท่านัน้เอง... 

"เกิดขึ้น ตัง้อยู่ ดับไป คือธรรมชาติของการเมือง มีผู้กระท า และ

ผูถู้กกระท า สลบัเปลี่ยนหมุนเวยีนเป็นธรรมชาต ิการที่จะรกัษาสภาพ
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ธรรมชาตขิองการเมอืง ใหเ้ป็นคุณมากกว่าโทษกบัทุกฝ่าย จงึเป็นเรื่อง

ทา้ทายที่ยงัคงเฝ้ารอ"คนการเมอืง" จะมาบรหิารจดัการอ านาจอนัพึง่มี

ของตน ใหเ้กดิประโยชน์กบัอาณาบรเิวณสาธารณะอยา่งสงูสดุต่อไป" 

สุดท้ายหากจะให้มองปัญหาระบบการศึกษาไทยกบักรณีศึกษา 

โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี) นัน้ ดว้ยประสบการณ์อนัน้อยนิด

ของผูเ้ขยีน ซึง่กไ็ดอ้าศยัอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งระบบการศกึษาไทยมาเป็น

เวลา ๑๙ ขวบปี กอ็าจะพอมคีวามเหน็วา่ 

"การศึกษาไทยมนัไม่ได้สอนให้คนเลือกอุดมการณ์เพื่อไปสร้าง

วธิกีาร แต่มนัสอนใหค้นมวีธิกีารเพือ่รองรบัอดุมการณ์ทีถ่กูเลอืกแลว้" 

สวสัด ี
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ความน าว่าด้วยปรชัญาการเมือง 

ของ Niccolò Machiavelli 
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ในบทความชิ้นนี้ นักศกึษาขออนุญาตแบ่งประเด็นการพจิารณา

ออกเป็น ๓ ลกัษณาการทางความคดิดงัต่อไปนี้ 

ประเดน็ที่ ๑ ว่า ดว้ยทวลิกัษณะทางความคดิในปรชัญาการเมอืง

ของมาคิอาเวลลี  ประเด็นที่ ๒ ว่าด้วยแก่นค าสอนของมาคิอาเวลลี

กรณีศึกษา บทละครสุขนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia 

ประเดน็ที่ ๓ ว่าดว้ย Virtù ของมาคอิาเวลลี และ Virtue ในสายธาร

ปรชัญาการเมอืงตะวนัตก กับการรื้อฟ้ืนคุณธรรมอนัเก่าแก่ดว้ยเหตุผล

สมยัใหม่  

ในประเดน็ที ่๑ วา่ดว้ยทวลิกัษณะทางความคดิในปรชัญาการเมอืง

ของมาคอิาเวลลีนัน้ ย่อมเป็นความจ าเป็นอยู่เองที่เราจะต้องกลบัไป 

พจิารณาถงึบทที่ ๑ “The Twofold Character of Machiavelli’s Teach-

ing” ของหนังสอื Thoughts on Machiavelli๑  โดย ศาสตราจารย ์Leo 

Strauss ในบทดงักล่าวStrauss มองว่ามาคอิาเวลลนี าเสนอค าสอนทาง

การเมอืงหลกัของเขาในหนังสอื ๒ เล่มไดแ้ก่ 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  ส่วนเพลโตก็น าเสนอ

ค าสอนทางการเมอืงหลกัของเขาในหนังสอื ๒ เล่มคอื The Republic

และ The Laws (อรสิโตเติลก็เสนอค าสอนหลกัของเขาในหนังสอื 

Politics และ Nicomachean Ethics –นกัศกึษา)   

แต่ในขณะที่เพลโตสร้างความประจกัษ์ ชดัถึงความสมัพนัธ์ใน

ล าดบัชัน้ความส าคญัดา้นเนื้อหาที ่The Laws อยู่ในล าดบัทีน้่อยกว่า 

The Republic กล่าวคอื The Laws เป็นส่วนเสรมิประกอบของ The 

Republic นัน้  “ความสมัพนัธ์ระหว่างหนังสอื ๒ เล่มของมาคอิาเวลลกี็

ยงัคงเป็นปรศินาอยูด่ว้ยเหตุทีแ่ต่ละเล่มลว้นเสนอ ทุกสิง่ทีเ่ขารูพ้รอ้มกบั

ทรรศนะต่อกลุ่มผูอ้า่น (กลุ่มเป้าหมาย–ผูเ้ขยีน)ทีแ่ตกต่างกนั โดยวธิกีาร

มองปัญหาแบบเฉพาะเรือ่ง”  

Strauss มองวา่การ อา่นงานเขยีนของมาคอิาเวลลนีัน้  “คงจะเป็น

การไม่ฉลาดนักหากเราจะไปเน้นหนักใส่ใจต่อการศกึษาถอดรหสัเพื่อ

เขา้ถงึกลไกในการอา่นงาน ของมาคอิาเวลล ีแต่ในขณะเดยีวกนั มนักค็ง

จะเป็นการไม่รอบคอบหากเราจะอ่านงานของมาคอิาเวลลีอย่างที่คน

ทัว่ไปหรอืคนสว่นใหญ่เขาอา่นกนั” 

ในขณะที่ Struass กล่าวไวใ้น Thoughts on Machiavelli 

ประหนึ่งว่าเขาไม่ไดใ้หค้วามสลกัส าคญัต่อ Mechanism ในการอ่านงาน

ของมาคอิาเวลล ีเขากไ็ดอ้ทุศิเวลาใหก้บัการถกเถยีงในประเดน็นี้ไม่น้อย

ทเีดยีวอกีทัง้ในบทว่าดว้ย Niccolò Machiavelli ในหนังสอื History of 
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Political Philosophy๒ ซึง่บทนี้เขยีนขึ้นโดยตวัเขาเองนัน้  เขากลบั

กล่าวอย่างชัดเจนและเน้นย ้าว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบท 

ตลอดจน กลไกในการเขยีนของหนังสอืแต่ละเล่มถูกเลอืกไวอ้ย่างจงใจ

และมคีวามหมายทัง้สิน้”  

นี่กค็งเป็นตวัอย่างหนึ่งในการเขยีนงานของ Strauss ทีท่ าใหเ้รา

ร าลกึถงึจดหมายทีม่าคอิาเวลลเีขยีนไปถงึ Francesco Guicciardini (๑๗ 

พฤษภาคม ค.ศ.๑๕๒๑) ทีว่่า “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.” 

  ในประเดน็ Mechanism นัน้ Strauss วเิคราะหว์่า มนัคงจะไม่ใช่

เรื่องบงัเอญิทีจ่ านวนบทใน The Discourses ของมาคอิาเวลลซีี่งมี

ทัง้หมด ๑๔๒ บทนัน้ เป็นจ านวนเดยีวกบัจ านวน หนังสอืของ Livy ทีม่ี

๑๔๒ เล่ม และมนักค็งจะเป็นทีน่่าสงสยัว่า จ านวนบทของ The Prince 

ซึง่ม ี๒๖ บทนัน้จะตอ้งมคีวามส าคญับางประการ  ซึง่ ณ ทีน่ี้การอ่านบท

ที ่๒๖ ของ The Discourses กช็่วยใหเ้ราสามารถท าความเขา้ใจ บทที ่

๒๖ ของ The Prince เพิม่มากขึ้น หรอืในขณะทีเ่มื่อพูดถงึจกัรพรรดิ

โรมนัใน The Discourses นัน้ มาคอิาเวลลพีดอูยา่ง ตรงไปตรงมาว่า ม ี

๒๖ คน นบัจาก Caesar ถงึ Maximinus ซึง่ ณ ทีน่ี้หลายคนอาจสงสยัว่า

ตามความเป็นจรงิ Caesar กย็งัมไิดข้ ัน้เป็นจกัรพรรดดิว้ยซ ้าไป แต่ท า 
                                                             
๒ โปรดดู Strauss, Leo. & Cropsey, Joseph (1987). History of Political 
Philosophy. London : The University of Chicago Press. 
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ไมมาคอิาเวลลจีงึนบัรวมอยู่ในจ านวน ๒๖ จกัรพรรดหิรอืว่า แทจ้รงิแลว้ 

Ceasar คอืล าดบั ๒๖ หากนับรายนามผูข้ ึน้เป็นจกัรพรรดิ จรงิๆ ผูซ้ึง่มี

ความสมัพนัธ์กบับทที่ ๒๖ ของ The Prince “ค าแนะน าใหย้ือ้ยุดอติาลี

และกอบกูเ้สรภีาพของอติาลจีากพวกป่าเถื่อน” และบทที ่๒๖ ของ The 

Discourses “เจา้ผูป้กครองใหม่ในนครหรอืประเทศทีเ่ขายดึไวไ้ดจ้ะตอ้ง

ท าทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมด”(ซึ่งประเด็นนี้ก็คือแก่นค าสอนหลักของ

หนังสอื The Prince ทัง้เล่มทีอุ่ทศิใหก้บัเจา้ผูป้กครองทีไ่ดร้ฐัมาโดย

ก าลงัของตนเองและโดยคณุธรรม) เป็นตน้  

ในประเดน็ทวลิกัษณะ ในปรชัญาการเมอืงของมาคอิาเวลลนีัน้ ใน

บทที ่๑ ของ The Prince มาคอิาเวลลจีะแบ่งรฐัอย่างทัว่ๆ ไปออกเป็น 

๒ แบบคอื รฐัโดยเจา้ผูป้กครองหรอืรฐัอาณาจกัร (Principalities) และ

มหาชนรฐั (Republic) กระนัน้กต็ามเขากย็งัไดซุ้กซ่อนรฐัชนิดที่ ๓ หรอื

รฐัโดยเจา้ผูป้กครองทางศาสนา (Church States) ไวใ้นบทที ่๑๑ ของ 

The Prince ดว้ยเช่นกนั  Strauss มองว่าใน ๒๖ บททีถู่กเขยีนไวใ้น 

The Prince นัน้ มาคอิาเวลลอีุทศิเนื้อหาใหก้บัรฐัแบบ Principalities 

ในขณะทีเ่นื้อหาของ The Discourses ซึง่มขีนาดใหญ่กวา่ The Prince 

ถงึ ๕ เท่านัน้ เป็นการเขยีนทีอ่ทุศิใหก้บัรฐัแบบ Republic ซึง่ประเดน็นี้ก็

สอดคลอ้งกบัที ่ศ.ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์ไดอ้รรถาธบิายไวใ้นบทความ

แก่นแทแ้หง่ค าสอนของมาเคยีเวลล ีวา่  

“The Prince กล่าวถงึรฐัอาณาจกัร  ในขณะที ่The Discourse 

กล่าวถงึสาธารณรฐั  อย่างไรก็ตามรฐัอาณาจกัรเป็นสิง่จ าเป็นเมื่อเกิด

วกิฤตการณ์ มนัจ าเป็นในเวลาทีข่าดเสถยีรภาพ เพราะรฐัเช่นนี้ใชเ้วลา
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ไม่มากในการสรา้งเสถยีรภาพทางการเมอืง   ส่วนใน The Discourses 

เรารู้ว่าสาธารณรฐัเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ยิ่งกว่าหากเป็นไปได้ เพราะ

ระบอบนี้เป็นระบอบปกครองทีด่ทีีส่ดุ โดยปรกตมินัจะรกัษารฐัไวไ้ดด้กีวา่ 

ในระยะยาว” 

ศ.ดร.สมบตั ิจนัทรวงศ์๓ ไดข้ยายความถงึทวลิกัษณะอนั พเิศษ

ของหนังสอื ๒ เล่มนี้ต่อไปว่า การทีเ่ราจะใหค้วามส าคญั เพยีงแต่ The 

Prince กด็จูะเป็นการไม่รอบคอบอยา่งที ่Strauss ไดก้ล่าวไป โดยเหตุที ่

มาคอิาเวลลถีอืว่า The Prince นัน้คอื “วถิทีางทีจ่ะเขา้ใจทุกสิง่ทุกอย่าง

ทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนและเขา้ใจในระยะเวลาหลายปี ดว้ยความยากล าบาก

และท่ามกลางภยนัอนัตราย ภายในระยะเวลาอนัแสนสัน้ ”  ในขณะที ่

The Discourses เขากล่าวในค าอุทศิว่า เป็นสิง่ที่ “บรรจุทุกสิง่ทุกอย่าง

ทีป่ระสบการณ์และการคน้ควา้อนัยาวนานไดส้อนขา้พเจา้เกีย่วกบัความ 

เป็นไปของโลก”  ซึง่จากค าอทุศิทัง้สองนัน้กส็ะทอ้นว่า หนังสอืแต่ละเล่ม

นัน้ มิได้มีความเหลื่อมล้าในเชิงคุณค่าแต่อย่างใด หากแต่เป็นการ 

น าเสนอค าสอนที่ยิง่ใหญ่อย่างเดยีวกนัจากมุมมองที่แตกต่างกนัผ่าน

หนังสอื ๒ เล่ม ซึ่งหากจะอธบิายอย่างรวบรดันัน้ก็อาจกล่าวไดว้่า เป็น

การน าเสนอมุมมองระหว่างผูท้ีเ่ป็นเจา้ผูป้กครองจรงิๆ (actual princes)

กบัผูท้ีม่ศีกัยภาพในการจะเป็นเจา้ผูป้กครอง (potential princes)  

                                                             
๓ โปรดดู สมบัต ิจนัทรวงศ์ (บรรณาธิการ) (๒๕๒๑). ปรชัญาการเมืองสมยัใหม่.

กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ น. ๒๗–๒๘.  
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Strauss พจิารณาถงึเรื่องมุมมองทัง้สองไวใ้น History of Politi-

cal Philosophy ว่าค าอุทศิในการเขยีน The Prince ใหก้บั โลเรน็โซ 

เดอเมดชินีัน้  มาคอิาเวลลเีสนอตวัเองในฐานะคนทีอ่ยู่ต ่าทีสุ่ดในฐานะผู้

ทีอ่ยู่ในที่อนัต ่าต้อย ซึ่งถูกความยิง่ใหญ่ของผูเ้ป็นนายบดบงัจนกระทัง่

หนงัสอื The Prince ซึง่เขาถนอมและถอืวา่ เป็นสิง่ทีม่คีา่ทีสุ่ดกลายเป็น

สิง่ทีไ่รค้า่เมื่อวางตรงหน้า Lorenzo il Magnifico   

ในทางตรงกนัขา้มในค าอุทศิของ The Discourses นัน้ เขากล่าว

ว่า “ ดว้ยเหตุนัน้ เพื่อหลกีเลีย่งขอ้บกพร่องนี้ ขา้พเจา้กม็ไิดเ้ขยีนใหแ้ก่

เจ้าผู้ปกครอง หากแต่เขียนให้แก่บุคคลทัง้หลายผู้ซึ่งกอปรด้วยคุณ -

สมบตัอินัสงูส่งและมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นเจา้ผูป้กครอง ขา้พเจ้ามไิดเ้ขยีน

ให้กบัผู้ซึ่งสามารถประทานยศฐาบรรดาศกัดิ ์ หากแต่เขยีนให้กบัผู้ที่

ปรารถนาจะกระท าเช่นนัน้แต่มอิาจกระท าได”้  

Strauss มองว่าในมุมมองที่แตกต่างกนัระหว่าง actual princes 

กบั potential princes นัน้ เผยแสดงตวัเองออกมาอย่างชดัเจนในความ

เป็นจรงิทีว่่า ใน The Prince มาคอิาเวลลพีลาด (หรอืจงใจพลาดก็มิ

ทราบ –นกัศกึษา) ทีม่ไิดม้กีารแบ่งแยกระหวา่ง Prince กบั Tyrants และ

กม็ไิดม้กีารพดูถงึ Common Good หรอืมโนธรรมส านึก  แต่ในขณะที ่

The Discoursesนัน้ มาคอิาเวลลมีกีารแบ่งระหวา่ง Prince กบั Tyrants

และกย็งัไดม้กีารกล่าวถงึ Common Good และเรื่องของมโนธรรมส านึก 

อกีดว้ย ดงัทีเ่ขากล่าวไวใ้น The Discourses เล่ม ๓ บทที ่๒ ว่า “จะ

เห็นได้ว่าในรัฐอาณาจักรนัน้ ความแตกต่างระหว่างคุณประโยชน์

ส่วนรวมและผลประโยชน์ ส่วนตวัของผูป้กครองนัน้ มปีรากฏใหเ้หน็ได้
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น้อยกว่าในกรณีของมหาชนรัฐ ในรัฐโดยเจ้าผู้ปกครองนัน้ การที่

ผูป้กครองพทิกัษ์รกัษารฐัของตน ในทางปฏบิตัแิลว้กค็อื ความพยายาม

ทีจ่ะพทิกัษ์รกัษาตวัเอง” 

จากการเลอืกเขยีน หรอืไม่เขยีน เลอืกแสดง หรอืไม่แสดงของมาคิ

อาเวลลีใน หนังสอืแต่ละเล่มนัน้ น าพาเราไปสู่ค าถามส าคญัที่ว่า ใน

ท้ายที่สุดมาคอิาเวลลีใหค้วามส าคญั กบัการแบ่งระหว่าง Prince กบั 

Tyrants อยา่งเทีย่งตรงหรอืไม่ เขายดึ Common Good ว่าเป็นปทฏัฐาน

สุดท้ายหรอืไม่ ซึ่งในการตอบค าถามดงักล่าวนี้ Strauss มองว่าเป็น

ความจ าเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมคีวามเขา้ใจในหนังสอืทัง้ ๒ เล่มอย่าง

สมบูรณ์เสียก่อนโดยการพิจารณาลงลึกถึงเจตนารมณ์ในการเขียน

หนงัสอืแต่ละเล่ม  

ในประเดน็ทวลิกัษณะของเจตนารมณ์ในการเขยีนหนังสอืของมาคิ

อาเวลลีนัน้ นักศึกษาเห็นว่า เราอาจท าความเข้าใจได้ดีขึ้นด้วยการ 

ยอ้นกลบัไปที่ผู้ที่เป็นเจ้าของวจนะที่ว่า  “เราพูดกบัคนต่างๆ กนัด้วย

ภาษาต่างๆ กนั  ความยุตธิรรมกเ็กดิขึน้เมื่อแต่ละคนกไ็ดร้บัในสิง่ทีเ่ขา

ควรจะได”้  เพลโต เขยีนบทสนทนาขึน้มาเพื่อหวงัใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจถงึ

ธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละการเมอืง บทสนทนาของเพลโตถอืไดว้่าเป็นสิง่

หนึ่งในสงัคมทีถ่กูสรา้งขึน้มาเพือ่ช่วยในการหล่อหลอมบ่มเพาะ(nomos) 

ให้ผู้อ่านได้เข้าใจและพัฒนาสติปัญญาของเขาไปถึงระดับที่เขาพึง

สามารถจะบรรลุได ้  

หากธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างที่เพลโตเขียนไว้ใน The 

Republic เรากอ็าจสามารถแบ่งประเภทของคนทีอ่่านงานปรชัญาการ-
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เมอืงออกไดเ้ป็น ๓ ลกัษณะคอื คนทีร่กัในปัญญา คนทีร่กัในเกยีรติ  คน

ที่รกัในความสุขแห่งผสัสะ  (ในที่นี้ก็ไปกนัได้กบัชีวติ ๓ ประเภทที่ ๓  

Aristotle ไดแ้บ่งไวค้อื Philosophical Life, Life of Political Activity, 

Life of Pleasure)  และผลงานทางปรชัญาการเมอืงของนักปรชัญากจ็ะ

เป็นประโยชน์ต่อคน ๓ ประเภทนี้ในลกัษณะการทีต่่างกนัขึน้อยู่กบัว่าคน

แต่ละประเภทจะมศีกัยภาพความสามารถในการเขา้ถงึความรูค้วามจรงิ 

เพยีงไหน ซึง่เป็นสิง่ทียุ่ตธิรรมส าหรบัแต่ละคนที ่ “จะไดร้บัในสิง่ทีเ่ขา

ควรจะได้” และส าหรบัคนที่มีธรรมชาติที่รกัในปัญญาก็จะได้อ่านงาน 

ของเพลโตโดยเฉพาะ The Republic ในฐานะทีจ่ะกา้วขึน้ไปสู่การเป็น

ราชาปราชญ์ (Philosopher King) นัน่เอง  

การเขยีนหนังสอื The Prince ของมาคอิาเวลลนีัน้มจีุดมุ่งหมาย

คอื “ใหส้ิง่ที่มคี่าทีสุ่ดแก่ผูป้กครอง”  ผูป้กครองที่ว่านี้คอืโลเรน็โซ เดอ 

เมดชิ ี(Lorenzo de Medici)  ดงัทีเ่ขากล่าวว่า “ถา้หากว่าไตร่ตรองและ

อา่นอยา่งขยนัหมัน่เพยีรและเอาใจใส่ เขากจ็ะไดรู้ ้ถงึความปรารถนาอนั

แรงกล้าของขา้พเจ้าเขาจะไดบ้รรลุถงึ ความยิง่ใหญ่ซึ่งโชคชะตาและ

คณุสมบตัอิืน่ๆของเขาไดบ้่งบอกไว”้  

หากเพลโตเขยีน The Republic ใหก้บัคนต่างกนัดว้ยภาษาที่

ต่างกนั เพื่อสิง่ทีเ่ขาแต่ละคนสมควรจะไดร้บัฉันใด  วตัถุประสงคใ์นการ

เขยีนงานของมาคอิาเวลลกีอ็าจเป็นไปเพื่อใหก้บัคนต่างกนั ซึ่งสิง่ทีเ่ขา

สมควรไดร้บัฉันนัน้  ในประเดน็การใหซ้ึง่สิง่ทีต่่างกนักบัคนทีต่่างกนันี้ก็

สะท้อนออกมาทัง้ในรูปแบบการเขยีน The Discourses และ The 

Prince ของมาคอิาเวลลทีีม่คีวามสลบัซบัซอ้น หรอืในรปูแบบการจดัวาง
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น าเสนอแบบแยกส่วนของ Strauss ใน Thoughts on Machiavelli 

และ History of Political Philosophy หรอืแมก้ระทัง่ในบทความ แก่น

แทแ้หง่ค าสอนของมาคอิาเวลล ีของศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ทีห่ากเพยีงแต่

อ่านแค่ ๒ หน้าแรกและ ๒ หน้าสุดทา้ย กย็่อมพลาดสิง่ทีม่คี่าซึง่อยู่ตรง

“แก่นกลาง” นัน้เอง 

หากความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และการเมืองมี

ความส าคญักบัเพลโตฉนัใด  มนักเ็ป็นสิง่ทีม่คีา่สงูสดุส าหรบัมาคอิาเวลลี

ฉนันัน้  สิง่ทีม่คี่าซึง่มาคอิาเวลลีกล่าวถงึในค าอุทศิแด่ลอเรน็โซ นัน้กค็อื 

ความรูเ้ร ือ่งธรรมชาตขิองประชาชนผูใ้ตป้กครองนัน้เอง ดงัทีม่าคอิาเวลลี

กล่าววา่ “เพื่อทีจ่ะไดรู้ธ้รรมชาตขิองประชาชนไดเ้ป็นอย่างดผีูน้ัน้ก็ ตอ้ง

เป็นเจา้ผูป้กครอง และเพื่อรูจ้กัธรรมชาตขิองเหล่าเจา้ผูป้กครองไดเ้ป็น

อยา่งด ีผูน้ัน้กจ็ะตอ้งเป็นประชาชน”  

Leo Strauss สรุปถงึ ความสมัพนัธ์ของหนังสอื The Prince และ 

The Discourses วา่ “เป็นทวลิกัษณะแหง่ทรรศนะของหนงัสอืแต่ละเล่ม

ทีส่ะทอ้นทวลิกัษณะของ วตัถุประสงคท์ีต่่างกนั วตัถุประสงคต์่างกท็ีต่รง

กบัความแตกต่างระหว่างวยัของผูอ้่านทีห่นุ่ม (The Young Readers) 

กบัผูอ้า่นทีช่รา (The Old Readers) นัน้เอง”  

ในประเดน็ทวลิกัษณะเรือ่งความหนุ่มและความแก่นี้กถ็ูกเผยแสดง

ผ่านแก่นค าสอนของมาคอิาเวลลีในบทละครสุขนาฏกรรม  เรื่อง La 

Mandragola และ La Clizia ซึง่เราจะพจิารณากนัเป็นประเดน็ถดัไป ใน

ประเดน็ที ่๒ ว่า ดว้ยแก่นค าสอนของมาคอิาเวลล ีกรณีศกึษา บทละคร

สุขนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia นัน้เราอาจพจิารณาควบคู่
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ไปกบัค าสอนหลกัของมาคอิาเวลล ี๓ เรื่องหลกัคอื (๑.) ความอยากของ

มนุษยน์ัน้เป็นเรื่องธรรมชาต ิ(๒.) ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เท่ากบั

ธรรมชาต ิ(๓.) ภาพลกัษณ์ภายนอกส าคญัทีส่ดุในทางการเมอืง  

ก่อนทีเ่ราจะไปพจิารณาประเดน็ต่างๆ ของ La Mandragola และ

La Clizia นัน้ มคีวามจ าเป็นทีเ่ราตอ้งพจิารณาถงึโครงสรา้งของเนื้อหา

เสยีก่อน  เราอาจตคีวามตวัละครใน La Mandragola กบัหลกัค าสอน 

ของมาคอิาเวลลวีา่ (๑.) มตีวัละคร หรอืผูร้ว่มเหตุการณ์ไม่เกนิ ๕ คน อนั

เป็นจ านวนที่มาคอิาเวลลีกล่าวว่าเหมาะที่จะท าการเปลี่ยนแปลงหรอื 

พชิิตเทพแีห่งโชคชะตาได้  มาคอิาเวลลีมองว่าถ้าหากมากกว่านี้อาจ

ลม้เหลว 

(๒.) ลูครเีชยี (สตรหีรอืเทพแีห่งโชคชะตาซึ่งมกัถูกพชิติโดยเจ้า 

ผู้ปกครองที่ได้รฐัมาโดยก าลงัของตนเองและโดยคุณธรรมด้วยความ

หุนหนัพลนัแล่นของคนหนุ่ม ดงัในบทที่ ๒๕ ของ The Prince) ก็

เปรียบเสมือน รฐัเปรยีบเสมือนประชาชนส่วนใหญ่ที่ยึดในคุณธรรม

(Virtue) และสดุทา้ยกต็กเป็นเหยือ่ของเจา้ผูป้กครองทีช่ ัว่ชา้อย่างดแีละมี

Virtù ในทีส่ดุ 

(๓.) คลัลมิาโกกค็อืเจา้ผูป้กครองคนใหม่แบบในบทที ่๖ ของ The 

Prince คอืผูน้ าระเบยีบแบบแผนใหม่เขา้มาในระเบยีบแบบแผนเดมิ 

และในการเลือกที่ปรกึษาอย่างลิเกอรโิอโดยคลัลิมาโกนัน้ ก็เป็นการ

สะทอ้นถงึสิง่ทีถ่กูเขยีนในบทที ่๒๒ ของ The Prince ทีว่า่เจา้ผูป้กครอง

จะเป็นอย่างไรกส็ามารถดไูดจ้ากมุขมนตรทีีร่ายลอ้มเขาอยู่การไดม้าซึง่

มุขมนตรทีีม่ปัีญญากส็ะทอ้นถงึระดบัสตปัิญญาของเจา้ผูป้กครองนัน้เอง  
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(๔.) นิชเชยีกค็อืเจา้ผูป้กครองสบืตระกูลดงัในบทที่ ๒ ของ The 

Prince ซึง่มาคอิาเวลลมีองว่า “ส าหรบัเจา้ผูป้กครองทีม่กีารสบืตระกูล

กนัต่อมา เพยีงการไม่ละเลยระเบยีบแบบแผนทีบ่รรพบุรุษไดป้ฏบิตัมิาก็

เพียงพอแล้ว นอกจากว่าจะมีก าลังอันแปลกพิเศษ และมากอย่าง

เหลือล้น มากีดกนัเขาไปจากมนั และถงึแม้จะถูกกีดกนั ถ้าผู้ช่วงชิง

ประสบโชครา้ย เขากจ็ะไดม้นัคนืกลบัมา”  

 ในกรณีนี้พลงัอนัแปลกพเิศษอย่างเหลอืล้นก็คอื สตปัิญญาของริ

เกอรโิอและคณุธรรมของคลัลมิาโกนัน้เอง นิชเชยียงัสามารถเปรยีบไดว้า่

เป็นเจา้ผูป้กครองทีไ่ดร้ฐัมาโดยโชคชะตาหรอืก าลงัของผูอ้ ื่นดงัในบทที ่

๗ ของ The Prince ซึง่มาคอิาเวลลกีล่าวว่า “ผูท้ีพ่ ึง่แต่เพยีงโชคชะตา

อย่างเดยีว จะพนิาศเมื่อเทพแีห่ง โชคชะตาเปลีย่นแปลงไป” นิชเชยีผู้

เป็นหมอความก็คอื สญัลกัษณ์ของกฎหมาย ซึ่งเย็นชา เก่าแก่และไม่

หุนหนัพลนัแล่น อนัเป็นคุณสมบตัทิี่ ไม่เหมาะกบัลูครเีชยีผูม้คีวามงาม

และยงัเยาวว์ยั ทีใ่นทา้ยทีส่ดุเทพแีหง่โชคชะตากจ็ะยอมใหก้ ับคนหนุ่มที่

หนุหนัพลนัแล่นมากกวา่นัน้เอง  

(๕.) หลวงพ่อธโีมทเีปรยีบดงัเจา้ผูป้กครองทางศาสนา เปรยีบดัง่

ศาสนาทีภ่าพลกัษณ์ดดูแีต่น้อยคนจะไดม้โีอกาสสมัผสัความจรงิทีเ่ป็นอยู่

จรงิ และถึงแม้จะมีคนรู้ความจรงิก็จะไม่กล้าเอาตวัเองไปขดัต่อมติ

มหาชนสว่นใหญ่ทีพ่จิารณาดว้ยตา (มองเหน็แต่ภายนอก) มากกว่าดว้ย

มอื (ไดส้มัผสัถงึความเป็นจรงิ)  ดงัใน The Prince บทที ่๑๑ ทีม่าคอิา

เวลลกีล่าวว่าเฉพาะเจ้าผูป้กครองเหล่านี้เท่านัน้ (เจ้าผูป้กครองที่สรา้ง

ศาสนา) ทีม่รีฐั ทีเ่ขาไม่ไดป้กป้องและขา้แผ่นดนิทีไ่ม่ถูกปกครองแมไ้ม่
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ปกป้องก็ไม่ เคยถูกช่วงชิงไป แม้ไม่ได้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลว่า 

ประชาชนจะคดิแยกตัวออกจากเจ้าผู้ปกครองเพราะเขาเหล่านัน้  ไม่

สามารถกระท าได ้

(๖.) ลเิกอรโิอเปรยีบดงัมาคอิาเวลลเีอง ทีเ่ป็นผูรู้ว้่าจะตอ้งท าอะไร

อย่างไร เมื่อไหร่กบัใคร เพราะมี Wise & Prudence และม ีVirtù หรอื 

ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจธรรมชาตอินัเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม และมี

ความสามารถในการปรบัตนให้สอดคล้องกบั สิง่เหล่านี้ ประกอบกับ

ตระหนักรูใ้น Necessità  หรอืความจ าเป็นในการเขา้ใจ “สิง่ที่เป็นอยู่” 

ความจ าเป็นทีเ่ป็นเงือ่นไขก าหนดการกระท าของเจา้ผูป้กครอง  ลิเกอร-ิ

โอคอื ผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของประชาชนและเข้าใจธรรมชาติของเจ้า 

ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่อยู่ที่ต ่า เพื่อมองเห็นสิง่ซึ่งอยู่สูงในขณะเดยีวกนัก็

สามารถบนิขึน้สงูเพือ่มองเหน็สิง่มชีวีติทีอ่ยูเ่บือ้งล่างนัน้เอง  

ในขณะที ่La Mandragola เป็นเรื่องของการต่อสูร้ะหว่างคนหนุ่ม 

(Callimaco) กบัคนแก่ (Nicia) เพื่อพชิติเทพแีห่งโชคชะตาหรอืรฐั (Lu-

crezia) บทละครเรื่อง La Clizia ก็เป็นการต่อสูข้องบดิาผูช้ราภาพ

(Nicomaco –ในที่นี้อาจเปรยีบไดก้บัมาคอิาเวลลใีนวยัชรา) กบับุตรผู้

หนุ่มแน่น (Cleandro) ทีต่่างกต็่อสูจ้นท าใหค้น้ในครอบครวัตอ้งแบ่งแยก

เป็นฝักฝ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ Clezia ผูเ้ลอโฉม  

เรื่องย่อของ La Clizia มอียู่ว่า Clizia เป็นเดก็หญงิอายุ ๕ ขวบซึง่

ถูกพรากไปจากอกของพ่อแม่จากเนเปิลเพื่อไปเป็นเด็กที่ถูกใช้งานใน

สงครามโดยกองทพัของพระเจา้ชารล์สท์ี ่๕ แห่งฝรัง่เศสทีย่าตราทพัเขา้

รุกรานอติาลแีต่ก็ถูกทิ้งไวท้ีฟ่ลอเรนซ์เมื่อกองทพัของชาร์ลส์ล่าถอยไป 
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ภายใตค้วามดแูลของ Nichomacho และ ภรรยาของเขาSofronia เมื่อ 

Clezia กลายเป็นสาวแรกรุน่เมื่ออายได ้๑๗ ปีความงามของเธอไดท้ าให้

Nichomacho ผูช้ราเกดิจติปฏพิทัธ์ในตวั นางจนกระทัง่สรา้งความไม่

พอใจใหก้บับุตรชายของเขา Cleandro ซึง่กต็กหลุมรกั Clezia เช่นกนั 

เนื้อหาหลกัของบทละครเรื่องนี้กค็อืการแข่งขนักนัระหว่างบดิากบั

บุตรเมื่อ Nichomacho เริม่ตระหนักถงึความระแวงสงสยัในตวัเขาของ

Sofronia ในเรื่องความรกัทีเ่ขามตี่อ Clezia  Nichomacho กแ็ถลงว่าจะ

ใหข้า้รบัใชร้ปูงามนาม Pirro แต่งงานกบั Clezia โดยความหวงัว่า Pirro

จะอนุญาตใหเ้ขาไดม้คีวามสุขกบัเธอ  Cleandro ก็ตอบโต้ดว้ยการ

แนะน าใหค้นรบัใชผู้อ้ปัลกัษณ์ของครอบครวันาม Eustachio แต่งงานกบั

เธอดว้ยวตัถุประสงคแ์บบเดยีวกนั   

ความรกัก่อใหเ้กดิบาดแผลและการเป็นปฏปัิกษ์กนัระหว่างผูเ้ป็น

บดิากบับุตร แบ่งแยกสมาชกิในครอบครวัออกเป็น ๒ ฝ่ายกระทัง่ดว้ย

เหตุที่ย ังไม่สามารถที่จะเลือกระหว่าง Eustachio กับ Pirro ได ้

Nichomacho กบั Sofronia จงึทิ้งการตดัสนิใจไวใ้นมอืของพระหรรษ

ทานสอดส่องของพระผู้เป็นเจา้และการจบัฉลาก(ส่วนนี้กส็ะทอ้นถงึการ

พึง่พงิเทพโีชคชะตา) ซึง่ผลปรากฏว่า Nicho-macho ไดร้บัชยัชนะ แต่

ชยัชนะของเขากส็ ัน้เมื่อคนในครอบครวัทัง้หมดต่างกห็นัมา สมคบคดิกนั 

ต่อตา้นเขาดว้ยเหตุนัน้เขา้รบัใชค้นใหม่ทีช่ ื่อSiro จงึถูกน ามาแทนที ่และ

ดว้ยความพยายามทีจ่ะไปหลบันอนกบั Clezia กลบัปรากฏผลออกมาใน

ลกัษณะที่ต้องสรา้งความอบัอายใหก้บัเขานัน้ เขาจึงยอมแพต้่อความ

ประสงค์ของภรรยาในที่สุด เรื่องทัง้หมดจบลงดว้ยดดี้วยงานแต่งงาน
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ระหว่าง Cleandroกับ Clezia ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการมาถึงของ 

Ramondo ผูเ้ป็นบดิาทีแ่ทจ้รงิของ Clezia  

หากเราวเิคราะห์ La Clizia กจ็ะเหน็ไดว้่า (๑.) Clizia คอืสตรหีรอื

รฐั หรอื Fortuna และโดยเฉพาะอย่างยิง่ Clizia คอื อติาลผีูถู้กกระท า

โดยกองก าลงัต่างชาติของพระเจ้าชาร์ลส์  ต่อมาก็ถูกกระท า และถูก 

ตดัสนิชะตากรรมโดยพระหรรษทานสอดส่องของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการ

จบัฉลาก (การตดัสนิใจที ่Nichomacho กบั Sofronia เลอืก)  Clizia คอืผู้

ที่ถูกยื้อยุดระหว่างพ่อ Nichomacho ผูช้ราซึ่งโดยมากก็พึ่งพงิอยู่กบั 

Fortuna กบั Cleandro บุตรผูค้วามส าเร็จของเขาไม่ไดข้ึ้นกบัความ 

สามารถ (เพราะกห็วงัพึง่โชคชะตาเหมอืนกนั ) แต่ขึน้กบัโอกาสทีก่ระแส

ลมของเทพแีห่งโชคชะตาจะไดพ้ดัเขา้มาที่เขาเท่านัน้ ซึ่งเป็นที่แน่นอน

วา่หากเทพแีหง่โชคชะตาเปลีย่นไป (ซึง่กต็อ้งเปลีย่นอยูแ่ลว้) เขากจ็ะถูก

พดัไปกลางมหาสมุทรใหญ่ในม่านหมอกอนัด าทะมึนและคลื่นลมอนั

เกรีย้วกราดในทีส่ดุ 

(๒.) Sofronia คอืราชนิีปราชญ์ในทรรศนะของมาคอิาเวลล ี กล่าว-

คอืเป็นผูม้ปัีญญาที่ปกครอง  เธอเป็นผูม้ปัีญญา (Sofia) ตดัสนิใจเรื่อง

ต่างๆ ดว้ยความสขุมุรอบคอบ (Phronesis) เธอตัง้เป้าหมาย ในสิง่ซึง่จบั 

ตอ้งไดแ้ละสามารถส าเรจ็ไดเ้ธอเป็นคนทีม่ ีVirtù ในความหมายของมาคิ

อาเวลลเีธอปกครองอย่างลบัๆ ใชก้ารสบคบคดิและวางแผน สรา้งความ

อบัอายใหก้บัผูเ้ป็นสามแีละก าหนดทศิทางของความเป็นไปในแบบทีเ่ธอ

ตอ้งการ  
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ในล าดบัต่อไปจะเป็นการพจิารณาลงลกึ ในแก่นค าสอนหลกัของ

มาคอิาเวลลใีนบทละครสขุนาฏกรรม La Mandragola และ La Clizia  

ประการแรก “ความอยากของมนุษยนั์น้เป็นเร่ืองธรรมชาติ” 

ศาสตราจารยส์มบตัิ๔ มองวา่ มาคอิาเวลลสี่งเสรมิการใชปั้ญญา(Wise & 

Prudence) ในทางปฏบิตัเิพื่อรบัใช้หรอืตอบสนองความอยาก (Desire) 

ของตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้ต่างกับแนวคิดยุคคลาสสิคที่บอกว่า ต้องใช้ 

ปัญญา (Wisdom) ควบคุมความอยาก (Desire) มาคอิาเวลลีมองว่า 

มนุษย์เรา ไม่ว่าจะดีเลิศเลอแค่ไหนก็ล้วนแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยกัน 

ทัง้สิน้และมนัเป็นธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละสถานการณ์ว่า มนุษยจ์ะตอ้ง

ท าบาป๕ ดว้ยเหตุที่ความทะเยอทะยานของมนุษย์ล้วนเป็นเป็นเรื่อง

ธรรมชาต ิสงครามจงึเป็นเรือ่งธรรมชาตดิว้ย  

เขากล่าวไวใ้น The Discourses เล่มที่ ๑ บทที่ ๓๗ ว่า “เมื่อ

มนุษยไ์ม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต่อสูก้นัดว้ยความจ าเป็นอกีต่อไปแลว้ พวก

เขาจะต่อสู้กันด้วยเหตุแห่งความทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นตัณหาที่มี

อานุภาพรนุแรงยิง่ในใจของมนุษยแ์ละรนุแรงเสยีจนกระทัง่ ไม่มวีนัจะละ

ไปจากมนุษยเ์สยีได ้ทัง้นี้กโ็ดยเหตุทีธ่รรมชาตไิดส้ร้างใหม้นุษยม์คีวาม

ปรารถนาในทุกสิง่ทุกอย่างแต่ไม่สามารถครอบครองทุก สิง่ทุกอย่างได้

....เมื่อมนุษยบ์างคนมคีวามอยากทีจ่ะไดเ้พิม่ขึน้ในขณะทีม่นุษยค์นอื่นๆ

                                                             
๔ กล่าวไวใ้นการบรรยายวชิา ร.๒๑๒ ประวตัคิวามคดิทางการเมอืงเบือ้งตน้ ปีการศกึษา 
๒/๒๕๕๕  
๕  โปรดด ูStrauss, Leo.(1958). Thoughts on Machiavelli. Chicago and London: 
The University of Chicago Press. pp.188-190 



๗๖      ฐิศิษพานุสรณ์ 

กลวัจะสูญเสยีสิง่ที่ตนมีไป ความไม่เป็นมิตรและสงคราม ก็คอืสิง่ที่

ตดิตามมา” 

ในบทละครเรื่อง La Clizia เราไดเ้หน็ถงึการแข่งขนัระหว่างบดิา

และบุตรผูอ้ยูใ่นสายโลหติเดยีวกนั ซึง่ต่างกต็กหลุมรกั Clizia เราไดเ้หน็

วา่ ในเรือ่งของความรกัแลว้ทัง้สองคนต่างกพ็รอ้มและเตรยีมตวัเป็นอยา่ง

ดทีี่จะโกหกปิดบงั หลอกลวง (พรอ้มทีจ่ะละเมดิศลีธรรมอนัดงีาม) เพื่อ

พุง่เป้าไปทีก่ารไดม้าซึง่ Clizia  

ท่ามกลางการแย่งชงินัน้ เราไดเ้หน็ถงึสายสมัพนัธ์ทีร่อ้ยรดัคนใน

ครอบครวัที่เปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์มีความทะเยอทะยาน กล่าวคอืแม้ว่า 

Cleandro, Eustachio และ Pirro ต่างกถ็ูกชุบเลี้ยงดแูลมาโดย Nicho-

machoในแบบทีต่่างกนั  Cleandro ในฐานะลูกชายคนโปรด  Eustachio

ในฐานะคนรบัใชผู้ท้ างานหนัก และ Pirro ในฐานะสหายในอุดมคติ  คน

ทัง้สามนี้ต่างกแ็สดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของความรกัซึง่ผลประโยชน์

ส่วนตัวของพวกเขาเองทัง้สิ้น ด้วยความต้องการซึ่งความรักของ

Nichomacho เขากย็ก Pirro ขึน้เป็นเสมอืนบุตรชายแท้ๆ  และ “ความรกั

กเ็ช่นกนั” ทีท่ าให ้Cleandro แปรเปลีย่นความกตญัญกูตเวทติาทีเ่ขามี

ต่อบดิาบงัเกดิเกลา้เป็นการสมคบคดิ และการวางแผนหลอกลวงเพื่อให้

ไดม้าในสิง่ซึง่ตนตอ้งการ  

ประการท่ีสอง “ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เท่ากบัธรรมชาติ” 

มาคอิาเวลลเีชื่อวา่ ตวัเขานัน้แตกต่างจากกระแสความคดิทางการเมอืงที่

มมีา ก่อนหน้าเขาดงัทีเ่ขาเขยีนไวใ้นบทที่ ๑๕ ของ The Prince ว่า 

“ขา้พเจ้าจงึเหน็ว่าการเขา้ไปเบื้องหลงัใหถ้งึความจรงิที่มผีลของเรื่องนี้
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เป็นการได้ ประโยชน์มากยิง่กว่าการไปถงึจินตนาการของสิง่นัน้ ....

เพราะระหว่างการมีชีวิตอยู่จริงๆอย่างไรกับการที่เราควรมีชีวิตอยู่

อยา่งไรนัน้ มคีวาม ห่างไกลกนัมากเสยีจนว่าเขาผูซ้ึง่ไม่กระท าในสิง่ซึง่

กระท ากนั แต่ไปกระท าซึง่สิง่ซึง่ควรกระท ากนั กไ็ดเ้รยีนรูร้สความพนิาศ

ของเขา แทนการรกัษาตนใหร้อด”  

ปรชัญาการเมืองของมาคิอาเวลลีคอืการสอนให้คนตระหนักใน

ความแตกต่างของเรื่อง “ how one lives and how one ought to live” 

มาคิอาเวลลีมองว่า สังคมการเมืองเป็นสิ่งที่ถู กสร้างขึ้นและย่อม

หมายความวา่ ในตอนทีจ่ะสรา้งสงัคมนัน้ศลีธรรมกย็งัไม่อาจเกดิขึน้ ดว้ย

เหตุนัน้ผูส้รา้งสงัคมการเมอืงเองจงึไม่อาจเป็นคนทีม่ศีลีธรรมไดเ้พราะ

ศลีธรรมไม่ใช่เรื่องธรรมชาตหิากแต่เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึ้น เหมอืนสงัคม

การเมอืง  

Strauss๖ กล่าวว่า ส าหรบัมาคอิาเวลลแีลว้ มนุษยเ์ราเป็นคนดใีน

ตอนแรกนัน้ มใิช่เพราะความบรสิุทธิแ์ต่เพราะตกอยู่ในก ามอืของความ

สยดสยองและความกลวัในตอนแรกและในตอนแรกเริม่นัน้กม็ไิดม้คีวาม

รกัอยูเ่ลยมแีต่เพยีงความสยดสยอง ใน The Discourses เล่มที ่๒ บทที ่

๒ เขาอธบิายวา่  

“ครสิต์ศาสนานัน้ถงึแมจ้ะอา้งตวัเองว่าเป็นสจัธรรมอนัสงูสุด แท้ที ่

จรงิแล้วกก็ลบัท าใหม้นุษย์อ่อนแอและปวกเปียก เพราะครสิต์ศาสนาย ้า

ถงึการถ่อมตน ความน่าสงสาร และการดถููกเหยยีดยามเรือ่งต่างๆ 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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มนุษยว์่าเป็นความดงีามสงูสุด(Virtue-นักศกึษา)  ครสิต์ศาสนาไดท้ าให้

สถานะของมนุษย์ตกต า่ลงตลอดเวลาเพราะครสิต์ศาสนาประณามการ

แสวงหาเกยีรต ิความรุ่งโรจน์ และสิง่ซึง่เป็นของมนุษย์กล่าวสัน้ๆ ก็คอื 

ในขณะทีศ่าสนาโบราณถือว่าสิง่ซึง่เป็นเรือ่งของโลกนี้ เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 

ครสิต์ศาสนากลบัสอนให้คนละทิ้งโลกนี้  ให้มนุษย์ยอมทนต่อความ

ยากล าบากในโลกนี้  เพือ่ชีวติอนัเป็นนิรนัดร์ในโลกหน้า ผลลพัธ์ก็คือ

ความเป็นทาสและความออ่นแอเขา้ครอบง าดนิแดนของชาวครสิต”์  

ใน La Mandragola Cullimaco และ Ligurio กค็อืตวัอย่างของเจา้

ผูป้กครองทีแ่ท ้(ซึง่ไม่ใช่ Nicia)  ดว้ยเหตุทีเ่ขาตระหนักใน What is? ใน

ขณะเดยีวกนัก็ยงัคงรกัษาภาพลกัษณ์แบบ What ought ? เป็นเจ้า

ผู้ปกครองที่ประสบความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ เจ้าผู้มีจิตที่พร้อมจะผัน

แปรเปลีย่นไปตามกระแสลมแห่งโชคชะตาจงัหวะและโอกาส เพื่อทีเ่ขา

จะยงัคงรกัษาความเป็นคนดไีวไ้ดถ้้ามนัยงัคงไวไ้ด้ (การบอกความจรงิ

กบั Madonna Lucrezia) และสามารถเปลี่ยนไปตามกระแสลมแห่ง

โชคชะตา จงัหวะ และโอกาส เพือ่ทีเ่ขาจะยงัคงรกัษาความเป็นคนดไีวไ้ด้

ถา้มนัยงัคงไว้ได้ (การบอกความจรงิกบั Madonna Lucrezia) และ

สามารถเปลีย่นไปท าสิง่ชัว่รา้ยไดท้ันทเีมื่อมนัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลง

มอืกระท า (Neccessita) 

ประการท่ีสาม “ภาพลักษณ์ภายนอกส าคัญท่ีสุด (Visual 

Politics)” หลกัส าคญัของ La Mandragola คอืเรื่องการคงรกัษา

ภาพลกัษณ์ภายนอก  การเมอืงเป็นเรือ่งของการท าใหเ้ชื่อ  เป็นเรือ่งของ
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การโฆษณา ใน Machiavelli’s Intention: The Discourses๗  

ศาสตราจารย์ Strauss กล่าวว่า “ความหวงัในความส าเรจ็ของกจิอนัสุ่ม

เสีย่งของมาคอิาเวลลคีรัง้นี้ (การต่อสูก้บัครสิตศ์าสนาดว้ยความพยายาม

รื้อฟ้ืนคุณธรรมและศีลธรรม โบราณ -นักศึกษา) ถูกสถาปนาขึ้นบน

ความส าเรจ็ของครสิตศ์าสนาเอง ในแบบเดยีวกบัทีค่รสิต์ศาสนาสามารถ

เอาชนะพวก Paganism ดว้ย โฆษณาชวนเชื่อ มาคอิาเวลลกี็เชื่อว่าเขา

สามารถชนะครสิตศ์าสนาผา่นการโฆษณาชวนเชื่อดว้ยเช่นกนั”   

ในมุมมองของนักศกึษา มาคอิาเวลลี ท าการโฆษณา ๒ ทางคอื 

การโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบของการเขียนที่เอาไว้อ่านส าหรบัคน

จ านวนน้อย  ผ่าน The Prince และ The Discourses เป็นการเตรยีม

ความพร้อมส าหรบัเจ้าหรอืผู้ที่มีศกัยภาพในการเป็นเจ้า  กบัโฆษณา

ชวนเชื่อในรปูแบบบทละครทีเ่อาไว้แสดงส าหรบัคนจ านวนมากเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มประชาชน  ดว้ย “การเขยีน” อนัเป็นจารตีหลงัสมยั

เพลโต และด้วย “บทละครและการแสดง” อนัเป็นจารตีที่มีมาตัง้แต่

อรสิโตเฟนิส  มาคอิาเวลลกีไ็ดน้ าเอา “ความแปลกใหม่” เขา้มาสู่ผูอ้่าน

ดว้ยวธิกีารทีด่ผูวิเผนิแลวก้ย็งัคงรกัษาระเบยีบ แบบแผนเดมิ   

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 
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when silence is kept about a great pleasure, the pleasure is not 

complete.” 

ในทีน่ี้ La Mandragola  กค็อืการก าเนิดรฐัแบบใหม่ พลเมอืงแบบ

ใหม่ ในรฐัแบบเก่าในภาพของพลเมืองแบบเก่า ด้วยการสร้างสาย

สมัพนัธ์ใหม่ขึ้นทบัซ้อนสายสมัพนัธ์เดมิ สร้างความแปลกใหม่ขึ้นใน

ลักษณะทัว่ๆ ไปที่ดู เหมือนเดิมนั ้นเอง ในฉากจบของบทละคร

สุขนาฏกรรม La mandragola นี้ก็จบที่โบสถ์ในตอนเช้าของอกีวนั ที่

แมว้า่ตวัละครทุกตวัจะกระทา การอนัเป็นการละเมดิศลีธรรมแบบครสิต

ชนมาเมื่อวานนี้  แต่ก็ยงัคงไปโบสถ์และ สวดมนต์กับหลวงพ่อธีโมที

ประหนึ่งวา่ไม่มอีะไรเกดิขึน้ 

   ในประเดน็ทีส่าม ว่าดว้ย Virtù ของมาคอิาเวลล ีและ Virtue ใน

สายธารปรชัญาการเมอืงตะวนัตกกบัการรื้อฟ้ืนคุณธรรมอนัเก่าแก่ดว้ย 

เหตุผลสมยัใหม่นัน้  Jonathan Haidt ไดอ้ธบิายถงึเรื่องความหมายของ 

virtue ไวใ้น The Happiness Hypothesis๘ ว่า “หากเรายอ้นกลบัไป 
พจิาณาที่รากศัพท์คา ว่า virtue ในภาษากรีกก็จะพบว่า คุณธรรม

(virtue) แต่เดมินัน้มคีวามหมายเดยีวกบัคา ว่า aretē ซึง่หมายถงึ ความ

สขุมุ รอบคอบความฉลาดเฉลยีวและคณุงามความด ี(aretē, excellence, 

goodness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าต่างๆ 

กล่าวคอื aretē ของมดีกค็อืใชห้นัอย่างด ี aretē ของตากค็อืใชม้องเหน็

อยา่งด”ี  
                                                             
๘ โปรดดู  Haidt, Jonathan.(2006). The Happiness Hyphothesis.Philadelphia: 
Basic Books.pp.156-157 
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ใน Nicomachean Ethics อรสิโตเตลิกล่าวชวีติทีม่ ีeudiamonia 

ส าหรบัมนุษยแ์ลว้กค็อืการบรรลุซึ่ง aretē ในตวัเองโดยการกระท าและ

การใชช้วีติอยา่งมเีหตุผล  คุณธรรมของมนุษยแ์บ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

คอื Intellectual virtues (อยู่ในจติส่วนทีเ่ป็น rational part) พฒันาขึน้ได้

ดว้ยการศกึษาและกจิกรรมทางปัญญา (practical wisdom) และ virtues 

of character (อยู่ในจติส่วนทีเ่ป็น non-rational part) พฒันาขึน้โดยการ

ฝึกปฏบิตัใิหเ้ป็นนิสยั   

อรสิโตเตลิ เชื่อว่าทุกสรรพสิง่ในจกัวาลนี้ลว้นมสีิง่ที ่เรยีกว่า telos 

หรอืเป้าประสงค์ในตวัของมนัเองในการทีจ่ะบรรลุซึ่งความเป็นไปไดใ้น

ตวัของมนั   

นักคดิกลุ่ม Stoicism มองว่าชวีติที่ม ีeudiamonia ก็คอืชวีติที่ม ี

virtue และคนจะใชช้วีติอย่างม ีvirtue ไดก้ต็่อเมื่อมปัีญญาเข้าถงึความ

จรงิดว้ยเหตุผล ตระหนักในความเป็นไปของธรรมชาตซิึง่ถูกขบัเคลื่อน

โดย devine reason (logos) หรอื universal reason ตระหนักในการ

เคลื่อนที่ของดวงดาวอนัไม่หยุดนิ่ง๙ และด ารงชีวติอยู่ใน will ที่สอด

ประสานกลมกลนืกบัเหตุผลของจักรวาลและธรรมชาต ิ “The whole 

universe is change and life itself is but what you deem it.-Marcus 

Aurelius”๑๐   

นักคดิกลุ่ม Epicureanism มองว่า virtue คอื “เครื่องมอื” ในการ

บรรลุซึง่ชวีติทีม่คีวามสขุ หรอืชวีติทีม่ศีานต ิ(ataraxia or tranquility) ซึง่
                                                             
๙ โปรดด ู On the Shortness of Life ของ Seneca 
๑๐ โปรดดู ู Meditations ของ Marcus Aurelius. 
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สามารถเกดิจากการใช้ปัญญาและเหตุผลเพื่อนา พาเราหลุดพ้นไปจาก

ความกลวัเรื่องสิง่เหนือธรรมชาต(ิความกลวัที่ว่าพระเจ้า หรอืสิง่เหนือ

ธรรมชาตมิอีทิธพิลในชวีติของเรา, ความเชื่อเรื่องโลกหน้า)  Epicurus 

มองว่า ชวีติที่มคีุณธรรมก็คอืชวีติที่เราพยายามเพิม่ความสุข ในโลกนี้  

(ในชีวิตที่เร ียบง่าย) และพยายามลดหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด 

(aponia) ในโลกนี้ทัง้แก่ตวัเองและผูอ้ ืน่ 

St. Augustine กล่าวไวใ้น  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.” 

ค ากล่าวนี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ virtue ของศาสนาครสิต์ในความหมาย

ทีแ่ตกต่างจาก virtue ในภมูปัิญญากรกีโบราณและ Virtùของมาคอิาเวลล ี

อยา่งสิน้เชงิ  ใน The Discourses เล่มที ่๑ บทที ่๔ มาคอิาเวลลมีองว่า 

“คงจะเป็นการผดิที่จะคดิว่าโชคชะตาเป็นตน้เหตุของโชคดหีรอืโชครา้ย

ของมนุษย ์เพราะในหลายๆ กรณกีไ็ดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่สาเหตุของโชค

ดีแท้จริงมิใช่โชคชะตาหากแต่ได้แก่ความสุขมุรอบคอบของมนุษย ์

นัน้เอง” 

ใน The Prince บทที ่๒๕ เขากล่าวว่า “เทพแีห่งโชคชะตามก็จะ

แสดงก าลงัในที่ๆ ไม่ไดม้กีารเตรยีมทรพัยากรไวต้่อต้าน ... โชคชะตา 

(เปรยีบเหมอืนกระแสน ้า) มกัจะมุ่งก าลงัไปยงัทีท่ี่ซึง่มนัรูว้่าไม่ไดม้กีาร

ปลกูสรา้งประตนู ้าหรอืมลูดนิควบคมุมนัไว”้ 
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ส าหรบัมาคอิาเวลล ีVirtù ทีส่ าคญัส าหรบัเจา้ผูป้กครองกค็อื ความ

ฉลาดสุขมุรอบคอบ  Virtù นี้ เองที่จะท าให้เจ้าผู้ปกครองต่อสู้กับ

สถานการณ์ต่างๆ ที่มกัเกดิขึ้นและแปรผนัไปตามพลงัอ านาจของเทพี

แห่งโชคชะตา (Fortuna) ได ้  Virtù ในความหมายของมาคอิาเวลลนีัน้  

ค าดงักล่าวถูกใชใ้นหลายรปูแบบ  ใชท้ัง้กบัสิง่ทีม่ชีวีติและสิง่ทีไ่ม่มีชวีติ 

อาทิ คุณภาพของคนัธนู หรอือาวุธ  Virtù ของคนัธนูก็ต้องมีความ

เทีย่งตรง และใหก้ าลงัสง่อยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าทีม่นัจะเป็นได ้  

ในบทที ่๖ ของ The Prince มาคอิาเวลลกีล่าวถงึ Virtù ของเจา้

ผูป้กครองและ Virtù ของคนัธนูในย่อหน้าเดยีวกนั  ในบทที ่๒ ของ The 

Discourses มาคอิาเวลลกีล่าวกถ็งึ Virtù ของทรราชย์และ Virtù ของ

อาวธุไวใ้นประโยคเดยีวกนั  ในบทที ่๒๕ ของ The Prince มาคอิาเวลลี

มองว่ามนุษย์สามารถเอาชนะเทพีแห่งโชคชะตาได้  ซึ่งในประเด็น

ดงักล่าวกส็อดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ขาเขยีนไวใ้น The Discourses เล่มที ่๒ 

บทที ่๓๐  “เราตอ้งปลุกตวัเองและสรา้งคลองระบายน ้า และเขื่อนไวก้ัน้

กระแสแหง่โชคชะตาและแลว้เรากจ็ะสามารถควบคมุมนัใหอ้ยูใ่นขอบเขต

ได ้ โชคชะตาควบคุมกจิกรรมของเราไดเ้พยีงครึง่เดยีว ครึง่ทีเ่หลอืหรอื

เกอืบครึง่ทีเ่หลอืนัน้เป็นเรือ่งของเราเอง”  Virtù ในความคดิทางการเมอืง

ของมาคิอาเวลลี (พร้อมที่จะเป็นทัง้ราชสีห์และสุนัขจิ้ งจอกแล้วแต่

สถานการณ์และความจ าเป็น) กไ็ม่ไดม้คีวามแตกต่างกบัค าวา่ aretē 

ในความคดิทีเ่กีย่วกบัคณุธรรมของวรีบุรษุ (the heroic concept of 

virtue)ในมหากาพย์ Iliad และ Odyssey ของ Homer คนทีเ่ป็นวรีบุรุษ 

ใน Homeric Society กค็อืคนทีส่ามารถกระท าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการ
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หลอกลวงหรอืการตระบัดสตัย์และสิง่อื่นๆ ตามที่เขาจะสามารถท าได ้

เพื่อปกป้องคนของเขาอย่างที่ Homer ไดพ้รรณนาถงึการกระท าของ 

Odysseus ซึง่เป็นตวัละครเอกใน Odyssey นัน้เอง  

ซึง่ในทีส่ดุกค็งจะไม่เป็นการกล่าวเกนิไปนกั  หากเราจะเขา้ใจวา่สิง่

ที่มาคอิาเวลลีเสนอ ก็คอืการรื้อฟ้ืนสิง่ที่เคยมอียู่เดมิในอดตีที่ถูกท าให้

ตายไป (ไม่ว่าจะดว้ยการแทนที ่aretē  ของHomer โดย aretē  ของ 

Plato  หรอืการแทนที่ virtue ของกรกี-โรมนัโดย virtue ของศาสนา

ครสิต)์ ใหก้ลบัมชีวีติขึน้มาใหม่อกีครัง้หนึ่ง  

ในขณะที ่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.”  ประโยคอนัมี

ชื่อเสยีงของมาคอิาเวลลกีค็อื “The end justifies the means” อนัเป็น

การอธิบายเรื่องเหตุผลแบบสมัยใหม่ ที่เหตุผลเป็นเพียงการให้

ความชอบธรรมกบัการกระท าเท่านัน้เอง                

“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” 

 

 
จากรายงานวชิา ร.๔๑๘  สมัมนาปรชัญาการเมอืงสมยักลางและฟ้ืนฟู  
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บทท่ี ๕ :  “ว่าด้วยความยติุธรรมในทรรศนะ 

ของ Marx  ในอุ้งมือนักศึกษาปรชัญาการเมือง 

ยคุโบราณ” อยู่ท่ีท างาน น.๖๕-๘๓ 
 

ฐศิษิพ ์ สงัขภ์ริมย ์ 

 

๕.๑ บทน า 
“กรรมาชพีไมม่อีะไรจะสญูเสยี นอกจากโซ่ตรวน  

พวกเขามโีลกทัง้โลกทีจ่ะไดม้า  กรรมาชพีทัง้หลายจงสามคัคกีนั” 

 

“การทีปั่จจยัการผลติไปกระจุกตวัอยู่ในมอืนายทุน  

ขณะทีก่รรมาชพี(แรงงาน) กลายเป็นเพยีงกระบวนการทางสงัคมมากขึน้ดว้ย

ลกัษณะเช่นนี้จะท าใหก้า้วไปสู่จุดทีส่ถานการณ์สองอย่างนี้  

ไมส่ามารถเขา้กนัไดก้บัเปลอืกหุม้ของระบบทุนนิยม  

มนัจะระเบดิออกเป็นเสีย่งๆ 

เสยีงระฆงัแห่งความตายของทรพัยส์นิส่วนบุคคลจะดงัขึน้  

ผูเ้คยยดึครองคนอืน่จะกลายเป็นฝ่ายถูกยดึครอง”    
                                                                                                                               

Karl Marx (1818 – 1883) 

 

ในประเดน็ศกึษา “ว่าดว้ยความยุตธิรรมในทรรศนะของ Marx  ใน

อุง้มอืนกัศกึษาปรชัญาการเมอืงยคุโบราณ”  ในบท “อยู่ทีท่ างาน” น.๖๕-
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๘๓  ผูศ้กึษาไดท้ าการคดิวเิคราะห ์รวบรวม เรยีบเรยีง  คน้คว้าและหา

ค าตอบ ภายใต้ค าถามซึ่งท่านอาจารย์ ดร.เดชา  ตัง้สฟ้ีา ไดใ้หผู้ศ้กึษา 

ท าการถอดความจากตวับททีผู่ศ้กึษาสนใจ และอธบิายถงึความส าคญัต่อ

ตนเองตลอดจนเหตุผลของการเลอืกประเดน็ศกึษา  ความสมัพนัธ์ของ

โครงเรื่องก่อนหน้าและต่อจากตัวบทที่ผู้ศึกษาได้ท าการเลือก  ซึ่ง

ภายหลงัจากการท าการคน้ควา้และหาค าตอบ   ผูศ้กึษาจงึมุ่งเน้นการ 

ศกึษา โดยวางอยู่บนค าถามพืน้ฐานทีถ่าวร  What is Justice ?  อะไร

คอืความยตุธิรรม  โดยท าการวพิากษ์ความเป็นไปไดข้องสงัคมการเมอืง

ที่ยุตธิรรมของมาร์กซ์ ผ่านสายตาของนักปรชัญาการเมอืงยุคโบราณ

ท่านหนึ่ง คอื Plato   

ทัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษางานวชิาการอนัเกี่ยวเนื่องในประเดน็

ดงักล่าว จากเอกสารวชิาการ  บทความ หนังสอื ทัง้ในและต่างประเทศ 

ผูศ้กึษาหวงั เป็นอย่างยิง่ว่าในการตอบค าถาม อนัเป็นส่วนหนึ่งของการ

เรยีนการสอนวชิา ร.๒๑๐ ปรชัญาการเมอืงเบื้องตน้ ทีผู่ศ้กึษาไดท้ าการ

ตอบค าถามนี้จะครอบคลุมวตัถุประสงคข์องค าถามทีผู่ส้อนไดม้อบหมาย

มา  

 

๕.๒ ประเดน็ศึกษาท่ีผูศึ้กษาสนใจ   

“ว่าดว้ยความยุตธิรรมในทรรศนะของ Marx  ในอุง้มอืนักศกึษา

ปรชัญาการเมอืงยคุโบราณ” จากตวับท “อยูท่ีท่ างาน” น.๖๕-๘๓       
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“ 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    

 
 ใช่ว่าคุณจะต้องตกลงไปสู่ก้นบึ้งก่อนจงึจะรู้สกึไดถ้ึงความ อยุตธิรรมที ่

มารก์ซ์ก าลงัพรรณนา ผูจ้ดัการระดบักลางจ านวนไม่น้อยทีจ่ะมองตาละหอ้ยเขา้

ไปในมมุหอ้งท างานของหวัหน้า และฉงนสงสยัว่า งานทีก่ าลงัถูกท าอยู่ขา้งในนัน่ 

มนัควรค่ากบักบัการไดร้บัค่าจา้งอย่างมากมายจรงิหรอื 

การแปลตามตวับท, อยู่ทีท่ างาน น.๗๐ 

 
“เราไมจ่ าเป็นตอ้งตกไปเป็น “ชนชัน้กรรมาชพี” ก่อน ถงึจะสามารถลิ้มรส

และสมัผสัความเจ็บปวดจาก ‘ความอยุติธรรมเชงิโครงสร้าง’ ในทรรศนะที ่

มารก์ซ์ไดอ้รรถาธบิายไว ้เพราะหากเพยีงมองจากมุมของกระฎุมพ ี[๑] หรอืแม้

กระทัง้ไพร่กระฎุมพแีล้วก็ตาม ก็มจี านวนไม่น้อยเช่นกนั ทีเ่วลาเขาหรือเธอ

เหล่านัน้ เหลอืบมองเขา้ไปในห้องท างานของเจ้านาย(ทุน)  ด้วยความสนเท่ห์

และโทมนสั พลางตัง้ค าถามว่า งานเซนต์เอกสารบนเกา้อี้หนงัเบาะนุ่มตวันัน้ มนั

มมีลูค่างาน มากไปกว่าหยาดเหงือ่และน ้าตาของเหล่ากรรมาชพีผูทุ้กขท์น จรงิๆ

หรอื”  

ม้ือเช้ากบัโสเครติส , น.๗๐ บรรทดั ๑๑ -๑๖ 
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๕.๓ เหตุใดประเด็นน้ีจึงเป็นประเด็นของคุณและประเด็นน้ีมี

ความส าคญักบัคณุอย่างไร   

จากการที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษา และเลือกประเด็นจากตวับท  

“อยูท่ีท่ างาน” น.๖๕-๘๓ นัน้ผูเ้ขยีนมคีวามประทบัใจในขอ้ความดงักล่าว

ซึง่ Robert  Rowland Smith ไดอ้รรถาธบิายใหผู้อ้่านได ้ตื่นรู ้ตระหนัก

ถึงค าถามส าคัญที่คนต่างๆ กันก็มีประสบการณ์ร่วมกับค าๆ หนึ่ง

เหมอืนกนั  ในลกัษณะทีต่่างกนัไปตามแต่ความคดิทางการเมอืงที่มตี่อ

ความหมายของค าว่า ความยุตธิรรม(Justice) สงัคมการเมอืงทียุ่ตธิรรม

ของแต่ละคน  ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่า ตัวผู้เขียนเองก็มี

ประสบการณ์ร่วม กบัค าๆ เดมิค านี้(ความยุตธิรรม) ในแบบที่ไม่ซ ้าเดมิ

ตลอดระยะเวลา ๒๒ ปีทีผ่า่นมา ความหมายทีต่่างกนั ภายใตเ้วลาทีต่่าง

ไป น าพาผูเ้ขยีนไปยงัดนิแดนทีไ่ม่อาจสมัผสั  หลุดพน้จากโลกแหง่ความ

เป็นจรงิ  หรอืแม้กระทัง้ชกัน าให้ผูเ้ขยีนต้องเผชิญความท้าทายทัง้ต่อ

ตนเอง และสงัคมรอบขา้ง  ภายใตข้อ้ความทีผู่เ้ขยีนไดท้ าการเรยีบเรยีง

ใหม่เป็นส านวนทีถู่กเก็บเกี่ยวดว้ย “เคยีว” และแต่งดว้ยต ี“คอ้น”  รอย

เรยีงอกัษรดว้ยสแีดงสด จนกระทัง่สู่การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน ผูเ้ขยีนมี

ความสนใจต่อค าถามถาวรทีว่า่ อะไรคอืความยุตธิรรม เราจะสรา้งสงัคม

การเมอืงทีย่ตุธิรรมไดอ้ยา่งไร  สิง่ทีม่ารก์ซอ์รรถาธบิายนัน้ ถอืเป็นความ

ยุติธรรมหนึ่งเดยีวหรอืไม่ และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพยีงไรที่จะ

เกดิขึน้จรงิ  

โดยในที่นี้ผู้เขียนจึงขออนุญาตมองความเป็นไปได้ของสงัคม

การเมอืงทีย่ตุธิรรม ในทรรศนะของมารก์ซต์ามประเดน็ต่อไปนี้ 
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ประเดน็ 

- ความเป็นไปได้ของสงัคมการเมืองทียุ่ติธรรม ในทรรศนะของ

มารก์ซ ์

- ความเป็นไปได้ของสงัคมการเมืองทียุ่ติธรรม ของมาร์กซ์ ใน

สายตา ของ Plato 

 

๕.๓.๑  ความเป็นไปได้ของสงัคมการเมืองท่ียติุธรรม  

   ในทรรศนะของมารก์ซ ์ 

“คนเรามคีวามเท่ากนัเพยีงเรือ่งเดยีว คอืความเท่ากนัในโอกาสทีจ่ะไม่

เท่ากนั”                                                                                      

Edmund Burke 

คงปฏเิสธไม่ไดว้า่ หากเรามคีวามประสงคจ์ะเขา้ใจ “ความยุตธิรรม

ในทรรศนะของมารก์ซ์”  เราตอ้งไปท าความเขา้ใจปรชัญาการเมอืงของ

เฮเกล (G.W.F. Hegel) ก่อน กล่าวคอืเฮเกล คอืผูน้ าเอามติทิางประวตัิ-

ศาสตร์ที่มีอยู่ในศาสนาคริสต์ มาอธิบายรูปแบบทฤษฏีของตนเอง 

ศาสนาครสิต์คอืศาสนาทีม่คี าพยากรณ์ถงึวนัสุดทา้ยของโลก ดงันัน้ทุก

อย่างที่เกดิขึ้นในโลกนี้จงึเป็นสิง่ที่ถูกก าหนดไวแ้ล้ว ครสิต์ศาสนามอง

ประวตัิศาสตร์เป็นเส้นตรง สิง่ที่เกิดขึ้นกบัมนุษย์เราเรยีกว่า “ประวตัิ-

ศาสตร ์: สิง่ทีม่นุษยก์ระท าต่อธรรมชาต ิดดัแปลง ศกึษา ต่อสู้”  มนุษย์

ไม่สามารถเขา้ใจหรอืใหน้ิยามของ God ไดด้ัง่บทสนทนาที่โมเสส พระ

เจา้วา่ Who are you ? พระเจา้กต็อบวา่ I’m who I’m.  เมื่อพระเจา้สรา้ง

มนุษยน์ัน้  พระเจา้เป็นพระผูส้รา้งในฐานะ Maker ,Creator และเป็นผูรู้้
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ทุกอยา่งจรงิๆ หรอื? พระเจา้สรา้งมนุษยต์ามฉายาของพระองคใ์หม้นุษย์

เป็น Maker และเป็น Knower   ถา้พระเจา้เป็นผูรู้ทุ้กสิง่ เหตุใดพระเจา้

จงึตอ้งสรา้งอารยะธรรมทีต่่างกนัใหม้าปะทะกนั อารยธรรม(Civilization) 

ทีย่ ิง่ใหญ่ ในประวตัศิาสตร์ของมนุษยชาต ิ อารยธรรมกรกี อารยธรรม

โรมนั  อยีปิต ์จนี มนัหายไปใน  

ประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตหิากมองโดยผวิเผนิกค็อืความขดัแยง้

ระหว่างอารยธรรม แต่เฮเกล (คดิว่าตนรูว้่าพระเจา้คดิอย่างไร) พระเจ้า

โดยนิยามทีเ่ป็นผูส้รา้ง และผูรู้้ (วนัที่พระเจา้สรา้งโลก : มสีิง่ทีพ่ระเจ้า

ตอ้งสรา้งอกีมากแต่พระเจ้ากย็งัไม่สรา้ง ในวนัที ่๑  Day 1 พระเจา้ยงั

ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ เพราะวนัที่ ๑ ยงัไม่สรา้งทัง้หมด (วนันัน้

หากจะกล่าวใหถ้กูกค็อืเป็นเพยีง Potential คอืมศีกัยภาพทีจ่ะสรา้ง ทีจ่ะ

รู้ แต่ก็ย ังไม่สมบูรณ์นั ้นเอง)  ตรงนี้ เองคือสิ่งที่เฮเกลใช้ค าว่า 

ALIENATION :ความรูส้กึแปลกแยก (God คอื ความรูส้กึแปลกแยกใน

ตวัเอง จากศกัยภาพทีเ่ยอะแต่ไม่ไดถ้กูน ามาใช)้ 

พระเจ้าจึงต้องสร้างเพิ่ม>>>>รู้เพิ่ม>>>>สร้างเพิ่ม>>>>รู้เพิ่ม 

จนกวา่จะสรา้งหมด,รูห้มด>>>>จงึจะเป็นพระเจา้ทีส่มบรูณ์ 

  

“ ปัจเจกบุคคล  มกัจะมองไม่เหน็ภาพรวม เหน็เพยีงแต่รฐัของเขา 

อารยะธรรมของเขา ดงันัน้เมือ่กรกีถูกโรมนัท าลายและยดึครองจงึทุกข ์ 

แต่ความสญูเสยีของกรกีไม่ใช่ชยัชนะของโรมนั หากแต่เป็นการน าเอา

ขอ้ดขีองสองอารยะธรรมมาผสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั  การท าสงคราม
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ระหว่างอาณาจกัร ก็คอืเครือ่งบ่งชี้ Alienation ของ God  ดงันัน้การ

เดนิทางของประวตัศิาสตรโ์ลกกค็อืการเดนิทางของพระเจา้นัน้เอง” 
Karl Marx (1818–1883)  

 

คาร์ล มาร์กซ์ มองปัญหาของมนุษย์แบบ วัตถุนิยมประวัติ-

ศาสตร ์ หมายถงึวตัถุทางเศรษฐกจิ ความแปลกแยกในตวัมนุษยเ์รานี้

เองต่างหาก (โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ)  ที่คือ การเดินทางของ

ประวตัศิาสตร ์ไม่ใช่ความแปลกแยกของพระเจา้  มารก์ซ์มองว่าแรกเริม่

มนุษยเ์ป็นสตัวท์ีส่รา้งสรรค ์กล่าวคอืคดิเองว่าอยากจะท าอะไร แต่ละคน

ต่างท าในวธิกีารทีต่นเองอยากจะท า ไม่มใีครบงัคบั เป็นตวัของเราเอง 

ท าเสร็จแล้วก็เป็นของเรา ไม่มีความรู้สกึแปลกแยกแต่อย่างใด แต่

ประวตัิศาสตร์ของมนุษยชาตเิป็นความแปลกแยกเพราะสงัคมมนุษย์

ตัง้แต่เริม่มคีวามแปลกแยกของผูเ้ป็นเจ้าของปัจจยัการผลติ กบั ผูค้นที่

ไม่ ได้เ ป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  ก็ท า ให้เกิ ดการเดินทางของ

ประวตัศิาสตรข์ึน้ 

March of History : จงึเป็นการขบัเคลื่อนที่มาจากวธิกีารทาง

เศรษฐกิจ อันมีตัวแปรที่สมัพันธ์กันคือ Mode of Production, 

Force(source) of Production,รปูแบบการเมอืงการปกครอง กฎหมาย 

และวฒันธรรม 

๑.บุพกาล – รว่มมอืกนัแบบชุมชน 

๒.ทาส – นายทาส กบั ทาส 
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๓.ศกัดนิา- เจา้ขนุมลูนาย กบัไพร ่

๔.ทุนนิยม- นายทุน กบั คนงาน 

๕.สังคมนิยม –ปัจจัยการผลิตเ ป็นของส่วนรวมไม่มีชนชัน้ 

 

ALIENATION :ความรู้สึกแปลกแยก 

คนงานในระบอบทุนนิยมอุตสาหกรรมทีม่กีารแบ่งงานกนัท าแบบ

แยกส่วน(ตามสายงานการผลิต)  คนงานเหล่านั ้นไม่ได้ควบคุม

กระบวนการผลติจนผลติสนิคา้เป็นชิ้นเป็นอนัเหมอืนยุคก่อน และไม่ได้

เป็นเจา้ของปัจจยัการผลติที่เป็นตวัก าหนดผลตอบแทนและก าหนดวถิี

ชวีติของพวกเขา ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทีจ่ะน าไปสู่การปฏวิตัหิรอื กา้ว

กระโดดในเชงิสรา้งคณุภาพใหม่  

มาร์กซ์มองว่าเมื่อทุนนิยมขูดรีดชนชัน้กรรมาชีพจนถึงขีดสุด

จนกระทัง่น ามาซึง่ ALIENATION ทีส่มบรูณ์ 

๑.ท าในสิง่ทีต่นไม่อยากกระท า 

๒.ท าในสิง่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของผูท้ า(ผูท้ าไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์) 

๓.เมื่อท างานรบัเงนิในมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ คา่ครองชพีพอประทงัชวีติใน

หนึ่งวนั พรอ้มทัง้ตอ้งแยง่งานกบัคนอืน่ทีอ่ยูใ่นตลาดแรงงานจ านวนมาก 

๔.ท าในสิง่ทีไ่ม่ไดน้ ามาหรอืไม่สามารถเขา้ถงึปัจจยั ๔ เวลาท างาน

มาก เวลาพกัผอ่นต่อวนัไม่พอต่อการมสีขุภาพทีด่ ี

๕.ค าถามคอืเอามาท าไม? เงนิที่ไม่พอเลี้ยงชพี ไม่พอจ่ายค่า

รกัษาพยาบาล หรอือกีนยัหนึ่ง ไม่พอต่อสทิธใินการมชีวีติในฐานะมนุษย ์
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 The End of History  ของมารก์ซ์มองต่างจากเฮเกล โดยไม่เชื่อ

ว่าประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตจิะจบลงทีร่ะบบทุนนิยม มารก์ซ์มองว่า

พฒันาการของทุนนิยมตะน าไปสูจุ่ดจบของตวัมนัเองและจะน าไปสูจุ่ดจบ

ของประวตัศิาสตร์ของโลกดว้ย การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในประวตัิ-

ศาสตรโ์ดยสว่นใหญ่ คนเปลีย่นเพยีงมุ่งเปลีย่นเพื่อใหต้นไดร้บัประโยชน์ 

แต่ไม่ไดเ้ปลีย่นที่ตวัระบบอย่างถอนรากถอนโคน (เช่นจากไพร่ ก็ผลกั

ตวัเองขึน้เป็นกระฎุมพน้ีอย) มารก์ซ์เชื่อในการเปลีย่นแปลงอย่างถอน

รากถอนโคน ปัจจยัการผลิตเป็นของส่วนรวม กล่าวคอื “ทุกคนให้กบั

สงัคมตามความสามารถ และเอาไปจากสงัคมตามความจ าเป็น ” มารก์ซ์

วาดฝันสงัคมการเมอืงที่ยุตธิรรมในอนาคต เป็นสงัคมที่คนงานท างาน

เพียงวนัละ ๓ ชัว่โมง มาร์กซ์มอง ความก้าวหน้า มาร์กซ์เชื่อว่า

พฒันาการทางวทิยาศาสตรส์มยัใหม่ จะน าไปสู่ความเจรญิรุ่งเรื่องของ

มนุษย ์

เมื่อความเหลื่อมล ้าหมดไป >> ความขดัแย้งก็หมดไปด้วย 

ต ารวจก็ไม่จ าเป็นต้องมี ทหารก็ไม่จ าเป็นต้องมี รฐับาลก็หมดความ

จ า เ ป็น ร ัฐก็จะค่อยๆหายไป เหลือเพียงแต่  Civil Society 

(สงัคมประชา) นัน้เอง ชวีติในอนาคตคนจะเป็นมติรกนั ไม่มชีนชัน้ ไม่มี

รฐั ดงับทเพลง Imagine ของ Lennon นัน้เอง 

 

๕.๓.๒ ความเป็นไปได้ของสงัคมการเมืองท่ียติุธรรม  

            ของมารก์ซ ์ในสายตา ของ Plato 
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ว่าด้วยด้วยความยติุธรรมของ Plato  

จากงานเขยีนของเพลโตที่มรีูปแบบเป็นบทสนทนาในการพูดกบั

คนต่างๆกันด้วยภาษาที่ต่างกัน การแฝงสญัญะและการกระท า การ

เริม่ตน้บทสนทนา Euthyphro  ทีค่ าถาม What is ? อะไรคอืศาสนธรรม 

น ามาซึง่ค าถามว่า ความยุตธิรรมคอือะไร,กฎหมายนัน้ยุตธิรรมหรอืไม่ 

ใน Apology ที่ทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึความจรงิของปรชัญาเมธีซึ่งขดักบั

ความจรงิ (Noble Lie) ที่เป็นความเท็จอนัสูงส่งของนครรฐั ท าใหค้ า

กล่าวของเพลโตที่ว่า “นครที่ยุตธิรรมจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมื่อปรชัญาเมธี

เป็นผู้ปกครอง ” เพราะปรัชญาเมธีเป็นผู้แสวงหาความจริง  (ร ักใน 

wisdom) และพยายามแทนที่ความเห็น (opinion) ด้วยความจรงิ แต่

ความประจวบเหมาะนี้กด็เูหมอืนวา่จะไม่มทีางเป็นไปได ้    

ในงานเขียนเรื่อง Crito ก็เป็นการพูดถึงการสมมุติตัวเองของ 

Socrates วา่ตนเองเป็นกฎหมายและพดูคุยกบั Socrates ว่าการจะหลกี

นี้จากการตดัสนินัน้เป็นสิง่ซึ่งดแีละยุตธิรรมหรอืไม่ ทัง้ Apology และ 

Crito น าเราไปสูก่ารเริม่ตน้ของ Republic กบัความยตุธิรรม ๔ แบบคอื 

๑. ความยุตธิรรมคอืการไม่พดูโกหก,และคอืการคนืสิง่ของอนัเป็น

กรรมสทิธิแ์ดเ่จา้ของ(การช าระหนี้ตามกฎหมาย) 

เคฟาลสั : ความยตุธิรรมของพอ่คา้ 

๒. ความยุติธรรมคอืการใหส้ิง่ที่ดแีละเป็นประโยชน์กบัผู้รบัโดย

บางครัง้อาจตอ้งโกหก,คอืการช่วยมติรและท ารา้ยศตัร ู

โพลมีารค์สั :ความยตุธิรรมของผูพ้ทิกัษ์ 
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๓. ความยุตธิรรมคอืประโยชน์ของผูท้ีแ่ขง็แรงกว่า กล่าวคอืคณะ

ผูป้กครอง ก าหนดความยุตธิรรมผ่านกฎหมายซึ่งมนัเป็นประโยชน์แก่

ผูป้กครองในแต่ละระบอบเหมอืนกนั 

เทรซ์มีาคสั : ความยตุธิรรมของผูป้กครองทีไ่ม่ใช่ปรชัญาเมธ ี

๔. ความยุตธิรรมดว้ยการกลวัผลแห่งการกระท าสิง่ซึง่ไม่ยุตธิรรม 

คอืการละเมดิกฎหมายทีค่นในสงัคมบญัญตัขิึน้(การเคารพกฎหมาย)   

กลอคอนกบัความยุตธิรรมจากสิง่ซึ่งเป็นรางวลัแด่คนซึ่งยุตธิรรม   

(วพิากษ์ความยุตธิรรมในทรรศนะที่กล่าวโดยทัว่ไปของกวซีึ่งในสมยั

ต่อมา นิชเช่กล่าววา่ “กวคีอืผูร้บัใชศ้ลีธรรมแบบหนึ่งแบบใดเสมอมา”) 

 

การสนทนาของผูส้นทนาใน Republic น าไปสู่การเปลีย่นประเดน็

จากการหาความยตุธิรรมซึง่เป็นไปไดโ้ดยธรรมชาตขิองมนุษย ์ไปสู่การ

สรา้งนครรฐัทีย่ตุธิรรม จากนครรฐัทีม่อียูจ่รงิ  

ไดแ้ก่นครรฐั ๓ รปูแบบคอื  

๑. นครทีแ่ขง็แรง(นครแหง่สกุร) ซึง่เสือ่มลงดว้ยความอยาก 

๒. นครแหง่คา่ยทหาร(นครทีบ่รสิทุธิ)์ 

๓. นครแหง่ความงาม(นครทีป่กครองโดยปรชัญาเมธ)ี 

ทัง้นี้ในการอรรถาธบิายถึงนครที่ยุติธรรมที่สุด เพลโตอธิบายว่า

ต้องเป็นนครที่ปกครองโดยปรัชญาเมธี เป็นนครที่ใช้คุณธรรม ๓ 

ประการคอื ปัญญา(Wisdom) ความพอประมาณ และ ความกล้าหาญ 

โดยมปัีญญาเป็นตวัน าในการปกครอง ทัง้นี้เพลโตอธบิายวา่ จติประกอบ

ไปดว้ย ๓ สว่นคอื ความอยาก(desire) ความมนี ้าใจ (Spiritedness) และ
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ความมเีหตุผล (reason) นครทีย่ตุธิรรมคอืนครทีจ่ติของปัจเจก เป็นหนึ่ง

เดยีวกบัจติของนคร กล่าวคอื Eros ของปัจเจก ตอ้งถกูแทนทีด่ว้ย  Eros 

ของนคร คนต้องกระท างานอย่างเดยีว เป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์ที่

ปกครองโดยปรชัญาเมธ ีมกีระบวนการศกึษาของ ผูพ้ทิกัษ์นัน้เอง 

 เท่าที่ผู้เขียนได้อรรถาธิบายมาพอสมควรความเป็นไปได้ของ

สงัคมการเมอืงที่ยุตธิรรม ของมาร์กซ์ ในสายตาของ Plato ก็พอจะดูมี

ความเป็นไปได้หากคอืการมุ่งเปลี่ยนสงัคมการเมืองในปัจจุบันให้เป็น

สงัคมการเมอืงที่มคีวามยุตธิรรม แต่หากมาร์กซ์เชื่อว่าจะสรา้งสงัคมที่

ยุตธิรรมทีส่มบูรณ์ไดจ้รงิๆ เพลโตกค็งจะมองหน้ามารก์ซ์พลางชี้นิ้วขึ้น

ฟ้าแลว้บอกว่า “ความยุตธิรรมทีส่มบูรณ์มนัมอียู่พยีงใน Form (โลกของ

แบบ)” คณุเพยีงท าไดแ้ค่สรา้งชุมชนการเมอืงของคุณใหไ้ปใกลน้ครรฐัที่

ยตุธิรรมในโลกของแบบไดเ้ท่านัน้ แต่มอีาจสมบูรณ์เหมอืน Form ได ้สิง่

ทีค่ณุสามารถท าไดค้อื มุ่งเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้ หรอืไม่ใหเ้ลวลงดว้ยการ

รกัษาไวน้ัน้เอง  

 

๕.๔ ความสมัพนัธก์บัโครงเร่ืองก่อนหน้าและต่อจาก  

        (บทอยู่ท่ีท างาน)  

การท างานก็เปรยีบประหนึ่งการคน้หาความหมายของชีวติทาง

การเมอืง เรามุ่งกระท าเพื่อหวงัผลบางประการเสมอ บ้างหวงัค่าตอบ -

แทน บา้งหวงัความเขา้ใจ บา้งหวงัความหลุดพน้ บา้งหวงัเตมิเตม็ความ

ไม่สมบรูณ์หรอืความรูส้กึแปลกแยกในตวัเรา  แต่มกีารท างานจ านวนไม่

มากทีเ่ป็นชวีติทางปรชัญา เพื่อความรู ้เพื่อความจรงิ หากเราเชื่อมโยง
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ความสมัพนัธ์กบับทน า บทตื่นนอนเราก็คงจะเขา้ใจไดว้่า หากไม่มคี า

กล่าวทีว่่า  “The   unexamined  life  is  not  worth  living –Socrates”  

กค็งไม่มกีารตื่นรู ้กค็งไม่มกีารเริม่รู ้และในทา้ยทีสุ่ดกค็งไม่มกีารเริม่ท า 

เพื่อหลุดพน้จากปรมิณฑลของความเหน็ก้าวเขา้สู่ปรมิณฑลของความ

จรงิ  ใชค้วามรู้ (wisdom) คู่คุณธรรม(Fortūna) เพื่อการเดนิทางทัง้ของ

ตวัเองและสงัคมการเมอืง ไปใหใ้กลค้วามสมบูรณ์ทีสุ่ดนัน้เอง บทไปพบ

แพทย์ และบทต่อๆ ไป ล้วนกลบัมาสู่ค าถามถาวรที่ยงัไม่มีค าตอบที่

ถาวรว่า What is Life ? หรอื เรามชีวีติอยู่จรงิๆ หรอืไม่ หรอืเรามชีวีติ

อยา่งไร นัน้เอง 

 
จากรายงานวชิา ร.๒๑๐ ปรชัญาการเมอืงเบื้องตน้  

 
เชิงอรรถ 

[๑]  กระฎุมพี (กฺระ-ดุม-พ;ี มกัสะกดผดิเป็น กระฎุมภ ีหรอื กฎุมภ)ี เป็นชนชัน้

ทางสงัคมกลุ่มหนึ่ง ซึง่อยู่ในกลุ่มชนชัน้สูงหรอืชนชัน้พ่อคา้วาณิช ซึ่งไดส้ถานะ

ทางสังคมหรืออ านาจมาจากหน้าที่การงาน การศึกษา หรือความมัง่มี (ซึ่ง

ตรงกนั ขา้มกบัพวกอภชิน) เป็นชนชัน้ทีม่ฐีานะจากการคา้ขายหรอืงานช่างฝีมอื 

ไม่มทีี่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งอาจหมายรวมถึง  นายทุน นายทุนน้อย คนชัน้

กลาง ส่วน "ไพร่กระฎุมพ"ี นัน้ หมายถงึชนชัน้ทีอ่ยู่ต ่ากว่ากระฎุมพแีต่สูงกว่า

ชนชัน้ทีต่ ่าทีสุ่ด ในสงัคม เป็น "พลเมอืงทีม่เีงนิพอใชเ้ลีย้งชวีติไม่เป็นทาสบุคคล

ผูใ้ด" (ผูแ้ปล : ศาสตราจารยพ์เิศษจ านงค ์ทองประเสรฐิ) 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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บทส่งท้าย 
 

มะลิ มาลา 
 

ฐติมิา เป้าพรหมมา 

๒๒ เมษายน ๕๙ 

 

มะล ิมาลา มาจากไหน? ชื่อนี้มาจากความทรงจ าผ่านกายหยาบ

ครัง้สุดท้ายส าหรบัฐิศษิพ์  มะล ิคอืดอกไม้สขีาวชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม 

หลากสายพนัธุ ์และมกันิยมน ามารอ้ยมาลยัถวายพระ หรอืพธิกีารต่างๆ 

สขีาวคอืสขีองความบรสิทุธิห์ากแต่แปดเป้ือนและบอบซ ้าไดง้า่ยดาย... 

 ฐศิิษพ์ สงัข์ภิรมย์ ในความทรงจ าของครอบครวั เขาคอืบุตรที่ด ี

น้องทีด่ ีหลานที่ด ีพีช่ายทีด่ ีส าหรบัสมาชกิทุกคนในครอบครวัและวงศ์

ตระกลู  การจากไปของบอมคอืความสญูเสยีอย่างทีไ่ม่สามารถหามาตร

วดัใดมาเปรยีบได ้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนไม่กล่าวโทษบอมทีเ่ลอืกจะ

จากไป สูด่นิแดนทีไ่ม่มผีูใ้ดทีม่ลีมหายใจในกายหยาบไดเ้ขา้ไปสมัผสัมนั

มาก่อน  “ส าหรบัพ่อ บอมเสมอืนตวัแทน  ส าหรบัแม่ บอมเสมอืนลูกรกั 

ส าหรบัพีส่าว บอมเสมอืนเพือ่นสนิท” บอมอยูใ่นครอบครวัทีอ่บอุ่น ไดร้บั

การอบรมทีด่ ีการศกึษาทีด่ ีและโอกาสทีด่ ีคนในครอบครวัรกับอม 

 เมื่อวยัเยาว์ บอมมกัตดิตามแม่จุ๋มและพ่อพลไปแทบทุกที่ แม่พ่อ

ไปไหนบอมไปด้วย บอมจึงได้เปิดหูเปิดตาในสถานที่ต่างๆ และเริ่ม



หนงัสือท่ีระลึกถึงนายฐิศิษพ ์สังขภ์ิรมย ์     ๙๙ 

เรยีนรูท้ ีจ่ะเขา้สงัคมจากเดก็น้อยกเ็ริม่เตบิโตทีจ่ะเตบิใหญ่ภายใตร้่มเงา

ของครอบครวั...นี่แหละลกูไมห้ล่นไม่ไกลตน้  

ส าหรบัพีส่าวบอมเคยเล่าวา่พีส่าวเหมอืนไม่ใช่ผูห้ญงิ ออกจะทะมดั 

ทะแมงและแสนซนในยามวยัเด็ก  น้องชายมกัโดนพี่สาวแกล้งจนถูก

ต าหนิอยู่บ่อยครัง้ ชวีติในวยัเดก็ของทัง้คู่มพีีเ่ลี้ยงทีแ่สนดคีอยดแูลยาม

พ่อแม่มีธุระ บอมชอบขอให้พี่เลี้ยงท าการบ้านให้ นิส ัยในวยัเด็กจึง

เสมือนเดก็ชายตวัน้อยๆ ที่มแีต่คนคอยช่วยเหลือ  คุณพ่อบอกว่า พ่อ

ตอ้งดดันิสยัดว้ยการท าโทษแปลกๆ ฟังจากทีเ่ล่ากแ็ปลกจรงิๆ  

บอมใช้ชวีติอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชอบเก็บตวัอยู่ในห้องสมุด 

รกัการอ่าน แตกต่างจากเดก็คนอื่นทัว่ไปในวยัเดยีวกนั และต่อมาเริม่

เป็นเดก็กจิกรรมเต็มตวัเมื่อเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวั “ยุวชน

ประชาธปิไตย เครอืข่ายแห่งรฐัสภา ชีวติที่มคี่า คอืชีวติที่มีคุณธรรม ” 

บอมเริม่เดนิสายท ากจิกรรมเพื่อสงัคมในพื้นที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  สิง่

เหล่านี้ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่เดก็และเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน

เพราะบอมด าเนินโครงการทัว่ถงึในทุกพืน้ที่ในจงัหวดั การท ากจิกรรม

เหล่านี้น ามาซึง่โอกาสดีๆ  ใหเ้ขา้มาในชวีติของบอม  

จนกระทัง่อาย ุ๑๗ ปี บอมพาตวัเองเขา้มาเผชญิโลกกวา้งดว้ยการ

เข้าเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๕ โรงเรยีนบดนิทร์เดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 

สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของบอม เพราะต าแหน่ง

ประธานสภานักเรยีนที่น าพาบอมไปสู่หนทางที่เป็นบทเรยีนทีด่ทีีสุ่ดใน

ชวีติ ในยามเมื่อสงัคมไทยไม่ได้เป็นดัง่ที่ใจคดิ  ส าหรบัเด็กคนหนึ่งที่

พยายามจะท าใหส้งัคมทีเ่ป็นอยูด่ขี ึน้ ลองนึกภาพตามวา่ เมื่อสิง่ทีเ่กดิขึน้
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ไม่เป็นดัง่ที่วาดไว้ ท่านจะรู้สกึอย่างไรที่ต้องเผชญิกบัสิง่ที่ไม่ได้คาด -

การณ์  

 หลงัจากจบมธัยมปลาย บอมทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสอืเพื่อ

สอบตรงเข้าคณะรฐัศาสตร์ สาขาการเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์โดยใชเ้วลาเพยีง ๑ เดอืนในการเตรยีมตวั เพราะ เวลาส่วน

ใหญ่บอมมอบให้กับการท ากิจกรรมเพื่อให้สงัคมดขีึ้น และด้วยความ

วริยิะ อุสาหะ ของตนเองในการพยายามอ่านหนังสอืเตรยีมสอบ ท าให้

สามารถเขา้เรยีนสถานทีแ่หง่นี้ได ้ 

ตลอดระยะเวลา ๔ ปีในรัว้มหาวทิยาลยัไดห้ล่อหลอมองค์ความรู ้

ความมวีนิัย พฤตกิรรม การใชช้วีติ และสิง่ทีเ่รยีกว่าความรกัในความรู ้

ดัง่เช่น ศาสตร์ในดา้นปรชัญาที่ฐศิษิพใ์หค้วามใส่ใจและสนใจเป็นพเิศษ 

ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็ควรแก่การถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ใหแ้ก่ผู้ที่ไดม้โีอกาส

อา่น ฐิศิษพานุสรณ์ ทุกท่าน 

 ก่อนสง่ตน้ฉบบัใหแ้ก่พีด่ศิ  ผูเ้ขยีนไดต้ดิต่อเพือ่นสนิทของบอม  ที่

มฝีีมอืในการเขยีน ทีส่ามารถบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงชวีติ

นกัศกึษาปี ๑ ของบอม เนื่องจากตวัผูเ้ขยีนยงัเป็นเดก็นักเรยีนในมธัยม

ปลายทีจ่ะมาเขา้ค่ายคดัเลอืกจติอาสาและประชาธปิไตย โดยมบีอมเป็น

พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ด้วยเหตุนี้ เองจึงไม่สามารถเขยีนเล่ารายละเอยีด

ในช่วงชวีตินี้ของบอมได ้

 ราณี เขยีนมาว่า “การไดอ้ยู่โต๊ะเดยีวกนักบับอมท าใหเ้รามี

โอกาสเจอกันบ่อย ว่ากันว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตมหา -

วิทยาลัยคือ ช่วงปี ๑ นี้ เอง ช่วงที่เราเป็นน้องใหม่กัน บอม ร่วมท า
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กจิกรรมหลายอยา่ง ตัง้แต่รว่มรณรงคใ์หค้นออกไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ใหญ่ปี 

๒๕๕๔  ซึง่การท ากจิกรรมดงักล่าวนี้ไดม้อบบทเรยีนทางรฐัศาสตร์บท

แรกให้แก่คุณฐิศิษพ์ ในเรื่องของการบริหารและจัดการ กระนัน้ก็ด ี

ฐศิษิพ์ก็เก็บเอาเรื่องราวที่เกดิขึ้นไวเ้ป็นบทเรยีน เพยีงแต่ค่อยๆ  ลด

บทบาทการท ากิจกรรมขนาดใหญ่ลงไป เป็นช่วงเวลาไล่ๆ  กบัที่เกิด

กจิกรรมการระบายสโีต๊ะ การแข่งประกวดโต๊ะฐศิิษพ์ก็เข้ามามีส่วนใน

การท ากจิกรรมเหล่านี้  แต่เขามกัจะออกตวักบัหมู่เพื่อนว่า ไม่ขอออก

หน้า ผลที่ไดค้อื โต๊ะไดร้บัรางวลัที่ ๑ ไป  จากการร่วมท ากจิกรรมโต๊ะ

ดว้ยกนัมา ท าใหว้า่ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของฐศิษิพ ์ไม่เหมอืนกบัทีใ่ครหลายๆ 

คนตัง้แงใ่สเ่ขาเอาไวเ้ลย ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งความเป็นเฟรชชี่   เรา

ไดเ้หน็ลกัษณะการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปของเขาจากผูท้ีเ่อาจรงิเอาจงั

กบังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศชาต ิเมื่อเขาเป็นน้องใหม่ เขากเ็ริม่ทีจ่ะหนั

มาสนใจสิง่อืน่ๆ รอบตวัเขา ท าใหเ้พือ่นๆ หลายคนพากนัตกอกตกใจ ไม่

คดิว่าชายหนุ่มผูแ้สนจะจรงิจงักบัชวีติปานนัน้จะมมีุมสนุกสนานกบัเขา

ดว้ย    

“นอกเหนือไปจากเรื่องกจิกรรมที่ท าใหเ้ราตอ้งเจอกนับ่อยๆ เรื่อง

เรยีนก็เช่นเดยีวกนั ในช่วงปี ๑ มีหลายวชิาที่เราและฐิศิษพ์ เรยีนตัว

เดยีวกนั แต่คนละวนั ท าใหเ้มื่อถงึช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค เรา

ตอ้งมานัง่ตวิกนัโตรุ้ง่บ่อยๆ  ฐศิษิพใ์นภาพจ าของใครหลายๆ คน  คอื ผู้

คงแก่เรยีน แต่ส าหรับฐศิิษพ์ที่อยู่ในภาพจ าของเราตอนปี ๑ คอื ชาย

หนุ่ม ทีเ่ดนิบ่นวา่อา่นหนงัสอืไม่ทนัและขอใหเ้ราช่วยตวิให ้ อกีภาพทีเ่รา

จ าไดอ้ยา่งแม่นย า คอื ชายหนุ่มทีว่ ิง่รอบสระน ้าหอโซนซ ีหลงัจากทีอ่่าน
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นิยายแนะน า ของวชิา มธ.๑๑๐ เรือ่ง ๑๙๘๔ จบไป เรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ที่

ดูเหมอืนจะไม่มอีะไรในวนัวาน แต่ในวนันี้แล้วมนักลับกลายเป็นความ

ทรงจ าทีม่คีา่ นึกถงึขึน้มาคราใดกอ็ดยิม้เศรา้ๆ ไปกบัมนัไม่ได”้  

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณเพื่อนราณีมาก ส าหรบัการเขยีนเล่าเรื่อง

ของบอม ช่วงปี ๑ ของบอม ในความทรงจ าจากค าบอกเล่าของเจ้าตวั 

เป็นช่วงที่มีเพื่อนมาอยู่ที่ห้องของเขา ตัวบอมเองก็ชอบท าอาการ

รบัประทานกบัเพือ่นๆ เพราะทีห่อ้งกจ็ะมโีซนหอ้งครวัเลก็ๆ ฉะนัน้ จงึไม่

ต้องแปลกใจที่เกือบทุกวัน ท่านจะเห็นการอัพเดตกิจกรรมในชีวิต 

ประจ าวนัของคณุฐศิษิพอ์ยูบ่นเฟสบุ๊ค มทีัง้รปูอาหาร ตารางงาน สถานะ

แปลกๆ ทีอ่่านดแูลว้คงชวนใหอ้มยิม้ แถมชอบโพสตก์่อกวนเพื่อนๆ ไป

ทัว่ ตามประสาเดก็ปี ๑ ทีค่วรจะสดใส 

แต่ช่วงชวีติในปี ๑ ของฐศิษิพ ์ ผูเ้ขยีนรบัทราบมาบา้งว่า เสน้ทาง

ในการเขา้มาเรยีน เขา้มาใชช้วีติอยู่ในสงัคมของคณะรฐัศาสตรน์ัน่ไม่ได้

เรยีบงา่ย ซึง่กโ็ชคดทีีเ่ร ือ่งนี้จบลงไปเรยีบรอ้ย ตวับอมเองกไ็ม่เคยจะเล่า 

และขา้พเจา้กไ็ม่คดิทีจ่ะไดถ้ามเช่นกนั 

 บอมเป็นคนจรงิจงักบัการใชช้วีติในทุกเรื่อง ตลอดเวลาทีผู่เ้ขยีนมี

โอกาสไดใ้กลช้ดิ ผูช้ายคนนี้ ในช่วงทีเ่ขาเริม่ขึน้ปี ๒ มคีวามมุ่งมัน่ในการ

เรยีนหนังสอื บอมมกัจดัตารางใหต้วัเองอย่างเป็นระบบและมแีบบแผน 

เวลาไหนควรท าสิ่งใด ตื่นนอน ไปเรียน อ่านหนังสือ และพักผ่อน 

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกบัการซื้อหนังสอืที่เกี่ยวกบัด้านรฐัศาสตร ์

โดยเฉพาะปรชัญาตะวนัตกทีบ่อมสนใจเป็นพเิศษ ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจาก

การเรยีนวชิา ร.๒๑๒ ประวตัคิวามคดิทางการเมอืงเบื้องตน้ ทีส่อนโดย
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ท่านอาจารย์สมบตั ิจนัทรวงศ์  ทุกครัง้ที่เจอกนับอมมกัเอาความรูท้ี่ได้

จากหอ้งเรยีนมาเล่าใหฟั้งเสมอ พรอ้มแววตาทีด่มูคีวามสุขทุกครัง้  บอม

พยายามต่อยอดองค์ความรู้ดว้ยการอ่านหนังสอืปรชัญาทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ  วชิาอื่นๆ ก็เช่นกนั บอมไม่เคยท าทุกอย่างครึ่งๆ 

กลางๆ จรงิจงัไปเสยีหมดในการเรยีน ท ารายงาน การบ้าน หรอืแม้-

กระทัง่การจดเลคเชอร์ (หากท่านใดเคยมสีอบวชิาเดยีวกบับอม ท่าน

มกัจะไดย้นิเสยีงขอสมุดค าตอบเพิม่จากผูคุ้มสอบแทบจะทุกวชิา) แต่

อย่างไรกต็าม ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเลคเชอรข์องบอมไม่น่าหยบิยมืเอาเสยีเลย 

ดว้ยความทีต่วัหนงัสอือา่นยากเหลอืเกนิ  เชื่อวา่เพือ่นหลายๆ คนคงเคย

เหน็  แต่กระนัน้ บอมมกัเป็นคนทีม่เีพื่อนฝงู รุ่นน้อง มาคอยแลกเปลีย่น

ความรูว้ชิาเรยีนระหวา่งกนั จะพบเหน็ภาพการสนทนากนัระหว่างเพื่อน

พี่ น้อง ตามโต๊ะทานข้าวคณะรฐัศาสตร์ หรอืหอสมุดป๋วย ซึ่งมักเป็น

สถานทีอ่า่นหนังสอืของบอมในช่วงวนัธรรมดา ทีส่่วนใหญ่เขาจะนัง่อ่าน

จนถงึดกึดืน่ บางครากจ็นกวา่เจา้หน้าทีจ่ะเดนิมาบอกว่า หอสมุดปิดแลว้

นะครบั 

 ส่วนบอมในชัน้เรียน เขาจะนัง่อยู่แถวด้านหน้าสม ่าเสมอ ด้วย

สายตาที่ส ัน้และความที่เขาบอกว่า นัง่ด้านหน้าจะมีสมาธมิากกว่านัง่

ดา้นหลงั ประมาณแถวที่ ๓ หรอื ๔ แทบทุกวชิาเรยีน โดยพฤตกิรรม

การเรยีนสว่นใหญ่ ทุกคนจะเหน็ว่าบอมเป็นผูฟั้ง และจดเลคเชอรท์ีด่คีน

หนึ่ง  วิชาหนึ่งๆ สมุดจดมักมีไม่ต ่ ากว่า ๓ เล่ม  บอมถือได้ว่าเป็น

นักศกึษาที่ด ีมวีนิัย ใส่ใจในการเรยีน มคีวามรบัผดิชอบสม ่าเสมอ และ

เป็นที่รกัของอาจารย์ประจ าวชิา เขามกัทบทวนบทเรยีน อ่านหนังสอื
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ประกอบ และเมื่อเกดิขอ้สงสยัใดๆ ขึน้ในใจ เขากจ็ะตัง้ค าถามเพื่อไขขอ้

ขอ้งใจเหล่านี้กบัอาจารย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ไดว้่า บอมเป็นนักตัง้ค าถามที่ดี

มากคนหนึ่ง   

 สิ่งที่ม ักท าให้เพื่อนร่วมชัน้มีความรู้ส ึกว่า ท าไมงานดูยิ่งใหญ่

เหลอืเกนิ คอืการน าเสนอผลงานของบอมแต่ละครัง้ บอมมกัเตรยีมขอ้มูล 

ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาจากเอกสาร งานวชิาการต่างๆ จนตกผลกึสามารถตอบ

ค าถามต่อโจทยง์านทีแ่ต่ละวชิาใหม้า โดยผ่านการคน้ควา้มาแลว้อย่างด ี

เพือ่มาถ่ายทอดในชัน้เรยีน  เพือ่นรว่มกลุ่มทีเ่คยท างานกบับอมแต่ละชิ้น 

ทุกคนจะรบัรูไ้ดถ้งึความใส่ใจต่องาน ทุกรายละเอยีด โดยส่วนใหญ่บอม

จะเป็นตวัหลกัในการท างานใหก้บัเพื่อนๆ คอยนัดเวลามาท างาน แบ่ง

งานให้เพื่อนไปท า ค้นหาเอกสารให้สมาชิกในกลุ่มได้อ่าน ที่บางครัง้

ภาระงานอาจจะมมีากกว่าทีจ่ าเป็นตอ้งท า แต่อย่างไรก็นี้ ในทีน่ี้ผูเ้ขยีน

เหน็ว่าบอมมคีวามตัง้ใจดแีก่สมาชกิทุกคน เพื่อใหทุ้กคนไดอ้่านในสิง่ที่

ควรได้รู้ เพราะเด็กรฐัศาสตร์ส่วนใหญ่เมื่อยามฟังการน าเสนอก็จะมี

ค าถามต่างๆ ตามมา ทัง้ยากง่าย แต่ส่วนใหญ่เมื่อถูกตัง้ค าถามบอมจะ

เป็นผูอ้อกหน้าตอบค าถามเหล่านัน้ดว้ยตวัเองเสมอ 

 วนัพกัผ่อน คอื วนัอาทติย์ของทุกสปัดาห ์จะท างานเล็กๆ น้อยๆ 

ฟังเพลง อ่านหนังสอืวรรณกรรมของนักเขยีนชาวไทยและต่างประเทศ 

ฟังดนตรทีี่ไรเ้สยีงรอ้ง และการท าอาหารทานกนัเองในช่วงวนัพกัผ่อน 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูผกั หรอือาหารไทย จนกระทัง่ช่วงก่อนนอน 

บอมกจ็ะจดัเตรยีมกระเป๋าเรยีนของการเรยีนทีจ่ะมาถงึในวนัถดัไปเสมอ 
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 ตลอดเวลาทีม่โีอกาสไดใ้กล้ชดิบอม เขาเป็นคนที่สุภาพต่อทุกคน 

การจากไปของเขาในครัง้นี้ ทุกคนที่รูจ้กั ลว้นเสยีใจและเสยีดายความรู้

ความสามารถของเขาแทบทัง้สิน้  ส าหรบัตวัผูเ้ขยีนเอง ที่ไดพู้ดคุยกนั

เป็นเวลานาน บอมมกัพดูถงึเรื่องความตายเป็นเรื่องปรกต ิบ อมมกัพูด

กบัครอบครวัเสมอวา่เขาท าอะไรเพื่อสงัคมมาเยอะพอสมควร ระยะเวลา

ทีผ่า่นมานัน้ถงึขนาดบอกพอ่กบัแม่ไว ้ “น้องเฟิสทจ์ะเป็นคนเขยีนประวตัิ

ลกูเองนะ”  ผูเ้ขยีนเชื่อวา่ เมื่อพ่อแม่ไดย้นิคงตกใจ เพราะเสมอืนลูกของ

ตวัเองจะมาลาจากไป  แต่อย่างไรกด็ ีเมื่อถงึวนันี้แลว้ ทุกคนลว้นเคารพ

การตดัสนิใจเมื่อรบัรูว้า่เขาไดจ้ากไปแลว้จรงิ  

 “เมื่อคาดหวงั แล้วไม่เป็นดัง่ที่หวงั” โดยเฉพาะโครงสรา้งสงัคมที่

แสนจะซบัซ้อนของประเทศไทย  ผู้เขยีนเองก็ไม่สามารถจะอธบิายว่า 

ประเทศนี้ไดส้ญูเสยีชายผูร้กัแผน่ดนิผนืนี้ไปอยา่งไร  บอมเป็นคนมอีุดม-

การณ์ มคีวามรู ้ความสามารถ  หากขาดแต่โอกาส  เพราะเขาเลอืกทีจ่ะ

พึง่ความสามารถของตนเอง  บอมมกัพดูเรือ่ง เราจะท าใหส้งัคมนี้ดขี ึน้ได้

อย่างไร การศึกษาที่เขาบ่มเพาะตนเองในมหาวทิยาลยั มนัคอืความ

ตัง้ใจทีห่วงัว่าสกัวนัเขาจะสามารถไดใ้ชม้นัเตม็ทีเ่พื่อท าใหส้งัคมนัน้เกดิ

ความเท่าเทยีม มคีวามยตุธิรรม  

แต่ในวนันี้และวนัหน้า คงจะไม่ม ีฐศิษิพ ์สงัขภ์ริมย ์คอยท าสิง่นัน้

สิง่นี้ให้เกิดขึ้นได้อีกต่อไป เพราะเชื้อเพลิงเล็กๆ ที่เคยลุกโชติช่วงใน

ช่วงหนึ่ง บดัน้ีไดม้อดดบัมลายสิน้  ผูเ้ขยีนกห็วงัเป็นอย่างยิง่ว่าสิง่ทีบ่อม

ไดท้ิง้ไวด้ว้ยคณุงามความดทีีร่กัประเทศชาตเิหนือสิง่อื่นใด ทีไ่ม่สามารถ

จะกล่าวบอกไดใ้หใ้ครรบัรูค้วามจรงิจากใจนอกจากผูเ้ขยีน  จะสามารถ



๑๐๖      ฐิศิษพานุสรณ์ 

จุดไฟในใจใครต่อใคร ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน  จะใช้ค าว่า บอมรกัชาติจนตัวตาย ก็คงจะไม่เกินความจริง 

ไหนๆ เขากไ็ม่ไดอ้ยู่ในโลกนี้แลว้ ผูเ้ขยีนก็ไม่มเีหตุอนัไหนที่ตอ้งปิดบงั

เจตนารมณ์ของผูเ้สยีชวีติ  

 ผูเ้ขยีนรกัและอาลยับอมเหนือสิง่อื่นใด  การยนืเคยีงอยู่ขา้งกาย 

การร่วมทุกข์ร่วมสุขในระยะเวลาทีผ่่านมา  เพยีงเพื่อการทะนุถนอมให้

ชวีติชายคนหนึ่งไดม้โีอกาสท าคุณงามความดแีก่สงัคมและประเทศชาต ิ

ทีม่ใิช่ความรกัฉนัหนุ่มสาวทัว่ไป  การดแูลกม็ไิดส้ิน้สุดลงแมย้ามเมื่อเขา

ได้ขอจากไป ในการเขียนบทส่งท้ายชิ้นนี้  ผู้เขียนขอกล่าวขอบคุณ

ครอบครวัและวงศต์ระกลูของบอม ทีไ่ดเ้ลี้ยงดบูุตรและหลานชายมาเป็น

อย่างด ี อกีทัง้กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทีเ่คารพรกัของพีบ่อม ที่

ใหเ้กยีรตผิูเ้ขยีนไดจ้ดัการงานต่างๆ ของพีบ่อม  

“...ดอกไผบ่านพยานแหง่รกั บานเพือ่ลาจาก เจา้จงปล่อยวาง 

ความเขม้แขง็จะคอยเขา้ขา้ง ความออ่นแอจะตอ้งแพพ้า่ย 

ดอกไผง่ามเบกิบานในใจ ยงัเฝ้าเกบ็ไวเ้พือ่ใครคนนัน้ 

นานเท่าใดคงไม่ส าคญั จะคอยเตมิฝันถงึวนัทีด่อกไผบ่าน” 

 

 

 

 
 


