
 สังคมมีปัญหาเร่ืองแบ่งชนชัน้ทาง digital    รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ คนที่มีโอกาส ก็มีมาก
      ข้ึน ๆ ไป คนที่ด้อยโอกาส กด็้อยลง ๆ ไป

 ปัญหา digital divide  จึงเป็นปัญหาที่แฝงติดมากับ digital เอง

คือใช้ในทางที่ผิด

  กรณีศึกษาแรก เป็นตัวอย่างของการใช้ในทางที่ผิด ของคนที่เรียกตัวเองว่า
แฮกเกอร์

  รายการน้ี แพร่หลายใน webboard มานานจนสืบไม่เจอว่าใครเป็นคนแปลเป็น
ภาษาไทยคนแรก

    แต่ผมขอคารวะว่า แปลใด้ใจจริง ๆ อ่านแล้วมันส์ มีอรรถรสของบรรยากาศที่สมจริง
มาก

   ผมสืบย้อนไปหารายแรก ๆ ที่ post  เจอที่ http://biolawcom.de/article/76

 แต่คนที่มา post  เขาก็ออกตัวว่า ไม่ร้้วา่ใครเป็นต้นตอที่แท้จริงเหมือนกัน

   น่าเสียดายครับ มือดีอย่างน้ี น่าแปลหนังสือขายจริง ๆ

http://biolawcom.de/article/76


เรื่องฮาของผ้้ประกาศตัวว่าเป็นแฮกเกอร์
Author : skoiler

Quelle : I hacked 127.0.1 

Cateory : บทความคอมพิวเตอร์ 

Publisher : skoiler 

 

   เรื่องฮาแตกของผ้้ท่ีประกาศตัวว่าเป็นแฮกเกอร์คนหนึ่ง ซึ่งคิดจะแฮกชาวบ้านเค้า แต่ตัวเอง ก็
 โดนแฮกในขณะเดียวกัน

bitchchecker   เป็นแฮกเกอรค์นดังกล่าว ชาวเยอรมนั

* bitchchecker (~java@euirc-a97f9137.dip.t-dialin.net) Quit (Ping timeout#) 
* bitchchecker (~java@euirc-61a2169c.dip.t-dialin.net) has joined #stopHipHop 
<bitchchecker>  นายเตะกุออกจากห้องทำาไมวะ
<bitchchecker>  คยุกันดีๆก็ได้
<bitchchecker>  ตอบมาเห้ย
<Elch>  พวกเราไม่ได้เตะแกออกนะ
<Elch>  แกหลุดเอง : * bitchchecker (~java@euirc-97f9137.dip.t-dialin.net) Quit 
(Ping timeout#) 
<bitchchecker>  โม้ๆ

http://www.biolawcom.de/profile/24
http://www.biolawcom.de/article_show/tag/?????????????????
http://www.stophiphop.com/modules/news/article.php?storyid=184
http://www.biolawcom.de/article_show/tag/?????????????????


<bitchchecker>  เน็ตบา้นกุไม่เคยห่วย
<bitchchecker>  แล้วก็ไม่เคยหลุดด้วย
<bitchchecker>  นายเตะกใุช่มัย้
<bitchchecker>  หือ
<HopperHunter|afk> 555555+ 
<HopperHunter|afk>   ไอ้งี่เง่าเอ้ย ตลกตายล่ะ
<bitchchecker>  ปิดปากนายไปไอ้ HopperHunter 
<bitchchecker>  กุมโีปรแกรมแฮค๊นะนาย
<bitchchecker>  เด่วกุแฮค็เคร่ืองนายซะเลยนิ
<Elch>  เออๆนายเก่งแล้วล่ะ
<bitchchecker>   หบุปากซะ เด๋วกุแฮคนายซะเลยไอ้ (censor) 
<Elch>    ไม่สนใจเว้ย แน่จริงนายแฮคเราดิ แฮคเราดิ
<bitchchecker>   บอกไอพีนายมา เด๋วเคร่ืองนายก็ตายใน 10  วิ
<Elch>   อ้า น่าจะเป้น 129.0.0.1 
<Elch>   เอ๊ะ หรือ 127.0.0.1 
<Elch>   ใช่ๆ ไอพีผม : 127.0.0.1    เอ้า แฮคมาดิ จะรอด้ว่าทำาได้ซำกก่ีนำ ้า
<bitchchecker>  อกี 5   นาที ข้อม้ลใน HDD  นายหมดแน่ไอ้ (censor) 
<Elch>   โอ้ย กกุลัวจังเล้ย
<bitchchecker>  เงียบไปไอ้เชีย้
<bitchchecker>  กุมโีปรแกรมท่ีใส่ ip  ลงไปแล้วกดแค่คลกิเดียวเคร่ืองนายก็พัง
<bitchchecker>  บอกลาได้เลย
<Elch>  บอกลาถึงใครล่ะ
<bitchchecker>  นายน่ะแหละ
<bitchchecker>  บา๊ยบาย
<Elch>   โอ้ คณุเป็น Hacker  ที่เก่งจริงๆเลยนะ
* bitchchecker (~java@euirc-61a2169c.dip.t-dialin.net) Quit (Ping timeout#) 

 หาร้้ไม่ว่า 127.0.0.1  คือ loop back ip  น่ะเอง [   ด้ท่าว่า ไอ้ bitchchecker  จะมี Hacker 
Tools  เพียบเลย แต่มนัคงบ้ือมาก] 
127.0.0.1  กเ็คร่ืองตัวเองไง - -   แฮ๊คเครื่องตัวเอง โอ้ว
ฺbitchecker  ยิง nuke   เคร่ืองตัวเองเข้าจังๆ หลังจากน้ัน

 สองนาทีต่อมาเขากก็ลับมา

* bitchchecker (~java@euirc-b5cd558e.dip.t-dialin.net) has joined #stopHipHop 



<bitchchecker> 55555+   เครื่องกุค้างไปเลยสงสัยยิงหนัก กุว่าเคร่ืองนายไม่เหลือแล้วล่ะ
<Metanot> 5555555 
<Elch> bitchchecker  นายลองแฮคกุอกีทีดิ IP  กอุันเดิม : 127.0.0.1 
<bitchchecker>  นายโง่จริงๆ Elch 
<bitchchecker>  ลาก่อนคอมนาย
<Metanot>  เกิดไรข้ึน
<bitchchecker>  ลาก่อน elch 
* bitchchecker (~java@euirc-b5cd558e.dip.t-dialin.net) Quit (Ping timeout#) 

   เกิดความเครียดมากย่ิงข้ึนในห้องแชทร้ม เค้าจะทำายังไง เพื่อจัดการกะ Elch  ให้จงได้ [หลังจากท่ี
  ไม่สำาเร็จไป ถึง 2  ครัง้ ] 

 แล้วเค้าก็เข้าใจถึงปัญหาทันที !!! 

* bitchchecker (~java@euirc-9ff3c180.dip.t-dialin.net) has joined #stopHipHop 
<bitchchecker> Elch  นายหน้าตัวเมีย
<Metanot> bitchchecker  แกอายกุ่ีปีน่ัน
<Elch>  เป็นเชีย้ไร bitchchecker? 
<bitchchecker>  นายมีไฟวอ
<bitchchecker>  ไฟร์วอลล์
<Elch>  อะไรกุไมรุ่้
<bitchchecker>  ต้ 26  ปี
<Metanot> 26   จริงๆ อาะ
<Elch>  นายร้้ได้ไงว่ากุมีไฟร์วอลล์
<Metanot> ..... 
<bitchchecker> นายเป็นเกย์ไง! Fire Wall  ของนายส่ง packet ท่ทีำาให้เครื่องดับกลับเข้ากุ

 หมด
<bitchchecker>   มาส้้กันแบบล้กผ้้ชาย แน่จริงแกปิดไฟร์วอลล์ดิวะ
<Elch>  ว้้วว แล้วไง? 
<bitchchecker>  แล้วเด๋วไวรัสเราก็จะส่งเข้าไปพังคอมนาย
<Metanot>  นายแฮคตัวเองอยุ่ใช่มัย้นิ bitchchecker 
<Elch>  ใช่ bitchchecker  กำาัลังพยายามแฮคผม
<Metanot>  เอ้ย bitchchecker  การปิดหรือเจาะ expolit Firewall เป็นพื้นฐานของแฮคเกอร์

   เลยนะ นายไม่มีสิทธิที่์จะบอกเขาให้ไปปิด อยากแฮคนายก็เจาะเองดิ
<bitchchecker>    เออใช่ กแุฮคมันได้แล้วแต่มันมีไฟร์วอลล์ ไฟร์วอล์มันเตะ packet ที่ส่งไป



 กลบหากุหมด
<Metanot> Elch  แกใช้ไฟร์วอลล์ของบริษัทไรอ่ะ
<bitchchecker>   แบบว่า หน้าตัวเมีย
<Metanot> FireWall  เป็นด่านแรกท่ีแกจะต้องเจาะมัน แคน้ี่ก็ทำาไม่ได้..แกน่ะแหละหน้าตัว

 เมีย
<bitchchecker>  ปิดไฟร์วอลล์ดิเด๋วกุจะส่งไวรัสไปแดกเครื่องนาย
<Elch>   ม่าาาาาา อาววววววววว
<Metanot> bitchchecker  ถ้าแกบอกให้ Elch   ปิดไฟร์วอลล์ นายกต็้องปิดเหมือนกัน จะได้

 เทา่เทียม
<bitchchecker>  เหรอ
<bitchchecker>  กุไม่อยากแฮคถา้มันมัวแต่หลบหลังไฟร์วอลล์
<bitchchecker> elch  ปิด FireWall  ซะถ้านายแน่จิง
<Metanot> bitchchecker  กุว่านายพยายามเจาะ Firewall   ให้ได้เองดีก่ามัง้ มันเป็นเบสิค เข้า

  ใจมัย้เบสิคของแฮคเกอร์เลยน่ะ ทำาไม่ได้นายกโ็ง่ตายแล้ว
<bitchchecker>  เงียบไปไอ้ (censor) 
<Metanot> 55555555 
<bitchchecker>  คนใช้ firewall  มีแตค่นหัวโบราณทัง้น้ันแหละ
<bitchchecker>    ใช่ ถ้านายแน่จริง นายปิดไฟร์วอลล์ดิ
<Elch>   เอ้า กปิุด Firewall    แล้ว เอาดิ มาดิ
<Metanot> bitchhacker  แฮคไมไ่ด้ร้อก
<Black<TdV>>  หึหึ
<bitchchecker> ... 
<Elch> bitchchecker   กรุอนายยิงไวรัสมาอย่้นะ มาดิๆ
<Metanot>   จะให้กุบอกก่ีครัง้ก็ได้ บกัน่ันมันไม่ใช่แฮคเกอร์ร้อก
<bitchchecker>   นายอยากได้ไวรัสใช่มัย้ กจัุดให้
<bitchchecker>  บอกไอพีนายมาแล้วเด๋วกุส่งไป
<Metanot>   กุก็เคยเป็นแฮคเกอร์มาก่อนนะ จากการวิเคราะห์ของกุ 100.00% นายไม่ใช่แฮค

 เกอร์รอ้กกก ..^^ 
<Elch>  ไอพีกุ 127.0.0.1 
<Elch>   จำาง่ายๆ มาดิ
<bitchchecker> 5555555555555555+   ไอ้โง่เอ้ย จบกันนาย
<bitchchecker>  ตอนน้ีไฟล์แรกโดนลบไปแล้ว
<Elch>  หือ
<Elch>   ไหน ด้ซิ

 ผมเปิด Windows explorer   เทียบระหว่างท่ีมนับอกว่า มันลบไฟล์ ... 



<bitchchecker>     ตายนาย บอกลาคอมได้เลย ไม่ต้องโทษใคร โทษตัวนายน่ะแหละ
<Elch>  โอ้มนัแย่จัง
<bitchchecker> Drive G  นายไปแล้ว
<Elch> ใช่...   ฉันทำาไรไม่ได้เลย ตายแน่
<bitchchecker>  อกี 20  วิ Drive F  นายก็จะไปด้วย

  ใช่อยา่งท่ีเขาว่า ไดร์ฟ G:  กะ F:  ผมหายไปจริงๆด้วย [  กเุคยมี 2drive น้ีด้วยเหรอ
วะ??????? ]    ผมกลัวมาก ร้สึ้กแย่ แต่ bitchchecker  กท็ำาให้ผมรุสึกผ่อนคลายข้ึนด้วย มุข

 เพลงของเค้า

<bitchchecker> F: E:   นายไปแล้ว ลาก่อน Elch 

 ไดรฟ์ E?    โอ้แม่ยอร์จ เกมอย่ใ้นน้ันหมดเรยยว้อย รป้ท่ีต้ถ่ายไปตอนเท่ียวด้วย ผมลองเข้าไปด้ 
E:   มนัก็ยังอยุ่ครบ แต่ HACKER  ผ้้ทรงพลังนาม bitchchecker  ก็บอกว่า ไฟล์ทุกไฟล์มันหาย
ไปแล้ว....   เอ๊ะ มันยังไง

<bitchchecker&gtDrive D:  โดนลบไป 45%  แล้ว (censor) 
<He>  เขาพ้ดไรน่ะ
<Elch>  เคา้ว่า bitchchecker  กำาลังขำาอย่้มัง้
<Black<TdV>> ^^ 
<bitchchecker> Drive D:  นายไปแล้ว (censor) 
<He>  เหรอ bitchchecker 

  โอ้ว โน่ววว bitchchecker  ลบ cd-rom ไดรฟ์ผมไปแล้ว!  ผมอยากไปถามมนัจริงๆ มันทำาได้ไง 
  โอ้วพระเจ้า มนัลบ Hardware    ได้ด้วย โอ้ววว มันทำาได้ไงเนี่ย

<bitchchecker>   อา้ยโง่ ทีหลังนายจำาไว้นะว่าอยา่บอกไอพีใหใ้ครร้้



<bitchchecker>   เอาล่ะ อีก 70% Drive C  นายก็จะไปลงนรก

   คิดว่าผมควรบอกเคา้รึยัง ว่าเขากำาลังพังเคร่ือง ตัวเองอย่้

* bitchchecker (~java@euirc-9ff3c180.dip.t-dialin.net) Quit (Ping timeout#) 

  สายไปแล้ว เป็นเวลา 20.22  ที่ผมได้รบั message  สุดท้ายจาก bitchchecker  หลังจากน้ัน เรา
ก็ไม่เห็นเค้าอีกเลย...  ลากอ่น

credit: ---!!!~~~ (  นี่ช่ือท่ีมันเจ้าของเครดิตใช้นะ -___-  
ป.ล.  นี่เป็นข้อความใน IRC   ซึ่งเป็นแปลจากตน้ฉบบัภาษาเยอรมนั และคำาท่ีเซนเซอร์ เพราะว่า

 โดนบอร์ดท่ีเอามามนัเซนเซอรเ์อง (  อยากได้อรรถรสเพิ่มเติม โปรดเติมชอ่งว่างเอาเองนะครับ) 
ป.ล.2  ดังมากจนเจ้าของห้อง IRC  ทำาสินคา้ออกมาล้อเลียน (ตามร้ปนะ) 

 ต้นฉบับภาษา German  อย่ท่้ีนี่ครบั I hacked 127.0.0.1 

ทัง้หมดน้ีเอามาจากwebboard   ของภาควิชาฯ ซ่ึงไม่รู้เหมือนกันมา Ref. มาจากไหน

http://www.stophiphop.com/modules/news/article.php?storyid=184


  ยังครับ ปัญหาเรื่อง digital divide ยังไม่จบแค่น้ี

digital divide  ยังหมายถึงการแบ่งขาวแบ่งดำา แบ่งเทพแบ่งมาร

   เส้นแบ่ง ที่แท้ อย้่ที่ใด ?

  กรณีศึกษาเรื่องเส้นแบ่งที่วา่ เก่ียวกับสิ่งที่เรียกว่า SEO

SEO  ย่อมาจาก Search Engine Optimization

 คือการเหยาะผงช้รสให้เว็บของเรา น่ากินขึ้น

  ผ้้มาติดเบ็ดน้ี คือ search engine

      ที่เรียกว่า เส้นแบ่ง เพราะกรณีน้ี เป็นเส้นบาง ๆ ที่แยกระหว่าง SEO   ขาว กับ ดำา

 เส้นขนาดเดียวกับ "จีสตริง"

 เป็นเส้นขนาด 1 pixel

  ต้นตอเรื่อง อย้่ที่ http://www.pittaya.com/2008/xxx-kapook-com/     

  และขยายความ ที่ http://bact.blogspot.com/2008/03/xxxkapookcom.html

  และผมมาทำาให้เนื้อหากระจ่างแจ้งขึ้น ที่ http://gotoknow.org/blog/intertwined/172638

หรือในชื่อเรื่องว่า...

"ม้าขาวมิใช่ม้า"

http://gotoknow.org/blog/intertwined/172638
http://bact.blogspot.com/2008/03/xxxkapookcom.html
http://www.pittaya.com/2008/xxx-kapook-com/


 เกลียวขวัน้

 

wwibul 
อีเมลติดต่อ 

 มีต่อ  »   

 

home / blog / intertwined / 172638 

ม้าขาวมิใช่ม้า... 

   ขอ้เขียน น้ี ไม่เหมาะกับเยาวชนอายุตำ่ากวา่ 18   และผ้้ออ่นคณิตศาสตร์ เพราะอาจมีคำาสบถไม่เหมาะสม และ
ตรรกศาสตร์เข้มข้นถึงระดับเป็นพิษต่อสมอง...

 

 

"มูาขาวมิใช่มูา"
 

 

    เป็นวลีเล่ืองชื่อของจีน สะท้อนถึงความเก่าแก่ของอารยธรรมจีน ว่าร้้จักการถกปรัชญา และตรรกศาสตร์ มาเนิ่น
   นานนัก กอ่นยุคท่านออกญาหัดแอ๊ดซะอีก ในตำาราเรียนชื่อ "ตรรกบทของกงซุนลุงจ่ือ"  ใช้หัดสอนภาษาจีน ให้

ผ้้เรียนเมามายตายได้โดยมิต้องรำ่าด่ืมสุรา
 

    ตำานานเล่าว่า คำากล่าวน้ีเป็นของ กงซุนลงุจ่ือ ซ่งึไปถกปรัชญาตรรกศาสตร์ชนะปราชญ์อ่ืน ดว้ยนัยยะของการ
      แยกลักษณะของม้า ออกจากมา้ วา่ ความขาว เป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างความแตกต่าง ทำาให้ม้าขาว แตก

   ต่างจากม้า ดว้ยโวหารทางตรรกศาสตร์ จนสามารถได้รางวัลเป็นม้าขาวตัวหนึ่ง เพราะพิส้จน์จนเหล่านักปรัชญา
      คนอ่ืน อบัจนถ้อยคำา ได้แต่ยอมรับว่า ม้าขาว มิใช่ม้า จริง ๆ

 

    ตำานานเล่าว่า เม่ือกงซุนลุงจ่ือ กลับบ้าน โดนทหารเฝ้าด่าน เรียกเก็บภาษีม้า
 

      ท่านกงซุน เฝ้าทุ่มเถียงกับทหารเฝ้าด่าน วา่ม้าขาว มิใช่ม้า จะมาเก็บภาษีม้า มิบังควร มิบังควร
 

      ตำานานไม่ได้เล่ารายละเอียดว่า ทหารเฝ้าด่าน จะว่ากล่าวอย่างไร คาดว่า คงบอกให้ จงจ่ายมา จงจ่ายมา
 

   ตำานานเล่าว่า ท่านกงซุน เถียงแพ้ ได้แต่ต้องจ่ายภาษีม้า

http://gotoknow.org/blog/intertwined/172638
http://gotoknow.org/blog/intertwined
http://gotoknow.org/blog
http://gotoknow.org/home
http://gotoknow.org/profile/wwibul
http://gotoknow.org/email/wwibul
http://gotoknow.org/profile/wwibul


  นี่กลับเป็นการหักมุมที่เล่ืองชื่อของตำานานนักปรัชญาจีนนัก วา่   ส้งสุด คืนส้่สามัญ
 

    ปริศนาคือ เหตุใด ทหารเฝ้าด่านที่มีปรัชญาลึกลำา้กวา่ กลับไม่ได้รับการจดจำา แม้บันทึกบทถกเถียงก็ไม่มีสืบทอด
 ต่อ ? ทัง้ที่ควรนับเป็นการประลองคารมที่น่าแตกตื่นสะท้านขวัญแห่งยุค

 

     ไม่แน่ว่า กงซุนลุงจ่อือับอายที่เถียงส้้ไม่ได้ ไมไ่ด้นำาไปเล่าถ่ายทอดต่อ ส่วนทหารเฝ้าด่าน ไม่แน่ว่า เป็นยอดคนงำา
     ประกาย ชืดชาชื่อเสียง ไม่คิดถ่ายทอดต่ออันใด จึงปล่อยให้การประลองอันน่าสะท้านขวัญน้ี ผ่านไป คล้าย

  ดาวตก ที่เปล่งประกายเจิดจ้า ว้บเดียวก็หายลับ
 

 ช่องว่างทางประวัติศาสตร์น้ี ชวนให้คันหัวใจนัก
 

       แต่การสืบสาว กลับทำาไม่ได้ เพราะผ้้เก่ียวข้อง ลว้นตายจาก การสื่อสารข้ามภพ ก็ยังคลุมเคลอื ยากเชื่อถือ คงได้
แต่เติมเต็มด้วยบทสนทนาตามจินตนาการข้างลา่งน้ี

 

    บทสนทนาน้ี คิดจากจินตนาการ ไมไ่ด้องิเรื่องจริง ผ้้ปกครองควรพิจารณาในการให้เด็กอ่าน และโปรดใช้
    วิจารณญาณในการอา่น ไม่ควรนำาไปใช้อ้างอิงอันใด และไม่ได้ประสงค์พาดพิงบุคคลใด หากใครร้อนตัว พึง

 ตระหนักว่า เป็นความบังเอิญ
 

"   เมื่อไม่ไดูกินป้น ไยจึงรูอนทูอง ?"

 

----------------

  

กงซุน:

 หาก p  คือ ม้า, q  คือ ขาว;  p^q -> ~p

  ดงัน้ัน ม้าขาว มิใช่ม้า
หมายเหตุ: p^q -> ~p  อ่านว่า p and q imply not p

 ใน  พระราชวังไทยสามก๊ก  มีผ้้พยายามพิส้จน์ประโยค "ม้าขาวไม่ใช่ม้า"  ดว้ยตรรกศาสตร์ ผมเห็นแล้วร้้สึกว่าเป็น
 แนวคิดที่ "ลึกลำา้" ขอหยิบยืมมาใส่ปากท่านกงซุน

 

ทหารเฝ้าด่าน:

ไยมิใช่      นี่คือม้า น่ันตาม้า น่ันหัวม้า น่ันหางม้า และน้่น...(ชีไ้ปที่พื้น) ...  คือ ขีม้า้
 เฮอะ !   ศรีษะเจ้า ไม่มีดวงตางอกเงยหรือไร ?

 

กงซุน:

      ความขาว เป็นลักษณะเสริม หากแยกออกจากม้า ทำาให้ม้า ต่างจากม้าขาว เพราะความขาว ทำาให้ม้าแตกต่างจาก
  ม้าขาว เม่ือมีความขาว ม้าขาวจงึมิใช่ม้า

http://www.thaisamkok.com/forum/index.php?act=idx


ทหารเฝ้าด่าน:

 เหลวไหล !  เหลวไหล !   ลกัษณะเสริม ลกัษณะไม่เสริมอันใด !

   อาหารเสริม ต้องเสียภาษี ม้าผ่านด่าน ก็ต้องเสียภาษี
   ต่อให้เป็นม้าขาว กต้็องเสียภาษีเช่นกัน จ่ายมา !

 

กงซุน:

 ช้าก่อน !    ท่านเคยได้ยินหรือไม่ กรณีตัวอย่าง มีมาแล้ว "XXX มิใช่ XXX เร่ืองพรรค์น้ัน"

 ซ่งึผ้้คนทัง้แผ่นดิน ลว้นเห็นพ้อง
[       ตรง น้ี มีจดุโหว่ทางตรรกศาสตร์ แต่ทหารเฝ้าดา่นกลับไม่คิดรุกจ่้โจม เพราะคำา คนทัง้แผ่นดิน ลว้นเห็นพ้อง 

     ย่อมรวมถึงทหารเฝ้าด่าน แต่ทหารเฝ้าด่าน กลับไม่เคยได้ยิน ทัง้ที่เป็นส่วนย่อยใน คนทัง้แผ่นดิน จึงนับเป็น 
  กระบวนท่า กงซุนพาราดอกซ์ อันร้ายกาจยิ่ง]

 ขอข้าแจงให้ฟัง
 

เร่ืองพรรค์น้ัน  เป็นลักษณะเสริมแห่ง XXX เร่ืองพรรค์น้ัน
 การมี เร่ืองพรรค์น้ัน   อย้่ ทำาให้ XXX  กลายเป็น XXX  เร่ืองพรรค์น้ัน

 เม่ือแยก เร่ืองพรรค์น้ัน  ออกจาก XXX เร่ืองพรรค์น้ัน  จึงทำาให้ XXX แตกต่างจาก  XXX เร่ืองพรรค์น้ัน
 

 หรืออีกวลีหนึ่ง "   เว็บสีขาว มิใช่ เว็บ"  ก็เช่นกัน
สีขาว   เป็นคุณสมบัติ เป็นลักษณะเสริมแห่ง เว็บสีขาว

 แต่หากปราศจากลักษณะเสริม สีขาว  แล้วไซร้ เว็บสีขาว  ก็ไม่ต่างจาก เว็บ 

 เว็บสีขาว  จึงดีกว่าเว็บ เพราะ เว็บสีขาว  ไม่มี XXX เร่ืองพรรค์น้ัน
 (  สีข้างถลอกเป็นแถบเลยวุ้ย ...  เก่ียวกันยังไงนี่ ?!)

 

ทหารเฝ้าด่าน:

เร่ืองพรรค์น้ัน  หรือ ?  เฮอะ ! ข้าด้มาไม่น้อย   ล้วนเป็น XXX  !

 

 เจ้าบอกว่า เว็บสีขาว  มีแต่ XXX ที่ไม่ใช่เร่ืองพรรค์น้ัน   ให้ด้ แต่ก็ยังนับเป็นเว็บที่มีอันใดน่าด้ ?
 

 แม้บางครัง้ XXX  จะเป็น XXX เร่ืองพรรค์น้ัน  แต่ก็ไม่ใช่ทุก XXX  จะเป็น XXX เร่ืองพรรค์น้ัน  เพราะ XXX
ไม่ใช่เร่ืองพรรค์น้ัน ก็มี

 

ยังม.ี..  เสริช เอนจิน้ ! แม้ไม่ได้ทำา  ออปติไมซ์ (SEO)   อนัใด ก็สามารถโหลด XXX  ที่ไม่ใช่เร่ืองพรรค์น้ัน มาดไ้ด ้
(  เอกสารอ้างอิง โปรดโหลดอ่านเพิ่มเติมจากที่นี่)

 

เว็บสีขาวก็ไม่ต่างจากเว็บ   เพราะเว็บหน้าไหน ไม่มีสีขาว ?

http://bact.blogspot.com/2008/03/xxxkapookcom.html
http://en.wikipedia.org/wiki/XXX
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization


 

  อีกประการ เจ้าบอกว่า "   เว็บสีขาว ไม่ใช่ เว็บ"  เพื่อบ่งว่า เว็บสีขาว  ปลอดภัยกว่า เว็บ  เพราะ สีขาว เป็น
  คุณสมบัติ แต่ เว็บสีขาว  กลับไม่ใช่คุณสมบัติอันใด น่ันก็มิผิด

 

 เพราะ เว็บสีขาว  แตกต่างจาก เว็บ   แม้ เว็บสีขาว  ไม่ใช่ คุณสมบัติ  แต่ เว็บสีขาว  ก็เป็น  ขมุสมบัติ  แต่ เว็บ กลับ
  มิใช่ เพราะไมอ่าจนับเป็น คณุสมบัต ิ  หรือ ขมุสมบัติ

 

    ถกเถียงกับเจ้า ทำาให้ข้าวิงเวียนนัก เฮอะ เม่ือคืน YYY (ไวน์ไวน์ไวน์)  ข้าด่ืมหนักมือไปหน่อย ถึงกับแทบขย้อน
  ออกมาเพราะเหตุผลของเจ้า หากเป็นเช่นน้ัน น่าคลัง่ใจตายนัก

(ขึ้นเสียง)
   กล่าวไปกล่าวมา เจูาไม่จ่ายภาษี ยังจะยกเหตผุลเหลวไหลบัดซบใดมาทุ่มเถียง ?

 

กงซุน: (อ้ึง)

  แต่ม้าขาวไม่ใช่ม้า นี่คือใบประกาศรางวัลที่องค์ฮอ่งเต้พระราชทาน ที่ขา้ไปชนะรางวัลจากชุมนุมร้อยปราชญ์มา 
รางวัลคือม้าขาวน้ี   

 

ทหารเฝ้าด่าน:

(   หยิบมาด้ ทำาท่าครุ่นคิด แลว้หันไปซุบซิบทำาสุนทรียสนทนากับเพื่อนอย้่พักหนึ่ง)

     ตามใบประกาศน้ี มิผิดแล้ว ม้าตัวน้ีเป็นของท่านจริง ๆ แต่ในน้ีกลับไม่ได้ระบุว่า ท่านจะได้รับการยกเว้นภาษี 
 จ่ายมา !

 

...   วาจาแม้ไม่ดุดัน แต่ยามยื่นมือมา กลับคุกคามนัก...

 

กงซุน:

 ขา้ไม่จ่าย !!!   ม้าขาว มิใช่ม้า !!!    ผ้้คนทัง้แผ่นดิน พร้อมเป็นพยาน !

 

ทหารเฝ้าด่าน: (ตะโกน)

 มารดามันเถอะ ! "  ม้าขาว มิใช่ม้า"  อันใด ? 

  ตกลง !    หากเป็นเช่นน้ัน ขาูคงตูองทำาใหู "  มูาตาย มิใช่มูา"  แลูว !

  ผูค้นทัง้แผ่นดิน จงเป็นพยาน !

 หาก p  คือ มูา  q  คอื ตาย,  p^q -> ~p !!!

 

  กงซุน: (   คอตก หน้าซีดเหลือ 1    พิกเซล ควักเงินมาจ่ายโดยดี จง้ม้าผ่านด่านอย่างหงอย ๆ)

 



    หนังจบ มวิสิกขึ้น ร้ดม่าน
(    คลิกฟังเพลง เอ้อืเฟื้อจากภาพยนตร์ตำานานม้าแข่งชื่อ  "  ฟ้าแลบ  "  ของออสเตรเลีย  )  

 

เชิงอรรถท้ายเร่ือง
ที่ทหารเฝ้าดา่นใช้    ที่แท้ กลับเป็นเคล็ดวิชา หอกน้ันคืนสนอง   อันร้ายกาจ ที่ภายหลงั ถ่ายทอดถึงมอ่ย้งกงจือ๊ใน 

"8 เทพอส้รมังกรฟ้า"  เพราะใช้กระบวนท่า (p^q  -> ~p) คืนกลับเจ้าของเดิมไดอ้ย่างรวบรัดหมดจดนัก
 

  นักตรรกศาสตร์รุ่นหลงัชีว้่า ในกระบวนท่า p^q  -> ~p       น้ี ด้เผิน ๆ ไร้ตำาหนิ ราวฟ้าไร้ตะเข็บ แต่ที่แท้ กลับเป็น
   เพียงกระบวนท่ามายาหลอนจิต มไีว้หลอกล่อ หากสืบสาวถึงแก่นแท้ทางตรรกศาสตร์ กลับมีแต่ความวา่งเปล่า 

  หากฝึกปรือมากเกิน อาจธาตุไฟเข้าแทรก อาเจียนเป็นสมการตรรกศาสตร์
 

     ตำานานเรื่อง กงซุนลุงจ่ือ ชนะถกเถียงปราชญ์ได้ม้าขาว แต่ถกเถียงแพ้นายด่านต้องจา่ยภาษี เป็นตำานานที่
  หนังสือปรัชญาจีนชอบยกมากลา่วถึงจนถึงปัจจุบัน ตำารา "ตรรกบทของกงซุนลุงจ่ือ" ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันใน

   ด้านความซับซ้อนทางภาษาศาสตร์และปรัชญา ทัง้ตำานานกงซุนข่ีม้าขาวผ่านด่านภาษี และตำาราน้ี กลับมิใช่เรื่อง
   เสกสรรค์ป้ันแต่งอันใด มีแต่เฉพาะที่เป็นบทสนทนาโต้ตอบในเรื่อง ที่เป็นการจินตนาการลว้น อย่าได้ยึดถือเป็น

เรื่องจริงจัง
 

   การชนะถกปรัชญา ได้ม้าขาว แต่ไม่สามารถชนะนายด่านเก็บภาษี ต้องจ่ายภาษีม้า   ลว้นสะท้อนว่า กระบวนท่า
     ลวดลาย ไม่แน่วา่ อาจไม่ทนทานการจ่่โจมที่เที่ยงตรงและรวบรัด ได้ แม้แต่ครัง้เดียว

  คติสอนใจการดำาเนินชีวิตกรณีน้ี ไม่แพ้นิทานเร่ือง "ฉลองพระองค์ของจักรพรรดิ"    ของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเด
อร์สัน         ที่เม่ือมองถึงที่สุด คำาทักซ่ือ ๆ ของเด็กไร้เดียงสา ถึงกับเหนือกวา่ เหตุผลยิ่งใหญ่ เสียอีก กลับสามารถ

 แทงทะลุเกราะของเหตุผลทัง้มวล ผ่าเหตุผลให้แตกเป็นเสี่ยงๆ
 ---------------------------

 

 

(  ร้ดม่าน <---       อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ หนังจบแลูว ร้ดม่าน ไม่ใช่ ม่านร้ดอันใด)
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