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ค�าน�า

โลกมิได้มีเพียงการ์ตูนญี่ปุ่น
บ่อยครั้งที่เดินร้านหนังสือต่างประเทศในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่
จะเป็น Kinokuniya หรือ Asia Books จะพบหนังสือการ์ตูนที่เรียกว่า
comics หรือ graphic novel ดีๆ มากมาย มีทงั้ ทีเ่ ป็นมาร์เวล ดีซี สตาร์วอร์ส
สตาร์เทรค และหลายเรือ่ งจากหนังไซไฟดังๆ รวมถึงนวนิยายดีๆ อีกหลาย
เรื่องจากงานเขียนของสตีเฟน คิง และนีล เกแมน แล้วยังอีกมากมาย
จากนักเขียนหลายคนทีบ่ า้ นเราไม่คอ่ ยรูจ้ กั มีทงั้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งจิตวิทยาทัว่ ไป
หรือประเด็นทางสังคมและการเมือง อย่างการสงคราม ประวัติศาสตร์
แม้กระทั่งศาสนา
ทุกครั้งที่เห็นการ์ตูนเหล่านี้ ก็อดเสียดายมิได้ว่าไม่มีแปลไทย
ให้อ่าน
เมื่อครั้งเป็นเด็ก การซื้อการ์ตูนอ่านเป็นเรื่องยาก วันนี้มีรายได้
จึงสามารถซือ้ การ์ตนู เหล่านีม้ าอ่านอย่างสม�า่ เสมอ ซึง่ ราคาประมาณปกละ
1,000 บาท หย่อนกว่านีเ้ ล็กน้อย หรือมากกว่านีเ้ ล็กน้อย อ่านแล้วก็นา� มา
เล่าสู่กันฟังใน มติชนสุดสัปดาห์ โดยไม่ทราบว่ามีคนสนใจอ่านหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าน่าจะมี หลายสิบเรื่องรวมเล่มไปแล้วในหนังสือ CARTOON
อินเตอร์ที่รัก ของส�านักพิมพ์มติชนเมื่อ พ.ศ. 2552
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หนึ่งในเป้าหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือการอยู่ร่วมกับ
ความแตกต่าง
การ์ตูนทุกชาติทุกภาษามีประเด็นนี้ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์ที่เรา
เกลียดชังหรือมีความแค้นทีส่ ง่ ต่อมาจากบรรพบุรษุ การ์ตนู ญีป่ นุ่ มักพูดถึง
การอยูร่ ว่ มกับหุน่ ยนต์ และบางเรือ่ งว่าถึงการอยูร่ ว่ มกับภูตผีปศี าจ การ์ตนู
ฝรั่งหลายเรื่องเล่ายาวไปจนถึงการอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นในจักรวาล
เรื่องการยอมหรือไม่ยอม “อยู่ร่วมกัน” นี้ก่อปัญหาเสมอมาใน
ประวัตศิ าสตร์โลก หลายครัง้ เป็นต้นเหตุของสงครามหรือการล้างเผ่าพันธุ์
เมื่อถึงยุคไอที ซึ่งชาติพันธุ์ต่างๆ และชนกลุ่มน้อยปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆ
กันในอินเทอร์เน็ต การท�าความเข้าใจและจัดการเรื่องความแตกต่าง
หลากหลายนีย้ งิ่ ทวีความส�าคัญอย่างเร่งด่วน ก่อนทีม่ นุษย์โลกจะฆ่ากันเอง
ตายหมด
ความแตกต่ า งของชาติ พั น ธุ ์ น� า ไปสู ่ ค วามแตกต่ า งของผิ ว สี
ความแตกต่างของผิวสีน�าไปสู่ความแตกต่างของสถานะทางสังคมและ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ในทีส่ ดุ โลกก็มคี นรวยและคนจน ชนชัน้ สูงและชนชัน้ ล่าง
แม้ว่าจะมีความพยายามแทรกเติมชนชั้นกลางเข้ามาคั่น แต่ดูเหมือน
ชนชั้นกลางระดับล่างในหลายประเทศทวีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่
หยุดยัง้ คนรวยสร้างโดมขึน้ ปิดล้อมตัวเอง คนจนจ�านวนมากกว่ารายล้อม
โดมเหล่านั้นไว้ โดมนี้เห็นได้ในการ์ตูน แต่ก็มีอยู่จริงในโลกข้างนอกด้วย
อยู่ที่พร้อมจะเห็นหรือไม่
รวมถึงการปรากฏตัวของเพศสภาพและเพศวิถีอันหลากหลาย
พร้อมกับวัตรปฏิบัติใหม่ๆ เช่น การสมรสเพศเดียวกัน การสร้างเด็ก
หลอดแก้ว เป็นต้น ผู้คนมากมายมีตัวตน มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมกับ
คนส่วนใหญ่ด้วยความเท่าเทียม ความพยายามที่จะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือท�า
ไม่ได้แล้ว นอกเหนือจากจะปิดตาผู้คนกันตรงๆ
แล้วบางประเทศก็เลือกใช้วธิ ปี ดิ ตากันจริงๆ ต้องรอนานมากกว่าจะ
เริม่ “ตาสว่าง” – ประชาชนโดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้ว
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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ทัง้ หมดนีน้ า� ไปสูเ่ รือ่ งการมีสทิ ธิม์ เี สียงและประชาธิปไตย การ์ตนู
หลายเรื่องจากฝั่งตะวันตกเล่าเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศที่ไม่มี
ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จหรือฟาสซิสต์ การเชิดชู
รัฐทหาร การโฆษณาชวนเชือ่ การเขียนประวัตศิ าสตร์ใหม่ การเผาหนังสือ
การล่าแม่มด รวมถึงเรื่องการก�าจัดคนไม่ดีเป็นหน้าที่ของคนดี
แต่คนดีนั้นก็จา� เป็นต้องถูกควบคุม ด้วยคนดีมีความสามารถที่มี
อ�านาจล้นเหลือมักควบคุมตนเองไม่อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมตามระบอบประชาธิปไตยคือรัฐธรรมนูญ
ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ ซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์ฮีโร่ใดๆ ก็มิใช่ข้อยกเว้น
จะว่าไป ประเด็นทางสังคมและการเมืองที่พูดถึงนี้เป็นผลลัพธ์
รวบยอดของการเลี้ยงดูในวัยเด็ก (parenting) และจิตใต้ส�านึกรวมหมู่
(collective unconscious) การเลีย้ งดูในวัยเด็กและการศึกษาทีเ่ หมาะสมจะ
ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดตามล�าดับชั้นจากรูปธรรมสูน่ ามธรรม
น�าไปสู่อุดมคติ จริยธรรม การเห็นคุณค่าของผู้อื่น ความเข้าใจผู้อื่น และ
การบ�าเพ็ญประโยชน์ ในทางตรงข้าม สังคมที่อนุญาตให้คนท�าร้ายคน
ด้วยกันก็เป็นเพราะการเลีย้ งดูในวัยเด็กและจิตใต้สา� นึกรวมหมูข่ องสังคม
ยินยอมให้ท�าเช่นนั้น
ฆ่ากันกลางเมืองเห็นๆ แต่ผู้คนก็พร้อมจะลืม แล้วเก็บลงใต้
จิตส�านึกรวมหมู่
หนั ง สื อ เล่ มนี้เล่าถึงการ์ตูนญี่ปุ่นสามเรื่องที่น่าจะดังที่สุดใน
ทศวรรษนี้ เป็นทีก่ ล่าวขวัญและท�ารายได้มากมายทัง้ ภาคมังงะและอนิเมะ
นั่นคือ ดาบพิฆาตอสูร, ผ่าพิภพไททัน และ วันพีซ เรื่องแรกเล่าเรื่องการ
อยูร่ ว่ มกับความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแตกต่างทีใ่ ห้อภัยไม่ได้
เรื่องที่สองเล่าเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่และการโฆษณาชวนเชื่อ
ส่วนเรือ่ งทีส่ ามน่าจะเป็นมังงะทีย่ ง่ิ ใหญ่ทสี่ ดุ ข้ามศตวรรษ จนกระทัง่ บางคน
ถือว่าเป็นต้นก�าเนิดของ One Piece Generation นั่นคือความหวังใหม่
ของคนรุ่นใหม่
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สตาร์เทรค เล่าเรื่องชาติพันธุ์เป็นหลัก เมื่อชาติพันธุ์มนุษย์
รวมกันเป็นหนึง่ ได้สา� เร็จ เหตุเพราะวันหนึง่ เอเลียนมาถึงโลก ปากมนุษย์จงึ
สุดสิน้ กลิน่ น�า้ นมเมือ่ พบเผ่าพันธุท์ เี่ หนือกว่าเต็มจักรวาล แต่เพียงไม่นาน
หลังจากนั้น สหพันธ์อวกาศซึ่งถูกล้อเลียนจากดาวอื่นๆ เสมอว่าเป็น
สหพันธ์โฮโมเซเปียนส์เสียมากกว่าก็เผชิญกับศัตรูที่ให้อภัยกันไม่ได้
นั่นคือคลิงออน กว่าที่มนุษย์จะสร้างสัมพันธ์กับคลิงออนส�าเร็จก็หมดไป
อีกหลายร้อยปี ทั้งในโทรทัศน์และหนังใหญ่รวมหลายสิบปี แต่แล้วก็ยังมี
พวกโรมูลันที่ไม่ยอมลดราวาศอกให้กันเสียที
สตาร์วอร์ส เล่าเรือ่ งสากลจักรวาลทีม่ ชี าติพนั ธุน์ บั ล้าน ถึงกระนัน้
การปกครองทีด่ ที สี่ ดุ ก็ยงั คงเป็นประชาธิปไตยในระบอบสาธารณรัฐ มิวาย
จะมีข้าราชการฉ้อฉลอ�านาจจากภายใน แต่ก็มีความพยายามที่จะฟื้นฟู
สาธารณรัฐอยูต่ ลอดเวลา อ�านาจบริสทุ ธิข์ องเจไดปะทะกับด้านมืดของซิธ
เป็นสงครามระหว่างคนที่ไม่เหมือนเราซึ่งไม่สิ้นสุดโดยง่าย
แม้แต่เจไดหรือซิธก็ตอ้ งอยูใ่ ต้กฎหมาย ซูเปอร์แมนและแบทแมน
พบความขัดแย้งนีม้ าก่อนแล้ว วันนีเ้ มือ่ โลกการ์ตนู มีซเู ปอร์มนุษย์คนใหม่
คือ Invincible และเหล่ามาร์เวลซูเปอร์ฮโี ร่เป็นโขยง ความขัดแย้งระหว่าง
ไอรอนแมนและกัปตันอเมริกาก็ยังเป็นเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เอง
ภาพยนตร์ Civil War ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ในหนังสือ
การ์ตูนนั้นยาวเหยียดโดยพิสดาร ค�าถามคือเราไว้ใจคนดีได้มากเพียงใด
การ์ตูนญี่ปุ่นเขียนถึงสังคมโลกไม่มากนัก เราเห็นเรื่องราวความ
ขัดแย้งในโลกได้จากการ์ตนู ตะวันตกมากกว่า ไม่วา่ จะเป็นสงครามในพม่า
และกัมพูชา สงครามยูโกสลาเวียกับการล้างเผ่าพันธุ์ สงครามอัฟกานิสถาน
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างรัฐอิสราเอลกับรัฐปาเลสไตน์ เหตุการณ์เหล่านี้บางที่ดู
สงบเงี ย บแต่ ก็ ไ ม่ แ น่ นั ก บางที่ ดู คุ ก รุ ่ น และพร้ อ มจะเกิ ด เหตุ ร ้ า ยได้
ตลอดเวลา การท�าความเข้าใจเรือ่ งราวเหล่านีผ้ า่ นการ์ตนู มักได้ภาพทีเ่ ป็น
องค์รวมมากกว่าการอ่านรายงานข่าวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพียงอย่างเดียว
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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ย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง การล้างเผ่าพันธุ์ยิวมีเรื่องให้
เขียนถึงเสมอ เรือ่ งหนึง่ คือ Message to Adolf จากฝีมอื ของเทซึกะ โอซามุ
ปรมาจารย์การ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติต่อต้านรัฐทหารอยู่ลึกๆ อีกเรื่องคือ
Maus ทีเ่ ล่าเรือ่ งราวและบาดแผลของชาวยิวอย่างละเอียดผ่านตัวละครที่
สมมติให้ยิวเป็นหนู ส่วนชาติอื่นเป็นตัวอะไร เพราะอะไร ลองศึกษากันดู
การเขียนเรื่องระบอบเผด็จการและรัฐทหารในรูปแบบนวนิยาย
มักท�าได้ง่ายกว่า แนบเนียนกว่า และครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่า เมื่อท�า
เป็นการ์ตูนที่สามารถคงเนื้อหาส�าคัญไว้ได้ก็ยิ่งน่าสนใจมาก อ่านเรื่อง
เหล่านี้ได้ใน Animal Farm, 1984 และ Fahrenheit 451
คงไม่มีพระเอกที่แท้จริงหรือต�ารวจโลกดีๆ อย่างที่เห็นในหนัง
ถอยไปไกลกว่าสงครามโลกครั้งที่สองยังมีเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยังมีจักรวรรดินิยมอเมริกาและการล่า
อาณานิคม หลังศตวรรษที่ 20 ดูเหมือนอุษาคเนย์จะผงาด ยกเว้นบาง
ประเทศที่ดูเหมือนจะยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไร
จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ถ้าจะสละเวลาไม่กี่นาทีเปิด
ยูทูบดู ด.ญ.ดั่งใจ
เมือ่ อ่านหรือดูการ์ตนู ไม่วา่ จากญีป่ นุ่ หรือตะวันตกมากเข้า ก็อาจ
จะชวนให้ตั้งค�าถามว่าเพราะอะไรพวกเขาจึงมีประชาธิปไตยที่แข็งแรง
และกินได้ จริงอยู่ที่ประเทศพัฒนาแล้วยังมีนักการเมืองฉ้อฉล มีการ
คอร์รัปชั่น การลอบสังหาร มีองค์กรอาชญากรรม รวมทั้งการเหยียดผิว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประการหลังที่รู้ๆ กันอยู่ว่าพวกตะวันตกเป็นกันมาก
เหยียดกันทัง้ ผิวด�า ผิวน�า้ ตาล และผิวเหลือง แต่วา่ โดยสัมพัทธ์แล้ว เราเอง
ก็เหยียดชาติพันธุ์อื่นที่ดูเหมือนจะล้าหลังถัดๆ ไปเช่นกัน
เหตุหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วมีการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แข็งแรงมากกว่า และปรากฏเรื่องไม่ดีไม่งามได้ยากกว่า
หรืออย่างน้อยก็ไม่โจ๋งครึ่มหน้าด้านๆ เป็นเพราะมีประชาธิปไตยที่คืน
10
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อ�านาจการบริหารและงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง รัฐบาลกลาง
ดูแลอยู่เพียงไม่กี่เรื่อง เช่น เศรษฐกิจมหภาคและกลาโหม แต่งานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอยูข่ องประชาชนล้วนเป็นเรือ่ งของท้องถิน่ ทัง้ นัน้
ไม่วา่ จะเป็นการศึกษา สาธารณสุข คมนาคม ป่าไม้ และการเกษตร รวมทัง้
กิจการต�ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคลากรในสังกัดท้องถิ่น และหลายคน
เติบโตมาจากท้องถิ่นของตัวเอง การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นส่วนส�าคัญที่
จะช่วยให้เราได้คนเก่งใกล้ตัวมาท�างานใกล้หูใกล้ตา จะได้ไม่ออกนอกลู่
นอกทางกันง่ายนัก ภาพเหล่านีไ้ ม่ได้ชดั เจนนักในการ์ตนู ส่วนใหญ่ เพราะ
น่าจะเป็นเรื่องที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว
ปัญหาคือบ้านเราไม่ค่อยจะรู้
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
มีนาคม 2565
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การ์ตูนที่รัก
EP.2 POLITICS

อ่านสังคม-การเมืองผ่านการ์ตูน
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วันพีซ

ความหวังของคนรุ่นใหม่

ความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่น
มังกี้ ดี. ลูฟี่ มีความมุ่งมั่น เขาตั้งใจจะเป็นโจรสลัด ไม่ใช่สิ มิใช่โจรสลัด
แต่เป็นราชาโจรสลัด เจ้าแห่งโจรสลัดทั้งปวง จะท�าเช่นนั้นได้เขาต้อง
เข้าไปในแกรนด์ไลน์เพื่อตามหาและครอบครองวันพีซ สมบัติหนึ่งเดียว
ในใต้หล้า
ตัวเอกในมังงะเด็กผู้ชายแทบทุกคนมีความมุ่งมั่น ยกตัวอย่าง
ได้เป็นร้อยๆ เรือ่ ง ลูฟเ่ี ป็นคนหนึง่ ทีม่ มี ากเป็นพิเศษและแสดงออกให้เห็น
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด้วยการพูดซ�้า ท�าซ�้า และยืดซ�า้ เขาพูด
แหกปาก ตะโกน ใช้อักษรตัวหนาถมด�าตัวใหญ่ในการด�าเนินชีวิตและ
ต่อสู้เรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากต่อสู้ที่ตนเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
หรือเพลี่ยงพล�้า เขาจะตะโกนไม่เลิกจนกว่าจะได้ชัยชนะ
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จะว่าไป มังงะหลายเรื่องก็ออกจะโม้ แต่พวกเขาก็โม้ซา�้ ๆ อย่าง
ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยจนกว่าจะเอาชนะและคว�่าผู้ร้ายได้ทุกครั้ง มองใน
แง่นี้ก็อดประหลาดใจมิได้ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นไม่เกรงใจเลยที่จะพูดเรื่องเดิม
เป็นร้อยเป็นพันครั้งในการ์ตูนนับร้อยนับพันเรื่องมานานหลายทศวรรษ
นัน่ คือความมุง่ มัน่ ไม่ทอ้ ถอย ไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุกเสมอ บาดเจ็บปางตาย
เลือดท่วมก็ไม่ปล่อย จนกว่าจะชนะศัตรูหรืออธรรม เป็นการส่งสารเรื่อง
ความมุ่งมั่นอย่างมุ่งมั่นจนคนรับสารต้องยอมแพ้
ลูฟม่ี ไิ ด้แค่มคี วามมุง่ มัน่ เขามีเป้าหมายชัดเจนคือเข้าแกรนด์ไลน์
ไปเอาวันพีซมา เขาจึงหาเรือ หาผู้ช่วย หาต้นหน หานักดาบ หาพ่อครัว
หาหมอประจ�าเรือ เขาท�าไปทีละขั้นตอน เขาไม่รอให้ครบแล้วค่อยไป
เขาเป็นพวกไปก่อน หาทีหลัง
“ยิงก่อน เล็งทีหลัง”
“สร้างสนามขึ้นมาก่อน แล้วพวกเขาจะมาเอง”
ภาษาจิตวิทยาพัฒนาการเรียกว่า construct เขาสร้างหรือค่อยๆ
ประกอบร่างอนาคตแบบที่เขาต้องการขึ้นมาจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย
นี่คือรากฐานของการศึกษาที่เรียกว่า “การประกอบสร้างความรู้” หรือ
constructivism ซึ่งประเทศเราไม่ยอมท�า
ความข้อนี้ส�าคัญ เด็กที่มี EF (executive function) ดีกว่าจะมี
ความคิดว่าตนเองเป็นผู้กระท�า มิใช่ผู้ถูกกระท�า เรียกว่ากระบวนทัศน์
พัฒนา (growth mindset) เราคือบุคคลที่พัฒนาได้ มีพลวัต มิใช่อยู่นิ่ง
ไม่ยอมถูกแช่แข็ง แตกต่างจากเด็กทีม่ กี ระบวนทัศน์ตายตัว (fixed mindset)
มักคิดว่าเราโง่ เราแย่ เราพัฒนาไม่ได้อีก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะพ่อแม่
หรือครูบอกมา บางทีก็เป็นรัฐและผู้ปกครองที่บอกมา
ตอนเป็นเด็ก ลูฟี่พบโจรสลัดผมแดงนามแชงคูส แชงคูสบอก
ว่าลูฟี่พัฒนาได้ แชงคูสผมแดงพูดด้วยว่าแล้วจะรอดู ลูฟี่จึงประกอบสร้าง
อนาคตขึ้นอย่างช้าๆ ตลอดเส้นทางไปสู่วันพีซในแกรนด์ไลน์
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ลูฟี่ยังมีคุณสมบัติที่ส�าคัญของ EF ด้วย นั่นคือความยืดหยุ่น
(flexible)
ลูฟี่มิเพียงคิดยืดหยุ่นได้ เขากินผลวิเศษเข้าไปท�าให้ตัวเอง
กลายเป็นมนุษย์ยางยืด เขาจึงยืดหยุ่นได้ทั้งกายใจ และเป็นเช่นเดียวกับ
ทุกเรื่องในชีวิต นั่นคือทุกสิ่งมีราคาต้องจ่าย ทุกทางเลือกมีผลลัพธ์
และราคาของการกินผลวิเศษคือลูฟี่ไม่สามารถว่ายน�า้ ได้อีกเลย โจรสลัด
ตกน�้าไม่ได้จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดได้อย่างไร
ผู้ร้ายหลายคนกินผลวิเศษเช่นกัน คนแรกคือกัปตันบากี้ เขา
กินผลวิเศษแยกส่วนเข้าไป ได้ความสามารถแยกร่างกายออกเป็นชิ้นๆ
ตามใจชอบ โดยหารูไ้ ม่วา่ นัน่ คือจุดอ่อน แยกส่วนได้อาจจะดูดี แต่องค์รวม
ดูไม่จดื แน่ ในตอนท้ายเมือ่ กัปตันบากีถ้ กู สับเป็นชิน้ ๆ เขาแยกส่วนร่างกาย
ออกปฏิบัติการได้ แต่การแยกส่วนท�าให้สูญเสียคุณสมบัติขององค์รวม
จิตวิทยาง่ายๆ เช่นนีก้ ไ็ ม่รจู้ กั แบบนีแ้ พ้ลฟู ผ่ี มู้ คี วามยืดหยุน่ อย่างแน่นอน
เมื่อถึงเล่ม 9 ลูฟี่พบว่าสาวนามิเป็นสายสืบของอารอน มนุษย์
ครึง่ ฉลามทีป่ กครองและรีดนาทาเร้นชาวเมืองบนเกาะแห่งหนึง่ อารอนเคย
สังหารแม่เลีย้ งของนามิ เหลือพีส่ าวของเธอเอาไว้ (ฉากลัน่ กระสุนทะลุหวั
แม่ของนามิเป็นฉากรุนแรงฉากหนึง่ ) วันนีพ้ สี่ าวและชาวเมืองก้มหน้าก้มตา
ส่งส่วยให้แก่อารอนและกองทัพของมันทุกเดือน
“ตลอดเวลาแปดปีที่ผ่านมา อย่าให้สูญเปล่า” เป็นผู้น�าหมู่บ้าน
ห้ามปรามชาวเมืองที่คิดสู้ตาย “ถ้าคิดจะสู้จนตัวตาย ไม่ยอมก้มหัวให้
การปกครอง พวกเราก็คงท�าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหม แต่พวกเราไม่ทา�
แบบนั้น พวกเราเลือกที่จะสู้กับความอดทน เพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไป”
นามิยินยอมเข้าเป็นพวกอารอนพร้อมด้วยเงื่อนไขว่าจะหาเงิน
100 ล้านเบรีมาไถ่ทั้งหมู่บ้านคืน หลายปีที่ผ่านมา นามิคอยช่วยเหลือ
อารอนปล้นสะดมจนเป็นที่ไว้วางใจของอารอน เมื่อหาเงินได้ครบตาม
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จ�านวน อารอนกลับตระบัดสัตย์และย�่ายีจิตใจของนามิซ้�า เธอทรุดลง
กองกับพื้นน�้าตาตก เอ่ยปากว่า “ลูฟี่ ช่วยฉันด้วย” เป็นครั้งแรก
ลูฟี่เงยหน้าขึ้น แล้วพูดว่า “ไปกันเถอะ”
แล้วสี่สิงห์ ลูฟี่ อุซป โซโล ซันจิ เดินเคียงข้างอย่างสง่างาม
เข้าสู่แดนฉลามทรราช เป็นฉากคลาสสิกเหมือนครั้งที่วิลเลียม โฮลเดน
เดินเคียงข้างสามสหายเข้าสู่ความตายในหนังคลาสสิกปี 1969 ของแซม
เพกคินพาห์ (Sam Peckinpah) เรื่อง The Wild Bunch แต่ลูฟี่ไม่ตาย
เพราะเขามีความยืดหยุ่น
แล้วเขาก็ล้มทรราชอารอน น�าเสรีภาพคืนสู่ชาวเมืองที่ถูกกดขี่
มานานแปดปีส�าเร็จ!
กัปตันบากีแ้ ละอารอนเป็นแค่ผรู้ า้ ยระดับต้นๆ ก่อนพรรคพวกลูฟ่ี
จะล่องเข้าแกรนด์ไลน์ เมื่อถึงเล่ม 12 ตอนที่ 100 จึงเริ่มต้นการเดินทาง
เข้าสู่แกรนด์ไลน์ ดินแดนแห่งโจรสลัด จากเล่ม 12-23 เป็นฉากการต่อสู้
แสนยาวนานและวายป่วงของลูฟี่และพรรคพวกกับองค์กรอาชญากรรม
บาร็อกเวิร์กส์ ซึ่งน�าโดยหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดชื่อคร็อกโคไดล์
ลู ฟ ี ่ แ ละพรรคพวกได้ พ บเจ้ า หญิ ง วี วี่ ธิ ด าของกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง
อาณาจักรอลาบัสตาซึง่ อยูใ่ ต้การครอบง�าของบาร็อกเวิรก์ ส์ บาร็อกเวิรก์ ส์
มีนกั ฆ่าหลายระดับทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ มาอย่างดี พวกมันส่งคนเข้าแวดล้อม
พระราชาและยึดเอาเทคโนโลยีฝนเทียมมาเป็นของตัว ท�าให้ชาวเมือง
อยู่กันด้วยความอดอยากแร้นแค้น ได้รับปันส่วนน�้าเพียงแค่พอประทังให้
ไม่ตาย แล้วประชาชนส่วนหนึง่ ก็ผนั ตัวเป็นพวกปฏิวตั ิ บางคนก็กอ่ การร้าย
เจ้าหญิงวีวี่ยังมีนายทหารที่จงรักภักดีต่อพระราชาและตนเอง
เหลืออยู่ ด้วยความช่วยเหลือและสละชีวิตของนายทหารคนหนึ่งนี้เอง
ที่ เ ปิ ด ทางให้ ลู ฟ ี ่ ป ่ ว นบาร็ อ กเวิ ร ์ ก ส์ เ สี ย ยั บ เยิ น สู ้ กั น หลายเล่ ม มาก
กว่าท้องฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอ�าไพก็ไปถึงเล่ม 23
บางทีเราล้มทรราชมิได้หากไม่มีคนในช่วยเหลือ
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ระหว่างการเดินทางสู่อาณาจักรอลาบัสตานี้เอง ลูฟี่ได้พบกับ
ช็อปเปอร์ กวางเรนเดียร์ที่เป็นหมอ ลูฟี่ช่วยสะสางความหลังขมขื่นของ
ช็อปเปอร์ดว้ ยการเตะวาปาลู กษัตริยอ์ กี คนหนึง่ ทีแ่ ปรสภาพเป็นโจรสลัด
ลอยขึ้นฟ้าหายไป ช็อปเปอร์กลายเป็นตัวละครโดดเด่นน่ารักอีกคน
(ตัว) หนึง่ ในการเดินทางอันยิง่ กว่าแสนมหัศจรรย์เพือ่ ตามหาวันพีซต่อไป
อุดมการณ์ของการต่อสู้
เสร็จศึกทีอ่ าณาจักรอลาบัสตา โดยมีนโิ ค โรบิน สาวสวยทีด่ เู หมือนจะเป็น
ศัตรูในตอนแรกขอติดตามไปด้วย บัดนี้พลพรรคของลูฟี่มีเจ็ดคน คือลูฟี่
นามิ โซโล อุซป ซันจิ ช็อปเปอร์ และนิโค โรบิน
ทันใดนั้นมีเรือล�าหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้า น�าไปสู่การเดินทาง
อันแสนมหัศจรรย์ตั้งแต่เล่ม 24-32 เพื่อตามหาเกาะบนท้องฟ้าซึ่งเป็นที่
เลื่องลือว่ามีระฆังทองค�าและขุมสมบัติมหาศาล สาวนิโค โรบิน เองก็มี
จุดประสงค์จะสืบเสาะจารึกโบราณซึง่ อาจซ่อนอยูบ่ นเกาะแห่งท้องฟ้าด้วย
ไม่นับว่าเข็มทิศที่ลูฟี่ถือไว้ก็ชี้ขึ้นท้องฟ้าอีกต่างหาก
ที่เกาะจายานี้ ลูฟี่ได้พบกับมองบลังก์ คริกเก็ต ทายาทของ
มองบลังก์ โนแลนด์ จอมโกหก เรื่องเล่าของโนแลนด์ซึ่งเก่าแก่ถึง 400 ปี
มีอยู่ว่า มองบลังก์ โนแลนด์ ชอบเล่าเรื่องโกหก วันหนึ่งเขาเล่าเรื่องการ
เดินทางไปพบขุมทรัพย์ทองค�าที่เกาะแห่งหนึ่ง พระราชาจึงขอให้เขา
น�าทางพร้อมทหาร 2,000 คนไปยังเกาะแห่งนัน้ ระหว่างทางผจญอสูรและ
สัตว์ร้ายมากมายจนกระทั่งพระราชาเหลือทหารเพียง 100 คนกับเกาะที่
ว่างเปล่าไม่มอี ะไรเลย มองบลังก์ โนแลนด์ จึงถูกตัดหัว ก่อนตายโนแลนด์
บอกว่าขุมทรัพย์ทองค�าจมอยู่ใต้ท้องทะเล มองบลังก์ คริกเก็ต และสมุน
ของเขาจึงป้วนเปีย้ นในทะเลแถบนีเ้ พือ่ ตามหาขุมทรัพย์ทองค�าในต�านาน
ที่จมอยู่ก้นทะเล ทว่าลูฟี่ได้ยินเสียงระฆังแว่วมาจากท้องฟ้า บางทีเกาะที่
โนแลนด์พบมิได้จมลงแต่ลอยขึ้นต่างหาก พวกเขาจะหาหนทางเดินเรือ
ขึ้นท้องฟ้าได้อย่างไร
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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หากนับเรื่องการกินผลยางยืดและผลวิเศษต่างๆ นานาเป็น
เรือ่ งแปลกใหม่เรือ่ งแรกของ วันพีซ เรือ่ งน็อกอัปสตรีม กระแสน�า้ ทีส่ ง่ เรือ
ของลูฟี่ขึ้นท้องฟ้าก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เรื่องที่สอง อ่านถึงตรงนี้จะรู้สึก
ได้ว่าก�าลังอ่าน อลิซในแดนมหัศจรรย์, พ่อมดแห่งออซ หรือ การผจญภัย
ของกัลลิเวอร์ ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น
หากจะถามว่าวันพีซเป็นการ์ตนู ประเภทไหน ค�าตอบคือไฮเปอร์
แฟนตาซี ถามว่าเหตุเกิดที่ไหน ค�าตอบคือที่ดาวสมุทรเคราะห์ดวงหนึ่ง
ซึง่ ไม่นา่ จะใช่โลก นอกจากเรือ่ งผลวิเศษและน็อกอัปสตรีมแล้วยังจะมีอะไร
พิสดารอีกไหม ค�าตอบคือมีอีกมาก
เวลาเดียวกับที่เรือของพรรคพวกลูฟี่ลอยขึ้นฟ้า ห้าผู้ยิ่งใหญ่
แห่งรัฐบาลโลกปรากฏตัวพร้อมด้วยเอ็ดเวิร์ด นิวเกต โจรสลัดหนวดขาว
มาร์แชล ดี. ทีช โจรสลัดหนวดด�า และแชงคูสโจรสลัดผมแดง ไม่นับลิ่วล้อ
ของทุกฝ่ายอีกมากหน้าหลายตาจ�าไม่หวาดไม่ไหว เป็นการ์ตนู อีกเรือ่ งหนึง่
ที่ต้องอ่านไปเปิดดัชนีดูใบหน้าตัวละครพร้อมประวัติย่อไปด้วย
น็อกอัปสตรีมส่งเรือของลูฟข่ี นึ้ สูท่ อ้ งฟ้าอย่างน่าตืน่ เต้น จนเดินทาง
ต่อไปถึงเกาะแห่งท้องฟ้าสกายเปีย ดินแดนแห่งเทพ ที่สกายเปียนี้เอง
ที่ลูฟี่เข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับชนพื้นเมือง
เนือ้ เรือ่ งยืดยาวซับซ้อน ธีมหลักเป็นเรือ่ งชนพืน้ เมืองทีไ่ ม่ยอมอยูใ่ ต้อา� นาจ
ของพระเจ้าอีกต่อไป นีเ่ ป็นโครงเรือ่ งสากลทีป่ รากฏในวรรณกรรมทุกชาติ
ทุกภาษา พระเจ้ามีทงั้ ทีเ่ ป็นพระเจ้าจริงๆ หรือสมมติเทพ ด้านชนพืน้ เมือง
ก็ไม่พ้นกลุ่มชนที่สูญเสียทรัพยากรและใกล้จะสูญเสียอัตลักษณ์ของตน
ลูฟี่และพรรคพวกซึ่งบัดนี้ถูกเรียกว่ากลุ่มคนทะเลสีฟ้ารุกล�้า
ป่าแห่งเทพ เพื่อตามหาทองค�าซึ่งน่าจะอยู่กับระฆังทอง ส่วนนิโค โรบิน
เชื่อว่านั่นเป็นสถานที่ที่มีจารึกโบราณชิ้นส�าคัญซ่อนอยู่ ระหว่างการ
เดินทาง พวกเขาต้องต่อสู้กับสัตว์ยักษ์พิลึกพิลั่น ต่อสู้กับชนพื้นเมือง
น�าโดยนักรบหัวรุนแรงไวเปอร์ และต่อสู้กับสมุนของพระเจ้ามากหน้า
หลายตาน�าโดยก็อดเอเนล
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เรื่องเป็นที่เปิดเผยในภายหลังว่า กันโฟล เทพแห่งนภาเคยเป็น
ก็อดมาก่อนแต่ถกู เอเนลช่วงชิงต�าแหน่งไป ก่อนหน้านี้ ทีน่ ไี่ ด้เกิดเหตุการณ์
ประหลาด มี “วาซ” หรือแผ่นดินลอยขึน้ มาจากทะเลสีฟา้ เบือ้ งล่าง แผ่นดิน
ซึง่ เป็นของมีคา่ สูงสุดส�าหรับทะเลสีขาวบนดินแดนแห่งท้องฟ้านี้ มิได้ลอย
ขึ้นมาเพียงก้อนดินเปล่าๆ แต่พ่วงเอาดินแดนแชนโดราและทรัพยากร
มากมายติดมาด้วย ไม่นับเรื่องระฆังทองและทองค�ามหาศาล ปัญหาคือ
มีชนพืน้ เมืองกลุม่ หนึง่ ตามมาด้วย ตอนทีก่ นั โฟลเป็นพระเจ้า เขาลังเลทีจ่ ะ
จัดการ แต่เอเนลไม่ลังเล เขาสังหารคนพื้นเมืองและยึดดินแดนแชนโดรา
ทัง้ หมดมาเป็นของตัวพร้อมกับยึดอ�านาจก็อดกันโฟลมาด้วย บัดนีเ้ ขาเป็น
ทรราชแห่งท้องฟ้าที่มีอา� นาจเบ็ดเสร็จ
เมือ่ ลูฟก่ี บั พรรคพวกจากทะเลสีฟา้ รวมทัง้ ไวเปอร์กบั ชนพืน้ เมือง
เป็นเศษผงในรองเท้า ก็อดเอเนลจึงเริม่ ต้นเกมนับศพคนตาย เมือ่ สัญญาณ
เริม่ เกมดังขึน้ นักสูท้ งั้ สามฝ่ายจะต้องล้มตายทีละคนจนกระทัง่ เหลือห้าคน
สุดท้าย ตัง้ แต่แรกมาจนถึงตอนนีม้ คี า� ว่า “ตาย” หลุดจากปากตัวละครแทบ
ทุกตัวเรื่อยมา แต่ความตายแท้จริงที่นับศพให้ดูเป็นคนๆ ก�าลังจะเริ่มต้น
หนังสือเขียนเรื่องวุ่นวายมากมายให้สอดรับกันได้อย่างน่าทึ่ง
ที่แท้แล้วมองบลังก์ โนแลนด์ เคยมาที่แชนโดราและพบบรรพบุรุษของ
ชนพืน้ เมืองเหล่านีเ้ มือ่ 400 ปีกอ่ นจริงๆ ตอนทีเ่ ขาพาพระราชาและทหาร
2,000 คนกลับมาเป็นเวลาที่แชนโดราลอยขึ้นท้องฟ้าไปแล้ว ไม่นับว่า
ชะตากรรมของนักส�ารวจที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อ
ของชนพืน้ เมืองเป็นเรือ่ งทีท่ า� นายได้ นีเ่ ป็นอีกหนึง่ ซับพล็อตทีน่ า่ สนใจมาก
เรื่องของนักส�ารวจสมัยใหม่อย่างมองบลังก์ โนแลนด์ และความ
ขัดแย้งกับชนพื้นเมือง เรื่องสมมติเทพอย่างก็อดเอเนลฮุบดินแดนและ
สมบัติทั้งหมดของผู้คน เรื่องชนพื้นเมืองที่สู้ไม่ได้กลายสภาพเป็นพวก
หัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย เหล่านี้เป็นกรณีคลาสสิกที่เล่าได้เรื่อยๆ
ไม่รู้เบื่อ ส่วนที่แทรกเข้ามาคือความบ้าของลูฟี่และพรรคพวกซึ่งไม่มี
ปรากฏในต�าราประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ
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ลูฟี่มีอะไรเด่นกว่าฮีโร่คนอื่นๆ ค�าตอบคือเขาไม่ฆ่า
เขาไม่ฆา่ คน แต่เขาฆ่าความฝันของพวกมัน เขาท�าลายความเชือ่
และอุดมการณ์ของคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่า ความข้อนี้จะเห็นได้ชัดเมื่ออ่าน
ต่อไปอีกหลายสิบเล่มแล้วพบว่าคู่ต่อสู้ของเขาแต่ละคนที่เข้าไปอยู่ในคุก
ล้วนเปลี่ยนแปลงไป
ค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
จากเล่ม 33-44 ลูฟี่จะพาเราเข้าใกล้รัฐบาลโลกมากยิ่งขึ้น
ลูฟี่และพรรคพวกเดินทางต่อไปเพื่อหาช่างต่อเรือมีฝีมือมาซ่อม
เรือโกอิง้ แมรีทรี่ บั ใช้พวกเขามานาน เมือ่ เดินทางมาถึงเกาะวอเตอร์เซเว่น
ช่างท�าเรือแจ้งว่าเรือโกอิง้ แมรีซอ่ มมิได้อกี แล้วจ�าเป็นต้องปลดระวาง อุซป
ไม่อาจท�าใจยินยอมทอดทิง้ โกอิง้ แมรีได้ เขาแสดงอารมณ์มาก มากเสียจน
ทะเลาะและลงไม้ลงมือกับลูฟี่อย่างรุนแรงแล้วตัดมิตรขอแยกทางเดิน
ขณะเดียวกัน สาวงามนิโค โรบิน ก็หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมข้อกล่าวหา
ร้ายแรงถึงความชัว่ ช้าของเธออย่างฉกาจฉกรรจ์ บัดนีพ้ วกเขาเหลือเพียง
ห้าคน คือลูฟี่ โซโล ซันจิ นามิ และช็อปเปอร์
โจทย์ ค รั้ ง นี้ พ าลู ฟ ี ่ แ ละพวกเข้ า ไปอยู ่ ต รงกลางศึ ก สามด้ า น
พวกหนึ่งคือบริษัทต่อเรือกาเลราคอมปะนีซึ่งมีไอซ์เบิร์กเป็นผู้จัดการ
พวกที่สองคือนักแยกชิ้นส่วนเรือที่มีไซบอร์กแฟรงกี้เป็นหัวหน้าแก๊ง
พวกที่สามคือกองทัพเรือและสายลับของรัฐบาลโลกที่ได้รับค�าสั่งเอาตัว
โรบินมาให้ได้ไม่วา่ ต้องจ่ายเท่าไร หมายถึงต้องเอาตัวมาให้ได้ไม่วา่ ใครจะ
ต้องตาย หรือตายหมดทั้งเกาะก็ตาม
ชื่อจริงของแฟรงกี้คือคาติฟูแลม เขาและไอซ์เบิร์กเป็นลูกศิษย์
ของคุณทอมช่างต่อเรือในต�านาน เรื่องราวของทอมกินเนื้อที่อีกหลาย
สิบหน้าอย่างน่ากินใจ เขาไม่เพียงสร้างทางรถไฟข้ามทะเลเพื่อเชื่อม
เศรษฐกิจของเกาะต่างๆ ได้อย่างแสนอัศจรรย์ แต่ยังหาญกล้าขัดใจ
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รัฐบาลโลกเรือ่ งแบบแปลนเรือรบทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ในโลกด้วย ทอมถูกจับกุม
และถูกตัดสินประหารชีวิตโดยผู้พิพากษาสูงสุดของรัฐ เรื่องราวครั้งนั้น
และความผิ ด พลาดของแฟรงกี้ ท�า ให้ ไ อซ์ เ บิ ร ์ ก กั บ แฟรงกี้ แ ตกคอกั น
ตั้งแต่นั้น และไม่เผาผีกันจนวันนี้ โดยไม่มีใครรู้ว่าทอมได้ฝากความลับ
ยิ่งใหญ่เอาไว้แก่ลูกศิษย์ทั้งสอง
รัฐบาลที่ชอบสะสมอาวุธ ไม่ชอบสร้างทางรถไฟเชื่อมภูมิภาค
แล้วใช้ศาลก�าจัดคนเห็นต่าง มีปรากฏในการ์ตูน วันพีซ มิใช่เรื่องจริง
สมุนของไอซ์เบิรก์ เองทีเ่ ป็นสายลับรัฐบาล พวกเขาสังกัด CP ซึง่
มีสแปนดัมจอมวายร้ายเป็นหัวหน้า พวกมันแฝงตัวเข้ามาเป็นช่างต่อเรือ
ที่ไว้ใจได้ แล้วขยับขึ้นมารายรอบไอซ์เบิร์กโดยไอซ์เบิร์กไม่รู้ตัว เป็นเวลา
หลายปีที่ CP พยายามตามหาแบบแปลนเรือรบมฤตยู อาวุธในต�านาน
แต่กห็ าไม่พบ ไม่นบั ว่าคนคนเดียวทีจ่ ะอ่านอักขระโบราณของแบบแปลน
ออกคือเด็กหญิงนิโค โรบิน ซึ่งหายตัวไปนานแล้ว การปรากฏตัวของ
โรบินและพวกลูฟท่ี า� ให้สมดุลของเกาะพังทลาย โดยทีไ่ อซ์เบิรก์ และแฟรงกี้
มีทีท่าว่าไม่น่าจะรอดชีวิตได้
โรบินถูกสแปนดัมรวบตัวเพื่อพาไปพบผู้พิพากษาสามหัวบน
เกาะแห่งค�าพิพากษาสูงสุด ทีซ่ งึ่ มีบลั ลังก์และประตูพพิ ากษาตัง้ ตระหง่าน
น่าเกรงขาม เป็นเวลาที่นักอ่านได้ทบทวนประวัติน่ารันทดของโรบินที่
สูญเสียแม่ให้แก่ผู้ปกครองชั่วร้ายคล้ายกันกับที่นามิประสบ เรื่องราว
ยิ่งกดดันด้วยการมาถึงของอะควอลากูนา คือคลื่นยักษ์ที่จะกระหน�่าทั่ว
เกาะวอเตอร์เซเว่นและบริเวณใกล้เคียงในเวลาไม่นาน ในขณะเดียวกัน
กองทัพเรือซึ่งมีเป้าหมายปราบขบถและโจรสลัดให้สิ้นก็เดินทางมาถึง
ดูเหมือนลูฟต่ี อ้ งสูญเสียโรบินแน่นอนแล้ว ส่วนรัฐบาลโลกจะได้ครอบครอง
อาวุธมหากาฬนั้นในที่สุด
กองทัพเรือในการ์ตนู เรือ่ งนีเ้ ป็นเครือ่ งมือทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ของรัฐบาลโลกซึ่งก็ถูกต้องตามกฎหมายอีก ยิ่งกว่านั้น กองทัพเรือยังมี
อาวุธท�าลายล้างทั้งหมู่เกาะ เรียกว่าบัสเตอร์คอล
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ท�าไมทหารจึงสั่งท�าลายประชาชนทั้งหมู่เกาะได้ลงคอ?
ค�าอธิบายทางจิตวิทยาคือ เพราะเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
รัฐบาลโลกตามท้องเรื่องเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตาม
การทดลองลือชื่อของมิลแกรม (Milgram experiment, 1963) และเป็น
ค�าอธิบายว่าเพราะอะไรต�ารวจและทหารของรัฐเผด็จการใดๆ จึงท�าตาม
ค�าสั่งแม้ว่าค�าสั่งนั้นจะไม่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม
แต่แล้วแผนการทั้งหมดของสแปนดัมก็ล้มครืนด้วยเหตุผลเดียว
คือลูฟี่ไม่ทอดทิ้งเพื่อน ดังนั้นลูฟี่จึงสู้ไม่ถอยเพื่อเอาตัวโรบินคืนมา มิวาย
จะถูกโรบินด่าทอ ถูกอุซปทอดทิ้ง พรรคพวกแตกไปคนละทางเพราะ
แผนการชัว่ ร้ายของ CP ไอซ์เบิรก์ และแฟรงกีเ้ สียท่าไปแล้ว แต่ลฟู เ่ี อาชนะ
สแปนดัมและประดาสายลับมหากาฬของมันได้ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ยอม
ลดลงเลยแม้แต่น้อย กล่าวคือด้วยแรงจูงใจ (motivation) และการรักษา
ระดับของแรงจูงใจ (volition)
จารึกอักขระโบราณที่นิโค โรบิน อ่านได้เป็นสิ่งทีช่ นรุ่นก่อนตั้งใจ
ท�าทิ้งไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง เป็นค�าจารึกที่ไม่สามารถท�าลายได้ด้วยวิธีใดๆ
จารึกนั้นถือก�าเนิดพร้อมรัฐบาลโลกเมื่อ 800 ปีก่อน ที่แท้แล้วผู้สร้างและ
ผู้จารึกเรื่องราวเอาไว้ตั้งใจส่งต่อข่าวสารส�าคัญที่รัฐบาลโลกจะลบล้างมัน
ออกไม่ได้
ให้คนรุ่นหลังรู้ว่ารัฐบาลได้กระท�าอะไรกับประชาชนเอาไว้บ้าง!
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง
หลังจากได้โครงกระดูกบรู๊กมาลงเรือล�าเดียวกันแล้ว ลูฟี่และพรรคพวก
เดินทางต่อไป เข้าสูเ่ หตุการณ์ดเุ ดือดสามเรือ่ งใหญ่ๆ ไม่หยุดยัง้ ประหารเอส
ขึ้นเกาะนางเงือก และพิชิตโจ๊กเกอร์ เรียกว่าไม่ยอมให้พักหายใจกันเลย
ทีเดียว
วันพีซ 50 เล่มแรกเกริ่นน�าเรื่องรัฐบาลโลก เจ็ดเทพโจรสลัด
และสี่จักรพรรดิโจรสลัดมาเป็นระยะๆ โดยตั้งประเด็นว่า เมื่อ 900 ปีก่อน
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ประวัติศาสตร์โลกมีช่วงเวลาที่ว่างเปล่ายาวนาน 100 ปี มารู้ตัวกันอีกที
ก็เมือ่ โลกเป็นอย่างทีเ่ ป็น ประวัตศิ าสตร์ถกู ลบแล้วแต่งขึน้ ใหม่ นิโค โรบิน
เป็นคนเดียวทีอ่ า่ นอักษรโบราณได้และเธอพยายามตามหาจารึกโบราณที่
บอกกล่าวเรื่องราวที่สูญหาย เล่ม 51 เปิดเผยว่าโลกยังมีกลุ่มชนชั้นสูง
กลุ่มหนึ่ง เรียกว่าเผ่ามังกรฟ้าแห่งแมรีจัวร์
หนังสือเปิดตัวเผ่ามังกรฟ้าเพียงสั้นๆ ว่าเป็นชนชั้นสูงที่ผู้คน
มิอาจก้าวล่วงหรือละเมิด เมื่อพวกท่านผ่านมา ทุกคนได้แต่หมอบลง
และถ้าพวกท่านท�าอะไรเกินเลย ก็ห้ามให้ใครขัดใจพวกท่านเป็นอันขาด
มิเช่นนัน้ กองทัพเรือจะยกพลมาท�าลายทุกคนให้สนิ้ อย่างแน่นอน ค�าสัง่ นี้
เป็นประกาศิต
ทีห่ มูเ่ กาะชาบอนดีซ้ งึ่ เป็นเมืองค้าทาสทีต่ งั้ อยูบ่ นรากต้นโกงกาง
ยักษ์ เซนต์รอสวาร์ดแห่งเผ่ามังกรฟ้าขี่ทาสผ่านมาและชี้เอาสาวข้างทาง
ไปเป็นเมีย จึงเป็นที่ท�านายได้ว่ามังกี้ ดี. ลูฟี่ และพรรคพวกจะได้ฝ่าฝืน
ประกาศิตนี้ไม่ช้าก็เร็ว การรบกับกองทัพเรือถึงกับย้อมทะเลเป็นสีเลือด
จบลงด้วยโบอา แฮนค็อก จักรพรรดินแี ห่งอามาซอนลิลซี่ งึ่ เป็นหนึง่ ในสาม
พีน่ อ้ งกอร์กอนและเป็นหนึง่ ในเจ็ดเทพโจรสลัด เกิดต้องใจลูฟถ่ี งึ ขัน้ รอลูฟ่ี
ขอแต่งงานแบบนานแค่ไหนก็จะรอ บัดนีส้ มดุลแห่งรัฐบาลโลกเริม่ เอียงแล้ว
ตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งหนังสือบอกเป็นนัยด้วยว่าตระกูล “ดี.” เป็นตระกูล
พิเศษ มังกี้ ดี. ลูฟี่ มีปู่ชื่อมังกี้ ดี. การ์ป เป็นนายพลอยู่ในกองทัพเรือซึ่ง
เป็นก�าลังหลักของรัฐบาลโลก พ่อของเขา มังกี้ ดี. ดรากอน เป็นหัวหน้า
กองทัพปฏิวัติ เจ้าแห่งโจรสลัดโกล ดี. โรเจอร์ ที่ถูกประหารไป เป็นแรง
บันดาลใจส�าคัญของลูฟ่ี นอกเหนือจากนีเ้ ขายังมีไอดอลคือโจรสลัดผมแดง
แชงคูส และมีพชี่ ายร่วมสาบานชือ่ ปอร์โตกัส ดี. เอส โดยทีไ่ ม่ชดั เจนนักว่า
เอสเป็นลูกใคร เขาเป็นโจรสลัดในสังกัดของเอ็ดเวิร์ด นิวเกต โจรสลัด
หนวดขาวซึ่งมีบารมีระดับมหึมโหฬาร โจรสลัดหนวดขาวมีลูกน้องทรยศ
คือมาแชล ดี. ทีช ไอ้หนวดด�าผู้มีความสามารถใช้พลังมืด ตัวละครหลัก
เยอะจริงๆ
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รัฐบาลโลกก�าหนดวันประหารเอส พี่ชายของลูฟี่
ด้วยความช่วยเหลือของสาวเซ็กซี่โบอา แฮนค็อก การเดินทาง
ของลูฟี่และพรรคพวกไปช่วยเอสที่คุกนรกอิมเพลดาวน์จะยาวต่อเนื่อง
ไปจนถึงเกาะอันเป็นสถานที่ประหาร กินเนื้อที่ไปอีกประมาณสิบเล่ม
ประกอบด้วยแผนผังคุกอย่างละเอียด ลายเส้นยุ่งเหยิง เนื้อหาซับซ้อน
บีบคัน้ อารมณ์ฟมู ฟาย เป็นการต่อสูแ้ สนอลังการมหาประลัยด้วยตัวละคร
เหยียบร้อย ค�าอธิบายยืดยาว ล�าน�าแห่งการฆ่าแสนอ้อยอิ่ง จบลงด้วย
ความตายของโจรสลัดหนวดขาว กับการประหารเอสส�าเร็จในที่สุด เป็น
อุปรากรเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆ
เฉพาะเรื่องการประหารเอสได้เปิดเผยเรื่องส�าคัญของการเมือง
โลกวันนี้ ทีแ่ ท้รฐั บาลโลกเลีย้ งเจ็ดเทพโจรสลัดไว้เป็นกองก�าลังนอกระบบ
โดยอนุญาตให้เจ็ดเทพโจรสลัดมีสิทธิพิเศษที่จะปล้นฆ่า ค้ามนุษย์ ขาย
ยาเสพติด หรือกระท�าการนอกกฎหมาย รัฐบาลโลกมีขุมก�าลังที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายคือกองทัพเรือ และขุมก�าลังนอกระบบคือโจรสลัด พูดง่ายๆ
ว่ารัฐบาลเลี้ยงโจรไว้ใช้ โจรประกอบกิจการส่วนตัวตามเกาะต่างๆ ใน
แกรนด์ไลน์ สร้างความทุกข์ยากล�าเค็ญไปถ้วนหน้า โดยที่รัฐบาลโลกไม่
ท�าอะไร
หนังสือการ์ตูน วันพีซ สมควรได้รับค�าชมเชย เพราะผู้เขียนมิได้
ออกนอกเรือ่ งโดยไร้จดุ หมาย แม้วา่ ในแต่ละเล่มดูเหมือนลูฟแ่ี ละพรรคพวก
จะออกนอกเรือ่ งได้ตลอดเวลา เราจะได้พบตัวตลกบากีจ้ มูกโต คร็อกโคไดล์
และกะเทยมิสเตอร์ทูบอนเคร ซึ่งปรากฏในตอนต้นๆ ของหนังสือชุดนี้
อีกครั้งในคุกนรกหกเลเวลอิมเพลดาวน์ หนังสือจะเปิดเผยประวัติในอดีต
ของพวกเขาทีละคน และปล่อยพวกเขาออกจากที่คุมขังมาช่วยเหลือลูฟี่
ในครั้งนี้ แต่ก็ด้วยเจตนาที่ผู้อ่านหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ตลอดเวลา
หนวดขาวตาย เอสตาย ลูฟี่เจียนตาย หนังสือพักเนื้อหาสองปี
พรรคพวกลูฟี่แต่ละคนมีเรื่องเล่าสองปีของตัวเอง ไม่เพียงเป็นอุปรากร
ยังเป็นมหากาพย์อีกด้วย
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เมื่ อ ฟื ้ น ฟู ร ่ า งกายและจิ ต ใจแล้ ว พวกเขาเดิ น ทางต่ อ ไปถึ ง
เกาะเงือกซึ่งอยู่ใต้ทะเล เป็นอีกครั้งที่เราจะได้รู้เห็นประวัติในอดีตของ
เงือกอารอนซึง่ เคยก่อกรรมท�าเข็ญกับครอบครัวของนามิเมือ่ ตอนต้นเรือ่ ง
หนังสือใช้เวลาอีกประมาณสิบเล่มในการต่อสูท้ เี่ กาะนางเงือก และได้จนิ เบ
เงือกทีเ่ ป็นอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดมาเปิดเผยความคัง่ แค้นของเผ่าพันธุเ์ งือก
ทีม่ ตี อ่ เผ่าพันธุม์ นุษย์ วันนีเ้ ทพสมุทรเนปจูน ราชาแห่งเกาะเงือกต้องการ
สันติภาพ แต่ตอ้ งพบคลืน่ ใต้นา�้ จากการกระท�าของโฮดี้ โจนส์ หัวหน้ากลุม่
เงือกใหม่ที่ไม่ต้องการสันติภาพ เงือกโฮดี้ชิงชังมนุษย์ยิ่งกว่าเงือกอารอน
อารอนเกลียดมนุษย์แต่รกั เผ่าพันธุ์ ไม่ฆา่ เงือกด้วยกัน ขณะทีโ่ ฮดีส้ ามารถ
ลงมือกับเงือกด้วยกันอย่างไม่ปรานีถ้าท�าตัวสนิทสนมกับมนุษย์
หลายครั้ง สองเผ่าพันธุ์ที่เกลียดชังกันนานแสนนานต้องการยุติ
ความเกลียดชังและสงครามทีก่ นิ เวลายาวนานลงเสียที แต่จนแล้วจนรอด
จะมีใครบางคนที่ไม่ยอมยุติ และเหตุผลที่ไม่ยอมยุตินั้นเป็นได้ตั้งแต่
ความแค้นที่ไม่จางหาย ไปจนถึงผลประโยชน์แอบแฝงอื่น เช่น การค้ายา
เสพติด หรือการค้าอาวุธสงคราม เป็นต้น มากไปกว่านีค้ อื ในฝ่ายทีด่ เู หมือน
จะรักสันติภาพมากกว่า มักมีใครบางคนกวนน�้าให้ขุ่นแล้วก่อสงคราม
รอบใหม่เพือ่ ให้คนในชาติรรู้ กั สามัคคี พูดง่ายๆ ว่าศัตรูของชาติเป็นของที่
จ�าเป็นต้องมีเอาไว้
ไคลแม็กซ์ทเี่ กาะเงือกเป็นเรือโนอาซึง่ ร่วงลงมาจากฟ้าเพือ่ ท�าลาย
เกาะให้สนิ้ เกาะอยูใ่ ต้ทะเลหมืน่ เมตรแต่ไม่พน้ วิบตั อิ นั เกิดจากเรือในคัมภีร์
ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยชีวติ สัตว์สเี่ ท้า นิโค โรบิน พบว่าอาวุธร้ายแรง
โบราณที่ชื่อว่าโพไซดอน ที่แท้แล้วคือตัวองค์หญิงชิราโฮชิแห่งเกาะเงือก
นั่นเอง ช่างเป็นการ์ตูนที่เปี่ยมด้วยสัญลักษณ์โดยแท้
ช่วยเอสจากลานประหารจนเหนือ่ ย รบทีเ่ กาะนางเงือกจนลิน้ ห้อย
ลูฟแ่ี ละพรรคพวกยังใช้เนือ้ ทีอ่ กี ประมาณสิบเล่มร่วมมือกับเจ็ดเทพโจรสลัด
ทราฟัลการ์ ลอว์ ผูม้ เี บือ้ งหลังน่าสงสัย เพือ่ แทรกซึมกิจการทดลองในมนุษย์
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ของมาเฟียโลก โจ๊กเกอร์ ชื่อเต็มคือดองกีโฮเต้ โดฟลามิงโก หนึ่งในเจ็ด
เทพโจรสลัดที่รัฐบาลโลกและกองทัพเรือหนุนหลังอยู่ การต่อสู้ที่เกาะ
เดรสโรซ่ารอบนี้ยังคงเป็นการเล่าเรื่องแบบนอนสต็อปและแตกเส้นเรื่อง
ย่อยออกไปสิบทิศทางเท่าจ�านวนพรรคพวกของลูฟี่ทุกคน ก่อนที่จะ
รวมกันเข้ามาใหม่ในการต่อสู้นัดตัดสินระหว่างลูฟี่เกียร์สี่กับดองกีโฮเต้
โดฟลามิงโก ซึ่งกินเนื้อที่เกือบสองเล่ม ไปจบเอาที่เล่ม 80
มองโลกรอบตัวอีกครั้ง ดองกีโฮเต้ โดฟลามิงโก สามารถควบคุม
เมืองที่ประชากรครึ่งหนึ่งเป็นตุ๊กตาและหลงลืมอดีตไปหมดสิ้นด้วยความ
ช่วยเหลือของนักวิทยาศาสตร์ซีซาร์ โดฟลามิงโกท�าเหมืองตะกั่วแพร่
พิษร้ายให้ประชากร และก่อตั้ง “ครอบครัว” ของตัวเองขึ้นควบคุมทุก
กิจการ มันใช้กรงนกครอบเดรสโรซ่าแล้วบีบรัดเมืองเอาไว้อย่างแน่นหนา
ทราฟัลการ์ ลอว์ มีอะไรแค้นเคืองมันนักหนาถึงกับยอมจับมือลูฟี่เพื่อ
เปิดโปงและท�าลายมันให้ได้
เนื้ อ หาส่ ว นพิ ชิ ต โจ๊ ก เกอร์ นี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โจรที่ รั ฐ บาล
เลี้ ย งไว้ ส ามารถประกอบกิ จ การนอกกฎหมายที่ ท� า ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม
ขนานใหญ่อะไรบ้าง กล่อมประสาทผู้คนจนสมงสมองสลิ่มไม่เหลือได้
อย่างไร และผลจากการท�าลายโดยไม่ดูหน้าอินทร์หน้าพรหมนั้นได้สร้าง
ความทุกข์ โรคระบาด และการค้ามนุษย์กระจายไปทั่วมากน้อยเพียงไร
การก่อกรรมท�าเข็ญของโจรที่รัฐบาลเลี้ยงนี้เกินระดับไปมาก จนกระทั่ง
คนบางคนในกองทัพเองก็เริ่มหวั่นไหว
จ�าเป็นต้องมีคนในในการท�าลายกองทัพจริงๆ เสียด้วย
บิ๊กมัม ร้อยอสูรไคโด และศึกล้างทรราช
ลูฟแ่ี ละพรรคพวกเดินทางต่อไปถึงเมืองบนหลังช้างยักษ์ชอื่ โซ การผจญภัย
แสนมหัศจรรย์บทใหม่เริ่มที่ขาหลัง ที่นี่ลูฟี่และพวกได้คบเพื่อนใหม่อีก
สองเผ่าพันธุ์คือสัตว์มนุษย์เผ่ามิงค์และซามูไรแห่งวาโนะคุนิ เป็นเวลา
เดียวกับทีซ่ นั จิพอ่ ครัวขาด�ารูปหล่อถูกเรียกกลับบ้านไปแต่งงาน ส่วนโรบิน
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นักโบราณคดีพบว่าศิลาแดงที่จารึกอักขระโบราณมีสี่ชิ้น ต้องหาให้ครบ
ทุกชิน้ จึงจะได้แผนทีช่ ที้ างไป “รัฟเทล” เกาะสุดท้ายของโจรสลัด ซึง่ อาจเป็น
ทีอ่ ยูข่ องวันพีซ ปัญหาคือศิลาแดงบางชิน้ อยูใ่ นมือสีจ่ กั รพรรดิ หนึง่ ในนัน้
คือร้อยอสูรไคโด!
มารร้ายอีกคนหนึ่งคือบิ๊กมัม ชาร์ล็อต ลินลิน บิ๊กมัมหรือที่ใครๆ
เรียกว่า “หม่าม้า” นัน้ ร้ายกาจมากเสียจนคนเขียนคนอ่านน่าจะงง จึงต้องมี
บทสรุปแผนพิชิตบิ๊กมัมสามข้อ ตามด้วยล�าน�าแปลไทยไพเราะน่าฟัง
หม่าม้าจอมโลภหิวกระหาย
วางแผนลวงหลอกด้วยเล่ห์ร้าย
หาเจ้าหญิงกับเจ้าชายมาพานพบ
แต่ไม่อาจบรรจบสมหวังได้
แม้น�้าหวานก็อาจมีจิตดื้อด้านไม่ฟังใคร
ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นภัยเกินความหวาน
ละครลิงฉากใหญ่สุดวุ่นวาย
หลบหนีเฉียดตายแล้วแคล้วคลาด
ขาไปอาจได้ยิ้มชิมลูกกวาด
แต่ขากลับก็มีสิทธิ์จะหัวขาด
ที่ไม่ควรพลาดคือรอลุ้นว่าใครจะก�าชัย

บิ๊กมัมกับร้อยอสูรไคโดซึ่งเป็นสองในสี่จักรพรรดินอกกฎหมาย
สมคบคิดกันค้ายาเสพติดและอาวุธสงคราม เมื่อหนวดขาวและเอสตาย
หนวดด�าผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้สมดุลของโลกเปลี่ยนไป นั่นเป็น
เวลาที่รัฐบาลโลกเรียกประชุมประเทศสมาชิก 50 ประเทศพอดี กษัตริย์
และตัวแทนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาประชุมที่เรเวอรีแห่งแมรีจัวร์
เผ่ามังกรฟ้ารออยู่ที่แมรีจัวร์
ยังไม่ทันเปิดประชุมวันแรก เซนต์ชาร์ลอสแห่งเผ่ามังกรฟ้า
ลงมือฉุดเจ้าหญิงเงือกยักษ์ในที่ชุมชนต่อหน้าเทพเนปจูนพระบิดา ความ
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คัง่ แค้นของเงือกและสงครามส่อแววปะทุขนึ้ มาใหม่อกี รอบ เซนต์รอสวาร์ด
เผ่ามังกรฟ้าอีกองค์หนึ่งล่ามโซ่และขี่หลังอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดที่น่ากลัว
ที่สุดคือบาร์โธโลมิว คุมะ ซึ่งมีดาบเสียบไว้ตามตัวเดินมากลางตลาด ให้รู้
เสียบ้างว่าพวกเราเผ่ามังกรฟ้าท�าอะไรได้มากเพียงใด
ยังไม่ทนั ทีเ่ นือ้ เรือ่ งจะเดินหน้าเจาะลึกเรือ่ งการประชุมรัฐบาลโลก
และเผ่ามังกรฟ้า ลูฟแ่ี ละพวกซึง่ บัดนีไ้ ด้จนิ เบ อดีตเจ็ดเทพโจรสลัดมาเป็น
นายท้ายก็พาพวกเราออกนอกเส้นเรือ่ งอีกครัง้ หนึง่ เนือ้ หาอีกเกือบสิบเล่ม
ถัดไปเล่าเรื่องราวในอดีตของประเทศวาโนะคุนิที่ตั้งอยู่บนน�้าตกสูงใหญ่
ซึ่งเป็นทางเข้าทางเดียว กล่าวคือเป็นประเทศที่ถูกปิดล้อมโดยร้อยอสูร
ไคโดและบิ๊กมัม ซึ่งประกอบธุรกิจร่วมกับเครือข่ายต่างๆ มาช้านาน
เรื่องราวที่วาโนะคุนิซับซ้อนเหลือก�าลัง ส่วนที่น่าประทับใจมี
มากมายเต็มไปหมด ภายใต้ตัวหนังสือเล็กมากในฉบับภาษาไทยและ
บทบรรยายที่ยืดยาวของการสนทนา เรื่องเล่านี้รวบรวมพฤติกรรมที่
แท้จริงของวีรบุรุษ เช่น โคสึกิ โอเด้ง ผู้พลีชีพเพื่อโค่นล้มทรราช เล่าเรื่อง
ขุนนางชัว่ ช้า เช่น คุโรซุมิ โอโรจิ รวมทัง้ ความแค้นข้ามเวลาของเก้าปลอก
ดาบแดงซึ่งเป็นทายาทและผู้ภักดีต่อโอเด้ง ประการหลังนี้น่าตื่นเต้นมาก
ส่วนหนึ่งข้ามเวลามาล้างแค้น อีกส่วนหนึ่งรอเวลาเติบโตเพื่อล้างแค้น
การล้างแค้นที่แท้มาจากทั้งสองทิศทาง คืออดีตและอนาคต
ศัตรูที่แท้คือยุคสมัยใหม่
เล่ม 99 เล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และพวกกับสมุนของร้อยอสูรไคโดที่
วาโนะคุนิ การฟาดฟันระหว่างเก้าปลอกดาบแดงที่ภักดีต่อโมโมโนะสุเกะ
และโอเด้ง กับพวกดาราน�า ดาราเด่น และหกล่องนภามากหน้าหลายตา
เป็นไปอย่างยากล�าบากและยุ่งเหยิงต่อสายตานักอ่านอย่างยิ่ง
เมื่ออุลติ หนึ่งในหกล่องนภาอันเป็นสมุนของไคโดทุบอุซปและ
นามิเลือดอาบลงไปกองจนกระทัง่ นามิตอ้ งร้องขอชีวติ หล่อนย่างสามขุม
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เข้าหานามิแล้วพูดว่า “พูดออกมาซะสิ ว่ากัปตันของพวกแกจะไม่มวี นั ได้
เป็นเจ้าแห่งโจรสลัด”
อุซปในสภาพนอนอาบเลือดอยูข่ า้ งๆ ถึงกับพูดว่า “นามิ พูดโกหก
ไปเถอะ ขืนพูดอะไรไม่เข้าหูยัยนั่นไป เธอได้ตายตรงนี้จริงๆ แน่”
แล้วนามิในสภาพหอบแฮ่กหายใจไม่ออกก็ละล�า่ ละลักว่า “ค่ะ ลูฟ่ี
จะได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแน่นอนค่ะ”
ดาราน�าควีนแห่งโรคระบาดในรูปไดโนเสาร์คอยาวแบรคคิโอซอรัส และดาราน�าคิงแห่งอัคคีภยั ในรูปไดโนเสาร์เทอราโนดอน ขนาบข้าง
นกอมตะมัลโก้ไว้แล้วบอกว่าพวกลูฟี่แพ้แล้ว พวกเก้าปลอกดาบแดงที่
ภักดีต่อโอเด้งก็แพ้แล้ว นกอมตะมัลโก้จึงพูดว่า
“ถ้าพวกแกคิดอย่างนั้นจริงๆ ก็อ่านเกมอ่อนหัดไปหน่อยนะ
เพราะศัตรูที่พวกแกก�าลังเผชิญอยู่คือยุคสมัยใหม่ต่างหาก” ช่างเป็น
ค�าพูดที่เข้ากับยุคสมัยนี้จริงๆ
ยามาโตะ บุตรสาวของไคโดผู้มีเขาหมุนเป็นเกลียวบนศีรษะ
เคยพบกับเอสมาก่อน เธอรอคอยลูฟี่น้องชายของเอสว่าเมื่อไรจะมาถึง
แล้วลูฟี่ก็มาถึงในตอนที่ 1,000!
ลูฟค่ี นเดียวยืนหลังตรงเผชิญหน้าหม่าม้าบิก๊ มัมและร้อยอสูรไคโด
ไม่รอช้าเขาเข้าสู่เกียร์สามต่อยร้อยอสูรไคโดล้มลงในหมัดแรก!
“ข้าคือมังกี้ ดี. ลูฟี่ ชายผู้จะก้าวข้ามพวกแก และขึ้นเป็นเจ้าแห่ง
โจรสลัด”
แล้วลูฟี่ก็ถูกทุบลงไปกองตามเคย แต่ครั้งนี้เขามิได้มาคนเดียว
เหล่าโจรสลัดยุคใหม่จากหลายแหล่งตามมาด้วย โซโล ผู้ถือดาบซามูไร
ของโอเด้ง โจรสลัดยูสทัส คิด และทราฟัลการ์ ลอว์ สามหนุ่มเข้าโจมตี
หม่าม้าบิ๊กมัมและร้อยอสูรไคโดพร้อมกัน นับเป็นการต่อสู้ที่สั่นสะท้าน
สะเทือนแผ่นดินจริงๆ ไม่ใช่สิ ต้องกล่าวว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งเดียวในโลก
ที่เหล่าโจรสลัดยุคใหม่ร่วมมือกับตระกูลซามูไรเพื่อโค่นล้มทรราช
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เล่มที่ 100 แบล็กมาเรีย นางแมงมุมมีเขาซึง่ เป็นหนึง่ ในหกล่องนภา
จับตัวซันจิไว้ได้ หล่อนขู่เข็ญให้เขาเรียกนิโค โรบิน มาช่วยเหลือ นี่เป็น
แผนล่อเสือออกจากถ�้าชัดๆ ใครๆ ก็รู้ นักอ่านก็รู้ ไม่มีทางที่ซันจิจะท�า
แน่นอน
“โรบินจางงง!” ซันจิร้องลั่น
แล้วโรบินจังก็ปรากฏตัวจริงๆ สวยเหมือนเดิมหลังจากหายตัว
ไปนาน
ในเวลาเดียวกัน การต่อสูร้ ะหว่างพันธมิตรของพวกซามูไรกับสมุน
นับร้อยพันของร้อยอสูรไคโดก็ด�าเนินคู่ขนานกันไปหลายต่อหลายกลุ่ม
อย่างยุ่งเหยิง จนกระทั่งซามูไรในต�านาน “โคสึกิ โอเด้ง” ปรากฏตัวขึ้นใน
กรอบหนึ่ง อ้าว! ตายไปนานแล้วมิใช่หรือ
ใน วั น พี ซ เราจะได้อ่านเรื่องที่พลิกผันคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆ
ครั้งนี้ก็เช่นกัน โอเด้งจากอดีตซึ่งไปตายในอนาคตจะมาปรากฏตัวใน
ปัจจุบันได้อย่างไร
กลับไปทีด่ าดฟ้า มาชมการต่อสูร้ ะหว่างลูฟก่ี บั หม่าม้าบิก๊ มัมและ
ร้อยอสูรไคโดกันต่อ ลูฟถ่ี กู ทุบลงไปกองอีกแล้ว แต่บกิ๊ มัมร่วงลงจากท้องฟ้า
ต้องตกน�้าทะเลตายแน่ ส่วนไคโดยังคงยืนทะมึนแข็งแกร่งดังภูผา มิวาย
ที่โซโลจะใช้ดาบอะไรก็ฟันแทงไม่เข้า
“ฉันก็จะชนะแน่นอน” ลูฟล่ี กุ ขึน้ มาอีก ไม่นานหลังจากนัน้ ก็ถกู ทุบ
ร่วงลงจากดาดฟ้าไปอีกหนหนึ่ง ร่างช�้าเลือดช�า้ หนองของเขาลอยละล่อง
ลงสู่เบื้องล่าง
หากเป็นภาพยนตร์ บัดนี้แนวรบของซามูไรและโจรสลัดยุคใหม่
แพ้แล้ว ทุกสมรภูมิล้วนถอยร่น ไม่ว่าจะเป็นซันจิ โรบิน บรู๊ก ช็อปเปอร์
นามิ หรืออุซป รวมทัง้ โซโลและพันธมิตรทัง้ หมดของวาโนะคุนิ ทุกทัพต้อง
พ่ายแพ้อย่างแน่นอน
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โลกใหม่มาแล้ว เราไม่ยอมอีกต่อไป

แล้วจูๆ่ ร่างของลูฟซ่ี งึ่ หน้าบวมเป่งจนตาปิดทีก่ า� ลังร่วงลงไปก็พดู
ขึ้นว่า “โมโมะ ช่วยบอกทุกคนว่า ฉันจะชนะไคโดแน่นอน”
ตามด้วยการปรากฏตัวของยามาโตะ บุตรีของไคโด ผู้ที่เคยพบ
เอสมาก่อนแล้ว และพิทักษ์โมโมโนะสุเกะตลอดมา เธอยืนประจันหน้า
ร้อยอสูรไคโดผู้บิดาแล้วตะโกนว่า
“ไคโด!”
“ยามาโตะ” ไคโดหันมา “ต้องเรียกพ่อไม่ใช่รึ”
“ฉันมาเพื่อตัดสายสัมพันธ์นั้นทิ้งซะ!” ยามาโตะว่า
จบเล่ม 100 ทีต่ รงนี้ คือการเดินทางกว่า 25 ปีของ วันพีซ ผลงาน
ของโอดะ เออิจิโร (Oda Eiichirō) นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 หนึ่งปีหลังจาก
ที่ผมเริ่มเขียน การ์ตูนที่รัก
เด็กที่เกิดปีนั้น วันนี้อายุ 25 ปีแล้ว เป็นเจเนอเรชั่น Z ผู้ปฏิเสธ
ทุกอย่าง
คือเจเนอเรชั่นวันพีซ ผู้จะโค่นล้มทรราชแล้วน�าโลกไปสู่ยุคใหม่
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