
คอลัมน  “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่  9  พฤษภาคม  2540

เจาพอฮิปป

            รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เขาใฝฝนที่จะจัดงานศพในอวกาศ (space funeral) แตเมื่อยังเปนไปไมได 
เนื่องจากตนทุนสูงเกินไป งานศพของเขาจึงจัดบนพื้นพิภพ ศพของเขาถูกเผาเปนเถาถานอังคาร 
ที่เหลือจากการเผาศพบรรจุไวในแคปซูลขนาดเทาแทงลิปสติก และแลวเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2540 จรวด Pegasus ก็นํ าอังคารของเขาและคนอื่นๆ รวม 22 คนสูอวกาศ จรวดจะโคจรใน 
อวกาศนานอยางนอย 18 เดือน อยางมาก 10 ป หลังจากนั้นจะถูกโลกดูดดึงเขาสูบรรยากาศ  
และเผาไหมพรอมกับอังคารเหลานั้น

ในชวงทศวรรษ 2500 ใครๆเรียกเขาวา “เจาพอฮิปป” (Godfather of the 
Hippies) หัวแถวของขบวนการบุปผาชนผูแสวงหา ‘พลังบุปผา’ (Flower Power) แต 
ประธานาธิบดีริชารด  นิกสัน ตีตราเขาวาเปน ‘The most dangerous man in America’ บางคน
กลาวหาวา เขาเปน ‘a corruptor of the young’ ในฐานที่ทํ าใหคนหนุมสาวจํ านวนมากเสียผู 
เสียคน และเสียอนาคต ในประการสํ าคัญ เขาเปนผูบุกเบิกในการแสวงหาความสุขจากการ 
ใชยากลอมจิตประสาท และมีสวนในการทํ าใหการเสพยาขยายตัว ไมจํ าเพาะแตในสหรัฐอเมริกา 
หากยังคลุมถึงยุโรปตะวันตกดวย

หนุมสาวอเมริกันในยุคทศวรรษ 2500  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา หายากนัก
ที่จะไมรูจักทิโมธี เลียรี (Timothy Leary, 1920-1996) ผูชูคํ าขวัญ ‘Turn On, Tune In, and Drop 
Out

เลียรีเกิดในครอบครัวอเมริกันเชื้อสายไอริชเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2463  
บิดาเปนทันตแพทย มารดาเปนครู เขาเติบโตในครอบครัวโรมันคาธอลิก การที่เขาไมเครงศาสนา
และศีลธรรมอาจเปนปฏิกิริยาที่มีตอภูมิหลังของครอบครัวดังกลาวนี้ เขาตองถูกไลออกจาก West 
Point Military Academy เนื่องจากมีเร่ืองอื้อฉาวเกี่ยวกับการดื่มสุรา จากนั้นจึงหันไปศึกษาวิชา 
จิตวิทยา  จนจบปริญญาตรีจาก University of Alabama ในป 2486
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เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เลียรีรับใชชาติดวยการเปนทหาร เมื่อสงคราม 
ยุติลง  เขาทํ างานเปนนักวิจัยใน Kaiser Foundation Hospital ณ เมือง Oakland มลรัฐ 
คาลิฟอรเนีย หนาที่หลักก็คือ การทํ างานวิจัยเพื่อทดสอบบุคลิกภาพของมนุษย (personality  
test) อันเปนงานวิจัยที่นํ าไปใชประโยชนในการประกอบธุรกิจ การควบคุมทหาร และการควบคุม
นักโทษ แตแลวเขาเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับการวิจัยในลักษณะดังกลาวนี้ เพราะบุคลิกลักษณะ 
ของมนุษยมิไดคงที่พอที่จะทดสอบดุจเดียวกับการทดสอบเครื่องจักรได เลียรีพัฒนาความคิดและ
งานวิจัยบนพื้นฐานของขอกังขาดังกลาวนี้ งานวิจัยเรื่อง “The Interpersonal Diagnosis of 
Personality” ปรากฏในป 2500 อันเปนพื้นฐานของการนํ า Role-playing และ Group Therapy 
มาใชประโยชนในดานจิตแพทย ความโดดเดนของงานวิจัยเรื่องนี้ทํ าใหเขาไดรับขอเสนอใหเปน
อาจารยมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2502

เมื่อเปลี่ยนอาชีพมาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย เลียรีเร่ิมเห็นวา Role-playing  
และ Group Therapy ไมสามารถใชรักษาผูปวยเปนโรคจิตไดอยางแทจริง ศาสตราจารยริชารด  
อัลเปรต (Richard Alpert) ซึ่งอยูในภาควิชาจิตวิทยาดวยกัน เปนเพื่อนรวมงานที่เลียรีสนิทชิดเชื้อ  
เลียรีมาถึงจุดที่เชื่อวาหนทางสํ าคัญในการรักษาผูปวยที่เปนโรคจิตก็คือ การใชยาที่มีผลในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจิต เขาไดทดลองใชเมล็ดพืชหลายชนิดที่มีผลดังกลาวนี้ และจบลงดวยยา  
LSD (= Lysergic Acid Diethylamide) เลียรีและอัลเปรตรวมกันทดลองผลที่เกิดจากการใช 
psychedelic drug ประเภทตางๆ แตเมื่อเขากาวลวงไปใชนักศึกษาในหองเรียนทดลองการ 
ใชยา ชีวิตในหอคอยงาชาง ณ เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซาชูเซตสก็ส้ินสุดลง หลังจากที่ใช 
เวลาเพียง 4 ปเศษ มหาวิทยาลัยฮารวารดไลเขาออกจากงาน มิใชดวยเรื่องการทดลองให 
นักศึกษาใชยากลอมจิตประสาท  แตดวยขอกลาวหาวา เขาขาดสอน

เลียรีและอัลเปรตหันไปตั้งฐานที่มั่นในเรือนหลังใหญ ซึ่งมีหองถึง 63 หองใน 
Hitchcock State ทางตอนเหนือของมลรัฐนิวยอรค ซึ่งมีผูยกให อัลเปรตเปลี่ยนชื่อเปน Baba  
Ram Das ณ ที่นี้ เปนที่สุมหัวของบรรดาผูนํ าทางวัฒนธรรมอเมริกันแหงทศวรรษ 2500 ใน 
จํ านวนนี้รวมวิลเลียม เบอรรัฟส (William Burroughs) แอบบี ฮอฟแมน (Abbie Hoffman) แจ็ก 
เคอรูแอ็ก (Jack Kerouac) อัลเล็น กินสเบิรก (Allen Ginsberg) และ อัลดัส ฮักซลีย (Aldous 
Huxley) นักประพันธชาวอังกฤษผูแตงนวนิยายเรื่อง Brave New World คนเหลานี้สุมหัวกัน 
นอกจากเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนวิจารณเกี่ยวกับสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมแลว ยังเพื่อทดลอง 
ใชยาหลอนประสาท  และแลกเปลี่ยนประสบการณจากการใชยาเหลานั้นอีกดวย
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เลียรีและเพื่อนพองเดินทางเทศนา‘โปรดสัตว’ ใหผูคนรวมสมัยปลดปลอยตนเอง
ดวยการใชยาหลอนจิตประสาท  แสวงหาความสุขจากอาการเมายา  การ ‘โปรดสัตว’ นี้ 
ประสบความสํ าเร็จอยางยิ่ง จํ านวนผูคนที่ใชยา LSD เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตการใชยาหลอน 
จิตประสาทมิใชหนทางเดียวในการปลดปลอยตนเอง (Self Liberation) การใชชีวิตเยี่ยงเสรีชน  
ไมตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม นับเปนหนทางสํ าคัญในการนี้ เพราะบรรทัดฐานทาง
สังคมเปนเครื่องพันธนาการมิใหมนุษยมีอิสระเสรีภาพ การออกจากโรงเรียนหรือออกจาก
มหาวิทยาลัยเปนการปฏิเสธบรรทัดฐานสังคม หนุมสาวอเมริกันจํ านวนมากตบเทาออกจากระบบ
โรงเรียน กลายเปนฮิปป (Hippies) ที่ใชชีวิตอยางอิสระ ทั้งนี้ดวยมนตราของเสียงเรียกรอง ‘Turn 
On, Tune In, and Drop Out’

อิทธิพลของเลียรีที่มีตอคนหนุมสาวชาวอเมริกันในทศวรรษ 2500 เปนเรื่อง
ปราศจากขอกังขา ทุกแหงหนที่เขาไปปราศรัย นักศึกษาจะอัดกันแนนหอประชุมเพื่อฟงเขา ส่ิงที่
เขาพูดตองตามอารมณรวมสมัยที่กํ าลังเบื่อหนายชีวิตที่ถูกเรงรัดและรัดรึงโดยระบบทุนนิยม  
ขบวนการบุปผาชนจึงขยายตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในมหานครนิวยอรคและซานฟรานซิสโก  
ในทศวรรษ 2510 วงดนตรีร็อกชื่อ The Moody Blues ในประเทศอังกฤษ แตงเพลงชื่อ ‘Legend  
of a Mind’ กลาวถึงทิโมธี เลียรี วา ‘Timothy Leary’s dead. Oh, no, no ...... He’s outside, 
looking in’ คร้ันในทศวรรษ 2530 เมื่อเลียรีปวยเปนโรคมะเร็ง วงดนตรีเดียวกันนี้ก็เสนอเพลง 
Timothy Leary Lives

เลียรีไมเพียงแตจะเรียกรองใหคนหนุมสาวปลดแอกตนเองเทานั้น หากยัง 
เรียกรองใหรัฐบาลแกกฎหมายเพื่อใหการสูบกัญชาไมผิดกฎหมายอีกดวย แตรัฐบาลกลับออก
กฎหมายหามเสพยา LSD  ชนชั้นปกครองเห็นวา  เลียรีเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม  ในป 2508  
เลียรีถูกจับในขอหาลักลอบนํ าเขากัญชาจากเม็กซิโก แทนที่เขาจะยอมรับผิดและขอความกรุณา
จากศาล เขากลับตอสูคดีในแงมุมของสิทธิและเสรีภาพ คดียืดเยื้ออยูหลายป เมื่อเปนที่แนชัดวา
ตองถูกลงโทษ กลุม Weather Underground ชวยใหเขาหนีประกัน เลียรีหลบออกนอกประเทศ 
ไปพํ านักอยูในประเทศอัลยีเรียในป 2513 แตถูกตํ ารวจอเมริกันจับไดในประเทศอัฟกานิสถาน 
ในป 2516  และกลับไปติดคุกในสหรัฐอเมริกาอีกสามป

เมื่อออกจากคุก อิทธิพลของเลียรีที่มีตอคนหนุมสาวชาวอเมริกันถดถอยไปมาก  
สังคมฮิปปหดตัวลง และยัปป (Yuppies) เขามาแทนที่ฮิปปในเวลาตอมา แตเลียรียังคงใชชีวิต
สังคมที่แวดลอมดวยมิตรสหายคนสนิท ในบั้นปลายแหงชีวิต เขาสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม Chaos 
and Cyberculture (1994) เปนประจักษพยานของความขอนี้ เมื่อเขารูแนชัดวาตองตายดวย 
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โรคมะเร็ง เขาวางแผนที่จะฆาตัวตายโดยมีการแพรภาพผาน Internet แตแลวก็เปลี่ยนใจ ตาย
อยางสงบ เพียงแตใหนํ าอังคารไปโปรยสูอวกาศ ซูซาน ซารานดอน (Susan Sarandon) ดารา 
ภาพยนตรระดับรางวัลตุกตาทอง และโรเบิรต กุกซิโอเน จูเนียร (Robert Guccione, Jr.) เจาของ
นิตยสาร Spin เปนผูออกคาใชจาย

ทิโมธี เลียรีถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2539 อีกเกือบขวบปตอมา  
อัลเล็น กินสเบิรกก็ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 5  เมษายน  2540  หลังจากนั้นสองสัปดาห  อังคารของ 
เลียรีก็ทยานสูอวกาศพรอมกับจรวด Pegasus นับเปนการจบชีวิตของสองผูยิ่งใหญแหงทศวรรษ 
2500  ในสังคมอเมริกัน

ทศวรรษ 2500 ปดมานไปกวาสามทศวรรษ แตมรดกของทศวรรษ 2500 ยังคง
ตกคางอยูในสังคมอเมริกัน และสงอิทธิพลตอสังคมประเทศอื่นโดยผานกระบวนการอเมริกานุวัตร
ของวัฒนธรรมโลก (Americanization of World Culture)


