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เ ร่ืองราวจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เปน ท้ังพล็อต

สําหรับภาพยนตร ละคร และหนังสือ อยางไรก็ดีมีขอมูล

บางเร่ืองท่ีเช่ือตอๆกันมาแตไมเปนความจริง ดังเร่ืองการ
เปนมังสวิรัติของ อดอลฟ ฮิตเลอร และคายกักกันท่ี

เรียกวา Concentration Camp 

มีเร่ืองเลากันมานานวา อดอลฟ ฮิตเลอร ผูติดอันดับ

สูงสุดคนหนึ่งท่ีนาเกลียดชังจากการสํารวจในยุโรปมา

หลายทศวรรษ และเปนเผด็จการมือเปอนเลือดฆา

ชาวโลกนับสิบลานคนเปนผูไมบริโภคเนื้อสัตว อยางไรก็ดี 

ผูศึกษาชีวประวัติของฮิตเลอร ตลอดจนผูเคยใกลชิดบอก

เปนเสียงเดียวกันวาไมเปนความจริง 

ฮิตเลอรเปนคนชอบกินไสกรอก Bavarian เปนชีวิตจิตใจ 

ชอบกินนกพิราบยัดไส ตลอดจนสัตวปาท่ีลามาได นิสัย
การบริโภคอาหารเชนนี้ ทําใหเกิดปญหาแกฮิตเลอร 

กลาวคือ เขาเปนคนท่ีผายลมมากเปนพิเศษอยางเร้ือรัง

จนแพทยแนะนําใหกินผักแทน (พวกมังสวิรัติก็สงสัย

คําแนะนําเชนนี้ของหมอในสมัยนั้น) 

ฮิตเลอรไดรับยาบํารุงกําลังท่ีเช่ือวาไดผลในยุคนั้น คือ

การฉีดโปรตีนเขมขนสกัดจากอัณฑะของวัวอยูเปนระยะๆ 

การรับโปรตีนจากสัตวเขาไปในรางกายเชนนี้ เช่ือไดวา

คนเปนมังสวิรัติไมกระทําเปนแน 

ไมมีหลักฐานจากการพูดหรือจากขอเขียนของเขาวามี

ความเห็นใจพวกมังสวิรัติ และไมมีคนใกลชิดของฮิตเลอร
คนใดท่ีเปนมังสวิรัติดวย หลักฐานท้ังหมดช้ีใหเห็นวา

ความเช่ือวาฮิตเลอรเปนมังสวิรัตินั้นไมถูกตองแนนอน 

นอกจากนี้ ฮิตเลอรไมใชคนนอกรีตนอกรอยศาสนา เขา

เช่ือถือพระเจาดังท่ีเขาเขียนไวในหนังสือ Mein Kampf 

(1925) ของเขาวา เขาเช่ือวาการบ่ันทอนกําลังยิวคือ

งานท่ีเขารับใชพระเจา 

 

 

 

 

ฮิตเลอรไดบอกกับนายพล Gerhart Engel ในชวงเวลา

กอนสงคราววา “ผมเปนคริสตัง (Catholic) ในปจจุบัน

เหมือนดังท่ีเคยเปนมาตลอด” ถึงแมฮิตเลอรจะกลาว
เชนนั้น แตเขาก็มิไดกระทําตนดังเชนคริสตังดีๆท้ังหลาย

ในโลกเขากระทํากันเลย 

เยอรมนีภายใตพรรคนาซีมิไดเปน “Godless State” 

หรือรัฐท่ีขาดศาสนา ไมมีพระเจาดังท่ีคนเขาใจกัน ทหาร

เยอรมันทุกคนจะมีหัวเข็มขัดท่ีเขียนวา Gott mit uns 

(God is with us พระเจาอยูกับเรา) และพิธีใหพรทหาร

และพิธีอวยชัยอุปกรณเคร่ืองมือก็ทําอยูบอยๆ และอยาง

กวางขวางดวย 

อีกส่ิงหนึ่งท่ีชาวโลกเขาใจผิดก็คือ เยอรมนีเปนผูประดิษฐ

คายกักกันข้ึนเปนชาติแรกในโลก คําตอบท่ีถูกตองก็คือ
อั ง กฤษ โ ด ยส ร า งค า ย คว บ คุ มก ลุ ม คน บา งคน 

(Internment Camps) ข้ึนเปนคร้ังแรกในสงคราม Boer 

War คร้ังท่ีสอง ระหวาง ค.ศ.1899-1902 

Boer War คือสงครามระหวางอังกฤษกับฝร่ังผิวขาวท่ี

ไปต้ังรกรากอยูในบริเวณฝงตะวันออกของทวีปแอฟริกา 

ท่ีเรียกวา South Africa ในศตวรรษท่ี 18 (Boer เปน

ภาษาดัตช หมายถึงชาวนา) เพื่อแยงชิงความเปนใหญ 

ฝาย Boer ตองการต้ังประเทศท่ีเปนอิสระของตนเอง 

ไอเดียพื้นฐานในเ ร่ืองคายนี้ เปนของสเปนในความ

พยายามท่ีจะรักษาคิวบาไวเปนอาณานิคมตอไปใน ค.ศ.
1895 สเปนคิดคนวิธีควบคุมพลเรือนใหอยูในกรอบดวย

การสรางคายรวบรวมพลเรือนไวดวยกันแตก็ไมไดผล ใน

ท่ีสุด สเปนพายแพตองถอนทหารออกจากคิวบาในป 

1898 สหรัฐอเมริกาเขามาสวมรอยตอเพื่อครอบครอง

คิวบา และในท่ีสุดก็ตองลาถอยไปเม่ือเกิดปฏิวัติโดย ฟ

เดล คาสโตร ใน ค.ศ.1959 

คายกักกันหรือ Concentration Camp ท่ี เยอรมนี

นํามาใชควบคุมยิวอยางทารุณในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เปนการเลียนแบบคายท่ีเ กิดข้ึนกอนหนาใน South 

Africa ในสงคราม Boer ของอังกฤษ และของ South-

West Africa ของเยอรมนีเองในตนศตวรรษท่ี 20 



ใน South Africa ท่ีอังกฤษพยายามไปบุกรุกเพื่อเอามา

เปนอาณานิคมอังกฤษ ใชวิธีการเดียวกันกับสเปนในการ

ควบคุมเด็กและผูหญิงท่ีเปนครอบครัวของทหาร Boer 

มิใหแอบสงอาหารบํารุงกองทหาร Boer เด็กและผูหญิง

เหลานี้ตองกลายเปนผูล้ีภัยเพราะทหารอังกฤษเผาบาน

และไรนาของพวกเขา 

อังกฤษสรางคายกักกันเปนเตนทถึง 45 คายสําหรับเด็ก
และผูหญิง Boer เหลานี้ และสรางอีก 46 คายสําหรับ

คนแอฟริกันพื้นเมืองท่ีเปนกรรมกรในไรนาและครอบครัว 

(ตองแยกเตนทกัน เพราะผิวขาวและดําอยูรวมกันไมได) 

ถึงแมคายกักกันเหลานี้จะอยูกันอยางสบาย แตก็มีอาหาร

ไมเพียงพอ เกิดโรคระบาดอยางหนักในป 1902 เด็ก

และผูหญิงจํานวน 28,000 คน (ในจํานวนนี้ มีเด็ก 

22,000 คน) และคนแอฟริกันพื้นเมืองและครอบครัว

จํานวน 20,000 คนเสียชีวิต จํานวนรวม 48,000 คน

นี้เปนสองเทาของทหารท่ีถูกฆาตายในการสูรบ 

หลังจากนี้ไมนาน เยอรมนีก็สรางคายกักกันบางเพื่อยึด
เอา South-West Africa (ปจจุบันคือประเทศ Namibia) 

เปน เมืองข้ึน ผู ใหญชายและหญิงรวมเ ด็กจากเผ า 

Herero และ Namaqua ถูกจับคุมขัง และถูกบังคับให

ทํางาน 

ระหวางป 1904 ถึง 1907 คนแอฟริกันพื้นเมือง

จํานวน 100,000 คน ตายในคายกักกันนี้จากการถูก

ทํารายและอดอาหาร สหประชาชาติถือวาการตายคร้ังนี้

ถือไดวาเปนการฆาลางเผาพันธุคร้ังแรกของทศวรรษท่ี 
20 และตามมาดวยการฆาลางเผาพันธุผิวของนาซี

จํานวน 6 ลานคน ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ผมไดรับอี-เมลจากทานผูอานคนหนึ่ง ดังมีขอความ

ตอไปนี้ 

หนูติดตามอานงานคุณมานานแลวคะ ช่ืนชมในบทความ

ท่ีมีสาระใหแงคิดตางๆ จนกระท่ังวันนี้ วันท่ีคุณเขียน

เร่ือง ปาเกียว ตอนท่ีวา 

“ในปจจุบัน เขาเปนคนเอเชียคนแรกท่ีเปนแชมป 4 

ตําแหนง (4 รุนของสถาบัน WBC และ IBF) ในเวลา

เดียวกัน และไดรับเลือกเปนนักมวยท่ีเกงท่ีสุดในโลก 
ตําแหนงเหลานี้ทําเงินใหมากมาย เขามี Bob Arum 

ผูจัดการเกาก๊ึกระดับโลก (แอฟริกัน-อเมริกัน ตัวเต้ียท่ี

ผมฟูต้ังชันเปนยี่หอ)…” 

Bob Arum ไมไดมีผิวดํานะคะ คุณคงเขาใจผิด Don 

King ตางหากท่ีมีผิวดํา แลวมีลักษณะทางกายภาพแบบ

ท่ีคุณวา ตางกันเยอะเลยนะคะ คุณ Bob นี่เขาเปน

เจาของ Top Rank Boxing Promotion ท่ีนับวาใหญ

พอกัน แตวาเปนคูแขงคนสําคัญของ ดอน คิง พอหัวฟู

เลยนะคะ 

ตรงกันขามกับ คิง อารัม เปนคนผิวขาว ลักษณะ
เรียบรอย เพราะเคยเปนทนายมากอน รวมท้ังจบ

การศึกษาจากฮารวารดดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแกไขคะ ดวยความเคารพ 

โจ (Nattha Chuenwattana) 

ขอตอบวา “ใชเลยครับ” ผมพลาดเต็มเปา เพราะไมทํา

ตามคําสอนท่ีวา “คนยิ่งแกยิ่งตองเช่ือถือความจําของ

ตนเองนอยลง” ผมตองขอโทษทานผูอานและขอขอบคุณ

คุณโจดวยความจริงใจ และต่ืนเตนมากท่ีมีผูหญิงรูเร่ือง

มวยดีขนาดนี้ คุณโจชวยทําใหขอมูลท่ีผิดพลาดถูกตอง

นับวาเปนประโยชน 

ผมคนควาเร่ือง Bob Arum ตอ และไดขอมูลวาปจจุบัน

เขาอายุ  77 ป เขาเปนทนายความ เคยทํางาน
สํานักงานอัยการของรัฐนิวยอรก ไมเคยสนใจมวย

จนกระท่ัง ค .ศ .1965 จึงเ ร่ิมเปนโปรโมเตอรมวย 

ระหวางทศวรรษ 1980 เปนตัวจักรสําคัญของการจัด

มวยแขงขันกับ Don King เขาเคยจัดซุเปอรไฟต เชน 

Marvin Hagler กับ Roberto Duran / Hagler กับ 

Thomas Hearns / Hagler กับ Sugar Ray Leonard 

Arum ถือไดวาเปนโปรโมเตอรยักษใหญ เขาเนนการ

สนับสนุนมวยจากแดนอเมริกาใตเปนพิเศษ เพราะกีฬา

มวยเปนท่ีนิยมอยางยิ่งในกลุมคนจากแดนนี้ 

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

The way not to lead a monotonous life is to 

live for others. 

(Bishop Fulton J. Sheen) 

ส่ิงท่ีจะทําใหชีวิตไมซํ้าซากนาเบ่ือหนาย ก็คือการมีชีวิต

เพื่อคนอ่ืน 


