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ขณะน้ีช่ือซูซาน บอยล์ (Susan Boyle) ดังเป็นพลุใน

โลกจากการเป็นนักร้องเสียงดี ชนะเข้ารอบของ 
Britain"s Got Talent (season ที่ 3) หรือการประกวด
ความสามารถของทีวีอังกฤษ ที่เธอดังไม่ใช่เพราะ
ความสามารถเพียงอย่างเดียวหากเพราะมีสิ่งหน่ึงที่ลึกซ้ึง
โยงใยมนุษย์ทั้งโลกเข้าด้วยกันแอบแฝงอยู่ โดยเธอเป็น
สัญลักษณ์ของส่ิงน้ัน 
 
ซูซานปัจจุบันอายุ 48 ปี เป็นนักร้องชาวสก๊อตท่ีไม่มีใคร
รู้จักมาก่อน เธอไม่มีสิ่งใดท่ีสามารถเตะตาผู้คนได้เลย ไม่
ว่ารูปร่างท่ีอ้วน หน้าตาที่ไม่สวย อายุที่มาก ไม่ได้
ทํางานท่ีสังคมถือว่าสําคัญ พูดสั้นๆ ก็คือเธอเป็นผู้หญิง
ในวัยใกล้ 50 ปี ที่แสนธรรมดาเหมือนหญิงชายชาวโลก
ในวัยน้ีส่วนใหญ่ 
 
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความธรรมดาน้ัน เธอมีสิ่งที่ไม่
ธรรมดา น่ันก็คือความสามารถในการร้องเพลงและเสียง
ที่น่าฟังของเธอ เมื่อวันท่ี 11 เมษายนที่ผ่านมาเสียง
ของเธอในเพลง "I dreamed a dream" สะกดผู้ชม 10 
ล้านคน ให้ตกตะลึง ภายในเวลา 72 ช่ัวโมง มีผู้คนเข้า
ชมการแสดงของเธอใน YouTube ประมาณ 2.5 ล้าน
คร้ัง 
 
แค่น้ันไม่พอในเวลาเพียง 9 วัน จากวันท่ีเธอแสดง มี
เว็บไซต์เก่ียวกับเธอ 20 แห่ง มีผู้คนเข้าชมการแสดง
ของเธอจากเว็บไซต์เหล่าน้ีรวม 103 ล้านคร้ัง เธอได้รับ
เชิญไปออกรายการ ABC"s Good Morning America/ 
NBC"s Today/ CBS"s Early Show/ CNN"s Larry 
King และกําลังจะออกรายการ The Oprah Winfrey 
Show  
 
ซูซานไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย เธอไม่มีวุฒิสูงส่งใดๆ 
เรียนเพียงโรงเรียนการแสดงเพ่ิมเติม พ่อทํางานเป็น 

 

 

 

 

พนักงานดูแลสินค้าและทรัพย์สินของโรงงาน แม่ทํางาน
เลขานุการ เธอมี พ่ีน้องอีก 9 คน เธอเกิดตอนแม่มีอายุ 
47 ปี ขณะคลอดเธอขาดออกซิเจนไปชั่วขณะจนมี
ผลกระทบต่อสมองทําให้เธอถูกจัดอยู่ในประเภทท่ีมี
ปัญหาในการเรียน (ช่ือเล่นของเธอที่โรงเรียนคือ 
Simple Susie) หลังเลิกเรียนหนังสือเธอทํางานเป็นแม่
ครัวอยู่พักหน่ึง และต่อมาก็เรียนร้องเพลง การแสดง 
และทํางานให้โบสถ์คริสตังประจําเมือง Blackburn บ้าน
เกิดของเธอเป็นเวลายาวนาน 
 
เธอไม่เคยแต่งงาน (เธอบอกว่าไม่เคยแม้แต่โดนจูบ) ทั้ง
ชีวิตของเธออุทิศให้แก่การดูแลแม่ ผู้ซ่ึงเธอรักอย่างมาก
จนแม่เสียชีวิตไปในปี 2007 เมื่ออายุ 91 ปี (อีกกรณี
หน่ึงของข้อสังเกตส่วนตัวของผมว่าหญิงที่สามารถมีลูก
ตอนอายุมากได้มักมีอายุยืน) 
 
ซูซานเรียนร้องเพลงอย่างจริงจังกับ voice coach มีช่ือ
และเคยร้องเพลงในละครในงานแสดงอยู่เนืองๆ 
ความสามารถในการร้องเพลงของเธอเป็นท่ีประจักษ์ใน
หมู่คนที่รู้จักเธอดี เธอชนะการประกวดร้องเพลงในระดับ
ท้องถ่ินหลายคร้ัง ก่อนตายแม่เธอแนะนําให้เธอสมัครเข้า
แข่งใน Britain"s Got Talent ของฤดูกาลแรกๆ แต่เธอ
ปฏิเสธเพราะเธอไม่สวย อ้วนไปและแก่ไป อย่างไรก็ดี 
การตายของแม่เธอเป็นแรงผลักดันให้เธอกล้าสมัครเข้า
แข่งขันเพ่ือเป็นสิ่งระลึกถึงแม่ของเธอ  
 
"I dreamed a dream" เป็นเพลงที่เธอเลือกในการ
ประกวดซ่ึงเป็นเพลงดังที่ขายแผ่นเสียงได้กว่า 5 ล้าน
แผ่นท่ัวโลก เพลงน้ีอยู่ในละครเพลงหนึ่งที่ดังสุดของโลก
คือ Les Mis?rables ซ่ึงดัดแปลงมาจากวรรณกรรมของ 
Victor Hugo (1802-1885) กวีนักเขียนชาวฝร่ังเศสผู้
ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน วรรณกรรมช้ินน้ีเขียนข้ึนในปี 
1862 เป็นเร่ืองราวของชีวิตการต่อสู้ของคนฝร่ังเศสใน
ช่วงเวลา 20 ปี โดยเร่ิมต้นในปี 1815 เมือ่นโปเลียน
แพ้สงครามคร้ังสุดท้ายท่ี Waterloo  
 
ละครเพลง Les Mis?rables เร่ิมแสดงในทศวรรษ 
1980 จนถึงปัจจุบัน มีทุกเวอร์ช่ันตามประเทศท่ีผลิต 



ละครเพลงเร่ืองน้ีได้รับความนิยมอย่างมาก ได้รับรางวัล 
Tony Award สําหรับละครเพลงที่ดีที่สุด ชาวโลกคุ้นหู
กับหลายเพลงดังจากละครเพลงเร่ืองน้ี 
 
ถึงซูซานจะเรียนไม่เก่ง แต่คําพูดของเธอโดนใจคนไม่น้อย 
เธอบอกว่า "ฉันรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรกัน แต่ทําไมมัน
จะต้องเป็นเร่ืองสําคัญตราบใดท่ีฉันร้องเพลงได้ดี มัน
ไม่ใช่การประกวดความงาม" "สังคมสมัยใหม่ตัดสินผู้คน
ด้วยสิ่งท่ีเห็นภายนอกเร็วเกินไป.....ฉันทําอะไรกับมันไม่ได้
มาก เพราะมันเป็นวิถีการคิดของเขาซ่ึงทําให้เขาเป็น
อย่างน้ัน บางทีสิ่งที่ฉันกระทําข้ึนน้ีอาจให้บทเรียนแก่เขา
หรือสร้างตัวอย่างไว้ให้เห็นก็เป็นได้" 
 
สิ่งที่โยงใยใจมนุษย์ทั้งโลกเข้าด้วยกันในเร่ืองน้ีก็คือคน
ธรรมดาๆ ก็อาจเป็นคนพิเศษได้เพราะแต่ละคนมีดีไม่
เหมือนกัน แต่มีความฝันเหมือนกันคือได้รับการยอมรับ
จากคนอื่นไม่ว่าจะแก่ แคไ่หน อ้วนแค่ไหน แสนธรรมดา
แค่ไหน ไม่สวยแค่ไหน และซูซาน บอยล์ คือตัวแทนของ
พวกเขา ความรู้สึกเช่นน้ีแหละที่ทําให้เธอดังไปทั่วโลก 
 
ความสําเร็จของซูซานอาจทําให้คนจํานวนไม่น้อยท่ีนิยม
ช่ืนชมความสวยความงาม ภายนอกฉุกคิดในเร่ืองค่านิยม
ของตนเอง ความงามท่ีแอบแฝงอยู่ของซูซานท่ีโดนใจคน
ก็คือความกตัญญูกตเวทีที่เธอมีต่อแม่ เธออุทิศชีวิตให้แก่
แม่จนไม่มีโอกาสท่ีจะมีครอบครัวของเธอเอง 
 
Kate Winslet ดาราสาวชาวอังกฤษผู้เพ่ิงได้รับรางวัล
ตุ๊กตาทองปีน้ี (เธอคือตัวนําของภาพยนตร์ Titanic ท่า
กอดกับ Leonardo Di Caprio ที่หัวเรือ Titanic น้ัน 
สําหรับผมเป็นการโพสต์ ท่าท่ีสุดยอดในความงดงามและ
ความรู้สึก) ฟ้องหนังสือพิมพ์ Daily Mail ที่วิจารณ์เธอ
หลายอย่าง สิ่งหน่ึงที่เธอโกรธมากก็คือการตําหนิว่าเธอ
ไม่ออกกําลังกายจนอ้วนไม่น่าดู 
 
สิ่งที่ทําให้เธอโกรธอาจเป็นเพราะว่าในสายตาของนักดู
ภาพยนตร์น้ัน Winslet นักแสดงช้ันยอดของโลก 
(ภาพยนตร์เร่ืองล่าสุดของเธอคือ The Reader ยืนยัน
ความสามารถของเธอได้ดี) เป็น role model ของหญิง
ทั้งหลายท่ีพอใจกับรูปร่างของตนเอง ไม่ว่าจะอ้วน
อย่างไรในสายตาคนอ่ืน แต่ตนเองก็พอใจ 
 
ซูซาน บอยล์ เป็นปรากฏการณ์ที่โดนใจคนเดินดินท่ัวโลก 
โดยเฉพาะคนที่พอใจกับความเป็นธรรมดาของตนเองและ
พอใจกับสิ่งท่ีตนเองมีไม่ว่าจะไม่หรูเลิศอย่างไรก็ตาม สิ่ง

ที่คนเหล่าน้ีต้องการจากคนอ่ืนๆ ก็คือ "การเคารพ" 
ความเป็นตัวตนของพวกเขาเท่าน้ัน 


