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แด่…

พ่อกับแม่ที่ลูกรักยิ่ง

พ่ีเข่งกับน้องเขียดแก้วตาดวงใจ,

โฟกี้ และพีต้า,

เนเน่ แนนแนน หมูอ้วน และแหวดศรี

แด่...

เจ้านกตัวน้อยผู้โผบินไปแล้วอย่างอิสระ

ขอเจ้าบินสู่แสงทองแห่งสุขนิรันดร์

ปราศจากคืนวันอันเศร้าโศก

เจ้าเป็นที่รักของทุกคนเสมอ...เจ้านกตัวน้อย
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ใครเคยเป็นเด็กบ้างยกมือขึ้น!

 เชื่อว่�...ตอนเด็กๆ ทุกคนต่�งมีก�ร์ตูนเรื่องโปรด และมี

ตัวก�ร์ตูน “ฮีโร่” ในดวงใจที่ใฝ่ฝันถึง

 ในก�ร์ตูน เร�มักเห็นเหล่�ปีศ�จร้�ยออกม�อ�ละว�ด 

เพื่อต้องก�รทำ�ล�ยล้�งโลก ในขณะเดียวกันจะมีเหล่�ขบวน 

ก�รเรนเจอร์หล�กสีที่อ�ส�ม�ต่อสู้กับปีศ�จ และคอยปกป้อง 

โลกให้พ้นภัย

 ในโลกคว�มเป็นจริงก็เช่นกัน ปีศ�จร้�ยมักแฝงก�ยอยู่ 

ต�มซอกหลืบของสังคม และคอยฉกฉวยโอก�สที่จะทำ�ล�ย 

โลกของเร�อยูเ่สมอ โดยเฉพ�ะโลกอันพสุิทธิข์องเดก็ๆ ทีมี่เกร�ะ 

ห่อหุ้มเพียงบ�งเบ� ดังนั้น อน�คตของช�ติเหล่�นี้จึงต้องก�ร 

ค�าน�าส�านักพิมพ์

      พระจันทร์เรนเจอร์      7



8      จตุพร  แพงทองดี

“ฮีโร่” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่จะคอยปกป้องพวกเข�จ�ก 

สิ่งชั่วร้�ยเหล่�นั้น รวมทั้งคอยดูแลประคับประคองให้พวกเข� 

เติบโตขึ้นม�ในสังคมอย่�งมีคุณภ�พ

 ผู้เขียนได้สะท้อนปัญห�ย�เสพติดที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ 

โดยถ่�ยทอดผ่�นมมุมองและส�ยต�ของ “แมก็” และ “มิก” เดก็ 

น้อยจ�กหมู่บ้�นเล็กๆ แถบเทือกเข�ภูพ�นท�งภ�คอีส�น ซ่ึง 

ทำ�หน้�ที่เป็นเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งคอยกระตุ้นเตือนคนไทยให้ 

ตระหนักถึงภัยร้�ยจ�กย�เสพติด ผ่�นคว�มรู้สึก สุข เศร้� เหง� 

และทุกข์ ที่สองพี่น้องต้องเผชิญกับชะต�ชีวิตโหดร้�ยย�กจะ 

หลีกเล่ียง 

	 พระจันทร์เรนเจอร์ ไม่ใช่ก�ร์ตูนเรื่องดัง หรือฮีโร่คน 

ใหม่ แต่เป็นใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆ และพร้อมจะปกป้อง 

หัวใจดวงน้อยของพวกเข�จ�กสังคมที่เต็มไปด้วยคว�มโหด 

ร้�ยนี้

 สำ�นักพิมพ์มติชนขอเชิญผู้อ่�นทุกท่�นเข้�ม�เป็นส่วน 

หน่ึงของขบวนก�รพระจันทร์เรนเจอร์ ร่วมลุ้นและเป็นกำ�ลังใจ 

เป็นฮีโร่คอยปกป้องเหล่�ผ้�ข�วจ�กคว�มมืดดำ�ของโลกใบนี้ 

ไปพร้อมๆ กับผู้เขียน ด้วยเร�เชื่อว่�เกร�ะที่จะป้องกันพวกเข� 

ได้ดีที่สุดก็คือ “คว�มรัก” จ�กครอบครัว

 แม้เป็นเพียงส�ยใยบ�งๆ ที่มองไม่เห็น แต่ส�ยใยรักจ�ก 

ครอบครัวจะร้อยรัดถักทอห่อหุ้มอยู่รอบตัวเด็กๆ เป็นภูมิคุ้มกัน 

ชั้นดี คอยปกป้องและช่วยให้เด็กๆ มีพลังใจอันเข้มแข็งที่จะ 

8      จตุพร  แพงทองดี
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ต่อสูก้บัปีศ�จร้�ย กระทัง่ก้�วผ่�นหลุมดำ�ไปสู่แสงสว่�งยงัปล�ย 

ท�งได้สำ�เร็จ 

 แม้ว่�คว�มเป็นไปในชีวิตของแม็กกับน้องช�ยจะหม่น 

เศร้�เพียงใด แต่โลกอีกด้�นของแม็กก็ยังมีสีสันที่เต็มไปด้วย 

เรื่องสนุกซุกซน น่�ค้นห� แล้วคุณจะพบว่� ส�ยต�ที่เด็กๆ ใช้ 

มองโลกกว้�งใบนี้...บริสุทธิ์และสวยง�มเพียงไร

 กองบรรณาธิการ M Young

www.facebook.com/myoungbook
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พระจนัทร์เรนเจอร์  มีท่ีมาท่ีไปค่อนข้างปบุปับ เกดิข้ึนเมือ่

คร�วปิดเทอมภ�คฤดูร้อนครั้งหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอก�สอยู่กับลูก 

วัยซน (ม�กท่ีสุด) ของช�วบ้�น (หล�นๆ) และพบว่�ชีวิตช่�ง 

โกล�หลอลหม่�น จึงคิดค้นส�รพัดวิธีที่จะทำ�ให้เหล่�วัยซนสงบ 

ลง ตั้งแต่ขุนให้อ้วน ชวนเล่นเกม เรียนภ�ษ�อังกฤษ...ก่อนจะ 

พบว่�บ้�นทั้งหลังจะเข้�สู่คว�มปกติสุขชั่วคร�วก็ต่อเมื่อเปิด 

“ก�ร์ตูน” 

 และในบรรด�ส�รพัดก�ร์ตูนทั้งหมดที่มี เรื่องที่เด็กๆ คลั่ง 

ไคล้ ดูได้ดูดี วนดูรอบแล้วรอบเล่�ก็คือพวกมนุษย์สีหรือขบวน 

ก�รเรนเจอร์ทั้งหล�ยแหล่ แล้วพอก�ร์ตูนจบ ต่�งคนต่�งแปลง 

ร่�ง กระโดดกำ�แพง ตะลุยสวน พังห้องครัว เปลี่ยนห้องรับแขก 

ค�าน�าผู้เขียน

10      จตุพร  แพงทองดี
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เป็นสมรภูมิรบ ต่อเติมสร้�งจินตน�ก�รอย่�งตื่นเต้น และหัว 

ร้�งข้�งแตก สมกับเป็น ‘เด็กน้อย’ ผู้กุมอน�คตของโลกในวัน 

พรุ่งน้ี คนเล็กๆ หัวใจยิ่งใหญ่ วัยที่สวยใสบริสุทธิ์ ห�กแต่ใน 

สังคมปัจจุบันนี้ ดวงใจพิสุทธิ์จำ�นวนม�กต่�งตกอยู่ท่�มกล�ง 

ผลกระทบของปัญห� “ย�เสพติด” ที่ผู้ใหญ่ทุกคนต่�งก็รู้ดี ว่� 

มันได้แทรกซึมเข้�สู่แทบจะทุกหลังค�เรือน 

 ดวงจันทร์เปรียบดังแม่ผู้คอยส่องแสงแห่งคว�มอบอุ่น 

อ่อนโยน และคอยโอบอุ้มลูกด้วยคว�มรัก ในขณะที่ขบวนก�ร

เรนเจอร์เป็นผู้พิทักษ์คุ ้มครองโลกดุจพ่อปกป้องลูก ห�กแต่ 

นัยที่แท้ของมันคือ “คว�มกล้�ห�ญ” ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ 

ทุกคน ว่�จะกล้�ท้�ท�ยตนเอง ให้โอก�สตนเอง และลุกขึ้นทำ� 

ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ 

 นวนิย�ยสำ�หรับเย�วชน	พระจันทร์เรนเจอร์	เป็นเพียง 

เร่ืองท่ีผู้เขียนแต่งขึ้นม�เท่�นั้น ไม่ใช่เรื่องจริง และไม่ได้พ�ดพิง 

ผู้หนึ่งผู้ใด ห�กหนังสือเล่มนี้มีคุณคว�มดีอยู่บ้�ง ผู้เขียนขอยก 

ให้ทุกคนที่เด็ดเดี่ยว กล้�หันหลังให้กับย�เสพติด เพื่อดวงใจ 

น้อยๆ อันพิสุทธิ์ และครอบครัวที่ตนเองรัก 

จตุพร แพงทองดี

๑๘	พฤศจิกำยน	๒๕๕๕
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ซูเปอร์เซ็นไท (Super Sentai) หรือขบวนการนักสู้ คือ

ตระกูลภาพยนตร์แนวต่อสู้ของญี่ปุ่น มักเล่าเรื่องถึงกลุ่มคนผู ้

รวมตัวกันเพื่อปกป้องโลก โดยกลุ่มคนเหล่านี้โดยมากเป็นวัย 

รุ่นคนธรรมดา หรือบางคร้ังอาจด้อยกว่าคนอ่ืนเสียด้วยซ�้า เช่น 

ใน “เฮอร์ริเคนเจอร์” (Ninpu Sentai Herricanger) ที่ผู้แต่งเขียน 

ให้ตัวเอกมาจากนักเรียน ๓ คนผู้มีผลการเรียนแย่ที่สุดในชั้น 

กลุ่มคนเหล่านี้บังเอิญได้รับพลังวิเศษหรือของวิเศษอย่างใด 

อย่างหนึ่งจนสามารถแปลงร่างได้ จากนั้นได้รับการฝึกวิชา 

ต่อสู้รูปแบบต่างๆ แล้วมารวมพลังกันเพื่อปราบเหล่าปีศาจร้าย 

ที่หวังครอบครองโลก 

 ตัวละครหลักมักมีนักรบผู้เป็นตัวเอก ๕ คน อย่างไรก็ดี 

ความน�า
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ใน “เดกะเรนเจอร์” (Tokusou Sentai Dekaranger) มีนักรบมาก 

ถึง ๑๐ คน ส่วนเรื่อง “มาจิเรนเจอร์” (Mahou Sentai Magi- 

ranger) ผู้เขยีนได้สร้างนกัรบคนที ่๖ ให้ปรากฏตวัขึน้เป็นครัง้แรก 

ถึงกระนั้นก็ตาม ในบางเรื่องกลับมีจ�านวนนักรบน้อยกว่า ๕ คน 

เช่น “ซันวัลคัน” (Taiyou Sentai Sunvulcan) มีเพียง ๓ คนเท่า

นั้นที่ต่อสู้กับเหล่าปีศาจจนจบเรื่อง 

 เม่ือแปลงร่างแล้วเหล่านกัรบจะสวมเครือ่งแบบประจ�าตวั

ของแต่ละคน แบ่งออกเป็น ๕ สี คือ แดง เหลือง น�้าเงิน เขียว 

และชมพู (หรือสีอื่นๆ) และจากสีสันอันฉูดฉาดนี้เองบางคร้ังจึง

เรียกว่า “ขบวนการมนุษย์ ๕ สี” โดยส่วนมากจะก�าหนดให ้

สีแดงเป็นหัวหน้า เช่น แบทเทิล เจแปน ในขบวนการ “เรนเจอร์ 

เจ” (Battle Fever J), เรดมาสก์ ใน “มาสก์แมน” (Hikari Sentai 

Maskman) หรือไทแรนโนเรนเจอร์ ใน “จูเรนเจอร์” (Kyoryuu 

Sentai Zyuranger) 

 ผู ้เขียนเรื่องขบวนการนักสู้ มักจะเขียนให้มีผู ้หญิงร่วม 

เป็นนักรบอยู่ด้วยเสมอ ๑ คน และให้ใส่ชุดสีชมพู แต่บางเรื่อง 

ก็มีชุดสีอื่น อย่างเช่น สีเหลือง ในขบวนการจอมยุทธ์สรรพสัตว์ 

“เกคิเรนเจอร์” (Juuken Sentai Gekiranger) (ที่ผู ้เขียนพูดถึง 

เป็นหลกัในหนังสอืเล่มนี)้ และบางเรือ่งยงัเพิม่ให้มนีกัรบผูห้ญงิ 

๒ คน หรือมากกว่านั้นในเวลาต่อมา

 แก่นเรือ่งของภาพยนตร์ขบวนการนกัสู้ก�าหนดให้ “ธรรมะ 
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ชนะอธรรม” เหล่าปีศาจร้ายจึงพ่ายแพ้แก่นักรบผู้กล้าทุกครั้ง 

ในตอนจบ และโลกก็กลับคืนสู่สันติสุข โดยเครื่องมือที่ใช้ปราบ 

เหล่าร้ายนั้นนอกจากอาวุธประจ�ากายของนักรบแต่ละสีแล้ว 

สิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ “หุ่นยนต์ยักษ์” อันเกิดจากการรวม 

ร่างของพวกนกัรบ ปืนใหญ่ทีใ่ช้ยงิปีศาจ โดยในเรือ่งเกคเิรนเจอร์ 

นั้นมีปืนใหญ่ชื่อ “เกคิ บาซูก้า”

 “ซูเปอร์เซ็นไท” เริ่มแรกเกิดจากการเขียนของ “อิชิโนโม

ริ โชทาโร่” นักเขียนชาวญี่ปุน่ และนักเขียนคนเดียวกันนี้ก็คือ 

ผู้ให้ก�าเนิด “คาเมนไรเดอร์” (Kamen Raider) หรือ “มาสก์ 

ไรเดอร์” (Mask Raider) หรือ “ไอ้มดแดง” อันโด่งดัง ทั้งนี้เรื่อง 

แนวที่สามารถมีค�าว่า “Sentai” (เซ็นไท) ก�ากับอยู่ จะนับรวม 

ได้เฉพาะภาพยนตร์ที่สร้างโดยบริษัทโตเอะแอนิเมช่ัน (Toei 

Animation) โดยมีบริษัทบันได (Bandai) ให้การสนับสนุนหลัก 

ส่วนบริษัททีวีอาซาฮี (Asahi) เป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์เผยแพร่ภาพ 

 ในปัจจุบันมีภาพยนตร์ “ขบวนการนักสู้” ถึง ๓๖ เรื่อง 

โดยเรื่องที่คุ้นหูคนไทยก็อย่างเช่น ขบวนการห้าพลังโกเรนเจอร์ 

(Himitsu Sentai Goranger), ขบวนการนินจาคาคุเรนเจอร์ 

(Ninja Sentai Kakuranger), ขบวนการสรรพสัตว์กาโอเรนเจอร์ 

(Hyakujuu Sentai Gaoranger), ขบวนการไดโนเสาร์จูเรนเจอร์ 

(Kyoryuu Sentai Zyuranger), ขบวนการห้าดาวไดเรนเจอร์ (Go- 

sei Sentai Dairanger) เป็นต้น 
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  ขบวนการจอมยุทธ์สรรพสตัว์ “เกคิเรนเจอร์” (Juuken 

Sentai  Gekiranger) นับเป็นเรื่องขบวนการนักสู้ล�าดับที่ ๓๑ 

อันประกอบด้วยนักรบตัวเอก ๕ สี ได้แก่ เกคิเรด กันโด จาง 

(สีแดง), เกคิบลู ฟุคามิ เร็ตสึ (สีน�้าเงิน), เกคิเยลโล่ อุซาคิ 

รัน (สีเหลือง), เกคิไวโอเล็ต ฟุคามิ โก (สีม่วง) และเกคิช็อป 

เปอร์ ฮิซาสึ เค็น (สีขาวด�า)

 “มาสเตอร์ บรูซะ อี” คิดค้นวิชาต่อสู้ชื่อ “จูเคน” ขึ้นมา 

เพ่ือใช้ปราบเหล่าอธรรม โดยมีลูกศิษย์เอก ๗ คน ที่กลายมา 

เป็นมาสเตอร์ท้ังเจ็ดในภายหลัง หนึ่งในนั้นชื่อ “มาสเตอร์ซาฟู” 

ส่วนอีกคนชื่อ “เคน” ผู้มีพลังเสือขาว นอกจากนี้ลูกศิษย์เอก

ของบรูซะ อี ยังมีเคนมะอีก ๓ คน ได้แก่ “คาตะ” เคนมะแห่ง

นภาผู ้ช�านาญการต่อสู ้บนท้องฟ้า “ราเงคุ” เคนมะแห่งวารี 

เช่ียวชาญการต่อสู ้ในน�้า และ “มาคุ” เคนมะแห่งปฐพี ต่อ

มาพวกเคนมะถูกพลังจูเคนฝ่ายชั่วร้ายเข้าครอบง�าจึงฆ่าบรูซะ 

อีเพื่อตั้งตัวเป็นใหญ่ มาสเตอร์ทั้งเจ็ดได้ผนึกก�าลังกันปราบ 

และสะกดวิญญาณทั้งสามไว้ในก�าไลสามห่วง ส่วนร่างแยกกัน

ฝังไว้ในที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย 

 ต่อมา “มาสเตอร์ซาฟู” ก่อตั้งส�านักบีสต์อาร์ต (Beast 

Arts Academy) ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาเกคิจูเคน หรือ 

จูเคนฝ่ายดี และท�าหน้าที่ปกป้องก�าไล ๓ ห่วง มีเลขาธิการ 

ส�านักชื่อ “มิซาคิ มิคิ” 
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 ครอบครัว “ริโอะ” ถูกฆ่า และเหลือริโอะเพียงคนเดียว 

เมื่อยังแบเบาะ มาสเตอร์ซาฟูได้น�ามาเลี้ยงไว้ และให้เรียนวิชา 

ที่ส�านักบีสต์อาร์ต เมื่อเติบโตขึ้นริโอะเก่งกาจกว่าใคร แต่โค่น 

บุรุษนิรนามผู้ท่ีมีพลังเสือขาวไม่ได้ ริโอะแค้นจึงตั้งใจฝึกฝน 

อย่างหนัก อยู่มาวันหนึ่งริโอะแอบใช้วิชาต้องห้ามปลุกชีพ 

รินรินชิ (ศพ) ขึ้นมา ท�าให้ถูกขับไล่ออกจากส�านักบีสต์อาร์ต 

รินรินชิท่ีริโอะปลุกขึ้นมาได้แก่ “เมเล” หญิงสาวผู้มีวิชากิ้งก่า 

คาเมเลี่ยนแห่งรินจู เมเลหลงรักและเทิดทูนริโอะมาก และชอบ 

พูดว่า “เกิดมาเพื่อรักท่านริโอะ จะต่อสู ้เพื่อท่านริโอะ และ 

จะยอมตายเพื่อท่านริโอะ” เมเลยอมท�าทุกอย่างเพื่อริโอะ ถึง 

ขนาดเข้าขวางจนตัวเองตายอีกครั้งเมื่อริโอะต่อสู้กับมุเกนริว

 เมื่อออกจากบีสต์อาร์ตริโอะก่อตั้งส�านักวิชา “รินจูเคน 

อาตุงาตะ” ขึ้นมา และใช้พลังจูเคนฝ่ายที่ชั่วร้ายที่ตรงข้ามกับ 

เกคิจูเคน ริโอะได้โจมตีเคร่ืองบินที่เลขาฯ มิคิโดยสารจนตก 

กลางป่า จากน้ันชิงก�าไล ๓ ห่วงไป เพราะต้องการปลุกเคนมะ 

๓ ตน เพื่อให้ตนเองมีพลังเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ริโอะปลุกเคนมะได้ 

ส�าเร็จด้วยความช่วยเหลือของเมเล

 “มาคุ” เคนมะแห่งปฐพี เป็นผู้ที่มีพลังร้ายกาจที่สุดใน

บรรดาเคนมะ มาคุถูกฝังและสะกดไว้ใต้ส�านักอาคุงาตะ มีหน้า

อกกลวง ไม่มีหัวใจ เพราะถูกถอดแยกเอาไว้ในตอนสะกด เมื่อ

จะปลุกคืนชีพ เมเลต้องส่งปีศาจหมูไปชิงหัวใจของเคนมะแห่ง

ปฐพีในรูปของอัญมณีชื่อ “สตาร์โอเชี่ยน” มาจากพวกเกคิเรน



      พระจันทร์เรนเจอร์      17

เจอร์ คร้ันเม่ือปลุกได้แล้วเคนมะมาคุกลับควบคุมริโอะ และยึด

ต�าแหน่งเจ้าส�านักอาคุงาตะไปเสียเอง

 เลขาฯ มิคิพบ “กันโด จาง” ในป่า และมองเห็นพลัง

บางอย่างในตัวจาง จึงน�ากลับมาที่ส�านักบีสต์อาร์ต มาสเตอร์

ซาฟูรู้ทันทีว่าจางไม่ใช่ธรรมดา แท้จริงจางคือลูกชายของเคน

ที่พลัดพรากกัน มาสเตอร์ซาฟูฝึกจางให้กลายเป็นเกคิเรนเจอร์ 

จากนัน้เมือ่รนิจเูคน อาคงุาตะ แกร่งกล้าขึน้และสร้างความเดอืด

ร้อนไปท่ัว จางและเหล่าเกคเิรนเจอร์จงึต้องต่อสูก้บัรโิอะ เคนมะ 

และลูกสมุนปีศาจต่างๆ เพื่อปกป้องโลก
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