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 เมื�อคนอาย ุ83 ปี คนหนึ�ง     พดูสิ�งที�โดนใจคนจํานวนมากทั�วโลก      จึงเป็นโอกาสดีที�จะ

รู้จกัผู้พดูและสิ�งที�เขาพดู          นี�แหละคือสิ�งที�คนสงูอายกุล้าทําดงัที�เรียกว่า SPEAK THEIR MIND เพราะ

ไมแ่คร์ใครแล้ว 

 BILL COSBY  นกัแสดงแนวตลาดอเมริกนัผิวดําชื�อดงัเป็นที�รู้จกักันอย่างกว้างขวางใน

เรื�องอารมณ์ขนัที�เกี�ยวกับความเป็นมนุษย์           คนนี Dแหละที�เป็นตวัเอกของภาพยนตร์โทรทศัน์อนัดบั

หนึ�งชื�อดงั I SPY (ค.ศ.1965-1968)  และ THE COSBY SHOW (1984-1992) และรายการตา่ง ๆ  อีก

มากมาย 

 เขาพดูตลกในทกุเรื�องที�เกี�ยวกบัชีวิต        ยกเว้นเรื�องผิวดํา-ผิวขาว  และมิได้ออกมาเป็น         

หวัหอกของการตอ่สู้ เพื�อความเท่าเทียมกนัระหว่างผิว        หากเขามีบทบาทสร้างความสมานฉันท์ในวิธี

ทางของเขาในรายการที�เขาจดัอย่างมิได้สร้างให้มนัเป็นประเด็นขึ Dนมา      ตวัอย่างเช่นตวัละครของเขามี

ทั Dงผิวขาวและดําที�มีบทบาทและบทพดูกลมกลืนกนัโดยไมมี่เรื�องสี      ทกุคนเสมอกนัและขบขนัเหมือนกนั 

 ถ้าผู้ ใหญ่ในวัย 50 ปีขึ Dนไปนึกไม่ออก      ลองนึกถึงโฆษณาขายเยลลี�  (JELL-O)                        

ในสหรัฐอเมริกาในยุคทศวรรษ 70 และ 80 ดูซิครับ   เขาเป็นตวัแทนของสินค้านี Dซึ�งขายได้ดีอย่างเป็น

ประวตักิารณ์ 

 ในเรื�องผิวนั Dนเขาเคยพูดอยู่อย่างหนึ�ง        ซึ�งก็ทําให้ฮือฮากันมากในกลุ่มอเมริกันผิวดํา             

แตก็่ไมมี่ใครกล้าเถียงเขาเพราะมนัเป็นความจริง        ซึ�งเมื�อสองปีที�แล้วประธานาธิบดีโอบามาก็ได้พดูยํ Dา

สิ�งเดียวกันนั�นก็คือความรับผิดชอบในการเลี Dยงดลูกูของคนอเมริกนัผิวดําจํานวนมาก (คนผิวสีนํ Dาตาลใน

ประเทศสารขนัธ์ก็สมควรสดบัรับฟัง) 

 BILL บอกว่า      การที�เด็กผิวดําเรียนหนังสือไม่ดีมีปัญหาพื Dนฐานการศึกษาอ่อนและมี

พฤตกิรรมไมดี่นั Dนเป็นพอ่แมที่�ไร้ความรับผิดชอบคือสาเหตสํุาคญั 
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 ตวัเขาเองมีพอ่แมที่�ไร้ความรับผิดชอบ        เอาแตดื่�มเหล้าจนหมดสภาพ      เขาโชคดีที�มี

แมที่�รับผิดชอบเลี Dยงดเูขาในสภาพการณ์ที�ขาดผู้ชายเป็นต้นแบบ 

 เขาเลิกเรียนหนังสือเมื&ออายุ 16 ปี    โดยสอบตกเกือบทุกวิชา 

 สิ�งที�เปลี�ยนแปลงเขาก็คือโอกาสได้เขียน 2-3 เรียงความ      ซึ�งครูชอบเนื Dอหาในความ

ตลก (“ครั Dงแรก    ประสบการณ์จากการถอนฟันตวัเอง”        “เหลาดินสอเพื�อความเพอร์เฟกต์”)  แต่ได้             

ซีลบเรื�องไวยากรณ์และตวัสะกด       ครูให้เขาอา่นให้เพื�อน ๆ ฟังซึ�งขํากนักลิ Dง 

 BILL บอกว่า     สิ� ง ที� เขาขาดอย่างแรงในวัยเด็กจนถึงวัย รุ่นคือ SELF-ESTEEM 

(ความรู้สกึวา่ตวัเองมีความสําคญั)   เนื�องจากสิ�งแวดล้อมของครอบครัว       การได้รับคําชมจากข้อเขียน

นี Dเปลี�ยนแปลงชีวิตเขา       หลังจากพยายามเข้าสู่อาชีพ STAND-UP COMEDY  (เดี�ยวไมโครโฟน)                

ในไนต์คลบัอยู่หลายปี        ในที�สดุเขาก็ประสบความสําเร็จได้ออกโทรทศัน์     และนําไปสู่ I SPY  และที�

เหลือคือประวตัศิาสตร์ 

 BILL  กลบัมาเรียนหนงัสืออีกครั Dงจนจบปริญญาเอกด้านการศึกษาจาก UNIVERSITY 

OF MASSACHUSETTS ที� AMHERST เมื�ออาย ุ39 ปี      ตอนที�เขามีชื�อเสียงแล้ว 

 เขาแตง่งานอยูกิ่นกนักบัภรรยาคนเดียวมา 47 ปี      มีลกู 5 คน     สิ�งที�เศร้าที�สดุของเขา

คือการสูญเสียลูกชายคนเดียวไปในปี 1997 ขณะอายุ 27 ปี  เพราะถูกปล้นขณะเปลี�ยนยางรถยนต์                

ลกูชายคนนี Dกําลงัเรียนปริญญาเอกด้านการศกึษาพิเศษ      หลงัจากสามารถเอาชนะความผิดปกติแตแ่รก

เกิดไมส่ามารถอา่นหนงัสือ (DYSLEXIA) ได้เป็นปกต ิ

 ขอกลบัมาสิ�งที�เขาพูดและโดนใจ      ผู้ เขียนขอยกมาบางเรื�อง     ซึ�งโดยส่วนตวัอาจไม่

เห็นด้วยในบางประเดน็แตค่ดิวา่เป็นอาหารสมองที�มีคณุคา่ 

 สิ�งที�เขาเขียนชื�อ “I’M 83 AND TIRED”     เขา SPEAK HIS MIND เช่นเดียวกับ                     

คนสงูอายจํุานวนมากที�ไมแ่คร์ใครแล้วเอาความจริงมาพดูกนัโดยไมเ่กรงหน้าอินทร์หน้าพรหม 

 BILL บอกว่า       เขาทํางานหนักตั Dงแต่อายุ 17 ปี  อาทิตย์ละ 50 ชั�วโมง  สร้างตวัเอง 

ขยนัขนัแข็งไมเ่คยได้รับมรดกอะไรจากใครไมว่า่เป็นเงินหรืองาน 

 เขา “เหน็ดเหนื& อยและเบื& อหน่าย”   กับการถูกสั& งให้ “กระจายความมั& งคั& ง” 

(SPREAD THE WEALTH) ให้เหล่าคนที&ขาดความขยันหมั&นเพียรไม่มีความบากบั&นมานะ 

 เขา “เหน็ดเหนื�อยและเบื�อหนา่ย”  กบัการถกูสั�งให้เอาเงินของเขาไปให้คนเหล่านี Dที�ขี Dเกียจ

ไมทํ่างาน 
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 เขา “เหน็ดเหนื�อยและเบื�อหน่าย” กับการถูกบอกว่าต้องช่วยเหลือพวกติดยาเสพติด            

ต้องให้เงินไปช่วยคนเหล่านี Dที�ไม่มีใครบงัคบัให้ติดยา       เมื�อเจ็บป่วยเพราะติดยาภาระก็เป็นของสงัคมที�

ผู้คนเขาขยนัทํามาหากินกนัและไมไ่ด้เลือกที�จะติดยา 

 เขา “เหน็ดเหนื�อยและเบื�อหน่าย”     พวกที�คิดว่าการเป็นคนจนหรือคนรวยนั Dน     ทําให้

เขามีสิทธิพิเศษบางอย่างติดตวัมา      พวกเศรษฐีจากการเป็นนักกีฬา      นักแสดง       นักการเมือง   

ชอบพูดว่าความผิดพลาดที�เกิดขึ Dนเป็นความผิดพลาดที�ไร้เดียงสา (INNOCENT MISTAKES ฟังดคูุ้นหู

สําหรับคนไทย) ทั Dง ๆ ที�คนเหลา่นี Dรู้วา่ความผิดพลาดก็คือการถกูจบัได้ 

 เขา “เหน็ดเหนื�อยและเบื�อหน่าย” คนที�ไม่รับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตวัเอง  และ

เบื�อหน่ายมาก ๆ ที�ได้ยินเขาเหล่านี Dโทษภาครัฐ        โทษการกีดกันผิวหรือชาติพนัธุ์      ฯลฯ   จนทําให้     

คนอื�น ๆ ที�ไมรู้่อีโหนอี่เหนต้่องแบกรับภาระแทน 

 BILL บอกว่า    เขาเบื�อที�จะเห็นคนรุ่นหนุ่มสาวในวัยรุ่นหรือต้นยี�สิบปีสักกันเต็มตัว                   

มีตุ้มหเูกี�ยวบนหน้า      จนทําให้ไมมี่ใครกล้าจ้างทํางาน     และก็ต้องมาขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐใน

ที�สดุ 

 สุดท้ายเขาบอกว่า     เขาเหนื�อยมาก      แต่ก็ดีใจที�มีชีวิตอยู่ถึง 83 ปี     และจะไม่มี

โอกาสได้เห็นโลกที�ผู้คนเหล่านี Dกําลงัสร้างมนัขึ Dนมา       เขารู้สึกเสียใจแทนหลานปู่ หลานตาและลกูหลาน

ในวนัข้างหน้า       ขอบคณุพระเจ้าที� I’M ON  THE  WAY  OUT  AND  NOT  THE  WAY  IN 

 BILL COSBY มีการมองโลกที�แตกตา่งจากคนที�เชื�อว่าคนไม่ได้เลือกที�จะยากจนหากแต่

สิ�งแวดล้อม  และสถานะของการเกิดทําให้เขาเป็นเช่นนั Dน       แต่ BILL ก็มีประเด็นในเรื� องความ

รับผิดชอบของพ่อแม่      ความขยนัขนัแข็งทํามาหากิน      การรับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตวัเอง

จนไมเ่ป็นภาระของผู้ อื�น 

 ถ้าใครถกเถียงว่าที�คนเหล่านี Dไม่รับผิดชอบชีวิตและไม่ขยนัขนัแข็ง    ก็เพราะสิ�งแวดล้อม

อีกเช่นกันแล้วละก็เราคงไม่ต้องทําอะไรกนัแล้วกระมงั      นอกจากก้มหน้าก้มตาทํางานและถกูเก็บภาษี

มาอุ้มชคูนไมรั่บผิดชอบชีวิตตวัเองกนัไปชั�วชีวิต 

.................................................... 


