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คำานำาสำานักพิมพ์

“โลก” กับ “โลภ” ... สองสิ่งนี้ดูจะด�ำรงอยู่ควบคู่

กันมำ และควำมโลภที่ว่ำนี้ก็น่ำจะอยู่ติดตัวมำกับมนุษย์

ทุกคนเป็นแน่ ส่วนใครจะมีติดตัวอยู่แค่ไหนนั้นก็น่ำจะ

ขึ้นอยู่กับกิเลสภำยในที่เกำะกุมจิตใจอยู่นั่นเองว่ำจะ

ควบคุมมันได้มำกน้อยเพียงใด หรืออำจเผลอปล่อยให้

มันออกมำเล่นงำนใครต่อใคร กระทั่งโลกทั้งโลก ให้ปั่น

ป่วนวุ่นวำย

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ได้กล่ำวไว้ในบทเกริ่นน�ำว่ำ 

กำรยึดครองโลกในอดีตต้องอำศัยหรือใช้ทั้งก�ำลังทหำร 

ก�ำลังอำวุธ ไม่วำ่ดำบ หอก ปืน แต่ในปัจจุบันกลับใช้คน

เพียงไม่กี่คน โดยอำศัยเครื่องมืออย่ำงเงินทอง น�้ำมัน 

แล้วสร้ำงแพ็กเกจพร้อมบรรจุกล่อง ปิดฉลำกรับรอง

ด้วยค�ำว่ำ “เสรีภำพ” ฉำบทำด้วย “ประชำธิปไตย” ให้

ดูทันสมัย
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กำรที่คนเพียงไม่กี่คนพกพำควำมโลภติดตัวมำ

ก่อนที่จะพอกพูนยึดกุมจิตใจจนกลำยเป็นกิเลส มุ่งหวัง

แต่เพียงกำรครอบครอง ไม่ใช่เล่นบทบำทแค่ในประเทศ

ที่ตนอำศัยเท่ำนั้น หำกยังแผ่อิทธิพล แผ่อ�ำนำจเข้ำ

ควบคุมประเทศอื่นๆ ผ่ำนกล่องซึ่งข้ำงในอัดแน่นไป

ด้วยสินค้ำที่มำในรูปแบบของ “บรรษัทข้ำมชำติ” อันถือ

กันว่ำเป็นลักษณะหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ที่เข้ำไปก�ำหนดบทบำทและทิศทำงแก่ระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศใดประเทศหน่ึงที่บรรษัทข้ำมชำตินั้นหอบ

เม็ดเงินเขำ้ไปลงทุน

และหำกจะจ�ำกัดนิยำมของบรรษัทข้ำมชำติให้

เขำ้ใจแบบง่ำยๆ ก็น่ำจะหมำยถึงบรรษัทธุรกิจเอกชนใน

ประเทศใดประเทศหน่ึงซึ่งมีอ�ำนำจบริหำรและก�ำหนด

นโยบำยสูงสุดในประเทศแม่ ก่อนด�ำเนินกำรต่อสำขำ

ครอบคลุมในหลำยๆ ประเทศ

ฉะน้ัน กำรที่ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นว่ำ 

บรรษัทขำ้มชำติมีฐำนะไม่ตำ่งอะไรไปจำก “รัฐบำลโลก” 

ก็ไม่น่ำจะเกินเลยหรือเป็นไปไม่ได้ นั่นเพรำะเหตุกำรณ์

ในปัจจุบันและที่ก�ำลังจะเป็นไปในอนำคตได้เป็นตัวบ่งช้ี

รองรับในเหตุผลชนิดเถียงไม่ออกกันเลยทีเดียว
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แล้วถ้ำจะตั้งค�ำถำมกันว่ำ แล้วกลุ่มไหน? ใคร

กัน? เป็นชำวตะวันตกหรือตะวันออก? ที่นอกจำกจะ

ร�ำ่รวยเงนิทองแล้วยงัมำกไปด้วยกเิลส คดิกำรใหญ่ถงึขัน้

จะ “ครอบครองโลกทั้งโลก” ... ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ก็ได้

เตรียมค�ำตอบไว้ให้ทั้งหมดแล้ว โดยสำวย้อนไปตั้งแต่

ครั้งจักรวรรดิเรื่อยมำจนถึงยุคต่ำงๆ นับพันปี กระทั่ง

ปัจจุบัน โดยมีมนุษย์ผู้หิวกระหำยวัตถุซึ่งพัฒนำควำม

โลภมำอย่ำงน่ำสะพรึงกลัวร่วมแสดงบทบำทเพียงไม่กี่

คนเท่ำนั้น

“โฉมหน้ำซำตำน รัฐบำลโลก” คือหนังสือที่ให้

ค�ำเฉลยซึ่งจะฉำยให้เห็นถึงภำพและเรื่องรำวของบุคคล 

ของจิตใจ ของพฤติกรรมคนที่คิดก่อกำรจะเปลี่ยนแปลง

โลกในด้ำนร้ำย โดยเล่ำผ่ำนมุมมองของนักคิด นักเขียน 

นักหนังสือพิมพ์ ที่เพียรย�้ำอยู่เสมอวำ่ ...

“เท้าคนเราแม้จะเหยยีบอยูบ่นผนืแผ่นดนิเกดิ แต่

สายตาต้องมองโลก”

ส�ำนักพิมพ์กรีน ปัญญำญำณ
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ควำมโลภ ควำมกระหำยหวิในอ�ำนำจ 
ทรัพย์สิน เงินทอง ฯลฯ...อำจถือเป็น “กมลสันดำน” 

ที่ติดตัวมำกับมวลมนุษย์ท้ังหลำยตั้งแต่เกิด ดังที่ 

นักกำรศำสนำชำวอเมริกัน ช่ือ “ฟูลตัน เจ.ชีน” (Bishop 

Fulton J. Sheen) ได้เคยเอ่ยไว้เป็นวำทะเมื่อหลำย

ต่อหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำนั่นแหละว่ำ...“Each of us 

comes into life with fists closed, set for aggres-

siveness and acquisition. But when we abandon 

life our hands are open; there is nothing on 

earth that we need, nothing the soul can take 

with it. ” แปลปะกิตเป็นไทยก็คงประมำณวำ่ “มนุษย์

เรำเกิดมำพร้อมด้วยมือท่ีก�ำแน่น เตรียมที่จะบุกรุก

และกอบโกย แตเ่วลำชวีติออกจำกรำ่ง มอืทัง้สองของ

เรำกลับแบออก ไม่มีส่ิงใดในโลกท่ีเรำต้องกำร ไม่มีส่ิงใด 

ที่วิญญำณสำมำรถน�ำติดตัวไปได้” ท�ำนองนั้น...

[ เ ก ริ่ น ]
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โดยค�ำพูดแบบเรียบๆ ง่ำยๆ แต่ลึกซึ้งเช่นน้ี แม้อำจถือเป็น 

“สจัธรรม” หรอืเปน็ “ขอ้เทจ็จรงิอนัมอิำจปฏเิสธได”้ แตบ่รรดำมวลมนษุย์

ทั้งหลำยในแต่ละยุค แต่ละสมัย ก็ยังคงไม่คิดจะละทิ้งกมลสันดำนเหล่ำ

นี้เอำเลยแม้แต่น้อย ทั้งๆ ที่แต่ละคน แต่ละรำย ล้วนแล้วแต่ต้องแบมือ

ออก ยำมเมือ่ชวีติหลดุพน้ไปจำกรำ่ง ไมอ่ำจกอบ อำจโกย ไมอ่ำจก�ำอะไร

ต่อมิอะไรเอำไว้เลย บำงครั้งบำงครำวถึงขั้นต้องงัดปำก เพื่อเอำเศษ

เหรียญ เศษสตำงค์หย่อนใส่ แต่ยังไม่คิดจะงับ จะงำบ เหมือนอย่ำงครั้ง

ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อย่ำงใด ถึงกระนั้น...แม้ได้เห็นแบบอย่ำง ตัวอย่ำง เห็น

ข้อพิสูจน์ยืนยันอย่ำงชัดเจน แต่เรื่องของควำมโลภ ควำมกระหำยหิวใน

วัตถุ สิ่งของ ทรัพย์สิน เงินทอง อ�ำนำจวำสนำ ฯลฯ ก็ยังคงไม่เข้ำใคร 

ออกใคร ยังเป็นอะไรท่ีฝังลึกอยู่ภำยในกมลสันดำนของมวลมนุษย์อย่ำง 

มิมีวันเสื่อมคลำย เป็นสิ่งที่ถูกน�ำมำยึดมั่น ถือมั่น น�ำมำใช้เป็นพลัง 

ขับเคลื่อนวิถีชีวิตของผู้คนจ�ำนวนไม่น้อย หรือกระทั่งเป็นพลังขับเคลื่อน

วิถีทำงประวัติศำสตร์เอำเลยก็ว่ำได้...

และดว้ยพลงัขบัเคลือ่นในลกัษณะทีว่ำ่นีน้ีเ่อง...ทีท่�ำใหม้หำรำชชำว

กรกีอยำ่ง “อเลก็ซำนเดอรผ์ูย้ิง่ใหญ”่ ไมไ่ดค้ดิจะหยดุยัง้ควำมพอใจเอำไว้

แค่กำรได้เป็นผู้ปกครองดินแดนมำซิโดเนีย หรือกระท่ังได้เป็นผู้ครอบ

ครองนครรัฐต่ำงๆ ของชำวกรีกไปแล้วทั่วทั้งกระบิ แต่ยังอุตสำ่ห์ข้ำมน้�ำ  

ข้ำมทะเล ยกพหลพลโยธำ ข้ำมช่องแคบเมดิเตอเรเนียน บุกเข้ำยึด 

ดินแดนต่ำงๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกำ ลึกเข้ำไปจนถึงสุดขอบอำณำจักร 

เปอรเ์ซยี ทะลไุปสูอ่นทุวปีอนิเดยี หรอืคดิจะ “ครองโลกทัง้โลก” มำตัง้แต่

เมือ่เกอืบ 3,000 ปทีีแ่ลว้ ซึง่กค็งไมไ่ดแ้ตกตำ่งไปจำกผูป้กครองชำวโรมนั

หลังจำกนั้น ที่ไม่เคยคิดจะหยุดยั้งควำมโลภ ควำมกระหำยหิว เอำไว้แค่

ในแหลมอติำล ีแตพ่รอ้มทีจ่ะกอบ จะโกย ทกุสิง่ทกุอย่ำง เอำจำกดนิแดน

รอบขำ้ง จนท�ำให้ “จักรวรรดิโรมัน” ขยำยตัวออกไปทุกที มีสภำพไม่ต่ำง
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อะไรไปจำก “ศูนย์กลำงของโลก” ในยุคเมื่อกวำ่ 2,000 ปีที่แล้ว...

จำกครรลองทำงประวตัศิำสตรท์ีเ่ปน็ไปในลกัษณะเชน่นี ้ไดใ้หข้อ้

สรปุทีค่อ่นขำ้งจะชดัเจนวำ่...ไมว่ำ่จกัรวรรดกิรกี จกัรวรรดโิรมนั จกัรวรรดิ

มองโกล จกัรวรรดอิอตโตมำน ไปจนถงึจกัรวรรดอิงักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั 

ฯลฯ หรอืแมก้ระทัง่จกัรวรรดอิเมรกินัในทกุวนันี ้สว่นใหญแ่ลว้...กม็กัอำศยั

พลังขับเคลื่อนชนิดนี้เป็นตัวก่อร่ำงสร้ำงจักรวรรดิตัวเองไปด้วยกันทั้งสิ้น 

โลกจงึไมเ่คยขำด “ผูท้ีค่ดิจะครองโลก” มำโดยตลอด แมว้ำ่แตล่ะจกัรวรรดิ

จะเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป หรืออำจถึงขั้นต้องเสื่อมสลำยไม่แตกต่ำงไปจำก

กำรเกิด กำรตำย ของมนุษย์ในแต่ละปัจเจกบุคคล แต่ถึงกระนั้น ด้วย 

“กมลสันดำน” ที่ ติดตัวมำต้ังแต่เกิด และฝังรำกอยู่ในตัวตนของ

ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ฯลฯ ก็ยังท�ำให้ควำมคิดที่จะครอง

โลกทั้งโลก ยังคงปรำกฏให้เห็นอย่ำงต่อเนื่อง สม่�ำเสมอ ในเส้นทำง

ประวัติศำสตร์ของมวลมนุษยชำติ นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนอนำคต

ข้ำงหนำ้ แม้จะเปลี่ยนรูป เปลี่ยนรำ่ง เปลี่ยนแพคเกจ ให้ดูมีสีสัน มีชีวิต 

ชวีำ น่ำตืน่ตำ ตืน่ใจ ไปในลกัษณะไหนกต็ำม แตโ่ดยหลกักำรพืน้ฐำนแลว้ 

มนัยงัตอ้งอำศยัควำมโลภ ควำมกระหำยหวิ เปน็พลงัขบัเคลือ่นแบบเดมิๆ 

อยู่นั่นเอง...

แม้ว่ำในยุคท่ีชำวยุโรปต้องเผชิญกับกำรรบรำฆ่ำฟัน กำรเข่นฆ่ำ 

ล้ำงผลำญกันและกัน กลำยเป็นสงครำมต่อเนื่องยำวนำน ระดับรบกัน

ครำวละเป็นสิบๆ ปี ร้อยๆ ปี ทั้งระหวำ่งศัตรูนอกอำณำจักร หรือศัตรู

ภำยในอำณำจกัรเดยีวกนั ยดืเยือ้ คำรำคำซงัมำโดยตลอด จะท�ำใหบ้รรดำ

นักเพ้อ นักฝัน จ�ำนวนไม่น้อย ฝันอยำกจะเห็น “รัฐบำลโลก” ที่จะเขำ้มำ

ชว่ยควบคมุดแูล สรำ้งสรรคใ์หโ้ลกทัง้โลกเตม็ไปดว้ยสนัตภิำพ ควำมสมคัร

สมำนสำมัคคี ควำมยุติธรรม ควำมเสมอภำค ควำมเป็นภรำดรภำพ หรือ
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อะไรตอ่มอิะไรกแ็ลว้แต ่จนท�ำใหแ้นวคดิเหลำ่นี ้ถกูน�ำไปใชเ้ปน็ “ขอ้อำ้ง” 

ของใครตอ่ใครจ�ำนวนไมน่อ้ย แตเ่อำเขำ้จรงิๆ แลว้...บรรดำควำมคดิเหลำ่

นี้ คงเป็นได้แค่กำรฝันๆ เพ้อๆ ไปตำมเรื่องตำมรำว โอกำสจะเป็นจริง

เปน็จงั แทบเปน็ไปไมไ่ด ้ไมว่ำ่จะเปน็แนวคดิของอภมิหำนกักฎหมำยชำว

สเปน อยำ่ง “ฟรำนซิสโก เดอ วิตอเรีย” (Francisco de Vitoria) ที่ฝัน

อยำกจะเห็นกฎหมำยฉบับเดียวกัน มำตรฐำนเดียวกัน ถูกน�ำมำบังคับใช้

อยำ่งทัว่ถงึไปทัง้หมดภำยใตร้ฐัในจนิตนำกำร ทีถ่กูเรยีกขำนเอำไวใ้นนำม 

“Res Publica Totius Orbis” (Republic of the Whole World) หรือ 

“สำธำรณรัฐโลก” เป็นต้น...

หรืออภิมหำนักปรัชญำชำวเยอรมัน อย่ำง “อิมมำนูเอล คำนท์” 

(Immanuel Kant) ทีฝ่นัอยำกจะเหน็รฐับำลโลกปรำกฏตวัขึน้มำ พร้อมๆ 

กับควำมเป็นไปได้ของ “สันติภำพชั่วกัลปำวสำน” (Perpetual Peace) 

หลังจำกที่รัฐชำติต่ำงๆ แปรสภำพตัวเองไปเป็นสำธำรณรัฐ แล้วค่อยๆ 

ผนวกรัฐเสรีทั้งหลำยรวมกันเป็นสหพันธ์ โดยแต่ละสหพันธ์พร้อมที่จะ

ออกกฎหมำยรองรับเพื่อให้พลเมืองของตัวเองมีสถำนะเป็น “พลโลก” 

(World Citizenship) จนทำ้ยที่สุด...จะไม่มีรัฐหนึ่ง รัฐใด ที่สำมำรถเขำ้

ควบคุม บงกำร รัฐอื่นๆ ไม่มีกำรใช้ก�ำลังบังคับ แทรกแซงรัฐธรรมนูญ 

หรือกิจกำรภำยในของแต่ละรัฐ โดยเฉพำะเมื่อ “ทหำรประจ�ำกำร” ได้ถูก

ยกเลิกไปในช่วงเวลำอันเหมำะสม ฯลฯ...

แต่หลังจำกฝัน หลังจำกเพ้อ มำตั้งแต่ 300-400 ปีที่แล้ว คือไล่

มำตั้งแต่ยุค “ฟรำนซิสโก เดอ วิตอเรีย” จนถึงยุค “อิมมำนูเอล คำนท์” 

ข้อเท็จจริงเทำ่ที่ปรำกฏให้เห็นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคตข้ำงหน้ำ ก็

ยังคงยืนยันให้เห็นเป็นมั่นเป็นเหมำะอยู่อีกนั่นแหละว่ำ ในโลกแห่งควำม

จริงนั้น...ย่อมเป็นอะไรที่สวนทำงกับควำมฝันแบบคนละเรื่อง คนละม้วน 

เพรำะสิ่งที่จะท�ำให้ควำมเป็นรัฐบำลโลก สำธำรณรัฐโลก หรือจักรวรรดิ
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โลก ปรำกฏตัวขึ้นมำได้จริงๆ นั้น มันคงไม่ใช่เป็นเพรำะควำมปรำรถนำ

ในสันติภำพ ควำมรัก ควำมยุติธรรม หรือควำมเสมอภำคใดๆ ทั้งสิ้น แต่

มนัมกัมทีีม่ำจำก “ควำมโลภ” ลว้นๆ นีแ่หละ ควำมกระหำยหวิในอ�ำนำจ 

ทรัพย์สิน เงินทอง แบบเดียวกับที่บรรดำมหำรำช หรือทรรำชย์ ทั้งหลำย 

เคยน�ำมำใช้ขับเคลื่อนอำณำจักร ขยำยจักรวรรดิออกไปในแต่ละซีกโลก

นั่นเอง...

อย่ำงไรก็แล้วแต่...บรรดำควำมฝัน ควำมเพ้อ ของนักฝัน นักเพ้อ 

เหล่ำนี้ ก็ใช่ว่ำจะไร้คุณค่ำรำคำ ไปซะท้ังหมด เพรำะบำงครั้งบำงครำว 

มันถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงรูปแบบ โครงร่ำง สร้ำงแพคเกจ ให้ดู

มีสีสัน มีชีวิต ชีวำ น่ำตื่นตำ ตื่นใจ น่ำปลำบปลื้ม น่ำหลงใหล อยู่ไม่น้อย 

เช่น กำรน�ำเอำ “ควำมโลภ” มำบรรจุไว้ในกล่องอันสวยสดงดงำม หะรู

หะรำ ดูก้ำวหน้ำ ทันสมัย ดูเป็น “ประชำธิปไตย” ปิดฉลำกเอำไว้ด้วยค�ำ

ว่ำ “เสรีภำพ” ที่ต้องประทับตรำ “กำรค้ำเสรี” หรือ “ทุนนิยมเสรี” ก�ำกับ

เอำไว้ด้วย หรือจะมีค�ำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” ตัวเล็กๆ เขียนแอบๆ ไว้ขำ้ง

กล่อง ข้ำงซอง ก็คงไม่ถึงกับเป็นปัญหำ อุปสรรค มำกมำยซักเท่ำไหร่ 

เพรำะส่วนใหญ่แล้วมันมักถูกน�ำไปใช้เป็น “ข้ออ้ำง” มำกกว่ำที่จะน�ำมำ

ใช้เป็นมำตรฐำนเดียวกันไปซะทั้งหมด ฯลฯ และภำยใต้ควำมโลภท่ีถูก

แพคกล่อง บรรจุกล่อง ด้วยรูปลักษณ์ ลีลำ หรือสีสันใหม่ๆ แล้วทยอย

น�ำออกมำเสนอให้กับผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัย บำงคร้ังบำงครำว มันอำจ

ส่งผลให้บรรดำ “พลเมือง” ในรัฐชำติตำ่งๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี “ควำมโลภ” 

ติดอยู่ในกมลสันดำนมำตั้งแต่เกิด เกิดควำมหลงใหลได้ปลื้ม ถึงขั้นอยำก

จะแปรเปลีย่นตวัเองไปเปน็ “พลโลก” เปน็ “ผูบ้รโิภคสำกล” เหมอืนอยำ่ง

ผู้ที่พร้อมจะยอมศิโรรำบให้กับบรรดำ “บรรษัทข้ำมชำติ” ทั้งหลำย อันมี

สถำนะแทบไม่แตกตำ่งอะไรไปจำก “รัฐบำลโลก” อยู่แล้วในทุกวันนี้...
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อย่ำงครั้งหนึ่ง...ที่อภิมหำกวีชำวอังกฤษ ผู้มีชื่อวำ่ “จอห์น รัสกิน” 

(John Ruskin) ทีเ่ปน็ทัง้กว ีเปน็จติรกร เปน็นกัวจิำรณศ์ลิปะ รวมทัง้เปน็

นกัเพอ้ นกัฝนั ผูส้ดุแสนจะโรแมนตกิ ดนัไปเพอ้ ไปฝนั ขณะก�ำลงัเลคเชอร์

ให้กับบรรดำนักศึกษำหน้ำใหม่แห่งมหำวิทยำลัยอ๊อกซฟอร์ดฟัง เมื่อช่วง

ประมำณปี ค.ศ. 1876 ขณะที่ “รัสกิน” ก�ำลังฟุ้ง ก�ำลังฝัน ถึงโลกอันสวย

สดงดงำมในอุดมคติ โลกที่มีลักษณะไม่ต่ำงอะไรไปจำก “อุตมรัฐ” (The 

Republic) ของ “เพลโต” ที่อำจถูกเสกสรรเนรมิตขึ้นมำได้ ถ้ำหำกมวล

มนุษย์ในโลกนี้ได้รับกำรยกระดับกำรศึกษำ วัฒนธรรม ให้เจริญก้ำวหน้ำ 

เหมือนอย่ำงพวกผู้ดีอังกฤษ หรือให้มีสถำนะ อำชีพ พอเล้ียงปำกเล้ียงท้อง 

ได้พอๆ กับชนชั้นกลำงในอังกฤษท้ังหลำย ระหว่ำงก�ำลังฟุ้งๆ ด้วย

ลักษณะอำกำรเช่นนี้ “รัสกิน” อำจไม่ได้สังเกต หรืออำจไม่ถึงกับให้ควำม

สนใจนักศึกษำโข่งรำยหนึ่ง ซึ่งก�ำลังเอียงหู ล้ำงหูฟัง ค�ำบรรยำยของ 

อภิมหำกวีผู้นี้อย่ำงชนิด “อิน” เอำมำกๆ...

แต่กำร “อิน” ของนักศึกษำโข่งผู้นี้...แทนที่จะท�ำให้โลกแห่งควำม

ฝันอันสวยสดงดงำม เต็มไปด้วยควำมสุข ควำมสงบ และสันติภำพ ตำม

จินตนำกำรของ “รัสกิน” มีโอกำสปรำกฏตัวขึ้นมำได้จริงๆ กลับกลำย

เป็นกำรสรำ้งแรงผลัก แรงกระตุ้น ที่ท�ำให้โลกแห่งควำมจริงหลังจำกนั้น 

กลำยเป็นโลกที่สุดแสนจะอัปลักษณ์ เต็มไปด้วยควำมโหดร้ำยทำรุณ 

ควำมเกลียด เคียดแค้น อำฆำตพยำบำท และสงครำม อันเนื่องมำจำก

ควำมฝันของ “รัสกิน” ถูกน�ำมำใช้เป็นแค่เปลือกห่อหุ้ม “ควำมโลภ” ของ

นักศึกษำผู้นี้เอำไว้อย่ำงมิดชิดแนบเนียน ผูกกล่อง ผูกโบว์ อย่ำงสวยสด 

งดงำม จนท�ำให้ชำวอังกฤษจ�ำนวนไม่น้อย ออกอำกำรหลงใหลได้ปล้ืม 

ไปตำมๆ กนั โดยเฉพำะเมือ่นกัศกึษำโขง่ผูน้ี ้ดนัไปสรปุเอำเองวำ่...ภำรกิจ

ในกำรยกระดับกำรศึกษำ วัฒนธรรมและสถำนภำพของมวลมนุษยชำติ 

ให้เจริญก้ำวหน้ำเหมือนกับบรรดำผู้ดีชำวอังกฤษท้ังหลำยนั้น ย่อมมีแต่
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จะต้องอำศัยเผ่ำพันธ์ุชำวอังกฤษ หรือชำวผิวขำวเท่ำน้ัน ที่จะมำเป็นผู้

แบกรับในฐำนะ “ผู้ปกครอง” มวลมนุษยชำติในทุกๆ เผ่ำพันธุ์ ทุกๆ 

อำณำเขต และทุกๆ พื้นที่บนโลกใบนี้ หรือจะต้องท�ำให้ “จักรวรรดิ

อังกฤษ” กลำยเป็น “จักวรรดิโลก” ขึ้นมำให้จงได้!!!

นักศึกษำโข่งผู้นี้...คือผู้ท่ีมีชื่อเรียกขำนกันในนำม “ซีซิล จอห์น 

โรดส”์ (Cecil John Rhods) หรอื “ซซีลิ โรดส”์ นัน่เอง เขำไมไ่ดเ้ปน็เพยีง

แคนั่กศกึษำธรรมดำๆ เหมอืนอยำ่งนกัศกึษำออ๊กซฟอรด์โดยทัว่ไป เพรำะ

ขณะที่ก�ำลังนั่งฟังเลคเชอร์จำก “จอห์น รัสกิน” อย่ำงเมำมันซ์ซ์ซ์อยู่ใน

ชว่งนัน้ เขำยงัมฐีำนะเปน็พอ่คำ้เพชร เปน็เจำ้ของเหมอืงเพชรระดบัยอ่มๆ 

ในดินแดนแอฟริกำใต้อีกตำ่งหำก และอีกไม่นำนนับจำกนั้น...จะด้วยแรง

กระตุ้นจำกควำมเพ้อ ควำมฝัน ของ “รัสกิน” หรือเพรำะพลังแห่ง “ควำม

โลภ” ภำยในตัวของตัวเองก็แล้วแต่ นอกจำกดินแดนในแอฟริกำใต้แทบ

ทั้งกระบิ ต้องตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจ อิทธิพล ของบุคคลผู้นี้ ชนิดสำมำรถ

น�ำชื่อตัวเองไปตั้งเป็นชื่อประเทศได้เลยถึงขั้นนั้น “ซีซิล โรดส์” ก็ยังคิดจะ

งับ คิดจะงำบ ดินแดนแอฟริกำทั้งทวีป รวมทั้งยังคิดจะครองโลกทั้งโลก

เอำไว้ภำยใต้อ�ำนำจของชำวผิวขำวซะอีกด้วย...

แม้วำ่จะโชคดีที่ตำยก่อน หรือโชคดีที่เขำดันมำเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน 

เดอะ เท่งทึง ลงไปซะก่อนท่ีควำมฝัน ควำมปรำรถนำ อันมีพ้ืนฐำนมำ

จำกควำมโลภของตัวเอง จะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมำ ตำยไปในลักษณะ

เดียวกันกับที่บิชอป “ฟูลตัน เจ.ชีน” วำ่เอำไว้นั่นแหละ คือมือทั้งสองขำ้ง

แบออก ไม่คิดจะไขว่ คิดจะคว้ำ อะไรติดตัวไปได้เลย แต่บรรดำควำมคิด 

ควำมอ่ำน ควำมปรำรถนำ ที่เขำได้วำงโครงร่ำง และเครือข่ำยโยงใยเอำ

ไว้ ยังคงได้รับกำรถักทอบูรณำกำร ให้กลำยมำเป็นสถำบัน องค์กรต่ำงๆ 

อย่ำงเป็นระบบ ถูกน�ำไปสอดแทรก ซึมซ่ำน อยู่ในหมู่ผู้บริหำรองค์กร

โลกบำลทั้งหลำย มำกบ้ำง น้อยบำ้ง ไปตำมสภำพ ถูกจัดตั้ง จัดวำง ให้
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มีสถำนะเป็นทั้งองค์กรลับและเปิดเผย มีบทบำทอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง

รัฐบำลชำติมหำอ�ำนำจ หลำยต่อหลำยชำติ มำในแต่ละยุค แต่ละสมัย 

และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ...บรรดำผู้ที่พยำยำมสืบสำนปณิธำนของเขำ หรือ

คดิแบบเดยีวกบัเขำ กย็งัคงปรำกฏใหเ้หน็แนน่ขนดัไปหมดในบรรษทัธรุกจิ

ขนำดยักษ์ ระดับ “บรรษัทข้ำมชำติ” ทั้งหลำย...

ด้วยเหตุนี้...กำรน�ำเอำเรื่องรำว ประวัติควำมเป็นมำ ของคนอย่ำง 

“ซีซิล โรดส์” มำลองศึกษำกันดูอีกเที่ยว เพื่อท�ำควำมเข้ำใจถึงควำม

ปรำรถนำ ควำมตอ้งกำรของผูท้ีค่ดิจะครองโลก หรอืแนวคดิเรือ่ง “รฐับำล

โลก” ใหล้ะเอยีด ลกึซึง้ ลงไปถงึแกน่ ยอ่มนำ่จะมปีระโยชน์อยูบ่ำ้งไมม่ำก

ก็น้อย อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมเป็นไปของโลกในยุค

ปจัจบัุน หรอืแมแ้ตอ่นำคตอนัใกล ้โลกทีค่วำมเปน็รฐั เปน็ชำตติำ่งๆ ก�ำลงั

ถกูท�ำใหเ้สือ่มสลำยลงไปทกุท ีโลกทีแ่ทบไมม่เีขตแดน พรมแดนใดๆ เปน็

เสน้แบง่อกีตอ่ไป มแีตผ่ลก�ำไร-ขำดทุน ของบรรดำบรรษทัขำ้มชำติ ทีไ่หล

ไป-ไหลมำได้อย่ำงเสรี เป็นมำตรฐำนวัดตัดสิน โลกที่บรรดำบรรษัทข้ำม

ชำติทั้งหลำย มีฐำนะแทบไม่ต่ำงอะไรไปจำก “รัฐบำลโลก” ไปแล้วในทุก

วันนี้...

บรรดำเรือ่งรำวทีจ่ะน�ำมำเลำ่สูก่นัฟงัในพอ็กเกต็บุค๊เลม่นี ้ไมไ่ดม้ี

แต่เฉพำะเรื่องรำวในอดีต ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ทำงกำรเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่ำนั้น เพรำะแนวคิดเรื่องรัฐบำล

โลก หรือควำมปรำรถนำที่จะครองโลกนั้น ย่อมครอบคลุมไปทุกๆ พื้นที่ 

ทกุๆ ซอกมุมของโลกใบนีอ้ยูแ่ลว้แน่ๆ  เพยีงแตใ่นบำงจดุ บำงพืน้ที ่อยำ่ง

ในดนิแดนแอฟรกิำใต ้ทีถ่กูใชเ้ปน็ฐำนรองรบัฝำ่เทำ้ของบรุษุผูค้ดิจะครอง

โลกอย่ำง “ซีซิล โรดส์” นั้น อำจสะท้อนให้เห็นภำพเหตุกำรณ์ที่ค่อนขำ้ง

จะคม-ชัด-ลึกอยู่ไม่น้อย สำมำรถน�ำมำใช้เป็นแบบอย่ำง แนวทำง ในกำร

อธิบำยถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และกรรมวิธี ของผู้ท่ีคิดจะครองโลกท้ัง
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หลำย ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง

เส้นสำย เครือข่ำยโยงใย ของบรรดำผู้ท่ีเชื่อมั่นในแนวคิดเหล่ำนี้ หรือ

ต้องกำรที่จะผลักดันแนวคิดเหล่ำนี้ให้เป็นผลส�ำเร็จ ว่ำมันไม่ใช่เป็นแค่

ควำมฝัน ควำมเพ้อ ของตัวบุคคลในแต่ละ “ปัจเจกบุคคล” เทำ่นั้น แต่ยัง

ถูกจัดตั้ง จัดวำง เอำไว้เป็นสถำบัน องค์กร ที่มีบทบำทอิทธิพลอยู่ในโลก

ปัจจุบันอย่ำงเป็นระบบ...

และยิ่งนำนวัน...บรรดำบุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ที่ถูกจัดตั้ง 

จดัวำง เอำไวใ้นลกัษณะทีว่ำ่นี ้ยิง่เพิม่ควำมแยบยล แยบคำย ในกำรผลกั

ดนัควำมปรำรถนำ ควำมตอ้งกำรของตวัเองใหบ้รรลเุป้ำหมำยไดอ้ยำ่งนำ่

ทึ่งและนำ่สยดสยองเอำมำกๆ คือไม่ได้คิดจะเน้นหนักในกำรใช้กรรมวิธี

แบบถ่อยๆ เถื่อนๆ แบบเปิดเผย ตรงไป-ตรงมำ ดั่งบรรดำผู้ที่คดิจะครอง

โลกในอดีตแต่เพียงเท่ำน้ัน ไม่ได้อำศัยแค่ดำบ ปืน กองทหำร แบบท่ีอเล็ก- 

ซำนเดอร์ เจงกิสขำ่น นโปเลียน หรือไปจนถึงฮิตเลอร์ ฯลฯ เคยใช้เป็น

หลักมำโดยตลอด แต่หันมำอำศัย “ควำมโลภ” หรือ “กิเลส” ที่ติดอยู่ใน

กมลสนัดำนของมวลมนษุยท์กุชำต ิทกุเผำ่พนัธุน์ีแ่หละ เปน็เครือ่งมอือนั

ทรงอำนุภำพสงูสดุ ภำยใต ้“กลอ่ง” ทีถ่กูผกูโบวเ์อำไวอ้ยำ่งสวยสดงดงำม 

ปิดฉลำกเอำไว้ด้วยค�ำว่ำ “ประชำธิปไตย” “เสรีภำพ” “ทุนนิยมเสรี” ไป

จนถงึควำมเจรญิกำ้วหนำ้ ควำมทนัสมยัทำงเทคโนโลย ีควำมกระหำยหวิ 

ควำมอิ่มเอมทำงวัตถุ ฯลฯ บรรดำกลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลเหล่ำนี้ 

สำมำรถท�ำให้โลกทั้งโลกก�ำลังใกล้จะเป็นโลกในแบบเดียวกับโลก “ก่อน

วันสิ้นยุค” ตำมควำมเชื่อของบรรดำชำวคริสต์ทั้งหลำยเข้ำไปทุกที นั่นก็

คือโลกที่มีรัฐบำลเพียงรัฐบำลเดียว โลกที่ถูกควบคุมและปกครองไว้ด้วย

กลุ่มคนกลุ่มเดียว หรือโลกที่อยู่ภำยใต้อ�ำนำจของ “แอนตี้ ไครส์” ก่อนที่

วันสิ้นยุคจะมำถึง...นั่นเอง!!!
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ซีซิล จอห์น โรดส์, ชาร์ลส รัดด์ สามเสือแห่งแอฟริกาใต้
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“ซีซิล จอห์น โรดส์” (Cecil John Rhods) 
หรือ “ซีซิล โรดส์” นั้น...จะเป็นชำวอังกฤษแท้ๆ หรือ

เปน็ชำวองักฤษทีม่เีชือ้สำยยวิตดิตวัมำดว้ย ยงัคงเปน็

เร่ืองท่ีเถียงกันไม่จบอยู่จนทุกวันนี้ แต่เหตุใดจึงมีผู้

หยิบเอำเรื่องนี้มำเถียงกัน อันนั้น...คงต้องค่อยๆ ว่ำ

กันต่อไปตำมล�ำดับ ในเบื้องต้นเอำเป็นว่ำ...เขำเป็นผู้

ที่ถือก�ำเนิด เกิดมำ ในประเทศอังกฤษ ณ เมืองเล็กๆ 

ที่เรียกว่ำ “บิชอป สตอร์ตฟอร์ด” (Bishop’s Stort-

ford) หำ่งจำกกรุงลอนดอนไปประมำณ 30 ไมล์ เมื่อ

วันที่ 5 กรกฎำคม ค.ศ. 1853 พ่อเป็นนักกำรศำสนำ 

คือเป็นบำทหลวงชั้นพระรำชำคณะ ชื่อวำ่ “ฟรำนซิส  

วิลเลียม โรดส์” (Rev. Francis William Rhods)  

บุรุษผู้ต้องการครองโลก’

|1|
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ผู้ดูแลโบสถ์นิกำย “เชิร์ช ออฟ อิงแลนด์” ในเมืองแห่งนี้ เมื่อภรรยำคน

แรกตำยไป จึงได้มำแต่งงำนอยู่กินกับมำรดำของ “ซีซิล โรดส์” ผู้มีชื่อวำ่ 

“ลุยซำ พีค็อก โรดส์” (Louisa Peacock Rhodes) สุภำพสตรีจำก

ครอบครัวผู้มีอันจะกิน ลูกๆ ที่เกิดจำกภรรยำคนแรกและจำกภรรยำคน

ที่สอง คือแม่ของ “ซีซิล โรดส์” จึงรวมสะระตะปำเขำ้ไปถึง 11 คน จัดได้

วำ่เปน็คณุพอ่ลกูดก หรอืคณุพระลกูดกรำยหนึง่ ในจ�ำนวนลกู 11 คนนัน้ 

“ซซีลิ โรดส”์ เป็นลกูคนที ่6 แตเ่ปน็ลกูชำยคนที ่2 ของครอบครวั เนือ่งจำก

ส่วนใหญ่ออกไปทำงลูกผู้หญิงซะเป็นหลัก...

โดยประวตัคิวำมเปน็มำของครอบครวัตระกลู “โรดส”์ ทีก่อ่ใหเ้กดิ

กำรต่อล้อต่อเถียง ยัดเยียด กล่ำวหำกันไม่จบ ว่ำเอำเข้ำจริงๆ แล้ว...ถือ

เป็นตระกูลของชำวอังกฤษแท้ๆ หรือจะมีหน่อเนื้อเชื้อสำยของ “ชำวยิว” 

ปะปนมำดว้ย หรอืไม ่อยำ่งไร แตเ่มือ่ลองสบืเทอืกเถำเหลำ่กอ โคตรเหงำ้

เหล่ำตระกูล ของคนรุ่นพ่อ รุ่นปู่ รุ่นทวด รุ่นชวด ของ “ซีซิล โรดส์” ย้อน

กลับไปประมำณ 4 รุ่น 5 รุ่น ก็ดูจะแทบไม่พบหลักฐำนอ้ำงอิงใดๆ วำ่

จะมีชำวยวิรำยไหนเข้ำมำเกีย่วขอ้ง พวัพนักบัผูค้นในตระกลูนี ้แมจ้ะเปน็

ตระกูลที่ค่อนข้ำงคลุกคลี ใกล้ชิดอยู่กับวงกำรค้ำ กำรธุรกิจ มำตั้งแต่รุ่น

ปู่ รุ่นทวด ก่อร่ำงสร้ำงตัวจำกกำรค้ำขำย กำรเก็งก�ำไรที่ดิน จนมั่งคั่ง 

ร่�ำรวย อยู่บ้ำงในบำงระดับ...

ส่วนถ้ำจะว่ำกันโดยเฉพำะ เจำะจง ถึงบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก�ำเนิด

ของ “ซีซิล โรดส์” แล้ว...ก็ยิ่งไม่ได้มีอะไรเป็นหลัก เป็นฐำน พอที่จะกล่ำว

อ้ำงถึงเชื้อสำยควำมเป็นยิวที่อำจสอดแทรกเข้ำมำในตระกูล “โรดส์” 

เอำเลยแม้แต่น้อย แม้วำ่ตัวบำทหลวง “ฟรำนซิส วิลเลียม โรดส์” บิดำ

ของ “ซีซิล โรดส์” จะได้ชื่อวำ่เป็นผู้ที่ไม่เคยใช้เวลำในกำรเทศนำ สั่งสอน 

ผู้คน ตำมค�ำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลเกินกวำ่ 10 นำที มำโดยตลอด แต่

นั่นอำจเป็นแค่ลีลำ เป็นสไตล์ของพระบำงประเภทที่ไม่ค่อยสนใจคัมภีร์ 
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ไม่คิดจะยึดเคร่ง ถือเคร่งอะไรมำกมำยนัก ยิ่งเป็นพระประเภทที่มีเมียได้ 

แถมยังมีเมียถึง 2 คน คือมีเมียใหม่ หลังจำกที่เมียเก่ำได้ตำยไปแล้ว 

บำทหลวง “ฟรำนซิส วิลเลียม โรดส์” จึงไม่ได้มีอะไรผิดแผก แตกตำ่งไป

จำกบำทหลวงชำวอังกฤษแท้ๆ รำยอื่นๆ...

แต่ก็นั่นแหละ...กำรแยกแยะควำมเป็นชำวอังกฤษแท้ๆ หรือชำว

ยโุรปแท้ๆ  ออกไปจำกควำมเปน็ยวิแบบเบด็เสรจ็เดด็ขำดนัน้ ออกจะเปน็

เรือ่งไม่ถงึกบังำ่ยซกัเทำ่ไหร ่เพรำะกำรทีบ่รรดำชำวองักฤษหรือชำวยโุรป

จ�ำนวนไม่น้อย ถูกกล่ำวหำ ยัดเยียดว่ำมีสำยเลือดชำวยิวปะปนมำด้วย 

ต้องถือเป็นเรื่อง “ปกติธรรมดำ” ของสังคมยุโรปไปแล้วก็วำ่ได้ แม้แต่ชำว

เยอรมันอยำ่ง “ฮิตเลอร์” ที่เกลียดยิวเป็นหนักเป็นหนำ เอำไป-เอำมำ ยัง

ถูกกล่ำวหำ ยัดเยียดว่ำย่ำของ “ฮิตเลอร์” ที่เคยเป็นคนใช้ ดันไปมีอะไร

ต่อมิอะไรกับนำยธนำคำรชำวยิว จนเกิดลูกนอกสมรสขึ้นมำ และกลำย

มำเป็นพ่อของ “ฮิตเลอร์” เอำเลยถึงขั้นนั้น ด้วยเหตุที่ควำมสัมพันธ์

ระหวำ่งชำวยิวกับชำวยุโรปนั้น ต้องเรียกวำ่ผสมปนเปกันไปกันมำ แบบ

ต่อเนื่อง ยำวนำน นับต้ังแต่ยุคอำณำจักรโรมันยังไม่ทันล่มสลำยก็ว่ำได้ 

แม้ชำวยิวรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ มักจะถูกข่มขู่คุกคำม ถูกกีดกัน ถูกเนรเทศ จำก

บรรดำชนชำวยโุรปแตล่ะชำตมิำโดยตลอด แตก่เ็พรำะดว้ยแรงกดดนัเหลำ่

นี้นี่เอง ที่ท�ำให้ชำวยิวจ�ำนวนไม่น้อย ต้องหำทำงหลบเลี่ยง ลดแรงกดดัน

ดังกล่ำว ด้วยกำรหันไปเปล่ียนสัญชำติ เปล่ียนศำสนำในแง่เปลือกนอก 

เพือ่ให้ตวัเองสำมำรถอยูร่ว่มในสงัคมชำวยโุรป หรอืมโีอกำสไตเ่ตำ้ เตบิโต 

ขึน้สูส่ถำนะ ต�ำแหนง่ อนัเปน็ทีย่อมรบัในสงัคมนัน้ๆ แตใ่นด้ำนลกึๆ แลว้ 

ยงัคงพยำยำมสบืทอด รกัษำ ควำมเปน็ชำวยวิเอำไวอ้ยำ่งแน่นเหนียวเชน่

เดิม และท�ำให้ยำกซ์ซ์ซ์เอำมำกๆ ที่จะแยกแยะได้อย่ำงชัดเจน วำ่ใครคือ

ชำวยุโรปแท้ๆ หรือเป็นชำวยุโรปที่มีควำมเป็นยิวติดตัวมำด้วย...

ยิ่งถ้ำเป็นกำรแยกแยะควำมเป็นชำวอังกฤษแท้ๆ กับควำมเป็น



22   โ ฉ ม ห น้ า ซ า ต า น  รั ฐ บ า ล โ ล ก   

ชำวองักฤษท่ีมีเชือ้สำยควำมเปน็ยวิตดิตวัมำดว้ยแลว้ ยิง่ล�ำบำกขึน้ไปใหญ ่

เพรำะช่วงที่รัฐบำลอังกฤษ ในยุคของผู้เผด็จกำรอย่ำง “โอลิเวอร์ ครอม- 

เวลล์” (Oliver Cromwell) ก�ำลังคิดจะท�ำมำ คำ้ขำย แข่งกับพวกดัตช์ 

เมื่อประมำณ 400-500 ปีที่แล้ว หรือในช่วงที่บริษัท “อีสต์ อินเดีย” ทั้ง

หลำย ไมว่ำ่จะเปน็อสีต ์อนิเดยีของดตัช ์ของโปรตเุกส ขององักฤษ ฝรัง่เศส 

ฯลฯ ก�ำลังโรมรัน พันตูอยู่กับกำรแย่งกันผูกขำดสินค้ำเครื่องเทศ ใบชำ 

ยำสูบ ถ้วยโถโอชำม ผ้ำไหม ผ้ำแพร ฯลฯ อยู่ในแถบอินเดียตะวันออก

นั่นแหละ รัฐบำลอังกฤษถึงกับต้องลงทุนไปเกลี้ยกล่อม อ้อนวอนชำวยิว 

ที่เก่งในกำรท�ำมำค้ำขำย ใหก้ลับมำตั้งถิน่ฐำนอยู่ในประเทศอังกฤษ หลงั

จำกที่เคยเนรเทศชำวยิวทั้งหมดออกจำกประเทศไปเมื่อประมำณปี  

ค.ศ. 1290...

ในครัง้น้ัน...บรรดำชำวยิวทีค่ดิจะหวนกลบัไปท�ำมำหำรบัประทำน

ในประเทศอังกฤษ ตำมค�ำเกลี้ยกล่อม เชิญชวนของ “โอลิเวอร์ ครอม- 

เวลล์” เลยต้องใช้วิธี “ปลอมตัว” เข้ำมำสืบสภำพควำมเป็นไปในประเทศ

องักฤษวำ่ควรกลบัมำปกัหลกั ลงทนุลงแรง รบัใชร้ฐับำลองักฤษกนัดหีรอื

ไม่ หลำยต่อหลำยรำยจึงหันไปเปลี่ยนศำสนำเป็น “ชำวคริสต์” เพื่อให้ดู

กลมกลนืกบัควำมเปน็ชำวยโุรป จนเคยมคี�ำเรยีกขำนชำวยวิเหลำ่น้ีวำ่พวก 

“มำรำนอส” (Maranos) กระจัดกระจำยตั้งหลักปักฐำน แทรกซึมอยู่ใน

เมืองต่ำงๆ อยู่เยอะแยะมำกมำย ต้ังแต่กรุงลอนดอน เมืองพลีมัธ 

ลิเวอร์พูล บริสตอล ฯลฯ จนต่อมำค่อยๆ กลำยสภำพไปเป็นชำวอังกฤษ

แท้ๆในทำ้ยที่สุด...

ดงัน้ัน...กำรจะไปแยกแยะวำ่ใครเปน็ชำวองักฤษแท้ๆ  หรือเปน็ชำว

อังกฤษที่มีเชื้อสำยชำวยิวปะปนมำด้วย จึงเป็นเรื่องยำกซ์ซ์ซ์ท่ีจะหำข้อ

สรปุไดช้ดัเจน มแีตต่อ้งเถยีงกนัไมเ่สรจ็ แตเ่หตทุีต่อ้งมกีำรถกเถยีงกนัใน

เรือ่งรำวเหลำ่นีอ้ยำ่งเอำเปน็ตำย วำ่ครอบครวัตระกลูโรดสจ์ะเปน็องักฤษ
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แท้ๆ หรือเป็นอังกฤษเชื้อสำยยิวนั้น เห็นจะเป็นประเด็นอันเนื่องมำจำก

บทบำทของคนอย่ำง “ซีซิล โรดส์” บุรุษผู้หวังจะครองโลกนั่นเอง ที่ออก

จะมีควำมเก่ียวพันอย่ำงใกล้ชิด ลึกซึ้ง เอำมำกๆ กับบรรดำชำวยิวบำง

กลุม่บำงเหลำ่อยำ่งชนิดแทบแยกจำกกนัไมอ่อก ถงึขัน้วำ่...บรรดำเปำ้หมำย 

วัตถุประสงค์ ควำมหวัง ควำมต้องกำร หรือควำมส�ำเร็จใดๆ ก็ตำม ของ 

“ซีซิล โรดส์” ไปจนกระทั่งควำมคิดที่จะครองโลกทั้งโลกให้ได้นั้น ถำ้หำก

ไมม่ชีำวยวิบำงกลุม่ บำงเหลำ่ คอยชว่ยแบก คอยหำม คอยหนุนหลงัอยำ่ง

เป็นระบบและเป็นกิจกำรแล้ว สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจเป็นได้แค่อำกำรเพ้อ 

อำกำรคลั่ง ที่ไม่มีโอกำสเป็นวุ้น เป็นตัวเป็นตนขึ้นมำได้เลย...

ดว้ยเหตนุี.้..เอำเปน็วำ่ ไมว่ำ่ “ซซีลิ โรดส”์ จะเปน็องักฤษแท้ๆ  หรอื

เป็นอังกฤษเชื้อสำยยิวก็แล้วแต่ แต่หลังจำกที่เขำได้ลืมตำขึ้นมำดูโลก

เรยีบร้อยแลว้ ในชว่งระยะแรกๆ...บคุคลผูน้ีก้แ็ทบไมไ่ดแ้สดงออกถงึบคุลกิ

ลักษณะใดๆ ที่ส่อให้เห็นว่ำ จะเติบโตขึ้นมำเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร มี

อ�ำนำจ บำรม ีระดบัทีค่ดิจะครองโลกเอำเลยแมแ้ตน้่อย ตรงกันขำ้ม...กลบั

โตขึ้นมำจำกกำรเป็นเด็กทำรกท่ีอ่อนแอ ปวกเปียก สะเงำะสะแงะ มำ

ตั้งแต่ต้น มักต้องล้มหมอนนอนเสื่ออยู่บ่อยๆ จนแม้ขณะเร่ิมเข้ำเรียน 

ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียน “Bishop’s Stortford Grammar School” ก็ถึง

กับเรียนไม่ได้ เนื่องจำกอำกำรป่วยเกี่ยวกับโรคทำงเดินหำยใจ หรือโรค

หืด ท�ำให้ต้องลำออกมำเรียนต่อด้วยตัวเอง โดยมีบิดำเป็นผู้คอยก�ำกับ

ดูแล ประคบประหงม ในแทบทุกย่ำงก้ำว และก็ด้วยควำมห่วงหำอำทร

ของผูเ้ปน็พอ่นัน่เอง ทีเ่ลง็เหน็วำ่...ถำ้หำกปลอ่ยใหล้กูชำยรำยนีเ้ตบิโตขึน้

มำในประเทศองักฤษ ซึง่มสีภำพอำกำศหนำวเยน็ อบัชืน้ แถมยงัขมกุขมวั

ไปด้วยมลภำวะจำกโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีโผล่ขึ้นมำเป็นดอกเห็ด นับ

ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรมเป็นต้นมำ โอกำสที่ “ซีซิล โรดส์” อำจต้อง

เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ ย่อมมีโอกำสเป็นไป
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ได้สูงเอำมำกๆ เพรำะโรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ ถ้ำหนักถึงขั้นเป็น 

“วณัโรค” ขึน้มำแลว้ ในชว่งระยะนัน้...ยอ่มมแีตต่ำยกบัตำยลกูเดยีวเทำ่น้ัน

เอง ด้วยเหตุนี้บำทหลวง “แฟรงค์ วิลเลียม โรดส์” จึงเล็งเห็นวำ่ ถำ้หำก

จะส่งบุตรชำยรำยน้ีให้ไปเติบโตอยู่ในประเทศซึ่งมีภูมิอำกำศเอื้ออ�ำนวย

ต่อสุขภำพ ก็นำ่จะเป็นอะไรที่เหมำะกวำ่ไปด้วยประกำรทั้งปวง...

ดว้ยควำมประสงคข์องผูเ้ปน็บดิำ หรอืดว้ยพรหมลขิติหกัเห กแ็ลว้

แต่...ท�ำให้วิถีชีวิตของเด็กชำยชำวอังกฤษอย่ำง “ซีซิล โรดส์” จึงต้องถูก

เบี่ยงเบนเส้นทำง ให้เข้ำมำเกี่ยวข้อง พัวพันกับดินแดนในอำณำบริเวณ

ด้ำนใต้สุดของทวีปแอฟริกำอย่ำงมิอำจหลีกเลี่ยงได้ และท�ำให้ประวัติ- 

ศำสตรข์องหลำยตอ่หลำยประเทศในพืน้ทีแ่ถบนี ้แทบไมอ่ำจแยกออกไป

จำกชื่อเสียงเรียงนำมและบทบำทของคนอย่ำง “ซีซิล โรดส์” ได้เลยแม้แต่

นอ้ย เน่ืองมำจำกกอ่นหนำ้นัน้ ลกูชำยคนโตของบำทหลวง “แฟรงค ์โรดส”์ 

คือ “เฮอร์เบิร์ต โรดส์” (Herbert Rhods) พี่ชำยต่ำงมำรดำของ “ซีซิล 

โรดส”์ ไดเ้ดนิทำงขำ้มน้�ำขำ้มทะเล จำกประเทศองักฤษ ไปปกัหลกัจบัจอง

ที่ดินผืนหนึ่งในดินแดนแถบแอฟริกำใต้ อันตกเป็นอำณำนิคมของ

จักรวรรดิอังกฤษในขณะนั้นอยู่ก่อนแล้ว คือที่ดินแถบหุบเขำอุมโคมำสี 

(Umkomazi) ในแคว้นนำทำล (Natal) โดยวำงแผน วำงโครงกำร คิดจะ

ท�ำไรฝ่ำ้ยขนำดใหญโ่ต มหมึำ ทัง้ๆ ทีต่วัเองอำจไมไ่ดถ้งึกบัมคีวำมรู ้ควำม

เชี่ยวชำญในด้ำนนี้ซักเทำ่ไหร่นัก...

แตเ่พรำะโดยสภำพอำกำศของดนิแดนในเขตรอ้นอยำ่งแอฟรกิำใต ้

ยอ่มเปน็อะไรทีเ่หมำะกบันอ้งชำยตำ่งมำรดำอยำ่ง “ซซีลิ โรดส”์ มำกกวำ่

ภำวะอำกำศหนำวเย็นในประเทศอังกฤษอยู่แล้วแน่ๆ ทั้งๆ ที่โครงกำรไร่

ฝำ้ยของ “เฮอร์เบิร์ต โรดส์” ยังไม่ได้ผลิดอกออกผล ยังไม่ได้เป็นรูปเป็น

ร่ำง อะไรขึ้นมำเลยแม้แต่น้อย เด็กหนุ่มที่มีวัยเพียงแค่ 17 ปี อยำ่ง “ซีซิล 

โรดส”์ ผูม้บีคุลกิออกไปทำงเกง้ๆ กำ้งๆ สงูชะลดูตดูปอด เนือ้ตวัซดีเซยีว 
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ผมสีทองแห้งๆ กรอบๆ แถมออกอำกำรนุ่มนิ่ม ขี้อำย อีกตำ่งหำก จึงถูก

บิดำส่งให้มำใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชำยตั้งแต่นั้น ด้วยกำรข้ำมน้�ำข้ำมทะเล จำก

เกำะอังกฤษมำเหยียบย่ำงลงบนแผ่นดินแอฟริกำใต้เป็นครั้งแรกในชีวิต 

ณ เมืองเดอร์บำน (Port of Derban) เมืองทำ่ริมอำ่วแอฟริกำใต้ เมื่อวัน

ที่ 1 กันยำยน ปี ค.ศ. 1870...

อย่ำงไรก็ตำม...ว่ำกันว่ำ ก่อนที่ “ซีซิล โรดส์” จะเดินทำงไปพบกับ

พี่ชำย ในพื้นที่ลึกๆ แถบหุบเขำอุมโคมำสีนั้น เขำได้มีโอกำสปักหลัก พัก

ช่ัวครำว อยู่กับเพ่ือนของพ่อรำยหน่ึง ผู้มีช่ือว่ำ “ปีเตอร์ คอร์แมค ซูเธอร์- 

แลนด์” (Dr. Peter Cormac Sutherland) ด็อกเตอร์ทำงด้ำนธรณีวิทยำ

และนักส�ำรวจชำวสก๊อต ผู้มีควำมรอบรู้ เชี่ยวชำญ ในเรื่องพื้นดิน ก้อน

หิน และแร่ธำตุตำ่งๆ เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก

ทำงกำรอังกฤษในขณะนั้น ให้ลงส�ำรวจพื้นที่ ภูมิประเทศ ชั้นหิน ชั้นดิน 

ของดินแดนต่ำงๆ ในอำณำบริเวณแคว้นนำทำลอีกด้วย และจะเป็น 

เพรำะประสบกำรณช์ว่งสัน้ๆ ทีไ่ดร้บัจำกนกัธรณวีทิยำชำวสกอ๊ตผูโ้ดง่ดงั

รำยนี้ หรือไม่อย่ำงไรก็มิอำจทรำบได้ ที่ท�ำให้หลังจำกเดินทำงไปใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับพี่ชำย และพยำยำมร่วมกันบุกเบิก สรำ้งไร่ฝำ้ยอันกวำ้งขวำง 

ใหญ่โตขึ้นมำในหุบเขำอุมโคมำสี แต่กลับประสบควำมล้มเหลวแทบจะ

โดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุเพรำะพื้นที่ดินในบริเวณนั้น ดูจะไม่ค่อยเอื้ออ�ำนวย

ต่อกำรเพำะปลูกพืชไร่ดังกล่ำวซักเท่ำไหร่ ท้ังๆ ที่ยังเป็นแค่วัยรุ่น ผ่ำน

พ้นควำมเป็นเด็กชำยมำแค่ไม่กี่ปี หรือขณะท่ีมีอำยุได้เพียงแค่ 18 ปี 

เท่ำน้ัน แต่ “ซีซิล โรดส์” ก็ได้เริ่มฉำยแววแห่งควำมเป็นผู้น�ำออกมำให้

เห็นอยู่บำ้ง ด้วยกำรออกแรงชักชวนพี่ชำยให้หันไปตำยเอำดำบหน้ำ โดย

ให้ย้ำยภูมิล�ำเนำจำกเมืองนำทำล ไปปักหลักอยู่ที่เมืองคิมเบอร์ลี (Kim-

berly) เมอืงทีอ่ยูห่ำ่งจำกรมิฝัง่แมน่้�ำวำล (Vaal River) และแมน่้�ำออเรนจ ์

(Orange River) ไปทำงทิศตะวันออกประมำณ 110 กิโลเมตร หรืออยู่
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เลยเขตพรมแดนอำณำนิคมของอังกฤษออกไปอีก อันเป็นเมืองที่ก�ำลัง

คกึคกั โครมครำม มจี�ำนวนประชำกรพุง่ปรีด๊ไปถงึ 40,000 คน จนกลำย

เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของดินแดนแอฟริกำใต้ ณ ช่วงขณะนั้น...

แมว้ำ่เมอืงคมิเบอรล์ใีนชว่งระยะนัน้ จะมสีภำพไมต่ำ่งอะไรไปจำก

บ้ำนปำ่เมืองเถื่อน ผู้คนต้องพกปืน ถือปืน มีปืนไรเฟิลเอำไว้ป้องกันตัว 

ในแต่ละบ้ำน แต่ละบุคคล จนมีกำรจดบันทึกไว้เป็นสถิติต้ังแต่ช่วง

ประมำณปี ค.ศ.1873-1874 ว่ำจ�ำนวนปืนไรเฟิลท่ีถูกน�ำมำขำย มำ

จ�ำหนำ่ย ในเมืองแหง่นี ้มจี�ำนวนไมต่่�ำกวำ่ 75,000 กระบอก มสีว่นท�ำให้

สถิติอำชญำกรรม หรือจ�ำนวนคนตำยในเมืองแห่งนี้ เพิ่มขึ้นกวำ่ 4 เท่ำ

ตัว แต่เหตุที่เมืองๆ นี้กลับกลำยเป็นตัวสร้ำงแรงดึงดูดให้ผู้คนนับเป็น

หมื่นๆ ไม่วำ่จะเป็นชำวอังกฤษ แอฟริกำ หรือชำวอะไรก็แล้วแต่ รวมทั้ง 

“ซีซิล โรดส์” และพี่ชำย ต้องไหลทะลักมำเบียดเสียดยัดเยียด รวมตัวอยู่

ในเมืองๆ นี้ โดยไม่ได้คิดจะสนใจสุขภำพ หรือสวัสดิภำพใดๆ เอำเลย

แม้แต่น้อย ก็ด้วยเหตุที่อำณำบริเวณพื้นที่แถบนี้ คือพ้ืนท่ีท่ีปรำกฏข่ำว

ครำวกำรค้นพบ “เพชร” เม็ดเบ้อเร่อเหิ้ม น้�ำหนักถึง 21.19 กะรัต ที่ถูก

เรียกขำนกันในนำม “เพชรยูเรกำ้” (Eureka Diamond) มำตั้งแต่ช่วงปี 

ค.ศ. 1867 หรือก่อนหนำ้ที่ “ซีซิล โรดส์” จะยำ่งเหยียบเข้ำมำสู่ดินแดน

แอฟริกำใต้เพียงแค่ 3 ปีเท่ำนั้น!!!

กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนจำกดินแดนในหุบเขำอุมโคมำสี ละทิ้งชีวิต

เกษตรกร ล้มเลิกโครงกำรคิดจะท�ำไร่ฝ้ำยของ “ซีซิล โรดส์” และพี่ชำย 

มำแออัด ยัดเยียดอยู่ในเมืองคิมเบอร์ลี จึงเป็นเพรำะเหตุผล แรงจูงใจ ที่

คงไมไ่ดแ้ตกตำ่งไปจำกผูค้นนบัหมืน่ๆ ทีไ่หลมำรวมตวักันอยูใ่นพ้ืนทีแ่ถบ

นี้ นั่นก็คือเพรำะก้อนหิน ก้อนกรวด หรือแร่ธำตุ ท่ีถูกเรียกขำนกันว่ำ 

“เพชร” ทั้งหลำยนั่นเอง จนท�ำให้นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 หรือปีแรกๆ ที่ 

“ซซีลิ โรดส”์ และพีช่ำยเขำ้ไปตัง้หลกัปกัฐำนอยูใ่นเมอืงคมิเบอรล์ ีไปจนถงึ
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ป ีค.ศ. 1914 และบรรดำผูท้ีก่ระหำยใครอ่ยำก ผูท้ีถ่กูแรงดงึดดูของเพชร

แต่ละเม็ดชักน�ำให้เข้ำมำรวมตัวอยู่ในพื้นท่ีแห่งน้ี ส่งผลให้กำรท�ำเหมือง

เพชรในเขตคิมเบอร์ลี เพิ่มพรวดๆ พรำดๆ ขึ้นมำเป็นจ�ำนวนไม่ต่�ำกว่ำ 

50,000 เหมือง...

ดว้ยบรรดำเพชรทีม่อียูอ่ยำ่งมำกมำยมหำศำล กระจดักระจำยอยู่

ตำมริมฝัง่แมน่้�ำออเรนจ์ และอกีหลำยตอ่หลำยพืน้ทีใ่นดนิแดนแอฟริกำใต้

นี่เอง ที่ได้เป็นตัวเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเด็กหนุ่มขี้อำยและขี้โรคชำว

อังกฤษอย่ำง “ซีซิล โรดส์” ให้กลำยเป็นอภิมหำบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร 

เป็นมหำเศรษฐี อภิมหำเศรษฐี เป็นผู้มีอ�ำนำจ อิทธิพล บำรมี ถึงขั้น

สำมำรถควบคมุดนิแดนแอฟรกิำใตไ้ดแ้ทบทัง้หมดในเวลำตอ่มำ เปน็ผูใ้ห้

ก�ำเนิดประเทศในแอฟริกำใต้ท่ีเคยถูกเรียกขำนกันในนำม “โรดีเซีย” 

(Rhodesia) ตำมช่ือเสียงเรียงนำมของตัวเอง ก่อนจะถูกเปลี่ยนมำเป็น

ประเทศ “ซิมบับเว” (Zimbabwe) ในภำยหลัง และด้วยอ�ำนำจ บำรมี ที่

เกิดขึ้นมำจำกเหมืองเพชรแต่ละเหมือง ถึงกับท�ำให้อภิมหำเศรษฐีรำยนี้ 

ไม่ได้เพียงแค่คิดจะกอบโกย ควบคุม แต่เฉพำะอำณำบริเวณในดินแดน

แอฟริกำใต้เท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะแรงกระตุ้นของควำมโลภ ควำม

กระหำยหิวในวัตถุ ทรัพย์สินเงินทอง หรือภำยใต้ควำมเพ้อ ควำมฝัน ที่

ลอกเลยีน หยบิยมืมำจำกมหำกวชีำวองักฤษ อยำ่ง “จอหน์ รสักนิ” กต็ำม 

ท�ำให้เด็กหนุ่มชำวอังกฤษอย่ำง “ซีซิล โรดส์” ยังฝันไกลไปถึงขั้นคิดจะ

ควบคุมแอฟริกำทั้งทวีปให้จงได้ รวมทั้งคิดจะควบคุมโลกทั้งโลกเอำไว้

ด้วย เพื่อที่จะจัดตั้ง “รัฐบำลโลก” ขึ้นมำปกครอง ดูแลมวลมนุษยชำติใน

ทุกทวีป ทุกๆ ซอกมุมของโลก ให้ต้องอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของรัฐบำลเดียว

เท่ำนั้น นั่นก็คือรัฐบำลที่มีเผ่ำพันธุ์คนผิวขำวอย่ำงชำวอังกฤษเป็น 

ผู้ปกครองสูงสุด...
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แผนที่ทวีปแอฟริกาปัจจุบัน
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ก่อนที่เรำจะไปว่ำกันถึงเรื่อง “ซีซิล 
โรดส์” บุรุษผู้ต้องกำรครองโลกกันต่อ เห็นทีคงต้อง

ลองหันมำท�ำควำมเข้ำใจกับประวัติศำสตร์ควำมเป็น

มำของดินแดนในแอฟริกำใต้เอำไว้ซักหน่อย เพื่อ

พอไดเ้หน็ภำพรำยละเอยีดตำ่งๆ ชดัเจนขึน้มำบำ้ง วำ่

เหตใุดแผน่ดนิแหง่นี ้จงึถกูน�ำไปใชเ้ปน็ทีร่องรบัฝำ่เทำ้

ของคนอย่ำง “ซีซิล โรดส์” เพื่อเหยียบทะยำนไปสู่

ควำมฝันอันบรรเจิดระดับคิดจะครองโลกท้ังโลก ได้

แบบเต็มสูบ เต็มตีน เอำเลยถึงขั้นนั้น...

‘แอฟริกาใต้
กับกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ’

|2|
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ซึ่งคงต้องสรุปว่ำ...ในตอนที่ “ซีซิล โรดส์” เริ่มย่ำงเหยียบแผ่นดิน

แอฟริกำใต้เป็นครั้งแรก ด้วยกำรโผล่ขึ้นที่เมืองท่ำเดอร์บำนนั้น อะไรต่อ

มอิะไรในดนิแดนแหง่นี ้ไดถ้กูเปลีย่นแปลง ขยีข้ย�ำ มำแบบหนกัหนำสำหสั 

พอสมควรแล้ว แม้จะไม่ถึงกับแหลกยับเยิน ยู่ยี่ เละเป็นขี้ เละเป็นโจ๊ก 

เหมือนอย่ำงหลังจำกกำรค้นพบ “เพชรยูเรกำ้” ก็ตำม คือจำกดินแดนที่

แสนสงบในอดีตอันไกลโพ้น แม้จะไม่ได้มีประวัติศำสตร์ทำงอำรยธรรม 

ยิง่ใหญ ่อลงักำร แบบดนิแดนทำงตอนเหนอืของทวปีแอฟรกิำ เชน่ อยีปิต ์

นูเบีย เอธิโอเปีย ที่ถือเป็น “อู่อำรยธรรม” ของมวลมนุษยชำติมำตั้งแต่

เริม่แรก อนัเน่ืองมำจำกกำรอบุตัขิึน้มำของอำรยธรรมแหง่ลุม่น้�ำไนล ์หรอื

อำรยธรรมอียิปต์ เป็นต้น แต่ถำ้จะพูดถึงควำมเก่ำแก่ โบร่�ำโบรำณ ของ

ดินแดนแถบนี ้กค็งไมต่ำ่งอะไรไปจำกสว่นอืน่ๆ ของทวปีแอฟรกิำ ทีพ่วก

นกัประวตัศิำสตร ์โบรำณคด ีตำ่งถอืเปน็ “แหลง่ก�ำเนดิมนุษย”์ กลุม่แรกๆ 

ของโลกนั่นเอง...

จำกหลกัฐำนทำงโบรำณคดทีีป่รำฏใหเ้หน็จำกซำกกะโหลกโบรำณ

ของเด็กชำยรำยหนึ่ง ที่เรียกกันว่ำ “Tung Child” ซ่ึงค้นพบในพ้ืนท่ี

แอฟรกิำใตน้ัน้ ถอืวำ่มอีำยเุกำ่แกไ่มน่อ้ยไปกวำ่ซำกกะโหลก ซำกกระดกู 

ของมนษุยส์ำยพนัธุ ์“ออสตรำโลพเิธคสั” (Australopithecus Africanus) 

ทีพ่บในแถบประเทศเคนยำ แทนซำเนยี หรอืเอธโิอเปยี สะทอ้นถงึรอ่งรอย

ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ำมนุษย์ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แถบนี้มำนับตั้งแต่ 

ประมำณ 2-5 ลำ้นป ีเหน็จะได ้แถมยงัมกีำรคน้พบฟอสซลิรอยเทำ้มนษุย์

ที่เรียกกันว่ำ “Little Foot” ในแถบพื้นที่ “Sterkfonte” เมื่อช่วงปี ค.ศ. 

1994 ซึ่งนักประวัติศำสตร์ โบรำณคดี สำมำรถไล่อำยุย้อนหลังไปถึง

ประมำณ 2.2-2.3 ลำ้นปี เป็นอยำ่งน้อย ส่วนร่องรอยของบรรพบุรุษสำย

พันธุ์มนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่พบในแถบแม่น้�ำคลำสี (Klasies River Caves) 

หรือที่ถ้�ำบลอมบอส (Blombos) ไม่ว่ำจะเป็นซำกกระดูก เครื่องมือหิน 
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ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในดินแดนแถบนี้ สำมำรถไล่อำยุย้อนกลับไปได้ 

ตั้งแต่ประมำณ 125,000 ปี ไปจนถึง 75,000-70,000 ปี จนพอท�ำให้

เกิดข้อสรุปได้ว่ำ แม้จะไม่ได้ทิ้งร่องรอยประวัติศำสตร์อำรยธรรมเอำไว้

มำกมำย แต่แอฟริกำใต้...ก็คือดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเกำ่แก่เอำมำกๆ ที่ถูก

ใช้เป็นพื้นที่รองรับกระบวนวิวัฒนำกำรของมนุษยชำติมำในทุกรุ่น ทุกยุค 

ทุกสมัย ก็ว่ำได้...

เม่ือลองรน่เข้ำมำอกีซกัหนอ่ย...คอืชว่งประมำณเกอืบ 3,000 ปทีี่

แล้ว กลุ่มคนกลุ่มแรกๆ ที่ปรำกฏตัว ตุหรัดตุเหร่ อยู่ในดินแดนแถบนี้ 

อำจไม่ไดเ้ปน็กลุม่คนทีก่ำ้วหนำ้ ทนัสมยั อะไรมำกมำย เมือ่เทยีบกบัชำว

อยีปิตท์ีรู่จ้กัสรำ้งพรีะมดิระดบัสงูเหยยีดเฉยีดฟำ้มำตัง้แตน้ั่น เพรำะสว่น

ใหญ่ยังเป็นแค่พวกคนร่อนเร่ หำอำหำร รวมกลุ่มออกล่ำสัตว์ ล่ำเน้ือ 

คล้ำยๆ พวกคนป่ำ คนดง หรือพวกพรำนล่ำสัตว์ที่เรียกๆ กันว่ำพวก 

“Bushman” อย่ำงที่เรำเคยเห็นๆ กันในหนังเรื่อง “เทวดำท่ำจะบ๊องส์” 

อะไรประมำณนั้น คนกลุ่มนี้ถูกเรียกวำ่พวก “ซำน” (San) ผู้ใช้ชีวิตร่อนเร่  

ตุหรัดตุเหร่ อยู่แถบด้ำนเหนือๆ ของแอฟริกำใต้นับเป็นร้อยๆ ปี ก่อน 

ที่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองวำ่พวก “คอยคอย” (Khoikhoi) อันมี

ควำมหมำยคล้ำยๆ “ผู้ที่เป็นผู้เป็นคนที่แท้จริง” (Real People) ท�ำนอง

นั้น ค่อยๆ ทยอยอพยพเข้ำมำเป็นกลุ่มเล็กๆ จำกบริเวณดำ้นเหนือแถบ

ประเทศบอตสวำนำขำ้มทะเลทรำยคำลำฮำร ี(Kalahari) เขำ้มำทำงตะวนั

ตก และจำกฝัง่ตะวนัออกเฉยีงใตข้องเลโซโท ข้ำมทีร่ำบสงูไฮเวลด ์(High-

veld) แล้วมำกระจัดกระจำยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณแหลมกู๊ดโฮปทุกวัน

นี้ เมื่อซักประมำณ 2,000 ปีที่แล้ว...

บรรดำพวก “คอยคอย” เหล่ำนี้...ต้องถือวำ่กำ้วหน้ำ ทันสมัย กว่ำ

พวก “ซำน” อยู่ไม่น้อย คือเริ่มรู้จักกำรเพำะปลูก เลี้ยงสัตว์ ปักหลัก ตั้ง

ถิ่นฐำน ไม่ต้องตุหรัดตุเหร่ เร่ร่อนแบบไม่เป็นท่ีไม่เป็นทำง อย่ำงมำกก็
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ตอ้นฝงูววัเขำยำวๆ ทีเ่รยีกว่ำววังนู ี(Nguni) ตลอดไปจนถงึแพะหรอืแกะ 

ออกหำกินตำมแหล่งหญำ้ แหล่งน้�ำ ที่อุดมสมบูรณ์ จนท�ำให้พวก “ซำน” 

ต้องถอยร่นเขำ้ไปยังพื้นที่แห้งแล้ง กันดำร ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ถึงกระนั้น... 

ก็ไม่ได้ถึงกับท�ำให้พวก “คอยคอย” กับพวก “ซำน” ต้องหันมำทะเลำะ

เบำะแวง้ เขน่ฆำ่ลำ้งผลำญ มุง่ท�ำลำยกนัและกนัแตอ่ย่ำงใด ตรงกนัข้ำม...

ทั้ง “คนปำ่” และ “คนทุ่ง” เมื่อต้องพบปะ เจอหนำ้ เจอตำ ไปมำหำสู่กัน

และกนัอยำ่งมิอำจหลกีเลีย่งได ้กลบัท�ำใหเ้กดิกำรผสมผสำนระหวำ่งพวก 

“คอยคอย” กับพวก “ซำน” เกิดกำรแต่งงำน กำรใช้ชีวิตร่วมกัน จนกลำย

มำเป็นกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่ำพวก “คอยซำน” (Khoisan) โผล่ขึ้นมำ

ทำ่มกลำงชอ่งว่ำงทำงวฒันธรรม ภำษำ และวถิชีวีติ ทีแ่ตกต่ำงกันไปตำม

รสนิยมของใครก็ของมัน...

ตอ่มำ...อกีซกัประมำณ 200-300 ปหีลงัจำกนัน้ ผูค้นอกีกลุม่หนึง่

ที่ก้ำวหนำ้ ทันสมัยยิ่งขึ้นไปอีก คือพวก “บันตู” (Buntu) จึงค่อยๆ แยก

ยำ้ยอพยพลงมำจำกทำงตอนกลำงของทวปีแอฟรกิำ แถวๆ แมน่้�ำไนเจอร ์

ขำ้มเขตพืน้ท่ีแหง้แลง้ทีเ่รยีกวำ่ “ซบั ซำฮำรำ” (Sub-Sahara Africa) ทยอย

ลงมำทำงใต้และทำงตะวันออก พวก “บันตู” นั้น เริ่มรู้จักใช้เครื่องมือที่

ท�ำด้วยเหล็ก รู้จักปลูกข้ำวฟ่ำง และธัญพืชอีกหลำยต่อหลำยชนิด แต่ละ

กลุ่ม แต่ละเหลำ่ ที่อพยพลงมำ ตำ่งเรียกชื่อตัวเองไปตำ่งๆ นำนำ เช่น 

“ซูลู” (Zulu) “ซัวซำ” (Xhosa) “สวำสี” (Swazi) “อินเดบีเล” (Ndebele) 

เป็นต้น และถึงแม้จะก้ำวหน้ำกว่ำ เจริญกว่ำ หรือทันสมัยกว่ำก็ตำม 

บรรดำคนเหลำ่นี ้กไ็มถ่งึกบัคดิจะอำศยัควำมเหนอืกวำ่ ไดเ้ปรียบกวำ่ มำ

เอำชนะคะคำน มุ่งล้ำงผลำญท�ำลำยผู้ท่ีด้อยกว่ำ ล้ำหลังกว่ำเลยแม้แต่น้อย 

ภำพเขียนบนผนังหินในบำงพื้นที่ของแอฟริกำใต้ แสดงร่องรอยหลักฐำน

ให้เห็นว่ำทั้งพวก “คอยคอย” “คอยซำน” และบรรดำพวก “บันตู” ท้ัง 

หลำย ต่ำงหันมำผสมผสำนสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันและกันในแบบ
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กลมกลนืและกลมเกลยีวกนัเปน็อยำ่งด ีจนแมก้ระทัง่ภำษำของพวก “ซูล”ู 

และพวก “ซัวซำ” ในทุกวันนี้ ยังมีรำกศัพท์ดั้งเดิมของพวก “คอยซำน” 

ติดมำด้วยไม่น้อย หลักฐำนทำงโบรำณคดีประเภทเครื่องมือหัตถกรรม

หลำยตอ่หลำยชิน้ในวฒันธรรมของพวก “คอยซำน” ยงัสำมำรถคน้พบได้

จำกเขตที่ตั้งถิ่นฐำนของพวก “บันตู” ยุคแรกๆ หรือพูดง่ำยๆว่ำ...บรรดำ

ผู้คนเหล่ำนี้ไม่ได้คิดจะน�ำเอำ “กฎแห่งกำรคัดสรรตำมธรรมชำติ” ตำม

ทฤษฎีวิวัฒนำกำรของ “ชำร์ลส์ ดำร์วิน” อันว่ำด้วย “ผู้ที่แข็งแรงกว่ำย่อม

อยู่รอด ผู้ที่อ่อนแอกว่ำต้องถูกขจัดให้สูญส้ินไป” มำใช้เป็นหลักปฏิบัติ

ระหวำ่งกันและกันเอำเลยแม้แต่น้อย แต่อำศัย “ควำมเป็นเพื่อนมนุษย์” 

ด้วยกันเองนี่แหละ ช่วยท�ำให้ดินแดนแอฟริกำใต้แห่งนี้ ยังพอมีช่วงเวลำ

แห่งควำมสุข ควำมสงบ ไปตำมสภำพ...

จนกระทั่งเมื่อบรรดำชำวยุโรปทั้งหลำย เร่ิมพยำยำมมองหำเส้น

ทำงกำรคำ้ ทีจ่ะไปขนเอำเครือ่งเทศ ถว้ยโถโอชำม ฯลฯ จำกอนิเดยีตะวนั

ออก มำขำยท�ำก�ำไรแบบระเบดิเถดิเทงิในตลำดยโุรป โดยไมต่อ้งผำ่นเสน้

ทำงทำงบก ที่ถูกจักรวรรดิอิสลำมตั้งด่ำนสกัดก้ันมำต้ังแต่ยุคสงครำม 

ครูเสด กำรแล่นเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปตรงด้ำนปลำยสุดของแอฟริกำใต้ เพ่ือ

เดินทำงต่อไปยังอินเดีย ต่อไปยังหมู่เกำะเคร่ืองเทศในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ จนกระทั่งถึงเมืองจีน โดยนักส�ำรวจชำวโปรตุเกสรุ่นแรกๆ อย่ำง 

“บำร์โธโลมิว ไดแอซ” (Bartolomeu Dias) ตำมด้วย “วำสโก ดำ กำมำ” 

(Vasco da Gama) จึงถือเป็นกำรเริ่มต้นเปิดศักรำชแห่งควำมเจ็บปวด 

รวดร้ำว ควำมทุกข์ทรมำน ตลอดไปจนถึงกำรน�ำเอำ “ควำมซวย” มำสู่

ดินแดนแห่งนี้ และสู่ผู้ที่ถือเป็นต้นรำกบรรพบุรุษมนุษย์มำตั้งแต่แรก...

อย่ำงไรก็ตำม...แม้ชำวโปรตุเกสจะถือเป็นชำวยุโรปชำติแรก ที่มี

โอกำสเหยยีบยำ่งเขำ้สูด่นิแดนแหง่นีต้ัง้แตต่น้ แตอ่ำจเปน็เพรำะสภำพภมูิ

อำกำศในพืน้ทีแ่ถบนี ้ออกจะเกรีย้วกรำดพอสมควร แถมบริเวณอ่ำวดำ้น
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ทีอ่ยูป่ลำยสดุของแหลมแอฟรกิำ ทีเ่รยีกวำ่แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good 

Hope) ยังเต็มไปด้วยหินโสโครก เป็นอันตรำยต่อกำรจอดเรือ ทอดสมอ  

อยู่ไม่น้อย รวมท้ังควำมพยำยำมติดต่อกับชำวพ้ืนเมืองอย่ำงพวก “คอยคอย” 

ในบริเวณพ้ืนท่ีแถบน้ีช่วงแรกๆ ก็ออกจะเป็นไปในแบบไม่ค่อยจะรำบร่ืน 

ซกัเทำ่ไหร ่อกีทัง้ยงัไมไ่ดม้สีนิคำ้ วตัถดุบิใดๆ ทีม่คีณุคำ่พอจะค้ำขำยแลก

เปลี่ยนกันและกัน ดังนั้น...แม้จะเป็นนักล่ำอำณำนิคมรุ่นแรก แต่พวก

โปรตเุกสกลบัไม่ไดค้ดิทีจ่ะเขำ้ครอบครอง เปน็เจำ้ขำ้วเจำ้ของดนิแดนแหง่

นี้แต่อย่ำงใด กลับหันไปสนใจดินแดนท่ีอยู่ทำงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ

แหลมแอฟรกิำ ดำ้นทีต่ดิอยูก่บัมหำสมทุรอนิเดยี คอืแถบบริเวณประเทศ

โมซัมบิกในปัจจุบันกันแทนท่ี ซึ่งนอกจำกจะเป็นพื้นที่อ่ำวอันมีลมสงบ 

สำมำรถทอดสมอ จอดเรอืแวะพกั ตัง้เปน็สถำนกีำรคำ้ไดแ้ลว้ ยงัสำมำรถ

ท�ำมำค้ำขำย แลกเปล่ียนสินค้ำกับบรรดำพ่อค้ำชำวมุสลิม ไม่วำ่จะเป็น

งำช้ำง ลูกปัด ทองค�ำ เนื่องจำกเลยพื้นที่โมซัมบิกออกไปทำงเหนือนั้น 

เคยเป็นท่ีต้ังของรำชอำณำจักรเก่ำแก่ท่ีมีช่ือเรียกขำนกันในนำม “มำปุนกุบเว” 

(Kingdom of Mapungubwe) หรอื “ดนิแดนแห่งสุนขัจิ้งจอก” (Mapun-

gubwe-place of jackals) ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองจำกกำรค้ำงำช้ำงและ

ทองค�ำมำนับเป็นศตวรรษๆ เพียงแต่ดันมำล่มสลำยก่อนที่ชำวยุโรปจะ

เดินทำงเขำ้มำถึงดินแดนแถบนี้ นับเป็นร้อยๆ ปีมำแล้ว...

แน่ล่ะว่ำ...ในบรรดำนักล่ำอำณำนิคมชำวยุโรปนั้น ย่อมไม่ได้มีแต่

ชำวโปรตุเกสเพียงชำติเดียว ท่ีพยำยำมหำทำงท�ำก�ำไรจำกสินค้ำเคร่ืองเทศ

ในอินเดียตะวันออก ซึ่งสำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้ถึง 400-500 เปอร์เซ็นต์  

ทนัททีีถ่กูน�ำไปวำงขำยในตลำดยโุรป แตต่อ้งเรยีกวำ่...ชำวยโุรปแตล่ะชำต ิ

ตำ่งออกอำกำรหวิกระหำย กระเหีย้นกระหอืรอืไปดว้ยกนัทัง้สิน้ มกีำรจดั

ต้ังบรษิทัธรุกจิ ระดมกองเรอื แยง่กนัท�ำมำคำ้ขำย เพือ่รวบรวมและผูกขำด

สินค้ำเหลำ่นี้ เอำไว้ในมือของใคร-ของมัน ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ 
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จนเกิดบริษัท “อีสต์ อินเดีย” (East India) ของโปรตุเกส ของดัตช์ ของ

อังกฤษ ฝร่ังเศส ไปจนถึงเดนมำร์ก สวีเดน โน่นเลย ใครที่สนใจรำย

ละเอียดในเรื่องนี้ ลองไปหำอ่ำนหนังสือเรื่อง “อำณำจักรที่สำบสูญ-

ช�ำแหละรำกเหงำ้ทนุนยิมสำมำนย”์ ทีอ่นัตวัขำ้พเจ้ำเองเปน็ผูเ้ขยีนไปเมือ่

ไม่กี่ปีที่แล้วดูก็ได้ แต่เพื่อที่จะสรุปรวบรัดให้เขำ้เรื่องแอฟริกำใต้ คงต้อง

ย่นย่อเอำไว้ประมำณวำ่ เมื่อถึงประมำณปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 16 หรือ

เมื่อบริษัท อีสต์ อินเดีย ของดัตช์ (VOC) และอีสต์ อินเดีย ของอังกฤษ 

(EIC) ไดเ้ริม่โผลข่ึน้มำทำ้ทำยอ�ำนำจทำงกำรคำ้ของพวกโปรตเุกสแลว้นัน่

แหละ ดินแดนในแอฟริกำใต้ซึ่งไม่เคยมีชำวยุโรปรำยใดให้ควำมสนใจมำ

ก่อน จึงค่อยๆ ทวีควำมส�ำคัญยิ่งขึ้นไปตำมล�ำดับ...

โดยเฉพำะตัง้แตช่ว่งประมำณป ีค.ศ. 1647 เมือ่เรือสนิค้ำของดตัช์

ล�ำหน่ึง เกดิอบัปำงลงในพืน้ทีบ่รเิวณรมิชำยฝัง่แอฟรกิำใต้ ดำ้นท่ีเปน็อำ่ว

ซึ่งเรียกกันในเวลำต่อมำว่ำ “Table Bay” หรือบริเวณเมือง “เคป ทำวน์” 

(Cape Town) ในทุกวันนี้ บรรดำลูกเรือที่หนีตำยอพยพขึ้นฝั่ง รอเรือล�ำ

อื่นมำรับ ได้ปักหลักต้ังถ่ินฐำนช่ัวครำว แถมยังสร้ำงป้อมค่ำยไว้ป้องกัน

ตัวอีกด้วย พื้นที่บริเวณดังกล่ำวจึงเริ่มมีควำมส�ำคัญขึ้นมำทีละเล็ก ทีละ

น้อย เมื่อผู้บริหำรบริษัท VOC ของดัตช์เล็งเห็นวำ่ กำรน�ำเอำพื้นที่แห่งนี้

มำใช้เป็นที่พักของบรรดำลูกเรือที่จะต้องแล่นเรือผ่ำนไปยังอินเดียตะวัน

ออก อำจช่วยเพิ่มควำมสดชื่น ลดควำมหิวโหย ของลูกเรือที่ต้องเดิน

ทำงในระยะไกลๆ แถมยังอำจใช้พื้นท่ีดังกล่ำวเป็นแหล่งเสบียงอำหำร 

เก็บเนื้อ เก็บปลำ เก็บพืชผักผลไม้สดๆ ได้อีกด้วย ผู้บริหำรบริษัท VOC 

จงึสัง่ใหน้กัส�ำรวจของบรษิทั ชือ่วำ่ “ยำน แวน รบีคี” (Jan van Riebeeck) 

ออกไปส�ำรวจพืน้ทีร่อบๆ อำ่ว จนพบพืน้ทีเ่หมำะๆ บรเิวณอำ่วโตะ๊ หรอื 

“Table Bay” ที่เรือมำอับปำงลงนั่นแหละ และได้จัดตั้งเป็นสถำนีกำรคำ้

ขึ้นมำในวันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 1652 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ...
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กำรจัดตั้งสถำนีกำรค้ำของบริษัท VOC ในครั้งนั้น ช่วงแรกๆ...ก็

ไมไ่ดม้ใีครคดิจะให้ควำมส�ำคญัหรอืควำมสนใจใดๆ กบับรรดำชนพืน้เมอืง

อยำ่งพวก “คอยคอย” ซึง่กระจำยตวัอยูร่อบๆ บรเิวณนีเ้อำเลยแมแ้ตน่อ้ย 

แถมบรษิทัยงัสัง่หำ้มพวกลกูเรอืไมใ่หต้ดิตอ่ สรำ้งสมัพนัธใ์ดๆ กบัชนพืน้

เมอืงเหลำ่นีอ้กีดว้ย เรยีกวำ่...ตำ่งคนตำ่งอยู ่ตำ่งคนตำ่งไป กำรมำถงึของ

ดัตชใ์นชว่งแรกๆ จงึไมถ่งึกบัสง่ผลกระทบใดๆ ตอ่วถิชีวีติของชำวพืน้เมอืง

มำกมำยนัก แต่เนื่องจำกระหว่ำงกำรก่อสรำ้งอำคำรที่พัก ค่ำยคู ประตู 

หอรบ จ�ำตอ้งอำศยัแรงงำน และเสบยีงอำหำรจ�ำนวนไมน่อ้ย บรษิทั VOC 

จงึตดัสนิใจจดัหำลกูเรอืชำวดตัชก์ลุม่เลก็ๆ กลุม่หนึง่ ใหม้ำปกัหลกัอำศยั

ในพืน้ทีแ่ห่งนีอ้ยำ่งเปน็กำรฐำวร อนญุำตใหท้�ำฟำรม์เพ่ือผลติอำหำรเลีย้ง

ตัวเองและครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ผลัดเปลี่ยน เวียนมำพักในสถำนที่พัก

ชั่วครำวหรือป้อมค่ำยแห่งนี้ ซึ่งกำรกระดังกล่ำวกลับส่งผลดีเกินคำด 

เพรำะกำรท�ำฟำร์มของพวกดัตช์กลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้ สำมำรถส่งผลให้เกิด

กำรผลิตอำหำรที่ล้นเหลือ จ�ำนวนมำกมำย ให้กับใครต่อใครที่พักอยู่ใน

ป้อม แถมเม่ือเรือสินค้ำของดัตช์แต่ละล�ำผ่ำนไปผ่ำนมำ ยังสำมำรถน�ำ

เอำผลผลิตเหล่ำนี้ไปใช้เป็นเสบียงได้อยำ่งเป็นเนื้อเป็นหนัง ไม่ว่ำจะเป็น

ผัก ผลไม้ โดยเฉพำะมะนำวที่ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด นอกจำกนั้น

บรรดำปศุสัตว์ที่พวกดัตช์กลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้ เพำะเลี้ยงเอำไว้ ยังออกลูก 

ออกหลำน น�ำไปใชเ้ปน็แหลง่อำหำรทีค่รบถว้น สมบรูณ ์ตอบสนองควำม

ต้องกำรของเรือสินค้ำดัตช์แต่ละล�ำได้เป็นอย่ำงดี...

ข่ำวครำวควำมอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งนี้ จึงกลำยเป็นตัว

ดึงดูดให้ชำวดัตช์กลุ่มอื่นๆ ชักจะเริ่มสนใจเขำ้มำปักหลักปักฐำน อำศัย

อยู่ในพื้นที่แห่งนี้อย่ำงเป็นกำรถำวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะชำวดัตช์

ประเภททีก่�ำลงัตอ้งกำรอสิระ เสร ีในกำรนบัถอืศำสนำภำยในประเทศตัว

เอง เนื่องจำกกำรแบ่งแยกนิกำย ควำมเชื่อ ในศำสนำคริสต์ ได้ท�ำให้ชำว

คริสตก์บัชำวคริสตต์อ้งหนัมำตกีนัเอง เขน่ฆำ่กนัเอง ภำยในดนิแดนตำ่งๆ 
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ทั่วทวีปยุโรปมำโดยตลอด บรรดำชำวดัตช์ผู้ใฝ่อิสระ เสรี ทั้งหลำย ที่ไม่

อยำกทะเลำะเบำะแว้ง กับใครต่อใครในเรื่องควำมคิด ควำมเชื่อทำง

ศำสนำ จงึทยอยอพยพเขำ้มำตัง้หลกัปกัฐำน อยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณตอนเหนอื

และตะวนัออกของดนิแดนแอฟรกิำใตม้ำกขึน้เรือ่ยๆ อกีทัง้ผูบ้รหิำรบรษิทั 

VOC ยงัเริม่ดดีลกูคดิรำงแกว้ เริม่เลง็เหน็ประโยชนท์ีจ่ะน�ำเอำพวก “ทำส” 

ทีจ่บัได ้หรอืทีถ่กูซือ้-ขำย จำกเกำะมำดำกสักำร ์จำกอนิโดนเีซยี ฯลฯ เขำ้

มำหกัรำ้งถำงพง เพือ่ท�ำไรข่นำดใหญ ่เหมอืนอยำ่งทีเ่คยยดึเกำะ ยดึพืน้ที ่

ในอเมริกำใต้ ในทะเลแคริบเบียน เอำไว้ปลูกอ้อย ยำสูบ กำแฟ ฯลฯ ท�ำ

โรงงำนน้�ำตำล และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ชนิดระเบิดเถิดเทิงกันมำ

แล้ว โดยเฉพำะเมื่อผู้บริหำรท่ีเป็นชำวยิว ข้ึนมำมีอ�ำนำจควบคุม ดูแล 

บรษิทั VOC บรรดำชำวยวิสมองใสเหลำ่นี ้ไดช้กัน�ำนักธรุกิจชำวยวิใหเ้ขำ้

มำลงทุนลงแรง ท�ำมำค้ำขำย ด�ำเนินธุรกิจหลำยต่อหลำยอย่ำงเพิ่มขึ้น

ตำมล�ำดบั เชน่ ธรุกจิประมง ธรุกจิผลติผำ้ขนสตัว ์ทีถ่งึกบัน�ำเอำแพะจำก

ตุรกี (Angola Goat) เข้ำมำเลี้ยงไว้ในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเอำขนมำผลิตเป็น

ผำ้ฝำ้ยผสมขนแพะ ทีเ่รยีกวำ่ผำ้โมแฮร ์(Mohair) สง่ขำยท�ำก�ำไรในตลำด

ยุโรปแบบระเบิดเถิดเทิง ไปจนกระท่ังธุรกิจท�ำ “ฟำร์มนกกระจอกเทศ” 

ก็ยังโผล่ๆ ผุดๆ ขึ้นมำในดินแดนแห่งนี้ ชนิดรำยแล้ว รำยเล่ำ...ฯลฯลฯ

เมื่อมำถึงขั้นนี้...บรรดำพวก “คอยคอย” ท่ีเป็นเจ้ำของดินแดน

ดั้งเดิมย่อมต้อง “อยู่ไม่สุข” อยู่แล้วแน่ๆ โดยเฉพำะเมื่อพื้นที่ซึ่งเคยเป็น

ทุง่หญำ้เลีย้งสตัว ์สำมำรถตอ้นฝงูววัเขำยำว ฝงูแพะ ฝงูแกะ ออกไปหำกนิ

ตำมแหลง่น้�ำ แหลง่หญำ้ไดโ้ดยเสร ีเริม่ถกูบรษิทั VOC จบัจองเปน็เจำ้ของ 

ด้วยกำรน�ำเอำวัฒนธรรมแบบทุนนิยมในยุโรปมำใช้กับแอฟริกำใต้ 

แบบดื้อๆ ทื่อๆ นั่นคือกำร “ล้อมรั้ว” (enclosure) เพื่อแสดงควำมเป็น

เจ้ำข้ำวเจ้ำของ หรือกำรมี “กรรมสิทธิ์” เหนือที่ดินนั้นๆ ซึ่งเคยส่งผลให้

เกิดกำรแบ่งแยกผู้คนออกเป็น “ชนชั้น” ตำ่งๆขึ้นมำในยุโรปนั่นเอง แถม
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บรรดำชำวดัตช์ที่เข้ำมำตั้งหลักปักฐำน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นๆ ในพื้นที่ที่เคย

เป็นถิ่นที่อยู่ของพวก “คอยคอย” ยังน�ำเอำโรคประหลำดชนิดหน่ึง คือ  

“ไขท้รพษิ” เขำ้มำแพรร่ะบำด จนสง่ผลใหจ้�ำนวนประชำกรชำว “คอยคอย” 

ลดลงไปแบบฮวบๆ ฮำบๆ ไมต่ำ่งไปจำกประชำกรชำวแอซเทก็ในเมก็ซโิก 

ที่ถูกไข้ทรพิษซึ่งพวกนักรบสเปนน�ำติดตัวมำด้วยเล่นงำนซะแทบเกลี้ยง

เผ่ำพันธุ์...

แม้ว่ำในช่วงระยะเวลำขณะนั้น บรรดำชำวยุโรปและชำวพื้นเมือง 

ยังไม่ถึงขั้นคิดจะปะทะ ขัดแย้ง เข่นฆ่ำ ท�ำลำยกันและกันอยำ่งเป็นเนื้อ

เป็นหนัง แต่ในแง่โครงสร้ำงทำงสังคมแล้ว สถำบันทำงสังคมของพวก 

“คอยคอย” ในแต่ละรูปแต่ละแบบ เริ่มถูกลำ้งผลำญ ท�ำลำย ชนิดลึกลง

ไปถงึรำก วถิชีวีติดัง้เดมิลม่สลำยอยำ่งแทบไมม่วีนัหวนกลบั สง่ผลใหพ้วก 

“คอยคอย” บำงกลุม่ บำงรำย ถงึกบัตอ้งหนัไปปรบัสภำพตวัเอง ดว้ยกำร

ยอมศิโรรำบ ยอมใช้ชีวิตรับจำ้งท�ำงำนอยู่ในฟำร์มคนขำว แลกกับเงินคำ่

ตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ บำงรำยกลำยไปเป็นคนใช้ บำงรำยผสมผสำน 

แตง่งำน อยูก่นิ กบัพวกผวิขำวชำวดตัช ์หรอืไมก่พ็วกทำสจำกมำดำกัสกำร์ 

มำเลย์ อินโดฯ จนเกิดกำรผสมปนเปกันเป็นสำยพันธุ์ต่ำงๆ ชนิดมั่วไป

หมด เกดิกลุม่ชน เผำ่พนัธุ ์ทีเ่รยีกวำ่พวก “ผวิส”ี (Cape Colored’s-Cape 

Malays) หรือพวก “ลูกผสมแอฟริกัน” (Afrikaners) สอดแทรกอยู่ในหมู่

ชำวดัตช์ อยำ่งเช่นพวก “บัวร์” (Boers) ตลอดไปจนถึงพวกลูกครึ่งที่ถูก

เรียกว่ำพวก “กริควำ” (Griqua) เป็นต้น สภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ในดินแดน

แห่งนี้ ไม่ว่ำธรรมชำติ สัตว์ป่ำ หรือแม้กระทั่งมวลมนุษย์ จึงถูก

เปลี่ยนแปลง ขย�ำขยี้ จนแทบไม่เหลือรูปร่ำง เค้ำโครง อย่ำงอดีตที่เคย

เป็นมำนับตั้งแต่บัดนั้น...
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ถ้ำจะวำ่กันถึงช่วงระยะเวลำ ที่นักลำ่
อำณำนิคมชำวดัตช์แห่งบริษัท “ดัตช์ อีสต์ อินเดีย” 

หรือ VOC ได้เข้ำมำควบคุม ดูแล พื้นที่ในแถบ

แอฟริกำใต้แล้ว ต้องถือเป็นช่วงระยะเวลำที่มีควำม 

ต่อเน่ือง ยำวนำนไม่น้อย คือเกือบประมำณ 150 ปี หรือ 

กว่ำศตวรรษครึ่งเอำเลยทีเดียว ประมำณคน 2 รุ่น 3 

รุ่น สืบต่อกันเป็นเจเนอเรชั่นๆ และย่อมส่งผลให้

สภำวะแวดล้อมทั้งหลำย ไม่ว่ำธรรมชำติ หรือมนุษย์ 

ต้องเกิดควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงชนิดมำกมำย 

มหำศำล แต่นั่นยังไม่ถึงกับเป็นควำมเปล่ียนแปลง

ระดับหนักหนำสำหัสมำกมำยนัก เมื่อเทียบกับหลัง

‘จากหมาป่าดัตช์...ถึงสิงโตอังกฤษ’

|3|
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จำกที่ชำวดัตช์ค่อยๆ เสื่อมอ�ำนำจลงไป อันกลำยเป็นกำรเปิดโอกำสให้

บรรดำชำวอังกฤษโผล่เข้ำมำตะปบ ขย้�ำ ดินแดนแห่งนี้เป็นรำยต่อไป...

คือถ้ำจะเปรียบเทียบควำมร้ำยกำจ ระหว่ำง “หมำป่ำดัตช์” กับ 

“สงิโตองักฤษ” แลว้ ยงัไงๆ พวกดตัชย์งัตอ้งถอืวำ่หำ่งชัน้ ไมว่ำ่ในแงค่วำม

เหี้ยมโหด อ�ำมหิต ควำมเจ้ำเล่ห์เพทุบำย ถูกสิงโตอังกฤษทิ้งแบบชนิด 

ไม่เห็นฝุ่น เห็นหำง เอำเลยก็วำ่ได้ เพรำะกำรแสวงหำประโยชน์ของพวก

ดัตช์จำกพื้นที่แห่งนี้ ต้องเรียกว่ำ...ยังไม่ถึงกับกระเหี้ยนกระหือรือในกำร

สร้ำงควำมหนักหนำสำหัส ควำมยับเยินยู่ยี่ ให้กับแผ่นดินและประชำกร

มำกมำยซกัเทำ่ไหร ่โดยเฉพำะส�ำหรบัชำวดตัชย์คุแรกๆ ทีต่ดัสนิใจอพยพ

เข้ำมำปักหลัก ตั้งถิ่นฐำนในพื้นท่ีแถบนี้ เนื่องจำกควำมต้องกำรอิสระ 

เสรีภำพ ในกำรนับถือศำสนำเป็นหลัก แม้กลุ่มคนเหล่ำน้ีจะมีภำษำ 

วัฒนธรรม ตลอดไปจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แตกต่ำงไปจำกชำวพื้นเมือง

อยำ่งพวก “คอยคอย” “คอยซำน” หรอืพวก “บนัต”ู แบบคนละเร่ือง คนละ

ม้วน เช่น ในแง่วิถีกำรผลิต เพื่อหำรำยได้มำหล่อเลี้ยงจุนเจือครอบครัว

ตัวเอง บรรดำชำวดัตช์เหล่ำนี้ย่อมไม่ต่ำงไปจำกพวกเกษตรกรทั้งหลำย

ในยุโรป ที่คุ้นเคยกับวิธีกำรท�ำฟำร์มขนำดใหญ่ ต้องมีกำรล้อมรั้ว สรำ้ง

ระบบ “กรรมสิทธิ์ที่ดิน” แสดงควำมเป็นเจำ้ข้ำวเจำ้ของแผ่นดินที่ไม่เคย

เปน็ของผูห้นึง่ผูใ้ดมำกอ่นเลย อนัแตกตำ่งไปจำกวถิชีวีติและวฒัธรรมของ

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมท่ีเคยมีมำต้ังแต่ดึกด�ำบรรพ์ แต่ก็ด้วยควำมเช่ือทำง

ศำสนำ ตลอดไปจนถึงควำมพึงพอใจที่จะด�ำเนินชีวิตแบบเรียบๆ ง่ำยๆ 

สมถะ ท�ำมำหำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจำกผลผลิตทำงเกษตรกรรม

เป็นหลัก จึงท�ำให้ระดับควำมขัดแย้ง กำรปะทะ กำรเผชิญหน้ำ ระหวำ่ง

กลุม่คนทัง้สอง ยงัไมถ่งึกบัน�ำไปสูก่ำรจองล้ำงจองผลำญ ชนดิอยูร่ว่มโลก 

ร่วมแผ่นดินเดียวกันไม่ได้...
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ถำ้จะเปรยีบไปแลว้...บรรดำชำวดตัชเ์หลำ่น้ีก็คงจะคลำ้ยๆ กับชำว

ยุโรปรุ่นแรกที่ลงเรือ “เมย์ ฟลำวเวอร์” ไปตั้งถิ่นฐำนอยู่ในทวีปอเมริกำ 

แล้วต้องเจอกับชำวอินเดียนพื้นเมืองแต่ละเผ่ำน่ันเอง กำรเผชิญหน้ำ

ระหวำ่งเผ่ำพันธุ์ที่พูดกันคนละภำษำ มีวัฒนธรรมและกำรด�ำเนินวิถีชีวิต

ที่แตกต่ำงกันไป โดยบรรยำกำศอำจไม่ต่ำงอะไรไปจำกเร่ืองรำวของ

ครอบครวันกัตัง้ถิน่ฐำนชำวยโุรป ระหวำ่งกำรบกุเบกิ จบัจองทีด่นิในแถบ

ตะวันตกของอเมริกำที่ถูกเรียบเรียงพรรณนำไว้ในหนังสือชุด “บ้ำนเล็ก” 

ของ “ลอรำ่ อิงกัลส์ ไวล์เดอร์” ประมำณนั้น คือถึงจะมีบรรยำกำศควำม

ตึงเครียด หวำดวิตก ควำมแปลกแยก ระหว่ำงกันและกันซักเพียงใด แต่

โดยพื้นฐำน “ควำมเป็นมนุษย์” ที่มีอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรมนั่นเอง ที่ท�ำให้

ต่ำงฝ่ำย ยังพอที่จะปรับตัวเขำ้หำกันได้ ถ้ำพูดกันตำมศัพท์แสงวิชำกำร 

อย่ำงที่นักวิชำกำรอเมริกันชื่อวำ่ “เดวิด ซี. คอร์เตน” (David C. Corten) 

เคยยกตัวอย่ำงเอำไว้ถึงวิถีชีวิตของชำวอเมริกันยุคบุกเบิก ก็คือยังมี

จรยิธรรมทำงศำสนำ แบบทีเ่รยีกกนัวำ่ “จรยิธรรมของพวิรแิตน” (Puritan 

ethic) คอยช่วยถ่วง ช่วยรั้ง ไม่ให้ “ควำมโลภ” ที่ถูกสอดแทรก ปะปน อยู่

ภำยในอำรยธรรมหนึ่ง อำรยธรรมใด ต้องน�ำไปสู่กำรลำ้งผลำญ ท�ำลำย 

น�ำเอำควำมฉิบหำยวำยวอด ไปสู่อำรยธรรมอื่นๆ ตำมกฎแห่งกำร

วิวัฒนำกำรหรือกฎแห่งกำรคัดสรรทำงธรรมชำติไปซะทั้งหมด...

บรรดำลูกหลำนชำวดัตช์จ�ำนวนไม่น้อย ที่รักอิสระ เสรี ถึงขั้นไม่

คิดจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุม ดูแลของชำวดัตช์ด้วยกันเอง ไม่อยำกแออัด 

ยัดเยียด อยู่ในเมือง หรือในศูนย์กลำงอ�ำนำจของบริษัทธุรกิจ VOC จึง

หันไปใชช้วีติแบบผสมกลมกลนืกบับรรดำชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ จนแทบกลำย

เป็นชำวแอฟริกัน หรือไม่ใช่ชำวยุโรปแท้ๆ ต่อไปอีกแล้ว หลำยต่อหลำยรำย

ออกตุหรัดตุเหร่ เร่รอน ไม่ต่ำงอะไรไปจำกพวก “คอยคอย” “คอยซำน” 

ต้อนฝูงสัตว์ อพยพครอบครัวไปตำมพื้นที่ต่ำงๆ นอนในเกวียน ในเต็นท์ 



42   โ ฉ ม ห น้ า ซ า ต า น  รั ฐ บ า ล โ ล ก   

แค่มีปืนไรเฟิลและพระคัมภีร์ไบเบิลติดตัว ก็พร้อมแล้วท่ีจะออกไป

แสวงหำพื้นที่ที่ไม่ต้องให้มีใครมำคอยบังคับ สั่งโน่น สั่งนี่ เจอที่เหมำะๆ 

ขึ้นมำเมื่อไหร่ ก็สรำ้งกระท่อมเล็กๆ ท�ำด้วยดินเหนียวไว้เป็นที่พัก ก่อน

บุกเบิกที่ดินจนกลำยเป็นฟำร์มต่ำงๆ ลึกเข้ำไปในดินแดนแถบนี้ยิ่งขึ้น

เรื่อยๆ จนถูกให้สมญำนำมตำมภำษำดัตช์ว่ำพวก “เทรคบัวร์ส” (Trek-

boers) อนัหมำยถงึ “เกษตรกรรอ่นเร”่ ซึง่ตอ่มำไดถ้กูเรยีกขำนกันในนำม

ชำว “บัวร์” (Boers) แบบเบ็ดเสร็จ สมบูรณ์ หรือแทบจะกลำยเป็นเผำ่

พันธุ์อีกเผ่ำพันธุ์หนึ่ง ซึ่งจะถือเป็นชำวดัตช์แท้ๆ ก็ไม่ใช่ เพรำะศัพท์ 

ส�ำเนียง ภำษำ เริ่มออกจะเพี้ยนๆ มีกำรน�ำเอำภำษำของพวกพื้นเมือง 

เข้ำมำสอดแทรกเพิ่มเติมในภำษำดั้งเดิมของตัวเองมำกขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง

วถิชีวีติควำมเปน็อยูแ่ละแมแ้ตว่ฒันธรรม กย็งัผดิแผกแตกตำ่งไปจำกชำว

ดัตชแ์ท้ๆ  โดยทัว่ไป คอืหนัไปเนน้ควำมอสิระ เสร ีควำมเปน็ปจัเจกบคุคล

สูงเอำมำกๆ แถมจ�ำนวนไม่น้อยยังหันไปผสมกลมกลืน อยู่กิน แต่งงำน 

กับชำวพื้นเมืองอย่ำงพวก “คอยคอย” จนออกลูก ออกหลำน กลำยมำ

เปน็พวกลกูผสม หรอืพวกลกูครึง่อยำ่งพวก “กรคิวำ” ทีถ่กูเรยีกรวมๆ วำ่ 

“แอฟริกันเนอร์” นั่นเอง...

อย่ำงไรก็ตำม...แม้ว่ำชำว “บัวร์” เหล่ำนี้จะพอเข้ำกันได้กับชนพื้น

เมืองในบำงกลุ่ม บำงเหลำ่ ก็ตำม แต่ก็ยังมีอีกหลำยกลุ่ม หลำยเหล่ำ จึง

เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเกิดควำมขัดแย้งข้ึนมำจนได้ โดยเฉพำะเมื่อบรรดำ

ชำวบัวร์เหล่ำน้ีได้ล่วงล้�ำเข้ำไปในเขตแดนท่ีชำว “คอยคอย” หรือชำว “บันตู” 

กลุ่มอื่นๆ เคยปักหลักปักฐำนอยู่มำก่อนแล้ว กำรกระทบกระทั่งกัน 

และกนัในเรือ่งกำรดแูลฝงูสตัว ์กำรใชป้ระโยชนจ์ำกทีด่นิ อนัเนือ่งมำจำก

วิถีทำงกำรเกษตรที่แตกต่ำงกันออกไป ระหว่ำงกำรท�ำฟำร์มขนำดใหญ่

แบบชำวยุโรป ที่ต้องกั้นรั้ว ล้อมรั้ว แสดงกรรมสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำข้ำว

เจ้ำของ ต้องใช้แรงงำนจ�ำนวนมำกภำยในฟำร์ม ต้องจ้ำงลูกจ้ำง หรือ
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แรงงำนทำส มำช่วยเพิ่มผลผลิตให้มำกยิ่งๆ ขึ้นไป กับกำรท�ำกำรเกษตร

แบบดั้งเดิมของชำวพื้นเมือง ที่ไม่ต่ำงอะไรไปจำกผู้คนยุคดึกด�ำบรรพ์ ไม่ 

เคยคิดจะแบ่งแยก ก้ันเขตแผ่นดิน แหล่งน้�ำ หรือทุ่งหญ้ำใดๆ มำก่อนท้ังส้ิน 

เมื่อสองอำรยธรรม สองวัฒนธรรม ต้องไหลมำเผชิญหน้ำกันและกัน  

แมจ้ะเปน็อำรยธรรมกำรเกษตรดว้ยกนั แตโ่ดยรำยละเอยีดควำมแตกตำ่ง

ทำงอำรยธรรมนั่นเอง ท�ำให้เล่ียงไม่พ้นจนต้องเกิดกำรปะทะ ขัดแย้ง 

ระหวำ่งพวกบัวร์กับพวกชนพื้นเมืองบำงกลุ่ม บำงเหล่ำ...

โดยเฉพำะชำวบนัตเูผำ่ “ซวัซำ” ทีอ่ยูล่กึเขำ้ไปทำงดำ้นตะวนัออก

ของแหลมแอฟริกำใต้ ซึ่งพยำยำมดิ้นรน ด�ำรงเผ่ำพันธุ์ วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวเองเอำไว้ท่ำมกลำงควำมล่มสลำยที่ปรำกฏให้เห็น

ชดัเจนยิง่ขึน้เรือ่ยๆ จนเกดิกำรจบักลุม่รวมตวั ร่วมไมร่้วมมอืระหวำ่งกลุม่

ตระกูลในแต่ละครอบครัว ระหว่ำงเผ่ำแต่ละเผ่ำ กลำยเป็นกลุ่มก้อน 

ขบวนกำรขนำดใหญ ่และกลำยมำเปน็ชำวพืน้เมอืงกลุม่แรกๆ ซึง่กล้ำเปดิ

ศกึเผชญิหนำ้กบัชำวผวิขำวจำกยโุรปแบบตรงไป-ตรงมำ กอ่ใหเ้กดิสงครำม

ย่อยๆ หลำยคร้ัง หลำยหน นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1779 ไปจนถึงปี ค.ศ.  

1799 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สงครำมระหว่ำงชำวบัวร์กับชำวซัวซำช่วงแรกๆ ก็

ยังไม่ถึงกับหนักหน่วง รุนแรง อะไรมำกมำยนัก ส่วนใหญ่มักเป็นกำร

ปะทะขดัแยง้กนัในเรือ่งเลก็ๆ นอ้ยๆ เชน่ ฝำ่ยหน่ึงอำ้งวำ่อกีฝ่ำยพยำยำม

รุกล้�ำเข้ำมำในพื้นท่ีตัวเอง หรือฝ่ำยหนึ่งแอบไปขโมยฝูงสัตว์ของอีกฝ่ำย 

ฯลฯ ระดับควำมรุนแรงของกำรปะทะ อำจไม่ต่ำงอะไรไปจำกพวก

คำวบอยอเมริกันที่ต้องยิงกันไปยิงกันมำกับพวกอินเดียนแดง แบบที่เรำ

เห็นๆ กนัในหนงัคำวบอยฮอลลวีูด้อะไรประมำณนัน้ หรอืยงัไมถ่งึกบัตอ้ง

เขน่ฆำ่ ลำ้งผลำญกนัชนดิเลอืดเจิง่นองทอ้งชำ้ง และไมถ่งึกบัมอีะไรทีส่ลบั

ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศมำกมำยซักเท่ำไหร่นัก...
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แต่ครั้นเมื่อสิงโตอังกฤษ...ได้จังหวะกระโจนเข้ำมำในแหลม

แอฟริกำใต้ ยึดอ�ำนำจในดินแดนแห่งนี้ไปจำกพวกดัตช์แบบเบ็ดเสร็จ 

เดด็ขำด นบัตัง้แตป่ ีค.ศ. 1806 เปน็ตน้มำ ทกุสิง่ทกุอยำ่ง กค็อ่ยๆ กลำย

สภำพไปเป็นหนังสงครำม ประเภท “ลอเรนซ์ แห่ง อำระเบีย” ประมำณ

นั้น คือเริ่มเข้ำสู่ฉำกบรรยำกำศ ฉำกเหตุกำรณ์แห่งกำรเล่นเล่ห์เพทุบำย  

กำรเข่นฆ่ำ ล้ำงผลำญ ระดับ “สังหำรหมู่” เพ่ือผนวกดินแดน ขยำยดินแดน 

อยำ่งเปน็ระบบ โดยเฉพำะเมือ่ทำงกำรองักฤษไดพ้ยำยำมน�ำเอำนโยบำย 

“แบ่งแยกแล้วปกครอง” (Divided & Rule) อันถือเป็นแบบแผนทำงกำร

เมือง กำรปกครอง ภำยในดินแดนอำณำนิคมท้ังหลำยของชำวอังกฤษ  

มำใช้บริหำรจัดกำร ดินแดนแอฟริกำใต้ แบบเน้นๆ เนื้อๆ...

ช่วงแรกๆ นั้น...ว่ำกันว่ำอังกฤษก็ยังไม่ถึงกับสนใจดินแดนแห่งนี้

ซักมำกมำยเท่ำไหร่นัก ที่เข้ำมำยึดไปจำกพวกดัตช์ซึ่งก�ำลังเส่ือมอ�ำนำจ

ทำงกำรคำ้ลงไป ก็เพื่อไม่ให้ดินแดนแห่งนี้ต้องตกไปอยู่ในมือของเสือหิว

ฝรั่งเศส ซึ่งก�ำลังมำแรงแซงโค้ง ผงำดขึ้นมำเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำและ

ท้ำทำยควำมเป็นมหำอ�ำนำจของอังกฤษ ท้ังในดินแดนยุโรปและใน 

เส้นทำงกำรค้ำแถบอินเดียตะวันออกอยู่ในขณะนั้น กำรที่อังกฤษรบ 

ชนะพวกดตัชใ์นยโุรปครัง้แลว้ ครัง้เลำ่ จงึท�ำใหอ้งักฤษไดส้ทิธิย์ดึดนิแดน

ในแอฟริกำใต้พ่วงเข้ำมำเป็นของแถม และได้เริ่มสถำปนำอ�ำนำจของ 

ตัวเองอย่ำงเป็นทำงกำรและอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกำรจัดตั้งเขตปกครอง

ที่เรียกว่ำ “อำณำนิคมแห่งแหลมแอฟริกำใต้” หรือ “เคป โคโลนี” (Cape 

Colony) ขึน้มำควบคมุดนิแดนทัง้หมดทีเ่คยอยูภ่ำยใตอ้�ำนำจกำรดูแลของ

บริษัท VOC ของดัตช์ นับต้ังแต่วันท่ี 8 มกรำคม ปี ค.ศ. 1806 เป็นต้นมำ...

จำกนั้น...อังกฤษก็ได้เริ่มน�ำกรรมวิธี “แบ่งแยกและปกครอง” มำ

ใช้อย่ำงเป็นระบบ โดยภำยในเขตซึ่งเป็นพื้นที่เคป โคโลนี อังกฤษได้น�ำ
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เอำทำสจำกแหล่งต่ำงๆ ประมำณ 25,000 คน รวมท้ังทำสผิวด�ำอีก 

1,000 คน เข้ำมำลงหลักปักฐำน อำศัยปะปนอยู่กับพวกคนขำวท่ีเป็น

ชำวอังกฤษและชำวดัตช์ดั้งเดิม ซึ่งมีอยู่ประมำณ 20,000 คน ตลอดไป

ถึงชำวพื้นเมืองอย่ำงพวก “คอยคอย” ท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งน้ีมำตั้งแต่

แรก อกีประมำณ 15,000 คน สง่ผลใหเ้กดิสภำวะสงัคมทีอ่อกไปทำงหวั

มงักทุำ้ยมังกร คอืปรำศจำกควำมเปน็เอกภำพ ควำมผสมกลมกลนื ควำม

ลงตวัมำตัง้แตแ่รก สิง่ทีพ่อจะถอืเปน็เอกภำพ เสถยีรภำพ กค็งมแีตอ่�ำนำจ

ในกำรควบคุม ดูแล พื้นที่แถบนี้ตลอดไปถึงผู้คน พลเมือง ซึง่ตกอยู่ในมือ

ของชำวองักฤษหรอืพวกผวิขำวทีส่มคัรใจจะรบัใชท้ำงกำรองักฤษแตเ่พียง

เท่ำนั้น ด้วยสภำพควำมเป็นไปเช่นนี้นี่เอง ที่ท�ำให้วัฒนธรรมแห่ง “กำร

เหยยีดผวิ” หรอื “กำรแบง่แยกสผีวิ” เริม่ตน้ฝงัรำกลกึลงไปในดนิแดนแหง่

นีม้ำตัง้แตบ่ดันัน้ โดยเฉพำะเมือ่บรรดำคนผวิส ีหรือพวกทำสผิวด�ำ ทีต่อ้ง

ตกเป็นเบี้ยล่ำงของคนขำวมำตั้งแต่เริ่มแรก มักถูกกีดกัน ถูกผลักดัน ให้

ตอ้งถอยรน่ออกไปอยูแ่ถวๆ พืน้ทีช่ำยขอบ ไมว่ำ่แถบชำนเมอืงเคป ทำวน ์

หรือถอยไปไกลถึงสุดพรมแดนอำณำนิคม แถมยังแทบไม่มี “สิทธิควำม

เป็นพลเมือง” ใดๆ เมื่อเทียบกับคนขำวภำยในอำณำนิคมแห่งนี้...

ส่วนพื้นที่ที่เลยไปจำกเขตแดนอำณำนิคม อันเป็นถิ่นที่อยู่อำศัย

ของพวกบัวร์ ซึ่งพยำยำมอพยพหลบหนีไปจำกกำรควบคุม บังคับ ไม่ว่ำ

ของพวกดัตช์ด้วยกันเองในอดีต หรือของอังกฤษผู้มำใหม่ก็ตำม จนเกิด

เร่ืองระหองระแหงกบัชำวพืน้เมอืงอยำ่งพวก “ซวัซำ” มำโดยตลอด องักฤษ

ก็ได้ใช้วิธีแก้ปัญหำควำมขัดแย้งบริเวณพรมแดนอำณำนิคมของตัวเอง

อย่ำงแสบสันเอำมำกๆ คือแทนที่จะช่วยเกลี้ยกล่อม ประนีประนอม ให้

พวกบัวร์และซัวซำหันมำดีกัน เพื่อให้เกิดควำมสงบ ควำมมีสันติภำพ 

รอบๆ อำณำนิคมของตัวเอง หรือเพื่อไม่ให้กำรกระทบกระทั่งเหล่ำนั้น 

ส่งผลลุกลำมเข้ำมำในเขตแดนตัวเอง เจ้ำพ่อแห่งนโยบำย “แบ่งแยกแล้ว
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ปกครอง” รำยนี ้กลบัหนัไปเกลีย้กลอ่ม ชกัลำก ชำวองักฤษจนๆ ประเภท

มองไม่เห็นอนำคตของตัวเอง ประมำณ 4,000-5,000 คน ให้อพยพเข้ำ

มำต้ังถ่ินฐำนบริเวณช่วงรอยต่อระหว่ำงดินแดนของพวกบัวร์กับพวกซัวซำ 

ที่รู้จักกันในนำม “ผู้ตั้งถิ่นฐำนแห่งปี 1820” (1820 Settlers) จะเพื่อ 

ใหก้ลำยเปน็ “รฐักนัชน” หรอืเพือ่ใหเ้กดิกำร “ชนกนั” หนกัขึน้ไปอกีกแ็ลว้

แต่จะคิด โดยได้ให้กำรอุดหนุน ช่วยเหลือ ชำวอังกฤษเหล่ำน้ีอย่ำงเป็น

ระบบ เช่น แจกจ่ำยเสบียงอำหำรให้สำมำรถประทังชีวิตได้ในระยะเริ่ม

แรก แจกจ่ำยเครื่องมือท�ำกำรเกษตรเพื่อให้สำมำรถปักหลักอยู่ในท่ีดิน

แต่ละผืนที่ตัวเองได้บุกเบิกและจับจองเอำไว้ แลกกับกำรท�ำหน้ำท่ีช่วย

ป้องกันดูแลเขตแดนอำณำนิคม ไม่ให้พวกบัวร์หรือพวกซัวซำแผ่ขยำย

อิทธิพลรุกล้�ำเข้ำมำ รวมท้ังเพื่อแพร่กระจำยภำษำและวัฒนธรรมตำม

แบบฉบบัชำวองักฤษใหเ้ปน็ทีต่ัง้มัน่และฝงัรำกอยูใ่นหมูป่ระชำกรแถบนี.้..

กำรสร้ำง “รัฐกันชน” ของทำงกำรอังกฤษด้วยกรรมวิธีเช่นนี้ จึง

กลับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด “รัฐชนกัน” หนักขึ้นไปอีก ก่อให้เกิดแรงกดดัน

ไม่ว่ำต่อพวกบัวร์ พวกซัวซำ ไปจนถึงพวกซูลู ที่ได้ชื่อว่ำเป็นเผำ่นักรบผู้

ซึง่ไมค่ดิจะประนปีระนอมกบัใครใดๆ ทัง้สิน้ ไมว่ำ่จะเปน็ชำวผวิขำว หรอื

แม้กระทั่งชนพื้นเมืองท่ีใช้ชีวิตเติบโตข้ึนมำในแผ่นดินเดียวกันแต่เร่ิมแรก 

ส�ำหรับชำวบัวร์นั้น แม้จะเป็นชำวยุโรปเหมือนกับชำวอังกฤษก็ตำม แต่

ในแง่รำกฐำนควำมเป็นมำ หรือแรงจูงใจในกำรอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน 

ออกจะแตกต่ำงกันพวก “ผู้ตั้งถิ่นฐำนปี 1820” แบบคนละเรื่อง คนละ

ม้วน คือในขณะที่พวกดัตช์ดั้งเดิม หรือพวกบัวร์ทั้งหลำยนั้น เป็นเพรำะ

ต้องกำรอิสรภำพ เสรีภำพ ในกำรนับถือศำสนำ จึงทยอยเข้ำมำลงหลัก

ปักฐำนในดินแดนแห่งนี้ แบบเดียวกับชำวยุโรปรุ่นแรกๆ ที่อพยพไปยัง

อเมริกำ หรือเป็นประเภทที่พร้อมจะด�ำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบๆ ง่ำยๆ 

สมถะ ท�ำไร ่ท�ำนำ ท�ำมำหำรบัประทำนตำมแบบฉบับเกษตรกรโดยทัว่ไป 
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ตำ่งไปจำกบรรดำผูต้ัง้ถิน่ฐำนป ี1820 ทีส่ว่นใหญ ่มกัจะหนกัไปทำงพวก

นักเผชิญโชค ที่ต้องกำรจะสร้ำงเนื้อ สร้ำงตัว ให้รวยเร็วๆ เข้ำไว้ แทบไม่

ได้สนใจเรื่องศำสนำ หรือกระท่ังกำรท�ำมำหำรับประทำนแบบเกษตรกร

ทั่วไป ไม่พร้อมจะเผชิญควำมทุกข์ยำก ล�ำบำก จำกกำรท�ำงำนหนัก กำร

ใช้ชีวิตแบบหลังสู้ฟำ้ หน้ำสู้ดิน ซักเท่ำไหร่นัก...

ดังนั้น...เมื่อกลุ่มคนเหล่ำนี้ ต้องถูกชัก ถูกลำก ให้เขำ้มำใช้ชีวิตใน

พ้ืนท่ีรัฐกันชน สุดท้ำย...เลยต้องหันไปแสดงบทบำทท่ีก่อให้เกิดกำร “ชนกัน” 

ขึน้มำซะแทนที ่คอืหนัไปทิง้นำ ทิง้ไร ่แลว้อพยพหลัง่ไหลเขำ้ไปสอดแทรก

อยู่ในถิ่นที่อยู่ของพวกบัวร์ ที่มีควำมเจริญ มีสภำพควำมเป็นเมืองขึ้นมำ

บ้ำงแล้ว ไม่ว่ำจะเป็น เมืองเกรแฮมส์ทำวน์ นำทำล หรือพอร์ต อลิซำเบธ 

เปน็ตน้ โดยหนัไปท�ำมำหำรบัประทำนดว้ยกำรซือ้มำ-ขำยไป หรือยดึอำชพี

พอ่คำ้ซะเปน็หลกั บำงรำยทีอ่พยพเขำ้ไปในดนิแดนของพวกซลู ูทีอ่ยูเ่ลย

ออกไปในพืน้ทีล่กึๆ ยิง่กวำ่นัน้ เมือ่ไดข้ำ่ววำ่ผูน้�ำซูลอูยำ่งกษตัรยิ ์“ชำคำ” 

(King Shaka) ก�ำลังคิดจะขยำยอ�ำนำจ พยำยำมฝึกนักรบในเผำ่เอำไว้

มำกมำย กถ็งึกบัหนัไปเสนอขำยอำวธุสมยัใหมใ่หก้บัพวกซลู ูซึง่ตอ่มำได้

กลำยเป็นกำรหันปำกกระบอกปืนมำสู่กองทัพอังกฤษเองซะแทนที่...

กำรท่ีชำวอังกฤษได้ไหลทะลักเข้ำไปในดินแดนของพวกบัวร์มำก

ขึน้ทกุท ีไดส้รำ้งแรงกดดนัใหก้บัพวกบวัรอ์ย่ำงชนดิไมอ่ำจอดรนทนไดอ้กี

ต่อไป โดยเฉพำะเมื่อรัฐบำลอำณำนิคมของอังกฤษ ได้ออกกฎหมำยให้

ยกเลกิกำรใชแ้รงงำนทำสในป ีค.ศ. 1833 อนัถอืเปน็กำรท�ำลำยโครงสรำ้ง

และวิถีกำรผลิตของพวกบัวร์ ท่ีคุ้นเคยกับกำรท�ำฟำร์มขนำดใหญ่ ต้อง

อำศัยแรงงำนทำสเป็นลูกจำ้ง ช่วยผ่อนแรง ทุ่นแรง มำโดยตลอด อีกทั้ง

กำรที่รัฐบำลอำณำนิคมแห่งเคป โคโลนี พยำยำมสนับสนุน ส่งเสริม ให้

พื้นที่ใดที่มีชำวอังกฤษอพยพเข้ำไปอยู่ หันมำใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงเป็น
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ทำงกำร ยังถือเป็นกำรลดควำมส�ำคัญทำงภำษำ วัฒนธรรม ของพวกบัวร์ 

ลงไปอกีดว้ย ยิง่กวำ่นัน้บรรดำชำวองักฤษทีห่นัไปยดึอำชพีพ่อค้ำ นกัธรุกิจ 

เป็นส่วนใหญ่ ยังค่อยๆ กลำยเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบำทอิทธิพลในเมือง

ตำ่งๆ มำกขึ้นเรื่อยๆ เป็นนักกำรเงิน นักกำรธนำคำร นักท�ำเหมือง ฯลฯ 

และเริ่มผูกขำดอ�ำนำจทำงกำรเมือง กำรค้ำ เศรษฐกิจ เอำไว้ในมือแทบ

ทั้งหมด จนบรรดำชำวบัวร์ทั้งหลำย มีสภำพไม่ต่ำงอะไรไปจำกพลเมือง

ชั้นสอง ไม่ได้มีสิทธิควำมเป็นอยู่เหนือกว่ำพวกชนพื้นเมือง หรือพวก 

ผิวสี มำกมำยซักเท่ำไหร่...

ภำยใต้แรงกดดันเช่นนี้...จึงท�ำให้พวกบัวร์จ�ำนวนไม่น้อย ต้อง

ตัดสินใจ “อพยพครั้งใหญ่” (The Great Trek) เดินทำงลึกเข้ำไปใน 

ดินแดนซึง่เคยเปน็ถิน่ทีอ่ยูข่องพวกชนพืน้เมอืงดัง้เดมิหนกัขึน้เรือ่ยๆ และ

นั่นยิ่งท�ำให้ปัญหำเรื่องอำณำเขต ดินแดน ของกลุ่มชน เผำ่พันธุ์ ตำ่งๆ ที่

ยุ่งเหยิงอยู่แล้ว มีแต่จะยิ่งซับซ้อน ยุ่งยำก ยิ่งขึ้นไปอีก...
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แม้แต่คนผิวขำวอย่ำงชำวดัตช์หรือชำว 
บวัร ์ยงัถกูสงิโตองักฤษเลน่งำน ทัง้ตะปบ ทัง้ขย้�ำ ชนิด

แผลเหวอะหวะไปแทบท้ังตัว ด้วยเหตุน้ี...บรรดำคนผิวสี 

หรือบรรดำชำวพื้นเมืองดั้งเดิม ไม่ว่ำพวก คอยคอย 

หรือชำวบันตูเผ่ำต่ำงๆ จะเป็นเผ่ำซัวซำ ซูลู สวำสี  

อินเดบีเล ฯลฯ ตำ่งหนีไม่พ้นต้องถูกฟัด ขยี้ขย�ำ ถูก

ขม้�ำ ชนิดเละเป็นขี้ เละเป็นโจ๊ก อย่ำงมิอำจหลีกเลี่ยง

ได ้ชนดิทีท่�ำใหป้ระวตัศิำสตรก์ำรลำ้งผลำญบรรดำชน

พื้นเมืองดั้งเดิมในดินแดนแอฟริกำใต้นั้น แทบไม่ 

ต่ำงอะไรไปจำกประวัติศำสตร์กำรล้ำงผลำญชำว 

“อินเดียนแดง” ในอเมริกำแบบ “คนละเรื่องเดียวกัน” 

เอำเลยก็ว่ำได้...

‘แอฟริกันที่ดี...
คือแอฟริกันที่ตายแล้ว’

|4|
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คอืขณะทีป่ระวตัศิำสตรก์ำรตอ่สูร้ะหวำ่งชำวอนิเดยีนแดงกบักอง

ทหำรอเมริกัน มักจบลงด้วยควำมพ่ำยแพ้ของพวกอินเดียนแดงในแต่ละ

เผำ่ ทีด่อ้ยกวำ่ เสยีเปรยีบกวำ่ ในดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ี

อำวุธยุทโธปกรณ์ จนต้องตกเป็นฝ่ำยถูกกระท�ำย่�ำยี แบบแพ้แล้วแพ้เล่ำ 

ตำยแล้วตำยเล่ำ ถึงกับก่อให้เกิดประโยควำทะอมตะอันสุดแสนจะเจ็บ

ปวดรวดรำ้ว เปน็ทีร่บัรูร้บัทรำบกนัโดยทัว่ไปในประวตัศิำสตรช์นพืน้เมอืง

อเมริกัน นั่นคือค�ำเยำะเย้ย เสียดสี ที่หลุดออกจำกปำกของนำยทหำร

อเมริกันอย่ำงนำยพล “ฟิลิป เชอริแดน” (Philip Sheridan) ว่ำ “อินเดียน 

ทีด่.ี..กค็อือนิเดยีนทีต่ำยแลว้” ซึง่ประโยควำทะอมตะทีว่ำ่นี ้อำจน�ำมำปรบั

ใช้กับบรรดำชนพื้นเมืองแต่ละเผ่ำในแอฟริกำใต้ ได้อย่ำงสอดคล้อง

กลมกลืนเอำมำกๆ เนื่องจำกบรรดำ “แอฟริกันที่ดี” โดยส่วนใหญ่ ก็มัก

จะเป็น “แอฟริกัน...ที่ตำยไปแล้ว” ซะเป็นหลัก เพรำะไม่ว่ำชำวแอฟริกัน

เผำ่ไหนตอ่เผำ่ไหน ทีค่ดิจะลกุขึน้มำสูก้บัคนขำวแลว้ สดุทำ้ย...มกัลงทำ้ย

ด้วยกำร “มีแต่...ตำย...กับตำย” ลูกเดียวเทำ่นั้นเอง...

โดยเฉพำะในยคุทีค่นขำวชำวองักฤษ เริม่เข้ำมำมบีทบำท อ�ำนำจ 

ในแหลมแอฟริกำใต้ ควำมตำยของบรรดำชนพื้นเมืองแอฟริกัน ก็ดูจะ

หนกัหนว่ง รนุแรง ยิง่ขึน้ไปใหญ ่จำกทีเ่คยปะทะ ขดัแย้ง กันในเร่ืองเลก็ๆ 

น้อยๆ ระหว่ำงชำวบัวร์กับชนพื้นเมืองเผ่ำซัวซำ ที่ไม่ต่ำงไปจำกกำร

ทะเลำะเบำะแว้งระหว่ำงอินเดียนแดงกับพวกคำวบอยอเมริกันในหนัง

คำวบอย กค็อ่ยๆ เปลีย่นมำเปน็กำรเขน่ฆำ่ สงัหำร ลำ้งผลำญกนัในระดบั

ใหญโ่ต และสลบัซบัซอ้น หนกัขึน้เรือ่ยๆ เมือ่นกัลำ่อำณำนคิมตวัพอ่อยำ่ง

อังกฤษ โผล่เข้ำมำสอดแทรก และเริ่มต้นกำรปะทะครั้งแรกระหวำ่งชำว

อังกฤษกับพวกซัวซำ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1811 เป็นต้นมำ...

ด้วยควำมพยำยำมของทำงกำรอังกฤษ ที่จะกดดันให้ชนพื้นเมือง
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อย่ำงพวกซัวซำ ถอยออกไปจำกดินแดนแถบแม่น้�ำ Fish River ร่นเขำ้ไป

ถึงแถบแม่น้�ำ Keishamma River อันเป็นที่รู้จักกันในนำม “แผนปฏิบัติ

กำรยดึครองดนิแดน” (Ceded Territory) ชว่งระหวำ่งป ีค.ศ. 1818-1819 

เพื่อที่จะแปรสภำพพื้นท่ีว่ำงให้เป็น “รัฐกันชน” หรือให้เป็นที่ตั้งถิ่นฐำน

ของผูอ้พยพชำวองักฤษทีรู่จ้กักนัในนำม “ผูต้ัง้ถิน่ฐำนปี 1820” ดงัทีก่ลำ่ว

ไปแล้ว ได้ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวดรวดร้ำว ควำมทุกข์ระทม ต่อบรรดำ

ชำวซัวซำอย่ำงถึงที่สุด เพรำะถือเป็นกำรถูกบังคับให้ต้องถอย ชนิดแทบ

ไม่มีที่ถอยใดๆ อีกต่อไปแล้ว เนื่องจำกบริเวณพื้นที่เลยเขตแม่น้�ำ Keis-

hamma ออกไปในช่วงขณะนั้น ถือเป็นเขตอิทธิพลของพวกซูลู ที่แม้จะ

เป็นเผำ่พนัธุบ์นัตเูชน่เดยีวกบัพวกซวัซำ แตก่ไ็มพ่รอ้มทีจ่ะยอมใหใ้ครหนำ้

ไหนทั้งนั้น บุกรุกล่วงล้�ำเขำ้มำในอำณำเขตดินแดนตัวเอง แถมยังคิดจะ

ขยำยอ�ำนำจ ขยำยเขตแดนตัวเองออกไปอกี ภำยใต้นโยบำยอนัแขง็กรำ้ว

ของกษัตริย์นักรบผู้มีนำมว่ำ “ชำคำ” (Shaka) ตลอดไปจนน้องชำยผู้ชื่อ

ว่ำ “ดิงกำน” (Dingaan) ซึ่งขึ้นมำแทนที่พี่ชำยในภำยหลัง...

ดว้ยควำมเปน็นกัรบทีด่ดุนั เหีย้มเกรยีม แขง็กร้ำว ของทัง้กษตัรยิ ์

“ชำคำ” และ “ดิงกำน” ที่พร้อมขจัดกวำดล้ำงใครต่อใครก็แล้วแต่ ไม่วำ่

คนขำวหรอืคนพืน้เมอืงเผำ่ใดๆ ใหพ้น้ไปจำกดนิแดนตวัเอง จงึไดน้�ำไปสู่

ฉำกเหตุกำรณ์กำรเข่นฆ่ำลำ้งผลำญผู้คนพลเมือง ไม่ว่ำหน้ำไหนต่อหนำ้

ไหน ทั้งคนขำวอย่ำงพวกบัวร์ คนพื้นเมืองอยำ่งพวกคอยคอย คอยซำน 

หรือแม้กระทั่งชำวบันตูด้วยกันเอง อยำ่งพวกซัวซำ สวำสี อินเดบีเล ฯลฯ 

จนเกิดฉำกเหตุกำรณ์ไม่ต่ำงไปจำกกลียุคขยำยตัวออกไปเป็นวงกว้ำง 

ตั้งแต่ตอนเหนือของแอฟริกำใต้ ไปจนจรดพื้นที่ฟำกตะวันออกของ 

ดินแดนเลโซโท อันเป็นท่ีเรียกขำนกันในภำษำพ้ืนเมืองชำวเลโซโทว่ำ 

“Difaqane” หรือ “Mfaqane” ในภำษำซูลู มีควำมหมำยถึง “กำรบดขยี้” 

(Crushing) ใครก็ตำมท่ีถือเป็น “ผู้รุกล้�ำ” อย่ำงชนิดไม่ปรำนีปรำศรัย 



52   โ ฉ ม ห น้ า ซ า ต า น  รั ฐ บ า ล โ ล ก   

เหตกุำรณด์งักลำ่วด�ำเนนิอยำ่งตอ่เนือ่งยำวนำนนบัเปน็ศตวรรษ กอ่นน�ำ

มำสูส่งครำมระหวำ่งชำวองักฤษกบัชำวซลู ู(Anglo-Zulu Wars) ในป ีค.ศ. 

1879 สงครำมที่ชนพื้นเมืองซึ่งมักถูกมองในฐำนะคนป่ำ คนเถื่อนทั้ง

หลำย สำมำรถเหยยีบหนำ้กองทหำรทีไ่ดช้ือ่วำ่แขง็แกรง่ทีส่ดุในโลกอยำ่ง

กองทัพอังกฤษ ชนิดละลำยหำยเกลี้ยงไปแทบทั้งกองทัพ สังหำรทหำร

อังกฤษจ�ำนวนถึง 1,400 คน ด้วยหอก ด้วยธนู รวมทั้งด้วยอำวุธปืนที่

บรรดำพ่อค้ำชำวอังกฤษน�ำไปเสนอขำยให้กับกษัตริย์ซูลู ดังที่ได้กล่ำวไว้

แลว้กอ่นหน้ำนี ้ถอืเปน็ฉำกเหตกุำรณก์ำรลำ้งแคน้และตอบโตค้นขำว ครัง้

ที่ร้ำยแรงและนำ่ตื่นตะลึงที่สุด ดังที่เรำอำจเคยได้เห็นบำงส่วน บำงช่วง 

ของฉำกเหตกุำรณเ์หลำ่นี ้จำกหนงัฮอลลวีูด้เรือ่ง “ศกึซูล”ู น่ันแหละ แมว้่ำ

สุดทำ้ยแลว้...กองทพัองักฤษสำมำรถเขำ้ควบคมุดนิแดนทัง้หมดทีเ่รยีกวำ่ 

“Zululand” ได้ภำยในปี ค.ศ. 1879 ก็ตำม แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้ควำม 

ปั่นป่วน วุ่นวำย ภำยในอำณำบริเวณ “รัฐกันชน” ต้องลดกำร “ชนกัน”  

ลงไปเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ำม...กลับยิ่งก่อให้เกิดโศกนำฏกรรมอัน 

น่ำสลดหดหู่ปรำกฏตัวขึ้นมำแบบครั้งแล้ว ครั้งเล่ำ...

โดยเฉพำะส�ำหรับชำวซวัซำทีไ่มไ่ดถ้งึกบัเหีย้มหำญ อ�ำมหติ อะไร

มำกมำยนัก...เมื่อต้องโดนกระหนำบทั้งสองด้ำน ด้ำนหนึ่งต้องเจอกับคน

ขำวชำวองักฤษ อกีดำ้นหนึง่กต็อ้งเจอกบัชนพืน้เมอืงดว้ยกนัเองอยำ่งพวก

ซูลู บรรดำชำวซัวซำทั้งหลำยที่ได้แต่ดิ้นรน ต่อสู้ แบบปำกกัดตีนถีบ อัน

เป็นกำรต่อสู้ที่จบลงด้วยกำรแพ้แล้วแพ้เลำ่ ถูกเข่นฆำ่สังหำร ครำวแล้ว

ครำวเล่ำ ไม่ตำ่งไปจำกพวกอินเดียนแดงในอเมริกำ ที่สุดทำ้ย...หนีไม่พ้น

จนต้องเปล่งค�ำพูดอันสุดแสนเจ็บปวดรวดร้ำว ระโหยโรยแรง ออกมำว่ำ 

“ณ ที่ดวงตะวันสำดส่อง ข้ำจะไม่ต่อสู้อีกต่อไปแล้ว” อะไรประมำณนั้น 

ด้วยเหตุที่แพ้แล้วแพ้เล่ำ ถูกฆ่ำแล้วฆ่ำเล่ำ นี่เอง จึงท�ำให้เกิดควำม

พยำยำมดิ้นรนทำงจิตวิญญำณครั้งใหญ่ในหมู่ชำวซัวซำแห่งแอฟริกำใต้ 
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นบัตัง้แตช่ว่งป ีค.ศ. 1856-1858 ในลกัษณะแทบไมแ่ตกตำ่งไปจำกควำม

พยำยำมดิ้นรนทำงจิตวิญญำณของชำวอเมริกันอินเดียน โดย “พิธีเต้น

ปีศำจ” ของ “โวโวคำ” หมอผีชำวอินเดียนเผ่ำไพยูต ที่ถูกบรรยำยเอำไว้

อย่ำงนำ่สลด หดหู่ ในหนังสือเรื่อง “ฝังหัวใจขำ้ไว้ที่วูนเด็ดนี” (Bury my 

heart at Wounded Knee) ของ “ดี บรำวน์” ยังไงยังงั้น...

คือในเมื่อ...สู้ก็แพ้...ไม่สู้ก็แพ้...ท่ำมกลำงบรรยำกำศควำมเป็นไป

เช่นนี้ จึงท�ำให้เด็กหญิงชำวซัวซำรำยหนึ่ง ชื่อวำ่ “Nonggawuse” อำยุ

เพียงแค่ 16 ปี แต่ได้รับควำมเชื่อถือวำ่เป็นผู้ที่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับ

ดวงวญิญำณบรรพบรุษุ ไดอ้อกมำประกำศสำสน์จำกบรรพบรุษุชำวซวัซำ

ที่ตำยไปแล้ววำ่ บรรดำวิญญำณบรรพบุรุษชำวซัวซำทั้งหลำย พร้อมแล้ว

ที่จะขับไล่คนขำวให้พ้นไปจำกทะเล แล้วน�ำเอำดินแดนต่ำงๆ ของพวก

ซัวซำกลับคืนมำ แถมยังจะมอบฝูงแพะ ฝูงแกะ เป็ด ไก่ วัว ควำย เสื้อผำ้

และอำหำร อกีเปน็จ�ำนวนมำก ใหก้บัชำวซวัซำรำยใดก็ตำม ทีม่คีวำมเช่ือ

ถือ ศรัทธำ ถึงขั้นพร้อมที่จะเผำไร่ เผำนำ สังหำรฝูงปศุสัตว์ของตัวเอง 

เพื่อถวำยเป็นธัญญบูชำและสัตวบูชำให้กับดวงวิญญำณบรรพบุรุษเหล่ำ

นี้!!!

ว่ำกันว่ำ...ช่วงแรกๆ บรรดำชำวซัวซำส่วนใหญ่ ก็ยังไม่ถึงกับเชื่อ

ถือค�ำป่ำวประกำศของหมอผีเด็กรำยน้ีอะไรมำกมำยนัก แต่หลังจำกถูก

ล้อมหน้ำล้อมหลัง ถูกแรงกดดันหนักๆ เข้ำ แถมไม่มีทำงออกใดๆ อีกแล้ว 

แม้แต่กำรลุกขึ้นสู้ ที่มีแต่ต้องจบลงด้วยกำรแพ้แล้วแพ้เล่ำ ตำยแล้วตำย

เล่ำ นับสิบๆ ครั้ง สุดท้ำย...เมื่อหัวหน้ำเผ่ำชำวซัวซำรำยหนึ่ง เริ่มปฏิบัติ

กำรตำมควำมเชื่อด้วยกำรเผำไร่ นำ ฆ่ำฝูงปศุสัตว์ของตัวเองซะเกล้ียง 

คลื่นแห่งกำร “ฆ่ำแล้วเผำ” เพื่อถวำยบูชำให้แก่วิญญำณบรรพบุรุษ ที่ถูก

เรยีกขำนกนัในนำม “The Great Cattle Killing” จงึค่อยๆ แผ่ซ่ำนลกุลำม
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ไปทั่วอำณำบริเวณภำคตะวันออกของอ่ำวแอฟริกำใต้ ส่งผลให้ทำงกำร

อังกฤษถงึกบัสะดุง้โหยง กลวัเหตกุำรณจ์ะบำนปลำยกลำยเปน็กำรจลำจล

ครั้งใหญ่ อันอำจเป็นตัวบ่อนท�ำลำยระบบเศรษฐกิจของดินแดน

อำณำนิคม ชนิดไม่สำมำรถฟื้นคืนกลับมำได้ง่ำยๆ เลยต้องบุกจับตัว

หมอผีเด็กอย่ำง “Nonggawuse” ในข้อหำก่อกำรจลำจล แล้วยื่นค�ำขำด

ให้พวกซัวซำเลิกกระท�ำกำรตำมควำมเชื่อของตัวเองต่อไป...

แมว้ำ่วนัที ่18 กมุภำพนัธ ์ค.ศ. 1857 อนัเปน็วนัทีเ่ชือ่วำ่วญิญำณ

บรรพบุรุษจะกลับมำไล่คนผิวขำวออกไปจำกดินแดนของพวกซัวซำ จะ

ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตำมค�ำสัญญำหรือตำมค�ำท�ำนำยของหมอผีเด็กรำยนี้

แม้แต่น้อย แต่ภำยใต้ควำมพยำยำมดิ้นรนทำงจิตวิญญำณครั้งใหญ่ของ

ชำวซัวซำครำวนี้ ได้น�ำไปสู่ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของดินแดน

อำณำนิคมในแอฟริกำใต้อย่ำงหนักหนำสำหัส ก่อให้เกิดควำมอดอยำก 

หิวโหย กำรขำดแคลนอำหำร รวมทั้งโรคระบำด แผ่กระจำยออกไปเป็น

วงกวำ้ง ทั้งยังตำมมำด้วยกำรต้องท�ำสงครำมครั้งแล้วครั้งเล่ำ กับบรรดำ

ชนพื้นเมือง โดยเฉพำะพวกซูลู ท�ำให้ผู้ปกครองอำณำนิคมชำวอังกฤษ  

เลี่ยงไม่พ้นที่จะหันไปสอดส่ำยสำยตำหำอะไรก็ได้ ที่พอจะน�ำมำช่วย 

กอบกู ้ฟืน้ฟ ูเสถยีรภำพควำมมัน่คงและสถำนะทำงเศรษฐกจิของดนิแดน

อำณำนิคม ให้พอได้ฟื้นตัว เงยหนำ้อ้ำปำก ขึ้นมำบ้ำง...

เผอญิวำ่...สิง่ทีท่ำงกำรองักฤษก�ำลงัสอดสำ่ยสำยตำมองหำอยูน่ัน้ 

ดันเป็นสิ่งที่ไปปรำกฏต่อสำยตำของเด็กชำยชำวบัวร์รำยหนึ่งซะแทนที่ 

ขณะที่เด็กชำยรำยนั้นก�ำลังเดินตุหรัดตุเหร่ อยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้�ำออเรนจ์ 

หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งตำมภำษำพื้นเมืองว่ำแม่น้�ำ “กำริเอป” (Gariep 

River) แม่น้�ำที่ไหลผ่ำนเทือกเขำมังกร (Drakensberg-Dragon Moun-

tains) แถบด้ำนเหนือของดินแดนเลโซโท ไปยังทิศตะวันออกของ
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แอฟรกิำใต ้ออ้มผำ่นทะเลทรำยนำมเิบยี ไปจนกระทัง่ไหลลงสูม่หำสมทุร

แอตแลนตกิ อนัเปน็อำณำบรเิวณทีบ่รรดำชำวบวัรท์ัง้หลำย ซึง่ได ้“อพยพ

ครั้งใหญ่” เพื่อหลบหนีจำกแรงกดดันของทำงกำรอังกฤษ ได้มำปักหลัก

ปักฐำน ท�ำไร่ ท�ำฟำร์ม ด�ำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบๆ ง่ำยๆ และสมถะ สืบ

ตอ่กนัมำเป็นรุน่ๆ จนถงึขัน้สำมำรถเกำะกลุม่ รวมตวั ดแูล บรหิำร จดักำร

กนัเอง อนัท�ำใหพ้ืน้ทีแ่ถบนีถ้กูเรยีกขำนกนัในนำม “รัฐอสิระแหง่ออเรนจ”์ 

(Orange Free State) เหล่ือมอยู่ริมชำยขอบเขตแดนอำณำนิคมของ

อังกฤษในดินแดนแอฟริกำใต้ ไม่ต่ำงอะไรไปจำกกวำงที่ยังพอหลุดรอด

จำกปำกสิงโต ยังไงยังงั้น...

แต่อยู่มำวันหนึ่ง...ในช่วงปี ค.ศ. 1867 วิถีชีวิตแบบเรียบๆ ง่ำยๆ 

ตำมแบบฉบับของชำว “บัวร์” ก็ไม่อำจด�ำรง คงอยู่ แบบเดิมๆ ได้อีกต่อ

ไป เมื่อลูกหลำนชำว “บัวร์” ผู้มีนำมว่ำ “อีรำสมุส สเตฟำนุส จำคอป” 

(Erasmus Stephanus Jacob) ขณะยงัเปน็เดก็ชำยตวัเลก็ๆ อำยอุำนำม

แค่ไม่กี่สิบขวบ ได้ออกตระเวนไปตำมริมฝั่งแม่น้�ำออเรนจ์ เพื่อเก็บก้อน

หินรูปรำ่งแปลกๆ เอำมำเล่นเกมกับพี่สำว ตำมแบบฉบับของเด็กๆ ที่รัก

สนุกโดยทั่วไป เผอิญชั่วขณะหนึ่ง สำยตำของ “อีรำสมุส” ดันไปสะดุดกับ

หินก้อนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะขุ่นๆ ใสๆ โปร่งแสง ดูแปลกตำไปกวำ่หินก้อน 

อื่นๆ ที่เคยเก็บเอำมำเล่น มำสะสมไว้ก่อนหน้ำนี้ “อีรำสมุส” จึงตัดสินใจ

ควำ้ตดิมอื น�ำไปอวดโชวผ์ูเ้ปน็พอ่ ผูซ้ึง่ไมไ่ดส้นใจอะไรมำกมำยนกั เพรำะ

คิดว่ำมันคงไม่แตกตำ่งอะไรไปจำกก้อนหินธรรมดำเรำดีๆ นี่เอง...

ระหวำ่งที ่“อรีำสมสุ” ก�ำลงันัง่เลน่กอ้นหนิเพลนิๆ อยูท่ีฟ่ำรม์ใกล้

บ้ำน เพื่อนบำ้นของครอบครัว “จำคอป” ชื่อว่ำ “ชำล์ค แวน นิเคอร์ค” 

(Schalk van Niekerk) กลบัเริม่รูส้กึสนอกสนใจกอ้นหนิทีม่ลีกัษณะแปลก

ตำ สะดุดตำก้อนนี้ ถึงกับออกปำกขอซื้อจำก “อีรำสมุส” หรือจำก
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ครอบครวั “จำคอป” ดว้ยเงนิแคไ่มก่ีเ่หรยีญ โดยคนในครอบครัว “จำคอป” 

ไมรู่ส้กึสะกดิใจใดๆ แมแ้ตน่อ้ย เพรำะคดิว่ำมันกแ็คก่อ้นหนิธรรมดำๆ ก็

เลยตดัสนิใจยกใหง้ำ่ยๆ โดยไมจ่�ำเปน็ตอ้งจำ่ยเงินตอบแทนแมแ้ตส่ตำงค์

แดงเดียว จำกนั้น “ชำล์ค แวน นิเคอร์ค” จึงลองน�ำหินก้อนดังกลำ่วไปให้

เพือ่นทีพ่อมีควำมรอบรูใ้นเรือ่งรำวตำ่งๆ มำกกวำ่บรรดำคนท�ำฟำรม์หรอื 

ชำวนำธรรมดำๆ ทั่วไป เพื่อนรำยนั้นก็คือ “จอห์น โอริลีย์” (John Oreily) 

พอ่คำ้เรแ่ละนกัลำ่สตัว ์ผูเ้คยทอ่งเทีย่ว รอ่นเรพ่เนจรอยูใ่นดนิแดนแถบนี ้

จนถือเป็นผู้กวำ้งขวำง รู้จักผู้คนมำกหน้ำหลำยตำ พอที่เสำะหำข้อสรุป

ได้ว่ำหินก้อนที่วำ่นี้ มันมีควำมพิเศษ พิสดำร มำกน้อยเพียงใด...

เมื่อ “โอริลีย์” น�ำก้อนหินไปให้เพื่อนชำวยิว ผู้ดูแลโกดังสินคำ้ใน

เมือง “โฮป ทำวน์” (Hope Town) ลองตรวจสอบดู เผอิญชำวยิวรำยนั้น

ก็ไม่ได้รู้เรื่อง รู้รำวมำกมำยซักเท่ำไหร่ แต่ด้วยควำมโปร่งแสง เปล่ง

ประกำยของก้อนหิน เขำจึงได้แต่สันนิษฐำนไว้เพียงคร่ำวๆ ว่ำ มันอำจ

เป็นหินสีเหลือง หรือพลอยเหลือง ประเภทบุษรำคัมชนิดหนึ่ง ที่แม้จะมี

ค่ำกว่ำก้อนหินธรรมดำๆโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอะไรท่ีน่ำต่ืน

เต้ลล์ล์ล์ ตื่นตะลึง มำกมำยนัก เมื่อยังไม่ได้ค�ำตอบที่ชัดเจนเพียงพอ  

“โอรลิยี”์ จงึตดัสนิใจใสห่นิลงในซองจดหมำย สง่ใหผู้เ้ชีย่วชำญดำ้นแรธ่ำตุ

และธรณีวิทยำ ณ เมือง “เกรแฮมส์ทำวน์” (Grahamstown) ลองตรวจ

พิสูจน์ดูอีกรอบ...

ถึงจังหวะนี้นี่เอง...ควำมตื่นเต้น ตื่นตะลึง ระดับหูแหกตำแหก จึง

ได้เริ่มอุบัติขึ้นตั้งแต่บัดนั้น ก่อนจะแพร่สะพัดไปท่ัวทั้งแอฟริกำใต้และ

ตลอดทัว่ทัง้โลก ไม่ตำ่งอะไรไปจำกประกำยไฟไหมล้ำมทุง่ เมือ่ผูเ้ชีย่วชำญ

แห่งเมืองเกรแฮมส์ทำวน์ ได้พิสูจน์ ตรวจสอบ จนเกิดข้อสรุปชัดเจนแล้ว

วำ่ เอำเข้ำจริงๆ แล้ว...หินก้อนนี้ก็คือ “เพชรแท้ๆ” ที่มีน้�ำหนักถึง 21.19 
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กะรัต ซึ่งต่อมำได้ถูกขนำนนำมว่ำ “เพชรยูเรก้ำ” (Eureka Diamond) 

เลียนแบบค�ำพูด ค�ำอุทำน ของนักปรำชญ์ชำวกรีกอย่ำง “อำร์คีมีเดส” 

(Archimedes) ผู้ค้นพบสูตรวิทยำศำสตร์โดยบังเอิญ จนถึงกับต้องลุก

พรวดพรำดจำกอ่ำงอำบน้�ำ ทั้งๆ ที่แก้ผ้ำโทงๆ ออกวิ่งตะโกนไปตำม

ตลำดว่ำ “ยูเรกำ้...ยูเรก้ำ” หรือ “ฉันพบแล้ว...ฉันพบแล้ว” อะไรประมำณ

นั้น...

ข่ำวครำวกำรค้นพบ “เพชรยูเรก้ำ” ถูกถ่ำยทอดให้เป็นที่รับรู้รับ

ทรำบไปยังผู้ว่ำกำรอำณำนิคมของอังกฤษในแอฟริกำใต้ ณ ขณะนั้น คือ 

“เซอร์ ฟิลิป วู้ดเฮำส์” (Sir Philip Wodehouse) เป็นรำยแรก และหลัง

จำกที่ได้ขอซื้อ “เพชร” เม็ดนี้ หรือ “ก้อนหิน” ก้อนนี้ ในรำคำ 500 ปอนด์ 

“เซอร ์ฟลิปิ วูด้เฮำส”์ จงึไดอ้อกมำกลำ่วค�ำพดูประโยคหนึง่ ทีไ่มเ่พยีงแต่

เปน็กำรสะทอ้นถงึควำมส�ำคญัของเพชรเมด็นีเ้ทำ่นัน้ แตย่งัสะทอ้นใหเ้หน็

ถึงควำมกระเหี้ยนกระหือรือ ที่จะอำศัยก้อนหิน ก้อนกรวด หรือบรรดำ

เพชรแตล่ะเมด็ทีก่ระจัดกระจำยอยูใ่นอำณำเขตของพวกบวัรน์ีแ่หละ เปน็

ตัวช่วยฟื้นฟูภำวะเศรษฐกิจของดินแดนอำณำนิคม ให้สำมำรถลืมตำ 

อ้ำปำกขึ้นมำได้จริงๆ นั่นก็คือค�ำพูดที่ว่ำ “กำรค้นพบเพชรยูเรกำ้...จะน�ำ

ไปสู่อนำคตแห่งควำมส�ำเร็จของแอฟริกำใต้ ที่จะถูกรังสรรค์ขึ้นมำใหม่”...

ซึ่งค�ำพูดที่ว่ำนี้...ก็คงไม่ใช่ค�ำพูดประเภทคุยโม้โอ้อวดจนเกินไป 

เพรำะหลงัจำกขำ่วครำวกำรคน้พบ “เพชรยเูรก้ำ” ถกูแพรก่ระจำยใหเ้ปน็

ที่รับรู้รับทรำบกันโดยท่ัวไป ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ทำงกำรอังกฤษยิ่งเกิด

ควำมกระหำยใคร่อยำก ท่ีจะผนวกเอำดินแดนอันเคยเต็มไปด้วยอิสระ 

เสร ีของชำว “บวัร”์ ซึง่อยูน่อกเขตกำรปกครองของตวัเอง เขำ้มำเปน็สว่น

หนึ่งของอำณำนิคมให้จงได้ ไม่ตำ่งไปจำกสิงโตที่ก�ำลังเตรียมตะปบ ขม้�ำ

กวำงยังไงยังงั้น บรรดำผู้คนทั่วทั้งโลก...ที่แตกตื่น หลั่งไหล กรูกันเข้ำมำ
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ค้นหำขุมทรัพย์ในพื้นที่แถบนี้ ยังกลำยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดควำม

เปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่แผ่ซ่ำนไปทั่วทั้งดินแดนแอฟริกำใต้ เพียงแต่จะ

เปน็ควำมเปลีย่นแปลงทีน่�ำไปสู ่“อนำคตแหง่ควำมส�ำเรจ็” หรอื “อนำคต

แห่งควำมฉิบหำย” เปลี่ยนแปลงไปในเชิงรังสรรค์ หรือในเชิงท�ำลำย นั่น

คงตอ้งไปตดิตำมกนัในบทตอ่ๆ ไป ถงึพอจะสรปุไดว้ำ่ เพชรเหลำ่นี.้..หรอื

ก้อนหินเหลำ่นี้ จะเป็นตัวน�ำพำไปสู่ฉำกเหตุกำรณ์ในแบบไหน อย่ำงไร...
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หลังข่ำวครำวกำรค้นพบ “เพชรยูเรก้ำ” 
ณ ริมฝั่งแม่น้�ำออเรนจ์ ในปี ค.ศ. 1867 แพร่สะพัด

ออกไปทัว่ดนิแดนแอฟรกิำใตแ้ละทัว่ทัง้โลก...อกีแคไ่ม่

กีป่นีบัจำกนัน้ ยงัมกีำรคน้พบเพชรทีม่ชีือ่เสยีงอนัเปน็

ทีรู่จ้กักนัในระดบัโลกอกีหลำยตอ่หลำยเมด็ หลำยตอ่

หลำยขนำด ไมว่ำ่จะเปน็เพชรทีถ่กูเรยีกขำนกนัในนำม 

“ดวงดำวแห่งแอฟริกำใต้” (Star of South Africa) 

หรือ “Dudley Diamond” ในช่วงปี ค.ศ. 1869 ที่มี

น้�ำหนกัถงึ 47.69 กะรตั อกีไมน่ำนไมช่ำ้ก็ตำมมำดว้ย

กำรคน้พบ “เพชรบรสิทุธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” ทีรู่จ้กักนั

ในนำม “เพชรคัลลินำน” (Cullinan Diamond) ในปี 

‘ระหว่างเสรีภาพกับความโลภ’

|5|
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ค.ศ. 1905 ขนำดน้�ำหนักปำเข้ำไปถึง 3,106.75 กะรัต ซึ่งได้ถูกน�ำไป

ประดับเป็นหัวคทำของกษัตริย์อังกฤษอยู่จนทุกวันนี้...

บรรดำเพชรเหลำ่นี้...ไม่ว่ำจะมีน้�ำหนักกี่พัน กี่ร้อย กี่สิบ หรือไม่กี่

กะรตั ลว้นแลว้แตท่�ำใหด้นิแดนแอฟรกิำใตท้ีแ่ทบไมเ่คยมคีวำมสลักส�ำคัญ

ใดๆ ในสำยตำของชำวตะวนัตก หรอืบรรดำนกัลำ่อำณำนิคมทัง้หลำยมำ

ก่อน กลับกลำยเป็นดินแดนท่ีบรรดำเสือ สิงห์ กระทิง แรด ฯลฯ ต่ำง 

กระเหี้ยนกระหือรือท่ีจะเข้ำมำรุมกัด รุมท้ึง รุมสูบเลือด สูบเน้ือ สูบ

ทรัพยำกรอันมีค่ำออกไปจำกดินแดนแห่งนี้ที่ได้กลำยเป็น “แหล่งผลิต

เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ไปแล้ว มำแรงแซงหน้ำพื้นท่ีแหล่งผลิตเพชร 

รำยใหญ่ๆ อย่ำงอินเดีย หรือบรำซิล ชนิดไม่เห็นฝุ่น...

ส�ำหรับอังกฤษนั้น...อย่ำงที่เคยวำ่เอำไว้แล้วว่ำ แต่แรกเริ่มเดิมทีก็

ไม่ได้ถึงกับมองเห็นควำมสลักส�ำคัญของดินแดนแห่งนี้มำกมำยนัก โดย

จุดประสงค์หลักๆ ก็เพียงเอำไว้เป็นฐำนอ�ำนำจ อิทธิพล ในกำรควบคุม

เส้นทำงกำรค้ำทำงทะเล ที่จะผ่ำนไปสู่อินเดียตะวันออก เพื่อสกัดกั้น 

คู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงฝรั่งเศส ที่ก�ำลังเบียดชิงควำมเป็นใหญ่แบบหำยใจ

รดต้นคอกันในแต่ละย่ำงก้ำว หรืออำจเป็นเพรำะควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้อง

คอยปกปอ้ง กดีกนั กำรแขง่ขนั อวดโชวบ์ำรม ีของบรรดำชำตพัินธุผิ์วขำว

อย่ำงชำวยุโรปด้วยกัน ที่ต่ำงก็อยำกจะมีดินแดนอำณำนิคมเอำไว้ในมือ

ด้วยกันทั้งสิ้น เพรำะพื้นที่อำณำนิคมในแต่ละแห่ง แต่ละที่ แทบถือเป็น

เครื่องหมำย สัญลักษณ์ กำรแสดงออกถึงอ�ำนำจ ควำมยิ่งใหญ่ ของชำว

ยุโรปแต่ละชำติในช่วงขณะนั้นไปแล้วก็ว่ำได้ โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีเพียงคน

ป่ำ คนเถื่อน ผู้ซึ่งไม่อำจสู้รบปรบมือกับกองทัพสมัยใหม่ หรืออำวุธ

ยทุโธปกรณแ์บบใหม ่อยำ่งแอฟรกิำใตด้ว้ยแลว้ ยอ่มถอืเปน็ “ภกัษำหำร” 

หรือเป็น “อำหำรจำนโปรด” ของบรรดำนักล่ำอำณำนิคมชำวยุโรปทั้ง
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หลำย อย่ำงมิอำจหลีกเลี่ยงได้...

ขณะท่ีพวกโปรตุเกสยึดครองดินแดนฝั่งตะวันตกที่เป็นแองโกลำ 

และดินแดนฝั่งตะวันออกที่เป็นโมซัมบิกในทุกวันนี้ เยอรมันก็แผ่อิทธิพล

เขำ้ยดึครองนำมเิบยี เบลเยีย่มดอดเขำ้มำงำบดำ้นเหนอืๆ ทีเ่ปน็ประเทศ

คองโก ส่วนฝรั่งเศสแอบเล็ดรอดเข้ำมำยึดดินแดนด้ำนตะวันตกที่เป็น 

อิเควทอเรียล แอฟริกำ และเกำะมำดำกัสกำร์ อังกฤษเลยจ�ำเป็นต้อง

ออกแรงปกป้องและต้องหำทำงแผ่ขยำยอ�ำนำจ อิทธิพล อำณำเขต 

ดินแดน เคป โคโลนี ออกไปเรื่อยๆ จำกเริ่มแรกที่เข้ำมำยึดครองด้ำน

ปลำยสดุของแหลมแอฟรกิำ ทีเ่ปน็ดนิแดนประเทศแอฟรกิำใตใ้นทกุวนันี้

ไปจำกพวกดัตช์ ในปี ค.ศ. 1868 อ�ำนำจอิทธิพลของอังกฤษก็ค่อยๆ แผ่

ออกไปครอบคลุมด้ำนตะวันตกท่ัวท้ังเทือกเขำมังกร ด้ำนที่เป็นประเทศ

เลโซโทและสวำซิแลนด์ทุกวันนี้ และช่วงปี ค.ศ. 1880 ก็ขยำยตัวขึ้นไป

ทำงดำ้นเหนือครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นประเทศบอตสวำนำในปัจจุบัน...

แต่สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญที่สุด รุนแรงที่สุด ในกำรขยำยเขต

อ�ำนำจ อิทธิพล ของอังกฤษช่วงหลังๆ คงไม่ใช่แค่เร่ืองกำรปกป้องเส้น

ทำงกำรค้ำ หรือกำรแข่งขันบำรมีกับชำติยุโรปด้วยกันอีกต่อไปแล้ว แต่

เป็นเรื่องของ “แหล่งเพชร-แหล่งทอง” ที่มันดันมำกระจุกตัวเป็น “ไข่แดง” 

อยู่ภำยในอำณำบริเวณซึ่งถูกรำยล้อมไปด้วยอ�ำนำจ และอิทธิพลของ

อังกฤษ นั่นก็คือดินแดนของพวกบัวร์ท้ังหลำย ที่อุตส่ำห์อพยพหลบหนี

สุดขอบฟ้ำเพื่อให้หลุดรอดจำกปำกสิงโตให้ไกลที่สุดเท่ำที่จะไกลได้ ใน

ครั้ง “กำรอพยพครั้งใหญ่” ที่ถูกเรียกขำนกันในนำม “The Great Trek” 

นัน่เอง จนกระทัง่ไดม้ำปกัหลกัปกัฐำน แยกยำ้ยกันอยูใ่นสองพ้ืนทีใ่หญ่ๆ  

เลยจำกเขตพรมแดนอำณำนิคมเคป โคโลนี ออกไป คือพื้นที่แถบบริเวณ

ริมฝั่งแม่น้�ำออเรนจ์ (Orange River) ท่ีกลำยมำเป็น“รัฐอิสระแห่ง 
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ออเรนจ์” (Orange Free State) ในเวลำต่อมำ และพื้นที่ที่อยู่เลยด้ำน

เหนือขึ้นไปอีก แถบบริเวณริมฝั่งแม่น้�ำวำล (Vaal River) ที่ได้กลำยมำ

เป็น “สำธำรณรัฐบัวร์แห่งทรำนสวำล” (The Bore Republic of Trans-

vaal) ซึ่งถือเป็นดินแดนอิสระ เป็นเขตปกครองตนเองของผู้ที่ไม่ต้องกำร

จะตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจกำรควบคุมดูแลของอังกฤษด้วยกันทั้งคู่...

แตข่ณะท่ีดนิแดนอำณำนคิมขององักฤษก�ำลังกรอบเปน็ขำ้วเกรยีบ 

เพรำะพษิภัยสงครำม ควำมอดอยำก หวิโหย อนัเนือ่งมำจำกสงครำมกบั

ชนพืน้เมอืงอยำ่งพวกซลู ูตลอดไปถงึกำรจลำจลของพวกซวัซำดงัทีก่ลำ่ว

ไปแล้ว รัฐอิสระแห่งออเรนจ์ของพวกบัวร์ดันกลำยเป็น “แหล่งผลิตเพชร

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” หลังกำรค้นพบ “เพชรยูเรกำ้” ในปี ค.ศ. 1867 แถม

อีกไม่กี่ปีต่อมำ คือในปี ค.ศ. 1886 นักส�ำรวจแร่ชำวออสเตรเลีย ยังได้

ค้นพบ “แหล่งทองค�ำ” ท่ีวิตวอเตอร์สแรนด์ (Witwatersrand) ในเขต

สำธำรณรฐับวัรแ์ห่งทรำนสวำลขึน้มำซะอกี สง่ผลใหส้งิโตทีก่�ำลงัอดอยำก

ปำกแห้งอย่ำงอังกฤษ หนีไม่พ้นที่จะต้องออกแรงงำบ หำทำงที่จะผนวก

เอำดินแดนนอกเขตกำรปกครองของตนเองเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงของ

อำณำนิคมให้จงได้!!!

อย่ำงไรก็ตำม...แม้ว่ำโดยก�ำลังอ�ำนำจของกองทัพอังกฤษในขณะ

น้ัน..จะย่ิงใหญ่ เกรียงไกรซักเพียงใด สำมำรถบุกเข้ำไปยึดพ้ืนท่ีในอำณำเขต

ใดๆ มำเป็นของตัวเองได้ไม่ยำกซ์ซ์ซ์ แต่ส�ำหรับดินแดนที่ไม่ได้ถึงกับ 

ใหญ่โตอะไรมำกมำยอย่ำงแอฟริกำใต้ ณ ช่วงขณะนั้น ก็ใช่วำ่จะสำมำรถ

หักหำญเอำด้วยก�ำลัง หรือใช้อ�ำนำจทหำรหักพร้ำด้วยด้ำมเข่ำได้ง่ำยๆ 

เพรำะมันได้กลำยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยควำมหลำกหลำย ควำมสลับ

ซับซ้อนของบรรดำชำติพันธุ์ เผ่ำพันธุ์ นำนำชนิด ซึ่งไหลมำรวมกันอยู่ใน

พื้นที่แต่ละพื้นที่ จนยำกที่จะบังคับ ข่มขืนกันด้วยก�ำลังล้วนๆ ไม่ใช่แต่ 
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เฉพำะชำวอังกฤษ ชำวดัตช์ หรือชำวบัวร์ ที่ถูกผสมผสำน สอดแทรก  

คละเคลำ้กนัชนดิมัว่ไปหมด ยงัมชีนพืน้เมอืงอยำ่งชำวคอยคอย คอยซำน 

ชำวบนัต ูสำขำโนน้ สำขำนี ้กระจดักระจำยอยูใ่นแตล่ะพืน้ที ่ไมว่ำ่ในพืน้ที่

ซึง่เปน็อำณำนคิมขององักฤษ ของพวกบวัร ์หรอืของชนพืน้เมอืงเผ่ำตำ่งๆ 

แถมแตล่ะพืน้ทีย่งัมพีวกทำสทีถ่กูชกัลำก ชกัน�ำ เขำ้มำเปน็รุน่ๆ นบัตัง้แต่

พวกทำสจำกแถบมำดำกัสกำร์ จำกมำเลย์ อินโดนีเซีย ที่ถูกน�ำเข้ำมำท�ำ

ฟำร์มขนำดใหญ่ให้กับชำวดัตช์และชำวยิวรุ่นแรกๆ ไปจนถึงทำสผิวด�ำ 

หรือแม้แต่แรงงำนชำวอินเดียจำกอนุทวีปอินเดีย ที่ทำงกำรอังกฤษได้น�ำ

เข้ำมำเป็นคนงำนในไร่ออ้ย จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15,000 คน ระหวำ่งช่วง

ปี ค.ศ. 1893 ซึ่งบรรดำทำสเหลำ่นี้ ไม่เพียงแต่จะเกำะกลุ่ม รวมตัวกัน

เปน็ชมุชนแตล่ะชมุชน แตย่งัไหลมำเทมำ ผสมผสำนกบัชำวพืน้เมอืง ชำว

ผิวขำว และพวกทำสที่ต่ำงภำษำ ต่ำงผิว ต่ำงพรรณ จนท�ำให้มวลมนุษย์

ที่กระจุกตัวอยู่ในดินแดนด้ำนปลำยสุดของแหลมแอฟริกำใต้แห่งน้ี มี

สภำพไม่ตำ่งอะไรไปจำกมวลมนษุยชำตทิีแ่ยกยำ้ยกระจดักระจำยอยูบ่น

โลกใบนี้นั่นเอง...

ดว้ยเหตนุี.้..แทนทีจ่ะใชก้�ำลงัเขำ้หกัหำญ แบบดือ้ๆ ทือ่ๆ ทำงกำร

องักฤษจงึไดเ้ปลีย่นไปใชก้รรมวธิทีีน่ิม่นวลและประณตี แยบยล เอำมำกๆ 

นั่นคือ...กำรน�ำเสนอนโยบำยให้บรรดำผู้คนพลเมืองในดินแดนต่ำงๆ 

ชนชำติและเผ่ำพันธุ์ต่ำงๆ ทั้งที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองดูแลของอังกฤษ 

หรืออยู่นอกเหนือไปจำกนั้น ให้หันมำร่วมมือร่วมไม้ รวมตัวกันเป็น 

“สหพนัธ”์ แลว้จดัตัง้รฐับำลทอ้งถิน่ทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้ของผูค้นในแตล่ะ

พืน้ที ่ขึน้มำบรหิำร จัดกำรกนัเอง เพยีงแตย่งัคงตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุ 

ดูแลโดยจักรวรรดิอังกฤษ หรือยังต้องให้จักรวรรดิอังกฤษเป็นผู้พิทักษ์

คุ้มครอง (Protectorate) อยู่ภำยใต้อำณัติ (Mandates) แบบเดียวกับ

บรรดำประเทศ “เครือจักรภพ” ทั้งหลำย...
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โดยแนวนโยบำยดงักลำ่ว...นอกจำกจะท�ำใหร้ฐับำลองักฤษไมต่อ้ง

เสยีเลอืด เสยีเน้ือ บรรดำทหำรองักฤษทีก่ระจดักระจำยอยูใ่นซีกโลกตำ่งๆ 

และต่ำงถูกต่อต้ำนหนักขึ้นๆ เรื่อยๆ จำกบรรดำชนพื้นเมืองในแต่ละ

ประเทศ ที่ต้องกำรได้มำซึ่งเอกรำช และอิสรภำพในกำรปกครองดูแลตัว

เองไปดว้ยกนัทัง้สิน้ รฐับำลองักฤษยงัไมต่อ้งสญูเสยีงบประมำณจำกกำร

แบกภำระทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในดินแดนอำณำนิคมอีกด้วย 

แถมยังมีแต่ได้กับได้ เพรำะถ้ำหำกดินแดนแห่งนั้นมีแหล่งทรัพยำกร 

วัตถุดิบ ส�ำคัญๆ รัฐบำลอังกฤษยังสำมำรถอำ้งควำมเป็น “ผู้พิทักษ์” เข้ำ

ควบคมุ จดัสรร ไดแ้บบนิม่ๆ เนือ้ๆ ทีส่�ำคญัทีส่ดุกค็อื...ภำยในพ้ืนทีต่ำ่งๆ 

ของดินแดนในแอฟริกำใต้ ณ ขณะนั้น ล้วนเต็มไปด้วยชำวอังกฤษที่มี

ฐำนะพลเมอืงแหง่ดนิแดนแอฟรกิำใต ้กระจดักระจำยสอดแทรกเปน็ยำด�ำ

อยู่ในแทบทุกๆ พื้นที่ ไม่วำ่จะเป็นพื้นที่รัฐอิสระแห่งออเรนจ์ หรือพื้นที่

สำธำรณรัฐบัวร์แห่งทรำนสวำล แถมยังเป็นพลเมืองที่มีบทบำท อ�ำนำจ 

ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ มีฐำนะเป็นพ่อค้ำ นำย

ธนำคำร เป็นเจำ้ของเหมือง เจำ้ของกิจกำรกำรค้ำและอุตสำหกรรม ฯลฯ 

ที่สำมำรถควบคุมพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีท่ีเข้ำมำรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ให้อยู่

ภำยใต้อุ้งมือของชำวอังกฤษได้แบบนิ่มๆ เนื้อๆ...

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1854 เป็นต้นมำ ทำงกำรอังกฤษได้ทดลองจัดให้มี

กำรเลือกตั้งตัวแทน หรือสมำชิกรัฐสภำ จำกบรรดำผู้คนหลำกหลำยเชื้อ

ชำต ิทีอ่ำศยัอยูใ่นเขตแดนอำณำนคิม และไดร้บั “สทิธคิวำมเปน็พลเมอืง” 

ในระดบัทีส่ำมำรถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ได ้โดยอำศยัสถำนะทำงชนชัน้

และสีผิวเป็นเครื่องก�ำหนด หรือยังไม่ถึงกับปล่อยให้พวกทำส พวกชน 

พื้นเมือง มีโอกำสได้ลิ้มรสเสรีภำพอะไรมำกมำยนัก จนสำมำรถจัดต้ัง 

“รัฐสภำแห่งเคป โคโลนี” ขึ้นมำได้เป็นครั้งแรก จำกนั้นในปี ค.ศ. 1872  

รัฐสภำแห่งเคป โคโลนี ก็สำมำรถจัดต้ังรัฐบำลเคป โคโลนี ขึ้นมำดูแล 
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ตวัเองแทนทีจ่ะถกูควบคมุโดยตรงจำกผูว้ำ่กำรอำณำนคิมเหมอืนแตก่อ่น 

อันเป็นที่รู้จักกันในนำม “รัฐบำลท่ีมีอ�ำนำจรับผิดชอบ” (Responsible 

Government) มนีำยกรฐัมนตรทีีเ่ปน็ชำวองักฤษแตม่สีญัชำตแิอฟริกำใต้

เป็นรำยแรก คือนำย “จอห์น มอลเตโน” (Sir John Charles Molteno) 

เปน็ผูน้�ำและผูด้แูล บรหิำรกจิกำรตำ่งๆ ภำยในเขตแดนอำณำนคิมองักฤษ 

โดยมีกระทรวงอำณำนิคม ณ กรุงลอนดอน คอยก�ำกับอยู่ห่ำงๆ...

ด้วยสีสันควำมเป็นประชำธิปไตยแบบอังกฤษๆ ในลักษณะเช่นนี้

นี่เอง อีกเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจำกนั้น คือในปี ค.ศ. 1877 รัฐบำลเคป  

โคโลนี ก็ค่อยๆ ผนวกเอำดินแดนของพวกลูกผสมชำวพ้ืนเมืองกับชำวบัวร์ 

ที่เรียกกันว่ำ “กริควำแลนด์” (Griqualand) ทั้งด้ำนตะวันตกและตะวัน

ออกเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอำณำนิคมได้แบบนิ่มๆ เนื้อๆ ชนิด

แทบไมต่อ้งเสยีกระสนุแมแ้ตน่ดัเดยีว แตส่�ำหรบัดนิแดนของชำวบวัรอ์ยำ่ง

รัฐอิสระแห่งออเรนจ์ และสำธำรณรัฐบัวร์แห่งทรำนสวำล ที่กระจุกเป็น

ไข่แดงอยู่ตรงกลำง ถูกรำยล้อมไปด้วยอ�ำนำจ อิทธิพลของอังกฤษ แถม

ยังถูกสอดแทรกไปด้วยชำวอังกฤษที่หลั่งไหลเข้ำมำขุดเพชร ขุดทอง มำ

ท�ำมำหำรับประทำนกับกำรค้ำ กำรขำย กำรธนำคำร ตลอดจนกำรท�ำ

เหมือง ฯลฯ นั้น โอกำสที่จะงำบกันแบบนิ่มๆ เน้นๆ เนื้อๆ ก็ไม่ได้ถึงกับ

ง่ำยดำยซักเท่ำไหร่ เพรำะด้วยเหตุท่ีควำมไม่พอใจของชำวบัวร์ต่อ 

ผู้ปกครองอังกฤษนั้น ได้ก่อรูปก่อรำ่งและถูกสะสมมำนำนแล้ว นับตั้งแต่

องักฤษไดเ้หยยีบยำ่งเขำ้มำในดนิแดนแหง่นีเ้อำเลยกว็ำ่ได ้และยิง่นำนวนั

ยิง่มีแตเ่พิม่ขึน้ๆ เรือ่ยๆ ไมว่ำ่ควำมไมพ่อใจทีม่ำตรกำรและนโยบำยตำ่งๆ 

ของทำงกำรอังกฤษเท่ำที่ผ่ำนมำ ได้ท�ำลำยโครงสร้ำงทำงสังคม ภำษำ 

และวัฒนธรรมของชำวบัวร์ ให้แหลกยับเยินลงไปอย่ำงเห็นได้ชัด ควำม

ไม่พอใจต่อบรรดำชำวอังกฤษซึ่งสอดแทรกเข้ำมำปักหลักท�ำมำหำ 

รับประทำนอยู่ในดินแดนของพวกบัวร์ แล้วกลำยเป็นผู้ท่ีมีอ�ำนำจอิทธิพล
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เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่ำในทำงกำรเมืองหรือเศรษฐกิจก็ตำม จนมีฐำนะไม่

ต่ำงอะไรไปจำกพลเมืองช้ันหนึ่ง ขณะท่ีชำวบัวร์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ก่อร่ำง

สร้ำงตัวในดินแดนเหล่ำนี้มำตั้งแต่แรก กลับต้องกลำยสภำพไม่ตำ่งอะไร

ไปจำกพลเมืองชั้นสอง มีสถำนะสูงกวำ่พวกชนพื้นเมือง ทำส หรือพวก

ผิวสีแค่ไม่กี่มำกน้อย...

กำรดิ้นรนต่อตำ้นนโยบำยรวมตัวกันเป็น “สหพันธ์” ของรัฐบำล

เคป โคโลนี จึงได้น�ำไปสู่กำรลุกฮือขึ้นก่อกบฏต่อทำงกำรอังกฤษ ที่

พยำยำมจะผนวกเอำดินแดนทรำนสวำลของชำวบัวร์ให้เข้ำไปเป็นส่วน

หนึง่ของอำณำนคิมหรอืเขำ้รว่มเปน็ “สหพนัธแ์หง่แอฟริกำใต”้ (Union of 

South Africa) ให้จงได้ ถึงขั้นกลำยมำเป็นสงครำมระหว่ำงชำวบัวร์กับ

ชำวอังกฤษเป็นครั้งแรก (First Bores War) ในปี ค.ศ. 1880 หรือที่ถูก

เรยีกขำนกนัในหมู่ชำวบวัรว์ำ่ “สงครำมเพือ่อสิรภำพ” (War of Indepen-

dence) ทีไ่ม่ไดแ้ตกตำ่งอะไรไปจำกสงครำมเพือ่อสิรภำพของชำวอเมริกำ 

นั่นแหละ ถึงขั้นที่ผู้น�ำชำวบัวร์ผู้ลุกขึ้นมำก่อกำรครั้งนี้ ชื่อว่ำ “พอล  

ครูเกอร์” (Paul Kruger) สำมำรถสถำปนำตัวเองขึ้นเป็นประธำนำธิบดี 

ไม่ต่ำงไปจำกประธำนำธิบดีคนแรกของอเมริกำอย่ำง “จอร์จ วอชิงตัน” 

เอำเลยแม้แต่น้อย แถมยังประกำศให้พื้นท่ีในอำณำดินแดนทรำนสวำล 

ถกูเรยีกขำนซะใหมด่ว้ยชือ่ภำษำดตัชว์ำ่ “Zuid-Afrikaanshe Republiek” 

หรือ “สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้” (South African Republic) แบบเดียวกับ 

“สหรัฐอเมริกำ” เป๊ะๆๆ...

แต่เผอิญว่ำสงครำมเพื่ออิสรภำพของชำวบัวร์ กับสงครำมเพ่ือ

อิสรภำพของชำวอเมริกัน มันอำจมีเนื้อหำรำยละเอียด ช่วงระยะเวลำ 

ตลอดไปจนสภำพแวดล้อมที่ออกจะผิดแผกแตกตำ่งกันอยู่ซักหน่อย คือ

ในขณะทีส่งครำมเพือ่อสิรภำพของอเมรกิำ ถกูขบัเคลือ่นดว้ยกระแสควำม
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ต้องกำรอิสรภำพ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคแบบมำแรง แซงโค้ง  

เอำมำกๆ แต่ภำยใต้กระแสควำมต้องกำรอิสรภำพ เสรีภำพ และควำม 

เสมอภำคของชำวบวัร์ ในลักษณะทีแ่ทบไมไ่ด้แตกตำ่งกนัไปเลยแม้แตน่อ้ย 

มันกลับดันถูกครอบง�ำไปด้วยกระแสแห่งควำมโลภ ควำมกระหำยใคร่อยำก 

ในทรัพย์สิน เงินทอง ในวัตถุสิ่งของ ของบรรดำมวลมนุษย์ในแทบจะทุก

เผ่ำพันธุ์ ทุกซอก ทุกมุมของโลก ที่เกิดอำกำรตื่นเพชร ตื่นทอง จนต้อง

ไหลทะลักเข้ำมำในดินแดนของชำวบัวร์กันเป็นสำยๆ ชนิดที่ไม่ได้ท�ำให้

แต่เฉพำะชำวบัวร์เท่ำนั้นที่มีสิทธิ์แสดงควำมเป็นเจ้ำข้ำวเจ้ำของดินแดน

แหง่นีต้ำมล�ำพงั บรรดำนกัแสวงโชคทัง้หลำย ไมว่ำ่ผวิขำว ผวิด�ำ ผวิเหลอืง 

หรือแทบจะทุกผิวสี รวมไปถึงแรงงำนทำสจำกดินแดนต่ำงๆ ใน

แอฟริกำใต้ ที่ถูกระดมเขำ้มำใช้แรงงำนในเหมืองแต่ละเหมือง ต่ำงพร้อม

ทีจ่ะบกุรุกเขำ้ไปกอบโกย ทัง้เพชรและทอง ในดนิแดนทีพ่วกบวัรพ์ยำยำม

จะอ้ำงถึงควำมเป็นรัฐอิสระ หรือควำมเป็นสำธำรณรัฐ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็

เคยเป็นผู้บุกรุกดินแดนของผู้อื่นมำก่อนเช่นกัน...

ภำยใต้กระแสคล่ืนแห่งควำมโลภท่ีครอบง�ำไปทั่วทั้งแอฟริกำใต้ 

ท�ำใหพ้ืน้ดนิทีเ่คยเปน็ไร ่เปน็ฟำรม์ ของพวกบวัร ์ถกูขดุ ถกูเจำะ จนกลำย

เป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นรูพรุนไปชนิดแทบจะทั่วทั้งแผ่นดิน หลุมบำงหลุม

นั้นลึกเป็นรูเป็นโพรง ไม่ต่ำงอะไรไปจำกปำกทำงเข้ำสู่ประตูนรกยังไงยัง

งั้น เช่น หลุมที่ถือเป็นแหล่งเพชรขนำดใหญ่ ซึ่งถูกเรียกขำนกันในนำม 

“The Big Hole” เขตคิมเบอร์ลี แถบแม่น้�ำออเรนจ์ เนื้อดินที่ถูกขุดออก

มำจำกหลมุแหง่นีน้บัตัง้แตเ่ริม่แรกจนถงึบดันี ้วำ่กนัวำ่...มปีรมิำณน้�ำหนัก

ไม่น้อยกว่ำ 22 ล้ำนตัน ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลำยเป็นรูโบ๋ รูกลวง เป็น

ซำกอนุสำวรยีแ์หง่ควำมโลภ ทีย่งัคงปรำกฏใหเ้หน็ตรำบเทำ่ทกุวนันี ้สว่น

พื้นที่ในแถบสำธำรณรัฐทรำนสวำล อย่ำงเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่บรรดำ

ชำวบัวร์เพิ่งจะก่อตั้งเป็นรูปเป็นรำ่งขึ้นมำได้ไม่เทำ่ไหร่ แต่ในช่วงปี ค.ศ. 
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1890 หรือในช่วงต่ืนทอง จ�ำนวนประชำกรที่ไหลทะลักเข้ำไปแออัด

ยัดเยียด อยู่ในเมืองแห่งนี้ มีจ�ำนวนปำเข้ำไปถึง 100,000 คน เต็มไป

ด้วยคลื่นมนุษย์ ไม่ว่ำจะสีผิวใดๆ เผ่ำพันธุ์ใดๆ ภำษำ วัฒนธรรมใดๆ 

ต่ำงถูกกระแสแห่ง “ควำมโลภ” ชักน�ำให้เข้ำมำรวมตัวกันอยู่ในอำณำ

บริเวณเหล่ำนี้ไปด้วยกันทั้งสิ้น และนั่นย่อมท�ำให้ควำมพยำยำมท่ีจะได้

มำซึ่งอิสรภำพ เสรีภำพ ควำมต้องกำรที่จะใช้ชีวิตสมถะ เรียบๆ ง่ำยๆ 

ตำมแบบฉบับของชำวบัวร์ทั้งหลำย แทบกลำยเป็น “ฝันกลำงฤดูร้อน” ที่

มีแต่จะละลำยหำยเหือดลงไปทุกที...

ตรงกันข้ำม...ด้วยคลื่นแห่งควำมโลภที่ก�ำลังมำแรง แซงโค้ง ใน

ลักษณะเช่นนี้ กลับเป็นตัวช่วยส่งเสริมควำมฝัน ควำมทะเยอทะยำนของ

บรุษุผูต้อ้งกำรจะครองโลกอยำ่ง “ซซีลิ โรดส”์ ใหเ้ริม่กลำยเปน็รปูเปน็รำ่ง 

เป็นวุ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และนั่นนอกจำกจะท�ำให้ดินแดนแอฟริกำใต้ ไม่อำจ

กลำยไปเป็นดินแดนแห่งอิสรภำพ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคเหมือน

อย่ำงสหรัฐอเมริกำได้แล้ว ยังต้องกลำยเป็นดินแดนที่ถูกเอำไว้ใช้รองรับ

ฝำ่เทำ้ของ “ซีซิล โรดส์” แบบถนัดถนี่ เต็มเท้ำ เต็มตีน เอำมำกๆ...
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