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ค�าน�าส�านักพิมพ์

ในควำมเห็นของนักอ่ำนและนักประวัติศำสตร์ทั่วโลก พง-

ศำวดำร “สำมก๊ก” ถือเป็นเรื่องรำวที่ยิ่งใหญ่

  มิใช่แค่ประวัติศำสตร์จีน แต่เป็นสุดยอดต�ำนำนมหำกำพย์แห่ง 

ดินแดนตะวันออก

  ค�ำจ�ำกัดควำมของ  “สำมก๊ก” จึงหำใช่เรื่องอ่ำนเล่น หรือเก็บไว ้

เป็นงำนวรรณคดีในห้องสมุด   หำกแต่ควำมเป็นมำของตัวละครล้วนน่ำ 

สนใจ ด้วยมีผู้คนจ�ำนวนมำกศึกษำแนวคิด กลยุทธ์กำรศึก ก่อนจะถูกน�ำ 

ไปใช้จริง ไม่ว่ำจะด้ำนกำรเมือง กำรทหำร หรือกำรบริหำรองค์กร

  ตัวละครจำก  “สำมก๊ก” จึงยิ่งใหญ่กว่ำกำรน�ำไปยกย่องเป็นเทพ 

เจ้ำ

  “เสถียร จันทิมำธร” บรรณำธิกำรอำวุโสในเครือมติชนและผู้เชี่ยว 

ชำญวรรณกรรม  จึงถ่ำยทอดชีวิตและควำมเป็นจริงในอดีตของตัวละคร 

“สุมำอี้”  จำกพงศำวดำรเร่ือง  “สำมก๊ก”  เพื่อให้ท่ำนผู ้อ่ำนได้เห็นโดย 

ละเอียด ด้วยกำรศึกษำ  เรียบเรียงอย่ำงเข้ำใจ น�ำมำทยอยตีพิมพ์ลงใน 

หนังสือพิมพ์ข่ำวสด ก่อนจะรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้



10   เสถียร จันทิมำธร

  นับจำกค�ำถำมที่ว่ำ  เหตุใด  “สุมำอี้”  จึงเป็นตัวละครที่ผู้เขียนยก 

เป็นตัวอย่ำง    เนื่องจำกตัวละครอย่ำงสุมำอี้มีชื่อเสียงค่อนข้ำงน้อย    อีก 

ทั้งบทบำทของสุมำอี้ก็แทบไม่ได้อยู่ในกำรจำรึกของต�ำรับต�ำรำ ไม่ได้โลด 

แล่นในฐำนะตัวละครเอกบนโลกภำพยนตร์

  แต่หำรู้ไม่ว่ำ “สุมำอี้” มีบทบำทในเรื่อง “สำมก๊ก”  เป็นอย่ำงมำก

  บทบำทที่แท้จริงของสุมำอี้ล้วนมีอิทธิพลต่อควำมคิดและกำรกระ 

ท�ำต่อตัวละครอื่นๆ  ในฝั่งของโจโฉ นับแต่กลกำรศึก กลกำรเมือง และ 

กำรบริหำรสถำนกำรณ์    “สุมำอี้” คือผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จในหลำย 

เหตุกำรณ์   ต่อยอดเป็นกลยุทธ์กำรบริหำรในแง่มุมต่ำงๆ

  กำรรวบรวมบทควำมของกูรูผู้ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ  “สุมำอี้”  จึง 

ใช่แค่กำรเล่ำถึงชีวิตของตัวละครท่ีสร้ำงจำกบุคคลในอดีต   ทว่ำเป็นกำร 

เรียนรู้วิธีคิดของคนเก่งฉกำจที่มีอิทธิพลต่อเรื่องรำวในวรรณคดี “สำมก๊ก” 

เป็นอย่ำงสูง

  กระทั่งต่อยอดทำงควำมคิดให้แก่นักบริหำรมำแล้วทั่วโลก

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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เสมือนค�าน�า

ท�ำไมต้อง “สุมำอี้”

อำจเป็นเพรำะเมื่อเอ่ยถึง  “สำมก๊ก” ควำมสนใจของผู้คนมักรวม 

ศูนย์ไปยังนำมของ “ขงเบ้ง” ไปยังนำมของ “เล่ำปี่” ไปยังนำมของ “โจโฉ” 

ตลอดจนนำมของ “กวนอู” และ “จูล่ง”

ในจ�ำนวนนี้นำมของ “สุมำอี้” จะอยู่หลังสุด

ดังนั้น  เมื่อเสนอค�ำถำมว่ำ ท�ำไมต้อง  “สุมำอี้”  เข้ำมำ ในอีกด้ำน 

จึงเท่ำกับเป็นกำรเสนอซ้อนด้วยว่ำ ท�ำไมจึงไม่เป็นขงเบ้ง ท�ำไมจึงไม่เป็น 

เล่ำปี่ ท�ำไมจึงไม่เป็นโจโฉ

ค�ำตอบ ๑ เป็นเพรำะ “สุมำอี้” อยู่ในลักษณะถูกทอดทิ้ง

ทอดทิ้งและไม่ให้ควำมสนใจ ทั้งๆ ที่ในควำมเป็นจริง บทบำทและ 

กำรด�ำรงอยู่ของ “สุมำอี้” ทรงควำมหมำยเป็นอย่ำงสูง

ไม่เพียงแต่ต่อ “โจโฉ” หำกยังต่อควำมโดดเด่นของ “ขงเบ้ง”

นี่ย่อมเป็นค�ำตอบ ๒ ต่อค�ำถำมที่ว่ำ ท�ำไมต้องสุมำอี้    เพรำะหำก 

ใครอ่ำน “สำมก๊ก” ตั้งแต่เมื่อเริ่มประโยค “ธรรมดำสรรพสิ่งในใต้ฟ้ำ  เมื่อ 

แยกกันนำนๆ ก็กลับเข้ำรวมกัน  เมื่อรวมกันนำนๆ ก็กลับแยกกันอีก”
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กว่ำ  “สุมำอี้” จะได้ปรำกฏตัวก็ต่อเมื่อผ่ำนตอน ๓๙ หน้ำที่ ๖๐๐ 

ล่วงไปแล้ว

ทั้งยังเป็นกำรปรำกฏตัวภำยใต้เงำอันมหึมำของ  “โจโฉ” และถูก 

บดบังด้วยวีรกรรมหำญกล้ำท้ังของ  “เล่ำปี ่”  และ  “กวนอู”  ตลอดจน 

“เตียวหุย”

ยิ่งเมื่อขงเบ้งส�ำแดงตัว	ยิ่งแทบไม่มีใครมองเห็นบทบำทสุมำอี้

กระนั้น รังสีแห่งควำมเป็น “สุมำอี้” ก็ใช่จะถูกบดบัง จน

มองไม่เห็นบทบำท มองไม่เห็นควำมหมำยเอำเสียเลย

เพรำะแซ่  “สุมำ” หรือ  “ซือหม่ำ” ก็สะท้อนควำมเก่ำแก่ ขรึมขลัง 

เป็นอย่ำงสูง

ใครที่ศึกษำเรื่องจีน ไม่ว่ำจีนเก่ำ  ไม่ว่ำจีนใหม่ ย่อมต้องผ่ำนนำม 

แห่ง “ซือหม่ำเชียน”

เพรำะเมื่อ  “เหมำเจ๋อตง” กล่ำวสุนทรพจน์ในกำรไว้อำลัยสหำย 

จำงซือเต๋อ  เมื่อวันที่ ๘ กันยำยน พ.ศ.๒๔๘๗ ก็ได้เน้นในตอนหนึ่งว่ำ

คนเรำย่อมต้องตำย แต่ควำมหมำยของกำรตำยนั้นต่ำงกัน    ใน 

สมัยโบรำณของจีนมีนักอักษรศำสตร์คนหนึ่งชื่อซือหม่ำเชียน  เคยกล่ำว 

ไว้ว่ำ  “คนเรำย่อมจะต้องตำยนั้นจริงอยู่  แต่ควำมตำยนั้นบ้ำงหนักกว่ำ 

ขุนเขำไท่ซำน บ้ำงเบำกว่ำขนนก”

อันเป็นกำรน�ำมำจำก “ตอบสำรเหรินเซ่ำซิง” ในพงศำวดำร “สื่อจี้”

ขณะเดียวกัน หำกใครอ่ำน  “สำมก๊ก”  ไปยังก่อนถึงสถำนกำรณ ์

อย่ำงที่เรียกว่ำ  “แถลงกำรณ์หลงจง” ย่อมต้องรับทรำบบทบำทและผล 

สะเทือนของ “สุมำเต๊กโช” อย่ำงไม่ต้องสงสัย

เพรำะ “สุมำเต๊กโช”  เสนอนำมของ “ขงเบ้ง” ให้  “เล่ำปี่” พิจำรณำ

สงสัยกันหรือไม่ว่ำ  เหตุใด  “สุมำเต๊กโช” จึงไม่เสนอนำมของ  “สุ- 

มำอี้” ให้  “เล่ำปี่” พิจำรณำ ทั้งๆ ที่เป็นคนในตระกูลสุมำเหมือนกัน

นี่ย่อมเป็นเรื่องเร้นลับที่แม้กระทั่ง	 “ล่อกวนตง”	ก็ไม่ยอมวิสัชนำ
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ค�ำตอบของค�ำถำมในเบื้องต้นที่ว่ำ ท�ำไมจึงต้องสุมำอี้ จึง

ค่อยๆ คลี่ตัวมันออกมำตำมสภำพควำมเป็นจริงของเหตุกำรณ์ในยุทธ 

นิยำยเรื่อง “สำมก๊ก”

ควำมจริง ๑ คือ “สุมำอี้”  เป็นคนของวุยก๊ก

เป็นตั้งแต่ยุคอันเกรียงไกรของ “โจโฉ” ต่อเนื่องมำยังยุคของ “โจผี” 

กระทั่งถึง “โจยอย” และถึง “โจฮอง”

ท�ำงำนให้กับตระกูลโจยำวนำน ๔ ชั่วคน

ขณะเดียวกัน ควำมจริง ๑ คือ “ขงเบ้ง”  เป็นคนของจกก๊ก ท�ำงำน 

รับใช้  “เล่ำปี่”  ต้ังแต่ออกจำกเขำโงลังก๋ัง กระท่ังยืมเมืองเกงจิ๋ว อันเท่ำกับ 

เป็นกระดำนหกส่งให้ไปยึดครองเสฉวน

กำรแนะน�ำ  “ขงเบ้ง” ให้กับ “เล่ำปี่” ของ “สุมำเต๊กโช” จึงสะท้อน 

จุดยืนเด่นชัด

กระนั้นศึกของ “สำมก๊ก” ในชั้นหลังท่ีเรียกว่ำโพสต์โจโฉ ย่อมเป็น 

ศึกระหว่ำง “ขงเบ้ง” กับ “สุมำอี้” อย่ำงเป็นด้ำนหลัก

อย่ำได้แปลกใจ หำก “สุมำอี้”  เมื่อเผชิญกับ “ขงเบ้ง” จึงมำกด้วย 

ควำมระมัดระวัง

อย่ำได้แปลกใจ หำก “ขงเบ้ง”  เมื่อเผชิญกับ “สุมำอ้ี” จึงมำกด้วย 

ควำมระมัดระวัง

แน่นอน เมื่อ  “สำมก๊ก”  เป็นยุทธนิยำยอันผูกร้อยจำกสมองก้อนโต 

ของ  “ล่อกวนตง” ซึ่งมีควำมโน้มเอียงไปทำงจกก๊ก สีสันที่วำดพรรณนำ 

จึงสะท้อนควำมเหนือกว่ำของ “ขงเบ้ง” ต่อ “สุมำอี้” อย่ำงตั้งใจ

กระนั้น	บทสรุปที่มิอำจบิดเบือนได้เป็นสุมำอี้ต่ำงหำกที่อยู่ยั้งยืนยง	

และเหนือกว่ำ

ภำยหลังยุคโพสต์โจโฉ ภำยหลังยุคโพสต์เล่ำปี่ ภำยหลัง

ยุคโพสต์ซุนกวน จึงมีแต่เพียง “สุมำอี้”  เท่ำนั้นที่ผงำดตรงดั่งปลำยทวน

เหมือนค�ำกล่ำวที่ว่ำ  “เล่ำ  โจ ซุน ต่อสู้แย่งชิงกัน สุดท้ำยสุมำได้ 
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ครองแผ่นดิน”

อันเป็นไปตำมกฎท่ีว่ำ ธรรมดำสรรพสิ่งในใต้ฟ้ำเมื่อแยกกันนำนๆ 

ก็กลับเข้ำรวมกัน   และเมื่อรวมกันนำนๆ ก็กลับแยกกันอีก

ตระกูลสุมำต่ำงหำกที่ท�ำให้ยุคแห่งสำมก๊กยุติลง



สุมาอี้
วิถีแห่งอ�านาจ
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หนังสือ “ร้อยแ ่พันธุ์มังกร” อันเป็นงำนค้นคว้ำและเรียบ

เรียงอย่ำงยอดเย่ียมของ  “สุขสันต์  วิเวกเมธำกร” กล่ำวถึง  “แซ่ซือหม่ำ” 

ว่ำ

เป็นแซ่อักษรคู่เพียงแซ่เดียวที่สำมำรถตั้งรำชวงศ์ครองแผ่นดินจีน

ได้ส�ำเร็จ

ครองเป็นเวลำนำนประมำณ ๑ ศตวรรษครึง่คือรำชวงศ์จิน้ แบ่งออก

เป็นรำชวงศ์จิ้นตะวันตก กับจิ้นตะวันออก ตั้งแต่ พ.ศ.๘๐๘-๙๖๓

ค�ำว่ำ “ซือ” นั้นหมำยถึง “บังคับบัญชำ จัดกำร”

เมื่อเป็นค�ำนำม หมำยถึงหน่วยรำชกำรระดับกรม   ถ้ำเป็นบุคคล

หมำยถึงผู้บังคับบัญชำ

ส่วนค�ำว่ำ “หม่ำ” หมำยถึง “ม้ำ”

เมื่อน�ำ  “ซือหม่ำ” มำรวมกันหมำยถึงผู้บัญชำกำรทหำร    เนื่อง 

จำกสมัยโบรำณนั้นกองทัพม้ำเป็นกองทัพที่มีก�ำลังเข้มแข็งที่สุด ผู้บัญชำ 

กำรทหำรม้ำจึงเป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดไปด้วย มีอ�ำนำจในกำรบังคับ

บัญชำกองทัพทุกเหล่ำ

ร ก สุมา
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และผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งนี้มักก้ำวขึ้นไปเป็นนำยกรัฐมนตรี ซึ่งมีอ�ำ- 

นำจเป็นที่ ๒  รองจำกฮ่องเต้ พระเจ้ำแผ่นดิน   บำงทียังก้ำวขึ้นไปเป็น 

ฮ่องเต้ก็มี 

ำ ำไทยเขียนทับ ัพท์แ ่ ือหม่ำไว้ดังนี้	 ือหม่ำ	สุมำ	สุม้ำ

กล่ำวส�ำหรับตระกูลสุมำ หำกอ่ำนที่ปรำก ่ำนยุทธนิยำย

เร่ือง  “สำมก๊ก”   ต้องยอมรับว่ำบทบำทและควำมหมำยของ  “สุมำอ้ี” มี

ลักษณะและสภำพเป็นศูนย์รวม

ศูนย์รวมในกำรสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวทำงกำรทหำร ทำงกำรเมือง

สะสมก�ำลัง ฝังตัวยำวนำน ตั้งแต่เป็นเพียง  “อำลักษณ์”  เป็น  “ที่

ปรึกษำ” กระทั่งผงำดขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งเป็น  “แม่ทัพ” บัญชำกำรรบ และ

เข้ำไปแทนที่  “โจโฉ” ในต�ำแหน่ง “สมุหนำยก”

กลำยเป็นรำกฐำนอย่ำงส�ำคัญให้กับ “สุมำสู” และ “สุมำเจียว” ผู้

บุตร และ “สุมำเอี๋ยน” ผู้หลำน

กระนั้น กำรจะท�ำควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรสะสมอ�ำนำจของ

ตระกูลสุมำได้อย่ำงรวบยอด จ�ำเป็นต้องศึกษำผ่ำนกำรถำมและกำรอธิ- 

บำยของ “สุมำเอี๋ยน”  เมื่อบุกเข้ำไปในวังแล้วถำม “พระเจ้ำโจฮวน” ว่ำ

“รำชสมบัติบ้ำนเมืองวุยทั้งปวงนี้ใครเป็นผู้ออกแรงสร้ำงไว้พระองค์

ทรงทรำบไหม”

“ด้วยบำรมีของท่ำนบิดำและปู่ของท่ำนทั้งนั้นแหละ”  เป็นค�ำตอบ

จำก “พระเจ้ำโจฮวน”

และเมื่อ “สุมำเอี๋ยน” รุกไปอีกก้ำวโดยเรียกร้องให้  “พระเจ้ำโจฮวน” 

สละรำชสมบัติ  “ให้แก่ผู้มีสติปัญญำและมีคุณควำมดีกว่ำ” ก็มีเสียงต้ำน

จำกข้ำรำชบริพำรใกล้ชิด “พระเจ้ำโจฮวน”

ยังควำมโกรธให้แก่  “สุมำเอี๋ยน” ยิ่งนัก จึงตวำดตอบว่ำ

รำชสมบัติท้ังนี้เดิมเป็นของรำชวงศ์ฮั่น    โจโฉใช้อ�ำนำจบีบบังคับ 

องค์เทพบุตรแลขุนนำงทั้งปวงตั้งตนเป็นวุยอ๋อง ท�ำกำรล้มล้ำงรำชวงศ์ฮ่ัน 
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เสีย

อันบรรพบุรุษของเรำลงแรงช่วยท�ำนุบ�ำรุงรำชวงศ์วุยมำ ๓ ชั่วคน

แล้ว   ฉะนั้น ผู้ที่สร้ำงใต้ฟ้ำนี้หำใช่ควำมสำมำรถของโจโฉไม่ แต่เป็นก�ำลัง

ควำมสำมำรถของแซ่สุมำต่ำงหำก

“เรื่องนี้ใคร 	ก็รู้กันทั่ว”

 

จำกควำมเป็นจริง “ใคร  ก็รู้กันท่ัว” เช่นนี้เอง จึงน�ำไปสู่

กำรเปลี่ยนรำชวงศ์จำกรำชวงศ์วุยมำเป็นรำชวงศ์จิ้น ดังปรำกฏผ่ำนค�ำ

ประกำศต่อ “พระเจ้ำโจฮวน” ว่ำ

“เวลำล่วงมำ ๔๕ ปีแล้วที่รำชวงศ์วุยขึ้นครองเมืองแทนรำชวงศ์ฮั่น 

บัดนี้ ฟ้ำประกำศิตให้มอบรำชสมบัติแก่รำชวงศ์จิ้นต่อไป   ทั้งนี้  เพรำะแซ่

สุมำท�ำควำมดีควำมชอบไว้ถึงฟ้ำสูงแผ่นดินต�่ำ  จ้ินอ๋องจึงสมควรจะเสด็จ

ขึ้นเป็นเจ้ำครองแผ่นดินเอง”

แล้ว “พระเจ้ำสุมำเอี๋ยน” ฮ่องเต้องค์ใหม่ ก็สถำปนำ “สุมำอี้” พระ

อัยกำเป็นเซวียนตี้

สถำปนำ “สุมำสู” พระปิตุลำเป็นจิ่งตี้ สถำปนำ “สุมำเจียว” พระ

บิดำเป็นบุ่นเต้ ให้ตั้งปรำสำทพระเทพบิดร บูชำบรรพบุรุษทั้ง ๗ คือ

“สุมำก๋ิน” ขุนพลผู้พิชิตตะวันตก ๑  “สุมำเลี่ยง” บุตรสุมำกิ๋น ผู ้

ครองนครอี๋จัง ๑  “สุมำจุ้น” บุตรสุมำเลี่ยง ผู้ครองนครหยิ่งชวน ๑ “สุมำ

ฝัง”  บุตรสุมำจุ้น  เจ้ำผู้ครองนครจิงเหยำ ๑ “สุมำอี้” บุตรสุมำฝัง ๑ “สุมำ

สู” ๑ “สุมำเจียว” ๑

ทั้ง ๗  น้ีคือคนของตระกูลสุมำที่เติบใหญ่ในรำชวงศ์ฮั่น และมสี่วน 

อย่ำงส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับรำชวงศ์วุยของตระกูลโจ

กระทั่งสุมำเอียนสถำปนำรำชวง ์จิ้นข้นแทนที่ในที่สุด

จำกนี้จึงเห็นได้ว่ำ ตระกูลสุมำเป็นตระกูลขุนนำง รับรำช

กำรอย่ำงต่อเนื่อง  เจนจบทั้งในเรื่องกำรบริหำรและกำรศึกษำสงครำม


