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ค�าน�า

ขอีเริ่มต้น้ดิ้วยัการทบทวน้ปมอีีดิิปัส (Oedipus complex) ขอีง
ซิกมันด์ ฟร์อ่ยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939)
เจิ้าชายอ่่ดปิ สั (Oedipus) เป็นบ่ตูร์ขอ่งไลอ่ัส (Laius) และโจิคาสตูา
(Jocasta) กษัตูร์ิย์และร์าชิน่แห่งธ่บส์ (Thebes) ม่ค�าที่�านายวิ่าเจิ้าชายจิะ
เป็นผู่ฆ
้ า่ พร์ะบิดา เขาจิึงถูกตูอ่กเที่้าและสังหาร์ แตู่สามาร์ถร์อ่ดช่วิตูิ ไปได้
จินกลายเป็นโอ่ร์สขอ่งกษัตูร์ิย์และร์าชิน่แห่งโคร์ินธ์ (Corinth)
เมือ่� เตูิบใหญ่และได้ร์บั ค�าที่�านายจิากหมอ่ดูตูาบอ่ดนามวิ่าเที่ร์่ซอ่ิ สั
(Teiresias) อ่่ดิปัสจิึงอ่อ่กเดินที่างไปที่ั�วิกร์่ก ม่เร์ื�อ่งวิิวิาที่และฆ่าชายชร์า
แปลกหน้าคนหนึง� ที่่ที่� างแยก โดยหาร์ูไ้ ม่วิา่ นัน� คือ่ไลอ่ัส พร์ะบิดาขอ่งเขาเอ่ง
เมือ่� เดินที่างมาถึงเมือ่งธ่บส์ ได้พบกับสฟิงซ์ซงึ� ตูัง้ ปร์ิศ์นาให้เขาไข
อ่่ดิปัสแก้ปร์ิศ์นาได้จิึงได้ร์ับการ์แตู่งตูั้งเป็นกษัตูร์ิย์แห่งธ่บส์ และสมร์ส
กับพร์ะนางโจิคาสตูา มาร์ดาขอ่งตูัวิเอ่ง ตู่อ่มาเมื�อ่เขาที่ร์าบควิามจิร์ิงวิ่า
พร์ะร์าชินค่ อ่ื มาร์ดา เขาก็ลงโที่ษตูนเอ่งด้วิยการ์ที่�าลายดวิงตูาที่ัง้ สอ่งข้าง
ส่วินพร์ะนางโจิคาสตูาฆ่าตูัวิตูาย
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อ่่ดิปัสไม่ที่ร์าบวิ่าใคร์คือ่พ่อ่ จิึงฆ่าพ่อ่ ไม่ที่ร์าบวิ่าใคร์คือ่แม่
จิึงแตู่งงานกับแม่ น่ค� อ่ื ควิามหมายที่่ส� า� คัญขอ่งปมอ่่ดปิ สั กล่าวิคือ่ ดวิงตูา
มืดมัวิเพร์าะไม่ร์วิู้ า่ สิง� ใดก�าลังน�าที่างเร์าไป พวิกเร์าเตูิบโตูขึน้ โดยไม่ที่ร์าบ
ถึงแร์งผ่ลักดันส�าคัญที่่ที่� า� ให้เร์าคิดเป็นปฏิปกั ษ์กบั พ่อ่และคิดเป็นเจิ้าข้าวิ
เจิ้าขอ่งแม่ ถ้าพวิกเร์าร์ู้เที่่าที่ันแร์งผ่ลักดันน่้ ก็จิะสามาร์ถป้อ่งกันควิาม
เส่ยหายมิให้เกิดขึ้นเหมือ่นอ่ย่างอ่่ดิปัส
หมอ่ดูตูาบอ่ดเป็นสัญลักษณ์ขอ่งการ์ค้นหาควิามจิร์ิงที่่แ� ที่้ อ่่ดปิ สั
เป็นคนตูาด่แตู่ไม่สามาร์ถมอ่งเห็นควิามจิร์ิง ในขณะที่่�หมอ่ดูตูาบอ่ดกลับ
มอ่งเห็นเร์ื�อ่งที่่�เกิดขึ้น นั�นคือ่การ์ใช้ปัญญามอ่งเข้าไปในใจิขอ่งตูนเอ่ง
จิึงสามาร์ถเห็นแร์งผ่ลักดันขอ่งตูนเอ่งได้
ในตูอ่นที่่�อ่่ดิปัสเผ่ชิญหน้ากับสฟิงซ์นั้น เนื�อ่งจิากสฟิงซ์ไม่ม่
ภาพลักษณ์ขอ่งบิดามาขู่เข็ญ เขาจิึงแก้ไขปร์ิศ์นาขอ่งสฟิงซ์ได้โดยง่าย
เปร์่ยบเสมือ่นเมือ่� พวิกเร์าตู้อ่งเผ่ชิญกับด้านมืด หากเร์าเผ่ชิญหน้ามันโดย
ไม่ม่ควิามละอ่ายใจิตู่อ่บิดาที่่�คิดแย่งมาร์ดามาคร์อ่ง หร์ือ่เผ่ชิญมันโดย
ร์ู้เที่่าที่ันแร์งปร์าร์ถนาขอ่งตูนเอ่ง ก็ยอ่่ มชนะด้านมืดได้โดยง่าย
สฟิงซ์ม่ที่่อ่นบนเป็นหญิงเหมือ่นดั�งมาร์ดา ที่่อ่นล่างเป็นสิงโตู
ซึง� เป็นที่่ส� ถิตูขอ่งอ่วิัยวิะเพศ์และเข่ย้ วิเล็บแหลมคม ยามที่่อ่� ด่ ปิ สั เผ่ชิญหน้า
กับสฟิงซ์จิึงเป็นการ์เผ่ชิญกับแร์งปร์าร์ถนาที่่�จิะยึดคร์อ่งมาร์ดาโดยม่
หายนะเป็นเดิมพัน
ปร์ิศ์นาขอ่งสฟิงซ์คอ่ื “อ่ะไร์เอ่่ย ยามเช้าม่สข่� า ยามเที่่ย� งม่สอ่งขา
ยามเย็นม่สามขา”
ค�าเฉลยคือ่มน่ษย์ สัตูวิ์โลกที่่�คลานส่�ขาเมื�อ่แร์กเกิด เดินสอ่งขา
ในมัชฌิมวิัย และใช้ไม้เที่้าเมื�อ่วิัยชร์า อ่่ดิปัสย่ามใจิวิ่าตูนเอ่งตูอ่บปร์ิศ์นา
ได้ถูกตู้อ่งจิึงเดินหน้าไปสู่หายนะด้วิยการ์สมร์สกับมาร์ดา นั�นคือ่การ์เดิน
เข้าหาร์่างกายที่่อ่นล่างขอ่งสฟิงซ์ ซึ�งม่เข่้ยวิเล็บแหลมคมร์อ่อ่ยู่แล้วิ
ค�าเฉลยที่่�ถูกตู้อ่งยิ�งกวิ่าคือ่ “อ่่ดิปัส” ภาวิะที่่�ม่ขามากที่่�ส่ดกลับ
อ่่อ่นแอ่ที่่�ส่ด คือ่อ่่ดิปัสผู่้ถูกตูอ่กขาแตู่เยาวิ์วิัย ส่วินภาวิะที่่�ม่สามขาใน
วิัยชร์า หมายถึงอ่่ดิปัสซึ�งจิะตู้อ่งตูาบอ่ดเดินคล�าที่าง
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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ถ้าอ่่ดปิ สั เฉลยปร์ิศ์นาได้ถกู ตู้อ่งย่อ่มม่ควิามหมายวิ่าเขาได้ “ร์ูจิ้ กั
ตูนเอ่ง” เส่ยที่่ และน�าไปสู่การ์ตูัดสินใจิที่่�ถูกตู้อ่งตู่อ่ไป แตู่เพร์าะเขาเฉลย
ปร์ิศ์นาไม่ถูกตู้อ่ง เขาจิึงไม่ร์ู้จิักตูนเอ่ง และเดินหน้าสู่โศ์กนาฏกร์ร์มอ่ัน
ยิ�งใหญ่ในที่่ส� ่ด
เพร์าะอ่่ดิปัสถูกพ่อ่แม่ที่ิ้งขวิ้างแตู่เล็ก จิึงน�ามาสู่โศ์กนาฏกร์ร์ม
ยิ�งใหญ่ ถ้าพ่อ่แม่ไม่ที่อ่ดที่ิ้งเด็กๆ ย่อ่มไม่เกิดเหตู่การ์ณ์อ่ย่างอ่่ดิปัส
กล่าวิคือ่ปมอ่่ดปิ สั จิะถูกแก้ไขอ่ย่างง่ายดาย เมือ่� พ่อ่แม่เล่ย้ งลูกด้วิยตูนเอ่ง
อ่ย่างสม��าเสมอ่
ปมอ่่ ดิ ปั ส ถื อ่ เป็ น ตูั วิ อ่ย่ า งหนึ� ง ขอ่งเนื้ อ่ หาในจิิ ตู ใตู้ ส�า นึ ก
(unconscious) ที่่�ถูกเก็บกดไวิ้ ลึกที่่� ส่ด จินหาไม่พ บ ปมอ่่ดิปัส จิะถูก
กล่าวิถึงคู่กับเซ็กซ์และควิามก้าวิร์้าวิ (sex and aggression) เสมอ่
แร์งผ่ลักดันที่ั้งหมดน่้เป็นตูัวิเร์าเอ่งที่่�พยายามกดมันให้หายไป แตู่ก็
ไม่เคยสาบสูญ เมื�อ่กลไกที่างจิิตูร์ะดับที่่�หนึ�งคือ่การ์เก็บกด (repression)
อ่่อ่นก�าลังลง คนเร์าจิะงัดเอ่ากลไกที่่�สอ่ง สาม ส่� และตู่อ่ๆ ไปขึ้นมาใช้
เพื�อ่จิะกดพวิกมันเอ่าไวิ้ให้อ่ยู่หมัด แตู่ยิ�งใช้กลไกเหล่านั้น แร์งผ่ลักดัน
ตู่างๆ ก็จิะยิง� แปร์ร์ูปและหล่ดร์อ่ดเหมือ่นปีศ์าจิ ตูัวิอ่ย่างขอ่งการ์แปร์ร์ูปที่่�
พบบ่อ่ย ได้แก่ อ่าร์มณ์เศ์ร์้า หวิาดร์ะแวิง และย�า้ คิดย�า้ ที่�า นอ่กเหนือ่จิากน่้
จิึงเป็นอ่าการ์ที่างจิิตูหร์ือ่โร์คจิิตูเวิชอ่่กหลายร์้อ่ยเส้นที่าง
การ์์ตูนู ในหนังสือ่เล่มน่แ้ ตูกแขนงปมอ่่ดปิ สั น่อ่้ อ่กไป จิากฟร์อ่ยด์
สู่ที่ฤษฎ่พัฒนาการ์บ่คลิกภาพอ่ื�นๆ ไม่วิ่าจิะเป็นเร์ื�อ่งที่างเพศ์ที่่�โจิ๋งคร์ึ�ม
ควิามก้าวิร์้าวิที่่ค� วิบค่มไม่อ่ยู่ ควิามเศ์ร์้าที่่ไ� ม่มวิ่ นั สูญหายจินกวิ่าจิะสูญสิน้
ควิามเป็นคน ควิามหวิาดร์ะแวิงหมู่ที่่�ตูิดตู่อ่แพร์่เชื้อ่ล่กลามไปที่ั�วิสังคม
จินถึงควิามหมกม่่นและย�้าคิดย�้าที่�าร์ะดับสูงส่ด
เร์ิ�มตู้นด้วิย BERSERK นักร์บด�าผู่้ถือ่ “ดาบยักษ์” ตู่างอ่งคชาตู
ไล่เข่นฆ่าปีศ์าจิหลังจิากสังหาร์บิดาขอ่งตูนเอ่งไปแล้วิ เขาจิะตู้อ่งไล่ฆา่ นาน
เที่่าไร์จิึงจิะสิ้นบาป โดยเฉพาะอ่ย่างยิ�งหลังจิากที่่�ผู่้เข่ยนเร์ื�อ่งถึงแก่กร์ร์ม
ไปเส่ยอ่่กคนหนึ�ง
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อีวานเกเลียน มหาสงครามวันพิพากษา มาถึงตูอ่นอ่วิสานอ่ย่าง
สมบูร์ณ์และงดงามที่่�ส่ดเที่่าที่่�โลกอ่นิเมะจิะพึงม่ เหตู่ร์้ายที่ั้งปวิงเกิดขึ้น
เพ่ยงเพร์าะพ่อ่คนหนึ�งไม่ที่�าหน้าที่่�ขอ่งตูนเอ่งเที่่านั้นหร์ือ่ มน่ษยชาตูิจิะ
เปร์าะบางอ่ะไร์เพ่ยงนั้น
แล้วิเมือ่� ปมอ่่ดปิ สั มิได้ร์บั การ์สะสาง บางคร์ัง้ มันแปร์ร์ูปเป็นพยาธิ
สภาพที่างจิิตูที่่�ซับซ้อ่นกวิ่าเดิม มิหน�าซ�้ายังตูิดตู่อ่ได้ใน Paranoia Agent
ซึ�งก็คือ่อ่าการ์หวิาดร์ะแวิงหมู่ที่่�สามาร์ถสร์้างเร์ื�อ่งจิอ่มปลอ่มเพื�อ่ร์อ่งร์ับ
เนื้อ่หาหวิาดร์ะแวิงนั้นอ่ย่างสมบูร์ณ์แบบ ดังที่่�เร์าได้เห็นในบ้านเมือ่ง
ที่่กวิันน่้
หลายคนคิดวิ่า ดราก้อนบอล อ่อ่กที่ะเลและจิักร์วิาลไปไกลแล้วิ
หามิได้ ไม่แน่นัก ด้วิยซ่นโกคูตูายแล้วิเกิดใหม่ไม่ร์ู้ก่�คร์ั้งก็ยังไปไม่ถึง
นิพพานเส่ยที่่ บางที่่การ์เดินที่างขอ่งศ์่ล สมาธิ และปัญญา อ่าจิจิะยัง
ไม่สิ้นส่ดก็เป็นได้ วิันน่้ยามูชายังจิะพานมาเกิดใหม่ โชะเด๊ะ เอ่าเส่ยอ่่ก
ผู่้พันคนสวิยและที่่มสแตูนด์อ่โลนคอ่มเพล็กซ์ยังคงปฏิบัตูิการ์
กวิาดล้างอ่าชญากร์ร์มไซเบอ่ร์์ด้วิยไซเบอ่ร์์เบร์นที่่�ล�้าย่คมากขึ้นที่่กที่่
อ่วิัยวิะที่่ส� ญ
ู หายจิะม่ควิามหมายอ่ะไร์ หากเร์าสร์้างอ่วิัยวิะเที่่ยมได้เร์ือ่� ยๆ
อ่ย่างร์วิดเร์็วิ ส่ดที่้ายแม้แตู่ปมอ่่ดิปัสก็อ่าจิจิะเป็นขอ่งเที่่ยมไปด้วิย เมื�อ่
มน่ษย์พัฒนาไปถึงสิ�งที่่�เร์่ยกวิ่า Post-Humans ในปฏิบัตูิการ์ตูอ่นล่าส่ด
Ghost in the Shell: SAC_2045 ที่างเน็ตูฟลิกซ์เวิลาน่้
ถ้าช่วิิตูที่่�ตู้อ่งอ่ยู่ภายใตู้อ่ิที่ธิพลขอ่งจิิตูใตู้ส�านึกอ่ยู่ตูลอ่ดเวิลา
มันย่่งยากนัก กับแค่เร์ื�อ่งเซ็กซ์และการ์ฆ่าอ่ันเป็นธร์ร์มชาตูิพื้นฐานขอ่ง
มน่ษย์ยงั ม่กฎกตูิกามากมายย่บ่ ยับ� ยากตู่อ่การ์เสพ ให้ Gantz สร์้างกฎใหม่
แล้วิถ้าไม่พอ่ใจิ เร์าลบช่วิิตูเก่าที่ิ้งแล้วิสร์้างใหม่เร์ื�อ่ยๆ ไม่ร์ู้จิบจิะเป็น
อ่ะไร์ไป
ก็อดซิลล่า เป็นไคจิูที่่�ไม่ตูายจิร์ิงๆ เส่ยที่่ นอ่กจิากจิะไม่ตูาย
กลั บ ม่ ที่ ฤษฎ่ ก� า เนิ ด ใหม่ ขึ้ น มาร์อ่งร์ั บ อ่ย่ า งน่ า เชื� อ่ ถื อ่ มากขึ้ น ที่่ ก ปี
จิากปร์ะเด็น “ขนาดใคร์วิ่าไม่สา� คัญ” ตูอ่นน่ห้ น้าตูาอ่ย่างไร์ก็เร์ิม� จิะไม่สา� คัญ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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เส่ยแล้วิ และถ้าจิะตูายจิร์ิงวิันน่้ก็ไม่ส�าคัญอ่่ก เพร์าะเร์าเข่ยนที่ฤษฎ่
ก�าเนิดใหม่ที่างคณิตูศ์าสตูร์์ให้มันเร์่ยบร์้อ่ยแล้วิ
มาถึงหนังสือ่การ์์ตููนตูะวิันตูกที่่�บ้านเร์าไม่ม่คนแปลมาให้อ่่าน
เที่่าไร์นัก และอ่อ่กจิะน่าเส่ยดายหากไม่ได้อ่า่ น เร์ิม� ด้วิยอ่ัศ์วิินแห่งร์ัตูตูิกาล
ที่่�จิะม่อ่าย่ยืนยาวิไปตูลอ่ดกาล Batman: The Killing Joke ตูั้งค�าถามถึง
ควิามเกล่ยดชังร์ะหวิ่างแบที่แมนกับโจิ๊กเกอ่ร์์ สอ่งคนที่่�พร์้อ่มจิะฆ่ากัน
ที่่กคร์ัง้ เมือ่� ม่โอ่กาส ร์อ่บน่โ้ จิ๊กเกอ่ร์์กอ่่ กร์ร์มยิง� ใหญ่แบบที่่แ� บที่แมนไม่นา่
จิะให้อ่ภัยได้อ่่กแล้วิ แตู่เด่๋ยวิก่อ่น ที่่�แที่้เร์าเกล่ยดกันเร์ื�อ่งอ่ะไร์นะ?
หนังดังจิากดิสน่ย์และพิกซาร์์ Inside Out เล่าเร์ื�อ่งการ์ควิบค่ม
ตูนเอ่งขอ่งมน่ษย์ผ่่านตูัวิอ่าร์มณ์หลากหลายร์ูปแบบ ร์วิมที่ั้งควิามฝัน
ได้อ่ย่างสมจิร์ิง อ่ิงวิิชาการ์ และสน่กสนานเป็นที่่�เลื�อ่งลือ่
หนังสือ่อ่ัตูช่วิปร์ะวิัตูิขอ่งผู่้ล่้ภัยชาวิเวิ่ยดนาม The Best We
Could Do ช่ วิ ยยื น ยั น สิ� ง ที่่� นั ก วิิ ช าการ์ด้ า นปร์ะวิั ตูิ ศ์ าสตูร์์ บ าดแผ่ล
พูดเสมอ่ นั�นคือ่ เร์ื�อ่งบางเร์ื�อ่งจิ�าเป็นตู้อ่งได้ร์ับการ์ช�าร์ะ หากจิะให้ช่วิิตู
และปร์ะเที่ศ์ชาตูิเดินตู่อ่ไปได้
กลับมางานเข่ยนขอ่ง ก่ เดอ่ลิล อ่่กคร์ั้งหนึ�งใน Hostage ซึ�ง
เล่าเร์ื�อ่งช่วิิตูขอ่งตูัวิปร์ะกันได้สมจิร์ิงเส่ยจินคนอ่่านเหมือ่นถูกจิับเป็น
ตูัวิปร์ะกันเส่ยเอ่ง ตู้นฉบับเป็นหนังสือ่ปกแข็งหนาเตูอ่ะที่่เ� ล่าเร์ือ่� งด้วิยภาพ
มากกวิ่าตูัวิหนังสือ่อ่ย่างน่าอ่ึดอ่ัดใจิ
ตู่อ่ด้วิยงานเข่ยนขอ่งอ่ิโตู จิ่นจิิ กับหนังสือ่สยอ่งขวิัญที่่�ลงลึกไป
กวิ่าปมอ่่ดิปัสหลายข่ม ไม่วิ่าจิะเป็นเร์ื�อ่งกลิ�นขอ่งมน่ษย์ที่่�เหลือ่ที่น หร์ือ่
โร์คปร์ะสาที่ย�า้ คิดย�า้ ที่�าขัน้ สูงส่ด ตูามด้วิยหนังสือ่ที่่เ� ข่ยนจิากวิร์ร์ณกร์ร์ม
เร์ื�อ่งยิ�งใหญ่ขอ่งดะไซ โอ่ซาม่ – สูญสิ้นความเป็นคน
นอ่กจิากนั้น ยังม่การ์์ตููนญ่�ป่นด่ๆ น่าร์ักๆ น่ากลัวิๆ อ่่กหลาย
เร์ือ่� งร์อ่ให้อ่า่ นและดู เร์ือ่� งที่่ง� ดงามก็ม่ เร์ือ่� งที่่ส� ยอ่งขวิัญก็มาก แตู่ที่ไ่� ม่อ่ยาก
ให้มอ่งข้ามคือ่ที่่�มาขอ่งคลื�นยักษ์นอ่กฝั่งคานางาวิะขอ่งโฮค่ไซอ่ันลือ่ลั�น
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หนังสือ่เล่มน่ย้ งั ภูมใิ จิน�าเสนอ่การ์์ตูนู สอ่งศ์าสนา ซึง� ร์ับร์อ่งได้วิา่
จิะปร์ะเที่ือ่งปัญญาเป็นอ่ันมาก กับหนังการ์์ตูนู ฝร์ัง� หายากซึง� เล่าเร์ือ่� งการ์
ล้างแค้นชาวิเยอ่ร์มันหลังสงคร์ามโลกคร์ั้งที่่�สอ่ง อ่ันเป็นส่วินหนึ�งขอ่ง
ปร์ะวิัตูิศ์าสตูร์์ที่่�ไม่ม่ใคร์อ่ยากพูดถึง
ชาร์์ล่ บร์าวิน์ และสนูป้ี เป็นตูัวิอ่ย่างที่่ด� เ่ สมอ่ในการ์ปลอ่บปร์ะโลม
คนข่แ้ พ้ ร์วิมที่ัง้ ยืนยันเสมอ่มาวิ่าถ้าเร์าอ่ยูก่ บั อ่าร์มณ์เศ์ร์้า หร์ือ่แม้กร์ะที่ัง�
โร์คซึมเศ์ร์้าได้ ควิามเศ์ร์้านั้นม่พลังสร์้างสร์ร์ค์โลกในแบบที่่�คาดไม่ถึง
ปิดที่้ายด้วิยการ์์ตููนที่่�ด่ที่่�ส่ดในโลก ซึ�งคอ่ยบอ่กเด็กๆ ที่่กคน
เสมอ่มาวิ่า “ธร์ร์มะย่อ่มชนะอ่ธร์ร์ม” จิะเป็นใคร์ไม่ได้นอ่กจิาก หน้ากากเสือ
และที่่าอ่่ลตูร์้าไที่เกอ่ร์์เบร์กเกอ่ร์์อ่ันลือ่ลั�น ... ย่ะห์!
น้ายัแพทยั์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ม่นาคม 2565

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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BERSERK

ที่สุดของปมอีดิปัส

BERSERK เป็ น้ ผลงาน้ขอีงมิ อีุ ร ะ เคน้ทาโร (Miura Kentar ō ,
1966-2021) ซึ�งเผ่ยแพร์่คร์ั้งแร์กปี 1989 จินกร์ะที่ั�งมิอ่่ร์ะถึงแก่กร์ร์ม
โดยยังเข่ยนไม่จิบ ผ่ลงานร์วิมเล่มชิ้นส่ดที่้ายคือ่ BERSERK เล่มที่่� 41
ซึ�งวิางแผ่งที่่�ญ่�ป่นเมื�อ่วิันที่่� 24 ธันวิาคม 2021 ภายหลังมิอ่่ร์ะเส่ยช่วิิตู
ปร์ะมาณเจิ็ดเดือ่น
สิ�งที่่�โดดเด่นที่่�ส่ดขอ่ง BERSERK น่าจิะเป็นลายเส้นนั�นเอ่ง
ร์วิมที่ั้งการ์ด�าเนินเร์ื�อ่งที่่�ด�ามืดโหดร์้าย น่าเกล่ยดน่ากลัวิ อ่่จิาดลามก
และด่เดือ่ดถึงเลือ่ดถึงเนื้อ่ตูลอ่ดร์ะยะเวิลาหลายปีที่่�ผ่่านมา เขาวิาดร์ูป
ขนาดใหญ่ที่่�ม่ร์ายละเอ่่ยดมากมายหลายร์ูป ใช้สปีดไลน์ดั�งห่าฝน และ
ดึงดูดสายตูาด้วิยม่มมอ่งที่่�กดดันนักอ่่านอ่ย่างน่าร์ะที่ึก ล�าพังการ์ดูร์ูป
อ่ย่างเด่ยวิโดยไม่ใส่ใจิเนื้อ่หาก็เป็นควิามอ่ิ�มเอ่มที่างสายตูาอ่ย่างเอ่กอ่่
และอ่ดที่่�จิะยกย่อ่งงานชิ้นน่้มิได้
ด้านเนือ่้ เร์ือ่� งและเนือ่้ หาก็มใิ ช่ธร์ร์มดา ผ่มเคยเข่ยนถึง 10 เล่มแร์ก
และร์วิมเล่มในหนังสือ่ การ์ตูนที่รัก ขอ่งส�านักพิมพ์มตูิชนไปแล้วิตูั้งแตู่
พ.ศ์. 2545 คือ่เมื�อ่ 20 ปีก่อ่น วิันน่้จิะเข่ยนใหม่หลังจิากอ่่านใหม่ไป
40 เล่ม และอ่่านอ่อ่นไลน์ตู่อ่จิากนั้น
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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ผ่มอ่่าน BERSERK แล้วินึกถึงข้อ่ควิามตูอ่นหนึ�งในหนังสือ่
สมัญญาแห่งดอกกุหลาบ (The Name of the Rose) ขอ่งอ่่มแบร์์โตู เอ่โก
(Umberto Eco) แปลโดยภัควิด่ วิ่ร์ะภาสพงษ์ (โคร์งการ์จิัดพิมพ์คบไฟ,
พ.ศ์. 2541) ในเร์ื�อ่ง ภร์าดาวิิลเล่ยมกล่าวิกับเจิ้าอ่าวิาสวิ่า “ถ้าเช่นนั้น
ในหอ่สม่ดน่้ก็มห่ นังสือ่ที่่�บร์ร์จิ่ควิามเที่็จิร์วิมอ่ยู่ด้วิย ...”
เจิ้าอ่าวิาสตูอ่บวิ่า
“อ่สูร์ม่อ่ยู่ก็เพร์าะมันเป็นส่วินหนึ�งขอ่งเจิตูนาแห่งสวิร์ร์ค์ และใน
ร์ูปลักษณ์ช�ัวิช้าขอ่งเหล่ามาร์อ่สูร์น่้แหละที่่�พร์ะมหิที่ธาน่ภาพขอ่ง
พร์ะผู่ร์้ งั สฤษฎิจิ์ งึ จิักไขกร์ะจิ่าง และโดยเจิตูนาแห่งสวิร์ร์ค์นเ่้ ช่นกัน
จิึงม่หนังสือ่ที่่�เข่ยนโดยพวิกพ่อ่มด หมอ่ผ่่ ตู�าร์าลัที่ธิแคบาลาขอ่ง
พวิกยิวิ นิยายขอ่งพวิกกวิ่อ่นาร์ยะ ถ้อ่ยมดเที่็จิขอ่งเหล่าเด่ยร์ถ่ย์
น่�เป็นหลักการ์มั�นคงและสูงส่งขอ่งเหล่าผู่้สถาปนาอ่าร์ามน่้และ
ธ�าร์งหลักการ์ไวิ้ตูลอ่ดหลายศ์ตูวิร์ร์ษ วิ่าแม้แตู่ในหนังสือ่แห่ง
ควิามเที่็จิที่ัง้ หลาย เมือ่� อ่ยูตู่ อ่่ สายตูานักอ่่านปร์าดเปร์ือ่� ง ย่อ่มยลเห็น
ปร์ะกายร์�าไร์ขอ่งเที่วิปร์่ชาฉายอ่อ่กมา หอ่สม่ดจิึงเก็บร์ักษาผ่ลงาน
ปร์ะเภที่น่้ไวิ้ด้วิย”

ภาคน้ักรบดิำา
ชายหน่่มวิัยฉกร์ร์จิ์กล้ามเนื้อ่เป็นมัดๆ ก�าลังสมสู่กับหญิงสาวิ หญิงสาวิ
กลายร์่างเป็นผ่่ร์้ายนอ่นหงายชันเข่าคร์วิญคร์างด้วิยควิามส่ข ก่อ่นที่่�
ชายหน่ม่ จิะยัดปืนเข้าไปในปากแล้วิร์ะเบิดหัวิมันที่ิง้ เขาคือ่ “กัส” บ่ร์ษ่ ช่ดด�า
ผู่ถ้ อ่ื ดาบขนาดยักษ์เที่่าร์่างกายตูนเอ่งเป็นอ่าวิ่ธ ม่มอ่ื ข้างหนึง� เป็นมือ่เหล็ก
พร์้อ่มปืนในตูัวิ เหตู่เกิดในย่โร์ปย่คมืดที่่�กินเวิลายาวินาน 1,000 ปีนั้น
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กัสฝันถึงปีศ์าจิที่่�ม่ร์ูปร์่างเหมือ่นตูัวิอ่่อ่นมน่ษย์ในคร์ร์ภ์มาร์ดา
คลานกร์ะดึบ� ๆ น่าขยะแขยงเข้ามาหาเขา บนร์่างขอ่งกัสม่ “ร์อ่ยตู่ตูร์า” ซึง� จิะ
ร์��าร์้อ่งเร์่ยกปีศ์าจิมาจิากที่ัวิ� ที่่กหัวิร์ะแหง นับจิากน่ไ้ ม่วิา่ เขาจิะเยือ่้ งกร์ายไป
ที่างใดก็จิะม่ปีศ์าจิตูามร์ังควิานเขาเสมอ่ๆ เขาก�าลังนอ่นร์อ่เวิลาที่่�อ่ัศ์วิิน
หน้ากากงูจิะมาคิดบัญช่
เมือ่� หน้ากากงูสกู้ สั ไม่ได้ จิึงคืนร์่างเป็นปีศ์าจิงูกอ่่ นจิะถูกดาบยักษ์
ฟันคอ่ขาดกร์ะเด็นไป กัสเค้นเอ่าควิามจิร์ิงจิากหัวิงู “ก็อ่ดแฮนด์ที่ั้งห้า
อ่ยูที่่ ไ่� หน” เมือ่� ไม่ได้ร์บั ค�าตูอ่บจิึงยิงกร์ะส่นเป็นห่าฝนเข้าใส่หวิั งูแล้วิเผ่าที่ิง้
ที่่านเคานตู์ร์่างอ่้วินกลมก�าลังนั�งดูการ์ปร์ะหาร์ช่วิิตูแม่มดกลาง
ตูลาด กัสควิ้าศ์่ร์ษะหญิงสาวิที่่�ถูกกล่าวิหาวิ่าเป็นแม่มดขึ้นมาจิากพื้น
โยนมันไปที่่�ตูร์งหน้าที่่านเคานตู์
“จิะปร์ะกาศ์สงคร์ามกับข้างั้นหร์ือ่” ที่่านเคานตู์หัวิเร์าะขณะบ่บ
ศ์่ร์ษะขอ่งหญิงสาวิจินลูกตูาที่ะลักลิ้นจิ่กปาก แล้วิสั�งกอ่งที่หาร์ให้ตูิดตูาม
กัสไป การ์ตู่อ่สูอ่้ นั โหดเห่ย้ มเร์ิม� ขึน้ อ่่กคร์ัง้ กัสเอ่าชนะซอ่นดาร์์ก นายกอ่ง
ร์่างยักษ์ได้ เล่นเอ่าอ่่กฝ่ายสะบักสะบอ่ม
มันชื�อ่บัลกัส เคยเป็นหมอ่ปร์ะจิ�าตูัวิที่่านเคานตู์ บัลกัสให้เขาดู
“ไข่แห่งจิักร์พร์ร์ดิ” ขอ่งปร์ะหลาดที่่ม� ล่ กั ษณะเหมือ่นไข่แตู่มห่ ตูู าจิมูกปาก
วิางบนตู�าแหน่งตู่างๆ ผ่ิดร์ูปผ่ิดร์่างชวินคลืน� เห่ยน บัลกัสเล่าวิ่าที่่านเคานตู์
เคยเป็นคนปกตูิมาก่อ่น เมื�อ่ได้ไข่แห่งจิักร์พร์ร์ดิมาจิึงเปล่�ยนไป ช�าแหละ
คนที่ัง้ เป็น ฉ่กที่ิง้ ข่มขืน แล้วิก็กนิ ที่่านเคานตู์กนิ บ่ตูร์และภร์ร์ยาขอ่งบัลกัส
ไปด้วิย ไข่แห่งจิักร์พร์ร์ดิคือ่ก่ญแจิที่่�จิะน�ากัสไปพบกับก็อ่ดแฮนด์ที่ั้งห้า
กัสควิ้า “ดาบยักษ์” ตู่อ่สู้กับซอ่นดาร์์กอ่่กร์อ่บ ฉากตู่อ่สู้อ่ัน
น่าสะอ่ิดสะเอ่่ยนผ่่านไปหลายหน้ากวิ่ากัสจิะเอ่าชนะได้ ตู่อ่ไปเขาตู้อ่งเผ่ชิญ
กับที่่านเคานตู์ ฉากที่่านเคานตู์คืนร์่างเป็นอ่ส่ร์กายและตู่อ่สู้กับกัสนั้น
กินเนื้อ่ที่่�อ่่กหลายหน้าและเตู็มไปด้วิยภาพอ่่จิาดลามกมากมาย กัสสับ
ที่่านเคานตู์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อ่ยตู่อ่หน้าลูกสาวิซึ�งก�าลังช็อ่กกับร์่างแที่้
ขอ่งบิดา เศ์ษเนื้อ่แหลกเหลวิขอ่งที่่านเคานตู์ร์้อ่งเร์่ยกไข่แห่งจิักร์พร์ร์ดิ
เปิดปร์ะตููนร์กให้ก็อ่ดแฮนด์ที่ั้งห้าปร์ากฏกาย หนึ�งในนั้นคือ่ “กร์่ฟีส”
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

17

มิอ่่ร์ะ เคนที่าโร์ เล่าเร์ื�อ่งร์าวิเหล่าน่้ด้วิยภาพขาวิด�าและลายเส้น
ที่่�สื�อ่ถึงควิามร์่นแร์ง การ์ฆ่าฟัน โลหิตู ชิ้นเนื้อ่ เศ์ษกร์ะดูก การ์ฉ่กขาด
ขอ่งอ่งคาพยพส่วินตู่างๆ นอ่กจิากน่ย้ งั ม่ภาพปีศ์าจิ ผ่่ร์า้ ย อ่ส่ร์กายแตู่ละตูน
ร์วิมที่ั้งก็อ่ดแฮนด์ที่่�ตู่างส่อ่นัยที่างเพศ์ ซ�้าเตูิมด้วิยภาพเปลือ่ยด้านหน้า
ขอ่งตูัวิละคร์ ภาพการ์สมสูที่่ งั้ แบบคูแ่ ละแบบหมู่ ที่ัง้ ร์ะหวิ่างมน่ษย์ ร์ะหวิ่าง
ปีศ์าจิ และร์ะหวิ่างมน่ษย์กับปีศ์าจิ
ร์ะหวิ่างการ์เดินที่างขอ่งกัสในสามเล่มแร์ก เขาได้ฆ่า “พ่อ่” ถึง
สามคร์ั้ง
คร์ั้ ง แร์กเมื� อ่ ฆ่ า อ่ั ศ์ วิิ น หน้ า กากงู ในนาที่่ ที่่� อ่ั ศ์ วิิ น หน้ า กากงู
กลายร์่างเป็นปีศ์าจิงู หัวิงูกลายเป็นสัญลักษณ์ขอ่งอ่วิัยวิะเพศ์ชายและ
ถูกกัสฟันขาดไปในที่ันที่่
คร์ั้งที่่�สอ่งเมื�อ่ฆ่าซอ่นดาร์์ก ในนาที่่ที่่�ซอ่นดาร์์กแผ่่ร์ะโยงร์ะยาง
ขอ่งปีศ์าจิอ่อ่กมาจิากที่่กร์ูเปิดขอ่งร์่างกาย ร์ะโยงร์ะยางน่าคลืน� ไส้เหล่านัน้
แสดงภาพลักษณ์ขอ่งอ่วิัยวิะเพศ์ชายอ่ย่างชัดเจิน จิึงถูกกัสตูัดขาดและ
ฟาดจินแหลกเหลวิ
คร์ัง้ ที่่ส� ามเมือ่� เผ่ชิญหน้ากับร์่างปีศ์าจิขอ่งที่่านเคานตู์ ที่่านเคานตู์
เป็นตูัวิละคร์ที่่�ม่ภาพลักษณ์ขอ่งบิดาตูั้งแตู่ตู้นเร์ื�อ่ง นับตูั้งแตู่คร์ั้งที่่�เป็น
หั วิ หน้ า คร์อ่บคร์ั วิ ที่่� ด่ ม าจินถึ ง ย่ ค สมั ย ที่่� คิ ด ร์วิบหั วิ ร์วิบหางบ่ ตู ร์สาวิ
ขอ่งตูนเอ่ง ลายเส้นส่อ่นัยถึงอ่วิัยวิะเพศ์ชายตูั้งแตู่แร์กซ�้าเตูิมด้วิยฉาก
“สอ่ดใส่” น�า้ เชือ่้ ปีศ์าจิเข้าปากซอ่นดาร์์ก แล้วิลงเอ่ยด้วิยร์่างปีศ์าจิที่่อ่� จิ่ าด
ลามกเป็นที่่ส� ่ด
การ์สับที่่านเคานตู์เป็นชิน้ ๆ แสดงถึงภาวิะ “ไม่ร์จิู้ กั ตูนเอ่ง” ขอ่งกัส
หลังจิากฆ่าพ่อ่คนน่้แล้วิ เขายังจิะตู้อ่งฆ่าอ่่กเที่่าไร์กวิ่าจิะถึงตูัวิกร์่ฟีส
หายนะอ่่กมากเที่่าไร์ที่่จิ� ะเกิดขึน้ ตู่อ่ไปตูร์าบเที่่าที่่เ� ขาไขปร์ิศ์นาขอ่งตูนเอ่ง
ไม่ได้ นอ่กจิากการ์กร์ะที่�าเสมือ่นหนึ�งปิตู่ฆาตูแล้วิ กัสยังตู้อ่งเผ่ชิญกับ

18

ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ

มาร์ดาหลายคร์ั้งเช่นเด่ยวิกับที่่�อ่่ดิปัสเผ่ชิญหน้ากับสฟิงซ์ ก่อ่นจิะได้พบ
กับมาร์ดาที่่�แที่้จิร์ิงและหายนะที่่�จิร์ิงแที่้ในที่่�ส่ด สามคร์ั้งที่่�เผ่ชิญหน้ากับ
“สฟิงซ์” เป็นโอ่กาสที่่เ� ขาจิะได้ไขปร์ิศ์นาเพือ่� ร์ูเ้ ที่่าที่ันตูนเอ่ง แตู่เขาก็ไม่เคย
ที่�าได้ส�าเร์็จิ
คร์ั้งที่่�หนึ�งเมื�อ่เขาฝันถึงตูัวิอ่่อ่นในคร์ร์ภ์มาร์ดา คร์ั้งที่่�สอ่งเมื�อ่
ตูัวิอ่่อ่นนั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นเพื�อ่สกัดกั้นให้เขาหย่ด และคร์ั้งที่่�สามเมื�อ่
บัลกัสกลับมาหาเขาในร์่างขอ่งตูัวิอ่่อ่น แตู่ละคร์ัง้ เป็นโอ่กาสที่่เ� ขาจิะได้หย่ด
เพือ่� ไตูร์่ตูร์อ่งถึงช่วิตูิ วิัยเยาวิ์ขอ่งตูนเอ่ง เพือ่� ที่่จิ� ะได้เข้าใจิแร์งผ่ลักดันขอ่ง
ตูนเอ่งและให้อ่ภัยกับที่่กสิ�งที่่�เกิดขึ้น แตู่เพร์าะเขาที่�าไม่ส�าเร์็จิ เขาจิึงถือ่
ดาบยักษ์เล่มนัน้ ฟาดฟันที่่กสิง� ที่่กอ่ย่างที่่ข� วิางหน้าด้วิยไฟแค้นที่่ม� อ่ดไหม้
ตูัวิเขาเอ่งอ่ย่างร์่นแร์งชั�วินาตูาปี
จิากน่้หนังสือ่ย้อ่นไปที่่�เร์ื�อ่งร์าวิตูอ่นเร์ิ�มตู้น กัสเกิดจิากคร์ร์ภ์
ขอ่งหญิงที่่�ถูกแขวินคอ่ตูายในสงคร์าม กัสหล่ดไหลอ่อ่กจิากคร์ร์ภ์และ
ตูกลงสู่พื้นที่ั น ที่่ ภร์ร์ยาขอ่งกั ล วิ่ โ นเก็ บ เขาขึ้ น มาจิากกอ่งเลื อ่ ดและ
น�้าเหลือ่งไปเล่ย้ งเป็นบ่ตูร์บ่ญธร์ร์ม หล่อ่นตูายด้วิยฝีดาษในขณะที่่ก� สั อ่าย่
ไม่นา่ จิะเกินห้าขวิบ กัลวิ่โนเล่้ยงกัสตู่อ่มา แตู่เขาเพ่ยงให้น�้าและอ่าหาร์
เที่่านัน้ ไม่มค่ วิามร์ักและการ์ดูแลใดๆ ม่แตู่การ์ด่าที่อ่ ใช้แร์งงาน และฝึกดาบ
กัลวิ่โนเป็นที่หาร์ร์ับจิ้าง กัสเตูิบโตูที่่ามกลางหมู่นักร์บกักขฬะ
หัดใช้ดาบตูัง้ แตู่เล็ก และร์่วิมสงคร์ามเมือ่� วิิง� ได้ วิันหนึง� กัลวิ่โนโยนยาใส่แผ่ล
ให้เขาหลังการ์ร์บ อ่ันเป็นคร์ั้งแร์กที่่�เขาได้ร์ับควิามร์ักจิากพ่อ่ แตู่ก็เป็น
เพ่ยงคร์ั้งเด่ยวิ เพร์าะหลังจิากนั้นกัลวิ่โนขายเขาให้เพื�อ่นที่หาร์ “ข่มขืน”
ในคืนหนึ�ง
กัสไม่ร์ู้วิ่าเป็นพ่อ่เอ่งที่่�ขายเขาในคืนนั้น จิึงยังคงร์ักและหวิัง
ควิามร์ักจิากพ่อ่เสมอ่มา เมื�อ่กัลวิ่โนขาขาดในการ์ร์บ เขาจิึงเป็นผู่้ดูแล
ตูลอ่ดที่ั้งคืน ร์วิมที่ั้งแสดงฝีมือ่ในการ์ร์บเก่งกล้าขึ้นแที่นพ่อ่ได้ที่่กวิัน
แตู่แล้วิวิันหนึ�งกัลวิ่โนก็โพล่งเร์ื�อ่งที่่เ� คยขายเขาอ่อ่กมา ที่ั้งสอ่งจิึงตู่อ่สู้กัน
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และกัสพลัง้ มือ่ฟันคอ่กัลวิ่โนถึงตูาย เด็กๆ ควิร์ผ่่านปมอ่่ดปิ สั ไปได้ดวิ้ ยการ์
ฆ่าบิดาในจิิตูใตู้ส�านึก แตู่กัสแตูกตู่าง เขาไม่สามาร์ถสร์้างสัมพันธ์กับใคร์
ได้อ่่กเลย นอ่กจิากการ์ใช้ควิามร์่นแร์ง
กัสหน่อ่อ่กจิากค่ายพร์้อ่ม “ดาบใหญ่” เล่มหนึง� และร์ะเหเร์่ร์อ่่ นไป
ในสมร์ภูมิก่อ่นที่่�จิะมาพบกับกอ่งพันเหย่�ยวิภายใตู้การ์น�าขอ่งกร์่ฟีส
หน่่มร์ูปงาม เขาพบวิ่าการ์อ่ยู่ใกล้กร์่ฟีสนั้นให้ควิามร์ู้สึกเหมือ่นอ่ยู่ใกล้
มาร์ดา กร์่ฟีสม่ใบหน้าและร์ูปร์่างงามเหมือ่นสตูร์่ แตู่ขณะเด่ยวิกัน
เขาไม่สบายใจิเลยที่่�อ่ยู่ใกล้กร์่ฟีส กร์่ฟีสเป็นบ่ร์่ษ เป็นผู่้น�า ฝีมือ่ดาบ
เป็นยอ่ด และเป็นเป้าหมายที่่�เขาตู้อ่งเอ่าชนะ
สามปีที่ก่� ัสร์่วิมที่่กข์ร์่วิมส่ขกับแคสก้า, จิูโด้, คาร์์คัส, พิพิน และ
ร์ิ เ คลโด เขาได้ เ ร์่ ย นร์ู ้ ด ้ า นที่่� ส ดใสขอ่งช่ วิิ ตู มากพอ่จิะเร์ิ� ม ให้ อ่ ภั ย กั บ
บาปกร์ร์มที่ั้งหมดที่่�ตูนเอ่งก่อ่ หลังการ์ศ์ึกคร์ั้งใหญ่ที่่�มิดแลนด์ เขาม่
ควิามร์ักให้นักร์บสาวิแคสก้า ในขณะที่่�แคสก้าม่ใจิให้นายที่ัพกร์่ฟีส กัส
ให้อ่ภัยตูนเอ่ง เขาไม่กลัวิกร์่ฟีสซึ�งเป็นตูัวิแที่นขอ่งที่ั้งมาร์ดาและบิดา
อ่่กแล้วิ เขาขอ่ถอ่นตูัวิอ่อ่กไปเพื�อ่ค้นหาวิิถ่ที่่�จิะหล่ดพ้นจิากดาบใหญ่
ที่่�เขาก�ามันมาตูลอ่ดช่วิิตู
“เร์าใช้ดาบเล่มน่้สัมผ่ัสกับสิ�งตู่างๆ มากกวิ่าใช้มือ่ขอ่งเร์าเอ่ง
เส่ยอ่่ก” กัสนั�งถือ่ดาบร์�าพึงในคืนหนึ�งที่่�พเนจิร์ไป ที่่�ผ่่านมาตูัวิเขาเอ่ง
มิใช่คน แตู่เป็น “อ่าวิ่ธ”
กร์่ฟสี ไม่ยนิ ยอ่มให้กสั จิากไปโดยไม่ดวิล ปร์ากฏวิ่ากร์่ฟสี พ่ายแพ้
คืนที่่เ� ขาพ่ายแพ้นนั้ กร์่ฟสี เข้าหาพร์ะธิดาวิัยเยาวิ์ขอ่งกษัตูร์ิยแ์ ห่งมิดแลนด์
และม่สัมพันธ์ด้วิย กษัตูร์ิย์กร์ะชากผ่้าห่มอ่อ่กเห็นร์อ่ยเลือ่ดพร์หมจิร์ร์ย์
บนเตู่ยงนอ่นลูกสาวิ กษัตูร์ิย์จิิตูใจิชั�วิช้าหมายปอ่งลูกสาวิอ่ยู่ก่อ่น จิึงสั�ง
ขังกร์่ฟีสในค่กมืดและให้กอ่งที่หาร์มิดแลนด์จิู่โจิมที่�าลายกอ่งพันเหย่�ยวิ
ในคร์าวิเด่ยวิ
กอ่งพั น เหย่� ย วิที่่� แ ตูกพ่ า ยม่ นั ก ร์บหญิ ง แคสก้ า น� า ที่ั พ หน่ ไ ป
กัสกลับมาหาเพือ่� นๆ อ่่กคร์ัง้ หนึง� แล้วิร์วิบร์วิมก�าลังเข้าช่วิยเหลือ่กร์่ฟสี ที่่�
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ถูกขังค่กมืด ถูกตูัดเส้นเอ่็นมือ่เที่้าและลิน้ ถูกที่ร์มานร์่างกายอ่ย่างตู่อ่เนือ่� ง
เป็นปี กร์่ฟีสที่่�ช่วิยมาได้วิันน่้เป็นเพ่ยงซากศ์พที่่�ม่ช่วิิตู คืนหนึ�งกร์่ฟีส
สังเวิยสหายร์่วิมร์บและกอ่งพันเหย่ย� วิที่่เ� หลือ่อ่ยูใ่ ห้กบั ฝูงปีศ์าจิจิากข่มนร์ก
เพือ่� แลกกับการ์เป็นหนึง� ในก็อ่ดแฮนด์ ที่่กคนถูกสังหาร์สยดสยอ่ง ม่เพ่ยง
กัสและแคสก้าที่่�ร์อ่ดไปได้ กัสแขนขาด ส่วินแคสก้าเส่ยสตูิ
เพร์าะกัสไม่ร์จิู้ กั ตูนเอ่งด่พอ่ เขาจิึงพาตูนเอ่งกลับมาหา “มาร์ดา”
กร์่ฟีสอ่่กคร์ั้ง เปิดโอ่กาสให้ “บิดา” กร์่ฟีสที่�าลายเขา บัดน่้เขาร์ื้อ่ฟื้นปม
ปิตูฆ่ าตูขึน้ มาอ่่กคร์ัง้ หนึง� แล้วิ เขาพาร์่างไร์้แขนหลบหน่ไปจินพบกับร์ิเคลโด
ที่่�แยกตูัวิจิากกอ่งพันเหย่�ยวิไปก่อ่นหน้าการ์ที่�าลายล้าง เขาได้แขนใหม่
เป็นปืนและได้ดาบที่่�ม่ขนาดใหญ่ยักษ์กวิ่าเล่มเดิม ใหญ่มากเส่ยจินไม่
เหมือ่นดาบ ใหญ่ยิ�งกวิ่าร์่างกายขอ่งเขา บัดน่้เขามิใช่เป็นเพ่ยงอ่าวิ่ธ
แตู่เขาเป็น “ดาบยักษ์” หนึ�งเด่ยวินั้น อ่ันเป็นสัญลักษณ์ขอ่งอ่งคชาตูบิดา
ที่่เ� ขาจิะถือ่ไปที่่กหนแห่งเพื�อ่ฆ่าฟันผู่้คนไปที่ั�วิหล้า จินกวิ่าควิามโกร์ธที่่�ม่
ตู่อ่ตูัวิเอ่งและตู่อ่กร์่ฟีสจิะหมดสิ้น
ภาคเดิอีะลอีสต์ชิลเดิรน้
กัสแขนเด่ยวิพร์้อ่มอ่าวิ่ธคร์บมือ่อ่อ่กเดินที่างอ่่กคร์ั้งหนึ�ง พร์้อ่มกับเอ่ลฟ์
“แพ็ค” ผู่้ตูิดตูาม ลายเส้นขอ่งเอ่ลฟ์เป็นส่วินเกินและแปลกปลอ่มที่่�เข้ามา
ช่วิยลดโที่นขอ่งหนังสือ่ตูั้งแตู่แร์ก แตู่ดูเหมือ่นจิะก่อ่ควิามร์�าคาญแก่ที่ั้ง
กัสและนักอ่่าน
กอ่งพันศ์าสนาน�าโดยนักร์บหญิง “ฟาลเนเซ่” กับนายที่หาร์
คนสนิที่ “เซอ่ร์์ปิโก้” เป็นกอ่งที่หาร์ที่่ป� ร์ะกอ่บด้วิยลูกข่นนางผู่้ลากมากด่
ไม่ม่ปร์ะสบการ์ณ์ พวิกเขาอ่อ่กเดินที่างสืบเร์ื�อ่งนักร์บด�า ด้วิยม่ข่าวิวิ่า
มันไปถึงไหนคนตูายถึงนั�น
ที่ั้งหมดไปพบกันที่่�ที่่งเด็กหาย “จิิล” เด็กที่่�ถูกพ่อ่ที่�าร์้าย ส่วินแม่
ไม่ปกป้อ่งอ่ะไร์ อ่าสาพากัสเข้าไปในที่่่งเด็กหาย ที่่�ซึ�งเขาจิะพบกับพ่�สาวิ
ขอ่งจิิลที่่ห� ายไปก่อ่นหน้าน่้ “มัน” มิใช่พส่� าวิแที่้ๆ และมันมิใช่พส่� าวิขอ่งจิิล
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อ่่กแล้วิ แตู่เป็นแมลงปีศ์าจิ เด็กสาวิที่ั้งสอ่งเตูิบโตูมาคล้ายๆ กัน นั�นคือ่
ถูกพ่อ่ที่�าร์้ายและร์ู้เห็นวิ่าพ่อ่ที่�าร์้ายแม่ เร์ื�อ่งในที่่่งสังหาร์น่้เป็นศ์ูนย์ร์วิม
ขอ่งผ่ลพวิงแห่งควิามคับแค้นขอ่งเด็กๆ ที่่�เตูิบโตูมากับพ่อ่ปีศ์าจิ ไม่วิ่า
จิะเป็นกัสหร์ือ่ปร์ะดาเด็กหายที่ั้งปวิง
กัสฆ่าปีศ์าจิหมดที่ั้งที่่่งและหมดที่ั้งป่า เขาฟันและฆ่าไม่ไวิ้หน้า
ไม่ไวิ้หน้าแพ็ค ไม่ไวิ้หน้าจิิล เขาฆ่าไม่เหลือ่จินสิน้ เร์่ย� วิแร์งและถูกฟาลเนเซ่
จิับได้ แตู่ด้วิยควิามไร์้ปร์ะสบการ์ณ์ขอ่งแม่ที่ัพสาวิและกอ่งที่หาร์ไร์้ฝีมือ่
กัสจิึงหลบหน่กลับไปหาร์ิเคลโดได้สา� เร์็จิ แตู่เขาก็พบวิ่าแคสก้าหายไปแล้วิ
หลังจิากฟืน้ ตูัวิและซ่อ่มแซมอ่าวิ่ธ ที่ัง้ ดาบยักษ์และปืนใหญ่ที่ม่� อ่ื
กัสอ่อ่กเดินที่างตูามหาแคสก้า เป็นเวิลาเด่ยวิกันกับที่่�ฟาลเนเซ่ถูกปลด
จิากหน้าที่่ตู� ามหานักร์บด�า แล้วิได้ร์บั มอ่บหน้าที่่ใ� ห้นา� กอ่งที่ัพโซ่ศ์กั ดิส์ ที่ิ ธิ์
ตูิดตูามตู่ลาการ์ร์่างบึกบึน “มอ่สก่ส” ผู่ที่้ ร์งศ์่ลแห่งศ์าสนจิักร์ ผู่ซ้ ง�ึ ร์ายล้อ่ม
ด้วิยเพชฌฆาตูเห่้ยมโหดกล่่มหนึ�งที่่�คอ่ยส�าเร์็จิโที่ษผู่้ลบหลู่พร์ะเจิ้า
ภาคแห่งการพิพากษ์า
เร์ื�อ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านผู่้อ่พยพซึ�งเป็นศ์ูนย์ร์วิมขอ่งชาวิบ้านนับหมื�นแสน
ที่่อ่� ดอ่ยาก แคสก้าในสภาพพันแผ่ลที่ัง้ ตูัวิมาอ่าศ์ัยอ่ยูก่ บั กล่ม่ หญิงโสเภณ่
ที่่�น่� ส่วินหนึ�งขอ่งผู่้อ่พยพไปร์่วิมพิธ่ลึกลับน่ากลัวิในถ�้าใตู้ดิน วิันหนึ�ง
พวิกมันจิับแคสก้าไปเพื�อ่สังเวิย แตู่การ์ณ์กลับเป็นวิ่าแคสก้าผู่้ซ�ึงม่
ตูร์าปีศ์าจิเหมือ่นกัสน�าพาผ่่ร์้ายจิากอ่เวิจิ่มากมายมาอ่ยู่ร์อ่บตูัวิ
ตู่ลาการ์มอ่สก่สและสาวิกจิับพวิกผู่อ่้ พยพที่่แ� ข็งขืนไปที่าร์่ณกร์ร์ม
สาร์พัด หลายคนถูกเผ่าที่ั้งเป็น แม้วิ่าฟาลเนเซ่จิะม่ส่หน้ากร์ะอ่ักกร์ะอ่่วิน
กับการ์ที่ร์มานสยดสยอ่งที่่�เห็น แตู่เธอ่ก็ช่วิยเหลือ่ตู่ลาการ์ในการ์จิับก่ม
และยืนดูการ์เผ่าคนที่ั้งเป็นโดยไม่สะที่กสะที่้าน ที่่�แที่้เธอ่ยืนดูการ์เผ่าคน
มาตูั้งแตู่เป็นเด็กแล้วิ
กัสตูิดตูามมาจินถึงที่่� เขาใช้ดาบยักษ์ฟาดฟันกอ่งที่ัพที่่ข� วิางหน้า
แล้วิตูิดตูามแคสก้าไปจินถึงถ�้าใตู้ดินอ่ันมืดมน ที่่�นั�นแคสก้าก�าลังจิะ
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ถูกสังเวิยให้แก่เล่ยงผ่ายักษ์ที่ม่� อ่่ งคชาตูเป็นงู จิะเห็นวิ่าน่เ� ป็นการ์์ตูนู ขอ่งพ่อ่
ตูลอ่ดที่ัง้ เร์ื�อ่ง กัสเข้ามาช่วิยเหลือ่ไวิ้ แตู่ภายใตู้สถานการ์ณ์ช่ลม่นวิ่่นวิาย
นั้นเอ่งที่่�ตูล่ าการ์มอ่สก่สได้ตูัวิแคสก้าไปอ่่ก
ตู่ลาการ์มิได้มเ่ พ่ยงสาวิกปีศ์าจิมากฝีมอ่ื ร์ายล้อ่ม เขาม่พร์ะผู่เ้ ป็นเจิ้า
ผู่้ที่ร์งมหิที่ธาน่ภาพคอ่ยช่วิยเหลือ่อ่่กด้วิย ป้อ่มปร์าการ์กลายสภาพเป็น
ฝ่ามือ่หินขนาดยักษ์ตูั้งตูร์ะหง่านกลางห่บเขา เป็นเวิลาเด่ยวิกันกับที่่�
สัญลักษณ์ขอ่งปีศ์าจิที่่ตู� ดิ ตูัวิแคสก้าและกัสปร์ากฏขึน้ บนพืน้ ร์าบกวิ้างใหญ่
ฟาลเนเซ่ได้แตู่ยืนมอ่งกัสกวิัดแกวิ่งดาบยักษ์เพื�อ่ช่วิยเหลือ่แคสก้าแม้จิะ
ร์ู้ตูัวิวิ่าไม่ม่วิันชนะ เร์าจิะที่�าอ่ย่างไร์เมื�อ่พบศ์ัตูร์ูที่่�ไม่ม่วิันชนะ
กัสเส่ยบดาบยักษ์เข้ากลางล�าตูัวิตู่ลาการ์ เป็นเวิลาเด่ยวิกันกับที่่�
กร์่ฟสี เกิดใหม่ บัดน่ผ่้ นู้ า� กอ่งพันเหย่ย� วิกลับมาแล้วิ บ่ร์ษ่ ร์ูปงามฝีมอ่ื สูงส่ง
จิะเป็นควิามหวิังขอ่งมิดแลนด์ ข่นพลที่ั�วิที่ิศ์ตู่างเข้ามาหาเขา เขาเป็น
ควิามหวิังหนึง� เด่ยวิที่่จิ� ะกอ่บกูม้ ดิ แลนด์ขนึ้ ใหม่จิากควิามเน่าเฟะที่่ก� ษัตูร์ิย์
ที่�าเอ่าไวิ้ ในขณะที่่�ใคร์ๆ ที่ั�วิร์าชอ่าณาจิักร์ชื�นชมกร์่ฟีส แตู่กัสไม่เคยลืม
วิ่ามันเร์่ยกนร์กมาจิัดการ์กอ่งพันเหย่�ยวิอ่ย่างไร์ในตูอ่นนั้น และแคสก้า
กลายเป็นหญิงบ้าเส่ยสตูิในวิันน่้ การ์ขับเค่ย� วิขอ่งคนที่ัง้ สอ่งก�าลังจิะเร์ิม� ตู้น
ขึ้นใหม่อ่่กคร์ั้งด้วิยเลือ่ดที่่�ไหลนอ่งมากกวิ่าเดิม
ภาคมิลเลน้เน้ียัมฟอีลคอีน้
เดอ่ะลอ่สตู์ชิลเดร์นเกิดจิากบิดาที่่�ที่าร์่ณ คือ่พ่อ่ปีศ์าจิที่่�ที่่กผู่้คนตู้อ่งมา
บวิงสร์วิง ภาคแห่งการ์พิพากษาเกิดจิากบิดาที่่�เป็นใหญ่ที่ั�วิหล้า ที่ร์ง
พลาน่ภาพปร์ะหนึ�งพร์ะผู่้เป็นเจิ้าบนสร์วิงสวิร์ร์ค์ซึ�งที่่กคนตู้อ่งศ์ร์ัที่ธา
และห้ามสงสัย พ่อ่ที่ั้งสอ่งคนคือ่เล่ยงผ่ายักษ์และตู่ลาการ์เหล็กล้วินถูก
พ่อ่ขอ่งกัสในร์ูปขอ่งดาบยักษ์ “สังหาร์” สิ้น จิะเห็นวิ่าเขาไม่ฟังใคร์เลย
เขาเดินหน้าด้วิยไฟนร์กในใจิตูัวิเอ่งจิร์ิงๆ
ภาคมิลเลนเน่ยมฟอ่ลคอ่นอ่่อ่นลงในช่วิงแร์กเมือ่� ม่ตูวิั ละคร์อ่ย่าง
เอ่ลฟ์แพ็คและเด็กแก่นอ่ิชโดร์ ได้ฟาลเนเซ่และเซอ่ร์์ปิโก้มาร์่วิมขบวิน
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พบแม่มดน่าร์ักซิลเก้ช่วิยกร์่ยที่างและได้แคสก้าซึ�งบัดน่้ยังมิได้สตูิคืนมา
มาอ่ยูใ่ กล้ๆ โที่นเร์ือ่� งเบาบางไปคร์ูใ่ หญ่และยืดเยือ่้ อ่อ่กไปพักหนึง� ก่อ่นจิะ
เข้าสู่เส้นเร์ื�อ่งหลัก นั�นคือ่การ์ล้างแค้นกร์่ฟีส
กร์่ฟีสได้ข่นพลร์้ายกาจิหลายนายมาร์่วิมที่ัพ ร์วิมที่ั้งการ์กลับมา
ขอ่งอ่สูร์เขาเด่ยวินอ่สเฟอ่ร์าตููซ็อ่ด เขาสถาปนาตูนเอ่งเป็นคู่หมั้นขอ่ง
อ่งค์หญิงชาร์์ลอ่็ ตูและผู่ก้ อ่บกูบ้ ลั ลังก์มดิ แลนด์ที่า่ มกลางเส่ยงคัดค้านขอ่ง
ศ์าสนจิักร์ แตู่จิู่ๆ สันตูะปาปาก็ปร์ากฏกายตู่อ่ข่นนางมิดแลนด์ที่ั้งปวิง
เพื�อ่สนับสน่นเขา กร์่ฟีสม่นอ่สเฟอ่ร์าตููซ็อ่ดเป็นอ่าวิ่ธลับในหลายๆ คร์ั้ง
ดูเหมือ่นเขาจิะลืมเลือ่นเร์ื�อ่งกอ่งพันเหย่�ยวิที่่�เขาเคยยืมมือ่ก็อ่ดแฮนด์
ที่�าลาย เขาลืมเลือ่นแคสก้า จิูโด้ คาร์์คสั พิพนิ และร์ิเคลโด วิันน่เ้ ขาเป็น
เหย่ย� วิขาวิแห่งแสงสวิ่างอ่ันบร์ิส่ที่ธิ์
มิดแลนด์ยังม่ศ์ัตูร์ูนอ่กอ่าณาจิักร์ที่่�น่ากลัวิอ่ยู่ คือ่ชนเผ่่าคูซาน
ลึกลับ พวิกคูซานเป็นนักร์บที่่�เช่�ยวิชาญ สืบเชื้อ่สายมาจิากบร์ร์พชน
แตู่โบร์าณที่่น� ับถือ่ค่ณไสย พวิกมันม่นักร์บกล้าหาญ ม่พอ่่ มดชั�วิช้า และ
ม่อ่งค์ร์าชาที่่ย� ิง� ใหญ่เหนือ่นร์ก การ์สูร์้ บร์ะหวิ่างมิดแลนด์กบั คูซานในช่วิง
แร์กๆ น่้ ม่กสั ตูิดอ่ยูตู่ ร์งกลาง กลายเป็นศ์ึกสามเส้าที่่ส� อ่งที่ัพยิง� ใหญ่ขนาบ
นักร์บด�ากับพร์ร์คพวิกน่าร์ักกล่่มหนึ�ง อ่ย่างไร์ก็ตูาม เขายังใช้ดาบยักษ์
แก้ปัญหาเสมอ่ๆ และลายเส้นถมด�าเปือ่้ นมือ่นักอ่่านขอ่งมิอ่่ร์ะ เคนที่าโร์
ยังคงน่าดึงดูดไม่เสื�อ่มคลาย ม่ร์ูปเตู็มหน้าน่าตูื�นตูะลึงให้เสพเป็นร์ะยะๆ
เสมือ่นหนึ�งเงาปีศ์าจิที่่�ล่อ่ลวิงนักอ่่านให้ตูิดตูามตู่อ่ไป
ตูามตู่อ่ไปแม้ผู่้เข่ยนล่วิงลับไปแล้วิ
ภาคแฟน้ตาเซียั
กัสและพลพร์ร์คอ่อ่กเร์ือ่พาแคสก้าไปร์ักษาตูัวิ ในขณะที่่�เหย่�ยวิแห่ง
แสงสวิ่างกร์่ฟีสสร์้างอ่าณาจิักร์ฟอ่ลคอ่นเน่ยใหม่ที่่�ยิ�งใหญ่อ่ลังการ์และ
เป็นศ์ูนย์ร์วิมขอ่งผู่้คนจิากที่ั�วิสาร์ที่ิศ์มากกวิ่าเดิม กัสนั�งเร์ือ่ฟาดฟัน
24

ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ

ปีศ์าจิแห่งที่้อ่งที่ะเลอ่่กหลายเล่ม ในขณะที่่�กร์่ฟีสเคลื�อ่นที่ัพผ่่านอ่ากาศ์
ร์บกับคูซานและขยายอ่าณาจิักร์ อ่ัศ์วิินหัวิกะโหลกมักปร์ากฏตูัวิในนาที่่
คับขันและยังไม่กร์ะจิ่างวิ่าเป็นใคร์ ไข่ปีศ์าจิยังมิได้ไขปร์ิศ์นา ตูัวิอ่่อ่น
น่าเกล่ยดตูัวินั้นที่่�ยังคืบคลานมาอ่ยู่เร์ื�อ่ยๆ
แล้วิผู่้เข่ยนก็จิากเร์าไปเส่ยก่อ่น
ก่อ่นที่่�เขาจิะจิากเร์าไป เขาได้หวิ่านเมล็ดพันธ่์แห่งควิามหวิัง
ให้แก่ผู่้อ่่านหลังจิากพาผู่้อ่่านโชกเลือ่ดมาหลายสิบปี เป็นหลายสิบปีที่่�
อ่ยู่กับปร์ิศ์นาหลายปร์ะการ์
กัสใช้ดาบยักษ์ฟาดฟันไม่เลือ่กหน้า เขาไม่เคยไวิ้ใจิใคร์และ
พยายามอ่ย่างยิ�งที่่�จิะร์ักษาอ่่ปนิสัยน่้ไวิ้ เขาไม่ร์ับไมตูร์่จิากใคร์ง่ายๆ
และไม่มอ่บไมตูร์่ให้ใคร์ง่ายๆ เขาไม่ม่ trust ที่่�แที่้จินกร์ะที่ั�งหลายสิบเล่ม
ผ่่านไป กวิ่านักอ่่านจิะร์ูส้ กึ ได้วิา่ ที่่เ� ขาตูามหาแคสก้าไม่เลิกร์านัน้ อ่าจิมิได้
เป็นเพ่ยงแค่ควิามร์ับผ่ิดชอ่บตู่อ่ชะตูากร์ร์มขอ่งเธอ่ แตู่เพร์าะเป็นคร์ัง้ แร์ก
ที่่�เขาม่คนที่่�ไวิ้ใจิได้ แม้วิ่าคนนั้นจิะเส่ยสตูิไปแล้วิก็ตูาม
เร์าจิะเห็นในช่วิงที่้ายๆ อ่่กเช่นกันวิ่ากัสม่ไมตูร์่กบั ผู่อ่้ อ่่ นเยาวิ์กวิ่า
ได้ง่ายเป็นพิเศ์ษ เขาผ่่อ่นคลายกวิ่าเมื�อ่อ่ยู่กับพวิกเด็กๆ แล้วิตูอ่กย�้า
ซ�้าอ่่กเมื�อ่เขาพบแคสก้ากับเด็กชายคนหนึ�ง ซึ�งจิะปร์ากฏตูัวิเฉพาะเมื�อ่
จิันที่ร์์เตู็มดวิง เด็กคนน่้เป็นใคร์ สัมพันธ์อ่ย่างไร์กับแคสก้า กับเด็กปีศ์าจิ
หร์ือ่กับอ่ัศ์วิินหัวิกะโหลก
ผ่มอ่่าน BERSERK ขอ่งวิิบูลย์กิจิ 37 เล่มจินมือ่เปื้อ่นหมึกด�า
แล้วิอ่่านเล่ม 38-40 ขอ่งสยามอ่ินเตูอ่ร์์คอ่มิกส์พบวิ่ามือ่เปื้อ่นหมึก
น้อ่ยกวิ่า ร์ูปชัดกวิ่า ปวิดหัวิเล็กน้อ่ยกับชื�อ่คนที่่�เปล่�ยนไป ปิดที่้ายด้วิย
การ์อ่่านอ่อ่นไลน์ตู่อ่จิากนั้น ซึ�งมือ่จิับตู้อ่งอ่ะไร์มิได้เลยนอ่กจิากสคร์อ่ล
ส่วินปร์ะกอ่บส�าคัญขอ่งการ์อ่่าน BERSERK คือ่มือ่เปือ่้ นเลือ่ด
น่�แหละ

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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